உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் தாம் உள ஆக்கலும் $கம்ப.க.00001.1
நிைல ெபறுத்தலும் நக்கலும் நங்கலா $கம்ப.க.00001.2
அலகு இலா விைளயாட்டு உைடயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.க.00001.3
தைலவ அன்னவக்ேக சரண் நாங்கேள $கம்ப.க.00001.4
சித் குணத்த ெதrவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைல
$கம்ப.க.00002.1
எற்கு உணத்த_குைற.எச்.(உணத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றனுள்
$கம்ப.க.00002.2
முன் குணத்தவேர முதேலா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.க.00002.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடுதல்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $கம்ப.க.00002.4
ஆதி அந்தம் அr என யாைவயும் $கம்ப.க.00003.1
ஓதினா அலகு இல்லன உள்ளன $கம்ப.க.00003.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) என்பன ெமய் ெநறி நன்ைமயன் $கம்ப.க.00003.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அல்லது பற்றல பற்று
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.க.00003.4
ஓைச ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய பால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.00004.1
பூைச முற்றவும் நக்குபு புக்கு என $கம்ப.00004.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பற்றி அைறயல் உற்ேறன் மற்று
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.00004.3

காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் ெகாற்றத்து அத்து இராமன் கைத அேரா $கம்ப.00004.4
ெநாய்தின் ெநாய்ய ெசால் நூற்கல் உற்ேறன் எைன $கம்ப.00005.1
ைவத ைவவின் மராமரம் ஏழ் ெதாைள $கம்ப.00005.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எய்தவற்கு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கைத $கம்ப.00005.3
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய் தவன் ெசால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதயத்ேத $கம்ப.00005.4
ைவயம் என்ைன இகழவும் மாசு எனக்கு $கம்ப.00006.1
எய்தவும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயம்புவது யாது எனில் $கம்ப.00006.2
ெபாய் இல் ேகள்விப் புலைமயிேனா புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $கம்ப.00006.3
ெதய்வ மாக் கைத மாட்சி ெதrக்கேவ $கம்ப.00006.4
துைற அடுத்த விருத்தத் ெதாைகக் கவிக்கு $கம்ப.00007.1
உைற அடுத்த ெசவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் $கம்ப.00007.2
நைற அடுத்த அசுண நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாச் ெசவிப் $கம்ப.00007.3
பைற அடுத்தது ேபாலும் என் பா அேரா $கம்ப.00007.4
முத்தமிழ்த் துைறயின் முைற ேபாகிய $கம்ப.00008.1
உத்தமக் கவிகட்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணத்துவன் $கம்ப.00008.2
பித்த ெசான்னவும் ேபைதய ெசான்னவும் $கம்ப.00008.3
பத்த ெசான்னவும் பன்னப் ெபறுபேவா $கம்ப.00008.4
அைறயும் ஆடு அரங்கும் மடப் பிள்ைளகள் $கம்ப.00009.1
தைறயில் கீ றிடில் தச்சரும் காய்வேரா $கம்ப.00009.2

இைறயும் ஞானம் இலாத என் புன் கவி $கம்ப.00009.3
முைறயின் நூல் உணந்தாரும் முனிவேரா $கம்ப.00009.4
ேதவ பாைடயின் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைத ெசய்தவ $கம்ப.00010.1
மூவ ஆனவ தம் உளும் முந்திய $கம்ப.00010.2
நாவினா உைரயின்படி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) தமிழ்ப் $கம்ப.00010.3
பாவினால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பு. அேரா
$கம்ப.00010.4
நைடயில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய நாயகன்
ேதாற்றத்தின் $கம்ப.00011.1
இைட நிகழ்ந்த இராம அவதாரப் ேபத் $கம்ப.00011.2
ெதாைட நிரம்பிய ேதாம் அறு மாக்கைத $கம்ப.00011.3
சைடயன் ெவண்ெணய் நல்லூ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தந்தேத
$கம்ப.00011.4
ஆசு அலம் புr ஐம்ெபாறி வாளியும் $கம்ப.00012.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அலம்பு முைலயவ கண் எனும் $கம்ப.00012.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அம்பும் ெநறியின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசலாக் $கம்ப.00012.3
ேகாசலம் புைன ஆற்று அணி கூறுவாம் $கம்ப.00012.4
நறு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நிறத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.00013.1
ஆறு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகலி

ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
$கம்ப.00013.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைலத் திரு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00013.3
வறு
 அணிந்தவன் ேமனியின் மீ ண்டேத $கம்ப.00013.4
பம்பி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) பரந்தது பானுவால் $கம்ப.00014.1
நம்பன் மாதுலன் ெவம்ைமைய நண்ணினான் $கம்ப.00014.2
அம்பின் ஆட்டுதும் என்று அகன் குன்றின்ேமல் $கம்ப.00014.3
இம்ப வாr எழுந்தது ேபான்றேத $கம்ப.00014.4
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மால் வைர ெபான் என
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கம்ப.00015.1
ெவள்ளி வழ்
 இைட வழ்த்து_ஏவ.(வ

ழ்த்து_வி.)

எனத் தாைரகள் $கம்ப.00015.2
உள்ளி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈயும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.00015.3
வள்ளிேயாrன் வழங்கின ேமகேம $கம்ப.00015.4
மானம் ேநந்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனு ெநறி $கம்ப.00016.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குைட
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) புகழ் என $கம்ப.00016.2
ஞானம் முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்
மைறயாள ைகத் $கம்ப.00016.3
தானம் என்னத் தைழத்தது நத்தேம $கம்ப.00016.4

தைலயும் ஆகமும் தாளும் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அதன் $கம்ப.00017.1
நிைல நிலாது இைற நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
ேபாலேவ $கம்ப.00017.2
மைலயின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எலாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்டலால் $கம்ப.00017.3
விைலயின் மாதைர ஒத்தது அவ்ெவள்ளேம $கம்ப.00017.4
மணியும் ெபான்னும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) தைழப் பீலியும் $கம்ப.00018.1
அணியும் ஆைன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடும் அகிலும்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $கம்ப.00018.2
இைண இல் ஆரமும் இன்ன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகலான் $கம்ப.00018.3
வணிக மாக்கைள ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாrேய $கம்ப.00018.4
பூ நிைரத்தும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெபாருந்தியும்
$கம்ப.00019.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அளாவியும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் விராவியும்
$கம்ப.00019.2
ஆைன மா மத ஆற்ெறாடு அளாவியும் $கம்ப.00019.3
வான வில்ைல நிகத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாrேய $கம்ப.00019.4
மைல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாடு $கம்ப.00020.1
இைல முதல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாைவயும் ஏந்தலான் $கம்ப.00020.2

அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அன்று அைண
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00020.3
நிைல உைடக் கவி நத்தம் அந் நத்தேம $கம்ப.00020.4
ஈக்கள் வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00021.1
ஊக்கேம மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் ெதளிவு
இன்றிேய $கம்ப.00021.2
ேதக்கு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருதலில்
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.00021.3
வாக்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக மாக்கைள மானுேம $கம்ப.00021.4
பைண முகக் களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பல் மாக்ேகளாடு $கம்ப.00022.1
அணி வகுத்து என ஈத்து இைரத்து ஆத்தலின் $கம்ப.00022.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊன்றலால் $கம்ப.00022.3
புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேமல் ெபாரப் ேபாவது ேபான்றேத $கம்ப.00022.4
இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்து எண் இல் பல் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) தம்
$கம்ப.00023.1
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஒழுக்கின் படி பூண்டது $கம்ப.00023.2
சரயு என்பது தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) அன்னது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.00023.3

உரவு ந நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயிக்கு எலாம்
$கம்ப.00023.4
ெகாடிச்சிய இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் ேகாட்டம் ஏலம் $கம்ப.00024.1
நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்ெதவுடு நரந்தம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கம்ப.00024.2
கடுக்ைக ஆ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) பச்சிைல
கண்டில்ெவண்ெணய் $கம்ப.00024.3
அடுக்கலின் அடுத்த தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகிெலாடு
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.00024.4
எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) வாழ் சீறூ அப்பு மாrயின் இrயல்
ேபாக்கி $கம்ப.00025.1
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் எயிற்றிமாகள் வயிறு அைலத்து
ஓட ஓடி $கம்ப.00025.2
அயில் முகக் கைணயும் வில்லும் வாrக்ெகாண்டு அைலக்கும் நரால்
$கம்ப.00025.3
ெசயி தரும் ெகாற்ற மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ேசைனைய மானும் அன்ேற
$கம்ப.00025.4
ெசறி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தயிரும் பாலும் ெவண்ெணயும் ேசந்த ெநய்யும்
$கம்ப.00026.1
உறிெயாடு வாr உண்டு குருந்ெதவுடு மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) உந்தி
$கம்ப.00026.2
மறி உைட ஆய மாத_ெப.(மாத_ெப.) வைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) வாரும்
நரால் $கம்ப.00026.3
ெபாறி வr அரவின் ஆடும் புனிதனும் ேபாலும் அன்ேற $கம்ப.00026.4

கதவிைன முட்டி மள்ள ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00027.1
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அணி ஓைட
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுக வr
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கிண்டத் $கம்ப.00027.2
தைத மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்த உந்தித் தறி இறத் தடக்ைக சாய்த்து $கம்ப.00027.3
மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) என்ன
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தது அன்ேற $கம்ப.00027.4
முல்ைலையக் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) ஆக்கி மருதத்ைத
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ஆக்கிப் $கம்ப.00028.1
புல்லிய ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) தன்ைனப் ெபாரு அரு
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ஆக்கி $கம்ப.00028.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைட
தடுமாறும் நரால் $கம்ப.00028.3
ெசல் உறு கதியில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன எனச் ெசன்றது அன்ேற $கம்ப.00028.4
காத்த கால் மள்ள ெவள்ளக் கலிப்பைற கறங்கக் ைகேபாய்ச் $கம்ப.00029.1
ேசத்த நத் திவைல ெபான்னும் முத்தமும் திைரயின் வசி
 $கம்ப.00029.2
நத்தம் ஆன்று அைலய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா கிழிய நண்டு
$கம்ப.00029.3
ேகாத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனப்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.00029.4

கல் இைடப் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நத்தம் $கம்ப.00030.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் மைறகளாலும் இயம்பு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னத் $கம்ப.00030.2
ெதவுல்ைலயின் ஒன்ேற ஆகித் துைறெதவுறும்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சிப் $கம்ப.00030.3
பல் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சமயம் ெசால்லும் ெபாருளும் ேபால் பரந்தது
அன்ேற $கம்ப.00030.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேதாறும் சண்பகக்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேதாறும் $கம்ப.00031.1
ேபாது அவிழ் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ேதாறும் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தடங்கள் ேதாறும் $கம்ப.00031.2
மாதவி ேவலிப் பூக வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேதாறும் வயல்கள் ேதாறும்
$கம்ப.00031.3
ஓதிய உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ேதாறும் உயி என உலாயது அன்ேற $கம்ப.00031.4
வாங்கரும் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) நான்கும் வகுத்த வான்மீ கி என்பான்
$கம்ப.00032.1
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கவி ெசவிகள் ஆரத் ேதவரும் பருகச் ெசய்தான்
$கம்ப.00032.2
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ைட
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் நறவம் மாந்தி $கம்ப.00032.3

மூங்ைகயான் ேபசல் உற்றான் என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெமாழியல்
உற்ேறன $கம்ப.00032.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) எலாம் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) தத்தும் மைட எலாம்
பணிலம் மாநக் $கம்ப.00033.1
குரம்பு எலாம் ெசம்ெபான் ேமதிக் குழி எலாம் கழுநக் ெகாள்ைள $கம்ப.00033.2
பரம்பு எலாம் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) சாலிப் பரப்பு எலாம்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பாங்கக் $கம்ப.00033.3
கரம்பு எலாம் ெசந்ேதன் சந்தக் கா எலாம் களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஈட்டம்
$கம்ப.00033.4
ஆறு பாய் அரவம் மள்ள ஆைல பாய் அமைல ஆைலச் $கம்ப.00034.1
சாறு பாய் ஒைத ேவைலச் சங்கின் வாய் ெபாங்கும் ஓைச $கம்ப.00034.2
ஏறு பாய் தமரம் நrல் எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) பாய் துழனி இன்ன $கம்ப.00034.3
மாறு மாறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம்மின் மயங்கும் மா
மருத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $கம்ப.00034.4
தண்டைல மயில்கள் ஆடத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) விளக்கம் தாங்கக்
$கம்ப.00035.1
ெகாண்டல்கள் முழவின் ஏங்கக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) கண் விழித்து
ேநாக்கத் $கம்ப.00035.2
தெணமூடிைர எழினி காட்டத் ேதம் பிழி மகர யாழின் $கம்ப.00035.3
வண்டுகள் இனிது பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) வற்றிருக்கும்

மாேதா $கம்ப.00035.4
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) படுவ வண்டும் தைகவு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திருவும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாக் $கம்ப.00036.1
காமுகப் படுவ மாத_ெப.(மாத_ெப.) கண்களும் காமன் அம்பும் $கம்ப.00036.2

மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) படுவ வாrப் பவளமும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
முத்தும் $கம்ப.00036.3
நாமுதல் படுவ ெமய்யும் நாம நூல் ெபாருளும் மன்ேனா $கம்ப.00036.4
ந இைட உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இைட
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமதி $கம்ப.00037.1
தா_ெப.(தா_ெப.) இைட
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00037.2
தூ இைட உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) துைற இைட
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இப்பி $கம்ப.00037.3
ேபா இைட உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைட
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $கம்ப.00037.4
பைட உழ எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்னும்
பணிலங்கள் உயித்த முத்தும் $கம்ப.00038.1
இடறிய பரம்பில் காந்தும் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மணித் ெதவுைகயும் ெநல்லும்
$கம்ப.00038.2
மிைட பசும் கதிரும் மீ னும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தைழக் கரும்பும் வண்டும்
$கம்ப.00038.3

கைடசிய முகமும் ேபாதும் கண்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும் மாேதா
$கம்ப.00038.4
ெதள் விளிச் சிறியாழ்ப் பாண_ெப.(பாண_ெப.) ேதம் பிழி நறவம் மாந்தி
$கம்ப.00039.1
வள் விசிக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) பம்ப வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வயின் வழங்கு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.00039.2
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விr பசும் ெபான்
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) $கம்ப.00039.3
எள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இன் துயில் எழுப்பும் அன்ேற $கம்ப.00039.4
ஆைல வாய்க் கரும்பின் ேதனும் அr தைலப் பாைளத் ேதனும் $கம்ப.00040.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாய்க் கனியின் ேதனும் ெதவுைட இழி_வி.(இழி_வி.)
இறாலின் ேதனும் $கம்ப.00040.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாய்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதனும்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
வங்க $கம்ப.00040.3
ேவைல வாய் மடுப்ப உண்டு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் களிக்கும் மாேதா
$கம்ப.00040.4
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் ெசால் கைடசிய
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00041.1

கண் ைக கால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாய்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைள அலால் கைள
இலாைம $கம்ப.00041.2
உண் கள் வா கைடவாய் மள்ள கைளகலாது உலாவி நிற்பா $கம்ப.00041.3
ெபண்கள் பால் ைவத்த ேநயம் பிைழப்பேரா சிறிேயா ெபற்றால் $கம்ப.00041.4
புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குைடயும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) பூெவாடு நாவி
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00042.1
கதுப்பு உறு ெவறிேய நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருங்கடல் தரங்கம் என்றால் $கம்ப.00042.2
மதுப் ெபாதி மழைலச் ெசவ்வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கைடக் கண்ணின் ைமந்த
$கம்ப.00042.3
விதுப்பு உற ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னா
மிகுதிைய விளம்பல் ஆேம $கம்ப.00042.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தளக் கலைவச் ேசறும் குங்கும விைர
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாந்தும் $கம்ப.00043.1
குண்டலக் ேகால ைமந்த குைடந்த நக் ெகாள்ைள சாற்றில் $கம்ப.00043.2
தண்டைலப் பரப்பும் சாலி ேவலியும்
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவப்பும் $கம்ப.00043.3
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) இட்டு
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மண்ணும் மதுகரம்
ெமாய்க்கும் மாேதா $கம்ப.00043.4
ேசல் உண்ட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கணாrல் திrகின்ற ெசங்கால்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.00044.1
மால் உண்ட நளினப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வளத்திய மழைலப் பிள்ைள
$கம்ப.00044.2

கால் உண்ட ேசற்று ேமதி கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உள்ளிக் கைனப்பச் ேசாந்த
$கம்ப.00044.3
பால் உண்டு துயிலப் பச்ைசத் ேதைர தாலாட்டும் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
$கம்ப.00044.4
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்யக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இைடக் குனிக்கும் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
$கம்ப.00045.1
அயில் விழி மகளி_ெப.) ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்யப்
$கம்ப.00045.2
பயில் சிைற அரச அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பன்மலப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
நின்றும் $கம்ப.00045.3
துயில் எழத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) காைலச் ெசவ்வழி முரல்வ
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.00045.4
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகளிேராடு
வதுைவயில் ெபாருந்துவாரும் $கம்ப.00046.1
பருந்ெதவுடு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன இயல் இைசப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்ப்பாரும் $கம்ப.00046.2
மருந்தினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகள்வி ெசவி உற மாந்துவாரும்
$கம்ப.00046.3
விருந்தின_ெப.(விருந்தின_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு அன்ன விழா
அணி விரும்புவாரும் $கம்ப.00046.4
கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி $கம்ப.00047.1
உறுப்பு உறு பைடயின் தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறு
பைக இன்றிச் சீறி $கம்ப.00047.2

ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) இல களிப்பின் ெவம்ேபா மதுைகய வர
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.00047.3
மறுப் பட ஆவி ேபணா வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெபாருத்துவாரும்
$கம்ப.00047.4
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண் ஏற்ைறேயாடு ஏற்ைற
சீற்றத்து $கம்ப.00048.1
உரும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்னத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழ் உற ெநருக்கி ஒன்றாய்
$கம்ப.00048.2
விr இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கூறாய் ெவகுண்டன
அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00048.3
அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குஞ்சி
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மஞ்சு உற ஆக்கின்றாரும்
$கம்ப.00048.4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைர முளr ெவள்ளி முைள இற முத்தும் ெபான்னும்
$கம்ப.00049.1
தள் உற மணிகள் சிந்தச் சலஞ்சலம் புலம்பச் சாலில் $கம்ப.00049.2
துள்ளி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) துடிப்ப ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
புைட சுrப்பத் தூம்பின் $கம்ப.00049.3
உள் வரால் ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மள்ள உழுபகடு
உரப்புவாரும $கம்ப.00049.4
முந்து முக் கனியின் நானா முதிைரயின் முழுத்த ெநய்யின் $கம்ப.00050.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தயிக் கண்டம் கண்டம் இைடயிைட
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாற்றின் $கம்ப.00050.2

தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) இல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாமும் விருந்ெதவுடும்
தமrேனாடும் $கம்ப.00050.3
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அமுத உண்டி அயிறலும் அமைலத்து எங்கும்
$கம்ப.00050.4
முைற அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவாைவ
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முனி உழி முனிந்து ெவஃகும்
$கம்ப.00051.1
இைற அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிக்கு
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைச ெகழு
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) காக்கப் $கம்ப.00051.2
ெபாைற தவிந்து உயிக்கும் தெயமூவப் பூதலம் தன்னில் ெபான்னின்
$கம்ப.00051.3
நிைற பரம் ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கம்
ெநடுமுதுகு ஆற்றும் ெநய்தல $கம்ப.00051.4
எறிதரும் அrயின் சும்ைம எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இட்ட ேபாகள் $கம்ப.00052.1
குறிகளும் ேபாத்தின் ெகால்வா ெகான்றெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) குைவகள்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00052.2
வறியவக்கு உதவி மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) உண
மைனயின் உய்ப்பா $கம்ப.00052.3
ெநறிகளும் புைதயப் பண்டி நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெநளிய ஊவா $கம்ப.00052.4
கதிபடு வயலின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கடி கமழ் ெபாழிலின்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.00053.1

முதிபலம் மரத்தின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) முதிைரகள் புறவின்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.00053.2
பதிபடு ெகாடியின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) படிவள குழியின்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.00053.3
மது வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மலrல்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என மள்ள ெகாள்வா $கம்ப.00053.4
பருவ மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பங்கய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.00054.1
உருவ உண்கைண ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ஆம் எனக்
$கம்ப.00054.2
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ெபாடு காமுற்று
ைவகலும் $கம்ப.00054.3
மருத ேவலியின் ைவகின வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அேரா $கம்ப.00054.4
ேவைள ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) உழத்திய
ெவம்முைல $கம்ப.00055.1
ஆைள நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனிந்திடும் அங்கு
ஒபால் $கம்ப.00055.2
பாைள தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதுப் பருகிப் பரு
$கம்ப.00055.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மதக்கும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எலாம் $கம்ப.00055.4
ஈர ந படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இந் நிலத்ேத சில
$கம்ப.00056.1
காகள் என்ன வரும் கருேமதிகள் $கம்ப.00056.2

ஊrல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
உள்ளிட ெமன்முைல $கம்ப.00056.3
தாைர ெகாள்ளத் தைழப்பன சாலிேய $கம்ப.00056.4
முட்டில் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய $கம்ப.00057.1
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) உைலக் கழுந ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நத்தம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.00057.2
பட்ட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கமுகு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) ேபாய் $கம்ப.00057.3
நட்ட ெசந்ெநலின் நாறு வளக்குேம $கம்ப.00057.4
சூடு உைடத் தைலத் தூநிற வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) $கம்ப.00058.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைணக் குைடயும் தைக சால் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$கம்ப.00058.2
ேமட்டு இைமப்பன மின் மினியாம் எனக் $கம்ப.00058.3
கூட்டின் உய்க்கும் குருவிக் குழாம் அேரா $கம்ப.00058.4
ேதாயும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தயி மத்து ஒலி துள்ளவும் $கம்ப.00059.1
ஆய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வைள வாய்விட்டு அரற்றவும் $கம்ப.00059.2
ேதயும் நுண் இைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கவும் $கம்ப.00059.3
ஆய மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அங்ைக வருந்துவா $கம்ப.00059.4
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாகு ெகாழிப்பன ேகாள் ெநறி
$கம்ப.00060.1
கற்றிலாத கரும் கண் நுைளச்சிய $கம்ப.00060.2

முற்றில் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் முன்றிலில் $கம்ப.00060.3
சிற்றில் ேகாலிச் சிதறிய முத்தேம $கம்ப.00060.4
துருைவ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிைண
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துளக்கு இலா $கம்ப.00061.1
வr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைண வன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற்ைற
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.00061.2
உரும் இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் தாக்குறும்
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி $கம்ப.00061.3
ெவருவி மால் வைர சூல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மின்னுேம $கம்ப.00061.4
திைனச் சிலம்புவ தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $கம்ப.00062.1
நைனச் சிலம்புவ நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பூம் $கம்ப.00062.2
புைனச் சிலம்புவ புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வள்ளிேயா
$கம்ப.00062.3
மைனச் சிலம்புவ மங்கல வள்ைளேய $கம்ப.00062.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உைடப் பிடி நக்கிக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.00063.1
வன் ெதவுடப் படுக்கும் வன வாr சூழ் $கம்ப.00063.2
குன்று உைடக் குல மள்ள குழூஉக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $கம்ப.00063.3
இன் துைணக் களி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இrக்குேம $கம்ப.00063.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ெகாள்பவ ெகாள்வன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$கம்ப.00064.1

துள்ளி ெகாள்வன தூங்கிய மாங்கனி $கம்ப.00064.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெகாள்வன ெபான் விr புன்ைனகள் $கம்ப.00064.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெகாள்வன பங்கயத்து அன்னேம $கம்ப.00064.4
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவய்ங்குழல் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
முன்றிலில் $கம்ப.00065.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உறக்கும் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) கைடசிய
$கம்ப.00065.2
புன் தைலப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உைடப் ெபாங்கrல்
$கம்ப.00065.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுைளச்சிய ெசவ்வழி $கம்ப.00065.4
ேசம்பு கால்ெபாரச் ெசங்கழுநக் குளத் $கம்ப.00066.1
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) காலச் சுr வைள ேமய்வன $கம்ப.00066.2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) கால் ெபார கண் அகல் மால்வைரப் $கம்ப.00066.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) நான்று எனப் பாய் பசுந்ேதறேல $கம்ப.00066.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
நுதலாக்கு எலாம் $கம்ப.00067.1
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
கல்வியும் பூத்தலால் $கம்ப.00067.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தவக்கு ஈதலும்
ைவகலும் $கம்ப.00067.3
விருந்தும் அன்றி விைழவன யாைவேய $கம்ப.00067.4

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முகத் தைலப் ெபட்பின் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேபாழ்
$கம்ப.00068.1
குைற கறித் திரள் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) பருப்ெபாடு $கம்ப.00068.2
நிைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தின் நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அrசிக் குைவ $கம்ப.00068.3
உைறவ ேகாட்டம் இல் ஊட்டிடம் ேதாெறலாம் $கம்ப.00068.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) சுரக்கும் நிதியம் கணக்கிலா $கம்ப.00069.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சுரக்கும் நிைற வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கம்ப.00069.2
பிலம் சுரக்கும் ெபறுதற்கு அrய தம் $கம்ப.00069.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் $கம்ப.00069.4
கூற்றம் இல்ைல ஒ குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இலாைமயால் $கம்ப.00070.1
சீற்றம் இல்ைல தம் சிந்ைதயில் ெசவ்வியால் $கம்ப.00070.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) நல்லறம் அல்லது இலாைமயால் $கம்ப.00070.3
ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்ைலேய $கம்ப.00070.4
ெநறிகடந்து பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
நத்தேம $கம்ப.00071.1
குறி அழிந்தன குங்குமத் ேதாள்கேள $கம்ப.00071.2
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ேதயும் மருங்குேல
$கம்ப.00071.3
ெவறியவும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெமன்மலக் கூந்தேல
$கம்ப.00071.4
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) இடும் புைக அட்டில் இடும் புைக $கம்ப.00072.1

நகல் இன் ஆைல நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக நான்மைற $கம்ப.00072.2
புகலும் ேவள்வியில் பூம் புைகெயாடு அளாய் $கம்ப.00072.3
முகிலின் விம்மி முழங்கின எங்கணும் $கம்ப.00072.4
இயல்புைட ெபயவன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைழயின்
$கம்ப.00073.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புைட ெபயவன ெவறி அல குழலின் $கம்ப.00073.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புைட ெபயவன ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விழியின் $கம்ப.00073.3
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புைட ெபயவன கடி கமழ் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
$கம்ப.00073.4
இைட இற மகளிகள் எறிபுனல் மறுகக் $கம்ப.00074.1
குைடபவ துவ இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலவன குமுதம் $கம்ப.00074.2
மைடெபய அனம் என மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) அளகக் $கம்ப.00074.3
கைடசிய முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என மலவன கமலம் $கம்ப.00074.4
விதியிைன நகுவன அயில் விழி பிடியின் $கம்ப.00075.1
கதியிைன நகுவன அவநைட கமலப் $கம்ப.00075.2
ெபாதியிைன நகுவன புண முைல_ெப.(முைல_ெப.) கைல வாழ் $கம்ப.00075.3
மதியிைன நகுவன வனிைதய வதனம் $கம்ப.00075.4
பகலிெனாடு இகலுவ படமணி மடவா $கம்ப.00076.1
நகிலிெனாடு இகலுவ நனிவள இளந $கம்ப.00076.2
துகிலிெனாடு இகலுவ சுைதபுைர நுைர கா $கம்ப.00076.3
முகிலிெனாடு இகலுவ கடிமண முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $கம்ப.00076.4

காெராடு நிகவன கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கழனிப் $கம்ப.00077.1
ேபாெராடு நிகவன ெபாலன் வைர பைண சூழ் $கம்ப.00077.2
நெராடு நிகவன நிைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிதி சால் $கம்ப.00077.3
ஊெராடு நிகவன இைமயவ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.00077.4
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) மைல அல்லன நிைரவரு தரளம் $கம்ப.00078.1
ெசால் மைல அல்லன ெதவுடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமிதம் $கம்ப.00078.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல அல்லன நதி தரு நிதியம் $கம்ப.00078.3
ெபான் மைல அல்லன மணி_ெப.(மணி_ெப.) படு புளினம் $கம்ப.00078.4
பந்திைன இைளயவ பயில் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஊ
$கம்ப.00079.1
கந்தைன அைனயவ கைல தெரழு கழகம் $கம்ப.00079.2
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அல சண்பகம்
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஆம் $கம்ப.00079.3
நந்தன வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அல நைற விr புறவம் $கம்ப.00079.4
ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.) நவில்வன இைளயவ குதைலப் $கம்ப.00080.1
பாகு இயல் கிளவிகள் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பயில் நடேம
$கம்ப.00080.2
ேககயம் நவில்வன கிள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வைளயின் $கம்ப.00080.3
நாகுகள் உமிழ்வன நைக புைர தரளம் $கம்ப.00080.4
பைழயதம் மைனயன பழம் நைற
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00081.1
உழவதம் மைனயன உழுெதவுழில் புrயும் $கம்ப.00081.2

மழவதம் மைனயன மண ஒலி இைசயின் $கம்ப.00081.3
கிழவதம் மைனயன கிைள பயில் வைள யாழ $கம்ப.00081.4
ேகாைதகள் ெசாrவன குளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நறவம் $கம்ப.00082.1
பாைதகள் ெசாrவன பரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கனகம் $கம்ப.00082.2
ஊைதகள் ெசாrவன உைறயுறும் அமுதம் $கம்ப.00082.3
காைதகள் ெசாrவன ெசவி நுக கனிகள் $கம்ப.00082.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் சாயல்கண்டு இைளஞ சிந்ைத ேபால் $கம்ப.00083.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் ேசாைலவாய் மல ெபய் தாழ்குழல் $கம்ப.00083.2
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் பூண்முைல மடந்ைதமாெராடும் $கம்ப.00083.3
ெதவுடந்து ேபாவன ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மஞ்ைஞகள் $கம்ப.00083.4
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) இல்ைல ஓ வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
இன்ைமயால் $கம்ப.00084.1
திண்ைம இல்ைல ேந ெசறுந இன்ைமயால் $கம்ப.00084.2
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இல்ைல ெபாய் உைர இலாைமயால் $கம்ப.00084.3
ெவண்ைம இல்ைல பல் ேகள்வி ேமவலால் $கம்ப.00084.4
எள்ளும் ஏனலும் இறுங்கும் சாைமயும் $கம்ப.00085.1
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைளயில்
ெகாணரும் பண்டியும் $கம்ப.00085.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அளத்து அமுதின் பண்டியும்
$கம்ப.00085.3
தள்ளும் நைமயில் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மயங்குேம $கம்ப.00085.4
உயரும் சாவு இலா உயிகள் ெசய் விைனப் $கம்ப.00086.1

ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி பிறக்குமாறு
ேபால் $கம்ப.00086.2
அயிரும் ேதனும் இன் பாகும் ஆய ஊத் $கம்ப.00086.3
தயிரும் ேவrயும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மயங்குேம $கம்ப.00086.4
கூறு பாடலும் குழலின் பாடலும் $கம்ப.00087.1
ேவறு ேவறு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வதி
 வாய் $கம்ப.00087.2
ஆறும் ஆறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்த ஆம் எனச்
$கம்ப.00087.3
சாறும் ேவள்வியும் தைலமயங்குேம $கம்ப.00087.4
மூக்கில் தாக்குறும் மூr நந்தும் ேந $கம்ப.00088.1
தாக்கில் தாக்குறும் பைறயும் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கம்ப.00088.2
வக்கிமூத்

தாக்குறும் விளியும் மள்ள தம் $கம்ப.00088.3
வாக்கில் தாக்குறும் ஒலியில் மாயுேம $கம்ப.00088.4
தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) ஐம்பைட தழுவும் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைட $கம்ப.00089.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாய் அமுது
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மக்கைளப்
$கம்ப.00089.2
பாலின் ஊட்டுவா ெசங்ைக பங்கயம் $கம்ப.00089.3
வால் நிலா உறக் குவிவ மானுேம $கம்ப.00089.4
ெபாற்பில் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெபாலிவு ெபாய் இலா $கம்ப.00090.1

நிற்பின் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நதி
மாதரா $கம்ப.00090.2
அற்பின் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) அன்னவ $கம்ப.00090.3
கற்பின் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) கால
மாrேய $கம்ப.00090.4
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) துருவி யாவேர
$கம்ப.00091.1
ேவைல கண்டு தாம் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ
$கம்ப.00091.2
சாலும் வாபுனல் சரயுவும் பல $கம்ப.00091.3
காலின் ஓடியும் கண்டது இல்ைலேய $கம்ப.00091.4
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ேசர ந ேவைல கால் மடுத்து $கம்ப.00092.1
ஊடு ேபrனும் உைலவு இலா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கம்ப.00092.2
கூடு ேகாசலம் என்னும் ேகாது இலா $கம்ப.00092.3
நாடு கூறினாம். நகரம் கூறுவாம் $கம்ப.00092.4
ெசவ்விய மதுரம் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாருளின் சீrய கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் $கம்ப.00093.1
வவ்விய கவிஞ அைனவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் $கம்ப.00093.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்ேதா யாவரும்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறுவான்
ஆதrக்கின்ற $கம்ப.00093.3

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்ேதா இழிவதற்கு அருத்தி புrகின்றது
அேயாத்தி மாநகரம் $கம்ப.00093.4
நில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) முகேமா திலகேமா கண்ேணா நிைற
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மங்கல நாேணா $கம்ப.00094.1
இலகுபூண் முைலேமல் ஆரேமா உயிrன் இருக்ைகேயா திருமகட்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $கம்ப.00094.2
மல ெகால்ேலா மாேயான் மாபின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிகள் ைவத்த
ெபான் ெபட்டிேயா வாேனா $கம்ப.00094.3
உலகின்ேமல் உலேகா ஊழியின் இறுதி உைறயுடூளா யாது என உைரப்பாம்
$கம்ப.00094.4
உைமக்கு ஒருபாகத்து ஒருவனும் இருவக்கு ஒருதனிக் ெகாழுநனும் மலேமல்
$கம்ப.00095.1
கைமப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வக் கடவுளும் உவைம கண்டிலா நக
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண்பான் $கம்ப.00095.2
அைமப்பரும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்த
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) சந்திர ஆதித்த $கம்ப.00095.3
இைமப்பு இல திrவ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலால் அதனுக்கு
இயம்பலாம் ஏது ேவறு உளேதா $கம்ப.00095.4
அயில் முகக் குலிசத்து அமர ேகான் நகரும் அளைகயும் என்றிைவ அயனா
$கம்ப.00096.1
பயில் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உற்றபடி ெபரும்பான்ைம இப்ெபருந் திருநக
பைடப்பான் $கம்ப.00096.2
மயன் முதல் தெயமூவத் தச்சரும் தத்தம் மனத் ெதவுழில் நாணின
மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00096.3

புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெதவுடு குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெநடுநிைல
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இந்நக புகலுமாறு எவேனா $கம்ப.00096.4
புண்ணியம் புrந்ேதா புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மைறப்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $கம்ப.00097.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட யாவ இராகவன் அன்றி மாதவம் அறத்ெதவுடும்
வளத்தா $கம்ப.00097.2
எண்ணரும் குணத்தின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இனிது
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஏழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆளிடம் என்றால் $கம்ப.00097.3
ஒண்ணுேமா இதனின் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபாகம் உைறவிடம் உண்டு
என உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.00097.4
தங்கு ேபரருளும் தருமமும் துைணயாத் தம்பைகப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிக்கும் $கம்ப.00098.1
ெபாங்கு மா தவமும் ஞானமும்
புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) யாவக்கும் புகலிடம்
ஆன $கம்ப.00098.2
ெசங்கண் மால் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அளப்பரும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) திருவின் வற்று

இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
என்றால் $கம்ப.00098.3
அங்கண்மா ஞாலத்து அந் நக
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான் நக அமர
நாட்டு யாேதா $கம்ப.00098.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எலாம் அவண அணி எலாம் அவண
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எலாம் அவண $கம்ப.00099.1

புரைச மால் களிறும் புரவியும் ேதரும் பூதலத்து யாைவயும் அவண $கம்ப.00099.2
விரசுவா முனிவ விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) இயக்க விஞ்ைசய
முதலிேனா எவரும் $கம்ப.00099.3
உைர ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ஆனா ஆனேபாது
அதனுக்கு உவைமதான் அrது அேரா உளேதா $கம்ப.00099.4
நால்வைகச் சதுரம் விதிமுைற நாட்டி நனிதவ உயந்தன பனிேதாய் $கம்ப.00100.1
மால்வைரக் குலத்து யாைவயும் இல்ைல ஆதலால் உவைம மற்று இல்ைல
$கம்ப.00100.2
நூல்வைரத் ெதவுடந்து பயத்ெதவுடும் பழகி நுணங்கிய நுவலரும் உணேவ
$கம்ப.00100.3
ேபால்வைகத்து அல்லால் உயவிேனாடு உயந்தது என்னலாம் ெபான்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) நிைலேய $கம்ப.00100.4
ேமவரும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) முடிவு இலாைமயினால் ேவதமும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
புகலால் $கம்ப.00101.1
ேதவரும் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முனிவரும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெபாறி
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயலால் $கம்ப.00101.2
காவலில் கைல ஊ கன்னிைய
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூலத்தால் காளிைய
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00101.3
யாைவயும் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருைமயால் எய்தற்கு அருைமயால் ஈசைன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00101.4

பஞ்சி வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதிைய ஊட்டியது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
பட உகிப் பங்கயச் ெசங்கால் $கம்ப.00102.1
வஞ்சிேபால் மருங்குல் குரும்ைபேபால் ெகாங்ைக வாங்கு ேவய் ைவத்த
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.00102.2
அம் ெசாலா பயிலும் அேயாத்தி மா நகrன் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று என
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00102.3
இஞ்சி வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமயவ
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காணிய எழுந்தது ஒத்து உளேத $கம்ப.00102.4
ேகாலிைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அளத்தலின் பைகஞ முடித்தைல
ேகாடலின் மனுவின் $கம்ப.00103.1
நூல் ெநறி
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்ைவயின் யாக்கும் ேநாக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காவலின் வலியின்
$கம்ப.00103.2
ேவெலாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வில் பயிற்றலின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) சூழ்ச்சியின் ெவலற்கு அரு
வலத்தின் $கம்ப.00103.3
சால்பு உைட உயவின் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) நடத்தும் தன்ைமயின் தைலவ
ஒத்து உளேத $கம்ப.00103.4
சினத்து அயில் ெகாைல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சிைல மழுத்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ேதாமரம்
உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) $கம்ப.00104.1
கனத்து இைட உருமின் ெவருவரும் கவண்கல் என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கணிப்பில ெகாதுகின் $கம்ப.00104.2

இனத்ைதயும் உவணத்து இைறையயும்
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைலயும் இதம்
அல நிைனவா $கம்ப.00104.3
மனத்ைதயும் எறியும் ெபாறி உள என்றால் மற்று இனி உணத்துவது எவேனா
$கம்ப.00104.4
பூணினும் புகேழ அைமயும் என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாற்பில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00105.1
யாண_ெப.(யாண_ெப.) எண் திைசக்கும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற இைமக்கும்
இரவிதன் குல முதல் நிருப $கம்ப.00105.2
ேசைணயும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைசையயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திகிrயும் ெசந்தனிக் ேகாலும்
$கம்ப.00105.3
ஆைணயும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நகருக்கு அணி என
இயற்றியது அன்ேறா $கம்ப.00105.4
அன்ன மா மதிலுக்கு_ெப.(மதில்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஆழி மால் வைரைய அைல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்ந்தன அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) $கம்ப.00106.1
ெபான் விைல_ெப.(விைல_ெப.) மகளி_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக்
கீ ழ்ேபாய் புன் கவி எனத் ெதளிவு இன்றி $கம்ப.00106.2
கன்னிய அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) என யாக்கும் படிவு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காப்பினது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00106.3

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி விலக்கும் ெபாறி என எறியும் கராத்தது நவிலல்
உற்றது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.00106.4
ஏகுகின்ற தம் கணங்ேகளாடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காண்கிலா
$கம்ப.00107.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அகன் கிடங்ைக நாம ேவைலயாம்
எனா $கம்ப.00107.2
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ெமாண்டுெகாண்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெதவுடந்த குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்று $கம்ப.00107.3
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைர அம் மதிற்கண் வசுேம

$கம்ப.00107.4
அந்த மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறத்து அகத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள் $கம்ப.00108.1
கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) மான மாதரா $கம்ப.00108.2
முந்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகங்களுக்கு உைடந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பு எலாம் $கம்ப.00108.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா மைலக்க மா
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வைளத்த மானுேம $கம்ப.00108.4
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாஞ்சில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆைர
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முற்று பா எலாம்
$கம்ப.00109.1
ேபாழ்ந்த மா கிடங்கு இைடக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கு இடங்க மா $கம்ப.00109.2

தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வங்க வாrயில் தடுப்ப
ஒணா மதத்தினால் $கம்ப.00109.3
ஆழ்ந்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மீ து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுந்துகின்ற ேபாலுேம
$கம்ப.00109.4
ஈரும் வாளின் வால் விதித்து எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைறக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.00110.1
ேபர மின்னி வாய் விrத்து எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
பிறங்கு தச் $கம்ப.00110.2
ேசார ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முன் ெதவுடந்து சீறு இடங்க மா
$கம்ப.00110.3
ேபாrல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறுகின்ற ேபா அரக்க
ேபாலுேம $கம்ப.00110.4
ஆளும் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடக்
குலங்களா அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கராக் $கம்ப.00111.1
ேகாள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன யாைனயா
$கம்ப.00111.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உலாவு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதத் துரங்கமும் தரங்கம்
மா $கம்ப.00111.3
வாளும் ேவலும் மீ னம் ஆக மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
மானுேம $கம்ப.00111.4
விளிம்பு தெறமூறி முற்றுவித்து ெவள்ளி கட்டி உள் உறப் $கம்ப.00112.1
பளிங்கு ெபான் தலத்து அகட்டு அடுத்து உறப் படுத்தலின் $கம்ப.00112.2
தளிந்த கல் தலத்ெதவுடு அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சலத்திைனத் தனித்து உறத்
$கம்ப.00112.3

ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணத்துகிற்றும் என்றல்
ேதவராலும் ஆவேத $கம்ப.00112.4
அன்ன நள் அகன் கிடங்கு சூழ் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆழிையத் $கம்ப.00113.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு சூழ்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூங்கு வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பு $கம்ப.00113.2
என்னலாம் இறும்பு சூழ் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எண்ணில் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.00113.3
ெபான்னின் மா மதிட்கு உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபாலுேம $கம்ப.00113.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவன்றி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) என்ன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்னம் மால் $கம்ப.00114.1
ஒல்ைல உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாடு அளந்த தாளின்மீ து உயந்தவால்
$கம்ப.00114.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாவும் நதி மாறு உறா
வழக்கினால் $கம்ப.00114.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆறு ெசால்லும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும்
அன்ன வாயிேல $கம்ப.00114.4
தா இல் ெபான் தலத்தின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்திேனாகள் தங்கு
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.00115.1
பூ உயித்த கற்பகப் ெபாதும்ப புக்கு ஒதுங்குமால் $கம்ப.00115.2

ஆவி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) கூவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடா $கம்ப.00115.3
ஓவியப் புறாவின் மாடு இருக்க ஊடு ேபைடேய $கம்ப.00115.4
கல் அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுக்கி வாய் பளிங்கு
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கட்டி மீ து $கம்ப.00116.1
எல் இடப் பசும்ெபான் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு பல் மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.00116.2
வில் இடக் குயிற்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி மா
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $கம்ப.00116.3
புல்லிடக் கிடத்தி வச்சிரத்த கால் ெபாருத்திேய $கம்ப.00116.4
மரகதத்து இலங்கு ேபாதிைகத் தலத்து வச்சிரம் $கம்ப.00117.1
புைர தபுத்து அடுக்கி மீ து ெபான் குயிற்றி மின் குலாம் $கம்ப.00117.2
நிைர மணிக் குலத்தின் ஆளி நள்வகுத்த ஒளிேமல் $கம்ப.00117.3
விரவு ைகத் தலத்தின் உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமதகத்தின் மீ து அேரா $கம்ப.00117.4
ஏழ் ெபாழிற்கும் ஏழ் நிைலத் தலம் சைமத்தது என்ன நூல் $கம்ப.00118.1
ஊழ் உறக் குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ெசம்ெபான் ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ச்
$கம்ப.00118.2
சூழ் சுடச் சிரத்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணித் தசும்பு ேதான்றலால்
$கம்ப.00118.3

வாழ் நிலக் குலக் ெகாழுந்ைத ெமௗலி சூட்டி அன்னேவ $கம்ப.00118.4
திங்களும் கrது என ெவண்ைம தற்றிய $கம்ப.00119.1
சங்க ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சுைத உைடத் தவள மாளிைக $கம்ப.00119.2
ெவங் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெபார ேமக்கு
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00119.3
ெபாங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தரங்கம்
ேபாலுேம $கம்ப.00119.4
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அம் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) இைற ெபாருந்தும் மாளிைக
$கம்ப.00120.1
தள்ளரும் தமனியத் தகடு ேவய்ந்தன $கம்ப.00120.2
எள்ளரும் கதிரவன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
குழாம் $கம்ப.00120.3
ெவள்ளி அம் கிr மிைச விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாலுேம $கம்ப.00120.4
வயிர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கால் மிைச மரகதத் துலாம் $கம்ப.00121.1
ெசயி அறப் ேபாதிைக கிடத்திச் சித்திரம் $கம்ப.00121.2
உயிெபறக் குயிற்றிய உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.00121.3
அயி உற இைமப்பன அளவில் ேகாடிேய $கம்ப.00121.4
சந்திர காந்தத்தின் தலத்த சந்தனப் $கம்ப.00122.1
பந்தி ெசய் தூணின்ேமல் பவளப் ேபாதிைகச் $கம்ப.00122.2
ெசந்தனி மணித் துலாம் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) $கம்ப.00122.3

இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நலத்த எண் இல் ேகாடிேய $கம்ப.00122.4
பாடகக் கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன $கம்ப.00123.1
ேசடைரத் தழ இயின ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாயின
$கம்ப.00123.2
நாடகத் ெதவுழிலின நடுவு துய்யன $கம்ப.00123.3
ஆடகத் ேதாற்றத்த அளவு இலாதன $கம்ப.00123.4
புக்கவ கண் இைம ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) உறாது ஒளி $கம்ப.00124.1
ெதவுக்கு உடன் தயங்கி விண்ணவrன் ேதான்றலால் $கம்ப.00124.2
திக்கு உற நிைனப்பினில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவ
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

$கம்ப.00124.3
ஒக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்பன
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாட்டினும $கம்ப.00124.4
அணி இைழ மகளிரும் அலங்கல் வரரும்

$கம்ப.00125.1
தணிவன அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெநறி தணிவு இலாதன $கம்ப.00125.2
மணியினும் ெபான்னினும் வைனந்த அல்லது $கம்ப.00125.3
பணி பிறிது இயன்றன பாங்கும் இல்ைலேய $கம்ப.00125.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற
நிமிந்தன_வி.மு.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெசல்வத்த $கம்ப.00126.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உய புகழன தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேசாதிய
$கம்ப.00126.2

ஊனம் இல் அறெநறி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எண்
இலாக் $கம்ப.00126.3
ேகான் நிக குடிகள்தம் ெகாள்ைக சான்றன $கம்ப.00126.4
அருவியில் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த $கம்ப.00127.1
விr முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
விராயின $கம்ப.00127.2
பரு மணிக் குைவயன பசும்ெபான் ேகாடிய $கம்ப.00127.3
ெபாரு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கணத்தன மைலயும்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00127.4
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) இடு ெகாழும் புைக அளாய் மயங்கின $கம்ப.00128.1
முகிெலாடு ேவற்றுைம தெரழுகலா முழுத் $கம்ப.00128.2
துகிெலாடு ெநடுங்ெகாடிச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) மின்னுவ $கம்ப.00128.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இடு மின் அணிப் பரப்புப் ேபான்றேவ $கம்ப.00128.4
துடி இைடப் பைணமுைலத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அன்னவ $கம்ப.00129.1
அடி இைணச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பூண்டு அரற்றும் மாளிைக $கம்ப.00129.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைடத் தரள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாைவ
சூழ்வன $கம்ப.00129.3
கடி உைடக் கற்பகம் கான்ற மாைலேய $கம்ப.00129.4
காண்வரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் கதலிக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேபால் $கம்ப.00130.1
ேகாள் நிமி பதாைகயின் குழாம் தைழத்தன $கம்ப.00130.2
வாள்நிலா மழுங்கிட மடங்கி ைவகலும் $கம்ப.00130.3

ேசண்மதி ேதய்வது அக்ெகாடிகள் ேதய்க்கேவ $கம்ப.00130.4
ெபான் திணி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அல்ல பூத் ெதவுட $கம்ப.00131.1
மன்றுகள் அல்லன மாட மாளிைக $கம்ப.00131.2
குன்றுகள் அல்லன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் குட்டிமம் $கம்ப.00131.3
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தேர $கம்ப.00131.4
மின் என விளக்கு என ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) பிழம்பு எனத் $கம்ப.00132.1
துன்னிய தமனியத் ெதவுழில் தைழத்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.00132.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
கதுவலால் அேரா $கம்ப.00132.3
ெபான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆயது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) வானேம $கம்ப.00132.4
எழும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட ஒன்றி எல் படு
$கம்ப.00133.1
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைடப் ேபாதலின் புrைசப் ெபான் நக $கம்ப.00133.2
அழல்மணி திருத்திய அேயாத்தி ஆளுைட $கம்ப.00133.3
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எனப் ெபாலியுமால் ேநமி வான்சுட $கம்ப.00133.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகைலயவ அம் ெபான்
மாளிைக $கம்ப.00134.1
ேவய்ந்த கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக உண்ட ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாய்த்
$கம்ப.00134.2
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தூபம் நாறு $கம்ப.00134.3

பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைரயின் நிைல பகரல்
ேவண்டுேமா $கம்ப.00134.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைச மடந்ைதய குதைலக் ேகாைதய $கம்ப.00135.1
மழைல அம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைச மகர யாழ் இைச $கம்ப.00135.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இைச மடந்ைதய இன் ெசால் இன் இைச $கம்ப.00135.3
பைழயதம் ேசrயில் ெபாருந பாட்டிைச $கம்ப.00135.4
கண் இைடக் கனல்ெசாr களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கால்ெகாடு $கம்ப.00136.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட ெவட்டுவ ேவட்கும் ைமந்தகள் $கம்ப.00136.2
பண்ைணகள் பயில் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) குழி பைடப்பன $கம்ப.00136.3
சுண்ணம் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குழிகைளத் ெதவுடந்து தூப்பன
$கம்ப.00136.4
பந்துகள் மடந்ைதய பயிற்றுவா இைடச் $கம்ப.00137.1
சிந்துவ முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அைவ திரட்டுவா $கம்ப.00137.2
அந்தம் இல் சிலதிய ஆற்ற குப்ைபகள் $கம்ப.00137.3
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) ஒளி ெகடத் தைழப்ப தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலா
$கம்ப.00137.4
அரங்கு இைட மடந்ைதய ஆடுவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00138.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கைடக்கண் அயில் காம_ெப.(காம_ெப.) ெநஞ்சிைன
$கம்ப.00138.2
உருங்குவ மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உயிகள் அன்னவ
$கம்ப.00138.3
மருங்குல் ேபால் ேதய்வன வளவது ஆைசேய $கம்ப.00138.4

ெபாழிவன ேசாைலகள் புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) சில
$கம்ப.00139.1
விைழவன தெனமூறலும் மிஞXறும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என $கம்ப.00139.2
நுைழவன அன்னைவ நுைழய ேநாெவாடு $கம்ப.00139.3
குைழவன
ப்rந்தவ_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெகாதிக்கும் ெகாங்ைகேய $கம்ப.00139.4
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்னிைச $கம்ப.00140.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள பாடலான் நிமிவ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
$கம்ப.00140.2
கறங்குவ வள் விசி கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) கண் முகிழ்த்து $கம்ப.00140.3
உறங்குவ மகளிேராடு ஓதும் கிள்ைளேய $கம்ப.00140.4
குைத வrச் சிைல நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெகாவ்ைவ வாய்ச்சிய $கம்ப.00141.1
பதயுகத் ெதவுழில்ெகாடு பழிப்பு இலாதன $கம்ப.00141.2
தைத மலத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அன்ன தாளினால் $கம்ப.00141.3
உைதபடச் சிவப்பன உரவுத் ேதாள்கேள $கம்ப.00141.4
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அrய
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருவில் மாநக $கம்ப.00142.1
ெதவுழு தைக மடந்ைதய சுட விளக்கு எனப் $கம்ப.00142.2
பழுது அறு ேமனிையப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆைசெகால் $கம்ப.00142.3

எழுது சித்திரங்களும் இைமப்பு இலாதேவ $கம்ப.00142.4
தணி மலத் திருமகள் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாளிைக $கம்ப.00143.1
இண ஒளி பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
துரப்பன $கம்ப.00143.2
திணி சுட ெநய் உைடத் த விளக்கேமா $கம்ப.00143.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு அல்லன மகளி_ெப.) ேமனிேய $கம்ப.00143.4
பதங்களில் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) பாணி பண் உற $கம்ப.00144.1
விதங்களின் விதி முைற சதி மிதிப்பவ $கம்ப.00144.2
மதங்கிய அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சதி வகுத்துக் காட்டுவ $கம்ப.00144.3
சதங்ைககள் அல்லன புரவித் தாகேள $கம்ப.00144.4
முைளப் பன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெவந் துய $கம்ப.00145.1
விைளப்பன அன்றியும் ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுறும் $கம்ப.00145.2
இைளப்பன நுண் இைட இைளப்ப ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கம்ப.00145.3
திைளப்பன முத்ெதவுடு ெசம்ெபான் ஆரேம $கம்ப.00145.4
இைட இைட எங்கணும் களி அறாதன $கம்ப.00146.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னங்கள் நளின நக்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) $கம்ப.00146.2
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வண்டுகள்
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) மாந்திடும் $கம்ப.00146.3

கடகr அல்லன மகளி_ெப.) கண்கேள $கம்ப.00146.4
தழல் விழி யாளியும் துைணயும் தாழ்வைர $கம்ப.00147.1
முைழ விைழ கிr நிக களிற்றின் மும்மத $கம்ப.00147.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவுறும் மண்ணும் கீ ழ்
உறக் $கம்ப.00147.3
குைழவிழும் அதில் விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதகேள $கம்ப.00147.4
ஆடுவா புரவியின் குரத்ைத ஆப்பன $கம்ப.00148.1
சூடுவா இகழ்ந்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுங்கல் மாைலகள்
$கம்ப.00148.2
ஓடுவா இழுக்குவ ஊடல் ஊடு உறக் $கம்ப.00148.3
கூடுவா வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெகாழித்த சாந்தேம $கம்ப.00148.4
இைளப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குரங்களால் இவுளி பாrைனக் $கம்ப.00149.1
கிைளப்பன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூளியின் $கம்ப.00149.2
ஒளிப்பன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைவ ஒளிர மீ து ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$கம்ப.00149.3
துளிப்பன குமரதம் ேதாளின் மாைலேய $கம்ப.00149.4
விலக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கr மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நாறுவ $கம்ப.00150.1
குலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) வாய் குமுதம் நாறுவ
$கம்ப.00150.2

கலக்கைட கணிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கதிகள் நாறுவ $கம்ப.00150.3
மலக் கடி நாறுவ மகளி_ெப.) கூந்தேல $கம்ப.00150.4
ேகாைவ இந் நகெராடு எண் குறிக்கலாத அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.00151.1
ேதவதம் நகrையச் ெசப்புகின்றது என் $கம்ப.00151.2
யாைவயும் வழங்கு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இகலி இந் நக
$கம்ப.00151.3
ஆவணம் கண்டபின் அளைக ேதாற்றேத $கம்ப.00151.4
அதி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஒலிப்பன அயில் இைமப்பன $கம்ப.00152.1
கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கால்வ மான்மதம்
$கம்ப.00152.2
முதிவு உறக் கமழ்வன முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மின்னுவ $கம்ப.00152.3
மதுகரம் இைசப்பன ைமந்த ஈட்டேம $கம்ப.00152.4
வைள ஒலி வயி ஒலி மகர வைணயின்

$கம்ப.00153.1
கிைள ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி $கம்ப.00153.2
துைள ஒலி பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவக்கும் சும்ைமயின் $கம்ப.00153.3
விைள ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்முேம $கம்ப.00153.4
மன்னவ தரு திைற_ெப.(திைற_ெப.) அளக்கும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
$கம்ப.00154.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயவ ஆடும்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.00154.2
உன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அரு மைற ஓதும்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.00154.3

பன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைல தெரழு பட்டிமண்டபம் $கம்ப.00154.4
இரவியில் சுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமக்கும் ேதாரணம் $கம்ப.00155.1
தெரறுவினில் சிறியன திைசகள் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு $கம்ப.00155.2
அருவியில் ெபrயன ஆைனத் தானங்கள் $கம்ப.00155.3
பரைவயில் ெபrயன புரவிப் பந்திேய $கம்ப.00155.4
சூளிைக மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெதவுடக்கும் ேதாரண
$கம்ப.00156.1
மாளிைக மலவன மகளி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.00156.2
வாளிகள் அன்னைவ மலவ மற்றைவ $கம்ப.00156.3
ஆளிகள் அன்னவ நிறத்தின் ஆழ்பேவ $கம்ப.00156.4
மன்னவ கழெலாடு மாறு ெகாள்வன $கம்ப.00157.1
ெபான் அணித் ேத ஒலி புரவித் தா_ெப.(தா_ெப.) ஒலி $கம்ப.00157.2
இன் நைகயவ சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஏங்க ஏங்குவ $கம்ப.00157.3
கன்னிய குைட துைறக் கமல அன்னேம $கம்ப.00157.4
ஊடவும் கூடவும் உயிrன் இன் இைச $கம்ப.00158.1
பாடவும் விறலிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்கவும் $கம்ப.00158.2
ஆடவும் அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடி அம் மல $கம்ப.00158.3
சூடவும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாம் சிலக்கு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதவுல் நக $கம்ப.00158.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கட கr முன்பின் ஊரவும்
$கம்ப.00159.1

எழும் குரத்து இவுளிேயாடு இரதம் ஏறவும் $கம்ப.00159.2
பழங்கேணாடு இரந்தவ பrவு ததர $கம்ப.00159.3
வழங்கவும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாம் சிலக்கு அம் மா நக $கம்ப.00159.4
கrெயாடு கr எதி ெபாருத்தி ைகப் பைட $கம்ப.00160.1
வr சிைல முதலிய வழங்கி வால் உைளப் $கம்ப.00160.2
புரவியில் ெபாரு இல் ெசண்டு ஆடிப் ேபாக் கைல $கம்ப.00160.3
தெரழுதலின் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாம் சிலக்கு
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நக $கம்ப.00160.4
நந்தன வனத்து அல ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவ்வி
ேபால் $கம்ப.00161.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.)
வெராடு வாவி ஆடி வாய்ச் $கம்ப.00161.2
ெசந்துவ அழிதரத் ேதறல் மாந்திச் சூது_ெப.(சூது_ெப.) $கம்ப.00161.3
உந்தலின் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாம் சிலக்கு
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நக $கம்ப.00161.4
நானா விதமா நளி மாதிர வதி
 ஓடி $கம்ப.00162.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நாறு ேவைலப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உண்ணுமா ேபால்
$கம்ப.00162.2
ஆனாத மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ஆடு ெகாடிகள் மீ ப் ேபாய்
$கம்ப.00162.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆறு நண்ணிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வற்றிட நக்கும்
மன்ேனா $கம்ப.00162.4

வன் ேதாரணங்கள் புண வாயிலும் வானின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $கம்ப.00163.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் ஓ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல் எனச் ெசம்ெபான் இஞ்சி $கம்ப.00163.2
குன்று ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேதாளா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) கூட்டு இைசக்
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) என்ன $கம்ப.00163.3
ஒன்ேறாடு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கின
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாண $கம்ப.00163.4
காடும் புனமும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்ன கிடங்கும் மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.00164.1
ஆடும் குளனும் அருவிச் சுைனக் குன்றும் $கம்ப.00164.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) வடும்

விரவும் மணிப் பந்தரும் வைண

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $கம்ப.00164.3
பாடும் ெபாழிலும் அல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
மன்ேனா $கம்ப.00164.4
ெதள் வா மைழயும் திைர ஆழியும் உட்க நாளும் $கம்ப.00165.1
வள் வா முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) அதி மா நக வாழும் மாக்கள் $கம்ப.00165.2
கள்வா இலாைமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காவலும் இல்ைல யாதும்
$கம்ப.00165.3
ெகாள்வா இலாைமக் ெகாடுப்பாகளும் இல்ைல மாேதா $கம்ப.00165.4
கல்லாது நிற்பா பிற_ெப.(பிற_ெப.) இன்ைமயின் கல்வி முற்ற $கம்ப.00166.1
வல்லாரும் இல்ைல அைவ வல்ல அல்லாரும் இல்ைல $கம்ப.00166.2

எல்லாரும் எல்லாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) எய்தலாேல $கம்ப.00166.3
இல்லாரும் இல்ைல உைடயாகளும் இல்ைல மாேதா $கம்ப.00166.4
ஏகம் முதல் கல்வி முைளத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எண் இல் ேகள்வி $கம்ப.00167.1
ஆகு அம் முதல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைண ேபாக்கி அருந்தவத்தின்
$கம்ப.00167.2
சாகம் தைழத்து அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அரும்பித் தருமம்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00167.3
ேபாகம் கனி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பழுத்தது ேபாலும் அன்ேற $கம்ப.00167.4
அம் மாண் நகருக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அரசக்கு
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.00168.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மாண் தனிக் ேகால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழினும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00168.2
இம் மாண் கைதக்கு ஓ இைற ஆய இராமன் என்னும் $கம்ப.00168.3
ெமாய் மாண் கழேலான் தரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அற மூத்தி
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00168.4
ஆதி மதியும் அருளும் அறனும் அைமவும் $கம்ப.00169.1
ஏது இல் மிடல் வரமும்

ஈைகயும் எண்ணில் யாவும் $கம்ப.00169.2
நதி நிைலயும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேநமியிேனாக்கு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00169.3
பாதி முழுதும் இவற்ேக பணி ேகட்ப மன்ேனா $கம்ப.00169.4

ெமாய் ஆகலி சூழ் முது பாrல்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானக் $கம்ப.00170.1
ைக ஆ புனலால் நைனயாதன ைகயும் இல்ைல $கம்ப.00170.2
ெமய் ஆய ேவதத் துைற ேவந்தருக்கு ஏய்ந்த யாரும் $கம்ப.00170.3
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாகம்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.00170.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்பில் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பயப்பில் $கம்ப.00171.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசல்கதி உய்க்கும் நரால் $கம்ப.00171.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னின் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுணங்கு ேகள்வி
$கம்ப.00171.3
ஆயப் புகுங் கால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எவக்கும்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00171.4
ஈய்ந்ேத கடந்தான் இரப்ேபா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எண் இல் நுண் நூல்
$கம்ப.00172.1
ஆய்ந்ேத கடந்தான் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என்னும் அளக்க வாளால்
$கம்ப.00172.2

காய்ந்ேத கடந்தான் பைக ேவைல கருத்து முற்றத் $கம்ப.00172.3
ேதாய்ந்ேத கடந்தான் திருவின் ெதவுட
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
$கம்ப.00172.4
ெவள்ளமும் பறைவயும் விலங்கும் ேவசிய $கம்ப.00173.1
உள்ளமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி ஓட நின்றவன் $கம்ப.00173.2
தள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்த் தயரதப்
ெபய $கம்ப.00173.3
வள்ளல் வள் உைற அயில் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $கம்ப.00173.4
ேநமி மால் வைர மதிலாக நள் புறப் $கம்ப.00174.1
பாமம் மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிடங்கு ஆகப் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$கம்ப.00174.2
வாமம் மாளிைக மைல ஆக மன்னற்குப் $கம்ப.00174.3
பூமியும் அேயாத்தி மா நகரம் ேபான்றேத $கம்ப.00174.4
ஆ வரும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேந
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தட்டலால் $கம்ப.00175.1
ேமவரும் ைக அைட ேவலும் ேதயுமால் $கம்ப.00175.2
ேகா உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகுட ேகாடியால்
$கம்ப.00175.3
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அடி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் கழலும் ேதயுமால் $கம்ப.00175.4

மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட உயி ெதவுறும்
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்வு இன்றித்
$கம்ப.00176.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்பவும் இருைளத் தள்ளவும்
$கம்ப.00176.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குைட மதி அைமயும்
ஆதலான் $கம்ப.00176.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட மதியிைன மிைக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்பேவ $கம்ப.00176.4
வயிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூண் அணி மடங்கல் ெமாய்ம்பினான் $கம்ப.00177.1
உயி எலாம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓம்பலால் $கம்ப.00177.2
ெசயி இலா உலகினில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ் $கம்ப.00177.3
உயி எலாம் உைறவது ஓ உடம்பும் ஆயினான் $கம்ப.00177.4
குன்று என உயrய குவவுத் ேதாளினான் $கம்ப.00178.1
ெவன்றி அம் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrதி ஆம் என
$கம்ப.00178.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இைட உலாவி மீ மிைச
$கம்ப.00178.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று உயிெதவுறும் ெநடிது
காக்குேம $கம்ப.00178.4
எய் என எழு பைக எங்கும் இன்ைமயால் $கம்ப.00179.1
ெமாய் ெபாரு தினவு உறு முழவுத் ேதாளினான் $கம்ப.00179.2

ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) முழுவதும் வறியன் ஓம்பும் ஓ $கம்ப.00179.3
ெசய் எனக் காத்து இனிது அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்கின்றான் $கம்ப.00179.4
ஆயவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அயைனேய நிக
$கம்ப.00180.1
தூய மா முனிவைனத் ெதவுழுது ெதவுல் குலத் $கம்ப.00180.2
தாயரும் தந்ைதயும் தவமும் அன்பினால் $கம்ப.00180.3
ேமய வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடவுளும் பிறவும் ேவறும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.00180.4
எம் குலத் தைலவகள் இரவி தன்னினும் $கம்ப.00181.1
தம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) விளங்குறத் தரணி தாங்கினா $கம்ப.00181.2
மங்குந இல் என வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
$கம்ப.00181.3
இங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளினால் இனிதின் ஓம்பிேனன்
$கம்ப.00181.4
அறுபதினாயிரம் ஆண்டு மாண்டு உற $கம்ப.00182.1
உறு பைக ஒடுக்கி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைக ஓம்பிேனன் $கம்ப.00182.2
பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைற இைல என் பின்
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) $கம்ப.00182.3
மறுகுறும் என்பது ஓ மறுக்கம் உண்டு அேரா $கம்ப.00182.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ முனிவரும் அந்தணாளரும் $கம்ப.00183.1
வருந்துதல் இன்றிேய வாழ்வின் ைவகினா $கம்ப.00183.2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துய உழக்குவ என் பின் என்பது ஓ $கம்ப.00183.3

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய வருத்தும் என் அகத்ைத என்றனன்
$கம்ப.00183.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைற ெசழும் கைட முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மா முடி
$கம்ப.00184.1
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) தம் ேகாமகன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூறலும்
$கம்ப.00184.2
விைர ெசறி கமலம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெபாகுட்டு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00184.3
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) சேராருகன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
மனத்தின் எண்ணினான் $கம்ப.00184.4
அைலகடல் நடுவண் ஓ அனந்தன் மீ மிைச $கம்ப.00185.1
மைல என விழி துயில் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) $கம்ப.00185.2
ெகாைல ெதவுழில் அரக்க தம் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) தப்ெபன் என்று
$கம்ப.00185.3
உைலவு உறும் அமரருக்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ைமைய $கம்ப.00185.4
சுடு ெதவுழில் அரக்கரால் ெதவுைலந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா
$கம்ப.00186.1
கடு அம களன் அடி கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறலும்
$கம்ப.00186.2
படு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரமன் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி
$கம்ப.00186.3

அடுகிலம் மாயேனாடு அைறதி என்னேவ $கம்ப.00186.4
கைற மிடற்று இைற ெசாலக் கடவுடூளாகளும் $கம்ப.00187.1
மைற தெரழு முனிவரும் வச்சிர ஆயுதத்து $கம்ப.00187.2
இைறவனும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து உய $கம்ப.00187.3
நைற மலரவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நண்ணல் ேமயினா $கம்ப.00187.4
வடவைரக் குடுமியின் நடுவண் மாசு அறு $கம்ப.00188.1
சுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நான்முகக் $கம்ப.00188.2
கடவுைள அடிெதவுழுது அமர கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.00188.3
உைடயவன் அருளியது உைரத்திட்டா அேரா $கம்ப.00188.4
பாகசாதனன் தைனப் பாசத்து ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடல் $கம்ப.00189.1
ேமகநாதன் புகுந்து இலங்ைக ேமய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00189.2
ேசகு அற மீ ட்ட ஓதிமனும் ேதவரும் $கம்ப.00189.3
ஏகிேய ைவகுந்த வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) எய்தினா $கம்ப.00189.4
இருபது கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈைரந்து என்னும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.00190.1
திரு இலி வலிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்று எங்களால் $கம்ப.00190.2
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என வள கருைண அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$கம்ப.00190.3

ெபாருது இட தணிக்கின் உண்டு எனும் புணப்பினால் $கம்ப.00190.4
திைர ெகழு பேயாததித் துயிலும் தெயமூவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.00191.1
மரகத மைலயிைன வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினால் $கம்ப.00191.2
கர கமலம் குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.00191.3
பர கதி உணந்தவக்கு உதவும் பண்ணவன் $கம்ப.00191.4
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.)
காடு_ெப.(காடு_ெப.) பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடு
$கம்ப.00192.1
இரு சுட இரு புறத்து ஏந்தி ஏடு அவிழ் $கம்ப.00192.2
திருெவாடும் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ ெசம்ெபான்
குன்றின் ேமல் $கம்ப.00192.3
வருவ ேபால் கலுழன் ேமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான் $கம்ப.00192.4
எழுந்தன விண்ணவக்கு இைறயும் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.00193.1
ெசழும் தவிசு உகந்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி $கம்ப.00193.2
விழுந்தன அடிமிைச விண்ணுடூளாெராடும் $கம்ப.00193.3
ெதவுழும் ெதவுறும் ெதவுழும் ெதவுறும் களி துளங்குவா $கம்ப.00193.4
ஆடின பாடின அங்கும் இங்கும் ஆய் $கம்ப.00194.1
ஓடின உவைக மா நறவு உண்டு ஓகிலா $கம்ப.00194.2

வடின

அரக்க என்று
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விம்மலால்
$கம்ப.00194.3
சூடின முைற முைற துளவத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல $கம்ப.00194.4
ெபான்வைர இழிவது ஓ புயலின் ெபாற்பு உற $கம்ப.00195.1
என்ைன ஆள் உைடயவன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்பிரான் $கம்ப.00195.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடவு மண்டபத்துச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr $கம்ப.00195.3
துன்னு ெபான் பீடம் ேமல்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினான்
$கம்ப.00195.4
விதிெயாடு முனிவரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளாகளும் $கம்ப.00196.1
மதிதெரழு குலிசியும் மற்று உடூளாகளும் $கம்ப.00196.2
அதிசயமுடன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
இருந்துழி $கம்ப.00196.3
ெகாதி ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்கதம் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
கூறினா $கம்ப.00196.4
ஐயிரு தைலயிேனான் அனுசன் ஆதி ஆம் $கம்ப.00197.1
ெமய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுேம $கம்ப.00197.2
ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) திருவின்
நாயக $கம்ப.00197.3
உய்திறம் இல்ைல என்று உயிப்பு வங்கினா

$கம்ப.00197.4

எங்கும் நள் வரங்களால் அரக்க என்று உளா $கம்ப.00198.1
ெபாங்கும் மூவுலைகயும் புைடத்து அழித்தன $கம்ப.00198.2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) நாயக இனித் தத்தல்
இல்ைலேயல் $கம்ப.00198.3
நுங்குவ உலைக ஓ ெநாடியின் என்றன $கம்ப.00198.4
என்றன இட உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
ஏத்தலும் $கம்ப.00199.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் துளவினான்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வஞ்சக $கம்ப.00199.2
தம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
இட தணிப்பன் தாரணிக்கு $கம்ப.00199.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ந ேகண்ம் என
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான் $கம்ப.00199.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா அைனவரும் வானரங்கள் ஆய்க் $கம்ப.00200.1
கானினும் வைரயினும் கடி தடத்தினும் $கம்ப.00200.2
ேசைனேயாடு அவதrத்திடுமின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.00200.3
ஆனனம் மலந்தனன் அருளின் ஆழியான் $கம்ப.00200.4
மசரதம் அைனயவ வரமும் வாழ்வும் ஓ $கம்ப.00201.1
நிசரத கைணகளால் நறு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.00201.2
கசரத துரகம் ஆள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகாள் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
$கம்ப.00201.3

தசரதன் மதைல ஆய் வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
தாரணி $கம்ப.00201.4
வைளெயாடு திகிrயும் வடைவ த தர $கம்ப.00202.1
விைளதரு கடு உைட விrெகாள் பாயலும் $கம்ப.00202.2
இைளயவ என அடி பரவ ஏகி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.00202.3
வைள மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அேயாத்தியில்
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றனன் $கம்ப.00202.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துள்ளினா $கம்ப.00203.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் மங்கல நாதம்
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00203.2
மன்று அல ெசழும் துளவு அணியும் மாயனா $கம்ப.00203.3
இன்று எைம அளித்தன என்னும் ஏம்பலால் $கம்ப.00203.4
ேபாயது எம் ெபாருமல் என்னா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உவைக பூத்தான்
$கம்ப.00204.1
தூய மா மலrன் ேமவும் ெதவுல் மைற முகத்தினானும் $கம்ப.00204.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரு விசும்பு உடூளாரும் தந்தது எம் சிறுைம என்றா
$கம்ப.00204.3
மா இரு ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உண்டநூன் கலுழன் ேமல் சரணம் ைவத்தான்
$கம்ப.00204.4
என்ைன ஆள் உைடய ஐயன் கலுழன் மீ து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய $கம்ப.00205.1
பின்ன வானவைர ேநாக்கிப் பிதாமகன் ேபசு கின்றான் $கம்ப.00205.2

முன்ன ஏய் எண்கின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என ெமாழிகின்றான் மற்று $கம்ப.00205.3
அன்ன ஆறு எவரும் ந ேபாய் அவதrத்திடுமின் என்றான் $கம்ப.00205.4
தரு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சாற்றுவான்
எனது கூறு $கம்ப.00206.1
மருவலக்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன $கம்ப.00206.2
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவற்கு இைளயவன் என்று ஓத $கம்ப.00206.3
அrயும் மற்று எனது கூறு நலன் என்று அைறந்திட்டானால் $கம்ப.00206.4
வாயு மற்று எனது கூறு மாருதி எனலும் மற்ேறா $கம்ப.00207.1
காயும் மற்கடங்கள் ஆகிக் காசினி அதனின் மீ து $கம்ப.00207.2
ேபாயிடத் துணிந்ேதாம் என்றா புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ஆதி வாேனா $கம்ப.00207.3
ேமயின என்னில் இந்த ேமதினிக்கு அவதி உண்டநூ $கம்ப.00207.4
அருள் தரு கமலக் கண்ணன் அருள் முைற அல உடூளானும் $கம்ப.00208.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தவி குலிசத்தானும் அமரரும் இைனய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00208.2
மருள் தரு வனத்தின் மண்ணின் வானர
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00208.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரும் எவரும் தத்தம் உைற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கா $கம்ப.00208.4
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என முனி இதயத்து
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00209.1

மாதிரம் ெபாருத திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மன்ன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏழ்
ஏழ் $கம்ப.00209.2
பூதலம் முழுதும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புதல்வைர
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவள்வி $கம்ப.00209.3
தது_ெப.(தது_ெப.) அற முயலின் ஐய சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.00209.4
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப
உவைக ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00210.1
மன்னவ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அந்த மா முனி சரணம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00210.2
உன்ைனேய புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புக்ேகனுக்கு உறுகண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவது உண்டு ஓ $கம்ப.00210.3
அன்னதற்கு அடிேயன் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பணி இனிது அளித்தி என்றான் $கம்ப.00210.4
மாசு அறு சுரேகளாடு மற்று உடூளா தைமயும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00211.1
காசிபன் அருளும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) விபண்டகன் கங்ைக சூடும்
$கம்ப.00211.2
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்ேதான் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைல பிறவும்
எண்ணில் $கம்ப.00211.3
ேதசு உைடத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஒப்பான் திரு அருள் புைனந்த
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.00211.4

வரு கைல பிறவும் நதி மனுெநறி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $கம்ப.00212.1
தரு கைல மைறயும் எண்ணில் சதுமுகற்கு உவைம சான்ேறான் $கம்ப.00212.2
திரு கைல உைடய இந்தச் ெசகத்து உடூளா தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேதரா
$கம்ப.00212.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைல முகச் சிருங்க உய தவன்
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $கம்ப.00212.4
பாந்தளின் மகுட ேகாடி பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா
அதனின் ைவகும் $கம்ப.00213.1
மாந்தகள் விலங்கு என்று
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனத்தன் மா
தவத்தன் எண்ணில் $கம்ப.00213.2
பூந்தவிசு உகந்து உடூளானும் புராrயும் புகழ்தற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00213.3
சாந்தனால் ேவள்வி முற்றில் தனயகள் உள ஆம் என்றான் $கம்ப.00213.4
ஆங்கு உைர இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூறும்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00214.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதவுழுது வாழ்த்திப் பூதலம்
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.00214.2
தங்கு அறு குணத்தால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெசழும் தவன் யாண்ைட
உள்ளான் $கம்ப.00214.3
ஈங்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெகாணரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இயம்புதி இைறவ என்றான் $கம்ப.00214.4

புத்து ஆன ெகாடு விைனேயாடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ேபாய் ஒளிப்பப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) தாங்கும்
$கம்ப.00215.1
சத்து ஆன குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடேயான் தயாேவாடு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளியின் சாைல ேபால்வான் $கம்ப.00215.2
எத்தானும் ெவலற்கு அrயான் மனு குலத்ேத
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்ேதான் இலங்கு ெமௗலி
$கம்ப.00215.3
உத்தானபாதன் அருள் உேராமபதன் என்று உளன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலைக ஆள்ேவான் $கம்ப.00215.4
அன்னவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புரந்து
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருநாட்டில் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அளவு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக $கம்ப.00216.1
மின்னி எழும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ெபருகுதலும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் $கம்ப.00216.2
மன்னும் முனிவைர அைழத்து மா தானம் ெகாடுக்கினும் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
வழங்காது ஆகப் $கம்ப.00216.3
பின்னும் முனிவரக் ேகட்பக் கைலக்ேகாட்டு முனிவrன் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பிலிற்றும் என்றா $கம்ப.00216.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உலகினில் வாழ் மனித விலங்கு எனேவ
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00217.1
ேகாது இல் குணத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவைனக் ெகாணரும் வைக
யாவது எனக் குணிக்கும் ேவைலச் $கம்ப.00217.2

ேசாதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கருெநடும் கண் துவ இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) வாய்த்
தரள நைகத் துைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைக $கம்ப.00217.3
மாத_ெப.(மாத_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏகி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவைனக்
ெகாணதும் என வணக்கம் ெசய்தா. $கம்ப.00217.4
ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அம்ெமாழி உைரப்ப
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவக்கு அணி தூசு ஆதி ஆய $கம்ப.00218.1
பாங்கு உள மற்றைவ அருளிப் பனிப் பிைறையப் பழித்தநுதல் பைணத்த ேவய்த்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.00218.2
ஏங்கும் இைட தடிக்கும் முைல_ெப.(முைல_ெப.) இருண்ட குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழி இலவச்
ெசவ்வாய்ப் $கம்ப.00218.3
பூங்ெகாடியீ ஏகும் எனத் ெதவுழுது இைறஞ்சி இரதம் மிைசப் ேபாயினாேர.
$கம்ப.00218.4
ஓசைன பல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி ஓ ஓசைன
$கம்ப.00219.1
ஏசு அறு தவன் உைற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்றுழிப் $கம்ப.00219.2
பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) இைழ மடந்ைதய பன்னசாைல
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00219.3
ஆசு அறும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்தவrன் ைவகினா $கம்ப.00219.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவன் தந்ைதைய அற்றம் ேநாக்கிேய $கம்ப.00220.1
கரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணிய கைல வலாளனில் $கம்ப.00220.2
ெபாருந்தின ெபாருந்துபு விலங்கு எனாப் புrந்து $கம்ப.00220.3

இருந்தவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்தனன். $கம்ப.00220.4
அருக்கியம் முதலிேனாடு ஆசனம் ெகாடுத்து $கம்ப.00221.1
இருக்க என இருந்தபின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறலும் $கம்ப.00221.2
முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மடந்ைதய முனிவைனத் ெதவுழாப் $கம்ப.00221.3
ெபாருக்ெகன எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப்
புைரயுள் புக்கன. $கம்ப.00221.4
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழயவ சில தினங்கள் தந்துழி $கம்ப.00222.1
மருந்தினும் இனியன வருக்ைக வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மாத் $கம்ப.00222.2
தரும் தரும் கனிெயாடு தாைழ இன் பலம் $கம்ப.00222.3
அருந்தவ அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) என அருளினா அேரா. $கம்ப.00222.4
இன்னன பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் திரு $கம்ப.00223.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மடந்ைதய நைவ இல்
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கம்ப.00223.2
தன்ைன எம் இடத்தினும் சாதல்ேவண்டும் என்று $கம்ப.00223.3
அன்னவன் ெதவுழுதலும் அவெராடு ஏகினான். $கம்ப.00223.4
விம்முறும் உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.)
வியந்த_ெப.எச்.(விய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின $கம்ப.00224.1
அம்ம இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
அகலும் நள் ெநறி $கம்ப.00224.2
ெசம்ைமயின் முனிவரன் ெதவுடரச் ெசன்றன $கம்ப.00224.3
தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என மருள் ைதயலாகேள $கம்ப.00224.4

வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நக முனிவரன் வரும் முன் வானவன் $கம்ப.00225.1
களன் அம கடு எனக் கருகி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
$கம்ப.00225.2
சளசள என மைழத் தாைர கான்றன $கம்ப.00225.3
குளெனாடும் நதிகள் தம் குைறகள் தரேவ. $கம்ப.00225.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நதிகளும் குளனும் ெபட்பு
உறக் $கம்ப.00226.1
கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசந்ெநலும் கவின்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கிட $கம்ப.00226.2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ககனம் மீ து இைடவிடாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00226.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
உணந்தனன் $கம்ப.00226.4
காமமும் ெவகுளியும் களிப்பும் ைகத்து எழு $கம்ப.00227.1
ேகா முனி இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) அைடந்தனன் ெகால் ெகாவ்ைவ வாய்த்
$கம்ப.00227.2
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல முகத் தரள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைகத்
$கம்ப.00227.3
தூம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குழலிய புணத்த சூழ்ச்சியால $கம்ப.00227.4
என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மைற முனிவ யாெராடும் $கம்ப.00228.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ேயாசைன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சூழ்தர $கம்ப.00228.2

மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் குழலிய நடுவண் மா தவக் $கம்ப.00228.3
குன்றிைன எதிந்தனன் குவவுத் ேதாளினான் $கம்ப.00228.4
வழ்த்தனன்

அடி மிைச விழிகள் ந தர $கம்ப.00229.1
வாழ்ந்தனன் இனி என மகிழும் சிந்ைதயான் $கம்ப.00229.2
தாழ்ந்து எழு மாதரா தம்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந $கம்ப.00229.3
ேபாழ்ந்தனி எனது இட புணப்பினால் என்றான் $கம்ப.00229.4
அரசனும் முனிவரும் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிைட $கம்ப.00230.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) முனி வஞ்சம் என்று
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலவாய் $கம்ப.00230.2
ெவருவின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேவண்டலால் $கம்ப.00230.3
கைர எறியாது அைல கடலும் ேபான்றனன் $கம்ப.00230.4
வள் உறு வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பல் முைற
$கம்ப.00231.1
எள் அரு முனிவைன இைறஞ்சி யாrனும் $கம்ப.00231.2
தள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரமும் சைமவும் சாற்றலும் $கம்ப.00231.3
உள் உறு ெவகுளி ேபாய் ஒளித்தது ஆம் அேரா $கம்ப.00231.4
அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் ெகாடுத்து $கம்ப.00232.1
உருள் தரு ேதrன் மீ து ஒல்ைல ஏறி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கம்ப.00232.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரு முனிவரும் ெதவுடரப் ேபாயினன் $கம்ப.00232.3

மருள் ஒழி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைட வரத மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
$கம்ப.00232.4
அைடந்தனன் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நக அலங்கrத்து எதி $கம்ப.00233.1
மிைடந்திட முனிெயாடும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு $கம்ப.00233.2
ஒடுங்கல் இல் ெபான் குழாத்து உைறயுள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.00233.3
மடங்கல் ஆதனத்து இைட முனிைய ைவத்தனன் $கம்ப.00233.4
அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி ேவறு $கம்ப.00234.1
உைரக்குவது இலது என உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அருள் $கம்ப.00234.2
முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நலாள் தைன $கம்ப.00234.3
இருக்ெகாடு விதி முைற இனிதின் ஈந்தனன் $கம்ப.00234.4
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தணிதர வான்_ெப.(வான்_ெப.)
வழங்கேவ $கம்ப.00235.1
உறு துய தணிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அருள் $கம்ப.00235.2
ெசறி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேபாற்றிடத் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மாதவத்து
$கம்ப.00235.3
அறிஞன் ஆண்டு இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) அரச என்றனன் $கம்ப.00235.4
என்றலுேம முனிவரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி இைறஞ்சி ஈண்டு ஏகிக்
ெகாணெவன் என்னாத் $கம்ப.00236.1

துன்று கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) முடி ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) அடி ேபாற்றச்
சுமந்திரேன முதல்வ ஆய $கம்ப.00236.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேச அைமச்செராடும் மா மணித் ேத ஏறுதலும்
வாேனா வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00236.3
இன்று எமது விைன முடிந்தது எனச் ெசாrந்தா மல மாr_ெப.(மாr.)
இைடவிடாமல் $கம்ப.00236.4
காகளமும் பல் இயமும் கைன கடலின் ேமல் முழங்கக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00237.1
மாகதகள் அரு மைற நூல் ேவதியகள் வாழ்த்து
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதுரச் ெசவ்வாய்த் $கம்ப.00237.2
ேதாைகய பல்லாண்டு இைசப்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
புைட சூழச் சுடேரான் என்ன $கம்ப.00237.3
ஏகி அரு ெநறி நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உேராமபதன்
திரு நாட்ைட எதிந்தான் அன்ேற $கம்ப.00237.4
ெகாழுந்து ஓடிப் பட கீ த்திக் ேகா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அைடந்தைம
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒற்ற கூறக் $கம்ப.00238.1
கழுந்து ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வr சிைலக் ைகக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) புைட சூழக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
கால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00238.2
ெசழும் ேதாடும் பல் கலனும் வில் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

மாகதகள் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00238.3
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவைகயுடன் ேயாசைன
ெசன்றான் அரைச எதிேகாள்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00238.4

எதி ெகாள்வான் வருகின்ற வய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தைனக் கண்ணுற்று
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நாண $கம்ப.00239.1
அதிகின்ற ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ேத
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.) பிரான்
இழிந்துழிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியின்
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.00239.2
முதிகின்ற ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தைழத்து ஓங்க
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுக முயங்கேலாடும்
$கம்ப.00239.3
கதி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட ேவலான்
தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைரத்தான் களிப்பின் மிக்கான் $கம்ப.00239.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா தவேமா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசய் தவேமா
யாேதா இங்கண் $கம்ப.00240.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட
ேவேலாய் அைடந்தது என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழா மணித் ேத ஏற்றித்
$கம்ப.00240.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தா_ெப.(தா_ெப.) ெமௗலித் ேத ேவந்ைதச் ெசழு நகrல் ெகாணந்தான்
தெவமூவ $கம்ப.00240.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட வடி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உேராமபதன் என்று உைரக்கும் உரவுத் ேதாளான்
$கம்ப.00240.4
ஆடகப் ெபான் சுட இைமக்கும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ஓ மண்டபத்ைத அண்ணிப்
$கம்ப.00241.1

பாடகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பதும மலப் பாைவய பல்லாண்டு இைசப்பப் ைபம்
ெபான் பீடத்து $கம்ப.00241.2
ஏடு துற்ற வடி ேவேலான் தைன இருத்திக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முைறகள்
யாவும் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $கம்ப.00241.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) துற்ற மலத் தாரான் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அளிப்ப
இனிது உவந்தான் சுர நாடு ஈந்தான் $கம்ப.00241.4
ெசவ்வி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து அளித்துத் ேத
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00242.1
கவ்ைவ உைரத்து அருளுக என நிகழ்ந்த பrசு அரச_ெப.(அரெச_ெப.) பிரான்
கழறேலாடும் $கம்ப.00242.2
அவ்வியம் நத்து உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவைனக்
ெகாணந்து ஆங்கண் விடுப்ெபன் ஆன்ற $கம்ப.00242.3
ெசவ்வி முடிேயாய் எனலும் ேத ஏறிச் ேசைனெயாடும் அேயாத்தி ேசந்தான்
$கம்ப.00242.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பிரான்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதன் பின் வய
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அரு மைற நூல் வடிவு ெகாண்டது $கம்ப.00243.1
அன்ன முனிவரன் உைறயுள் தைன அணுகி அடி இைணத் தாமைரகள் அம் ெபான்
$கம்ப.00243.2
மன்னும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்முைற ெசய்திட
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருதற்கு ஒத்தது $கம்ப.00243.3

என்ைன என அடிேயற்கு ஓ வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அருளும் அடிகள் என யாவது
என்றான் $கம்ப.00243.4
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஒன்றின் ெபாருட்டு ஆகத் துைல புக்க
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00244.1
அறன் ஒன்றும் திரு மனத்தான் அமரகளுக்கு இட இைழக்கும்
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஆேயா $கம்ப.00244.2
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உண்ட வடி ேவலான் தசரதன் என்று உய கீ த்திச்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00244.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட அேயாத்தி நக
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மீ டல் என்றான் $கம்ப.00244.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தந்தனம் இனித் ேத
ெகாணதி என அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்ேதான் அைறதேலாடும்
$கம்ப.00245.1
ெவவ் அரம் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அயில் பைடக்கும்
சுட ேவேலான் அடி இைறஞ்சி ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00245.2
கவ்ைவ ஒழிந்து உயந்தனன் என்று அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேத ெகாணந்து
இதனில் கைல வலாள $கம்ப.00245.3
ெசவ்வி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திருவிேனாடும் ேபாந்து ஏறுக என ஏறிச் சிறந்தான்
மன்ேனா $கம்ப.00245.4
குனி சிைல வயவனும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பிடத் $கம்ப.00246.1
துனி அறு முனிவர ெதவுடந்து சூழ்வர $கம்ப.00246.2

வனிைதயும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மைற வடிவு ேபான்று ஒளி
$கம்ப.00246.3
முனிவனும் ெபாறி மிைச ெநறிைய முன்னினா $கம்ப.00246.4
அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மல $கம்ப.00247.1
சிந்தின களித்தன அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ேதவரும் $கம்ப.00247.2
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெகாடும் விைன வழ்க்கும்

ெமய்ம் முதல் $கம்ப.00247.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் தருவான் என்று எண்ணிேய
$கம்ப.00247.4
தூதுவ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அேயாத்தி துன்னினா $கம்ப.00248.1
மாதிரம் ெபாருத ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் $கம்ப.00248.2
ஓதின முனிவரவு ஓத ேவந்தனும் $கம்ப.00248.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்று அளவு அறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் ஆழ்ந்தனன்
$கம்ப.00248.4
எழுந்தனன் ெபாருக்ெகன இரதம் ஏறினன் $கம்ப.00249.1
ெபாழிந்தன மல மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆசி பூத்தன $கம்ப.00249.2
ெமாழிந்தன பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.00249.3
விழுந்தன தவிைன ேவழுவு ேனாடுேம $கம்ப.00249.4
பிதிந்தது எம் மனத் துயப் பிறங்கல் என்றுெகாண்டு $கம்ப.00250.1

அதிந்து எழு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) உைட அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன்
$கம்ப.00250.2
முதிந்த_ெப.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவம் உைட
முனிையக் கண்களால் $கம்ப.00250.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அைனத்தும் ஓ நைவ இலா உருப்
$கம்ப.00251.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் பிறங்குவான்
தைனச் $கம்ப.00251.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைரயும் உைழயின்
ேதாற்றமும் $கம்ப.00251.3
முற்றுறப் ெபாலிதரு மூத்தியான் தைன $கம்ப.00251.4
அண்டகள் துயரமும் அரக்க ஆற்றலும் $கம்ப.00252.1
விண்டிடப் ெபாலிதரும் விைன வலாளைனக் $கம்ப.00252.2
குண்டிைக குைடெயாடு குலவு நூல் முைறத் $கம்ப.00252.3
தண்ெடாடு ெபாலிதரு தடக்ைகயான் தைன $கம்ப.00252.4
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் இரதம் ஆண்டு இைண
ெகாள் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல $கம்ப.00253.1
விழுந்தனன் ேவந்ததம் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெமய்ம்ைமயால்
$கம்ப.00253.2
ெமாழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) நால் மைறக் $கம்ப.00253.3
ெகாழுந்து ேமல் படதரக் ெகாளு ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆயினான்
$கம்ப.00253.4
அயல் வரும் முனிவரும் ஆசி கூறிடப் $கம்ப.00254.1

புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெபாழி தடக் ைகயால் ெதவுழுது ெபாங்கு நக் $கம்ப.00254.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெபாரு விழிெயாடும் கைல வலாளைன $கம்ப.00254.3
இயல்ெபாடு ெகாணந்தனன் இரதம் ஏற்றிேய $கம்ப.00254.4
அடி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி அேயாத்தி மா நக
$கம்ப.00255.1
முடி உைட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அம் முனிவேனாடும் ஓ $கம்ப.00255.2
கடிைகயின் அைடந்தனன் கமல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முக $கம்ப.00255.3
வடிவு உைட மடந்ைதய வாழ்த்து எடுப்பேவ $கம்ப.00255.4
கசடு உறு விைனத் ெதவுழில் கள்வ ஆய் உழல் $கம்ப.00256.1
அசட்டகள் ஐவைர அறுவ ஆக்கிய $கம்ப.00256.2
வசிட்டனும் அரு மைற வழக்கு நங்கலா $கம்ப.00256.3
விசிட்டனும் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அைவ விதியின் ேமவினா $கம்ப.00256.4
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) மன்னி மாசு அறு
$கம்ப.00257.1
தூ மணித் தவிசு இைடச் சுருதிேய நிக $கம்ப.00257.2
ேகா முனிக்கு அரசைன இருத்திக் ெகாள் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $கம்ப.00257.3
ஏம் உறத் திருத்தி ேவறு இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசப்பினான் $கம்ப.00257.4
சான்றவ சான்றவ தரும மாதவம் $கம்ப.00258.1
ேபான்று ஒளி புனித நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $கம்ப.00258.2
ஆன்ற ெதவுல் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இனி அரசின் ைவகுமால் $கம்ப.00258.3

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடைமயும் இழப்பு இன்று
ஆம் அேரா $கம்ப.00258.4
என்னலும் முனிவரன் இனிதின் ேநாக்கு உறா $கம்ப.00259.1
மன்னவ மன்ன ேகள் வசிட்டன் என்னும் ஓ $கம்ப.00259.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தவன் துைண நைவ இல்
ெசய்ைகயால் $கம்ப.00259.3
நின்ைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில் நிருப ேநவேரா $கம்ப.00259.4
என்றன பற்பல இனிைம கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கம்ப.00260.1
குன்று உறழ் வr சிைலக் குவவுத் ேதாளினாய் $கம்ப.00260.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் அr மகம் நடத்த எண்ணிேயா $கம்ப.00260.3
இன்று எைன அைழத்தது இங்கு இயம்புவாய் என்றான் $கம்ப.00260.4
எனக் கைல மா முகச் சிருங்கன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர $கம்ப.00261.1
தைனச் ெசாலத் தரணிபக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00261.2
அைனத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உயிெராடும் அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
உய்யத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00261.3
மனத் துய அகன்றிட வணங்கிக் கூறுவான் $கம்ப.00261.4
உலப்பு இல் பல் ஆண்டு எலாம் உறுகண் இன்றிேய $கம்ப.00262.1
தலம் ெபாைற ஆற்றிெனன் தனய வந்தில $கம்ப.00262.2
அலப்பு ந உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தைர $கம்ப.00262.3

நலப் புகழ் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனி நல்க ேவண்டுமால்
$கம்ப.00262.4
என்றலும் அரச ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இரங்கல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $கம்ப.00263.1
ஒன்றுேமா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஏழும் ஓம்பிடும்
$கம்ப.00263.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைமந்தைர
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மகம் $கம்ப.00263.3
இன்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இயற்றுதற்கு
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈண்டு என்றான் $கம்ப.00263.4
ஆயதற்கு உrயன கலப்ைப யாைவயும் $கம்ப.00264.1
ஏெயனக் ெகாணந்தன நிருபக்கு ஏந்தலும் $கம்ப.00264.2
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படீஇச் சுருதி நூல் முைற
$கம்ப.00264.3
சாய்வு அறத் திருத்திய சாைல புக்கனன் $கம்ப.00264.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் மும்ைமயும் முடுகி ஆகுதி $கம்ப.00265.1
வழங்கிேய ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அறு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாய்த்த பின்
$கம்ப.00265.2
தழங்கின துந்துமி தா இல் வானகம் $கம்ப.00265.3
விழுங்கின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெவளி இன்று என்னேவ
$கம்ப.00265.4
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மல ஒளி தர ெமாய்த்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா
$கம்ப.00266.1

அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) விைர நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல தூவி
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழத் $கம்ப.00266.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைட முனியும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தழலின்
நாப்பேண $கம்ப.00266.3
மகவு அருள் ஆகுதி வழங்கினான் அேரா $கம்ப.00266.4
அ இைட கனலில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் ெபான்
தட்டம் மீ த் $கம்ப.00267.1
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுைத நிக பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சூழ் $கம்ப.00267.2
த எrப் பங்கியும் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணுமாய்
$கம்ப.00267.3
ஏெயனப் பூதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எழுந்தது ஏந்திேய $கம்ப.00267.4
ைவத்தது தைர மிைச மறித்தும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் $கம்ப.00268.1
ைதத்தது பூதம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவனும் ேவந்தைன $கம்ப.00268.2
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அமிதிைன உrய மாதகட்கு $கம்ப.00268.3
அத்தகு மரபினால் அளித்தியால் என்றான் $கம்ப.00268.4
மாமுனி அருள் வழி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
$கம்ப.00269.1
தூம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெதவுண்ைடத் தூய
வாய்க் $கம்ப.00269.2
காம_ெப.(காம_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெகௗசைல கரத்தின் ஓ பகி
$கம்ப.00269.3

தாம் உற அளித்தனன் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00269.4
ைககயன் தைனய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கரத்தும் அம்முைறச் $கம்ப.00270.1
ெசய்ைகயின் அளித்தனன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழப் $கம்ப.00270.2
ெபாய்ைகயும் நதிகளும் ெபாழிலும் ஓதிமம் $கம்ப.00270.3
ைவகுறு ேகாசல மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.)
$கம்ப.00270.4
நமித்திர நடுக்கு உறு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ெமாய்ம்பு உைட $கம்ப.00271.1
நிமித் திரு மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உளான் முன்ன நைமயின் $கம்ப.00271.2
சுமித்திைரக்கு அளித்தனன் சுரக்கு ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) இனிச் $கம்ப.00271.3
சமித்தது என் பைக எனத் தமெராடு ஆப்பேவ $கம்ப.00271.4
பின்னும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக
பிதிந்து வழ்ந்தது

$கம்ப.00272.1
தன்ைனயும் சுமித்திைர தனக்கு நல்கினான் $கம்ப.00272.2
ஒன்னலக்கு இடமும் ேவறு உலகின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00272.3
மன் உயி தமக்கு நள் வலமும் துள்ளேவ $கம்ப.00272.4
வாம் பr ேவள்வியும் மகாைர நல்குவது $கம்ப.00273.1
ஆம் புைர ஆவுதி பிறவும் அந்தணன் $கம்ப.00273.2
ஓம்பிட முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.00273.3

ஏம்பெலாடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தேவ $கம்ப.00273.4
முருடு அரு பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.00274.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தரும் உலகமும் இடrன் நங்கின $கம்ப.00274.2
தெரறுள் தரு ேவள்வியின் கடன்கள் தந்துழி $கம்ப.00274.3
அருள் தரும் அைவயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00274.4
ெசய்ம் முைற கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முைற திறம்பல் இன்றிேய $கம்ப.00275.1
ெமய்ம் முைற கடவுளுக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உடூளாக்கு $கம்ப.00275.2
அம்முைற அளித்து நடு அந்தணாளக்கும் $கம்ப.00275.3
ைக முைற அளித்தனன் கனக மாrேய $கம்ப.00275.4
ேவந்தகட்கு அரெசாடு ெவறுக்ைக ேத பr $கம்ப.00276.1
வாய்ந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துகிெலாடு வrைசக்கு ஏற்பன $கம்ப.00276.2
ஈந்தனன் பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவப்ப ஏகி ந $கம்ப.00276.3
ேதாய்ந்தனன் சரயு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துைற கண் எய்திேய $கம்ப.00276.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கறங்கிட முத்த
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட $கம்ப.00277.1
விரசி ேமல் நிழற்றிட ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) சூழ்தர $கம்ப.00277.2
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அைவ அைடந்துழி அயனும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற
$கம்ப.00277.3

உைரெசறி முனிவன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்கினான்
$கம்ப.00277.4
அrய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைட வசிட்டன்
ஆைணயால் $கம்ப.00278.1
இரைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிருங்கமா இைறவன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதவுழா $கம்ப.00278.2
உrய பல் பல உைர பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00278.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ இனிப் ெபறுவது யாது
என்றான் $கம்ப.00278.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளினால் இடrன்
நங்கிேய_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கம்ப.00279.1
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அடியேனன் என்ன ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தவன் $கம்ப.00279.2
சிந்ைதயுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தித் ேத மிைச $கம்ப.00279.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவெராடும் வழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான் $கம்ப.00279.4
வாங்கிய துய உைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பின்னரும் $கம்ப.00280.1
பாங்கு உைட முனிவ தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பழிச்சி ஏத்தல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00280.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) ஆசிேயாடு எழா $கம்ப.00280.3

நங்கின
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ேநமி
ேவந்தேன $கம்ப.00280.4
தெரழுைவய மூவரும் சிறிது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசlஇ $கம்ப.00281.1
மருவிய வயாெவாடு வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) துய்த்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.00281.2
ெபாருவு அரு திருமுகம் அன்றிப் ெபாற்பு நடு $கம்ப.00281.3
உருவமும் மதியேமாடு ஒப்பத் ேதான்றினா $கம்ப.00281.4
ஆயிைடப் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயின் $கம்ப.00282.1
மா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புவி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மகிழ்வின் ஓங்கிட
$கம்ப.00282.2
ேவய் புனபூசமும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளா புகழ் $கம்ப.00282.3
தூய கக்கடகமும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துள்ளேவ
$கம்ப.00282.4
சித்தரும் இயக்கரும் தெரழுைவமாகளும் $கம்ப.00283.1
வித்தக முனிவரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளாகளும் $கம்ப.00283.2
நித்தரும் முைற முைற
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆப்பு உறத்
$கம்ப.00283.3
தத்துறல் ஒழிந்து நள் தருமம் ஓங்கேவ $கம்ப.00283.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
உதரத்து உள் ெபாதிந்து $கம்ப.00284.1

அரு மைறக்கு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அவைன
அஞ்சனக் $கம்ப.00284.2
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெகாழுந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காட்டும்
ேசாதிையத் $கம்ப.00284.3
திரு உறப் பயந்தனள் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாள் ேகாசைல $கம்ப.00284.4
ஆைசயும் விசும்பும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00285.1
வாசவன் முதலிேனா வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்து உறப் $கம்ப.00285.2
பூசமும் மீ னமும் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கினாள்
$கம்ப.00285.3
மாசு அறு ேககயன் மாது ைமந்தைன $கம்ப.00285.4
தைள அவிழ் தரு உைடச் சயிலேகாபனும் $கம்ப.00286.1
கிைளயும் அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) மிைசக் ெகழுமி
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00286.2
அைள புகும் அரவிேனாடு அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) வாழ்வு உற $கம்ப.00286.3
இைளயவள் பயந்தனள் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரைன

$கம்ப.00286.4
படம் கிள பல் தைலப் பாந்தள் ஏந்து பா $கம்ப.00287.1
நடம் கிளதர மைற நவில நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) $கம்ப.00287.2
மடங்கலும் மகமுேம வாழ்வின் ஓங்கிட $கம்ப.00287.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கிள விழியினாள் மீ ட்டும் ஈன்றனள் $கம்ப.00287.4

ஆடின அரம்ைபய அமுத ஏழ் இைச $கம்ப.00288.1
பாடின கின்னர துைவத்த பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) $கம்ப.00288.2
வடின

அரக்க என்று
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விம்மலால்
$கம்ப.00288.3
ஓடின உலவின உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) முற்றுேம $கம்ப.00288.4
ஓடின அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மாட்டு உவைக
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00289.1
ஆடின சிலதிய அந்தணாளகள் $கம்ப.00289.2
கூடின நாஞூளாடு ேகாளும் நின்றைம $கம்ப.00289.3
நாடின உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இனி நைவ இன்று என்றன $கம்ப.00289.4
மா முனி தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கம்ப.00290.1
ஏம் உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கம்ப.00290.2
ஆம் முைற வழங்கி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆப்பு
உறக் $கம்ப.00290.3
ேகாமக திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குறுகி ேநாக்கினான் $கம்ப.00290.4
இைற தவிந்திடுக பா யாண்டு ஒ ஏெழாடு ஏழ் $கம்ப.00291.1
நிைற நிதிச் சாைல தாழ் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாைவயும் $கம்ப.00291.2

முைற ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வறியவ
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கம்ப.00291.3
அைற பைற என்றனன் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன் $கம்ப.00291.4
பைட ஒழிந்திடுக தம் பதிகேள இனி $கம்ப.00292.1
விைடெபறுகுக முடி ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேவதிய $கம்ப.00292.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) உறு நியமமும் நைவ இன்று
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.00292.3
புைட ெகழு விழாெவாடு ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எங்கணும் $கம்ப.00292.4
ஆைலயம் புதுக்குக அந்தணாளதம் $கம்ப.00293.1
சாைலயும் சதுக்கமும் சைமக்க சந்தியும் $கம்ப.00293.2
காைலயும் மாைலயும் கடவுளக்கு அணி $கம்ப.00293.3
மாைலயும் தூபமும் வழங்குக என்றனன் $கம்ப.00293.4
என்புழி வள்ளுவ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மீ மிைச $கம்ப.00294.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பைற அைறந்தன நகர மாந்தரும் $கம்ப.00294.2
மின் பிறழ் நுசுப்பினா தாமும் விம்மலால் $கம்ப.00294.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று அளக்க அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அளக்க
எய்தினா $கம்ப.00294.4
ஆத்தன முைற முைற அன்பினால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.00295.1
ேபாத்தன புளகம் ேவ ெபாடித்த நள் நிதி $கம்ப.00295.2
தூத்தன எதி எதி ெசால்லினாக்கு எலாம் $கம்ப.00295.3

தத்தன் என்று அறிந்தேதா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம் சிந்ைதேய
$கம்ப.00295.4
பண்ைணயும் ஆயமும் திரளும் பாங்கரும் $கம்ப.00296.1
கண் அகன் திரு நக களிப்புக் ைகம்மிகுந்து $கம்ப.00296.2
எண்ெணயும் களபமும் இழுதும் நானமும் $கம்ப.00296.3
சுண்ணமும் தூவினா வதி
 ேதாறுேம $கம்ப.00296.4
சுந்தரப் ெபாடிகளும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாற் சுண்ணமும் $கம்ப.00297.1
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) நெராடும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைதயலா $கம்ப.00297.2
பந்தியில் சிவிறியால் சிதறப் பா மிைச $கம்ப.00297.3
இந்திரவில் எனக் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எங்குேம $கம்ப.00297.4
இதைக மா நக ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அறு நாளும் $கம்ப.00298.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உறும் களிேயாடு சிறந்ேத $கம்ப.00298.2
தத்தைம ஒன்றும் உணந்தில தாவா $கம்ப.00298.3
ெமய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் $கம்ப.00298.4
கரா மைலயத் தள ைக கr எய்த்ேத $கம்ப.00299.1
அரா அைணயில் துயில்ேவாய் என அ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00299.2
விராவி அளித்து அருள் ெமய்ப் ெபாருளுக்ேக $கம்ப.00299.3
இராமன் எனப் ெபய ஈந்தனன் அன்ேற $கம்ப.00299.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தலம் உற்று ஒளி ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00300.1

விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெமய்ந் ெநறி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00300.2
வரதன் உதித்திடும் மற்ைறய ஒளிையப் $கம்ப.00300.3
பரதன் எனப் ெபய பன்னினன் அன்ேற $கம்ப.00300.4
உலக்குந வஞ்சக உம்பரும் உய்ந்தா $கம்ப.00301.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாடியும் துய நத்தனள் இந்த $கம்ப.00301.2
விலக்கு அரு ெமாய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம் $கம்ப.00301.3
இலக்குவன் என்ன இைசத்தனன் அன்ேற $கம்ப.00301.4
முத்து உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முளr அலந்தால் $கம்ப.00302.1
ஒத்து இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உைடய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒளியால்
$கம்ப.00302.2
எத்திருக்கும் ெகடும் என்பைத எண்ணாச் $கம்ப.00302.3
சத்துருக்கன் எனச் சாற்றினன் நாமம் $கம்ப.00302.4
ெபாய் வழி இல் முனி புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) தரு முைறயால் $கம்ப.00303.1
இவ்வழி ெபயகள் இைசத்துழி இைறவன் $கம்ப.00303.2
ைகவழி நிதி எனும் நதி கைல மைறேயா $கம்ப.00303.3
ெமய்வழி உவr நிைறத்தன ேமல் ேமல் $கம்ப.00303.4
காவியும் ஒளிதரு கமலமும் எனேவ $கம்ப.00304.1
ஓவிய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உைட ஒருவைன அலது ஓ $கம்ப.00304.2
ஆவியும் உடலமும் இலது என அருளின் $கம்ப.00304.3

ேமவினன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைட ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) தம்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00304.4
அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) உகு குதைலேயாடு அணி நைட_ெப.(நைட_ெப.)
பயிலாத் $கம்ப.00305.1
திமிரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அற வரு தினகரன் எனவும்
$கம்ப.00305.2
தமரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உடன் வள சது மைற எனவும்
$கம்ப.00305.3
குமரகள் நிலமகள் குைறவு அற வள நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00305.4
சவுளெமாடு உபநயனமும் முைற தருகுற்று $கம்ப.00306.1
இ அளவது என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைர பிறிது இல வாய் $கம்ப.00306.2
உவள் அரு மைறயின் ஒடு ஒழிவு அறு கைலயும் $கம்ப.00306.3
தவள் மதி புைன அரன் நிக முனி தரேவ $கம்ப.00306.4
யாைனயும் இரதமும் இவுளியும் முதல் ஆ $கம்ப.00307.1
ஏைனய பிறவும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல்பினின் அைடயுற்று
$கம்ப.00307.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உறு பைடபல சிைலெயாடு பயிலா $கம்ப.00307.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தனி முதல் கிைளெயாடும்
வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00307.4
அரு மைற முனிவரும் அமரரும் அவனித் $கம்ப.00308.1
திருவும் அந்நக உைற ெசனமும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இடேராடு
$கம்ப.00308.2

இரு விைன துணிதரும் இவகளின் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00308.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அகல்கிலம் முைற என
உறுவா $கம்ப.00308.4
ஐயனும் இளவலும் அணி நில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.00309.1
ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடைமகள் தெரழுதர நதியும் $கம்ப.00309.2
ைமதவழ் ெபாழில்களும் வாவியும் மருவி $கம்ப.00309.3
ெநய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உறும் இைழ என நிைல திrவா $கம்ப.00309.4
பரதனும் இளவலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி பகிராது $கம்ப.00310.1
இரதமும் இவுளியும் இவrனும் மைற நூல் $கம்ப.00310.2
உைரதரு ெபாழுதினும் ஒழிகில எைன ஆள் $கம்ப.00310.3
வரதனும் இளவலும் என மருவினேர $கம்ப.00310.4
வரரும்

இைளஞரும் ெவறி ெபாழில்களின் வாய் $கம்ப.00311.1
ஈரெமாடு உைறதரு முனிவர இைட ேபாய்ச் $கம்ப.00311.2
ேசா ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அணி நக துறுகுவ எதிவா $கம்ப.00311.3
கா வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அல பயி_ெப.(பயி_ெப.)
ெபாருவுவ களியால் $கம்ப.00311.4
ஏைழய அைனவரும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தட
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேதாய் $கம்ப.00312.1
ேகழ் கிள மதுைகய கிைளகளும் இைனயா $கம்ப.00312.2

வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) என
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மனன் உறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கம்ப.00312.3
தாழ்குவ கவுசைல தயரதன் எனேவ $கம்ப.00312.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஒளி கமலம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலரா $கம்ப.00313.1
வட வைரயுடன் வரு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என
மைறயும் $கம்ப.00313.2
தடவுதல் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அரு தனி முதலவனும் $கம்ப.00313.3
புைடவரும் இளவலும் என நிக புகல்வா $கம்ப.00313.4
எதி வரும் அவகைள எைம உைட இைறவன் $கம்ப.00314.1
முதி தரு கருைணயின் முகமல ஒளிரா $கம்ப.00314.2
எது விைன இட இைல இனிது நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மைனயும் $கம்ப.00314.3
மதிதரு குமரரும் வலிய ெகால் எனேவ $கம்ப.00314.4
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஐய நிைன எமது அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என
உைடேயம் $கம்ப.00315.1
இஃது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல எமது உயிருடன்
ஏழ் $கம்ப.00315.2
மகிதலம் முழுைதயும் உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இம்
மலேரான் $கம்ப.00315.3
உகு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அளவு என உைர நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
புrவா $கம்ப.00315.4

இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு அணி நக
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாவரும்
$கம்ப.00316.1
ெமய்ப் புகழ் புைனதர இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரகள்

$கம்ப.00316.2
தப்பு அற அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்துற $கம்ப.00316.3
முப்பரம் ெபாருளுக்கு முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ைவகுறும் $கம்ப.00316.4
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) தம் ெபருமகன் அகிலம் யாைவயும் $கம்ப.00317.1
விரசு உறு தனி குைட விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்றி ேச $கம்ப.00317.2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலி கறங்கிட முனிவ ஏத்துறக் $கம்ப.00317.3
கைர ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயது ஓ களிப்பின்
ைவகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00317.4
நைன வரு கற்பக நாட்டு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக $கம்ப.00318.1
வைன ெதவுழில் மதிமிகு மயற்கும் சிந்ைதயால் $கம்ப.00318.2
நிைனயவும் அrயது விசும்பின் நண்டது ஓ $கம்ப.00318.3
புைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00318.4
தூய ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அrயைணப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினான்
$கம்ப.00319.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரு விசும்பு இைடத் திrயும் சாரண $கம்ப.00319.2

நாயகன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகால் என்று அயித்து
நாட்டம் ஓ $கம்ப.00319.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இல்ைல என்று ஐயம் நங்கினார $கம்ப.00319.4
மடங்கல் ேபால் ெமாய்ம்பினான் முன்ன மன் உயி $கம்ப.00320.1
அடங்கலும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ேவறு அைமத்துத் ேதவேராடு
$கம்ப.00320.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் நான்முகைனயும் பைடப்ெபன் ஈண்டு எனாத்
$கம்ப.00320.3
ெதவுடங்கிய ேகாசிக முனிவன் ேதான்றினான் $கம்ப.00320.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனி எய்துதலும் மாபின் அணி
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $கம்ப.00321.1
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) தலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்சக் $கம்ப.00321.2
கந்த மலrல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00321.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) எனக் கடிது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி பணிந்தான் $கம்ப.00321.4
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெசற்றுபு குயிற்றி அவி ைபம் ெபான் $கம்ப.00322.1
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிசு இட்டு அதின்
அருத்திெயாடு இருத்தி $கம்ப.00322.2
இைணந்த கமலச் சரண் அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்ேற $கம்ப.00322.3
துணிந்தது என் விைனத் ெதவுடபு எனத் ெதவுழுது ெசால்லும் $கம்ப.00322.4

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்று உணrன் அன்று
ெநடிேயாய் என் $கம்ப.00323.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசய் விைன உண்டு எனினும் அன்று நக
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.00323.2
வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்க எளிவந்த
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முந்து என் $கம்ப.00323.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்று இனிது கூற முனி கூறும்
$கம்ப.00323.4
என் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) முனிவரரும் இைமயவரும் இைடயூறு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடய ஆனால் $கம்ப.00324.1
பல் நகமும் நகு ெவள்ளிப் பனி வைரயும் பால் கடலும் பதும பீடத்து $கம்ப.00324.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாட அேயாத்தி என்னும் $கம்ப.00324.3
ெபான் நகரும் அல்லாது புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உண்டநூ இகல்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவு ேவேலாய் $கம்ப.00324.4
இன் தளிக் கற்பகம் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைட
துளிக்கும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இருக்ைக
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $கம்ப.00325.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தளிக்கும் தனிக் குைடயின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ஒதுங்கிக் குைற இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப ேநாக்கிக்
$கம்ப.00325.2
குன்று
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மணித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சம்பரைனக் குலத்ேதாடும்
ெதவுைலத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00325.3

அன்று அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அன்ேறா புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது அரச என்றான் $கம்ப.00325.4
உைரெசய்த அளவில் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளத்தின் ஒருவராலும் $கம்ப.00326.1
கைர ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப உவைகக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருகக்
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி $கம்ப.00326.2
அைரசு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மற்று இனிச் ெசய்வது
அருளுக என்று $கம்ப.00326.3
முைரசு எய்து கைடத்தைலயான் முன்ெமாழியப் பின் ெமாழியும் முனிவன்
ஆங்ேக $கம்ப.00326.4
தரு வனத்துள் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இயற்றும் தவ ேவள்விக்கு
இைடயூறாத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேவாகள் $கம்ப.00327.1
ெவருவரச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட காம
ெவகுளி என நிருத இைட விலக்காவண்ணம் $கம்ப.00327.2
ெசரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) காத்தி என
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) நால்வrனும்
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெசம்மல் $கம்ப.00327.3
ஒருவைனத் தந்திடுதி என உயி
இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றின் உைளயச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00327.4

எண் இலா அருந்தவத்ேதான் இயம்பிய ெசால் மருமத்தின் எறி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00328.1
புண்ணில் ஆம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புைழயில் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
நுைழந்தால் எனச் ெசவியில் புகுதேலாடும் $கம்ப.00328.2
உள் நிலாவிய துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்த ஆ உயி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடக்
$கம்ப.00328.3
கண் இலான் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழந்தான் என
உழந்தான் கடும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) கால ேவலான் $கம்ப.00328.4
ெதவுைட ஊற்றில் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளிக்கும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தாரான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நங்கிப் $கம்ப.00329.1
பைடயூற்றம் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) சிறியன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபrேயாய் பணி இதுேவல் பனி நக்
கங்ைக $கம்ப.00329.2
புைட ஊற்றும் சைடயானும் நான்முகனும் புரந்தரனும் புகுந்து
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00329.3
இைடயூற்றுக்கு இைடயூறு ஆ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காப்ெபன் ெபரு
ேவள்விக்கு எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
$கம்ப.00329.4
என்றனன் என்றலும் முனிேவாடு எழுந்தனன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) பைடத்த முனி
இறுதி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.00330.1
அன்று என ஆம் என இைமேயா அயித்தன ேமல் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
கரந்தது அங்கும் இங்கும் $கம்ப.00330.2

நின்றனவும் திrந்தன மீ நிவந்த ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கைடப் புருவம்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) முற்றச் $கம்ப.00330.3
ெசன்றன வந்தது நைகயும்
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.ஒரு.) கண்
இருண்டன ேபாய்த் திைசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00330.4
கறுத்த மா முனி கருத்ைத உன்னி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.00331.1
ெபாறுத்தி என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புகன்று
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகற்கு $கம்ப.00331.2
உறுத்தல் ஆகலா உறுதி
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.00331.3
மறுத்திேயா எனா வசிட்டன் கூறினான் $கம்ப.00331.4
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாrயால் ெபருகு
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபாய் $கம்ப.00332.1
ெமாய் ெகாள் ேவைலவாய் முடுகும் ஆறு ேபால் $கம்ப.00332.2
ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகற்கு அளவில் விஞ்ைச
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00332.3
எய்து காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்று எதிந்தது என்னேவ $கம்ப.00332.4
குருவின் வாசகம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாற்றவன் $கம்ப.00333.1
திருவின் ேகள்வைனக் ெகாணமின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.00333.2
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றனன் என்னேலாடும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00333.3

அருகு சாந்தனன் அறிவின் உம்பரான் $கம்ப.00333.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பிையத் தம்பி
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கம்ப.00334.1
முந்ைத நால் மைற முனிக்குக் காட்டி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கம்ப.00334.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தனித் தாயும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவக்கு $கம்ப.00334.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தந்தனன்
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றான் $கம்ப.00334.4
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தைரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்ைத முந்து
$கம்ப.00335.1
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் விட்டு இனிது
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.00335.2
அடுத்த ேவள்வி ேபாய் முடித்தும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனா $கம்ப.00335.3
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான் நைவ கண்
நங்கினான் $கம்ப.00335.4
ெவன்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைட விசித்து ெமய்ம்ைம ேபால் $கம்ப.00336.1
என்றும் ேதய்வு உறாத் தூணி யாத்து இரு $கம்ப.00336.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபான்று உய ேதாளில் ெகாற்றவில் $கம்ப.00336.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தாங்கினான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாங்கினான்
$கம்ப.00336.4
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயனாம் $கம்ப.00337.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இன் உயி வழிக் ெகாண்டால் எனச் $கம்ப.00337.2

ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெதவுடந்த சாைய ேபால் $கம்ப.00337.3
ெபான்னின் மாநகப் புrைச நங்கினான் $கம்ப.00337.4
வரங்கள் மாசு அறத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேதாகள் வாழ் $கம்ப.00338.1
புரங்கள் ேந இலா நகரம் நங்கிப் ேபாய் $கம்ப.00338.2
அரங்கின் ஆடுவா சிலம்பின் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00338.3
இரங்கு வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சரயு எய்தினா $கம்ப.00338.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கால் ெபாரக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வாந்த
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.00339.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) மீ திடும் மருத ேவலிவாய் $கம்ப.00339.2
அரும்பு ெகாங்ைகயா அம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஓதி ேபால் $கம்ப.00339.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) வாழ்வது ஓ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ைவகினா
$கம்ப.00339.4
தாழும் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தழுவும் ெநற்றியால் $கம்ப.00340.1
சூழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால் வைரப்
$கம்ப.00340.2
பாழி மா முகட்டு உச்சிப் பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) மா $கம்ப.00340.3
ஏழும் ஏறப் ேபாய் ஆறும் ஏறினா $கம்ப.00340.4
ேதவு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெதவுழுது ேதவதம் $கம்ப.00341.1
நாவுள் ஆவுதி நயக்கும் ேவள்வியால் $கம்ப.00341.2
தாவும் மா புைக தழுவும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கண்டு $கம்ப.00341.3

யாவது ஈது என்றான் எவக்கும் ேமல்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00341.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேமவும் சைடத் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேமல் மாரன்
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கம்ப.00342.1
இங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்யவும் எr தரும்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிப் $கம்ப.00342.2
ெபாங்கு ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) சுடப் பூைள வ அன்னதன்

$கம்ப.00342.3
அங்கம் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று ெதவுட்டு
அனங்கேன ஆயினான் $கம்ப.00342.4
வாரணத்து உrைவயான் மதனைனச் சினவும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00343.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
எலாம் $கம்ப.00343.2
ஆரணத்து உைறயுளாய் அங்கநாடு இதுவும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.00343.3
காரணக் குறி உைடக் காமன்_ஆச்சிரமேம $கம்ப.00343.4
பற்று அவா ேவ ஒடு உம் பைக அறப் பிறவி ேபாய் $கம்ப.00344.1
முற்ற வால் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேமல் முடுகினா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00344.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வானவன்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேயாகு
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) எனில்
$கம்ப.00344.3
ெசாற்ற ஆம் அளவேதா மற்று இதன் தூய்ைமேய $கம்ப.00344.4

என்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கம்ப.00345.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி எழும் ெசந்ெநறிச்
ெசல்வெராடு $கம்ப.00345.2
அன்று உைறந்து அல கதிப் பருதி மண்டிலம் அகன் $கம்ப.00345.3
குன்றில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஓ சுடு சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) குறுகினா
$கம்ப.00345.4
பருதி வானவன் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பைச அறப் பருகுவான் $கம்ப.00346.1
விருது ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம்
ேவனிேல அல்லது ஓ $கம்ப.00346.2
இருது ேவறு இன்ைமயால் எr சுடக் கடவுளும் $கம்ப.00346.3
கருதின் ேவம் உள்ளமும் காணில் ேவம் நயனமும $கம்ப.00346.4
படியின் ேமல் ெவம்ைமையப் பகrனும்
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நா_ெப.(நா_ெப.)
$கம்ப.00347.1
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவம்
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூடு இருளும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடும் ேவம் $கம்ப.00347.2
விடியுேமல் ெவயிலும் ேவம் மைழயும் ேவம் மின்னிேனாடு $கம்ப.00347.3
இடியும் ேவம் என்னில் ேவறு யாைவ ேவவாதேவ $கம்ப.00347.4
விஞ்சுவான் மைழயின்ேமல் அம்பும் ேவலும் படச் $கம்ப.00348.1

ெசஞ்சேவ ெசரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அம ெசயும் திறன் இலா
$கம்ப.00348.2
வஞ்ச த விைனயினால் மான மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00348.3
அஞ்சினா ெநஞ்சுேபால் என்றும் ஆறாது அேரா $கம்ப.00348.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உல
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கள்ளியின் $கம்ப.00349.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக்க கா
அகில்களும் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) இலா $கம்ப.00349.2
ேவய் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக்க
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தரளமும் விட அரா $கம்ப.00349.3
வாய் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக்க
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணியுேம வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எலாம் $கம்ப.00349.4
பாரும் ஓடாது நடாது எனும் பாலேத $கம்ப.00350.1
சூரும் ஓடாது கூடாது அேரா சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) $கம்ப.00350.2
ேதரும் ஓடாது மா மாகம் மீ து ஏறி ேந $கம்ப.00350.3
காரும் ஓடாது நள் காலும் ஓடாது அேரா $கம்ப.00350.4
கண் கிழித்து உமிழ் விடக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அரா அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) கா
$கம்ப.00351.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கிழித்து ஒளிரும் மின் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
பன்மணி ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) $கம்ப.00351.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கிழித்திட எழும் சுடகள் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.00351.3

புண் கிழித்திட எழும் குருதிேய ேபாலுேம $கம்ப.00351.4
புழுங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசிெயாடு
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேப அரா $கம்ப.00352.1
விழுங்க வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி விrத்த வாயின் வாய்
$கம்ப.00352.2
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கr புகும் முடுகி மீ மிைச
$கம்ப.00352.3
வழங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி சுட மைறவு ேதடிேய $கம்ப.00352.4
ஏக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டினில் $கம்ப.00353.1
காகமும் கrகளும் கrந்து சாம்பின $கம்ப.00353.2
மாக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி எனும் வடைவ தச் சுட $கம்ப.00353.3
ேமகமும் கrந்து இைட வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ேபாலுேம $கம்ப.00353.4
கானகக் அத்து இயங்கிய கழுதின் ேதக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.00354.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கrதலில் தைலக்ெகாண்டு ஓடிப்
ேபாய் $கம்ப.00354.2
ேமல் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்திடில் விசும்பும்
ேவம் எனா $கம்ப.00354.3
வானவக்கு இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந வைளந்தது
ஒத்தேத $கம்ப.00354.4

ஏய்ந்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) இைட
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேத
$கம்ப.00355.1
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கடும் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவனிலின் $கம்ப.00355.2
ேவந்தனுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருக்கச்

ெசய்தது ஓ $கம்ப.00355.3
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் கால் உைடப் பளிக்குப்
பீடேம $கம்ப.00355.4
தா வரும் இரு விைன ெசற்றுத் தள்ளரும் $கம்ப.00356.1
மூவைகப் பைக அரண்_ெப.(அரண்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தியில் $கம்ப.00356.2
ேபாவது புrபவ மனமும் ெபான் விைலப் $கம்ப.00356.3
பாைவய மனமும் ேபால் பைசயும் அற்றேத $கம்ப.00356.4
ெபாr பரல் பட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாடிந்து கீ ழ் உற $கம்ப.00357.1
விrதலின் ெபரு வழி விளங்கித் ேதான்றலால் $கம்ப.00357.2
அr மணிப் பணத்து அரா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) நாட்டினும் $கம்ப.00357.3
எr கதிக்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயேத $கம்ப.00357.4
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழு ெகாடும்
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இைனயது எய்தலும் $கம்ப.00358.1
அருந்தவன் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அளவில் ஆற்றைலப் $கம்ப.00358.2

ெபாருந்தின ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பூவின்
ெமல்லிய $கம்ப.00358.3
வருந்துவ சிறிது என மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ேநாக்கினான் $கம்ப.00358.4
ேநாக்கினன் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கு உைட $கம்ப.00359.1
ேகாக் குமரரும் அடி குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கம்ப.00359.2
ஆக்கிய விஞ்ைசகள் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அவ்வழி
$கம்ப.00359.3
ஊக்கினன் அைவ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளினா $கம்ப.00359.4
உள்ளிய காைலயின் ஊழித் தையயும் $கம்ப.00360.1
எள்ளுறு ெகாழும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எrயும் ெவஞ்சுரம் $கம்ப.00360.2
ெதள்ளு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைட ேசறல் ஒத்தது
$கம்ப.00360.3
வள்ளலும் முனிவைன வணங்கிக் கூறுவான் $கம்ப.00360.4
சுழி படு கங்ைக அம் ெதவுங்கல் ெமௗலியான் $கம்ப.00361.1
விழிபட ெவந்தேதா ேவறுதான் உண்டநூ $கம்ப.00361.2
பழிபட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பைடத்த நாட்டின் ஊங்கு $கம்ப.00361.3
அழிவது என் காரணம் அறிஞ கூறு என்றான் $கம்ப.00361.4
என்றலும் இராமைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்
உயி $கம்ப.00362.1

ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் வாழ்க்ைகயள்
கூற்றின் ேதாற்றத்தள் $கம்ப.00362.2
அன்றியும் ஐயிரு நூறு ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மா $கம்ப.00362.3
ஒன்றிய வலியினள் உறுதி ேகள் எனா $கம்ப.00362.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உருத்து எடுப்பினும் கடைல வாrனும் $கம்ப.00363.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உருத்து இடிப்பினும்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெசய்கிற்பாள் $கம்ப.00363.2
எண் உருத் தெரழுவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஈண்டி
ஓ $கம்ப.00363.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருக் ெகாண்ெடனத் திrயும் ெபற்றியாள் $கம்ப.00363.4
ெபரு வைர இரண்ெடாடும் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நஞ்ெசாடும் $கம்ப.00364.1
உரும் உறழ் முழக்ெகாடும் ஊழித் தெயாடும் $கம்ப.00364.2
இரு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டாம் எனின் $கம்ப.00364.3
ெவருவரு ேதாற்றத்தள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மானுேம $கம்ப.00364.4
சூடக அரவு உறழ் சூலக் ைகயினள் $கம்ப.00365.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற வாழ்க்ைகயள் கண்ணில் காண்பேரல் $கம்ப.00365.2
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ெபண்ைமைய அவாவும் ேதாளினாய் $கம்ப.00365.3
தாடைக என்பது அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சழக்கி நாமேம $கம்ப.00365.4
கல் நவில் ேதாளினாய் கமலத்ேதான் அருள் $கம்ப.00366.1
மன் உயி அைனத்ைதயும் வாr வாய் மடுத்து $கம்ப.00366.2

இன் உயி வளக்கும் ஓ எrெகாள் கூற்றம் ேந $கம்ப.00366.3
அன்னவள் யாவள் என்று அைறயக் ேகட்டியால் $கம்ப.00366.4
இயக்கதம் குலத்து உளான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கணும் $கம்ப.00367.1
வியக்குறு ெமாய்ம்பினான் எrயின் ெவம்ைமயான் $கம்ப.00367.2
மயக்கிலன் சரன் எனும் வலத்தினான் அருள் $கம்ப.00367.3
துயக்கிலன் சுேகது என்று உளன் ஓ தூய்ைமயான் $கம்ப.00367.4
அன்னவன் மகவு இலாது அயரும் சிந்ைதயான் $கம்ப.00368.1
மன் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலrன் ைவகுறும்
$கம்ப.00368.2
நல்ெநடு முதல்வைன வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கம்ப.00368.3
பன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம்
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயான்
$கம்ப.00368.4
முந்தினன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மைற கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
முற்றும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.00369.1
சிந்தைன என் எனச் சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) இன்ைமயால் $கம்ப.00369.2
ெநாந்தனன் அருள்க என நுணங்கு ேகள்வியாய் $கம்ப.00369.3
ைமந்தகள் இைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உண்டாம்
என்றான் $கம்ப.00369.4
பூ மட மயிலிைனப் ெபாருவும் ெபாற்ெபாடும் $கம்ப.00370.1
ஏமுறும் மத மைல ஈத் ஐஞ்ஞாறு உைட $கம்ப.00370.2

தாமிகு வலி ஒடு உம் தனைய
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.00370.3
ேபா என மல அயன் புகன்று ேபாயினான் $கம்ப.00370.4
ஆயவன் அருள் வழி அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.00371.1
ேசயவள் என வள ெசவ்வி கண்டு இவட்கு $கம்ப.00371.2
ஆயவன் யாெகால் என்று ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள $கம்ப.00371.3
நாயகன் சுந்தன் என்பவற்கு நல்கினான் $கம்ப.00371.4
காமனும் இரதியும் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஈது $கம்ப.00372.1
ஆம் என இயக்கனும் அணங்கு அ(ன்)னாளும் ேவறு $கம்ப.00372.2
யாமமும் பகலும் ஓ ஈறு இன்று என்னலாய்த் $கம்ப.00372.3
தாம் உறு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களி சலதி மூழ்கினா $கம்ப.00372.4
பற்பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசlஇப் பதுைம ேபான்று ஒளி $கம்ப.00373.1
ெபாற்பினாள் வயிறு இைட புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஏங்கிட $கம்ப.00373.2
ெவற்பு அணி புயத்து மாrசனும் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $கம்ப.00373.3
மல் ெபாரு சுவாகுவும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினா $கம்ப.00373.4
மாயமும் வஞ்சமும் வரம்பில் ஆற்றலும் $கம்ப.00374.1
தாயினும் பழகினா தமக்கும் ேதெவாணாது $கம்ப.00374.2

ஆய் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வளவுழி அவைர
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.00374.3
காய் சினத்து இயக்கனும் களிப்பின் ேமன்ைமயான் $கம்ப.00374.4
தது_ெப.(தது_ெப.) உறும் அவுணகள் தைம ததர $கம்ப.00375.1
ேமாது உறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக
ெமாண்டிடும் $கம்ப.00375.2
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) உைறவிடம் அதனின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நள் $கம்ப.00375.3
பாதவம் அைனத்ைதயும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வசினான்

$கம்ப.00375.4
விைழவு உறு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெவஃகிேனா விரும்பு $கம்ப.00376.1
உைழ கைல இரைலைய உயி உண்டு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00376.2
வைழ முதல் மரன் எலாம் மடிப்ப மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கம்ப.00376.3
தழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தனன் சாம்ப ஆயினான்
$கம்ப.00376.4
மற்றவன் விளிந்தைம ைமந்த தம்ெமாடும் $கம்ப.00377.1
ெபான் ெதவுடி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலிற் ெபாங்குறா $கம்ப.00377.2
முற்றுற முடிக்குவன் முனிைய என்று எழா $கம்ப.00377.3
நற்றவன் உைறவிடம் அதைன நண்ணினாள் $கம்ப.00377.4
இடிெயாடு மடங்கலும் வளியும் ஏங்கிடக் $கம்ப.00378.1

கடி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமரகள் கதிரும் உட்கு உறத்
$கம்ப.00378.2
தடி உைட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சலிப்ப அண்டமும்
$கம்ப.00378.3
ெவடி பட அதித்து எதி விளித்து மண்டேவ $கம்ப.00378.4
தமிழ் எனும் அளப்பரும் சலதி தந்தவன் $கம்ப.00379.1
உமிழ் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) விழி வழி ஒழுக உங்கrத்து $கம்ப.00379.2
அழிவன ெசய்தலால் அரக்க ஆகிேய $கம்ப.00379.3
இழிக என உைரத்தனன் அசனி எஞ்சேவ $கம்ப.00379.4
ெவருக் ெகாள உலைகயும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளாைரயும் $கம்ப.00380.1
முருக்கி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும் உண்டு உழலும் மூக்க
ஆம் $கம்ப.00380.2
அரக்ககள் ஆயின அக்கணத்தினில் $கம்ப.00380.3
உருக்கிய ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) என உமிழ்கண் தயின $கம்ப.00380.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெவகுளியும் அைறந்த
சாபமும் $கம்ப.00381.1
தாங்கின எதி ெசயும் தருக்கு இலாைமயின் $கம்ப.00381.2
நங்கின சுமாலிைய ேநந்து நிற்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.00381.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதல்வ என்று
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) கூந்தன $கம்ப.00381.4
அவெனாடும் பாதலத்து அேனக நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசlஇத் $கம்ப.00382.1
தவன் உறு தசமுகன் தனக்கு மாதுல $கம்ப.00382.2

இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எனப் புைடத்து
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எங்கணும் $கம்ப.00382.3
பவனனில் திrகுந பதகி ைமந்தகள் $கம்ப.00382.4
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ைமந்தைர ேவறு நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) உறாத் $கம்ப.00383.1
தகும் ெதவுழில் முனிவரன் சலத்ைத உன்னிேய $கம்ப.00383.2
வகுந்துவின் வசு அr வதிந்தது இவ்வனம் $கம்ப.00383.3
புகுந்தனள் அழெலனப் புழுங்கு ெநஞ்சினாள் $கம்ப.00383.4
உளப் பரும் பிணிப்பு அறா உேலாபம் ஒன்றுேம $கம்ப.00384.1
அளப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குணங்கைள
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
ேபால் $கம்ப.00384.2
கிளப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாடுைமய அரக்கி ேகடு இலா $கம்ப.00384.3
வளப்பரு மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றினாள் $கம்ப.00384.4
இலங்ைக அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) பணி அைமந்து ஒ இைடயூறா $கம்ப.00385.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது ேவள்வி
நலிகின்றாள் $கம்ப.00385.2
அலங்கல் முகிேல இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அங்க நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.00385.3

குலங்ெகௗ◌ாடு அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrகின்றாள் $கம்ப.00385.4
முன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்து முைற
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00386.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) எனக் கருது தன்ைமயினள்
ைமந்த $கம்ப.00386.2
என் இனி உணத்துவது இனிச் சிறிது நாளில் $கம்ப.00386.3
மன் உயி அைனத்ைதயும் வயிற்றின் இடும் என்றான் $கம்ப.00386.4
அங்கு இைறவன் அப்பrசு உைரப்ப அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகளா
$கம்ப.00387.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உைற நைறக் குல மலக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
துளக்கா $கம்ப.00387.2
எங்கு உைறவது இத்ெதவுழில் இயற்றுபவள் என்றான் $கம்ப.00387.3
சங்கு உைற கரமத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச் சிைல தrத்தான்
$கம்ப.00387.4
ைக வைர எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) உைர ேகளா $கம்ப.00388.1
ஐவைர அகத்து இைட அைடத்த முனி ஐய $கம்ப.00388.2
இவ்வைர இருப்பது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என்பதனின்
முன்பு ஓ $கம்ப.00388.3
ைமவைர ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எrய வந்தது என
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00388.4

சிலம்புகள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) இைட ெசறித்த கழேலாடு $கம்ப.00389.1
நிலம்புக மிதித்தனள் ெநளித்த குழி ேவைலச் $கம்ப.00389.2
சலம்புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சிப் $கம்ப.00389.3
பிலம்புக நிைல கிrகள் பின் ெதவுடர
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00389.4
இைறக்கைட துடித்த புருவத்தள் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) என்னும் $கம்ப.00390.1
பிைறக்கைட பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் $கம்ப.00390.2
மைறக்கைட அரக்கி வடைவ கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) இரண்டாய் $கம்ப.00390.3
நிைறக்கடல் முைளத்து என ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தாள் $கம்ப.00390.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கலுழ் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ைகெயாடு ைக தெறமூறா $கம்ப.00391.1
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைடயாள்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா $கம்ப.00391.2
இடங்களும் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைசயும் ஏழ்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) எங்கும் $கம்ப.00391.3
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஆத்தாள்
$கம்ப.00391.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவரும் அஞ்சக் $கம்ப.00392.1
கூத்த நுதி முத்தைல அயில் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கூற்ைறப்
$கம்ப.00392.2

பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பகு வாய் முைழ திறந்து ஓ
$கம்ப.00392.3
வாத்ைத உைர ெசய்தனள் இடிக்கும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அன்னாள்
$கம்ப.00392.4
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
வலத்து எனது காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) இதில் யாவும் $கம்ப.00393.1
ெகடக் கரு அறுத்தனன் இனிச் சுைவ கிடக்கும் $கம்ப.00393.2
விடக்கு அrது எனக் கருதிேயா விதி ெகாடு உந்தப் $கம்ப.00393.3
பட கருதிேயா பகமின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு
என்ேற $கம்ப.00393.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அைவ இற்று உக விழித்தனள் புழுங்கா $கம்ப.00394.1
மாக வைர இற்று உக உைதத்தனள் மதித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.00394.2
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எனும் முற்று எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அதுக்கி அயில் பற்றா $கம்ப.00394.3
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உற உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிவன் என்று எதி அழன்றாள் $கம்ப.00394.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) முனிவற்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கருத்து எனினும் ஆவி $கம்ப.00395.1
உண் என வடி கைண ெதவுடுக்கிலன் உயிக்ேக $கம்ப.00395.2
துண் எனும் விைனத் ெதவுழில் ெதவுடங்கி உளள் ஏனும் $கம்ப.00395.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என மனத்திைட ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக
நிைனந்தான் $கம்ப.00395.4

ெவறிந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மயி_ெப.(மயி_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
எயிற்றாள் தைன $கம்ப.00396.1
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகால்ெவன் என்று ஏற்கவும்
பாக்கிலாச் $கம்ப.00396.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா_ெப.(தா_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிந்ைதக் கருத்து எலாம்
$கம்ப.00396.3
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால் மைற அந்தணன்
கூறுவான் $கம்ப.00396.4
தது_ெப.(தது_ெப.) என்று உள்ளைவ யாைவயும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைமக் $கம்ப.00397.1
ேகாது என்று உண்டிலள் இத்தைனேய குைற $கம்ப.00397.2
யாது என்று எண்ணுவது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடியாைளயும்
$கம்ப.00397.3
மாது என்று எண்ணுவேதா மணிப் பூணினாய் $கம்ப.00397.4
நாண்ைமேய உைடயாப் பிைழத்தால் நைக $கம்ப.00398.1
வாண்ைமேய ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.00398.2
ேதாண்ைமேய இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ேப ெசாலத்
ேதாற்குமால் $கம்ப.00398.3
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) என்னும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ
இைட ைவகுேம $கம்ப.00398.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைடந்தான் உைடந்து ஓடினா $கம்ப.00399.1
தந்திரம் படத் தானவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.00399.2

மந்தரம் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
எனின் ைமந்தேராடு $கம்ப.00399.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) இனி யாது ெகால் ஆம் ஐயா $கம்ப.00399.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) காதல மற்றும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.00400.1
இன்னம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரக்கின்றது யாது எனின் $கம்ப.00400.2
முன்ேனா காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) நிகழ்ந்த முைறைம ஈது $கம்ப.00400.3
என்ன ஓதல் உற்றான் தவத்து ஈறு இலான் $கம்ப.00400.4
பிருகு என்னும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன
$கம்ப.00401.1
வரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் கியாதி வல் ஆசுரக்கு $கம்ப.00401.2
உருகு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உற உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆதேல $கம்ப.00401.3
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆவி கவந்தனன் ேநமியான்
$கம்ப.00401.4
வானகம் தனில் மண்ணினின் மன் உயி $கம்ப.00402.1
ேபானகம் தனக்கு என்று எணும் புந்தியள் $கம்ப.00402.2
தானவள் குமதிப் ெபயராள் தைன $கம்ப.00402.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஒழித்தனன் வச்சிரத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேகான்
$கம்ப.00402.4
ஆதலால் அrக்கு ஆகண்டலன் தனக்கு $கம்ப.00403.1
ஓது கீ த்தி உண்டாயது அல்லாது இைட $கம்ப.00403.2
ஏதம் என்பன எய்திேயா ெசாலாய் $கம்ப.00403.3

தாது_ெப.(தாது_ெப.) அடந்து தயங்கிய தாrனாய் $கம்ப.00403.4
கறங்கு அடல் திகிrப் படி காத்தவ $கம்ப.00404.1
பிறங்கைடப் ெபrேயாய் ெபrயாெராடும் $கம்ப.00404.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைர மன் உயி
மாய்த்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00404.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகடுத்தவட்கு ஆண்ைமயும் ேவண்டுேமா $கம்ப.00404.4
சாற்றும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அற்றது எண்ணித் தருமம்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00405.1
ஏற்றும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) என்பது அன்றி இவைளப் ேபால் $கம்ப.00405.2
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ேகட்டலும் தின்ன நயப்பது ஓ $கம்ப.00405.3
கூற்று உண்டநூ ெசாலாய் கூற்று உறழ் ேவலினாய் $கம்ப.00405.4
மன்னும் பல் உயி வாrத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00406.1
தின்னும் புன்ைமயின் தைம எேதா ஐய $கம்ப.00406.2
பின்னும் தாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேபைதைமப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.00406.3
என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எளிைமயின் பாலேத $கம்ப.00406.4
ஈறு இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்ேதன்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.00407.1
சீறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசப்புகின்ேறன் அேலன் $கம்ப.00407.2

ஆறி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அறன் அன்று
அரக்கிையக் $கம்ப.00407.3
ேகாறி என்று எதி அந்தணன் கூறினான் $கம்ப.00407.4
ஐயன் அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறன் அல்லவும் $கம்ப.00408.1
எய்தினால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்று ஏவினால் $கம்ப.00408.2
ெமய்ய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைர ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) எனக் ெகாடு
$கம்ப.00408.3
ெசய்ைக அன்ேறா அறஞ் ெசயும் ஆறு என்றான் $கம்ப.00408.4
கங்ைகத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கருத்து எலாம் $கம்ப.00409.1
மங்ைகத் த அைனயாளும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாளாச் $கம்ப.00409.2
ெசங்ைகச் சூல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தயிைனத் தய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.00409.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் தெயாடு ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசினாள்

$கம்ப.00409.4
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) கூற்று அைனயாள் புைகந்து ஏவிய $கம்ப.00410.1
கதி ெகாள் மூவிைலக் கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த முனி $கம்ப.00410.2
விதிைய ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றவன்ேமல் உவா $கம்ப.00410.3
மதியின் ேமல் வரும் ேகாள் என வந்தேவ $கம்ப.00410.4
மாலும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) வாளிையத்
ெதவுட்டதும் $கம்ப.00411.1

ேகால வில் கால் குனித்ததும் கண்டில $கம்ப.00411.2
காலைனப் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடியாள் விட்ட $கம்ப.00411.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அற்றன துண்டங்கள் கண்டன $கம்ப.00411.4
அல்லின் மாr_ெப.(மாr.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நிறத்தவள்
$கம்ப.00412.1
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மாத்திைரயில்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூப்பது ஓ $கம்ப.00412.2
கல்லின் மாrையக் ைக வகுத்தாள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00412.3
வில்லின் மாrயின் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விலக்கினான் $கம்ப.00412.4
ெசால் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடிய ேவகச் சுடு
சரம் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெசம்மல் $கம்ப.00413.1
அல் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிறத்தினாள் ேமல்
விடுதலும் வயிரக் குன்றக் $கம்ப.00413.2
கல் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சில்
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்புறம்
கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கல்லாப் $கம்ப.00413.3
புல்லக்கு நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எனப் ேபாயிற்று அன்ேற $கம்ப.00413.4
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) புக_ெப.(புக_ெப.) முகப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என்னும் $கம்ப.00414.1

மன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால வன் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அடித்தலும்
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானில் $கம்ப.00414.2
கல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாr_ெப.(மாr.) ெபய்யக் கைட உகத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கம்ப.00414.3
மின்ெனாடும் அசனிேயாடும் வழ்வேத

ேபால
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.00414.4
ெபாடி உைடக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) எங்கும் குருதிந
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.00415.1
தடி உைட எயிற்றுப் ேபழ்வாய்த் தாடைக தைலகள் ேதாறும் $கம்ப.00415.2
முடி உைட அரக்கற்கு அந்நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆகப் $கம்ப.00415.3
படி இைட அற்று வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெவற்றியம்
பதாைக ஒத்தாள் $கம்ப.00415.4
கான் திrந்து ஆழி ஆகத் தாடைக கடின மாபத்து $கம்ப.00416.1
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வாய்
ஊடு ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.00416.2
ஆன்ற அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆயினது அந்தி மாைலத் $கம்ப.00416.3
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசக்க
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெதவுடக்கு அற்று வழ்ந்தது

ஒத்தேத $கம்ப.00416.4
வாச நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலேரான் அன்ன மா முனி பணி மறாத $கம்ப.00417.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) உலாம் கனகப் பசும் பூண் காகுத்தன் கன்னிப் ேபாrல்
$கம்ப.00417.2

கூசி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க தங்கள் குலத்து உயி குடிக்க அஞ்சி
$கம்ப.00417.3
ஆைசயால் உழலும் கூற்றும் சுைவ சிறிது அறிந்தது அன்ேற $கம்ப.00417.4
யாமும் எம் இருக்ைக ெபற்ேறம் உனக்கு இைடயூறும் இல்ைல $கம்ப.00418.1
ேகா மகற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தெயமூவப் பைடக்கலம் ெகாடுத்தி
என்னா $கம்ப.00418.2
மா முனி உைரத்துப் பின்ன வில்ெகாண்ட மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அனான்ேமல்
$கம்ப.00418.3
பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேபாயினாேர $கம்ப.00418.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேபாய பின்ைற
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ மைழயினாேல
$கம்ப.00419.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனும் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நங்கித் தாங்கரும்
தவத்தின் மிக்ேகான் $கம்ப.00419.2
மண்ணவ வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அன சைடயன் ெவண்ெணய் $கம்ப.00419.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசால்ேல அன்ன
பைடக்கலம் அருளினாேன $கம்ப.00419.4
ஆறிய அறிஞன் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் $கம்ப.00420.1
ஊறிய உவைக ேயாடும் உம்பதம் பைடகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00420.2

ேதறிய மனத்தான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைனப் பயன்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00420.3
மாறிய பிறப்பில் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருவ ேபால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.00420.4
ேமவினம் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்ேறம் வர
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விதியின் எம்ைம $கம்ப.00421.1
ஏவின ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றும் இைளயவன்
ேபால என்று $கம்ப.00421.2
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தம் பைடகள் ெசப்பச் ெசவ்விது என்று அவனும் ேநரப்
$கம்ப.00421.3
பூைவ ேபால் நிறத்தினாற்குப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெதவுழில் புrந்த அன்ேற
$கம்ப.00421.4
இைனயன நிகழ்ந்த பின்னக் காவதம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசன்றா
$கம்ப.00422.1
அைனயவ ேகட்க ஆண்டு ஓ அரவம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00422.2
முைனவ ஈது யாவது என்று முன்னவன் வினவப் பின்ன $கம்ப.00422.3
விைன அற ேநாற்று நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவன்
விளம்பலுற்றான $கம்ப.00422.4
மானச மடுவில் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருதலால் சரயு என்ேற $கம்ப.00423.1

ேமல் முைற அமர
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழு நதி
அதனிேனாடும் $கம்ப.00423.2
ஆன ேகாமதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன அப்பால் $கம்ப.00423.3
ேபானபின் பவங்கள் தக்கும் புனித மா நதிைய உற்றா $கம்ப.00423.4
சுர ெதவுழுது இைறஞ்சற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூ
நதி யாவது என்று $கம்ப.00424.1
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) முனிதன்ைன
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வினவுற மலருள் ைவகும் $கம்ப.00424.2
பிரமன் அன்று அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றிப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக குசன் என்று ஓதும் $கம்ப.00424.3
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகான் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் அளித்தவ நால்வ ஆவ $கம்ப.00424.4
குசன் குசநாபன் ேகாது இல் குணத்தின் ஆதூத்தன் ெகாற்றத்து $கம்ப.00425.1
இைச ெகழு வசு என்று ஓதும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபய
இவகள் தம் உள் $கம்ப.00425.2
குசன் கவுசாம்பி நாபன் குளி மேகாதயம் ஆதூத்தன் $கம்ப.00425.3
வைச இல் தன்மம் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மற்ைற வசு கிrவிரசம் வாழ்ந்தார
$கம்ப.00425.4
அவகளில் குசநாபற்ேக ஐயிரு பதின்ம அம் ெசால் $கம்ப.00426.1
துவ இதழ்த் தெரழுைவ நல்லா ேதான்றின
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில் $கம்ப.00426.2

இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தைலக்கண்
ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) எய்துழி வாயு எய்திக் $கம்ப.00426.3
கவ மனத்தினன் ஆய் அந்தக் கன்னிய தம்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00426.4
ெகாடித் தனி மகரம் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
குனி சிைலச் சரத்தால் ெநாந்ேதன் $கம்ப.00427.1
வடித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

என்ைன மணத்தி என்று
உைரப்ப எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $கம்ப.00427.2
அடி தலத்து உைரத்து நேராடு அளித்திடின் அைணதும் என்ன $கம்ப.00427.3
ஒடித்தனன் ெவrைந வழ்ந்தா

ஒளி வைள மகளி_ெப.) எல்லாம $கம்ப.00427.4
சமிரணன் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னத்
ைதயலா தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்ேற
$கம்ப.00428.1
அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) உகு குதைல மாழ்கி அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மாட்டு
உைரப்ப அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00428.2
நிமி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடவாத் ேதற்றி நிைற தவன் சூளி
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00428.3
திமி அறு பிரமதத்தற்கு அளித்தனன் திரு அனாைர $கம்ப.00428.4
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மலக் ைககள் தண்டக் கூன்
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
வாய்த்தா $கம்ப.00429.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) முற்று உைடய ேகாவும் புதல்வ இல்லாைம ேவள்வி
$கம்ப.00429.2
தவகளின் புrதேலாடும் தைக உறு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தழலின்
நாப்பண் $கம்ப.00429.3

கவன ேவகத் துரங்கக் காதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதயம் ெசய்தான $கம்ப.00429.4
அன்னவன் தனக்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அரெசாடு
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
$கம்ப.00430.1
ெபான் நக அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னப்
புகழ் மேகாதயத்தில் வாழும் $கம்ப.00430.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) காதிக்கு யானும் கவுசிகி என்னும் மாதும்
$கம்ப.00430.3
முன்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிப்ப அந்த முடி
உைட ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00430.4
பிருகுவின் மதைல ஆய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக பிதாவும் ஒவ்வா
$கம்ப.00431.1
இrசிகன் என்பவற்கு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலாைள ஈந்தான்
$கம்ப.00431.2
அரு மைற அவனும் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00431.3
விr மலத் தவிேசான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் விழுத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டான் $கம்ப.00431.4
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ேசணில் நங்கக் ெகௗசிகி தrக்கல் ஆற்றாள்
$கம்ப.00432.1
மீ து உறப் படரல் உற்றாள் விழு நதி வடிவம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00432.2

மா தவக்கு அரசும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறுகண் நக்கப் $கம்ப.00432.3
ேபாதுக நதியாய் என்னாப் பூ மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) புக்கான்
$கம்ப.00432.4
எம் முனாள் நங்ைக இந்த இரு நதி ஆயினாள் என்று $கம்ப.00433.1
அம் முனி புகலக் ேகளா அதிசயம் மிகவும் ேதான்றச் $கம்ப.00433.2
ெசம்மலும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் சிறிது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன $கம்ப.00433.3
ைம மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) யாது என்ன மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
கூறல் உற்றான் $கம்ப.00433.4
தங்கள் நாயகrல் தெயமூவம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பிறிது இல் என்று
எண்ணும் $கம்ப.00434.1
மங்ைகமா சிந்ைத ேபாலத் தூயது மற்றும் ேகளாய் $கம்ப.00434.2
எம் கண் நால்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அறிவுக்கும் பிறக்கும் எட்டாச் $கம்ப.00434.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மால்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தது அன்ேற $கம்ப.00434.4
பாrன் பால் விசும்பின் பாலும் பற்று அறப் படிப்பது
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00435.1
ேப என்பான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசய் மாயப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணக்கு ஓருங்கு ேதவா $கம்ப.00435.2
ஆ என்பான் அமல மூத்தி கருதியது
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாம் $கம்ப.00435.3

ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐம்பான் ஊழிக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டான $கம்ப.00435.4
ஆனவன் இங்கு உைறகின்ற அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாய் $கம்ப.00436.1
ஊனம் இல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஒடுங்கும் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) $கம்ப.00436.2
ஏனம் எனும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாவலி என்பான் $கம்ப.00436.3
வானமும் ைவயமும் ெவௗவுதல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்தான் $கம்ப.00436.4
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
வானவரும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00437.1
ெநய் தவழ் ேவள்விைய முற்றினன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00437.2
ஐயம் இல் சிந்ைதயன் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) தம்பால் $கம்ப.00437.3
ைவயமும் யாவும் வழங்க வலித்தான் $கம்ப.00437.4
ஆயது அறிந்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அந்நாள் $கம்ப.00438.1
மாயைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரந்தா $கம்ப.00438.2
தயவன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் த என நின்றா $கம்ப.00438.3
நாயகனும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நயந்தான் $கம்ப.00438.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) நுனித்து உண காசிபனுக்கும் $கம்ப.00439.1

வால் அதிதிக்கும் ஒ மா மகவு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.00439.2
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.00439.3
ஆல் அம வித்தின் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குறள் ஆனான் $கம்ப.00439.4
முப்புr நூலினன் முஞ்சியன் விஞ்ைச $கம்ப.00440.1
கற்பது ஒ நாவன் அனல் படு ைகயன் $கம்ப.00440.2
அற்புதன் அற்புதேர அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00440.3
சித் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஒப்பது ஒ ெமய்க்ெகாடு ெசன்றான் $கம்ப.00440.4
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வந்தது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00441.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முந்தி வியந்து எதி
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00441.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தனின் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) இல்ைல
நிைறந்ேதாய் $கம்ப.00441.3
என் தனின் உய்ந்தவ யா உள என்றான $கம்ப.00441.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக கூற அறிந்ேதான்
$கம்ப.00442.1
ேவண்டின ேவட்ைகயின் ேமல்பட வசி
 $கம்ப.00442.2

நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயாய் இனி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைழ வந்ேதா $கம்ப.00442.3
மாண்டவ அல்லவ மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இல என்றான் $கம்ப.00442.4
சிந்ைத உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி என்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.00443.1
அந்தணன் மூவடி மண்_ெப.(மண்_ெப.) அருள் உண்ேடல் $கம்ப.00443.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறேலாய் தரேவண்டும் எனா முன் $கம்ப.00443.3
தந்தனன் என்றனன் ெவள்ளி தடுத்தான் $கம்ப.00443.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ைகதவம்
ஐய $கம்ப.00444.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நிறக் குறள் என்பது ெகாள்ேளல் $கம்ப.00444.2
அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00444.3
உண்டவன் ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள் என்றான்
$கம்ப.00444.4
நினக்கு இைல என் ைக நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00445.1
தனக்கு இயலா_எதி.ம.வி.எச்.(இயல்_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
வைக தாழ்வது தாழ்வு இல் $கம்ப.00445.2
கனக் கr ஆனது ைகத்தலம் என்னின் $கம்ப.00445.3
எனக்கு இதன் ேமல் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) யாது ெகால் என்றான் $கம்ப.00445.4
துன்னின துன்னல என்பது ெசால்லா $கம்ப.00446.1

முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநறி நூலவ முன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00446.2
உன்னிய தானம் உயந்தவ
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.00446.3
என்னின் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைண யாவ உயந்தா
$கம்ப.00446.4
ெவள்ளிைய ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) விளம்பிைன ேமேலா
$கம்ப.00447.1
வள்ளிய ஆக வழங்குவது அல்லால் $கம்ப.00447.2
எள்ளுவ என் சில இன் உயிேரனும் $கம்ப.00447.3
ெகாள்ளுதல்_ெதா.ெப.(ெகாள்ளு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தது_ெப.(தது_ெப.)
ெகாடுப்பது நன்றால் $கம்ப.00447.4
மாய்ந்தவ மாய்ந்தவ அல்லகள் மாயாது $கம்ப.00448.1
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக ெகாடு இரந்தவ எந்தாய்
$கம்ப.00448.2
வந்தவ

என்பவ வந்தவேரனும்

$கம்ப.00448.3
ஈந்தவ அல்லது இருந்தவ யாேர $கம்ப.00448.4
அடுப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பழி ெசய்ஞ்ஞரும் அல்ல $கம்ப.00449.1
ெகாடுப்பவ முன்பு ெகாேடல் என
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00449.2
தடுப்பவேர பைக தம்ைமயும் அன்னா $கம்ப.00449.3
ெகடுப்பவ அன்னது ஒ ேகடு இைல என்றான் $கம்ப.00449.4
கட்டுைரயில் தம ைகத்து உள ேபாழ்ேத $கம்ப.00450.1

இட்டு இைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயன்ேறா $கம்ப.00450.2
உள் தெறறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உேலாபம் $கம்ப.00450.3
விட்டு இடல் என்று விலக்கின தாேம $கம்ப.00450.4
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவருக்கு
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஈவதனின் முன்ேன $கம்ப.00451.1
தடுப்பது நினக்கு அழகிேதா தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல் ெவள்ளி $கம்ப.00451.2
ெகாடுப்பது விலக்கு ெகாடிேயா தமது சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $கம்ப.00451.3
உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றி ஒழியும் காண் $கம்ப.00451.4
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இம் ெமாழி எலாம் ெமாழிந்து
மந்திr $கம்ப.00452.1
ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் ஒன்றும்
ெகாண்டிலன் $கம்ப.00452.2
அடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கம்ப.00452.3
ெநடியவன் குறிய ைக நrல் நட்டினான $கம்ப.00452.4
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தரும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ைகயில் தண்டலும் $கம்ப.00453.1
பயந்தவகளும் இகழ் குறளன் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி $கம்ப.00453.2
வியந்தவ ெவருக் ெகாள விசும்பின் ஓங்கினான் $கம்ப.00453.3

உயந்தவக்கு உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவி
ஒப்பேவ $கம்ப.00453.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
எலாம் நிரம்பி அப்புறம் $கம்ப.00454.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாவிற்று இைல சிறிது பா
எனா $கம்ப.00454.2
ஒன்ற வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) எலாம் ஒடுக்கி உம்பைர
$கம்ப.00454.3
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கால் மீ ண்டது ெவளி
ெபறாைமேய $கம்ப.00454.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உள் அடி அடக்கி ஓ அடிக்கு $கம்ப.00455.1
அலகு இலாது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடிக்கு அன்பன் ெமய்யதாம்
$கம்ப.00455.2
இைல குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் $கம்ப.00455.3
சிைல குலாம் ேதாளினாய் சிறியன் சாலேவ $கம்ப.00455.4
உrயது இந்திரற்கு என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) ேபாய்
$கம்ப.00456.1
விr திைரப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமவினான்
$கம்ப.00456.2
கrயவன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண
$கம்ப.00456.3
திருமகள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெதவுடச்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டேவ $கம்ப.00456.4

ஆதலால் அரு விைன
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆrய
$கம்ப.00457.1
காதலால்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
பிறவி காண்குறா $கம்ப.00457.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் முைறைமயால் ேவள்வி முற்றுேவற்கு
$கம்ப.00457.3
ஈது அலால் இல்ைல ேவறு இருக்கல் பாலேத $கம்ப.00457.4
ஈண்டு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றுெவன் யாகம்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனா $கம்ப.00458.1
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் பழுவத்து ெநறியின்
எய்திப் பின் $கம்ப.00458.2
ேவண்டுவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவள்வி ேமவினான் $கம்ப.00458.3
காண் தகு குமரைரக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஏவிேய $கம்ப.00458.4
எண்ணுதற்கு ஆக்க அrது இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00459.1
விண்ணவக்கு ஆக்கிய முனிவன் ேவள்விைய $கம்ப.00459.2
மண்ணிைனக் காக்கின்ற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்தகள் $கம்ப.00459.3
கண்ணிைனக் காக்கின்ற இைமயில் காத்தன $கம்ப.00459.4
காத்தன திrகின்ற காைள_ெப.(காைள_ெப.) வரrல்

$கம்ப.00460.1
மூத்தவன் முழுது உண முனிைய முன்னி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.00460.2
தத் ெதவுழில் இயற்றுவ என்ற தயவ $கம்ப.00460.3

ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் $கம்ப.00460.4
வாத்ைத மாறு உைரத்திலன் முனிவன் ெமௗனியாய்ப் $கம்ப.00461.1
ேபாத் ெதவுழில் குமரனும் ெதவுழுது ேபாந்த பின் $கம்ப.00461.2
பாத்தனன் விசும்பிைனப் பருவ ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபால் $கம்ப.00461.3
ஆத்தன இடித்தன அசனி அஞ்சேவ $கம்ப.00461.4
எய்தன எறிந்தன எrயும் நருமா $கம்ப.00462.1
ெபய்தன ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) வைர பிடுங்கி வசின

$கம்ப.00462.2
ைவதன தெழழுத்தன மழுக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சின $கம்ப.00462.3
ெசய்தன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல தய மாயேம $கம்ப.00462.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நகு பைடக்கலம் உருத்து வசின

$கம்ப.00463.1
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) மைறத்தன கால மாr_ெப.(மாr.) ேபால் $கம்ப.00463.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நகு திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விசும்பு ேபாத்து என
$கம்ப.00463.3
வானகம் மைறத்தன வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனேய $கம்ப.00463.4
வில்ெலாடு மின்னு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிைடந்து உலாவிடப் $கம்ப.00464.1
பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கடிப்பினின் இடிக்கும் பல் பைட $கம்ப.00464.2
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என
உரறிய_ெப.எச்.(உரறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழிப் ேபச்சியின்
$கம்ப.00464.3

வல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது ஓ மைழயும்
ேபான்றேத $கம்ப.00464.4
கவ உைட எயிற்றின கடித்த வாயின $கம்ப.00465.1
துவ நிறப் பங்கிய சுழல் கண் தயின $கம்ப.00465.2
பவ சைட அந்தணன் பணித்த தயவ $கம்ப.00465.3
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என இலக்குவற்கு இராமன் காட்டினான்
$கம்ப.00465.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமரனும் கைடக் கண் த உக $கம்ப.00466.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தைன ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வில்ைல
ேநாக்கினான் $கம்ப.00466.2
அண்ட நாயக இனிக் காண்டி ஈண்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00466.3
துண்டம் வழ்வன

எனத் ெதவுழுது ெசால்லினான் $கம்ப.00466.4
தூம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க தம் நிணமும் ேசாrயும் $கம்ப.00467.1
ஓம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) இைட உகும் என்று உன்னி
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.00467.2
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணனும் சரங்கேள ெகாடு $கம்ப.00467.3
ேகாமுனி இருக்ைக ஓ கூடம் ஆக்கினான் $கம்ப.00467.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அட எழுதலும் நடுங்கி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதிச்
$கம்ப.00468.1
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சைடக் கடவுைள
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேபால் $கம்ப.00468.2

வஞ்சைன அரக்கைர ெவருவி மாதவ $கம்ப.00468.3
அஞ்சன வண்ண நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அபயம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்றா $கம்ப.00468.4
கவித்தனன் கரதலம் கலங்கl எனச் $கம்ப.00469.1
ெசவித் தலம் நிறுத்தினன் சிைலயின் தெயமூவ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
$கம்ப.00469.2
புவித் தலம் குருதியின் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஆக்கினன் $கம்ப.00469.3
குவித்தனன் அரக்க தம் சிரத்தின் குன்றேம $கம்ப.00469.4
திருமகள் நாயகன் தெயமூவ வாளி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.00470.1
ெவரு வரு தாடைக பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரகள்

$கம்ப.00470.2
இருவrல் ஒருவைனக் கடலின் இட்டது அங்கு $கம்ப.00470.3
ஒருவைன அந்தகன் புரத்தின் உய்த்தேத $கம்ப.00470.4
துணத்த பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதவுைடயலான் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
தூவினான் $கம்ப.00471.1
கணத்து இைட விசும்பிைனக் கவித்துத் தூத்தலால் $கம்ப.00471.2
பிணத்து இைட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பிடிப்ப ஈண்டு எனா $கம்ப.00471.3
உணத்தின ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) முன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஓடினா
$கம்ப.00471.4
ஓடின அரக்கைர உருமின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண $கம்ப.00472.1
கூடின குைறத்தைல மிைறத்துக் கூத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00472.2

ஆடின அலைகயும் ஐயன் கீ த்திையப் $கம்ப.00472.3
பாடின பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பறைவப் பந்தேர $கம்ப.00472.4
பந்தைரக் கிழித்தது பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.00473.1
அந்தர துந்துமி முகிலின்
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.00473.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிய அமர ஈண்டின $கம்ப.00473.3
சுந்தர வில்லிையத் ெதவுழுது வாழ்த்தினா $கம்ப.00473.4
புனித மா தவ ஆசியின் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்தா $கம்ப.00474.1
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) மரங்களும் அல
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00474.2
முனியும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி ேவள்விைய முைறைமயின்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00474.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சிந்ைதயன் இராமனுக்கு இைனயன இைசத்தான
$கம்ப.00474.4
பாக்கியம் எனக்கு உளது என நிைனவுறும் பான்ைம $கம்ப.00475.1
ேபாக்கி நிற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என
உணகிெலன் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) $கம்ப.00475.2
ஆக்கி மற்று அைவ அகிலமும் அணி வயிற்று அடக்கிக் $கம்ப.00475.3
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவள்வி காத்தைன எனும்
கருத்ேத $கம்ப.00475.4

என்று கூறிய பின்ன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மலக்
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $கம்ப.00476.1
அன்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைறந்து அருந்தவ முனிவேராடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00476.2
குன்று ேபால் குணத்தான் எதி ேகாசைல குrசில் $கம்ப.00476.3
இன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசயும் பணி என் ெகால் பணி என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00476.4
அrய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசாலின் ஐய நின்கு அrயது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல $கம்ப.00477.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) காrயம் உள அைவ முடிப்பது பின்ன $கம்ப.00477.2
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வா
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) சூழ் மிதிைலய
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.00477.3
புrயும் ேவள்வியும் காண்டும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் ேபானார $கம்ப.00477.4
அலம்பும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரத்ெதவுடு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) அைள
புளினம் $கம்ப.00478.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபய் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வஞ்சி ஆம் மருங்குல் $கம்ப.00478.2
புலம்பு ேமகைலப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல புைன அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கம்ப.00478.3
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) சூழும் கால் ேசாைண ஆம் தெரழுைவையச் ேசந்தார
$கம்ப.00478.4

நதிக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எய்தலும் அருணன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நயனக் $கம்ப.00479.1
கதிக்கும் முந்து உறு கலினம் மான் ேதெராடும் கதிேரான் $கம்ப.00479.2
உதிக்கும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) தனது உருவில்
$கம்ப.00479.3
ெகாதிக்கும் ெவம்ைமைய ஆற்றுவான் ேபால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குளித்தான
$கம்ப.00479.4
கறங்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடி
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைடக் கமலத்து $கம்ப.00480.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலக் ேகாயில்கள் இதழ்க்
கதவு அைடப்பப் $கம்ப.00480.2
பிறங்கு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) விட்டுப் ெபைடெயாடு
களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $கம்ப.00480.3
உறங்குகின்றது ஓ நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
புக்கு உைறந்தார $கம்ப.00480.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
மற்ற யாது என இராகவன் வினவ $கம்ப.00481.1
விைன எலாம் அற ேநாற்றவன் விளம்புவான் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.00481.2
தனய ஆனவக்கு இரங்கிேய காசிபன் தனது $கம்ப.00481.3
மைன உளான் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தனள் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) என
வலித்தான் $கம்ப.00481.4

அண்ட ேகாளைகக்கு அப்புறத்து என்ைன ஆள் உைடய $கம்ப.00482.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நள் பதத்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ விஞ்ைசய
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $கம்ப.00482.2
புண்டrைக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பதத்து இைச புணத்தனள் புகழ
$கம்ப.00482.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அறா மது மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைகக் ெகாடுத்தனள்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00482.4
அன்ன மாைலைய யாழ் இைட
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.00483.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மீ டலும் கசட்டு உைட முனி எதி காணா $கம்ப.00483.2
என்ைன ஆள் உைட நாயகிக்கு இைச எடுப்பவள் என்று $கம்ப.00483.3
அன்னள் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தலும் அைனயாள்
$கம்ப.00483.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து உண்டு உமிழ்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.00484.1
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அகத்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி யாைவயும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00484.2
திலக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெரழுயல் $கம்ப.00484.3

அலகு இல் மா முனி ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
அளித்தனள் அளியால் $கம்ப.00484.4
தெயமூவ நாயகி ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெரழுயல் $கம்ப.00485.1
ஐய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபறப் புrந்தது
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என ஆடி $கம்ப.00485.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மாமுனி
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூடிேய விைன ேபாய் $கம்ப.00485.3
உய்யும் ஆறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாடு அைடந்தான் $கம்ப.00485.4
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெவள்ளியம் பிறங்கல் மீ ப்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00486.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிrன் $கம்ப.00486.2
ெமாய்ய ேசாதிைய மிைலச்சிய முைறைம ேபான்று ஒளிரும் $கம்ப.00486.3
ெமய்யிேனாடு அயிராவதக் களிற்றின் ேமல்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00486.4
அரம்ைப ேமனைக திேலாத்தைம உருப்பசி அனங்கன் $கம்ப.00487.1
சரம் ெபய் தூணியில் தளி அடி நூபுரம் தைழப்பக் $கம்ப.00487.2
கரும்ைபயும் சுைவ ைகப்பித்த குதைலய விளr $கம்ப.00487.3
நிரம்பு பாடேலாடு ஆடின வதிகள்

ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00487.4

நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மால் வைர தவழ்தரு கதி நிலாக் கற்ைற $கம்ப.00488.1
ேபாலேவ இரு புைடயினும் சாமைர புரளக் $கம்ப.00488.2
ேகாலம் மா மதி குைறவு அற
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி குலாவ $கம்ப.00488.3
ேமல் இவந்து என ெவள்ளி அம் தனிக் குைட
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00488.4
தழங்கு ேபrயும் குறட்ெடாடு பாண்டிலும் சங்கும் $கம்ப.00489.1
வழங்கு கம்பைல மங்கல கீ தத்ைத மைறப்ப $கம்ப.00489.2
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற மூr ந முழக்கு என உலைக $கம்ப.00489.3
விழுங்குமா வரும் விழா அணி கண்டு உளம் வியந்தான் $கம்ப.00489.4
தைன ஒவாதவன் மகிழ்ச்சியால் வாசவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைக
$கம்ப.00490.1
வைனயும் மாைலைய நட்டலும் ேதாட்டியால் வாங்கித் $கம்ப.00490.2
துைன வலத்து அயிராவதத்து எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இைடத் ெதவுடுத்தான்
$கம்ப.00490.3
பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெசய் ைகயினால்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிப்படுத்தது
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) $கம்ப.00490.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமுனி விழிவழி
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலால் $கம்ப.00491.1
அண்ட கூடமும் சாம்பராய் ஒழியும் என்று
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00491.2

விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நங்கின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) இரு சுட
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00491.3
எண் திசாமுகம் இருண்டன சுழன்றது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.00491.4
புைக எழுந்தன உயி ெதவுறும் எயில் ெபாடித்தவனின் $கம்ப.00492.1
நைக எழுந்தன நிவந்தன புருவம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலில் $கம்ப.00492.2
சிைக எழும் சுட விழியினன் அசனியும் திைகப்ப $கம்ப.00492.3
மிைக எழுந்திடு சதமக ேகள் என ெவகுண்டான $கம்ப.00492.4
பூத நாயகன் புவி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நாயகன் ெபாரு இல் $கம்ப.00493.1
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அகத்து இனிது
வற்றிருக்கும்

$கம்ப.00493.2
ஆதி நாயகி விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உறு தெரழுயல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00493.3
மாதராள் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெபற்றனன்
முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவத்தால்
$கம்ப.00493.4
இன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவ்வி கண்டு
உவைகயின் ஈந்த $கம்ப.00494.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதவுைட இகழ்ந்தைன நினது மா நிதியும்
$கம்ப.00494.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலாத பல் வளங்களும் உவr புக்கு ஒளிப்பக்
$கம்ப.00494.3

குன்றி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துய
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என உைரத்தனன் ெகாதித்ேத
$கம்ப.00494.4
அர மடந்ைதய கற்பகம் நவ நிதி அமிதச் $கம்ப.00495.1
சுரபி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr மத மைல முதலிய ெதவுடக்கு அற்று
$கம்ப.00495.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்ெபாருள் இன்றிேய உவr புக்கு
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00495.3
ெவருவி ஓடின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) கண்ணன் ேமவாrன
$கம்ப.00495.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மாமுனி ெவகுளியால்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) முதலாம் $கம்ப.00496.1
ைவயம் யாைவயும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நலிதர
வாேனா $கம்ப.00496.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாகனும் சதுமுகக் கடவுளும் கூடிச் $கம்ப.00496.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) திரு உறு மாபைனச் ேசந்தா $கம்ப.00496.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் மாமுனி ெவகுளியால் விைளந்தைம
விளம்பிக் $கம்ப.00497.1
கஞ்ச நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலக் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) கடவுள
பிறரும் $கம்ப.00497.2
தஞ்சம் இல்ைல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சரணேம சரண் எனச் சலியாது
$கம்ப.00497.3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உைரத்தனன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் அளந்ேதான்
$கம்ப.00497.4

மத்து மந்தரம் வாசுகி கைட கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அைட தூண் $கம்ப.00498.1
ெமத்து சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) சுர அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ேவறு ேவறு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.00498.2
ெகாத்து இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பால் வலிப்பவ ஓடதி ெகாடுத்துக்
$கம்ப.00498.3
கத்து வாrதி மறுகு உற அமிழ்து எழக் கைடமின $கம்ப.00498.4
யாமும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) ந கதும் என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00499.1
ேபாமின் என்று அருள் புrதலும் இைறஞ்சின
புகழ்ந்தா_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00499.2
நாமம் இன்று எனக் குனித்தன நல்குரவு ஒழிந்தது $கம்ப.00499.3
ஆம் எனும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களி துளக்கு உறுத்தலால் அமரர
$கம்ப.00499.4
மைல பிடுங்கின வாசுகி பிணித்தன மதியம் $கம்ப.00500.1
நிைல ெபறும்படி நட்டன ஓடதி நிைரத்தா $கம்ப.00500.2
அைல ெபறும்படி பேயாததி கைடந்தன அவனி $கம்ப.00500.3
நிைல தளந்திட அனந்தனும் கீ ழ் உற ெநளித்தான் $கம்ப.00500.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தடக் ைககள்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ வலிப்ப $கம்ப.00501.2
மறன் இலா முனி ெவகுளியின் மைறந்தன வரேவ $கம்ப.00501.3
அறன் நிலா மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைடயலா
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக அைமத்தான் $கம்ப.00501.4

இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கின யாைவயும் எம்பிரான்
அருளால் $கம்ப.00502.1
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) சுர அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) தங்களில்
பிணங்கச் $கம்ப.00502.2
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமாகினி மடந்ைதயால்
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) தம் ெசய்ைக $கம்ப.00502.3
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாண்டன ஆ
அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) அமரகள் துய்த்தா $கம்ப.00502.4
ெவருவும் ஆலமும் பிைறயும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) விைடயவற்கு
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $கம்ப.00503.1
தருவும் ேவறு உள தைகைமயும் சதமகற்கு அருளி $கம்ப.00503.2
மருவு ெதவுல் ெபரு வளங்களும் ேவறு உற வழங்கித் $கம்ப.00503.3
திருவும் ஆரமும் அணிந்தனன் சீதர மூத்தி $கம்ப.00503.4
அந்த ேவைலயில் திதி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துய
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவாள் $கம்ப.00504.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காசிபன் மல அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் ைமந்த
$கம்ப.00504.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ஆதிய புணப்பினால்
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) எனக்கு ஓ
$கம்ப.00504.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருள்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைம மடித்தலுக்கு என்றாள் $கம்ப.00504.4

என்று கூறலும் மகவு உனக்கு அளித்தனம் இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.00505.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா இைடப்பருவம் ஓ
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00505.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவம் புrதிேயல் நிைனவு
முற்றுதி என்று $கம்ப.00505.3
அன்று கூறிடப் புrந்தனள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
அைனயாள் $கம்ப.00505.4
ேகட்ட வாசவன் அன்னவட்கு அடிைமயில் கிைடத்து $கம்ப.00506.1
வாட்டம் மா தவத்து உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) வயிற்று உறு மகைவ $கம்ப.00506.2
வட்டிேய

எழு கூறு ெசய்திடுதலும் விம்மி $கம்ப.00506.3
நாட்டம் ந தர மருத்து எனும் நாமமும் நவின்றான் $கம்ப.00506.4
ஆயது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அவி மதி
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00507.1
தூயவன் தனக்கு உைம வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுல்ைல
$கம்ப.00507.2
வாயுவும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகயும் ெபாறுக்கலா வலத்த $கம்ப.00507.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
சரவணம் என்பதும் தெரழுத்தான் $கம்ப.00507.4
காலன் ேமனியில் கருகு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடிந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளிப்பான் $கம்ப.00508.1

நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ஆகலித் ேதெராடும் நிைற கதிக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கம்ப.00508.2
மாலின் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்தியின்
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00508.3
மூல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முழு மல முைளத்தென முைளத்தான்
$கம்ப.00508.4
அங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன் முதல் மூவரும்
அைனயா $கம்ப.00509.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ஏற்றவன் ெசறி சைடப் பழுவத்தின்
நிைற ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.00509.2
ெபாங்கு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ஈத்து ஒழுகலால் ெபான்னிையப்
ெபாருவும் $கம்ப.00509.3
கங்ைக என்னும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைர ெபாரு திரு நதி கண்டா
$கம்ப.00509.4
இந்த மா நதிக்கு உற்றுள தைகைமய யாவும் $கம்ப.00510.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) கூறுக என்று இராகவன் வினவுற எைன ஆள்
$கம்ப.00510.2
ைமந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உளான் அேயாத்தி
மா நக வாழ் $கம்ப.00510.3
விந்ைத ேச புயன் சகரன் இம் ேமதினி புரந்ேதான் $கம்ப.00510.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாள் ேவந்தனுக்கு உrயவ இருவrல் விதப்ைப
$கம்ப.00511.1
ெபாைறயின் நல்கிய அசமஞ்சற்கு அஞ்சுமான் புதல்வன்_ெப.) $கம்ப.00511.2

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவந்தனுக்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுமதி முன்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00511.3
அறனின் ைமந்தகள் அறுபதினாயிர வலத்தா $கம்ப.00511.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புைன சகரனும் தனய
ேசவகங்கள் $கம்ப.00512.1
கண்டு முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அய மகம் புrதலும்
கனன்று $கம்ப.00512.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) துற்ற தா_ெப.(தா_ெப.) வாசவற்கு உணத்தின
வாேனா $கம்ப.00512.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பr கபிலனது இைடயினில்
ஒளித்தான் $கம்ப.00512.4
வாவு வாசிபின் ெசன்றனன் அஞ்சுமான் மறுகிப் $கம்ப.00513.1
பூவின் ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றிேய நாடினன் புகுந்து $கம்ப.00513.2
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கரந்தைம அறிந்திலன்
திைகத்து $கம்ப.00513.3
ேமவு தாைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைதபால் உைரத்தனன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00513.4
ேகட்ட ேவந்தனும் மதைலயக்கு அம் ெமாழி கிளத்த $கம்ப.00514.1
வாட்டம் மீ க் ெகாளச் சகரகள் வடைவயின்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00514.2
நாட்டம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெபாழிதர நால்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தடவித் $கம்ப.00514.3

ேதாட்டு நுங்கின புவியிைனப் பாதலம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00514.4
நூறு ேயாசைன அகலமும் ஆழமும் நுடங்கக் $கம்ப.00515.1
கூறு ெசய்தன என்பரால் வடகுண திைசயின் $கம்ப.00515.2
ஏறும் மாதவக் கபிலன்பின் இவுளி கண்டு எrயின் $கம்ப.00515.3
சீறி ைவதன ெசருக்கின ெநருக்கின சினத்தா $கம்ப.00515.4
மூளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அருந்தவன் முனிந்து எr விழிப்பப்
$கம்ப.00516.1
பூைள சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நைகயினில் எயில் ெபாடிந்தன ேபால் $கம்ப.00516.2
ஆளும் ைமந்த ஆறு அயுதரும் சாம்பராய் அவிந்தா $கம்ப.00516.3
ேவள்வி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவந்தனுக்கு உைரத்தன ேவய்கள் $கம்ப.00516.4
உைழத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயக்கு ஈறு காண்கிலன்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒழியா $கம்ப.00517.1
அைழத்து ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைமந்தைன
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கழிந்தனேரல் $கம்ப.00517.2
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வி இன்று
இழப்பேதா என அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00517.3
தைழத்த மாதவக் கபிலன் வாழ் பாதலம் சாந்தான் $கம்ப.00517.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நங்கின உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உகு பிறங்கல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நறு $கம்ப.00518.1
கண்டு துண் எனும் மனத்தினன் கபில மா முனிதன் $கம்ப.00518.2

புண்டrக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுழுது எழுந்தனன்
புகழக் $கம்ப.00518.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இவுளி என்று உற்றதும் குறித்தான் $கம்ப.00518.4
பழுது இலாதவன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ேகட்டலும் பrவால் $கம்ப.00519.1
ெதவுழுது வாம் பr ெகாணந்து அவி சுரகளுக்கு ஈயா $கம்ப.00519.2
முழுதும் ேவள்விைய முற்றுவித்து அரசனும் முடிந்தான் $கம்ப.00519.3
எழுது கீ த்தியாய் ைமந்தனுக்கு அரசியல் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $கம்ப.00519.4
சகர ெதவுட்டலால் சாகரம் எனப் ெபய தைழப்ப $கம்ப.00520.1
மகர வாrதி சிறந்தது மகிதலம் முழுதும் $கம்ப.00520.2
நிகrல் ைமந்தேன புரந்தனன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரபில் $கம்ப.00520.3
பகிரதன் எனும் பாத்திவன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவதrத்தான் $கம்ப.00520.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் ெபாது அறத் திகிrைய உருட்டி
$கம்ப.00521.1
இலகு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இருந்துழி இறந்தைம வினவ $கம்ப.00521.2
அலகில் ெதவுல் முனி உைரத்திடக்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.00521.3
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெமாழி ெசப்பும் $கம்ப.00521.4
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) மாமுனி ெவகுளியின் மடிந்த எம் குரவ
$கம்ப.00522.1
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நள் நிரயத்தினில் அழுந்திடும்
முைறைம $கம்ப.00522.2
கடியும் ஆறு எனக்கு அருந்தவம் அதற்கு உறு கருமம் $கம்ப.00522.3
அடிகள் சாற்றுக என்றலும் அந்தணன் அைறவான் $கம்ப.00522.4
ைவயம் ஆள் உைட மன்னவ மன்னவ மடிந்ேதா $கம்ப.00523.1
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நள் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஒழிவு
அறு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம் ஒருங்ேக $கம்ப.00523.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலக்
கிழவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்தி $கம்ப.00523.3
ைநயல் என்று இனிது உைரத்தனன் நைவ அறு முனிவன் $கம்ப.00523.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாைவயும் சுமந்திரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நல்கிக் $கம்ப.00524.1
ேகாலும் மா தவத்து இம கிr மருங்கினில் குறுகிக் $கம்ப.00524.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஓ பதினாயிரம் அரும்தவம் கழிப்ப $கம்ப.00524.3
மூல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முழு முதல் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
முந்தினேன $கம்ப.00524.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபருந்தவம் மகிழ்ந்தனன் நினது நள் குரவ
$கம்ப.00525.1

முன்பு இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவன் முனிவின் ஆதலினால் $கம்ப.00525.2
மன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புவி அதனில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நதி கடிது
அணுகி $கம்ப.00525.3
என்பு ேதாயுேமல் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதி ெபறுவ என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00525.4
மாக மா நதி புவி இைட நடக்கின் மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00526.1
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ஆற்றுதல் கண்ணுதற்கு அன்றி ேவறு அrதால்
$கம்ப.00526.2
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) பாகைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அருந்தவம் ெதவுடங்கு என்று $கம்ப.00526.3
ஏகினான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும்
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிகளும் ஈன்றான் $கம்ப.00526.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் ெமாழிந்தன வருடம்
$கம்ப.00527.1
தங்கு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதலும் தழல் நிறக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கம்ப.00527.2
அங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்திைன முடித்தும் என்று அகன்றான்
$கம்ப.00527.3
கங்ைகையத் ெதவுழக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஐயாயிரம் கழித்தான் $கம்ப.00527.4

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனது மா தவத்து என்
$கம்ப.00528.1
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வrன் அதன்
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ஆ ெபாறுப்பா $கம்ப.00528.2
அரன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் விேனாதம்
மற்று இன்னும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00528.3
ெபருகும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrக என
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நதி ெபயந்தாள் $கம்ப.00528.4
கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) மத்தெமாடு எருக்கு அல கூவிைள கடுக்ைக
$கம்ப.00529.1
நிரந்த ெபான் சைட நின்மலக் ெகாழுந்திைன நிைனயா $கம்ப.00529.2
அரந்ைத உற்றவன் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைர ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆண்டு $கம்ப.00529.3
புrந்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெபாலிதர வைர உைற
புனிதன் $கம்ப.00529.4
எதிந்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைனவு என் என இைறஞ்சி எம்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கம்ப.00530.1
அதிந்து கங்ைக ஈது அைறந்தனள் என்றலும் அஞ்ேசல் $கம்ப.00530.2
பிதிந்திடா வைக காத்தும் என்று ஏகிய பின்ைற $கம்ப.00530.3
முதிந்த_ெப.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவம் இரண்டைர
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முடித்தான் $கம்ப.00530.4
ெபருகு நெராடு பூதியும் வாயுவும் பிறங்கு $கம்ப.00531.1

சருகும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி ஒளிையயும் துய்த்து மற்று அைதயும்
$கம்ப.00531.2
பருகல் இன்றியும் முப்பதினாயிரம் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) $கம்ப.00531.3
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) காதலின் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அருந்தவம்
முயன்றான் $கம்ப.00531.4
உந்தி அம்புயத்து உதித்தவன் உைறதரும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.00532.1
இந்திர ஆதிய உலகமும் நடுக்கு உற இைரத்து $கம்ப.00532.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினள் வரநதி மைலமகள்
ெகாழுநன் $கம்ப.00532.3
சிந்திடாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சைடயினில் கரந்தனன் ேசர $கம்ப.00532.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுனித் தரு பனி என வான்_ெப.(வான்_ெப.) நதி புனிதன்
$கம்ப.00533.1
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கரந்து ஒளித்தலும் வணங்கினன்
திைகத்து $கம்ப.00533.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நிற்றலும்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
சைடயள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நதி இன்று $கம்ப.00533.3
என்ன விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிது அவனி ேபாந்து இழிந்தாள் $கம்ப.00533.4
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக முன்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) விைரெவாடும் ஏகக் $கம்ப.00534.1
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னவ கதி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடுகிய கதியால் $கம்ப.00534.2

அழுந்து மாதவச் சன்னுவின் ேவள்விைய அழிப்பக் $கம்ப.00534.3
ெகாழுந்து விட்டு எr ெவகுளியன் குடங்ைகயில் ெகாள்ளா $கம்ப.00534.4
உண்டு உவந்தனன் மைற முனிக் கணங்கள் கண்டு உவப்பக் $கம்ப.00535.1
கண்டு ேவந்தனும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
நிகழ்ந்தன கழறக் $கம்ப.00535.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனச் ெசவி வழிக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00535.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நங்கின உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உகு ெபாடியின்
ேமவினேள $கம்ப.00535.4
நிரய முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சகரகள்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.00536.1
விைர மல ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) குழாங்கள் $கம்ப.00536.2
முைரசம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) முைற முைற துைவப்ப $கம்ப.00536.3
அைரசன் அப்ெபாழுது அணி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அேயாத்தி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான் $கம்ப.00536.4
அண்ட ேகாளைகப் புறத்தது ஆய் அகிலம் அன்று அளந்த $கம்ப.00537.1
புண்டrக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பதத்து இைடப்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூ மகனா $கம்ப.00537.2

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்தமாய் அரன்
ெகாளப் பகிரதன் ெகாணர $கம்ப.00537.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தது இம் மா நதி ைமந்த $கம்ப.00537.4
சகரதம் ெபாருட்டு அருந்தவம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தள்ளிப் $கம்ப.00538.1
பகிரதன் ெகாணரந்மூதிடுதலால் பகிரதி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00538.2
மகிதலத்து இைடச் சன்னுவின் ெசவி விழி வரலால் $கம்ப.00538.3
நிகrல் சானவி எனப் ெபய பைடத்தது இந் நத்தம $கம்ப.00538.4
என்று கூறலும் வியப்பிெனாடு உவந்தன இைறஞ்சிச் $கம்ப.00539.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தந்தன கங்ைகைய
விசாைல வாழ் சிகரக் $கம்ப.00539.2
குன்று ேபால் புயத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி இைண
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00539.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர
விளம்பி மற்று அவ்வயின்
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00539.4
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பங்கயப் பழன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $கம்ப.00540.1
ெவள்ள வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைள கைளவு உறு கைடசிய மிளிந்த
$கம்ப.00540.2
கள்ள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) எனக் கருதா $கம்ப.00540.3

அள்ளி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறும் அகன் பைண மிதிைலநாடு அைடந்தா
$கம்ப.00540.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைற மதகுகள் முழவு ஒலி
வழங்க $கம்ப.00541.1
அரும்பு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல அேசாகங்கள் அல விளக்கு
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00541.2
நரம்பின் நான்ற ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தாைர ெகாள் நறுமல யாழில் $கம்ப.00541.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ெசயத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.00541.4
பட்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மடந்ைதய பாப்பு எனும்
தூதால் $கம்ப.00542.1
எட்ட ஆதrத்து உழல்பவ இதயங்கள்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00542.2
வட்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மைர மலrன் ேமல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) இைட
மள்ள $கம்ப.00542.3
கட்ட காவி அம் கண் கைட காட்டுவ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $கம்ப.00542.4
தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தம் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்று
நைட_ெப.(நைட_ெப.) கண்டு ெதவுடரக் $கம்ப.00543.1
கூவும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குதைலய குைடந்த
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாய் $கம்ப.00543.2
ஓவில் குங்குமச் சுவடு உற ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊடிப்
$கம்ப.00543.3
பூ உறங்கினும் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உறங்காதன ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
$கம்ப.00543.4

முைறயினின் முது ேமதியின் முைல_ெப.(முைல_ெப.) வழி பாலும் $கம்ப.00544.1
துைறயில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய மாங் கனி
தூங்கிய சாறும் $கம்ப.00544.2
அைறயும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுதமும் அழி ேதம்
$கம்ப.00544.3
நைறயும் அல்லது நளி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருகலா நதிகள் $கம்ப.00544.4
இைழக்கும் நுண் இைட இைடதர முகடு உய ெகாங்ைக $கம்ப.00545.1
மைழக் கண் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அரங்கினில் வயிrய முழவம்
$கம்ப.00545.2
முழக்கும் இன் இைச ெவருவிய ேமாட்டு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மூr
$கம்ப.00545.3
உழக்க வாைளகள் பாைளயில் குதிப்பன ஓைட $கம்ப.00545.4
பைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற புகப் பட
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மூழ்கிக் $கம்ப.00546.1
கைடய முன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசழு திரு எழும்படி காட்டி $கம்ப.00546.2
மிைடயும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வைள புள்ஞூளாடும் ஒலிப்ப
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலா $கம்ப.00546.3
குைடய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கடி மல குைடவன
குளங்கள் $கம்ப.00546.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாட்டிைன இனிது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இஞ்சி சூழ் மிதிைல
$கம்ப.00547.1

புைனயும் நள் ெகாடிப் புrைசயின் புறத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தா $கம்ப.00547.2
மைனயின் மாட்சிைய அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) மாதவப் பன்னி $கம்ப.00547.3
கைனயும் ேமட்டு உய கருங்கல் ஓ ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைடக்
கண்டார $கம்ப.00547.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் மிைசக் காகுத்தன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கதுவ $கம்ப.00548.1
உண்ட ேபைதைம மயக்கு அற ேவறுபட்டு உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
$கம்ப.00548.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் உணபவன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கூடியது ஒப்பப் $கம்ப.00548.3
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆய்
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.) மாமுனி
பணிப்பான் $கம்ப.00548.4
மா இரு விசும்பில் கங்ைக மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிைச இழித்ேதான் ைமந்த
$கம்ப.00549.1
ேமயின உவைகேயாடு மின் என ஒதுங்கி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00549.2
த விைன நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகான்
தனக்குச் ெசங்கண் $கம்ப.00549.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அளித்ேதான் பன்னி அகலிைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.00549.4
ெபான்ைன ஏ சைடயான் கூறக் ேகட்டலும் பூமின் ேகள்வன் $கம்ப.00550.1

என்ைனேய என்ைனேய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகியல்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கம்ப.00550.2
முன்ைன ஊழ் விைனயினாேலா நடுவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முடிந்தது
உண்டநூ $கம்ப.00550.3
அன்ைனேய அைனயாட்கு இவ்வாறு அடுத்த ஆறு அருளுக என்றான்
$கம்ப.00550.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர இராமன் கூற அறிவனும் அவைன ேநாக்கிச்
$கம்ப.00551.1
ெசவ்விேயாய் ேகட்டி ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசறி சுடக் குலிசத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.00551.2
அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத முனிவைன அற்றம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00551.3
நவ்வி ேபால் விழியினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வனமுைல நணுகல் உற்றான்
$கம்ப.00551.4
ைதயலாள் நயன ேவலும் மன்மதன் சரமும்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00552.1
உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00552.2
ைமயலால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா முனிக்கு அற்றம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00552.3
ெபாய் இலா உள்ளத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவேம
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான $கம்ப.00552.4

புக்கு அேவளாடும் காமப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மண மதுவின் ேதறல்
$கம்ப.00553.1
ஒக்க உண்டு இருத்தேலாடும் உணந்தனள்
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னும் $கம்ப.00553.2
தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்பத் தாழா $கம்ப.00553.3
முக்கணன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
முனிவனும் முடுகி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00553.4
சரம் தரு சாபம் அல்லால் தடுப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சாபம் வல்ல
$கம்ப.00554.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு முனிவன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருதலும் ெவருவி மாயா
$கம்ப.00554.2
நிரந்தரம் உலகில்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பழி பூண்டாள்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00554.3
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓ பூைசயாய்ப் ேபாகல் உற்றான $கம்ப.00554.4
த விழி சிந்த ேநாக்கிச் ெசய்தைத
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00555.1
தூயவன் அவைன நின்ைகச் சுடுசரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ெசால்லால் $கம்ப.00555.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மாதக்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அறிகுறி உனக்கு
உண்டாக என்று $கம்ப.00555.3

ஏயினன் அைவ எலாம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இையந்தன இைமப்பின் முன்னம் $கம்ப.00555.4
எல்ைலயில் நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவக்கும் நைக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தப் $கம்ப.00556.1
புல்லிய பழியிேனாடும் புரந்தரன் ேபாயபின்ைற $கம்ப.00556.2
ெமல்லியலாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைல_ெப.(விைல_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
நயும் $கம்ப.00556.3
கல் இயல் ஆதி என்றான் கரும் கல் ஆய் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வழ்வாள்

$கம்ப.00556.4
பிைழத்தது ெபாறுத்தல் என்றும் ெபrயவ கடேன என்ப $கம்ப.00557.1
அழல் தரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) முடிவு இதற்கு அருளுக என்னத்
$கம்ப.00557.2
தைழத்து வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாத் தசரத
ராமன் என்பான் $கம்ப.00557.3
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கதுவ இந்தக் கல் உருத் தவிதி
என்றான் $கம்ப.00557.4
அந்த இந்திரைனக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அமரகள் பிரமன் முன்னா $கம்ப.00558.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாதமைன ேவண்ட மற்று
அைவ தவித்து மாறாச் $கம்ப.00558.2
சிந்ைதயின் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்
ஆக்கத் $கம்ப.00558.3
தம் தமது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) புக்கா ைதயலும் கிடந்தாள் கல்லாய்
$கம்ப.00558.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நிகழ்ந்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00559.1
உய் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அன்றி மற்று ஓ துய
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உறுவது உண்டநூ $கம்ப.00559.2
ைம வண்ணத்து அரக்கி ேபாrன் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வண்ணத்து அண்ணேல
உன் $கம்ப.00559.3
ைக வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அங்குக் கண்ேடன் கால்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இங்குக் கண்ேடன் $கம்ப.00559.4
தது_ெப.(தது_ெப.) இலா உதவி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெசம்மல்
$கம்ப.00560.1
ேகாது இலாக் குணத்தான் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00560.2
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) அருள் உண்டாக வழிபடு பட உறாேத $கம்ப.00560.3
ேபாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்று
ெபான் அடி வணங்கிப் ேபானான் $கம்ப.00560.4
அருந்தவன் உைறயுள் தன்ைன அைனயவ அணுகேலாடும் $கம்ப.00561.1

விருந்தின_ெப.(விருந்தின_ெப.) தம்ைமக் காணா விம்மலால்
வியந்த_ெப.எச்.(விய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சன் $கம்ப.00561.2
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்குக்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முைற பழுது உறாமல் $கம்ப.00561.3
புrந்த பின் காதி ெசம்மல் புனித மாதவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00561.4
அஞ்சன வண்ணத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கதுவா
முன்னம் $கம்ப.00562.1
வஞ்சி ேபால் இைடயாள் முன்ைன வண்ணத்தள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00562.2
ெநஞ்சினால் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இலாைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அைழத்திடுக என்னக் $கம்ப.00562.3
கஞ்ச நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலேரான் அன்ன முனிவனும் கருத்துள்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00562.4
குணங்களால் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
ேகாதமன் கமலத் தாள்கள் $கம்ப.00563.1
வணங்கினன் வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாசு அறு கற்பின்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $கம்ப.00563.2
அணங்கிைன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ைக
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) ஆண்டு அருந்தவெனாடும் வாச $கம்ப.00563.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கிள ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) கண்டா $கம்ப.00563.4

ைம அறு மலrன் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய் மா தவத்தின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00564.1
ெசய்யவள் இருந்தாள் என்று ெசழு மணிக் ெகாடிகள் என்னும் $கம்ப.00564.2
ைககைள நட்டி அந்தக் கடி நக கமலச் ெசங்கண் $கம்ப.00564.3
ஐயைன ஒல்ைல வா என்று அைழப்பது ேபான்றது அம்மா $கம்ப.00564.4
நிரம்பிய மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நள்மணிக்
ெகாடிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00565.1
தரம் பிற_ெப.(பிற_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) உன்னித் தருமேம
துது_ெப.(தூது_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00565.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ேப அழகினாைள மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வருகின்றான் என்று
$கம்ப.00565.3
அரம்ைபய விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆடக் கண்டா $கம்ப.00565.4
தயி உறு மத்தில் காம சரம் படத் தைலப்பட்டு ஊடும் $கம்ப.00566.1
உயி உறு காதலாrன் ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒருவகில்லாச்
$கம்ப.00566.2
ெசயி உறும் மனத்த ஆகித் தத் திரள் ெசங்கண் சிந்த $கம்ப.00566.3
வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
மைல என மைலவ கண்டா $கம்ப.00566.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கதி மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00567.1

துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிதிைல
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்பrல் துவன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00567.2
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தடவும் ேதாறும் நைனவன
முகிலின் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00567.3
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக கதுவும் ேதாறும் புலவன ஆடக் கண்டார
$கம்ப.00567.4
ஆதrத்து அமுதில் ேகால் ேதாய்த்து அவயவம் அைமக்கும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.00568.1
யாது எனத் திைகக்கும் அல்லால் மதனற்கும்
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாச் $கம்ப.00568.2
சீைதையத் தருதலாேல திருமகள்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00568.3
ேபாது எனப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மிதிைல புக்கா $கம்ப.00568.4
ெசால் கைல முனிவன் உண்ட சுட மணிக் கடலும்
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00569.1
அல் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு பல்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானும் ேபால $கம்ப.00569.2
வில் கைல நுதலினாரும் ைமந்தரும்
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நத்த $கம்ப.00569.3
ெபான் கலன் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாட
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறு அதனில் ேபானா $கம்ப.00569.4

தாறு மாய் தறுகண் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தட மத அருவி தாழ்ப்ப
$கம்ப.00570.1
ஆறும் ஆய்க் கலின மா விலாழியால்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ ஆறாய்ச் $கம்ப.00570.2
ேசறும் ஆய்த் ேதகள் ஓடத் துகளும் ஆய் ஒன்ேறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$கம்ப.00570.3
மாறு மாறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாளா கிடக்கிலா
மறுகில் ெசன்றா $கம்ப.00570.4
தண்டுதல் இன்றி ஒன்றித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தைல
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.00571.1
உண்டபின் கலவிப் ேபாrன் ஒசிந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மகளிேர ேபால்
$கம்ப.00571.2
பண் தரு கிளவியா தம் புலவியில் பrந்த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
$கம்ப.00571.3
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறுவில் ெசன்றா
$கம்ப.00571.4
ெநய் திரள் நரம்பில் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழைலயின்
இயன்ற பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.00572.1
ைதவரு மகர வைண

தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) தழுவித் தூங்கக்
$கம்ப.00572.2
ைக வழி நயனம் ெசல்லக் கண் வழி மனமும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00572.3

ஐய நுண் இைடயா ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டா $கம்ப.00572.4
பூசலின் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மருங்கினுக்கு இரங்கிப்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00573.1
மாசு உறு பிறவி ேபால வருவது ேபாவது ஆகிக் $கம்ப.00573.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு பவளச் ெசங்காய் மரகதக் கமுகில்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00573.3
ஊசலில் மகளி_ெப.) ைமந்த சிந்ைதேயாடு உலவக் கண்டா $கம்ப.00573.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு மணியும் ெபான்னும் ஆரமும் கவr வாலும்
$கம்ப.00574.1
சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட அகிலும் மஞ்ைஞத் ேதாைகயும் தும்பிக்
ெகாம்பும் $கம்ப.00574.2
குரம்பு அைண நிரப்பும் மள்ள குவிப்பு உற கைரகள் ேதாறும் $கம்ப.00574.3
பரப்பிய ெபான்னி அன்ன ஆவணம் பலவும் கண்டா $கம்ப.00574.4
வள் உகித் தளி ைக ேநாவ மாடகம் பற்றி வாந்த $கம்ப.00575.1
கள் என நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) வக்கிக்

ைகெயாடு மனமும் கூட்டி $கம்ப.00575.2
ெவள்ளிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
என மகளி_ெப.) ஈந்த $கம்ப.00575.3
ெதள் விளி பாணித் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசவி மடுத்து
இனிது ெசன்றா $கம்ப.00575.4
ெகாட்பு உறு கலினம் பாய்மா குலால் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) முடுக்கி விட்ட
$கம்ப.00576.1

மண்_ெப.(மண்_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேபால வாளியின்
வருவ ேமேலா $கம்ப.00576.2
நட்பினின் இைட அறாவாய் ஞானிய உணவின் ஒன்றாய்க் $கம்ப.00576.3
கண் புலத்து இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று
தெரழுவில திrயக் கண்டா $கம்ப.00576.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரம் ெபாருத ேவலும் மன்மதன் சிைலயும் வண்டின்
$கம்ப.00577.1
ேகஞூளாடு கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலச் சுருளும்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கிைடயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00577.2
நள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களங்கம்
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட
ெநற்றிச் $கம்ப.00577.3
சாளரம் ேதாறும் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சந்திர உதயம் கண்டா $கம்ப.00577.4
பளிக்கு வள்ளத்து வாத்த பசு_ெப.(பசு_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதறல்
மாந்தி $கம்ப.00578.1
ெவளிப்படு நைகய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவறியன
மிழற்றுகின்ற $கம்ப.00578.2
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடைல உணத்துமா ேபால் $கம்ப.00578.3
களிப்பிைன உணத்தும் ெசவ்விக் கமலங்கள் பலவும் கண்டா $கம்ப.00578.4
ெமய் வரு ேபாகம் ஒக்க உடன் உண்டு விைலயும்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00579.1
ைப அரவு அல்குலா தம் உள்ளமும் பளிங்கும் ேபால $கம்ப.00579.2

ைம அr ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ேநாக்கம் படுதலும் கருகி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00579.3
ைக புகில் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டும் கந்துகம்
பலவும் கண்டா $கம்ப.00579.4
கடகமும் குைழயும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் $கம்ப.00580.1
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி ெகாடுத்து வாசத் $கம்ப.00580.2
ெதவுைடயல் அம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசார பளிங்கு நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
சிவப்பத் ெதவுட்டுப் $கம்ப.00580.3
பைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணா வட்டு ஆட்டு ஆடு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பலவும் கண்டா $கம்ப.00580.4
பங்கயம் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) பட
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வள்ைள நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கம்ப.00581.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கிைட தரங்கக் ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) சிைன
வரால் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதம்பத் $கம்ப.00581.2
தங்கள் ேவறு உவைம இல்லா அவயவம் தழுவிச் சாலும் $கம்ப.00581.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடும் வாவிகள் பலவும்
கண்டா $கம்ப.00581.4
இயங்குறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏக ஏகி $கம்ப.00582.1
மயங்குபு திrந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுகுறும்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னப்
$கம்ப.00582.2
புயங்களில் கலைவச் சாந்தும் புண முைலச் சுவடும் நங்காப் $கம்ப.00582.3

பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு குமர வட்டாட்டு ஆடிடம் பலவும் கண்டா
$கம்ப.00582.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட உரு உற்று அன்ன ேமனிய ேவண்டிற்று ஈயும்
$கம்ப.00583.1
ெநஞ்சின ஈசன் கண்ணில் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உறா அனங்கன் அன்னா
$கம்ப.00583.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சிைல கரத்த மாத_ெப.(மாத_ெப.) புலவிகள் திருத்திச்
ேசந்த $கம்ப.00583.3
குஞ்சிய சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தகள் குழாங்கள்
கண்டா $கம்ப.00583.4
பாகு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ைபங்கிளிேயாடும் பல ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.00584.1
மாகத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) நாண மல
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00584.2
ேதாைகக் ெகாம்பின் அன்னவக்கு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேதாற்றுப் $கம்ப.00584.3
ேபாகக் கண்டு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆக்கும்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கண்டார $கம்ப.00584.4
உம்பக்கு ஏயும் மாளிைக ஒளி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00585.1
இம்பத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாக
தம் நாட்டின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காட்டிப் $கம்ப.00585.2

பம்பிப் ெபாங்கும் கங்ைகயின் ஆழ்ந்த பைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கம்ப.00585.3
அம் ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெபான் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அகழ் கண்டா
$கம்ப.00585.4
ெபான்னின் ேசாதி ேபாதினின் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெபாலிேவ ேபால்
$கம்ப.00586.1
தெனமூ உண் ேதனில் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) சுைவ ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெசால்
கவி இன்பக் $கம்ப.00586.2
கன்னிம் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்பrன் மாேட களி ேபடநூடு
$கம்ப.00586.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆடும் முன் துைற கண்டு அங்கு அயல் நின்றா
$கம்ப.00586.4
ெசப்பும் காைலச் ெசங்கமலத்ேதான் முதல் யாரும் $கம்ப.00587.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபண்பாலும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவமிப்ேபா
உவமிக்கும் $கம்ப.00587.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) தாேன
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ேபாது இங்கு அயல் ேவறு ஓ
$கம்ப.00587.3
ஒப்பு எங்ேக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக நாடி உைர ெசய்ேவம் $கம்ப.00587.4
உைமயாள் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) உச்சிக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00588.1

கைம ஆள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
காட்சிக் கைர காணா $கம்ப.00588.2
இைமயா நாட்டம் ெபற்றிலம் என்றா இரு கண்ணால் $கம்ப.00588.3
அைமயாது என்றா அந்தர வானத்தவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00588.4
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அம் மாைனத்
தா_ெப.(தா_ெப.) அயில் ேவலும் ெகாைல வாளும் $கம்ப.00589.1
பின்ற மானப் ேப கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அஞ்சப் பிறழ் கண்ணாள் $கம்ப.00589.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஆடக் ேகாவின்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்றி $கம்ப.00589.3
அன்று அம் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அமுது அன்னாள் $கம்ப.00589.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இன் ெசால்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஒப்பாள்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்ைணத் $கம்ப.00590.1
தரும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்றால் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
இன்னும் தரலாேம $கம்ப.00590.2
அருந்தா அந்தத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) இரந்தால் அமுது என்னும் $கம்ப.00590.3
மருந்ேத அல்லாது என் இனி
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆழி $கம்ப.00590.4
அைனயாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டபின் அண்டத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ஆளும் $கம்ப.00591.1

விைனேயா ேமவும் ேமனைக ஆதி மிளி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்
$கம்ப.00591.2
இைனேயா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்னலின் ஓ தம்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்னும் $கம்ப.00591.3
பனி ேதாய் வானின் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) மதிக்கு என்றும்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அன்ேற $கம்ப.00591.4
மல ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம்
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயத்து இைட ைவகப்
$கம்ப.00592.1
பலகாலும் தம் ெமய் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வாடும்படி ேநாற்றா
$கம்ப.00592.2
அலகு ஓ இல்லா அந்தணேரா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறேமேயா $கம்ப.00592.3
உலேகா வாேனா உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெகால்ேலா ஈது உணேரமால
$கம்ப.00592.4
தம் ேந இல்லா மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ெசங்ைகத் தளி மாேன
$கம்ப.00593.1
அன்ேன ேதேன ஆ அமுேத என்று அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00593.2
முன்ேன முன்ேன ெமாய் மல தூவி முைற சார $கம்ப.00593.3
ெபான்ேன சூழும் பூவின் ஒதுங்கிப் ெபாலிகின்றாள் $கம்ப.00593.4
ெபான் ேச ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால் கிண்கிணி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
புைன ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $கம்ப.00594.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ேச அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேமகைல தாங்கும்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னா $கம்ப.00594.2

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேச ேகாலத்து இன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காணச் சத
ேகாடி $கம்ப.00594.3
மின் ேசவிக்க மின் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்னும்படி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00594.4
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலும் கூற்றமும்
என்னும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00595.1
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ெவல்லும் என்ன
மதக்கும் விழி ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00595.2
ெசால்லும் தன்ைமத்து அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) குன்றும்
சுவரும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.00595.3
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருகப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) கனி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00595.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களி விழிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விழவும் ஆய்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.00596.1
கண்களில் காணேவ களிப்பு நல்கலால் $கம்ப.00596.2
மங்ைகயக்கு இனியது ஓ மருந்தும் ஆயவள் $கம்ப.00596.3
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம் ெகாேலா $கம்ப.00596.4
இைழகளும் குைழகளும் இன்ன முன்னேம $கம்ப.00597.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாரு கண் இைண மடந்ைதமாெராடும் $கம்ப.00597.2
பழகிய எனினும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ேதான்றலால் $கம்ப.00597.3

அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எனும் அைவயும் ஓ அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெபற்றேவ
$கம்ப.00597.4
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நலத்தினாள் இைனயள் நின்றுழி $கம்ப.00598.1
கண்ெணாடு கண் இைண கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.00598.2
உண்ணவும் நிைல
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உணவும்
ஒன்றிட $கம்ப.00598.3
அண்ணலும் ேநாக்கினான் அவளும் ேநாக்கினாள் $கம்ப.00598.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கு எனும் நுதி
ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைண $கம்ப.00599.1
ஆக்கிய மதுைகயான் ேதாளின் ஆழ்ந்தன $கம்ப.00599.2
வக்கிய

கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெசங்கணும்
$கம்ப.00599.3
தாக்கு அணங்கு அைனயவள் தனத்தில் ைதத்தேவ $கம்ப.00599.4
பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கு எனும் பாசத்தால்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00600.1
ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தம் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஈத்தலால்
$கம்ப.00600.2
வr சிைல அண்ணலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் நங்ைகயும் $கம்ப.00600.3
இருவரும் மாறிப் புக்கு இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.) எய்தினா $கம்ப.00600.4
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இலா நங்ைகயும் வைச இல் ஐயனும் $கம்ப.00601.1
ஒருங்கிய இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உடற்கு உயி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆயினா $கம்ப.00601.2

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பள்ளியில்_ெப.(பள்ளி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கலவி நங்கிப் ேபாய்ப் $கம்ப.00601.3
ப்rந்தவ_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
கூடினால் ேபசல் ேவண்டுேமா $கம்ப.00601.4
அந்தம் இல் ேநாக்கு இைம அைணகிலாைமயால் $கம்ப.00602.1
ைபந்ெதவுடி ஓவியப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபான்றனள் $கம்ப.00602.2
சிந்ைதயும் நிைறயும் ெமய் நலனும் பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00602.3
ைமந்தனும் முனிெயாடு மைறயப் ேபாயினான் $கம்ப.00602.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எனும் நுதலவள் ெபண்ைம என்படும் $கம்ப.00603.1
நைற கமழ் அலங்கலான் நயன ேகாசரம் $கம்ப.00603.2
மைறதலும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனும் மத்த யாைனயின் $கம்ப.00603.3
நிைற எனும் அங்குசம் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயேத $கம்ப.00603.4
மால் உற வருதலும் மனமும் ெமய்யும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00604.1
நூல் உறு மருங்குல்ேபால் நுடங்குவாள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.00604.2
கால் உறு கண் வழிப் புகுந்த காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கம்ப.00604.3
பால் உறு பிைர எனப் பரந்தது எங்குேம $கம்ப.00604.4
ேநாம் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நிைல நுவலகிற்றிலள் $கம்ப.00605.1
ஊமrன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட உன்னி விம்முவாள்
$கம்ப.00605.2

காமனும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சரம் கருத்தில் எய்தனன் $கம்ப.00605.3
ேவம் எr அதன் இைட விறகு இட்டு என்னேவ $கம்ப.00605.4
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இடு குண்டலம் அதனில் ெநய் விடா $கம்ப.00606.1
அழல் இடா மிளிந்திடும் அயில் ெகாள் கண்ணினாள் $கம்ப.00606.2
சுழல் இடு கூந்தலும் துகிலும் ேசாதரத் $கம்ப.00606.3
தழல் இடு வல்லிேய ேபாலச் சாம்பினாள் $கம்ப.00606.4
தழங்கிய கைலகளும் நிைறயும் சங்கமும் $கம்ப.00607.1
மழுங்கிய_ெப.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளமும் அறிவும்
மாைமயும் $கம்ப.00607.2
இழந்தவள் இைமயவ கைடய யாைவயும் $கம்ப.00607.3
வழங்கிய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என வறியள் ஆயினாள் $கம்ப.00607.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) குைழந்து உக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் அற $கம்ப.00608.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குைழதர நகில் முகத்தின் ஏவுண்டு $கம்ப.00608.2
மலங்கு உைழ என உயி வருந்திச் ேசாதரப் $கம்ப.00608.3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குைழ மயிைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதின் ேபாயினா
$கம்ப.00608.4
காெதவுடும் குைழ ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் நங்ைகதன் $கம்ப.00609.1
பாதமும் கரங்களும் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பல்லவம் $கம்ப.00609.2
தாெதவுடும் குைழெயாடும் அடுத்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனிச் $கம்ப.00609.3
சீத நுண் துளி மல அமளிச் ேசத்தினா $கம்ப.00609.4

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அறா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல அமளி நண்ணினாள்
$கம்ப.00610.1
பூைள வ புைர

பனிப் புயற்குத் ேதம்பிய $கம்ப.00610.2
தாள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்ைகயும் $கம்ப.00610.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா நுங்கிய மதியும் ேபாலேவ $கம்ப.00610.4
மைல மிைசத் தடத்து உகு மைழக்கண் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ேபால் $கம்ப.00611.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) முகட்டு உதிந்திடும் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.00611.2
சிைல நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கைட உைற ெசறித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள்
$கம்ப.00611.3
உைல முகப் புைக நிமி உயிப்பின் மாய்ந்தேவ $கம்ப.00611.4
கம்பம் இல் ெகாடு மனக் கான ேவடன் ைக $கம்ப.00612.1
அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேசாவது ஓ மயிலும் அன்னவள்
$கம்ப.00612.2
ெவம்பு உறு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அனல் ெவதுப்ப
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மலக் $கம்ப.00612.3
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) என அமளியில் குைழந்து சாய்ந்தனள் $கம்ப.00612.4
ெசாrந்தன நறுமல சுறுக்ெகாண்டு ஏறின $கம்ப.00613.1
ெபாrந்தன கலைவகள் ெபாறியின் சிந்தின $கம்ப.00613.2
எrந்தன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சுட இைழயில் ேகாத்த நூல் $கம்ப.00613.3
பrந்தன கrந்தன பல்லவங்கேள $கம்ப.00613.4
தாதிய ெசவிலிய தாய_ெப.(தாய_ெப.) தவ்ைவய $கம்ப.00614.1

மா துய உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழந்து அழுங்கி
மாழ்கினா $கம்ப.00614.2
யாது ெகால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என எண்ணல் ேதற்றல
$கம்ப.00614.3
ேபாது உடன் அயினி ந சுழற்றிப் ேபாற்றின $கம்ப.00614.4
அருகில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசதரும்
ஆலவட்டக் கால் $கம்ப.00615.1
எrயிைன மிகுத்திட இைழயும் மாைலயும் $கம்ப.00615.2
கrகுவ தகுவ கனல்வ காட்டலால் $கம்ப.00615.3
உருகு ெபான் பாைவயும் ஒத்துத் ேதான்றினாள் $கம்ப.00615.4
அல்லிைன வகுத்தது ஓ அலங்கல் காடு_ெப.(காடு_ெப.) எனும் $கம்ப.00616.1
வல் எழு அல்லேவல் மரகதப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.00616.2
கல் எனும் இரு புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) கமலம் கண் எனும் $கம்ப.00616.3
வில்ெலாடும் இழிந்தது ஓ ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்னுமால் $கம்ப.00616.4
ெநருக்கி உள் புகுந்து அரு நிைறயும் ெபண்ைமயும் $கம்ப.00617.1
உருக்கி என் உயிெராடும் உண்டு ேபானவன் $கம்ப.00617.2
ெபாருப்பு உறழ் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புண புண்ணியத்தது $கம்ப.00617.3
கருப்பு வில் அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காமன்
அல்லேன $கம்ப.00617.4
ெபண்வழி நலெனாடும் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாெணாடும் $கம்ப.00618.1
எண் வழி உணவும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) எங்கும் காண்கிேலன்
$கம்ப.00618.2

மண்_ெப.(மண்_ெப.) வழி நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வருந்தப் ேபானவன் $கம்ப.00618.3
கண் வழி நுைழயும் ஓ கள்வேன ெகால் ஆம் $கம்ப.00618.4
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும்
$கம்ப.00619.1
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைககளும்
$கம்ப.00619.2
சுந்தர மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரத் ேதாளுேம அல $கம்ப.00619.3
முந்தி என் உயிைர அம் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உண்டேத $கம்ப.00619.4
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி பருகும் ஆகமும்
$கம்ப.00620.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தரு தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாளுேம அல
$கம்ப.00620.2
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) தரு மா மதக் களி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால் $கம்ப.00620.3
நடந்தது கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நண்ணிேய $கம்ப.00620.4
உைரெசயின் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உளான் அலன்
$கம்ப.00621.1
விைர ெசறி தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இைமக்கும் ெமய்ம்ைமயான் $கம்ப.00621.2
வr சிைலத் தடக் ைகயன் மாபின் நூலினன் $கம்ப.00621.3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமரேன
ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் ஆல் $கம்ப.00621.4

பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைட நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நிைற பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) $கம்ப.00622.1
கறங்குபு திrயும் என் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
$கம்ப.00622.2
எறிந்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமரைன இன்னும் கண்ணில் கண்டு
$கம்ப.00622.3
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி இழக்கவும் ஆகுேம
ெகால் ஆம் $கம்ப.00622.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைனயன விளம்பும் எல்ைவயில்
$கம்ப.00623.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) எனும் நங்கினான் எனும் $கம்ப.00623.2
கன்றிய மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறு காம ேவட்ைகயால்
$கம்ப.00623.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகும் காைலேய
$கம்ப.00623.4
அன்ன ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவட்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத் தத் $கம்ப.00624.1
தன்ைனயும் சுடுவது தrக்கிலான் என $கம்ப.00624.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரங்கைள நடுக்கி
ஓடிப்ேபாய் $கம்ப.00624.3
முன்ைன ெவங் கதிரவன் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மூழ்கினான்
$கம்ப.00624.4

விr மலத் தெனமூறல் ஆம் வசு
 பாசமும் $கம்ப.00625.1
எr நிறச் ெசக்கரும் இருளும் காட்டலால் $கம்ப.00625.2
அrயவட்கு அனல் தரும் அந்திமாைல ஆம் $கம்ப.00625.3
கரு நிறச் ெசம்மயி காலன் ேதான்றினான் $கம்ப.00625.4
மீ து அைற பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆம் பைறயும் கீ ழ் விளி $கம்ப.00626.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) என் சிலம்ெபாடும் உதிரச் ெசக்கரும் $கம்ப.00626.2
பாதக இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெசய் கஞ்சுகமும் பற்றலால் $கம்ப.00626.3
சாதக என்னவும் தைகத்து அம் மாைலேய $கம்ப.00626.4
கயங்கள் என்னும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மலrன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பூசி $கம்ப.00627.1
இயங்கு தெனமூறல் மன்மத ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புண்ணின் இைட நுைழய
$கம்ப.00627.2
உயங்கும் உணவும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலமும் உருகிச் ேசாவாள் உயி
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00627.3
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இதுேவா கூற்றின் வடிவு
என்றாள் $கம்ப.00627.4
கடேலா மைழேயா முழு நலக் கல்ேலா காயா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேபாேதா $கம்ப.00628.1
பட பூ குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நறுமலேரா நேலாற்பலேமா பானேலா
$கம்ப.00628.2

இட ேச மடவா உயி உண்பது யாேதா என்று தளவாள் முன் $கம்ப.00628.3
அடல் ேச அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபாலும் அந்தி
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வந்தேத $கம்ப.00628.4
ைம வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உயிப்பின் வள ெசக்கப்
$கம்ப.00629.1
ைபவாய் அந்திப் பட அரேவ என் நா_ெப.(நா_ெப.) வைளத்துப் பைகத்தியால்
$கம்ப.00629.2
எய்வான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைக ஓயான் உயிரும் ஒன்ேற இனி இல்ைல
$கம்ப.00629.3
உய்வான் உற இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழி பூண உன்ேனாடு எனக்குப் பைக
உண்டநூ $கம்ப.00629.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உலகில் பரந்ததுேவா ஆழி கிளந்தேதா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம் $கம்ப.00630.1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்ைத_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐெச.ேவ.)
எல்ேலாரும் நிைனக்க_குைற.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அதுவாய் நிரம்பியேதா $கம்ப.00630.2
காலன் நிறத்ைத_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐெச.ேவ.) அஞ்சனத்தில்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைழத்துக் காயத்தின்
$கம்ப.00630.3
ேமலும் நிலத்தும் ெமழுகியேதா விைளக்கும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆய்
விைளந்தேவ $கம்ப.00630.4
ெவளி நின்றவேரா ேபாய் மைறந்தா விலக்க ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தைமக்
காேணன் $கம்ப.00631.1

எளியள் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என்று இரங்காேத எல்லி
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஊேட $கம்ப.00631.2
ஒளி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எய்யும் மன்மதனா உனக்கு இம் மாயம் உைரத்தாேரா
$கம்ப.00631.3
அளிெயன்_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+என்-தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைனேய அன்றில்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தாேயா $கம்ப.00631.4
ஆண்டு அங்கு அைனயாள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்கும் ஏல்ைவ அகல்
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.00632.1
தண்ட நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சீத மணியின் ேவதிைக
வாய் $கம்ப.00632.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி ெநய் விளக்கம்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) என்று அங்கு அைவ நக்கித்
$கம்ப.00632.3
தூண்டல் ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கின் சுடரால் இரைவப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசய்தா
$கம்ப.00632.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மால் வைர நிறுவிப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாம்பின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தாம்பின் $கம்ப.00633.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திவைல ெபாதிந்த
மணி_ெப.(மணி_ெப.) விசும்பின் மீ னின் ேமல்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00633.2

அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமர
கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அமுதம் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் கலசம்
$கம்ப.00633.3
இருந்தது இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது என
எழுந்தது ஆழி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கம்ப.00633.4
வண்டாய் அயன் நால் மைற பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மலந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது
$கம்ப.00634.1
பண்டு ஆல் இைலயின் மிைசக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாரும் நரும் பசித்தான்ேபால் $கம்ப.00634.2
உண்டான் உந்திக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பூத்தது ஓதக் கடலும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவறு ஓ $கம்ப.00634.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைரயின் மல பூத்தது ஒத்தது ஆழி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.00634.4
புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) குறி இட்டு என ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபாலி கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கம்ப.00635.1
நள்ளில் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்ைப நக்கி
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலாக் கற்ைற $கம்ப.00635.2
கிள்ைளக் கிளவிக்கு என் ஆம் ெகால் கீ ழ் பால் திைசயின் மிைச ைவத்த
$கம்ப.00635.3
ெவள்ளிக் கும்பத்து இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகின் பாைள ேபான்று
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளதால் $கம்ப.00635.4

வண்ண மாைலக் ைக பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலைக
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00636.1
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணித்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதியத்து உதயத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலாக் கற்ைற $கம்ப.00636.2
விண்ணும் மண்ணும் திைச அைனத்தும் விழுங்கிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நப் $கம்ப.00636.3
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ெவண்ெணய்ச் சைடயன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
புகழ் ேபால் எங்கும் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளதால்
$கம்ப.00636.4
நத்தம் அதனில் முைளத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
எனும் தச்சன் $கம்ப.00637.1
மீ த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) அைவ
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிகு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ஆம்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சுைதயால் $கம்ப.00637.2
காத்த கண்ணன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்திக் கமல நாளத்து இைடப் பண்டு
$கம்ப.00637.3
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம் பைழயது எனப்
புதுக்குவானும் ேபான்று உளதால் $கம்ப.00637.4
விைர ெசய் கமலப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபாது விரும்பிப் புகுந்த
திருவிெனாடும் $கம்ப.00638.1
குைர ெசய் வண்டின் குழாம் இrயக் கூம்பிச் சாம்பிக் குவிந்துளதால் $கம்ப.00638.2

உைர ெசய் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) தைன உருட்டி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகால்
ஓச்சி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்ட $கம்ப.00638.3
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஒதுங்கத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறும்பு ேபான்றது அரக்கு
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $கம்ப.00638.4
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) மாைய
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தமக்கு நிறம்_ெப.+ஏ_சாr.) ேதாற்றுப் புறேம
ேபாய் $கம்ப.00639.1
ஏங்காக் கிடக்கும் எறிகடற்கும் எனக்கும் ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆனாேய $கம்ப.00639.2
ஓங்கா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருளாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலைக விழுங்கி ேமன் ேமலும்
$கம்ப.00639.3
வங்கா

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரு ெநருப்பின்
இைடேய எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ெநருப்ேப $கம்ப.00639.4
ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யாைரயும் ெகால்கிலாய் $கம்ப.00640.1
மடுவில் இன் அமுதத்ெதவுடும்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $கம்ப.00640.2
பிடியின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடப்
ெபண்ெணாடு_ெப.(ெபண்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) என்றல் எைனச் $கம்ப.00640.3
சுடுதிேயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கேள $கம்ப.00640.4
மீ து ெமாய்த்து எழு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின் கதி $கம்ப.00641.1

ேமாது மத்திைக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேமல் பட
$கம்ப.00641.2
ஓதிமப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உற்று எனப் $கம்ப.00641.3
ேபாது ெமாய்த்து அமளிப் புரண்டாள் அேரா $கம்ப.00641.4
நக்கம் இன்றி நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலாக் கதி
$கம்ப.00642.1
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தளந்து சrந்தனள்
$கம்ப.00642.2
ேசக்ைக ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.00642.3
பூக்கள் பட்டன பூைவயும் பட்டனள்வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00642.4
வாச ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கலைவக் களி வாr ேமல் $கம்ப.00643.1
பூசப் பூசப் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புழுங்கினள்
$கம்ப.00643.2
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ெவதும்பினள்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கம்ப.00643.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மருந்தும்
உண்டாம் ெகாேலா $கம்ப.00643.4
தாயrன் பr ேசடிய தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு $கம்ப.00644.1
வ அrத்

தளி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைண ேமனியில் $கம்ப.00644.2

காய் எrக் கrயக் கrயக் ெகாணந்து $கம்ப.00644.3
ஆயிரத்தின் இரட்டி அடுக்கினா $கம்ப.00644.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகrல் கமழ் ேசக்ைக உள்
$கம்ப.00645.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இன்னணம்
ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) ஆயவள் $கம்ப.00645.2
மின்னின் மின்னிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டான் எனச் $கம்ப.00645.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணலுக்கு உற்றது
ெசால்லுவாம் $கம்ப.00645.4
ஏகி மன்னைனக் கண்டு எதிெகாண்டு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.00646.1
ஓைகேயாடும் இனிது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்த்திடப் $கம்ப.00646.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியில் ெபான் நக அன்னது ஓ
$கம்ப.00646.3
மாக மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைனயவ ைவகினா $கம்ப.00646.4
ைவகும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி மாதவம் யாவும் ஓ $கம்ப.00647.1
ெசய்ைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடந்தெனத்
தது_ெப.(தது_ெப.) அறு $கம்ப.00647.2
ெமாய் ெகாள் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

முளr அம் தாளினால் $கம்ப.00647.3
ெமய் ெகாள் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அருள் முனி ேமவினான் $கம்ப.00647.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்த முனிவைன வள்ளலும்
$கம்ப.00648.1

சிந்ைத ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வணங்கலும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி $கம்ப.00648.2
அந்தம் இல் குணத்தான் ெநடிது ஆசிகள் $கம்ப.00648.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாசிகன்தன்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00648.4
ேகாதமன் தரு ேகா முனி ேகாசிக $கம்ப.00649.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தைன மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.00649.2
ேபாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ேபாத
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூதலம் $கம்ப.00649.3
ஏது ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
என்று இயம்பினான் $கம்ப.00649.4
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசக்ைகப் புனிதைனேய ெபாரு
$கம்ப.00650.1
ஏய்ந்த ேகண்ைமச் சதானந்தன் என்று உைர $கம்ப.00650.2
வாய்ந்த மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) மாமுகம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூல் $கம்ப.00650.3
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதக் கவுசிகன்
ெசால்லுவான் $கம்ப.00650.4
வடித்த மாதவ ேகட்டி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.00651.1
இடித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தாடைக யாக்ைகயும்
$கம்ப.00651.2

அடுத்து என் ேவள்வியும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சாபமும் $கம்ப.00651.3
முடித்து என் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட முடித்தான் என்றான்
$கம்ப.00651.4
என்று ேகாசிகன் கூறிட ஈறு இலா $கம்ப.00652.1
வன் தேபாதனன் மாதவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் $கம்ப.00652.2
இன்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உளேதல் அrது யாது இந்த $கம்ப.00652.3
ெவன்றி வரக்கு

எனவும் விளம்பி ேமல் $கம்ப.00652.4
எள் இல் பூைவயும் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நலமும் $கம்ப.00653.1
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ேவைலயும் அம்புத சாலமும் $கம்ப.00653.2
விள்ளும் வ உைடப்

பானலும் ேமவும் ெமய் $கம்ப.00653.3
வள்ளல் தன்ைன மதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிேய $கம்ப.00653.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலத் ெதவுைட நாயக நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
உனக்கு $கம்ப.00654.1
அறிவுறுத்துெவன் ேகள் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருந்தவன் $கம்ப.00654.2
இைற எனப் புவிக்கு ஈறு இல் பல் ஆண்டு எலாம் $கம்ப.00654.3
முைறயினில் புரந்ேத அருள் முற்றினான் $கம்ப.00654.4
அரசின் ைவகி அறனின் அைமந்துழி $கம்ப.00655.1
விரசு கான் இைடச் ெசன்றனன் ேவட்ைட ேமல் $கம்ப.00655.2
உைர ெசய் மாதவத்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வசிட்டனாம் $கம்ப.00655.3
பரசு வானவன்பால் அைணந்தான் அேரா $கம்ப.00655.4

அருந்ததி கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ேவந்தற்கு அருங்கடன் முைறயின் ஆற்றி
$கம்ப.00656.1
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் தருதி என்ன இருந்துழி
இனிது நிற்கு $கம்ப.00656.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இனி அைமப்ெபன் என்னாச் சுரபிைய விளித்து நேய
$கம்ப.00656.3
சுரந்து அருள் அமிதம் என்ன அருள் முைற சுரந்தது அனேற $கம்ப.00656.4
அறு சுைவத்து ஆய உண்டி அரச நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அனிகத்ேதாடும்
$கம்ப.00657.1
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அளித்து ேவந்ேதாடு
யாவரும் துய்த்த பின்ன $கம்ப.00657.2
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலத் தாரும் வாசக் கலைவயும் நல்கேலாடும்
$கம்ப.00657.3
உறு துய தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கல் உற்றான்
$கம்ப.00657.4
மாதவ எழுந்திலாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வயப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பைடகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00658.1
ேகாது அறும் அமிதம் இக்ேகா
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக தன்னால்
$கம்ப.00658.2
தது_ெப.(தது_ெப.) அறு குணத்தால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெசழுமைற
தெரழுந்த நூேலா $கம்ப.00658.3
ேமதகு ெபாருள்கள் யாவும் ேவந்தருக்கு என்ைக தன்னால் $கம்ப.00658.4

நிற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தகுவது அன்றால் நடு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரபி தன்ைன $கம்ப.00659.1
எற்கு அருள் என்றேலாடும் இயம்பலன் யாதும் பின்ன $கம்ப.00659.2
வற்கைல உைடெயன் யாேனா வழங்கெலன் வருவது ஆகில் $கம்ப.00659.3
ெகால் ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உழவ நேய
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்க என்று கூற
$கம்ப.00659.4
பணித்தது புrெவன் என்னாப் பாத்திபன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கிப் $கம்ப.00660.1
பிணித்தனன் சுரபி தன்ைனப் ெபயவுழிப் பிணிைய வட்டி

$கம்ப.00660.2
மணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினாற்குக் ெகாடுத்திேயா மைறகள் யாவும்
$கம்ப.00660.3
கணித்த எம் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்னக் கைல மைற
முனிவன் ெசால்வான் $கம்ப.00660.4
ெகாடுத்திெலன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) மற்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைடெகழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தாேன
$கம்ப.00661.1
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வுற்றது என்னப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கதுவும் ெநஞ்ேசாடு
$கம்ப.00661.2
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் முரச
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேசைனைய யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
இன்று $கம்ப.00661.3
முடிக்குெவன் காண்டி என்னா ெமாய்ம் மயி_ெப.(மயி_ெப.) சிலித்தது அன்ேற
$கம்ப.00661.4

பப்பர எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) சீன ேசானக முதல
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $கம்ப.00662.1
ைக பைட அதனிேனாடும் கபிைல மாட்டு உதித்து ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.00662.2
துப்பு உைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாவும் ெதவுைலவு உறத்
துணித்தேலாடும் $கம்ப.00662.3
ெவப்பு உைடக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
தனயகள் ெவகுண்டு மிக்கார $கம்ப.00662.4
சுரபியின் வலி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றால் சுருதி நூல்
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல $கம்ப.00663.1
வரமுனி வஞ்சம் என்னா மற்றவன் சிரத்ைத இன்ேன $கம்ப.00663.2
அrகுவம் என்னப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அடத்தன அடர அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00663.3
எr எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தேலாடும்
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) குமர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00663.4
ஐயிரு பதின்ம ைமந்த அவிந்தைம அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) காணா
$கம்ப.00664.1
ெநய் ெபாழி கனலில் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடித் ேத கடாவிக் $கம்ப.00664.2
ைக ெதவுட கைணயிேனாடும் கா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வைளய வாங்கி
$கம்ப.00664.3
எய்தனன் முனியும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகத் தண்டிைன எதிக என்றான்
$கம்ப.00664.4
கடவுள பைடகள் ஈறாக் கற்றன பைடகள் யாவும் $கம்ப.00665.1

விடவிட முனிவன் தண்டம் விழுங்கி ேமல் விளங்கல் காணா $கம்ப.00665.2
வட வைர வில்லி தன்ைன வணங்கினன் வழுத்தேலாடும் $கம்ப.00665.3
அடல் உறு பைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயா அன்னவன் அகன்றான் அன்ேற
$கம்ப.00665.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
பைடைய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விண்ணுடூளா உலைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00666.1
சுட்டனன் என்ன அஞ்சித் துளங்கின முனியும் ேதான்றிக் $கம்ப.00666.2
கிட்டிய பைடைய உண்டு கிளந்தனன் கிளரும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கம்ப.00666.3
முட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறிகள் சிந்தப் ெபாரு பைட முரண்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இற்ேற $கம்ப.00666.4
கண்டனன் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) காணாக் கைல மைற முனிவக்கு
அல்லால் $கம்ப.00667.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வலியும் ேதசும் உள எனல் சீrது
அன்றால் $கம்ப.00667.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலம் முழுதும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வலி அன்று என்னா $கம்ப.00667.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ேகான் திைசைய உற்றான் $கம்ப.00667.4
மாண்ட மா தவத்ேதான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வலைனேய மனத்தின் எண்ணிப் $கம்ப.00668.1

பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகான்
ெபாலியும் நைம $கம்ப.00668.2
காண்டலும் அமர ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) துணுக்கு உறு கருத்திேனாடும்
$கம்ப.00668.3
தூண்டினன் அரம்ைபமாருள் திேலாத்தைம எனும் ெசால் மாைன $கம்ப.00668.4
அன்னவள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காணா அனங்கேவள் சரங்கள் பாயத்
$கம்ப.00669.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
சலதியின் அழுந்தி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00669.2
பன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தவு உற்றுப் பrணத
தெரழுந்த நூலின் $கம்ப.00669.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) உணந்ேதான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனக்
கனன்று நக்கான் $கம்ப.00669.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) முழுது ஆளி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன என ெவகுண்டு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாய் $கம்ப.00670.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆதி என்று மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.)
தன்ைன ஏவிக் $கம்ப.00670.2
கண் மல சிவப்ப உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கறுப்பு உறக் கடிதின் ஏகி
$கம்ப.00670.3
எண்மrல் வலியன் ஆய எமன் திைச தன்ைன உற்றான் $கம்ப.00670.4

தெனமூ திைச அதைன நண்ணிச் ெசய்தவம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி $கம்ப.00671.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அேயாத்தி வாழும் மன் திrசங்கு என்பான்
$கம்ப.00671.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணக் குருைவ நண்ணித் தனுெவாடும் துறக்கம்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00671.3
இன்று எனக்கு அருளுக என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறிந்திலன்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.00671.4
நினக்கு ஒலாது ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஐய நள்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) யாவ ஏனும் $கம்ப.00672.1
மனக்கு இனியாைர நாடி வகுப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேவள்வி
என்னச் $கம்ப.00672.2
சினக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திறேலாய் முன்னத் ேதசிகன் பிைழத்து
ேவறு ஓ $கம்ப.00672.3
நினக்கு இதன் நாடி நின்றாய் நசன் ஆய் விடுதி என்றான் $கம்ப.00672.4
மல உடூளான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ைமந்த வழங்கிய சாபம் தன்னால்
$கம்ப.00673.1
அலrேயான் தானும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வடிவு இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.00673.2
புலr அம் கமலம் ேபாலும் ெபாலிவு ஒrஇ வதனம் பூவில் $கம்ப.00673.3
பலரும் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது
அன்ேற $கம்ப.00673.4

காெசாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூணும்
கrயது ஆம் கனகம் ேபான்றும் $கம்ப.00674.1
தூெசாடும் அணியும் முந்நூல் ேதால் தரும் ேதாற்றம் ேபான்றும் $கம்ப.00674.2
மாெசாடு கருகி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அழிந்திட ஊ
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00674.3
சீசி என்று யாரும் எள்ளத் திைகப்ெபாடு பழுவம் ேசந்தான் $கம்ப.00674.4
கான் இைடச் சிறிது ைவகல் கழித்து ஓ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகௗசிகப்ேபக்
$கம்ப.00675.1
ேகான் இனிது உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) குறுகினன்
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00675.2
ஈனன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவன் என்ைன ேநந்தது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைடயின் என்ன $கம்ப.00675.3
ேமல் நிகழ் ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளம்பினன்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00675.4
இற்றிேதா என நக்கு அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இரு ேவள்வி
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00676.1
மற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளிப்ெபன் என்னா மாதவ தம்ைமக் கூவச்
$கம்ப.00676.2
சுற்று உறு முனிவ யாரும் ெதவுக்கன வசிட்டன் ைமந்த $கம்ப.00676.3
கற்றிலம் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேவள்வி கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) துைற
புைலயற்கு ஈவான $கம்ப.00676.4

என்று உைரத்து யாங்கள் ஒல்ேலாம் என்றன என்னப் ெபாங்கிப் $கம்ப.00677.1
புன் ெதவுழில் கிராத ஆகிப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனப்
புகறேலாடும் $கம்ப.00677.2
அன்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடவிகள் ேதாறும் ெசன்றா
$கம்ப.00677.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்விையயும்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிராசன
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.00677.4
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புைலயற்கு என்ேன அனல்
துைற முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்ைம $கம்ப.00678.1
விரசுக வல்ைல என்பான் விழுமிது என்று இகழ்ந்து நக்கா $கம்ப.00678.2
புைரைச மா களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ேவந்ைதப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறக்கம்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கம்ப.00678.3
உைரெசய்ேதன் தவத்தின் என்ன ஓங்கினன் விமானத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$கம்ப.00678.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துறக்கம்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமரகள் ெவகுண்டு நசன்
$கம்ப.00679.1
ஈங்கு வந்திடுவது என்ேன இரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இழிக
என்னத் $கம்ப.00679.2
தரங்கலில் வழ்வான்

மற்றுத் தாபத சரணம் என்ன $கம்ப.00679.3
ஓங்கினன் நில் நில் என்ன உைரத்து உரும் ஒக்க நக்கான் $கம்ப.00679.4

ேபணலாது இகழ்ந்த விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) முதலா மற்ைறச் $கம்ப.00680.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) முழுதும் அைமப்பல் என்னாச் ெசழும் கதி ேகாள்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.00680.2
மாண் ஒளி ெகடாது தெறமூகு வடக்கவாய்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கம்ப.00680.3
தாணுேவாடு ஊவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சைமக்குெவன் என்னும் ேவைல
$கம்ப.00680.4
நைறத் தரு உைடய ேகானும் நான்முகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தானும்
$கம்ப.00681.1
கைறத் தரு களனும் மற்ைறக் கடவுள பிறரும் ெதவுக்குப் $கம்ப.00681.2
ெபாறுத்து அருள் முனிவ நின்ைனப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புகுந்தவைனப்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00681.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தாரா கணத்ெதவுடும் அைமக
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00681.4
அரச மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதி
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தெனமூபால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $கம்ப.00682.1
புைர விளக்கிடுக என்னாக் கடவுள ேபாய பின்ன $கம்ப.00682.2
நிைரதவன் விைரவின் ஏகி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடற்கு இைறவன்
ைவகும் $கம்ப.00682.3
உர இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அதைன
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
உஞற்றும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.00682.4

குைத வr சிைல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைனக் ேகாமகன் அம்பrடன்
$கம்ப.00683.1
சுைத தரு ெமாழியன் ைவயத்து உயிக்கு உயி ஆய ேதான்றல் $கம்ப.00683.2
வைத புr புருடேமதம் வகுப்ப ஓ ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெகாள்வான்
$கம்ப.00683.3
சிைதவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கனகம் ேத
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடவிகள் துருவிச்
ெசன்றான் $கம்ப.00683.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ rசிகன் ைவகும் நைன வரும் பழுவம் நண்ணிக்
$கம்ப.00684.1
ெகாற்றவன் வினவேலாடும் இைசந்தன குமர தம்முள் $கம்ப.00684.2
ெபற்றவள் இளவல் எற்ேக என்றனள் பிதாமுன் என்றான் $கம்ப.00684.3
மற்ைறய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நக்கு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00684.4
ெகாடுத்து அருள் ெவறுக்ைக ேவண்டிற்று ஒற்கமாம் விழுமம் குன்ற $கம்ப.00685.1
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைன வளத்த தாைதக்கு
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெதவுழுது
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00685.2
தடுப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேதrன் ஏறித் தைட இல படதேலாடும்
$கம்ப.00685.3
சுடக் கதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) அம் சூழல் புக்கான் $கம்ப.00685.4
அவ்வயின் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
முைறயின் ஆற்றச் $கம்ப.00686.1

ெசவ்விய குrசில் தானும் ெசன்றனன் நியமம்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00686.2
அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத முனிவைன ஆண்டுக் காணாக் $கம்ப.00686.3
கவ்ைவயிேனாடும் பாத கமலம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேசத்தான் $கம்ப.00686.4
விறப்ெபாடு வணக்கம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விடைலைய இனிது ேநாக்கிச் $கம்ப.00687.1
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைட முனிவன் என்ேன தெரறுமரல் ெசப்புக என்ன
$கம்ப.00687.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணந்ேதாய் என்றன்
அன்ைனயும் தாைத தானும் $கம்ப.00687.3
உறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவந்தற்கு உதவின
என்றான் உற்ேறான் $கம்ப.00687.4
ைமத்துனேனாடு முன்ேனாள் வழங்கிய முைறைம ேகளாத் $கம்ப.00688.1
தத்துறல் ஒழி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
தடுப்ெபன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயிைர என்று $கம்ப.00688.2
புத்திர தம்ைம ேநாக்கிப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவந்ேதாடும் என்னா $கம்ப.00688.3
அத்தகு முனிவன் கூற அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மறுத்து அகறல்
காணா $கம்ப.00688.4
எழும் கதிரவனும் நாணச் சிவந்தனன் இரு கண் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$கம்ப.00689.1
புழுங்கினன் வடைவ தய மயிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாறியில்
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00689.2

அழுங்கலில் சிந்ைதயீ ந அடவிகள் ேதாறும் ெசன்ேற $கம்ப.00689.3
ஒழுங்கு அறு புளிஞ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறு துய
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.00689.4
மாமுனி ெவகுளி தன்னால் மடிகலா ைமந்த நால்வ $கம்ப.00690.1
தாம் உறு சவர ஆகச் சபித்து எதி சலித்த சிந்ைத $கம்ப.00690.2
ஏம் உறல் ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இன்ேன
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) விஞ்ைச $கம்ப.00690.3
ேகா மருகனுக்கு நல்கிப் பின்னரும் குறிக்கல் உற்றான் $கம்ப.00690.4
அரசேனாடு ஏகி யூபம் அத்து அைணக்குபு இம் மைறைய ஓதின் $கம்ப.00691.1
விரசுவ விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளாரும் விrஞ்சனும் விைட வேலானும்
$கம்ப.00691.2
உைர ெசறி ேவள்வி முற்றும் உன் உயிக்கு ஈறு உண்டாகா $கம்ப.00691.3
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாராய் என்னப் பழிச்ெசாடும்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.00691.4
மைற முனி உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உற
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆயச் $கம்ப.00692.1
சிைற உறு கலுழன் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) முதல்
பிறவும் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00692.2
இைறவ ெதவுக்கு அமர சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இளவல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிரும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.00692.3
முைறதரு மகமும் காத்தா வடதிைச முனியும் ெசன்றான் $கம்ப.00692.4

வடாதிைச முனியும் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மலக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நாசி
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கம்ப.00693.1
இடாவு பிங்கைலயால் ைநய இதயத்து ஊடு எழுத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00693.2
விடாது பல் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) நிற்ப மூலமா முகடு
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) $கம்ப.00693.3
தடாது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படைல_ெப.(படைல_ெப.) மூடச் சலித்தது
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தலமும் தாவி $கம்ப.00693.4
எயில் எrத்தவன் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.00694.1
பயில் உறுத்து உr ேபாத்த நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனப்
$கம்ப.00694.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) விrத்து எழுந்தால் எனப் பூதலம் $கம்ப.00694.3
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) உறுத்திக் ெகாழும் புைக விம்மேவ $கம்ப.00694.4
தமம் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் தாவுற $கம்ப.00695.1
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கதிக் கற்ைறயும்
நங்குறக் $கம்ப.00695.2
கமந்த மாதிரக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) கண்ெணாடும்
$கம்ப.00695.3
சுமந்த நாகமும் கண் சும்புளித்தேவ $கம்ப.00695.4
திrவ நிற்ப ெசகதலத்து யாைவயும் $கம்ப.00696.1

ெவருவல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ெவங்கதி மீ ண்டன $கம்ப.00696.2
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ககனம்
எலாம் புைக $கம்ப.00696.3
உருவி உற்றிட உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) துளங்கினா $கம்ப.00696.4
புண்டrகனும் புள்_ெப.(புள்_ெப.) திருப் பாகனும் $கம்ப.00697.1
குண்ைட ஊதி குலிசியும் மற்று உள $கம்ப.00697.2
அண்ட தாமும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு $கம்ப.00697.3
எண் தேபாதனன் தன்ைன
எதிந்தன_வி.மு.(எதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00697.4
பாதி மா மதி சூடியும் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துழாய்ச் $கம்ப.00698.1
ேசாதியானும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தூய் மல ஆளியும் $கம்ப.00698.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக ேவறு இல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால்
$கம்ப.00698.3
மா தேபாதன என்ன வழங்கின $கம்ப.00698.4
அன்ன வாசகம் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண
அந்தணன் $கம்ப.00699.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்த்து இரு ெசங்கமலம்
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00699.2
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன உற்றது என்று ஓங்கினான் $கம்ப.00699.3

துன்னு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தம் சூழலுள் ேபாயினா $கம்ப.00699.4
ஈது முன்ன நிகழ்ந்தது இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைண
$கம்ப.00700.1
மா தவத்து உய மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைடயா இைல $கம்ப.00700.2
நதி வித்தகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் ேநந்தனி $கம்ப.00700.3
யாது உமக்கு அrது என்றனன் ஈறு இலான் $கம்ப.00700.4
என்று ேகாதமன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) கூறிட $கம்ப.00701.1
ெவன்றி வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வியப்ெபாடு
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழா $கம்ப.00701.2
ஒன்றும் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுழுது
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00701.3
பின்ைற ஏத்திப் ெபயந்தனன் தன்னிடம் $கம்ப.00701.4
முனியும் தம்பியும் ேபாய் முைறயால் தமக்கு $கம்ப.00702.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பள்ளிகள் எய்தின பின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
$கம்ப.00702.2
கனியும் ேபால்பவன் கங்குலும் திங்களும் $கம்ப.00702.3
தனியும் தானும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ைதயலும் ஆயினான் $கம்ப.00702.4
விண்ணின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின் உரு
இம்முைற $கம்ப.00703.1
ெபண்ணின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபற்றது உண்ேட
ெகாேலா $கம்ப.00703.2
எண்ணின் ஈது அலது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) இரு $கம்ப.00703.3

கண்ணின் உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருத்தினும் காண்பனால் $கம்ப.00703.4
வள்ளச் ேசக்ைகக் கrயவன் ைவகுறும் $கம்ப.00704.1
ெவள்ளப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் மிளி கண்ணினாள் $கம்ப.00704.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆகுங் ெகாேலா எனது
$கம்ப.00704.3
உள்ளத் தாமைரயுள் உைறகின்றதால் $கம்ப.00704.4
அருள் இலாள் எனினும் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆைசயால்
$கம்ப.00705.1
ெவருளும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) விடக் கண்ணின் விழுங்கலால் $கம்ப.00705.2
தெரறுள் இலா உலகில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ் $கம்ப.00705.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ெபான் உரு ஆயேவ $கம்ப.00705.4
பூண் உலாவிய ெபான் கலசங்கள் என் $கம்ப.00706.1
ஏண் இல் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழுதல என்னினும் $கம்ப.00706.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) கனி வாய் மதி
$கம்ப.00706.3
காணல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
உண்டாம் ெகால்ேலா $கம்ப.00706.4
வண்ண ேமகைலத் ேத ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.00707.1
கண் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கதி முைல_ெப.(முைல_ெப.) தாம்
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $கம்ப.00707.2

உள் நிவந்த நைகயும் என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டால் $கம்ப.00707.3
எண்ணும் கூற்றினுக்கு இத்தைன ேவண்டுேமா $கம்ப.00707.4
கன்னல் இன் கருப்புச் சிைலயான் விைரப் $கம்ப.00708.1
ெபான்ைன முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கைண மாrயால் $கம்ப.00708.2
என்ைன எய்து ெதவுைலக்கும் என்றால் இனி $கம்ப.00708.3
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) என்னும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ
இைட ைவகுேம $கம்ப.00708.4
ெகாள்ைள ெகாள்ளக் ெகாதித்து எழு பாற்கடல் $கம்ப.00709.1
பள்ள ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எனப்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிலா $கம்ப.00709.2
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) உள்ள உயிைரத் துருவிட $கம்ப.00709.3
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) வண்ண விடமும் உண்டாங் ெகால்ேலா
$கம்ப.00709.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வழி அல் வழி என் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கம்ப.00710.1
ஆகுேமா அதற்கு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம்
$கம்ப.00710.2
பாகு ேபால் ெமாழிப் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதவுடி கன்னிேய $கம்ப.00710.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவறு இதற்கு ஐயுறவு
இல்ைலேய $கம்ப.00710.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) கதிக் குைட $கம்ப.00711.1

விழுந்தது என்னவும் ேமல் திைசயாள் சுடக் $கம்ப.00711.2
ெகாழுந்து ேச நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேகாது அறு சுட்டி ேபாய் $கம்ப.00711.3
அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்கேள $கம்ப.00711.4
வசுகின்ற

நிலாச் சுட வந்ததால்

$கம்ப.00712.1
ஈசனாம் மதி ஏகவும் ேசாகத்தால் $கம்ப.00712.2
பூசு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கலைவப் புைன சாந்திைன $கம்ப.00712.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) அழித்தன என்னேவ $கம்ப.00712.4
தைதயும் மலத் தா_ெப.(தா_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மயல்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தளரும் ஏல்ைவ $கம்ப.00713.1
சிைதயும் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட உைடயச் ெசங்கமலம்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மலரச் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்ேயான் $கம்ப.00713.2
புைத இருளின் எழுகின்ற புகமுக யாைனயின் உrைவப் ேபாைவ ேபாத்த
$கம்ப.00713.3
உதயகிr எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கிழித்த விழிேய
ேபால் உதயம் ெசய்தான $கம்ப.00713.4
விைச ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பசும் புரவிக் குரம் மிதிப்ப
உதய கிr விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூளி $கம்ப.00714.1
பைச ஆக மைறயவ ைக நைற
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைற புனலும்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00714.2

அைசயாத ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரயின் முகடுெதவுறும் இளங்கதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைளந்து ெவய்ேயான்
$கம்ப.00714.3
திைச ஆளும் மதகrையச் சிந்தூரம் அப்பிய ேபால்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.00714.4
பண்டு வரும் குறி பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாசைறயில் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வயினில்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00715.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெதவுட நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தெரழுயல் உயி
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகாழுந
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மணித் ேதேராடும் $கம்ப.00715.2
கண்டு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) களி
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒளி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமலிவு அகலும் கற்பினா
ேபால் $கம்ப.00715.3
புண்டrகம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலிந்தன பூம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00715.4
எண் அrய மைறயிெனாடு கின்னரகள் இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00716.1
விண்ணவரும் முனிவகளும் ேவதியரும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குவிப்ப ேவைல
என்னும் $கம்ப.00716.2
மண்ணும் அணி முழவு அதிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) அரங்கின் நடம்புr
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இரவி ஆன $கம்ப.00716.3

கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வானவன் கனகச் சைட விrந்தால் என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00716.4
ெகால் ஆழி நத்து அங்கு ஓ குனி வயிரச் சிைல தடக்ைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.00717.1
எல் ஆழித் ேத இரவி இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல்
தப்ப $கம்ப.00717.2
அல் ஆழிக் கைர கண்டான் ஆயிர வாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கம் அழலும்
ேசக்ைகத் $கம்ப.00717.3
ெதவுல் ஆழித் துயிலாேத துய ஆழி ெநடுங்கடலுள் துயில் கின்றாேன
$கம்ப.00717.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
புைட ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
நத்த $கம்ப.00718.1
சூழி யாைனயின் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுல்
நியமத் துைற முடித்துச் சுருதி அன்ன $கம்ப.00718.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனக்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தம்பிெயாடும் வம்பின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$கம்ப.00718.3
தாழும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமௗலித் தாச் சனகன் ெபருேவள்விச் சாைல
சாந்தான் $கம்ப.00718.4
முடிச் சனக ெபருமானும் முைறயாேல மைற ேவள்வி முற்றிச்
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00719.1

இடிக் குரலின் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
ேபால் சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) ேதாய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00719.2
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவெராடும் இருந்தான் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தா_ெப.(தா_ெப.) $கம்ப.00719.3
வடித்த குனி வr சிைலக்ைக ைமந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாேதா
$கம்ப.00719.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலக் குமரதைம இரு
கண்ணும் முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) பருக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00720.1
அருந்தவைன அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யா
இவைர உைரத்திடுமின் அடிகள் என்ன $கம்ப.00720.2
விருந்தினகள் நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) ேவள்வி
காணிய வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) வில்லும் காண்பா
$கம்ப.00720.3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகைமத் தயரதன்தன் புதல்வ என
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைகைம ேபசல் உற்றான் $கம்ப.00720.4
ஆதித்தன் குல முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) மனுவிைன யா அறியாதா
$கம்ப.00721.1
ேபதித்த உயி அைனத்தும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பசியால் வருந்தாமல்
$கம்ப.00721.2
ேசாதித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வr சிைலயால் நில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுரப்பச் $கம்ப.00721.3

சாதித்த ெபருந்தைகயும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்து ஓ தராபதி
காண் $கம்ப.00721.4
பிணி அரங்க விைன அகலப் ெபருங்காலம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேபணி
$கம்ப.00722.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரங்கு அம் ெநடுமுடியாய் மல அயைன வழிபட்டுப்
$கம்ப.00722.2
பணி அரங்கப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாயல் பரம் சுடைர
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண $கம்ப.00722.3
அணி அரங்கம் தந்தாைன அறியாதா அறியாதார $கம்ப.00722.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனக்கு ெவலற்கு அrய தானவைரத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமித்து என் $கம்ப.00723.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரக்கிற்றி ெகால் என்று குைற இரப்ப வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுத்து ஆங்கு $கம்ப.00723.2
ஏன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைலயினனாய்
இகல்புrந்த இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்து ஓ $கம்ப.00723.3
ேதான்றைலப் பண்டு இந்திரன்காண் விைட ஏறாய்ச் சுமந்தானும் $கம்ப.00723.4
அரச அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பின்ேனாைர என்னானும்
அளப்ப அrதால் $கம்ப.00724.1
உைர குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிமி கீ த்தி
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்ேதான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
காண் $கம்ப.00724.2
நைர திைர மூப்பு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மாற்றி இந்திரனும்
நந்தாமல் $கம்ப.00724.3
குைர கடைல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) வைரயால் கைடந்து அமுது
ெகாடுத்தானும் $கம்ப.00724.4

கருதல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்ேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முதேலா கணக்கு
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $கம்ப.00725.1
திrபுவனம் முழுது ஆண்டு சுட ேநமி
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ேறா $கம்ப.00725.2
ெபாருது உைறேச ேவலினாய் புலிப் ேபாத்தும் புல்வாயும் $கம்ப.00725.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைறயில் ந
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஆண்டநூன் உளன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.00725.4
மைற மன்னும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆரமும் வாஞூளாடு
மின்னப் $கம்ப.00726.1
ெபாைற மன்னு வானவரும் தானவரும் ெபாரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00726.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெதவுழு கழலாய்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்ேதான் வில்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00726.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என்ன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிேய திrந்து அமராபதி
காத்தான் $கம்ப.00726.4
இன் உயிக்கும் இன் உயிராய் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காத்தா என்று
$கம்ப.00727.1
ெபான் உயிக்கும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வைர ஆம் ேபாலும் புகழ்கிற்பாம்
$கம்ப.00727.2
மின் உயிக்கும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவலாய்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்ேதான் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
புறவின் $கம்ப.00727.3

மன் உயிக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிைர மாறாக வழங்கினனால்
$கம்ப.00727.4
இடறு ஓட்ட இன ெநடிய வைர உருட்டி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.00728.1
திடல் ேதாட்டம் எனக் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
என விr தாத் தெவமூ ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.00728.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதாட்ட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவலாய்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்ேதா உவr நக் $கம்ப.00728.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேதாட்டா எனின் ேவறு ஓ கட்டுைரயும் ேவண்டுேமா
$கம்ப.00728.4
தூ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட ேவேலாய் அனந்தேன
ெசால்லாேனல் $கம்ப.00729.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்தற்கு எளிேதா ஏடு
அவிழ் ெகான்ைறப் $கம்ப.00729.2
பூ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மவுலிையயும் புக்கு
அைளந்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக $கம்ப.00729.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாணந்தானும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குலத்து ஓ
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) காண் $கம்ப.00729.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ைக ெநல்லிக் கனி ஆக்கி $கம்ப.00730.1
இயற்ைக ெநறி முைறயாேல இந்திரற்கும் இட
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00730.2

முயல் கைற இல் மதிக் குைடயாய் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
குலத்ேதான் முன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.00730.3
ெசயற்கு அrய ெபரு ேவள்வி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமத்தான் $கம்ப.00730.4
சந்திரைன ெவன்றானும் உருத்திரைனச் சாய்த்தானும் $கம்ப.00731.1
துந்து எனும் தானவைனச் சுடு சரத்தால் துணித்தானும் $கம்ப.00731.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலத்து இைட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ரகு என்பான் வr சிைலயால்
$கம்ப.00731.3
இந்திரைன_ெப.(இந்திரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) திைச இரு நான்கும் ெசரு
ெவன்றான் $கம்ப.00731.4
வில் என்னும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரயால் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
என்னும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00732.1
எல் என்னும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) இந்துமதி எனும்
திருைவ $கம்ப.00732.2
அல் என்னும் திரு நிறத்த அr என்ன அயன் என்பான் $கம்ப.00732.3
மல் என்னும் திரள் புயத்துக்கு அணி என்ன ைவத்தாேன $கம்ப.00732.4
அயன் புதல்வன்_ெப.) தயரதைன அறியாதா இல்ைல
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.00733.1
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலக் குமர
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைம உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பrசு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00733.2

நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்துக் கைர ஏற
நான்முகற்கும் அrது ஆம் பல் $கம்ப.00733.3
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவத்த கைடத்தைலயாய்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறிந்தபடி ேகளாய் $கம்ப.00733.4
துனி இன்றி உயி ெசல்லச் சுட ஆழிப் பைட ெவய்ேயான் $கம்ப.00734.1
பனி ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) படி என்னப் பைக
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) படி
காப்ேபா_ெப.(காப்ேபான்_ெப.) $கம்ப.00734.2
தனு அன்றித் துைண இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான் $கம்ப.00734.3
மனு ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நதியான் மகவு இன்றி
வருந்துவான் $கம்ப.00734.4
சிைலக் ேகாட்டு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குதைலச் ெசங்கனி வாய்
கருெநடுமூங்கண் $கம்ப.00735.1
விைலக்கு ஓட்டும் ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மின்
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைடயாைர
$கம்ப.00735.2
முைலக் ேகாட்டு விலங்கு என்று அங்கு உடன் அணுகி முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00735.3
கைலக்ேகாட்டுத் திரு முனியால் துய நங்கக் கருதினான் $கம்ப.00735.4
தா_ெப.(தா_ெப.) காத்த நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குஞ்சித் தனயகள் என்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கம்ப.00736.1
வா காத்த வன முைலயா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயிறு வாய்த்திலரால்
$கம்ப.00736.2
ந காத்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காத்த நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காத்ேதன் என்னில்
பின் $கம்ப.00736.3

பா காத்தற்கு உrயாைரப் பணி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று அடி பணிந்தான்.
$கம்ப.00736.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்முனியும் அருள் சுரந்த
உவைகயன் ஆய் $கம்ப.00737.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அன்றி
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) இனிது
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00737.2
ெசவ்வி இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குrசிலைரத் தருகின்ேறன் இனித்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.00737.3
வவ்வி நுக ெபரு ேவள்விக்கு உrய எலாம்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.00737.4
காதலைரத் தரும் ேவள்விக்கு உrய எலாம் கடிது அைமப்ப $கம்ப.00738.1
மாதவrல் ெபrேயானும் மற்று அதைன முற்றுவித்தான் $கம்ப.00738.2
ேசாதி மணிப் ெபான் கலத்துச் சுைத அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு ஓ $கம்ப.00738.3
பூதகணத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஏந்தி அனல் நின்றும் ேபாந்ததால் $கம்ப.00738.4
ெபான்னின் மணிப் பrகலத்தில் புறப்பட்ட இன் அமுைதப் $கம்ப.00739.1
பன்னும் மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrேயான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பணியினால் $கம்ப.00739.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நிைற குணத்துத்
தசரதனும் வரன் முைறயால் $கம்ப.00739.3

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலா மூவருக்கும் நாலு கூறு இட்டு அளித்தான்
$கம்ப.00739.4
விrந்திடு தவிைன ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவவ்விய
தவிைனயாலும் $கம்ப.00740.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைட இல் மைற அைறந்த அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறத்தாலும் $கம்ப.00740.2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடகக் கரதலத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
எழுதrய திருேமனிக் $கம்ப.00740.3
கருங்கடைலச் ெசங்கனி வாய்க் ெகௗசைல என்பாள் பயந்தாள் $கம்ப.00740.4
தள் அrய ெபரு நதித் தனி ஆறு புக மண்டும் $கம்ப.00741.1
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) எனும் தைகயாைனப் பரதன் எனும் ெபயராைன
$கம்ப.00741.2
எள் அrய குணத்தாலும் எழிலாலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00741.3
வள்ளைலேய அைனயாைனக் ேககய ேகான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பயந்தாள்
$கம்ப.00741.4
அரு வலிய திறலினராய் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகடுக்கும் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
அரக்க $கம்ப.00742.1
ெவரு வரு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறலாகள் வில் ஏந்தும் எனில் ெசம்ெபான்
$கம்ப.00742.2
பரு வைரயும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவள்ளிப் பருப்பதமும் ேபால்வாகள்
$கம்ப.00742.3
இருவைரயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருவக்கு இைளயாளும்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்தாள்_வி.மு.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00742.4

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய ேப உணவின் கைலமகட்குத் தைலவராய்ச்
$கம்ப.00743.1
சிைல ஆயும் தனு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தெவமூவைரப்ேபால் பணிெசய்யக்
$கம்ப.00743.2
கைல ஆழிக் கதித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உதயத்தில்
கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00743.3
அைல ஆழி என வளந்தா மைற நான்கும் அைனயாகள் $கம்ப.00743.4
திைறேயாடும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைறஞ்சும் ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால்
தசரதனாம் $கம்ப.00744.1
ெபாைறேயாடும் ெதவுட மனத்தான் புதல்வ எனும் ெபயேர காண் $கம்ப.00744.2
உைற ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவலாய் உபநயன விதி முடித்து $கம்ப.00744.3
மைற ஓதுவித்து இவைர வளத்தானும் வசிட்டன் காண் $கம்ப.00744.4
ஈங்கு இவரால் என் ேவள்விக்கு இைடயூறு கடிது இயற்றும் $கம்ப.00745.1
தங்கு உைடய ெகாடிேயாைரக் ெகால்விக்கும் சிந்ைதயன் ஆய்ப் $கம்ப.00745.2
பூங்கழலாக் ெகாண்டுேபாய் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புக்ேகன் புகாமுன்னம்
$கம்ப.00745.3
தாங்கு அrய ேப ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) தாடைகேய தைலப்பட்டாள்.
$கம்ப.00745.4
அைல உருவு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உருவத்து
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நண்டு
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00746.1

நிைல உருவப் புய வலிைய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உருவ ேநாக்கு ஐயா
$கம்ப.00746.2
உைல உருவக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உமிழ் கண் தாடைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) உருவி $கம்ப.00746.3
மைல உருவி மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உருவி மண்_ெப.(மண்_ெப.) உருவிற்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாளி $கம்ப.00746.4
ெசக்க நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எr குஞ்சிச் சிரக் குைவகள் ெபாருப்பு
என்ன $கம்ப.00747.1
உக்கனேவா முடிவு இல்ைல ஓ அம்பிெனாடும் அரக்கி $கம்ப.00747.2
மக்களில் அங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபாய் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புக்கான்
மற்ைற அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.00747.3
புக்க இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அறிந்திேலன் ேபாந்தனன் என் விைன முடித்ேத
$கம்ப.00747.4
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற உண ஐய அயற்ேகயும்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய $கம்ப.00748.1
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவில்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் கடேலாடும் மைலேயாடும் $கம்ப.00748.2
தந்து ஏறச் சுடுகிற்கும் பைடக்கலங்கள் ெசய் தவத்தால் $கம்ப.00748.3
ஈந்ேதனும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உட்க இவற்கு ஏவல் ெசய்குநவால் $கம்ப.00748.4
ேகாதமன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பன்னிக்கு முன்ைன உருக்
ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.00749.1
ேபாது நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) எனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாலன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் ெபாடி கண்டாய் $கம்ப.00749.2

காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி ேமலும்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கrேயான் பால் உண்டால் $கம்ப.00749.3
ஈது இவன்தன் வரலாறும் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) வலியும் என உைரத்தான்
$கம்ப.00749.4
மாற்றம் யாது உைரப்பது மாய விற்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.00750.1
ேதாற்ற ஆறு என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துளங்குகின்றதால் $கம்ப.00750.2
ேநாற்றனள் நங்ைகயும் ெநாய்தின் ஐயன் வில் $கம்ப.00750.3
ஏற்றுேமல் இடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏற்றும் என்றனன் $கம்ப.00750.4
என்றனன் ஏன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எதி நின்றாைர
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.00751.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வணங்கின நால்வ ஓடின $கம்ப.00751.3
ெபான் திணி காமுகச் சாைல புக்கன $கம்ப.00751.4
உறு வலி யாைனைய ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனிய
$கம்ப.00752.1
ெசறி மயிக் கல் எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளின $கம்ப.00752.2
அறுபதி னாயிர அளவு இல் ஆற்றல $கம்ப.00752.3
தறி மடுத்து இைடயிைட தண்டின் தாங்கின $கம்ப.00752.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) முதுகு ஆற்ற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய $கம்ப.00753.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) நிமி வடவைர தானும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற
$கம்ப.00753.2

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைல உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) என வந்தது எங்கணும்
$கம்ப.00753.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைர திருநக இைரத்துக் காணேவ $கம்ப.00753.4
சங்ெகாடு சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) தrத்த ெசங்ைக அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.00754.1
சிங்க ஏறு அல்லேனல் இதைனத் தண்டுவான் $கம்ப.00754.2
எங்கு உளன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இன்று ஏற்றின்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைல $கம்ப.00754.3
மங்ைகதன் திரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) வாழுமால் என்பா $கம்ப.00754.4
ைகதவம் தனு எனல் கனகக் குன்று என்பா $கம்ப.00755.1
எய்தவன் யாவேனா ஏற்றிப் பண்டு என்பா $கம்ப.00755.2
ெசய்தது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைசமுகன் தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00755.3
ெமாய் தவப் ெபருைமயின் முயற்சியால் என்பா $கம்ப.00755.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமருைவத் திரட்டிற்ேற
என்பா $கம்ப.00756.1
வண்ண வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பண்டு கைடந்த மத்து என்பா
$கம்ப.00756.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவினுக்கு அரசேனா
என்பா $கம்ப.00756.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இடு ெநடிய வில் வழ்ந்தேதா

என்பா $கம்ப.00756.4
என் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாணக என இயம்பினான் என்பா
$கம்ப.00757.1

மன்னவ உள ெகாேலா மதி ெகட்டா என்பா $கம்ப.00757.2
முன்ைன ஊழ் விைனயினால் முடிக்கல் ஆம் என்பா $கம்ப.00757.3
கன்னியும் இச்சிைல காணுேமா என்பா $கம்ப.00757.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைல உைதத்த ேகாற்கு இலக்கம் யாது என்பா
$கம்ப.00758.1
நச்சு இைல நங்ைகேமல் நாட்டு ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என்பா $கம்ப.00758.2
நிச்சயம் எடுக்குங்ெகால் ேநமியான் என்பா $கம்ப.00758.3
சிற்சில விதி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைமதான்
என்பா $கம்ப.00758.4
ெமாய்த்தன இன்னணம் ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் $கம்ப.00759.1
உய்த்தன நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) முதுகு உளுக்கிக் கீ ழ் உற $கம்ப.00759.2
ைவத்தன வாங்குந யாவேரா எனக் $கம்ப.00759.3
ைகத்தலம் விதித்தன கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தேர $கம்ப.00759.4
ேபாதகம் அைனயவன் ெபாலிவு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.00760.1
ேவதைன தருகின்ற வில்ைல ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00760.2
மாதிைன ேநாக்குவான் மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00760.3
ேகாதமன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) கூறல் ேமயினான் $கம்ப.00760.4
இைமயவில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உைற $கம்ப.00761.1

உைமயிைன இகழ்ந்தனன் என்ன
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00761.2
கைம அறு சினத்தன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காமுகம் ெகாளாச்
$கம்ப.00761.3
சைமயுறு தக்கனா ேவள்வி சாரேவ $கம்ப.00761.4
உக்கன பல்ெலாடு கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஓடின $கம்ப.00762.1
புக்கன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
புகாத_எதி.ம.ெப.எச்.(புகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல்கள்
$கம்ப.00762.2
தக்கன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வியில் தழலும் ஆறின $கம்ப.00762.3
முக்கண் எண் ேதாளவன் முனிவும் ஆறினான் $கம்ப.00762.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைட வr சிைல சம்பு உம்பதம் $கம்ப.00763.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உைடைமயின் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நடுக்கம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.00763.2
ேகாள் உைட விைட அனான் குலத்துள்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00763.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைட உழவன் ஓ மன்னன்பால் ைவத்தான் $கம்ப.00763.4
காமுக வலிைய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கழறல் ேவண்டும் ஓ
$கம்ப.00764.1
வா சைட அரன் நிக வரத ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால் $கம்ப.00764.2
யா உள அறிபவ இவற்குத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00764.3
ேதமுக அல்குலாள் ெசவ்வி ேகள் எனா $கம்ப.00764.4

இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கரு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு இைண ஏற்றின் பைண ஏற்ற $கம்ப.00765.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பியலில் பளிக்கு நுகம்
பிைணத்து_வி.எச்.(பிைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதேனாடு
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈக்கும் $கம்ப.00765.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் மணிப் ெபான் கலப்ைப வயிரத்திண் ெகாழு
மடுத்திட்டு $கம்ப.00765.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெபாரு இல் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேவள்விக்கு அலகு இல்
பல சால் உழுேதம் $கம்ப.00765.4
உழுகின்ற ெகாழும் முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிrன் ஒளி $கம்ப.00766.1
ெபாழிகின்ற புவி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) உரு ெவளிப்பட்டு எனப்
புணr_ெப.(புணr_ெப.) $கம்ப.00766.2
எழுகின்ற ெதள் அமுேதாடு எழுந்தவளும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கித் $கம்ப.00766.3
ெதவுழுகின்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலத்துப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரசி
ேதான்றினாள் $கம்ப.00766.4
குணங்கைள என் கூறுவது ெகாம்பிைனச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ உய்யப் $கம்ப.00767.1
பிணங்குவன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இவைளத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபற்றது காண் $கம்ப.00767.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழயாள் எழுந்ததன்பின் கதி வானில் கங்ைக எனும்
$கம்ப.00767.3
அணங்கு இழியப் ெபாலிவு இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆறு ஒத்தா ேவறு உற்றா $கம்ப.00767.4

சித்திரம் இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒப்பது எங்கு உண்டு
ெசய்விைன ஆல் $கம்ப.00768.1
வித்தகமும் விதிவசமும் ேவறு ேவறு ஏ புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கிடப்ப $கம்ப.00768.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருைவ அமர குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆதrத்தால்
என அறிஞ $கம்ப.00768.3
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருைவ நில ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) எல்லாரும்
காதலித்தா $கம்ப.00768.4
கலித் தாைனக் கடேலாடும் ைகத் தானக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) $கம்ப.00769.1
ஒலித்து ஆழி என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெமாழிந்தாக்கு எதி
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00769.2
புலித் தாைனக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உrைவப் ேபாைவயான் ேபா
வில்ைல $கம்ப.00769.3
வலித்தாேன மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) திரு மணத்தான் என்று
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வலித்ேதம். $கம்ப.00769.4
வல் வில்லுக்கு ஆற்றாகள் மாரன் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வைள கரும்பின்
$கம்ப.00770.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) வில்லுக்கு ஆற்றாராய்த் தாம் எம்ைம விளிகுற்றா
$கம்ப.00770.2
கல் வில்ேலாடு உடன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழையக் காதலித்துச் $கம்ப.00770.3
ெசால் வில்லால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளிப்பாய் ேபா ெசய்யத்
ெதவுடங்கினா. $கம்ப.00770.4

இம் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஈவுதைன ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00771.1
ெசம்மன்ன புகழ் ேவட்ட ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால் ேதய்ந்தது
ஆல் $கம்ப.00771.2
ெபாம் என்ன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பும் புrகுழைலக் காதலித்த
$கம்ப.00771.3
அம் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தமது
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேபால்
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆல். $கம்ப.00771.4
மல் காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணிப் புயத்து மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மழ விைட ேயான் $கம்ப.00772.1
வில் காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமருள் ெமலிகின்றான் என
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00772.2
எல் காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடி
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) பைட ஈந்தா என ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
$கம்ப.00772.3
அல் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) கூைகையக் கண்டு அஞ்சின ஆம் என அகன்றா.
$கம்ப.00772.4
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்தச் சிைல அருகு $கம்ப.00773.1
ெசன்றும் இல ேபாய் ஒளித்த ேத ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) திrந்தும் இல
$கம்ப.00773.2
என்றும் இனி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) இல்ைல என்று இருந்ேதம்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஏற்றின் $கம்ப.00773.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மலக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சீைத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பழுது ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான்
$கம்ப.00773.4
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனி பகந்த எலாம் ெநறி
உன்னி அறிவனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.00774.1
புைனந்த சைட முடி துளக்கிப் ேபா ஏற்றின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பாத்தான்
$கம்ப.00774.2
வைனந்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) திரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
வள்ளலும் அம் மாதவத்ேதான் $கம்ப.00774.3
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்த
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைலைய ேநாக்கினான் $கம்ப.00774.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய் ஆகுதி வாய் வழி
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00775.1
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழும்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) என்ன எழுந்தான் $கம்ப.00775.2
அழிந்தது வில் என விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ஆத்தா $கம்ப.00775.3
ெமாழிந்தன ஆசிகள் முப்பைக ெவன்றா $கம்ப.00775.4
தூய தவங்கள் ெதவுடங்கிய ெதவுல்ேலான் $கம்ப.00776.1
ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் $கம்ப.00776.2
ேசயிைழ மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) சிந்ைத ெதவுறு எய்யா $கம்ப.00776.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வில்ைல அனங்கன் இறுத்தான் $கம்ப.00776.4
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல கால் வலிது என்பா $கம்ப.00777.1

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைட நங்ைக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள ெசங்ேகழ்ப்
$கம்ப.00777.2
பாணி இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பட ெசங்ைக படாேதல்
$கம்ப.00777.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மங்ைகயும் வாழ்வு
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) என்பா $கம்ப.00777.4
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரு கண்கள் பனிப்ப $கம்ப.00778.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சிைல ஏற்றிலன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.00778.2
நரந்தம் நைறக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நங்ைகயும் நாமும் $கம்ப.00778.3
முருங்கு எrயில் புக மூழ்குதும் என்பா $கம்ப.00778.4
வள்ளல் மணத்ைத மகிழ்ந்தனன் என்றால் $கம்ப.00779.1
ெகாள் என முன்பு ெகாடுப்பைத அல்லால் $கம்ப.00779.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அைணத்தவன் வில்ைல
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.00779.3
பிள்ைள முன் இட்டது ேபைதைம என்பா $கம்ப.00779.4
ஞான முனிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைல என்பா
$கம்ப.00780.1
ேகான் இவனில் ெகாடியா இைல என்பா $கம்ப.00780.2
மானவன் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைல கால் வைளயாேனல் $கம்ப.00780.3
பீன தனத்தவள் ேபறு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) என்பா
$கம்ப.00780.4

ேதாைகய இன்னன ெசால்லிட நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.)
$கம்ப.00781.1
ஓைக விளம்பிட உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00781.2
மாக மடங்கலும் மால் விைடயும் ெபான் $கம்ப.00781.3
நாகமும் நாகமும் நாண நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00781.4
ஆடகம் மா மைல அன்னது தன்ைனத் $கம்ப.00782.1
ேதட அரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சீைத எனும் ெபான் $கம்ப.00782.2
சூடக வால் வைள சூட்டிட நட்டும் $கம்ப.00782.3
ஏடு அவிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன
எடுத்தான் $கம்ப.00782.4
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயாமல் இருந்தவ
தாளின் $கம்ப.00783.1
மடுத்ததும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நுதி ைவத்ததும் ேநாக்கா $கம்ப.00783.2
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்தில ைகயால் $கம்ப.00783.3
எடுத்தது கண்டன இற்றது ேகட்டா $கம்ப.00783.4
ஆ இைடப் புகுதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று அமரகள்
கமலத்ேதான்தன் $கம்ப.00784.1
ேப உைட அண்டம் ேகாளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி ைநந்தா $கம்ப.00784.2
பா இைட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பகவது என் பாைரத் தாங்கி $கம்ப.00784.3

ேவ எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) இடி என ெவருவிற்று அன்ேற $கம்ப.00784.4
பூமைழ ெசாrந்தா விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ெபான்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கம்ப.00785.1
பாம மா கடல்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தூவி
ஆத்த $கம்ப.00785.2
ேகாமுனிக் கணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கூறின ஆசி ெகாற்ற
$கம்ப.00785.3
நாமம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சனகன் இன்று என் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன
பயந்தது என்றான் $கம்ப.00785.4
மாைலயும் இைழயும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச ெநய்யும் $கம்ப.00786.1
ேவைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தும் ெபான்னும் காசும் நுண் துகிலும்
வசிப்

$கம்ப.00786.2
பால் வைள அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) அளாய பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவப்ப
முந்ந $கம்ப.00786.3
ஓல் கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவா உற்று என்ன
ஒலி நக கிளந்தது அன்ேற $கம்ப.00786.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் மகர வைணத்

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உக நைகயும்
ேதாடும் $கம்ப.00787.1
வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நாட்டத்து $கம்ப.00787.2

எல் இயல் மதியம் அன்ன முகத்திய எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) ேதான்றச்
$கம்ப.00787.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாைகயின்
ஆடினாேர $கம்ப.00787.4
உண் நறவு அருந்தினாrன் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒளி கருங்கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.00788.1
புண் உறு புலவி நங்கக் ெகாழுநைரப் புல்லிக் ெகாண்டா $கம்ப.00788.2
ெவண்ணிற ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேமல் ேமல் விr கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பருகுமா ேபால் $கம்ப.00788.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நிைற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வறியவ
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா $கம்ப.00788.4
வயிrய மதுர கீ தம் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அமுத கீ தம் $கம்ப.00789.1
ெசயிrய மகர யாழின் ேதம் பிழி தெயமூவ கீ தம் $கம்ப.00789.2
பயி_ெப.(பயி_ெப.) கிைள ேவயின் கீ தம் என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பருகி விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
$கம்ப.00789.3
உயி உைட உடம்பும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா $கம்ப.00789.4
ஐயன் வில் இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காணிய அமர நாட்டுத் $கம்ப.00790.1
ைதயலா இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாrன் மகளிைரத்
தழுவிக் ெகாண்டா $கம்ப.00790.2

ெசய்ைகயின் வடிவின் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பாடலி_ெப.(பாடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதளிதல் ேதற்றா $கம்ப.00790.3
ைம அr ெநடுங்கண் ேநாக்கம் இைமத்தலும்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா $கம்ப.00790.4
தயரதன் புதல்வன்_ெப.) என்பா தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன்
என்பா $கம்ப.00791.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) என்பா பூைவயும் ெபாருவும் என்பா $கம்ப.00791.2
மயல் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்பா மானுடன் அல்லன் என்பா $கம்ப.00791.3
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெபாரு கடலுள் ைவகும் கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா $கம்ப.00791.4
நம்பிையக் காண நங்ைகக்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நயனம் ேவண்டும்
$கம்ப.00792.1
ெகாம்பிைனக் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாறும்
குrசிற்கும் அன்னேதயால் $கம்ப.00792.2
தம்பிையக் காண்மின் என்பா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
என்பா $கம்ப.00792.3
இம்ப இந் நகrல் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவைன
இைறஞ்சும் என்பா $கம்ப.00792.4
இற்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.)
ஆக மதிெயாடும் எல்லி நங்கப் $கம்ப.00793.1

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி பின்னும்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயால் சிறிது
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00793.2
சிற்றிைடப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெகாங்ைகச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக்
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $கம்ப.00793.3
ெபான் ெதவுடி மடந்ைதக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் $கம்ப.00793.4
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடு உயிrேனாடும் உருகு பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
நங்கிப் $கம்ப.00794.1
பாசிைழ மகளி_ெப.) சூழப் ேபாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பளிக்கு மாடக்
$கம்ப.00794.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் தாமைரயின் ெபாய்ைகச்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ச்_ஒற்.)
சந்திரகாந்தம் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00794.3
சீத ந ெதளித்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகைய
அrதின் ேசந்தாள் $கம்ப.00794.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உற்றது என்னும் ெபருைமயால்
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆன $கம்ப.00795.1
வண்ணமும் இைலகளாேல காட்டலால் வாட்டம் தந்ேதன் $கம்ப.00795.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கமலங்காள் என் தளி
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உண்ட கண்ணின் $கம்ப.00795.3
உள் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) காட்டின  என் உயி தர உேலாவின ேர $கம்ப.00795.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உலாவு ேமருேவாடு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உலாவு
பாணியும் $கம்ப.00796.1
தூண் உலாவு ேதாளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் $கம்ப.00796.2

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலாவின் நூல் உலாவும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாபும்
மீ ளவும் $கம்ப.00796.3
காணல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆவி காணல் ஆகுேம ெகாலாம்
$கம்ப.00796.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு திங்ேகளாடு மீ து சூழ் $கம்ப.00797.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கிேயாடும் வாசிைலக்
$கம்ப.00797.2
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கண்ணின் ெமாண்டுெகாண்டு என் ஆவிைய
$கம்ப.00797.3
உண்டது உண்டு என் ெநஞ்சின் இன்றும் உண்டு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றும் உண்டு அேரா $கம்ப.00797.4
பஞ்சு அரங்கு தயின் ஆவி பற்ற நடு ெகாற்ற வில் $கம்ப.00798.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரங்கள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அரங்க
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) காமன் எய்யேவ $கம்ப.00798.2
சஞ்சலம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது ைதயலாைர
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00798.3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) என்ன ஆண்ைமேய
$கம்ப.00798.4
இைளக்கலாத ெகாங்ைககாள் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விம்மி என் ெசய்த $கம்ப.00799.1

முைளக்கலா மதிக் ெகாழுந்து ேபாலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தினான்
$கம்ப.00799.2
வைளக்கலாத வில் ைகயாளி வள்ளல் மாபின் உள் உறத் $கம்ப.00799.3
திைளக்கல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகில் ஆன
ெசய் தவங்கள் ெசய்ம்மிேன $கம்ப.00799.4
எங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது இந்த இந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
உலாய் $கம்ப.00800.1
அங்கி என்று அனங்கன் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்பின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கம்ப.00800.2
ெபாங்குகின்ற ெகாங்ைகேமல் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெபாழிந்தது என்னினும்
$கம்ப.00800.3
கங்குல்வந்த திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அன்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) களங்கம்
இல்ைலேய $கம்ப.00800.4
அடந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனங்கன்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழன்று சிந்தும் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனும் $கம்ப.00801.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) குைடந்த ெமய்யின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவந்திடாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கம்ப.00801.2
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) துைதந்த காrயாைன அன்ன காைள_ெப.(காைள_ெப.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.00801.3
உடன் ெதவுடந்து ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு என் உள்ளேம $கம்ப.00801.4

விண்ணுேள எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மாபின் நூலின் மின்ெனாடு இம் $கம்ப.00802.1
மண்ணுேள இழிந்தது என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனா $கம்ப.00802.2
எண்ணுேள ஏ இருந்தேபாதும் யாவ என்று ேதகிேலன் $கம்ப.00802.3
கண்ணுேள ஏ இருந்தேபாதும் என் ெகால் காண்கிலாதேவ $கம்ப.00802.4
ெபய் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயல் பிறக்க ஒணா மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00803.1
ஐய ெபான் கலத்ெதவுடு அங்ைக விட்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆத ேபால் $கம்ப.00803.2
ெமாய் கிடக்கும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
முயங்கிடாது முன்னேம $கம்ப.00803.3
ைக கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கட்டு உைரப்பது என் ெகாேலா
$கம்ப.00803.4
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் ைநந்து
ைநந்து இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மி விம்மிேய
$கம்ப.00804.1
ெபான் திணிந்த ெகாங்ைக மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) இடrன் மூழ்கு
ேபாழ்தின்வாய் $கம்ப.00804.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன சிைல முறிந்த ெகாள்ைக கண்டு குளி
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.00804.3
ஒன்றும் உண் கண் மதி முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசய்தது உைர ெசய்வாம் $கம்ப.00804.4

வடங்களும் குைழகளும் வான வில் இடத் $கம்ப.00805.1
ெதவுடந்து பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்களும் துகிலும் ேசாதர $கம்ப.00805.2
நுடங்கிய_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின் என ெநாய்தின்
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00805.3
ெநடுந்தடம் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நலமாைலேய $கம்ப.00805.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வணங்கிலள்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயள்
$கம்ப.00806.1
அந்தம் இல் உவைகயள் ஆடிப்
பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00806.2
சிந்ைதயுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த ெசய்ைகயும் $கம்ப.00806.3
சுந்தr ெசால் எனத் ெதவுழுது ெசால்லுவாள் $கம்ப.00806.4
கயரத துரக மாக் கடலன் கல்வியன் $கம்ப.00807.1
தயரதன் எனும் ெபயத் தனிச் ெசல் ேநமியான் $கம்ப.00807.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெபாழி தட ைகயான் புதல்வன்_ெப.) பூங்கைண $கம்ப.00807.3
மயல் விைள மதனற்கும் வடிவு ேமன்ைமயான். $கம்ப.00807.4
மரமாமரம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என வலிய ேதாளினான்
$கம்ப.00808.1
அரா அைண அமலன் என்று அயிக்கும் ஆற்றலான் $கம்ப.00808.2
இராமன் என்பது ெபய இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாெவாடும்
$கம்ப.00808.3

பரா வரு முனிெயாடும் பதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான். $கம்ப.00808.4
பூண் இயல் ெமாய்ம்பினன் புனிதன் எய்தவில் $கம்ப.00809.1
காணிய வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
என்னக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.00809.2
ஆைணயின் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்
அதைன ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக $கம்ப.00809.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இனிது ஏற்றினான் நடுங்கிற்று உம்பேர. $கம்ப.00809.4
மாத்திைர அளவில் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மடுத்து முன் பயில் $கம்ப.00810.1
சூத்திரம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனத் ேதாளின் வாங்கினான்
$கம்ப.00810.2
ஏத்தின இைமயவ இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.00810.3
ேவத்து அைவ நடுக்கு உற முறிந்து வழ்ந்தேத

$கம்ப.00810.4
ேகாமுனி உடன் வரு ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) என்ற பின் $கம்ப.00811.1
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணினான் என்ற தன்ைமயால்
$கம்ப.00811.2
ஆம் அவேன ெகால் என்று ஐயம் நங்கினாள் $கம்ப.00811.3
வாம ேமகைல இற வளந்தது அல்குேல $கம்ப.00811.4
இல்ைலேய நுசுப்பு என்பா உண்டு உண்டு என்னவும் $கம்ப.00812.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) முைலகளும் விம்ம
விம்முவாள் $கம்ப.00812.2

ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறியின்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதான்றேல
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.00812.3
அல்லேனல் இறப்பன் என்று அகத்துள் உன்னினாள் $கம்ப.00812.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உற்று அயபவள் அன்னள்
ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00813.1
பாசைடக் கமலத்ேதான் பைடத்த வில் இறும் $கம்ப.00813.2
ஓைசயின் ெபrயது ஓ உவைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.00813.3
ேகாசிகற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி சனகன் கூறுவான் $கம்ப.00813.4
உைரெசய் எம்ெபரும உன் புதல்வன்_ெப.) ேவள்விதான் $கம்ப.00814.1
விைரவின் இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவட்ைகேயா $கம்ப.00814.2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.00814.3
அரைசயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அைழத்தல் ேவட்ைகேயா
$கம்ப.00814.4
மல் வலான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
$கம்ப.00815.1
ஒல்ைலயில் அவனும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதல்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என $கம்ப.00815.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உவைகயான்
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு எலாம் $கம்ப.00815.3

ெசால்லுக என்று ஓைலயும் தூதும் ேபாக்கினான் $கம்ப.00815.4
கடுகிய தூதரும் காலில் காலின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00816.1
இடி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி அேயாத்தி எய்தினா
$கம்ப.00816.2
அடி இைண ெதவுழ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி மன்னதம் $கம்ப.00816.3
முடிெயாடு முடி ெபாரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) முன்னினா $கம்ப.00816.4
முகந்தன திரு அருள் முைறயின் எய்தினா $கம்ப.00817.1
திகழ்ந்து ஒளி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண ெதவுழுது ெசல்வைனப்
$கம்ப.00817.2
புகழ்ந்தன அரச நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புதல்வ ேபாய பின் $கம்ப.00817.3
நிகழ்ந்தைத இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என ெநடிது கூறினா $கம்ப.00817.4
கூறிய தூதரும் ெகாணந்த ஓைலைய $கம்ப.00818.1
ஈறில் வண் புகழினாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றன $கம்ப.00818.2
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புல மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கினான்
$கம்ப.00818.3
மாறு அதி கழலினான் வாசி என்றனன் $கம்ப.00818.4
இைல முகப் படத்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எழுதிக்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) காட்டிய
$கம்ப.00819.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிைலத் ெதவுழில் ெசவியில்
சாதலும் $கம்ப.00819.2

நிைல முக வலயங்கள் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நங்கிட $கம்ப.00819.3
மைல என
வளந்தன_வி.மு.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) வயிரத்
ேதாள்கேள $கம்ப.00819.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
தக்கன் ேவள்வியில் $கம்ப.00820.1
கற்ைற வா சைட முடிக் கணிச்சி வானவன் $கம்ப.00820.2
முற்ற ஏழ் உலைகயும் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மூr
வில் $கம்ப.00820.3
இற்ற ேப ஒலி ெகால் அன்று இடித்தது இங்கு என்றான் $கம்ப.00820.4
என்று உைரத்து எதி எதி இைடவிடாது ேந $கம்ப.00821.1
துன்றிய கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தூத
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் $கம்ப.00821.2
ெபான் திணி கலன்களும் தூசும் ேபாக்கினான் $கம்ப.00821.3
குன்று என உயrய குவவுத் ேதாளினான் $கம்ப.00821.4
வானவன் குலத்து எம வரத்தினால் வரும் $கம்ப.00822.1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் மிதிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கம்ப.00822.2
ேசைனயும் அரசரும் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முந்து
எனா $கம்ப.00822.3
ஆைன ேமல் மண முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறக என்று ஏவினான் $கம்ப.00822.4

வாம் பr விr திைரக் கடைல வள்ளுவன் $கம்ப.00823.1
ேதம் ெபாழி துழாய் முடிச் ெசங்கண் மாலவன் $கம்ப.00823.2
ஆம் பrசு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.00823.3
சாம்புவன் திrந்து எனத் திrந்து சாற்றினான் $கம்ப.00823.4
சாற்றிய முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலி ெசவியில் சாரும் முன் $கம்ப.00824.1
ேகால் ெதவுடி மகளிரும் ேகால ைமந்தரும் $கம்ப.00824.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தரு குமரரும் ெவன்றி ேவந்தரும் $கம்ப.00824.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக் களிப்பின் ஓங்கினா
$கம்ப.00824.4
விைட ெபாரு நைடயினான் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ $கம்ப.00825.1
இைட இைல உலகினில் என்ன
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00825.2
கைடயுக முடிவினில் எைவயும் கால் படப் $கம்ப.00825.3
புைட ெபய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயேத $கம்ப.00825.4
சில் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எனச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதகள் தாம் $கம்ப.00826.1
புல்லிடு சுட எனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தரால் $கம்ப.00826.2
எல்லிடு கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) எறிக்கும் ஓைடயால் $கம்ப.00826.3

வில்லிடும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவழேம $கம்ப.00826.4
கால் விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு குைட கணக்கு இல்
ஓதிமம் $கம்ப.00827.1
பால் விrந்தது எனப் பறப்ப
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00827.2
ேமல் விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெகாடிப்படைல
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எலாம் $கம்ப.00827.3
ேதால் உrந்து உகுவன ேபான்று ேதான்றுமால் $கம்ப.00827.4
நுடங்கிய_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நூைழக் ைகம் மைலக் $கம்ப.00828.1
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கலுழ் ேசைனையக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் என $கம்ப.00828.2
இடம்பட எங்கணும் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) $கம்ப.00828.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பருகிடத் தாழ்வ ேபான்றேவ
$கம்ப.00828.4
இைழயிைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) எறிக்கும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) $கம்ப.00829.1
தைழயிைட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெகடத்
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $கம்ப.00829.2

மைழயிைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.00829.3
குைழவுற முழங்கிடும் குழாம் ெகாள் ேபrேய $கம்ப.00829.4
மன் அணிப் புரவிகள் மகளி_ெப.) ஊவன $கம்ப.00830.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) உந்திய திைர ஆறு
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.00830.2
ெபான்னணிப் புண முைலப் புr ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தலா
$கம்ப.00830.3
மின் என மடப் பிடி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபான்றேவ $கம்ப.00830.4
இைண அடுத்து இைடயிைட ெநருக்க ஏைழய $கம்ப.00831.1
துைண முைலக் குங்குமச் சுவடும் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.00831.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரப் புயத்து ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாந்தும் மாழ்கி
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) $கம்ப.00831.3
அைண எனப் ெபாலிந்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்ெசல் ஆறு அேரா
$கம்ப.00831.4
முத்தினால் முழு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எறிக்கும் ெமாய்ம் மணிப் $கம்ப.00832.1
பத்தியால் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) பரப்பும் பாகினும்
$கம்ப.00832.2
தித்தியா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ச்சிய $கம்ப.00832.3
உத்தராசங்கம் இட்டு ஒளிக்கும் கூற்றேம $கம்ப.00832.4
வில்லின வாளின ெவறித்த குஞ்சிய $கம்ப.00833.1

கல்லிைனப் பழித்து உய கனகத் ேதாளின $கம்ப.00833.2
வல்லியின் மருங்கின மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) மாப் பிடி $கம்ப.00833.3
புல்லிய களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என ைமந்த ேபாயினா $கம்ப.00833.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல மைழயின்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் $கம்ப.00834.1
துன்று இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தலா முகங்கள் ேதான்றலால்
$கம்ப.00834.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலா முழு மதி
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மானம்ேபால் $கம்ப.00834.3
ெசன்றன தரள வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிவிைக ஈட்டேம $கம்ப.00834.4
ெமாய் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
உைடக் $கம்ப.00835.1
ைககளில் திைச நிைலக் களிற்ைற ஆய்வன $கம்ப.00835.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உற்று இழி_வி.(இழி_வி.) மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அறாைமயால் $கம்ப.00835.3
ெதவுய்யைலக் கடந்தில சூழி யாைனேய $கம்ப.00835.4
சூ உைட நிைலெயனத் ேதாய்ந்தும் ேதாய்கிலா $கம்ப.00836.1
வா உைட வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) மகளி_ெப.) சிந்ைதேபால் $கம்ப.00836.2
தாெராடும் சதிெயாடும் தாவும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.00836.3
பாrைட மிதிக்கில பrயின் பந்திேய $கம்ப.00836.4
ஊடிய மனத்தின உறாத ேநாக்கின $கம்ப.00837.1

நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிப்பின ெநறித்த ெநற்றிய
$கம்ப.00837.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் ேகாைதயும்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தல $கம்ப.00837.3
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) உயி என அருகு ேபாயினா $கம்ப.00837.4
மாறு எனத் தடங்கைளப் ெபாருது மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) $கம்ப.00838.1
ஊறு பட்டிட இைட ஒடித்துச் சாய்த்து உராய் $கம்ப.00838.2
ஆறு எனச் ெசன்றன அருவி பாய் கவுள் $கம்ப.00838.3
தாறு எனக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உமிழ் தறுகண் யாைனேய $கம்ப.00838.4
உழுந்து இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைல
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கணும் $கம்ப.00839.1
அழுந்திய உயிக்கு எலாம் அருள் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆயினான்
$கம்ப.00839.2
எழுந்திலன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடப்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசைனயின் $கம்ப.00839.3
ெகாழுந்து ேபாய்க் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மிதிைல
கூடிற்ேற $கம்ப.00839.4
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
மனங்கள் ைக ேகாப்பக் காதலின் $கம்ப.00840.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி ேகாைதய வதன ராசி ஆல் $கம்ப.00840.2
பண்டிகள் பண்டிகள் பrசில் ெசல்வன $கம்ப.00840.3
புண்டrகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேபாவ ேபான்றேவ $கம்ப.00840.4
பாண்டிலின் ைவத்த ஓ பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தன்ெனாடும் $கம்ப.00841.1

ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ஏகுவான்
இைடக் $கம்ப.00841.2
காண்டலும் ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைடக்கண்
அஞ்சனம் $கம்ப.00841.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைகக்கு இனியது ஓ அமுதம் ஆயேத $கம்ப.00841.4
பிள்ைள மான் ேநாக்கிையப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாகின்றான் $கம்ப.00842.1
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ந மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.)
அதனின் அன்னமாம் $கம்ப.00842.2
புள்ளும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பூவும்
ேநாக்கினான் $கம்ப.00842.3
உள்ளமும் தானும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடுவான் $கம்ப.00842.4
அங்கண் ஞாலத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) மிைடதலால் $கம்ப.00843.1
ெபாங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட சாமைர ேபாத்தலால் $கம்ப.00843.2
கங்ைக யாறு கடுத்தது கா எனச் $கம்ப.00843.3
சங்கு ேபr முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனேய
$கம்ப.00843.4
அமித அம் ெசால் அணங்கு அைனயா உயி $கம்ப.00844.1
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூநுதிக் கண் எனும்
காலன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கம்ப.00844.2
குமர ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) குளிப்ப வழங்கலால் $கம்ப.00844.3
சமர பூமியும் ஒத்தது தாைனேய $கம்ப.00844.4

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மிைடந்தன தூணம் மிைடந்து என $கம்ப.00845.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிைடந்தன வான்_ெப.(வான்_ெப.) மின் மிைடந்து எனத்
$கம்ப.00845.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மிைடந்தன தம்மி மிைடந்து என $கம்ப.00845.3
ஆள் மிைடந்தன ஆளி மிைடந்து என $கம்ப.00845.4
வா குலாம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ைவத்த கண் வாங்கிடப் $கம்ப.00846.1
ேபகிலாது பிறங்கு முகத்தினான் $கம்ப.00846.2
ேதகிலான் ெநறி அந்தrல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.00846.3
மூr மாமத யாைனைய முட்டினான் $கம்ப.00846.4
சுழிெகாள் வாம்பr துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ
ேதாைகயாள் $கம்ப.00847.1
வழுவி வழலுற்றாைள

ஓ வள்ளல்தான் $கம்ப.00847.2
எழுவின் நள் புயத்தால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏந்தினான் $கம்ப.00847.3
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழியான் தைரதான் ைவயான்
$கம்ப.00847.4
துைணத்த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேநாவத் ெதவுடந்து இைட $கம்ப.00848.1
கைணக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கணினாைள ஓ காைளதான் $கம்ப.00848.2
பைணத்த ெவம்முைலப் பாய்மத யாைனைய $கம்ப.00848.3
அைணக்க நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ைகக்கு அகலிடம் இல் என்றான் $கம்ப.00848.4
சுழியும் குஞ்சி மிைசச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆத்திடப் $கம்ப.00849.1

ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாமத யாைனயின்
ேபாகின்றான் $கம்ப.00849.2
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காrைக $கம்ப.00849.3
விழிைய ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவைலயும் ேநாக்கினான் $கம்ப.00849.4
தரங்க வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) சீறடிக்
$கம்ப.00850.1
கருங்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடயாைள ஓ காைளதான் $கம்ப.00850.2
ெநருங்கு பூண்முைல நள்வைளத் ேதாளினி $கம்ப.00850.3
மருங்குல் எங்கு மறந்தது ந என்றான் $கம்ப.00850.4
கூற்றம் ேபாலும் ெகாைல கண்ணினால் அன்றி $கம்ப.00851.1
மாற்றம் ேபசுகிலாைள ஒ வள்ளல்தான் $கம்ப.00851.2
ஆற்று ந இைட அங்ைககளால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00851.3
ஏற்றுவா உைம யாவ ெகாேலா என்றான் $கம்ப.00851.4
தள்ள அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பரம்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒட்டகம் $கம்ப.00852.1
ெதள்ளு ேதம் குைழ யாைவயும் தின்கில $கம்ப.00852.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) என்னத் தம்வாயும் உலந்தன $கம்ப.00852.3
கள் உண் மாந்தrல் ைகப்பன ேதடிேய $கம்ப.00852.4
அரத்த ேநாக்கின அல் திரள் ேமனிய $கம்ப.00853.1
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவின பப்பர ஏகினா
$கம்ப.00853.2

திருத்து கூடத்தில் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கைணயத்ெதவுடும் $கம்ப.00853.3
எருத்தின் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என்னேவ $கம்ப.00853.4
பித்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பிணங்கிப் பிடியில் ைக $கம்ப.00854.1
ைவத்த ேமலிருந்து அஞ்சிய மங்ைகமா $கம்ப.00854.2
எய்த்து இடுக்கண் உற்றா புைதத்தா இரு $கம்ப.00854.3
ைகத் தலங்களில் கண் அடங்காைமேய $கம்ப.00854.4
வாம ேமகைலயா இைட வாலதி $கம்ப.00855.1
பூமி ேதாய் பிடிச் சிந்தரும் ேபாயினா $கம்ப.00855.2
காம_ெப.(காம_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நாள்மலக் கானத்துள்
$கம்ப.00855.3
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேமல் வரும் ேதைரயின் ஆய் அேரா $கம்ப.00855.4
இம்ப நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$கம்ப.00856.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேகாமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால் $கம்ப.00856.2
கம்ப மா வரக் கால்கள் வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.00856.3
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாைளக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குதிைரேய $கம்ப.00856.4
சந்த வாகுழல் ேசாபைவ தாங்கலா $கம்ப.00857.1
சிந்தும் ேமகைல சிந்ைதயும் ெசய்கலா $கம்ப.00857.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வில் இறுத்தான் எனும் இன்ெசாைல $கம்ப.00857.3

ைமந்த ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடுவா $கம்ப.00857.4
குைடய குண்டிைக தூக்கின குந்திய $கம்ப.00858.1
நைடய நாசி புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக
நாற்றல $கம்ப.00858.2
கட களிற்ைறயும் காrைக யாைரயும் $கம்ப.00858.3
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சிய
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) முந்தினா $கம்ப.00858.4
நாறு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நங்ைகய கண்கள் ந
$கம்ப.00859.1
ஊற ேநவந்து உருவு ெவளிப்பட $கம்ப.00859.2
மாறு ெகாண்டைன
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ஆகில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00859.3
ஏறு ேத எனக் ைககள் இழிச்சுவா $கம்ப.00859.4
குைரத்த ேதரும் களிறும் குதிைரயும் $கம்ப.00860.1
நிைரத்த வா முரசும் ெநளிந்து எங்கணும் $கம்ப.00860.2
இைரத்த ேப ஒலியால் இைட யாவரும் $கம்ப.00860.3
உைரத்து உணந்தில ஊமrன் ஏகினா $கம்ப.00860.4
நுண் சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) வலந்து அன நுண் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
$கம்ப.00861.1
கள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கருங்குழலா குழு $கம்ப.00861.2
உள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) சிலம்ப ஒதுங்கலால் $கம்ப.00861.3

புள்_ெப.(புள்_ெப.) சிலம்பிடு ெபாய்ைகயும் ேபான்றேத $கம்ப.00861.4
ெதள் திைரப் பரைவத் திரு அன்னவ $கம்ப.00862.1
நுண் திைரப் புைர ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்கிைனக் $கம்ப.00862.2
கண்டு இைரப்பன ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) கண் களி $கம்ப.00862.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரப்பன ஆைன மதங்கேள $கம்ப.00862.4
உைழ கலித்தன என்ன உயித் துைண $கம்ப.00863.1
நுைழ கலிக்கரும் கண்ணிய நூபுர $கம்ப.00863.2
இைழ கலித்தன இன்னியமா எழு $கம்ப.00863.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
வாசி கலித்தேவ $கம்ப.00863.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) களிப்ப நடப்பவ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கம்ப.00864.1
உண் களிக் கமலங்களின் உள் உைற $கம்ப.00864.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) களிச் சிறு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) எனச்
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.00864.3
கண் களித்தன காமன் களிக்கேவ $கம்ப.00864.4
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாத்திரமும் அrதாம் இைட
$கம்ப.00865.1
வண்ண மாத் துவ வாய்க் கனி வாய்ச்சிய $கம்ப.00865.2
திண்ணம் ஆத்து ஒளி ெசவ்விள ந இழி_வி.(இழி_வி.) $கம்ப.00865.3
சுண்ணம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
தூளியும் ஆத்தேவ $கம்ப.00865.4

சித்திரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத ைமந்த மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
$கம்ப.00866.1
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்ப நிைனப்ப உலப்பில
$கம்ப.00866.2
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தின எத்தைனேயா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
$கம்ப.00866.3
ெமாய்த்து இைரத்து வழி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முன்னினா $கம்ப.00866.4
குைச உறு பrயும் ேதரும் வரரும்

குழுமி எங்கும் $கம்ப.00867.1
விைசெயாடு கடுகப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வங்கிய

தூளி விம்மிப் $கம்ப.00867.2
பைசயுறு துளியின் தாைரப் பசுந்ெதவுைள அைடத்த ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கம்ப.00867.3
திைச ெதவுறும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மதத்ெதவுைள ெசம்மிற்று அன்ேற $கம்ப.00867.4
ேகடகத் தடக் ைகயாேல கிள ஒளி வாளும் பற்றிச் $கம்ப.00868.1
சூடகத் தளிக் ைக மற்ைறச் சுடமணித் தடக்ைக பற்றி $கம்ப.00868.2
ஆடகத்து ஓைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில்
$கம்ப.00868.3
பாடகக் காலினாைரப் பயப் பயக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா $கம்ப.00868.4
ெசய்களில் மடுவில் நல்நச் சிைறகளில் நிைறயப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00869.1

ெநய்தலும் குமுதப் பூவும்
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கமலம் ேபாதும்
$கம்ப.00869.2
ைககளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்டக் கண்டு $கம்ப.00869.3
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ தருதி என்று
ெகாழுநைரத் ெதவுழுகின்றாரும் $கம்ப.00869.4
பந்தியம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) நின்றும் பா இைட இழிந்ேதா வாசக் $கம்ப.00870.1
ெகாந்தள பாரம் ேசாரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கலன்கள்
சிந்தச் $கம்ப.00870.2
சந்த நுண் துகிலும் வழத்

தளிக் ைகயால் அைணத்துச் சார $கம்ப.00870.3
வந்தது ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) என்ன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என இrயல்
ேபாவா $கம்ப.00870.4
குைடெயாடு களிறும் ெதவுங்கல் குழாங்களும் ெகாடியின் காடும் $கம்ப.00871.1
இைட இைட மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
ெவளி கரந்து இருைளச் ெசய்யப் $கம்ப.00871.2
பைடகளும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூணும்
பட ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) பரப்பிச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00871.3
இைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் உள்ேள இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) உண்டு
பகலும் உண்ேட $கம்ப.00871.4
முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மூரல் முறுவலா
முகங்கள் என்னும் $கம்ப.00872.1
திருக்கிள கமலப் ேபாதில் தட்டின
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூவாள் $கம்ப.00872.2

ெநருக்கு இைட
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நங்கள்_பதி.ெப.(நங்கள்_முன்.பன்.) நங்குமின் நங்கும் என்று என்று $கம்ப.00872.3
அருக்கனில் ஒளிரும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) அகலப்
ேபாவா $கம்ப.00872.4
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரு ெநறியின்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெநருக்கினால் சுருக்குண்டு
அற்றுக் $கம்ப.00873.1
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00873.2
பாந்தளின் அல்குலாதம் பrபுரம் புலம்பப் பசுைம_ெப.(பசுைம_ெப.) ெபான்
$கம்ப.00873.3
பூந்தளி உைறப்ப மாழ்கிப் ேபாக்கு அrது என்ன நிற்பா $கம்ப.00873.4
ெகாற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயங்கள் எங்கும் ெகாண்டலின் துைவப்பப்
பண்டிப் $கம்ப.00874.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏறு அன்னப் புள்ளில்
ேபைதய ெவருவி நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00874.2
முற்று உறு பரங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முைறமுைற பாசத்ேதாடும்
$கம்ப.00874.3
பற்று அற வசி
 ஏகி ேயாகியில் பrவு
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00874.4
கால்ெசறி ேவகப் பாக காமுக உண்ைட பாரா $கம்ப.00875.1
வா சிைறக் ெகாங்ைக அன்ன கும்பமும் மருப்பும் காணப் $கம்ப.00875.2

பால்ெசறி கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைனக்ைக
மால்யாைன என்ன $கம்ப.00875.3
நச்சிைற பற்றி ஏறா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.00875.4
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) இயல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கண்வாள் அமுது உகு
குமுதச் ெசவ்வாய் $கம்ப.00876.1
விறலியேராடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ெசயிrய புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ேமலா $கம்ப.00876.2
நைற ெசவி ெபய்வது என்ன ைநவள அமுதப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.00876.3
முைறமுைற நணுகப் ேபானா கின்னர மிதுனம் ஒப்பா $கம்ப.00876.4
அருவிெபய் வைரயில் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அங்குசம் நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும் $கம்ப.00877.1
இrயலின் சனங்கள் சிந்தும் இளங்களிச் ெசங்கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.00877.2
விrசிைறத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ேவறு ஓ வழ்மதம்

ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.00877.3
சுrகுழல் படிய ஒற்றிப் பிடிெயாடும் ெதவுடந்து ெசல்வ $கம்ப.00877.4
நிைறமதித் ேதாற்றம் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடலிற்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00878.1
அைறபைற துைவப்பத் ேதரும் யாைனயும்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாவும் $கம்ப.00878.2

கைறெகழு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாரும் ைமந்தரும் கவினி ஒல்ைல
$கம்ப.00878.3
ெநறி இைட படர ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேநய மங்ைகயதாம் ெசல்வா
$கம்ப.00878.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அம் கமலக் கானில் ெபாலிவது ஓ
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என்னக் $கம்ப.00879.1
ைககய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
கணிைகய_ெப.(கணிைகய_ெப.) ஈட்டம்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00879.2
ஐயிரு நூறு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய் மணிச்
சிவிைக தன்ேமல் $கம்ப.00879.3
தெயமூவ மங்ைகயரும் நாணத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைச முரலப் ேபானாள்
$கம்ப.00879.4
காரணம் இன்றிேயயும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழிக்கும் கண்ணா $கம்ப.00880.1
வர ேவத்திரத்தா தாழ்ந்து விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கஞ்சுகத்து ெமய்யா $கம்ப.00880.2
தாரணி புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமலா தலத்து உளா கதித்த ெசால்லா
$கம்ப.00880.3
ஆரணங்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) அடி முைற
காத்துப் ேபானா $கம்ப.00880.4
விrமணித் தாகள் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவசr
ெவrநில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00881.1
அrமலத் தடங்கண் நல்லா ஆயிரத்து இரட்டி சூழக் $கம்ப.00881.2

குருமணிச் சிவிைக தன்ேமல் ெகாண்டலின் மின்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன $கம்ப.00881.3
இருவைரப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக யாழ் இைச
முரலப் ேபானாள் $கம்ப.00881.4
ெசங்ைகயில் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) சிறு
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பூைவ பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $கம்ப.00882.1
சங்கு உைற கழித்த அன்ன சாமைர முதல தாங்கி $கம்ப.00882.2
இங்கு அலது எண்ணுங்கால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுதிைர வளாகம்
தன்னில் $கம்ப.00882.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இல்ைல என்ன மடந்ைதய
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபானா $கம்ப.00882.4
ெவள்ெளயிற்று இலவச் ெசவ்வாய்
முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவண்மதியம் என்று
$கம்ப.00883.1
ெகாள்ைளயில் சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்கள்
குழுமிய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஊதி $கம்ப.00883.2
ெதள் அr பாண்டி பாணிச் ெசயிrய இைசத்ேதன் சிந்த $கம்ப.00883.3
வள்ளைலப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) வணங்கப் ேபானாள் $கம்ப.00883.4
கூெனாடு குறளும் சிந்தும் சிலதிய குழாமும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00884.1
பால் நிறப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) அன்னப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) எனப் பாrல் ெசல்லத்
$கம்ப.00884.2
ேதெனாடு மிஞXறும் வண்டும் தும்பியும் ெதவுடந்து ெசல்லப் $கம்ப.00884.3

பூ நிைற கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) புைடபிடி நைடயில்
ேபானா $கம்ப.00884.4
துப்பினின் மணியின் ெபான்னின் சுட மரகதத்தின் முத்தின் $கம்ப.00885.1
ஒப்பு அற அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபம் பூண்
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புகழ ஏறி $கம்ப.00885.2
முப்பதிற்று இரட்டி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முகிழ்ெமன் ெகாங்ைகச் $கம்ப.00885.3
ெசப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திருவின் நல்லா ேத மிைச சூழப் ேபானா
$கம்ப.00885.4
ெசவிவயின் அமித ேகள்வி தெவழுட்டினா ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நாவின்
$கம்ப.00886.1
அவி ைகயின்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரா
ஐயிரு ேகாடி சூழக் $கம்ப.00886.2
கவிைகயின் நழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ெவள்ைளச்
$கம்ப.00886.3
சிவிைகயின் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திைசமுகன் என்னச்
ெசன்றான் $கம்ப.00886.4
ெபாரு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இவுளி ெபான்ேத ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குமர முந்ந $கம்ப.00887.1
அருவைர சூழ்ந்தது என்ன அருகுபின் முன்னும் ெசல்லத் $கம்ப.00887.2
திருவள மாப தெயமூவச் சிைலயின ேதர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.00887.3
இருவரும் முனி பின் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருவரும் என்னப் ேபானா $கம்ப.00887.4

நித்திய நியமம் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநமியான்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கம்ப.00888.1
ைவத்தபின் மைற வேலாக்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு மணியும் ெபான்னும்
$கம்ப.00888.2
பத்தி ஆன் நிைறயும் பாரும் பrவுடன் நல்கிப் ேபானான் $கம்ப.00888.3
முத்து அணி வயிரப் பூணான் மங்கல முகுத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.00888.4
இரு பிறப்பாள எண்ணாயிர மணிக் கலசம் ஏந்தி $கம்ப.00889.1
அருகு மைற வருக்கம் ஓதி அறுகுந
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00889.2
வரன் முைற வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ேகாடி மங்கல
மழைலச் ெசவ்வாய் $கம்ப.00889.3
பருமணிக் கலாபத்தா பல்லாண்டு இைச பரவப் ேபானான் $கம்ப.00889.4
கண்டிலன் என்ைன என்பா கண்டனன் என்ைன என்பா $கம்ப.00890.1
குண்டலம் வழ்ந்தது

என்பா குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அrது இனிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பா
$கம்ப.00890.2
உண்டு ெகால் எழுச்சி என்பா ஒலித்தது சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) என்பா
$கம்ப.00890.3
மண்டல ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநருங்கின
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.00890.4

ெபான்ெதவுடி மகளி_ெப.) ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலன்ெகாள் தா_ெப.(தா_ெப.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.00891.1
சுற்றுறு கமலம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுடுகடல்
திைரயில் ெசல்லக் $கம்ப.00891.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
ெசங்ைகப் பங்கயக் குழாங்கள் கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.00891.3
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கதிேரான் என்ன மணிெநடும் ேதrல் ேபான்னான்
$கம்ப.00891.4
ஆத்தது விசும்ைப முட்டி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன் திைசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00892.1
ேபாத்தது அங்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தம்ைம ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
கண் புலம் ெகாளாைம $கம்ப.00892.2
தத்தது ெசறிந்தது ஓடித் திைர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடைல
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00892.3
தூத்தது சகரேராடும் பைகத்து எனத் தூளி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.00892.4
சங்கமும் பைணயும் ெகாம்பும் தாளமும் காளத்ேதாடு $கம்ப.00893.1
மங்கல ேபr ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபெராலி
மைழைய ஓட்டத் $கம்ப.00893.2
ெதவுங்கலும் குைடயும் ேதாைகப் பிச்சமும் சுடைர ஓட்டத் $கம்ப.00893.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட கண்டு ஓடத்
ேதவரும் மருளச் ெசன்றான் $கம்ப.00893.4

மந்திர கீ த ஓைத வலம் புr
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைத
$கம்ப.00894.1
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ஆசி ஓைத
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் முரசின் ஓைத
$கம்ப.00894.2
கந்து ெகால் களிற்றின் ஓைத கடிைகய கவிைத ஓைத $கம்ப.00894.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவன்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுந்தன திைசகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00894.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தன்ைனேய ேநாக்கிச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00895.1
வக்கிய

கழல்கால் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக
மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) கூம்பத் $கம்ப.00895.2
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறும் ேதரும் புரவியும்
பைடஞ தாளும் $கம்ப.00895.3
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆக்கப்
ேபானான் $கம்ப.00895.4
வரரும்

களிறும் ேதரும் புரவியும்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.00896.1
ேபவிடம் இல்ைல மற்ேறா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இல்ைல ெபயக்கல் ஆகா
$கம்ப.00896.2

ந உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) யாளும் ெநளித்தனள் முதுைக என்றால்
$கம்ப.00896.3
பாெபாைற நக்கினான் என்று உைரத்தது எப்பrசு மன்ேனா $கம்ப.00896.4
இன்னணம் ஏகி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேயாசைன
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசன்றான் $கம்ப.00897.1
ெபான்வைர ேபாலும் இந்து சயிலத்தின் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) புக்கான்
$கம்ப.00897.2
வல் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) களிறும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெகாங்ைகயும் மாரன்
அம்பும் $கம்ப.00897.3
தெனமூவைரச் சாந்தும் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனயும் இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.00897.4
ேகாைவ ஆ வட ெகாழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த $கம்ப.00898.1
ஆவி ேவட்டன வr சிைல அனங்கன் ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00898.2
பூைவ வாய்ச்சிய முைல_ெப.(முைல_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) புயத்ெதவுடும்
பூட்ட $கம்ப.00898.3
ேதவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா $கம்ப.00898.4
ேந ஒடுங்கலில் பைகயிைன நதியால்
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00899.1
ேசாவு இடம்ெபறா உணவினன் சூழ்ச்சிேய ேபாலக் $கம்ப.00899.2
காெராடும் ெதவுட கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மராமரக்
குவட்ைட $கம்ப.00899.3
ேவெராடும் ெகாடு கிr என நடந்தது ஓ ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.00899.4

திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசறி பைண மருது_ெப.(மருது_ெப.) இைட ஒடியப்
$கம்ப.00900.1
புரண்டு பின் வரும் உரெலாடு ேபானவன் ேபால $கம்ப.00900.2
உருண்டு_வி.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் ெதவுட பிறகிடு
தறிெயாடும் ஒருங்ேக $கம்ப.00900.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) இைட இற நடந்தது ஓ
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.00900.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ெகாள் சீற்றத்ைத ஆற்றுவான் இனியன கழறிப் $கம்ப.00901.1
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெகாள் பாகனும் மந்திr ஒத்தனன் பல நூல் $கம்ப.00901.2
விதங்களால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெமல்ெலன
ெமல்ெலன விளம்பும் $கம்ப.00901.3
இதங்கள் ெகாள்கிலா இைறவைன ஒத்தது ஓ யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.00901.4
மாறு காண்கிலதாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00902.1
தாறு பாய் கr வன கr தண்டத்ைதத் தடவிப் $கம்ப.00902.2
பாறு பின் ெசலக் கால் எனச் ெசல்வது பண்டு ஓ $கம்ப.00902.3
ஆறு ேபாகிய ஆறு ேபாம் ஆறு ேபான்றேத $கம்ப.00902.4
பாத்த யாைனயின் பதங்களில் படு மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நாறக் $கம்ப.00903.1
காத்த அங்குசம் நிமிந்திடக் கால்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப் $கம்ப.00903.2

பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழ் இைலப் பாைலையப் ெபாடிப்
ெபாடி யாகக் $கம்ப.00903.3
காத்திரங்களால் தலத்ெதவுடும் ேதய்த்தது ஓ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
$கம்ப.00903.4
அலகு இல் யாைனகள் அேனகமும் அவற்றிைட
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00904.1
திலக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பிடிகளும் குருைளயும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00904.2
உலைவ நள் வனத்து ஊதேம ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊதத் $கம்ப.00904.3
தைலவேன ஒத்துப் ெபாலிந்தது சந்திர சயிலம் $கம்ப.00904.4
தெரறுண்ட ேமலவ சிறியவச் ேசrனும் அவதம் $கம்ப.00905.1
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமைய மாற்றுவ
எனும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வழக்ேக $கம்ப.00905.2
உருண்ட_ெப.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் ெதவுறும் ெபான்
உருள் உைரத்து உைரத்து ஓடி $கம்ப.00905.3
இருண்ட கல்ைலயும் தம் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ஆக்கிய இரதம் $கம்ப.00905.4
ெகாவ்ைவ ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்கைள
இந்திரேகாபம் $கம்ப.00906.1
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கின என்று ெகால்
காட்டு இனமயில்கள் $கம்ப.00906.2
நவ்வி ேநாக்கிய நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ேமகைல
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $கம்ப.00906.3
ெசவ்வி ேநாக்கின திrவன ேபால்வன திrந்த $கம்ப.00906.4

உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னத்தின் ஒதுங்கி $கம்ப.00907.1
ெமய்க் கலாபமும் குைழகளும் இைழகளும் விளங்கத் $கம்ப.00907.2
ெதவுக்க ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மர நிழல்படத் துவன்றிய சூழல் $கம்ப.00907.3
புக்க மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆம்
எனப் ெபாலிந்தா $கம்ப.00907.4
தளம் ெகாள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) எனத் தளி அடியினும் முகத்தும்
$கம்ப.00908.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மாைலவண்டு அலமர வழி வருந்தினராய்
$கம்ப.00908.2
விளங்கு தம் உருப் பளிங்கு இைட ெவளிப்பட ேவறு ஓ $கம்ப.00908.3
துளங்கு பாைறயில் ேதாழிய அயித்திடத் துயின்றா $கம்ப.00908.4
பிடிபுக்கு ஆயிைட மின்ெனாடும்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கம்ப.00909.1
படி புக்கால் எனப் படிதரப் பrபுரம் புலம்பத் $கம்ப.00909.2
துடி புக்கு ஆ இைடத் திருமகள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00909.3
குடி புக்கால் எனக் குடில் புக்கா ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்ன மடவா
$கம்ப.00909.4
உண் அமுதம் ஊட்டி இைளேயா நக ெகாணந்த $கம்ப.00910.1
துண் எனும் முழக்கின துருக்க தர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00910.2

மண்மகள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாபின் அணி வன்ன சரம் என்னப் $கம்ப.00910.3
பண் இயல் வயப் பrகள் பந்தியின் நிைரத்தா $கம்ப.00910.4
ந திைர நிைரத்த என நள் திைர நிைரத்தா $கம்ப.00911.1
ஆகலி நிைரத்த என ஆவணம் நிைரத்தா $கம்ப.00911.2
கா நிைர எனக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கா இைட நிைரத்தா $கம்ப.00911.3
மாருதம் நிைரத்த என வாசிகள் நிைரத்தா $கம்ப.00911.4
நடிக்கும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என்ன வரும் நவ்வி விழியாரும் $கம்ப.00912.1
வடிக்கும் அயில் வரரும்

மயங்கின திrந்தா $கம்ப.00912.2
இடிக்கும் முரசக் குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் $கம்ப.00912.3
ெகாடிக்களின் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாநக அைடந்தா $கம்ப.00912.4
மிதிக்க நிமி தூளியின் விளக்கம் அறும் ெமய்ையச் $கம்ப.00913.1
சுைதக்கண் நுைரையப் ெபாருவும் தூசு ெகாடு தூய்தாய் $கம்ப.00913.2
உதித்தன இளங்குமர ஒவியrன் ஓவம் $கம்ப.00913.3
புதுக்கின எனத் தருண மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ெபாலிந்தா $கம்ப.00913.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உய தடக் கிr
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைர ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00914.1
ேகாளr எனக் கrகள் ெகாற்றவ இழிந்தா $கம்ப.00914.2
பாைள விr ஒத்து உலவு சாமைர படப் ேபாய் $கம்ப.00914.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைரத்த பட
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அைவ புக்கா $கம்ப.00914.4

தூசிெனாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படம் உைடக் குடில்கள் ேதாறும்
$கம்ப.00915.1
வாச மல மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) முகங்கள் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
வானின் $கம்ப.00915.2
மாசு இல் மதியின் கதி வழங்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.00915.3
வசு
 திைர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விழுங்கியது
ேபாலும் $கம்ப.00915.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00916.1
கண்நுதல் ெபாருந்தவரு கண்ணனில் வரும் கா $கம்ப.00916.2
உண்நிறம் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாடிைய வசி
 ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.00916.3
ெவண்நிற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாடி புைனந்த மத
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.00916.4
தயவெராடு ஒன்றிய திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரு நலத்ேதா
$கம்ப.00917.1
ஆயவைர அந்நிைல அறிந்தன துறந்தாங்கு $கம்ப.00917.2
ஏய வரும் நுண் ெபாடி படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
$கம்ப.00917.3
பாய் பr விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதறி
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பரந்ேத
$கம்ப.00917.4

மும்ைம புr வன் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமாய்ம்பால் $கம்ப.00918.1
தம்ைமயும் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைர கண்டு
விைரகின்ற $கம்ப.00918.2
அம்ைமயிெனாடு இம்ைமைய
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறி
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00918.3
ெசம்ைமயவ என்ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசன்றன துரங்கம்
$கம்ப.00918.4
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி அன்ன திைர வசுபுைர

ேதாறும் $கம்ப.00919.1
கழங்கு பயில் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) கருங்கண் மிளிகின்ற
$கம்ப.00919.2
தழங்கு கழி சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரம் பயில்
தரங்கத்து $கம்ப.00919.3
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட பிறழ்ந்து ஒளி
ெகாழும் கயல்கள் என்ன $கம்ப.00919.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாr உற வசி

இலேவனும் $கம்ப.00920.1
கிள்ள எழுகின்ற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேகளிrன் விரும்பித் $கம்ப.00920.2
ெதள்ளு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆறு சிறிேத உதவுகின்ற $கம்ப.00920.3
உள்ளது மறாது உதவும் வள்ளைலயும்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00920.4
துன்றி ெநறி பங்கிகள் துளங்க அழேலாடும் $கம்ப.00921.1

மின் திrவ என்ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மிளி மாப
$கம்ப.00921.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு பட
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) நுைழகின்றா $கம்ப.00921.3
குன்றின் முைழ ேதாறும் நுைழ ேகாளrகள் ஒத்தா $கம்ப.00921.4
ெநருங்கு அயில் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இைணய ெசம்மயிrன் ெநற்றிப்
$கம்ப.00922.1
ெபாரும் குலிகம் அப்பியன ேபா மணிகள்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00922.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அைலப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கலக்குவன ெபட்கும் $கம்ப.00922.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதுைகடவைர
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00922.4
ஒக்க ெநறி உய்ப்பவ உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி
ெகாள்ளா $கம்ப.00923.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாய்த்து அயல் அைலக்க
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பாரா $கம்ப.00923.2
ைமக் கr மதத்த விைலமாத கைல அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.00923.3
புக்கவைர ஒத்தன புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிைறகள் ஏறா $கம்ப.00923.4
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) இைட மடந்ைதயெராடு ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.)
துவன்றிப் $கம்ப.00924.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைடய அட்டிலில் மடுத்து எr பரப்பும் $கம்ப.00924.2
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) இடு ெகாழும்புைக அழுங்கலின் முழங்கா $கம்ப.00924.3

முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) படு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடைல ஒத்து உளது
அம் மூதூ $கம்ப.00924.4
கம உறு ெபாருப்பின் வாழும் விஞ்ைசய காண
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.00925.1
தமைரயும் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைகப்பு உறு தைகைம சான்ற
$கம்ப.00925.2
குமரரும் மங்ைகமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்_ெப.(விண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00925.3
அமர நாடு இழிந்தது என்னப் ெபாலிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ன க
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.00925.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) குைறயச் ேசாதி மின்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்ப முன்னம் $கம்ப.00926.1
துயில் உண ெசவ்வியாரும் துனியுறு முனிவினாரும் $கம்ப.00926.2
குயிெலாடும் இனிது ேபசிச் சிலம்ெபாடும் இனிது கூவி $கம்ப.00926.3
மயிலினம் திrவ என்னத் திrந்தன மகளி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.00926.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண கழல்கள் ஆப்பத் தா_ெப.(தா_ெப.) இைட அளிகள்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00927.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைட இலங்கச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வலயம் மின்னத் $கம்ப.00927.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குன்றின் சூழல்கள் இனிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.00927.3

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr திrவ என்னத் திrந்தன ைமந்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00927.4
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சுட மணிக் கனகக் குன்ைறப் $கம்ப.00928.1
பற்றிய வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னப்
பரந்துவந்து இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.00928.2
ெகாற்றவ ேதவிமாகள் ைமந்தகள் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00928.3
உற்றவ காணல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மைல நிைல
உைரத்தும் அன்ேற $கம்ப.00928.4
பம்பு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மிஞXறு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச பாடி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00929.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) வானகத்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி தரு தருவின்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00929.2
ெகாம்புகள் பைனக் ைக நட்டிக் குைழெயாடும் ஒடித்துக் ேகாட்டுத் $கம்ப.00929.3
தும்பிகள் உயிேர அன்ன துைண மடப் பிடிக்கு
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00929.4
பண் மல பவளச் ெசவ்வாய்ப் பனி மலக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அன்ன
$கம்ப.00930.1
கண் மல ெகாடிச்சிமாக்குக் கணித் ெதவுழில் புrயும்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $கம்ப.00930.2

உண் மல ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உதவும்
நாகத் $கம்ப.00930.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல என்று வானத் தாரைக தாவும் அன்ேற $கம்ப.00930.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனும் பிடிேகளாடும்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்மதி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.00931.1
கூனல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாடு நட்டிக் குத்திடக் குமுறிப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00931.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகு மைடைய மாற்றிச் ெசந்திைனக்
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) முந்தி $கம்ப.00931.3
வான ந ஆறு பாய்ச்சி ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) வளப்ப மாேதா $கம்ப.00931.4
குப்புறற்கு அருைமயால் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
வைர சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ைவகி $கம்ப.00932.1
ஒப்புறத் துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்கண் $கம்ப.00932.2
இப்புறத்ேதயும் காண்பா குறத்திய
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலம் $கம்ப.00932.3
அப்புறத்ேதயும் காண்பா அரம்ைபய அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) மாேதா $கம்ப.00932.4
உதி உறு துருத்தி ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைல
உறு தயும் வாயின் $கம்ப.00933.1
அதி விட நரும் ெநய்யும் உண்கிலாது ஆவி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00933.2
ெகாதி நுைன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.) குறத்திய
நுதலிேனாடு $கம்ப.00933.3

மதியிைன வாங்கி ஒப்புக் காண்குவ குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) மன்ேனா
$கம்ப.00933.4
ேபணுதற்கு அrய ேகாலக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) அம் பிடிகள்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00934.1
காணுதற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவழக் கன்ெறாடு களிக்கும்
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கம்ப.00934.2
ேகாணுதற்கு உrய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குழவியும் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.)
தங்கள் $கம்ப.00934.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) மகெவாடு
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.00934.4
அஞ்சனக் கிrயின் அன்ன அழி கவுள் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெகான்ற
$கம்ப.00935.1
ெவஞ்சினத்து அrயின் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் சுவட்ெடாடு விஞ்ைச
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.00935.2
குஞ்சி அம் தலத்தும் நலக் குல மணித் தலத்தும் மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.00935.3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசுஞ் சுவடு
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.00935.4
ெசங்கயல் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நாட்டம் ெசவி உறா
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதான்றா $கம்ப.00936.1
ெபாங்கு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேசாரா புருவங்கள்
ெநrயா பூவின் $கம்ப.00936.2
அங்ைகயும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உளந்து அமுதம் ஊறும்
$கம்ப.00936.3

மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்டுக் கின்னரம்
மயங்கும் மாேதா $கம்ப.00936.4
கள் அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) காெதவுடும்
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00937.1
ெகாள்ைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்ணினா தம் குங்குமக் குழம்பு
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00937.2
ெதள்ளிய பளிக்குப் பாைறத் ெதளி சுைன மணியில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00937.3
வள்ளமும் நறவும் என்ன வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ெபாலியும் மன்ேனா
$கம்ப.00937.4
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ஆவி ேசார அஞ்சனம் வாr ேசார $கம்ப.00938.1
ஊடலில் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டத்து உம்பதம்
அரம்ைப மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.00938.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நின்றும்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தார
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.00938.3
வாடல நறவு அறாது வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின்
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேதா
$கம்ப.00938.4
மாந்தளி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனிக்_ெப.(ேமனி_ெப.+க்_ஒற்.)
குறத்திய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டிக் $கம்ப.00939.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் கமுகின் பாைள குழலிேனாடு ஒப்புக் காண்பா
$கம்ப.00939.2
ஏந்திைழ அரம்ைப மாத_ெப.(மாத_ெப.) எr மணிக் கடகம் வாங்கிக் $கம்ப.00939.3

கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் ேபாதில்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகேகளாடு ஒப்புக் காண்பா
$கம்ப.00939.4
சரம் பயில் சாபம் அன்ன புருவங்கள் தம்மின்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00940.1
நரம்பிேனாடு இனிது பாடி நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) மயிெலாடு ஆடும்
$கம்ப.00940.2
அரம்ைபய ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நத்த அவி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாைவ ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $கம்ப.00940.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) பூண மந்தி கண்டு
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேதா
$கம்ப.00940.4
சாந்து உய தடங்கள் ேதாறும் தாதுராகத்தில் சாந்த $கம்ப.00941.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் பிடிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குங்குமம்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் $கம்ப.00941.2
காந்து இன மணியின் ேசாதி கதிெராடும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசச்
 $கம்ப.00941.3
ேசந்து வானகம் எப்ேபாதும் ெசக்கைர
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.00941.4
நில மகட்கு அணிகள் என்ன நிைர கதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சிந்தி
$கம்ப.00942.1
மைலமகள் ெகாழுநன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்
 கங்ைக மான $கம்ப.00942.2
அலகில் ெபான் அலம்பி ஓடிச் சாந்து ேச அருவி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$கம்ப.00942.3

உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்தவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாபின் உத்தrகத்ைத
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00942.4
ேகாடு உலாம் நாகப் ேபாேதாடு இலவங்க
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூட்டிச் $கம்ப.00943.1
சூடு வா களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓச்சித் தூ நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேதறல் ெகாள்வா $கம்ப.00943.2
ேகடு இல மகரம் யாழின் கின்னரமிதுனம் பாடும் $கம்ப.00943.3
பாடலால் ஊடல் நங்கும் பrமுகமாக்கள் கண்டா $கம்ப.00943.4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிப்பு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகத்ேதாடும் $கம்ப.00944.1
ெபாரும் துைணக் ெகாங்ைக அன்ன ெபாருவு இல் ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.)
அரும்பின் மாேட $கம்ப.00944.2
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எனக் குைழயும் ெகாம்பின் மடப்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வண்டும் தங்கள் $கம்ப.00944.3
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணரக் கண்டா
$கம்ப.00944.4
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணிப் பட சுைன முடுகிப் புக்க $கம்ப.00945.1
சுடிைகப் பூங்கமலம் அன்ன சுட மதி முகத்தினா தம் $கம்ப.00945.2
வடகத்ேதாடு உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூசும் மாசு இல்
ந நைனப்ப ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00945.3
கடகக் ைக மறித்துத் தம்மில் கருங்கழல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

நக்கா $கம்ப.00945.4
பூ அைண பலவும் கண்டா ெபான் அr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கண்டா
$கம்ப.00946.1

ேமவரும் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) அன்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைலத்
தம்பல் கண்டா $கம்ப.00946.2
ஆவியின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெகாண்கப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) விஞ்ைசப் $கம்ப.00946.3
பாைவய ைவகத் தய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டா $கம்ப.00946.4
பானல் அம் கண்கள் ஆடப் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) வாய்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ஆடப் $கம்ப.00947.1
பீன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலயின் இட்ட ெபருவிைல
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆடத் $கம்ப.00947.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முரன்று அளகத்து ஆடத் திரு மணிக் குைழகள்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00947.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) ஆடும் வாசம் நாறு
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) கண்டா $கம்ப.00947.4
சுந்தர வான மாத_ெப.(மாத_ெப.) துவ இதழ்ப் பவள வாயும் $கம்ப.00948.1
அந்தம் இல் சுரும்பும் ேதனும் மிஞXறும் உண்டு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.00948.2
ைபந்ெதவுடி மகளி_ெப.) ைகத்து ஓ பைச இல்ைல என்ன விட்ட $கம்ப.00948.3
ைமந்தrன் நத்த தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வள்ளங்கள் பலவும்
கண்டா $கம்ப.00948.4
அல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆக்கும் ேசாதிப் பளிங்கு அைற அமளிப் பாங்க
$கம்ப.00949.1

மல் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால $கம்ப.00949.2
வில் பைக நுதலினா தம் கலவியின்
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நத்த $கம்ப.00949.3
கற்பகம் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கலெனாடும் கிடப்பக் கண்டா $கம்ப.00949.4
ைக என மலரேவண்டி அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேநாக்கிப் $கம்ப.00950.1
ைப அரவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று அஞ்சிப் பைடக் கண்கள்
புைதக்கின்றாரும் $கம்ப.00950.2
ெநய் தவழ் வயிரப் பாைற நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இைடத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாைதக்
$கம்ப.00950.3
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தருதி என்று ெகாழுநைரத்
ெதவுழுகின்றாரும் $கம்ப.00950.4
பின்னங்கள் உகிrற் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிண்டி அம்
தளி ைகக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00951.1
சின்னங்கள் முைலயின் அப்பித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல ெகாய்கின்றாரும்
$கம்ப.00951.2
வன்னங்கள் பலவும் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி மைலயில் நில்லா $கம்ப.00951.3
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுைன குைடகின்றாரும் $கம்ப.00951.4

ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைழ
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி ஏய் ஒளி $கம்ப.00952.1
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைழ
இளந்தளி ஏ இைட $கம்ப.00952.2
மானும் ேவழமும் நாகமும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.00952.3
மானும் ேவழமும் நாகமும் மாடு எலாம் $கம்ப.00952.4
திமிர மா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குங்குமச் ேசதகம் $கம்ப.00953.1
திமிர மா ஒடும் சந்து ஒடும் ேதய்க்குமால் $கம்ப.00953.2
அமர மாதைர ஒத்து ஒளி அம் ெசாலா $கம்ப.00953.3
அமர மாதைர ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானேம $கம்ப.00953.4
ேப அவாெவாடு மாசுணம் ேபரேவ $கம்ப.00954.1
ேபர ஆெவாடு மாசுணம் ேபரேவ $கம்ப.00954.2
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாரத்திேனாடு மருவிேய
$கம்ப.00954.3
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆரத்தின்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருவிேய $கம்ப.00954.4
புகலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அrக் கண்ணிய ெபான் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
$கம்ப.00955.1
புகலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அrக் கண்ணிய பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$கம்ப.00955.2
அகிலும் ஆரமும் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கு ஓங்குேம
$கம்ப.00955.3

அகிலும் ஆரமும் மாரவம் ேகாங்குேம $கம்ப.00955.4
துன் அரம்ைப நிரம்பிய ெதவுல்வைர $கம்ப.00956.1
துன் அரம்ைபய ஊருவில் ேதான்றுமால் $கம்ப.00956.2
கின்னரம் பயில் கீ தங்கள் என்னலாம் $கம்ப.00956.3
கின்னரம் பயில்கின்றன ஏைழமா $கம்ப.00956.4
ஊறு மாகட மா உற ஊங்கு எலாம் $கம்ப.00957.1
ஊறு மாகட மாமதம் ஓடுேம $கம்ப.00957.2
ஆறு ேசவன மா வைர ஆடுேம $கம்ப.00957.3
ஆறு ேசவன மாவைர ஆடுேம $கம்ப.00957.4
கல் இயங்கு கரும் குறமங்ைகய $கம்ப.00958.1
கல்லி அங்கு அகழ் காம_ெப.(காம_ெப.) கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) எடா
$கம்ப.00958.2
வல்லியங்கள் ெநருங்கும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எலாம் $கம்ப.00958.3
வல் இயங்கள் ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மயங்குேம $கம்ப.00958.4
ேகாள் இபம் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) மூழ்கக் குளி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
$கம்ப.00959.1
ேகாளி பங்கயம் ஊழ்கக் குைலந்த ஆல் $கம்ப.00959.2
ஆளி ெபாங்கும் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ைபய ஓதிேய $கம்ப.00959.3
ஆளி ெபாங்கும் அரம்ைபய ஓதிேய $கம்ப.00959.4
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஆைலயம் ஆக உளாள் ெபாலிவு $கம்ப.00960.1

ஆக மால் அயல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனல்
ஆகுமால் $கம்ப.00960.2
ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிைடந்தன ேமல் எலாம் $கம்ப.00960.3
ஏக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கீ ழ் எலாம் $கம்ப.00960.4
ெபாங்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக பூ மிஞXறு ஆம் என $கம்ப.00961.1
எங்கும் மாதரும் ைமந்தரும் ஈண்டி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.00961.2
துங்க மால் வைரச் சூழல்கள் யாைவயும் $கம்ப.00961.3
தங்கி நங்கல தாம் இனிது ஆடுவா $கம்ப.00961.4
இறக்கம் என்பைத எண்ணில எண்ணுங்கால் $கம்ப.00962.1
பிறக்கும் என்பேதா பீைழயது ஆதலால் $கம்ப.00962.2
துறக்கம் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூயவேர என
$கம்ப.00962.3
மறக்ககிற்றில அன்னதன் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) எலாம் $கம்ப.00962.4
மஞ்சு ஆ மைல வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ஒத்தது வானின்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00963.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சாைய உைடக் கதி அங்கு அதன் மீ து
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00963.2
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறும் $கம்ப.00963.3
ெசஞ்ேசாr எனப் ெபாலிவுற்றது ெசக்க வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.00963.4
திணி ஆ சிைன மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) யாைவயும் ெசக்க பாயத் $கம்ப.00964.1

தணியாத_எதி.ம.ெப.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தளி ஈன்றன ேபான்று தாழ $கம்ப.00964.2
அணி ஆ ஒளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரம்பலின்
அங்கம் எங்கும் $கம்ப.00964.3
மணியால் இயன்ற மைல ஒத்தது அம் மாசு இல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$கம்ப.00964.4
கண்ணுக்கு இனிது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியாலும்
$கம்ப.00965.1
எண்ணற்கு அrது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
சிரங்களாலும் $கம்ப.00965.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெகாழும் சந்தனச் ேசதகம் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00965.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கrேயான்தைன ஒத்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆசு இல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.00965.4
ஊனும் உயிரும் அைனயா ஒருவக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.00966.1
ேதனும் மிஞXறும் சிறு தும்பியும் பம்பி
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00966.2
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இனமும் பிடியும் இகல் ஆளி ஏறும் $கம்ப.00966.3
மானும் கைலயும் என மால் வைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிந்தா $கம்ப.00966.4
கால் வானகத் ேத உைட ெவய்யவன் காய் கடும் கண் $கம்ப.00967.1
ேகால் மாய் கதிப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) உைளக் ெகால் சினக் ேகாளr மா
$கம்ப.00967.2

ேமல்பால் மைலயில் புக வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேவறு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00967.3
மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஈட்டம் என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரந்தது அன்ேற $கம்ப.00967.4
மந்தாரம் உந்து மகரந்த மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) குலாவும் $கம்ப.00968.1
அம் தா_ெப.(தா_ெப.) அரசக்கு அரசன்தன் அன க ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.00968.2
நந்தாது
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நரைலப் ெபரு ேவைல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00968.3
ெசந்தாமைர பூத்தது எனத் தபம் எடுத்தது அன்ேற $கம்ப.00968.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தளி சிந்து தரங்கம்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00969.1
விண்ணில் சுட ெவண்மதி வந்தது மீ ன்கள்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00969.2
வண்ணக் கதி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின் திரள் வாலுகத்து ஊடு
$கம்ப.00969.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நித்திலம்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி வால் வைள ஊவது
ஒத்ேத $கம்ப.00969.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நாறு ேவைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
$கம்ப.00970.1

ேநானாது அதைன நுவலற்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகாடி
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.00970.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடியrல் ெபாலி மாத_ெப.(மாத_ெப.) முகங்கள் என்னும்
$கம்ப.00970.3
ஆனா மதியங்கள் மலந்தது அன க ேவைல $கம்ப.00970.4
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ஓைத $கம்ப.00971.1
பண்ணும் நரம்பில் பைகயா இயல் பாணி ஓைத $கம்ப.00971.2
கண்ணும் உைட ேவய் இைச கண் உள
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதாறும் $கம்ப.00971.3
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.00971.4
மணியின் அணி நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) வாங்கி $கம்ப.00972.1
அணியும் முைலயா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆவி புலத்தும் நல்லா
$கம்ப.00972.2
தணியும் மது மல்லிைகத் தாமம்
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாசம் $கம்ப.00972.3
திணியும் இதழ்ப் பித்திைகக் கத்திைக ேசத்துவாரும் $கம்ப.00972.4
புதுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பிணிப்ேபா புைன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓைத
$கம்ப.00973.1
மதுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) மடவாrன் மிழற்றும் ஓைத $கம்ப.00973.2

ெபாது ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
புைன ேமகைலப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஓைத $கம்ப.00973.3
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) களியால் களிக்கின்ற ஓைத $கம்ப.00973.4
உண்ணா அமுது அன்ன கைலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உள்ளது உண்டும்
$கம்ப.00974.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆ அமுதம் அைனயா
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊடல் ேபத்தும் $கம்ப.00974.2
பண் ஆந்த பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசவி மாந்திப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.00974.3
கண்ணால் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) துய்க்கவும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
கழிந்தது அன்ேற $கம்ப.00974.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைட எயிற்றுக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கனகைன
ெவகுண்டு ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.00975.1
கான் உைடக் கதிகள் என்னும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஓச்சித் $கம்ப.00975.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட உதயம் என்னும் தமனியத் தறியில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00975.3
மானுட மடங்கல் என்னத் ேதான்றினன் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவய்ேயான்
$கம்ப.00975.4
முைற எலாம் முடித்த பின்ன மன்னனும் முrத் ேதேமல் $கம்ப.00976.1
இைற எலாம் வணங்கப் ேபானான்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.00976.2

குைற எலாம் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குழி எலாம் கழுந
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00976.3
துைற எலாம் கமலம் ஆன ேசாைணயாறு அைடந்தது அன்ேற $கம்ப.00976.4
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன அருக்கனும் உம்பச்
சார $கம்ப.00977.1
மடந்ைதய குழாங்ேகளாடு மன்னரும் ைமந்த தாமும் $கம்ப.00977.2
குைடந்து வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமன்பூக்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைமத $கம்ப.00977.3
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சாந்தா $கம்ப.00977.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல புருவம் ஆகச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக்
கருங்கண் அம்பால் $கம்ப.00978.1
புண் சில ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்று ேபாவன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $கம்ப.00978.2
பண் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அளிகள்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணினால் பறந்த
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00978.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
ஒதுங்குேதாறு ஒதுங்கும் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.00978.4

ெசம்ெபான் ெசய் சுருளும் தெயமூவக் குைழகளும்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மின்னப் $கம்ப.00979.1
பம்பு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அலம்ப ஒல்கிப் பண்ைணயின்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாக்கிக் $கம்ப.00979.2
ெகாம்ெபாடும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாைரக்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணதல் ேதற்றா
$கம்ப.00979.3
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மாபின் ைமந்தரும்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா $கம்ப.00979.4
பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) இைழப் பரைவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பண் தரு
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$கம்ப.00980.1
மூசிய கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெமாய்த்த ேப அமைல
ேகட்டுக் $கம்ப.00980.2
கூசின அல்ல ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணின குயில்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00980.3
வாசகம் வல்லா முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவ
வாய் திறக்க வல்லா $கம்ப.00980.4
நஞ்சினும் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நாட்டம் அமுது என
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிச் $கம்ப.00981.1
ெசஞ்ெசேவ கமலக் ைகயால் தண்டலும்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்ப $கம்ப.00981.2
தம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடியில் ெமன்பூச்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றால் $கம்ப.00981.3

வஞ்சிேபால் மருங்குலா மாட்டு யாவேர வணங்கலாதா $கம்ப.00981.4
அம்புயத்து அணங்கின் அன்னா அம் மலக் ைககள் தண்ட $கம்ப.00982.1
வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr மருளும் ேகாளா
$கம்ப.00982.2
தம் புய வைரகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்வன
தளித்த ெமன்பூங் $கம்ப.00982.3
ெகாம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தைகைமத்து ஒன்றா $கம்ப.00982.4
நதியினும் குளத்தும் பூவா நளினங்கள் குவைளேயாடு $கம்ப.00983.1
மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வல்லி பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழைலத்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.00983.2
அதிசயம் எய்திப் புக்கு வழ்ந்தன

அைலக்கப் ேபாகா $கம்ப.00983.3
புதியன கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்து விடுவேரா
புதுைம பாப்பா $கம்ப.00983.4
உலம் தரு வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒழுகி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளி ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.00984.1
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதவுைடயல்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைமந்தபால் மயிலின் அன்னா $கம்ப.00984.2
கலந்தவ ேபால ஒல்கி ஒசிந்தன சில ைக வாராப் $கம்ப.00984.3
புலந்தவ ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைளகில
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்ப $கம்ப.00984.4
பூ எலாம் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்ளப் ெபாலிவு
இல துவள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00985.1

யாைவயாம் கணவ கண்ணுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இல
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்று எண்ணிக் $கம்ப.00985.2
ேகாைவயும் வடமும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குைழகளும் குைழயப் பூட்டிப் $கம்ப.00985.3
பாைவய பணிெமன் ெகாம்ைப ேநாக்கின
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பா $கம்ப.00985.4
துறும் ேபாதினில் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துைவத்து உண்டு உழல்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ஈட்டம் $கம்ப.00986.1
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேகாைதேயாடு நைன சின்னமும் நத்த நல்லா
$கம்ப.00986.2
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமாய்க்கின்றன
ேவண்டல ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) ேபாதும் $கம்ப.00986.3
உறும் ேபாகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உள்வழி
உண்ப அன்ேற $கம்ப.00986.4
ெமய்ப் ேபாதின் நங்ைகக்கு இைண ஒப்பவள் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
பளிங்கில் $கம்ப.00987.1
ெபாய்ப் ேபாது தாங்கிப் ெபாலிகின்றதன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00987.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) எம்ேகாற்கு உயி
அன்னவள் என்ன உன்னிக் $கம்ப.00987.3
ைகப் ேபாதிேனாடு ெநடுங்கண் பனி ேசார
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00987.4
ேகாள் உண்ட திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகத்தாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.00988.1

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உண்ட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேதாைகையச் சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கித்
$கம்ப.00988.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உண்ட கச்சில் தைகயுண்ட முைலக் கண் மீ து $கம்ப.00988.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உண்ட கண் ந மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உண்ெடன வார
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00988.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் வருவாள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) காணிய
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.00989.1
ெசயி த மலக் காவின் ஒ மாதவிச் சூழல் ேசரப் $கம்ப.00989.2
பயில்வாள் இைற பண்டு ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) பைதத்தாள்
$கம்ப.00989.3
உயி நாடி ஒல்கும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபால் அலமந்து உழன்றாள்
$கம்ப.00989.4
ைம தாழ் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்கள் சிவப்பு உற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றா $கம்ப.00990.1
ெநய் தாவும் ேவலாெனாடு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.00990.2
எய்தாது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எனக்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஈண்டக் $கம்ப.00990.3
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈதி என்று ஓ குயிைலக்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கூப்பி நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.00990.4

ெசம்மாந்த தெஙமூகின் இளநைர ஓ ெசம்மல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00991.1
அம்மா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
ெகாங்ைககள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன
$கம்ப.00991.2
எம்மாத ெகாங்ைகக்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஒப்பன என்று ஒ
ஏைழ $கம்ப.00991.3
விம்மா ெவதும்பா ெவயரா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெவய்து உயித்தாள்
$கம்ப.00991.4
ேபா என்ன வங்கும்

ெபாருப்பு அன்ன ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.00992.1
மாரன் அைனயான் மல ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தாைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.00992.2
கா அன்ன கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அன்னவள் கண்
புைதப்ப $கம்ப.00992.3
ஆ என்னேலாடும் அனல் என்ன அயித்து உயித்தாள் $கம்ப.00992.4
ஊற்று ஆ நைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஒருங்கு வாசச்
$கம்ப.00993.1
ேசற்றால் விைளயாத ெசந்தாமைரக் ைககள் நட்டி $கம்ப.00993.2
ஏற்றாக்கு உதவான் இைட ஏந்தினன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தான் $கம்ப.00993.3
மாற்றான் உதவான் கடுவச்ைசயன் ேபால் ஒ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கம்ப.00993.4
ைதக்கின்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேநாக்கினள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
அன்ன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.00994.1

ைமக்ெகாண்ட கண்ணாள் எதி மாற்றவள் ேப விளம்ப $கம்ப.00994.2
ெமய் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) தைலக்ெகாண்டு ெவதும்பி ெமன்பூக் $கம்ப.00994.3
ைகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமாந்தாள்
உயிப்பு உண்டு கrந்தது அன்ேற $கம்ப.00994.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) குலத் ேதவிமாதம் $கம்ப.00995.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகத்துள் மிளி உண்கண் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.00995.2
கண்டு ஆதrப்பத் திrவான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.00995.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆதrக்கத் திr மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒத்தான்
$கம்ப.00995.4
சந்திக் கலா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலாள்
தனக்கும் $கம்ப.00996.1
வந்திக்கல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடவாட்கும்
வகுத்து நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.00996.2
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூச் $கம்ப.00996.3
சிந்திக் கலாப மயிலின் கண் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபானா $கம்ப.00996.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மன் உயிேரேயா பிறிது ஒன்ேறா $கம்ப.00997.1

கந்தம் துன்றும் ேசா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) கைல ேபணாள்
$கம்ப.00997.2
அந்தம் ேதாறும் அற்று உகும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) அைவ பாராள்
$கம்ப.00997.3
சிந்தும் சந்தத் ேதம் மல நாடித் திrவாளும் $கம்ப.00997.4
யாழ் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால் ெபான்
அைனயாள் ஓ இகல் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.00998.1
தாழத் தாழாள் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தாள்
தளகின்றாள் $கம்ப.00998.2
ஆழத்து உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கள்ளம்
நிைனப்பாள் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.00998.3
சூழற்ேக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிள்ைளைய ஏவித் ெதவுடவாள் உம்
$கம்ப.00998.4
அம் தா_ெப.(தா_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அத்து ஐங்கைண நூறு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆகச் $கம்ப.00999.1
சிந்தா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயினான்
ெசய்குவது ஓரான் $கம்ப.00999.2
மந்தாரம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈகுதிேயா
மாதவி என்று ஓ $கம்ப.00999.3
சந்து ஆ ெகாங்ைகத் தாழ் குழலாள்பால் தளவான் உம் $கம்ப.00999.4
நாடிக் ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நயந்தாள் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ஆறாள்
$கம்ப.01000.1

ஊடிக் காணக் காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள் $கம்ப.01000.2
ேதடிச் ேதடிச் ேசத்த ெசழும்பூ நறுமாைல $கம்ப.01000.3
சூடிச் சூடிக் கண்ணடி ேநாக்கித் துவள்வாளும் $கம்ப.01000.4
மறலிக்கு ஊண் ஆம் வன் கதி ேவலான் இைடேய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01001.1
உற இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாலம் ெபற்றிலது என்றால் உடன் வாழ்வு
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01001.2
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இைழ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விடுவாளும்
$கம்ப.01001.4
வம்பில் ெபாங்கும் ெகாங்ைக சுமக்கும் வலி இன்றிக் $கம்ப.01002.1
கம்பிக் கின்ற நுண் இைட ேநாவக் கசிவாளும் $கம்ப.01002.2
ைபம்ெபான் கிண்ணம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) தாங்கிப்
பயில்கின்ற $கம்ப.01002.3
ெகாம்பில்_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கிள்ைளப் பிள்ைள ஒளிப்பக்
குைழவாளும் $கம்ப.01002.4
தன்ைனக் கண்டாள் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) கண்டாள்
தமேரேபால் $கம்ப.01003.1
துன்னக் கண்டாள் ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) என்றாள் துைண என்றாள்
$கம்ப.01003.2
உன்ைனக் கண்டா எள்ளுவ ெபால்லாது உடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று
$கம்ப.01003.3
அன்னக் கன்னிக்கு ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அளிப்பான் அைமவாளும்
$கம்ப.01003.4

பாகு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால் நுண்
கைலயாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பட அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.01004.1
ஆகக் கண்டு ஓ ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் $கம்ப.01004.2
ேதாைகக்கு அஞ்சிக் ெகாம்பின் ஒதுங்கித் துண
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01004.3
சாைகத் தன்ைகக் கண்கள் புைதத்துத் தளவாளும் $கம்ப.01004.4
ெபான்ேன ேதேன பூமகேள காண் எைன என்னாத் $கம்ப.01005.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந இல்லாள் அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாய்பூந்
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மூழ்கி $கம்ப.01005.2
இன்ேன என்ைனக் காணுதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று இகலித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01005.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலக் கண் ைகயின்
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நகுவாளும் $கம்ப.01005.4
வில்லில் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற மிக்ேகான் இகல்
அங்கம் $கம்ப.01006.1
புல்லிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெமன்பூ மல தாங்கி $கம்ப.01006.2
அல்லில் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) முகப் ேப அரவிந்தச்
$கம்ப.01006.3
ெசல்வக் கானில் ெசங்கதி என்னத் திrவானும் $கம்ப.01006.4
ெசய்யில் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதள்
அமுதச் ெசஞ்சிைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.01007.1
ைகயில் ெபய்யில் காமனும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கவினா தம் $கம்ப.01007.2

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
மிழற்றும் மழைலச் ெசால் $கம்ப.01007.3
தெயமூவப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசால் கைல என்னத் தெரழுவாரும்
$கம்ப.01007.4
ேசாைலத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆகத் ெதவுைட ேமவும் $கம்ப.01008.1
ேகாைலக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்மத
ஆயன் குறி உய்ப்ப $கம்ப.01008.2
நலத்து உண்கண் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) சூழல் நிைர ஆவின்
$கம்ப.01008.3
மாைலப் ேபாதின் மால் விைட என்ன வருவாரும் $கம்ப.01008.4
ஊக்கம் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடய முனிவரால்
$கம்ப.01009.1
காக்கல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) காமன் ைக வில் எனும்
$கம்ப.01009.2
வாக்கு மாத்திரம் அல்லது வல்லியில் $கம்ப.01009.3
பூக் ெகாய்வாள் புருவக் கைட ேபாதுேம $கம்ப.01009.4
நாறு பூங்குழல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) புன்ைனேமல்
$கம்ப.01010.1
ஏறினான் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினாள் $கம்ப.01010.2
ஊறு ஞானத்து உயந்தவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$கம்ப.01010.3
வறு
 ேச முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாதைர ெவல்வேரா $கம்ப.01010.4

சிைனயின் ேமல் இருந்தான் உருத் ேதவரால் $கம்ப.01011.1
வைனயவும் அrயாள் வனப்பின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.01011.2
நிைனவும் ேநாக்கமும் நக்கலான் ைககளால் $கம்ப.01011.3
நைனயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முறியும்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கினான் $கம்ப.01011.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் குழலாள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாடிடத்
$கம்ப.01012.1
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேபால் புயத்தான் தடுமாறினான் $கம்ப.01012.2
உண்டு ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) என்று உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.01012.3
ெதவுண்ைட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) துடிப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெசால்லேவ $கம்ப.01012.4
ஏயும் தன்ைமய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைகயா எலாம் $கம்ப.01013.1
தூய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேசாைலத் துறு மல
$கம்ப.01013.2
ேவயும் ெசய்ைக ெவறுத்தன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர $கம்ப.01013.3
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா $கம்ப.01013.4
மலத் தடங்கள் ேநாக்கிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆத்துப்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01014.1
விைன அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) கணமும் நாண
$கம்ப.01014.2

அனகரும் அணங்கு அனாரும் அம் மலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நின்றும்
$கம்ப.01014.3
வன கr பிடிேகளாடும் வருவன ேபால
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.01014.4
அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந ஆடுவான்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் $கம்ப.01015.1
கங்ைகவா சைடேயான் அன்ன மாமுனி கனல ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.01015.2
மங்ைகமா கூட்டத்ேதாடும் வானவக்கு இைறவன் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.01015.3
ெபாங்கு பால் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றேம ேபான்றது
அன்ேற $கம்ப.01015.4
ஆம் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாதகள் மலக்
கண் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01016.1
ைகய ஆம் உருவத்தா தம் கண் மல குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01016.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைரகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தெரழுைவய முகங்கள்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01016.3
ைதயலா முகங்கள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.01016.4
தாைள ஏய் கமலத் தாளின் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறத் தழுவுவாரும் $கம்ப.01017.1

ேதாைளேய பற்றி ெவற்றித் திரு எனத் ேதான்றுவாரும் $கம்ப.01017.2
பாைளேய விrந்தது என்னப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந
உந்துவாரும் $கம்ப.01017.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சி ைமந்தைரத் தழுவுவாரும்
$கம்ப.01017.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உணக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுண்ணம் வாச ெநய்
நானத்ேதாடும் $கம்ப.01018.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி வசுவாரும்

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சுவாரும்
$கம்ப.01018.2
ெதவுண்ைட வாய்ப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தூந_ெப.(தூந_ெப.) ெகாழுநேமல் தூகின்றாரும் $கம்ப.01018.3
புண்டrகக் ைக கூப்பிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறக்கின்றாரும்
$கம்ப.01018.4
மின் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைடயினாரும்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விழியினாரும் $கம்ப.01019.1
சின்னத்தின் அளக பந்தி திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மைறப்ப
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01019.2
அன்னத்ைத_ெப.(அன்னம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேனாடு

ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று அைழக்கின்றாரும்
$கம்ப.01019.3
ெபான் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைலயின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூ
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைளகின்றாரும் $கம்ப.01019.4
பண் உள பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ெதவுண்ைட பங்கயம் பூத்தது அன்ன
$கம்ப.01020.1
வண்ணவாய் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இலாக் கரும்பின் அன்னா $கம்ப.01020.2
உள் நிைற கயைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நத் தடங்கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01020.3
கண் உள ஆம் ெகால் என்று கணவைர வினவுவாரும் $கம்ப.01020.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நகு நறவ மாைலச் ெசறி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தெயமூவம்
அன்னாள் $கம்ப.01021.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடக் கனக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தடத்து இைட
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01021.2
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நக நகுகின்றாள் இந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேதாழியாம் என்று $கம்ப.01021.3
ஊனம் இல் முைலயின் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) உளம்
குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவுவாளும் $கம்ப.01021.4
குண்டலம் திருவில் வசக்

குல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்ன
$கம்ப.01022.1

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட வைரயின் ைவகும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கணங்கள் ேபால $கம்ப.01022.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
ைமந்ததம் வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.01022.3
தண்டுகள் தழுவும் ஆைசயால் கைர சாகின்றாரும் $கம்ப.01022.4
அங்கு இைட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யாவது என்று
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாம் $கம்ப.01023.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
நாட்டம் சிவப்பு உறச் சீறிப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01023.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ கமலச் சூழல் மைறந்தனள்
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.01023.3
பங்கயம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்று ஓராது ஐயுற்றுப் பாக்கின்றானும்
$கம்ப.01023.4
ெபான் ெதவுடி தளிைகச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01024.1
எற்றி ந குைடயும் ேதாறும் ஏந்து ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நின்றும்
$கம்ப.01024.2
கற்ைற ேமகைலகள் நங்கிச் சீறடி ெகௗவக் காலிற் $கம்ப.01024.3
சுற்றியது அரவம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் $கம்ப.01024.4

குைடந்து நராடும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) குழாம் புைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆழித் $கம்ப.01025.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு ஓ தா_ெப.(தா_ெப.)
ெகழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01025.2
கைடந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அமிழ்திேனாடும் கடலிைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01025.3
மடந்ைதமா சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தரம் ேபால மாேதா
$கம்ப.01025.4
ெதவுடி உலாம் கமலச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைகத் தூ நைகத் துவத்த ெசவ்வாய்
$கம்ப.01026.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உலாம் மருங்குலாதம் குழாம் அத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01026.2
கடி உலாம் கமல ேவலிக் கண் அகன் கான் யாற்றுப் $கம்ப.01026.3
பிடி எலாம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபய் மத
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.01026.4
கான மா மயில்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) களி ெகடக் களிக்கும்
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $கம்ப.01027.1
ேசாைன வா குழலினாதம் குழாத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதான்றல்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01027.2

வான யாறு அதைன நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் வயங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01027.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr கதித்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.01027.4
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆம் தைகைமத்து அல்லால்
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) வில் தடக்ைக வரற்கு

$கம்ப.01028.1
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இைண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஒ ஏைழ
$கம்ப.01028.2
பாைவமா பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலப்
பண்ைணயில் ெபாலிவாள் வண்ணப் $கம்ப.01028.3
பூ எலாம் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ெபாய்ைகத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ெபாலிவ ேபான்றாள் $கம்ப.01028.4
மிடல் உைடக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேவேல என்ன
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிளிவ என்னச் $கம்ப.01029.1
சுட முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உலாவு கண்ணாள் ேதாைகய
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01029.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) உைடப் ேபாது காட்டும் வள ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
பலவும் சூழக் $கம்ப.01029.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமன்பூங் கற்பக
வல்லி ஒத்தாள் $கம்ப.01029.4

ேத இைடக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தெஙமூகு இைடக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைக $கம்ப.01030.1
ஆ இைடச் ெசன்றும் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒண்கிலா அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01030.2
வா இைடத் தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) மீ து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கினாள் வதனம் ைம த
$கம்ப.01030.3
ந இைடத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எனப் ெபாலிந்தது அன்ேற
$கம்ப.01030.4
மைல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயங்கள் மடந்ைதமா
$கம்ப.01031.1
கைல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கடம்படு $கம்ப.01031.2
முைலகள் தம்தமில் முந்தி ெநருங்கலால் $கம்ப.01031.3
நிைல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரந்தது நத்தேம
$கம்ப.01031.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் விளப்பக் கண் சிவப்பு உற
$கம்ப.01032.1
ெமய் அராகம் அழியத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெநகத் $கம்ப.01032.2
ெதவுய்யில் மா முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
ேதாய்தலால் $கம்ப.01032.3

ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாழுநரும் ேபான்றேத
$கம்ப.01032.4
ஆன தூயவேராடு உடன் ஆடினா $கம்ப.01033.1
ஞான நரவ ஆகுவ நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $கம்ப.01033.2
ேதனும் நாவியும் ேதக்கு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆவியும் $கம்ப.01033.3
மீ னும் நாறின ேவறு இனி ேவண்டுேமா $கம்ப.01033.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ேவந்ததம் ெமய் அழி சாந்ெதவுடும் $கம்ப.01034.1
புக்க மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குங்குமம் ேபாத்தலால் $கம்ப.01034.2
ஒக்க நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓடிய
$கம்ப.01034.3
ெசக்க வானகம் ஒத்தது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தம்புனல் $கம்ப.01034.4
காக துண்ட நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கலைவக் களி $கம்ப.01035.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உண்டது அடங்கலும் நங்கலால் $கம்ப.01035.2
பாகு அடந்த பனிக் கனி வாய்ச்சிய $கம்ப.01035.3
ேவகடம் ெசய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) என மின்னினா $கம்ப.01035.4
பாய் அrத் திறலான் பசுஞ் சாந்தினால் $கம்ப.01036.1
தூய ெபான் புயத்துப் ெபாதி தூக் குறி $கம்ப.01036.2
மீ அrத்து விளக்க ஒ ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
$கம்ப.01036.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக் கரும் கண்கள் சிவந்தேவ $கம்ப.01036.4
கதம்பம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விைர கள் அவிழ் தாெதவுடும் $கம்ப.01037.1

ததும்பு பூந்திைரத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சுட்டதால்
$கம்ப.01037.2
நிதம்ப பாரத்து ஒ ேந இைழ காமத்தால் $கம்ப.01037.3
ெவதும்புவாள் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெவப்பம் ெவதுப்பேவ $கம்ப.01037.4
ைதயலாைள ஒ தா_ெப.(தா_ெப.) அணி ேதாளினான் $கம்ப.01038.1
ெநய் ெகாள் ஓதியின் ந முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எற்றினான் $கம்ப.01038.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசல்விையத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.01038.3
ைகயின் ஆட்டும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்னேவ
$கம்ப.01038.4
சுளியும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) நடந்தவ $கம்ப.01039.1
ஒளி ெகாள் சீறடி ஒத்தனவாம் என $கம்ப.01039.2
விளிவு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதிப்பன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.01039.3
நளினம் ஏறின நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னேம
$கம்ப.01039.4
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதய எத்தைன
என்ெகேனா $கம்ப.01040.1
அrந்த கூ உகிரால் அழி சாந்து ேபாய்த் $கம்ப.01040.2
தெரழுந்த ெகாங்ைககள் ெசவ்விய நூல் புைட $கம்ப.01040.3

வrந்த ெபான் கலசங்கைள மானேவ $கம்ப.01040.4
தாழ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைக மலக் ைகயினால்
$கம்ப.01041.1
ஆழி மன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உைரத்தான்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.01041.2
வழியின்

கனி வாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமல்லியல் $கம்ப.01041.3
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கண்ணில் கைடக்கணில் ெசால்லினாள் $கம்ப.01041.4
தள்ளி ஓடி அைல தடுமாறலால் $கம்ப.01042.1
ெதள்ளு நrன் முழுகு ெசந்தாமைர $கம்ப.01042.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மான் அைனயா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால்கிலாது
$கம்ப.01042.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நாணி ஒளிப்பன ேபான்றேவ $கம்ப.01042.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01043.1
வைன கரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைமந்தரும் மாதரும் $கம்ப.01043.2
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந வறிது ஆக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினா $கம்ப.01043.3
புைன நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) பூெணாடும் தாங்கினா
$கம்ப.01043.4
ேமவினா பிrந்தாக்கு அந்த வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந $கம்ப.01044.1
தாவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி தன்ெனாடும் தாரைக $கம்ப.01044.2

ஓவு வானமும் உள் நிைற தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01044.3
பூ எலாம் குடி ேபானதும் ேபான்றேத $கம்ப.01044.4
மானின் ேநாக்கிய ைமந்தெராடு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01045.1
ஆன ந விைளயாடைல ேநாக்கினான் $கம்ப.01045.2
தானும் அன்னது காதலித்தான் என $கம்ப.01045.3
மீ ன ேவைலைய ெவய்யவன்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01045.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) இன்ைமயினால் அழிந்ேதயும் தம் $கம்ப.01046.1
ேவற்று மன்னதம் ேமல்வரும் ேவந்தேபால் $கம்ப.01046.2
ஏற்று மாத_ெப.(மாத_ெப.) முகங்ெகௗ◌ாடு எங்கணும் $கம்ப.01046.3
ேதாற்ற சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) மீ ளவும் ேதாற்றினான் $கம்ப.01046.4
ெவண்ணிற நற நிைற ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என்னவும் $கம்ப.01047.1
பண் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைட பரந்தது என்னவும் $கம்ப.01047.2
உள் நிைற காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) மிக்கு ஒழுகிற்று என்னவும் $கம்ப.01047.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலா தைழத்தது
எங்குேம $கம்ப.01047.4
கலந்தவக்கு இனியது ஓ கள்ளுமாய்ப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01048.1
உலந்தவக்கு உயி சுடு விடமும் ஆய் உடன் $கம்ப.01048.2
புலந்தவக்கு உதவி ெசய் புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) தூதும் ஆய் $கம்ப.01048.3

மலந்தது ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலா மதனன் ேவண்டேவ $கம்ப.01048.4
ஆறு எலாம் கங்ைகேய ஆய ஆழிதாம் $கம்ப.01049.1
கூறு பால் கடைலேய ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குன்று
எலாம் $கம்ப.01049.2
ஈறு இலான் கயிைலைய இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என் இனி $கம்ப.01049.3
ேவறு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புகல்வது நிலவின் வக்கேம

$கம்ப.01049.4
எள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திைசேகளாடு யாரும் யாைவயும் $கம்ப.01050.1
ெகாள்ைள ெவண்ணிலவினால் ேகாலம் ேகாடலால் $கம்ப.01050.2
வள் உைற வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மகர ேகதனன் $கம்ப.01050.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அணி ஒத்தது ேவைல ஞாலேம $கம்ப.01050.4
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) தாரைக புைர தரள நழலும் $கம்ப.01051.1
இயங்கு தா_ெப.(தா_ெப.)
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா எழினிச் சூழலும்
$கம்ப.01051.2
கயங்கள் ேபான்று ஒளி பளிங்கு அடுத்த கானமும் $கம்ப.01051.3
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) பூம்பந்தரும் மகளி_ெப.) எய்தினா $கம்ப.01051.4
பூக் கமழ் ஓதிய ேபாது ேபாக்கிய $கம்ப.01052.1
ேசக்ைக இன்பச் ெசருச் ெசருக்கும் சிந்ைதயா $கம்ப.01052.2
ஆக்கிய அமிழ்து என அம் ெபான் வள்ளத்து $கம்ப.01052.3
வாக்கிய பசு_ெப.(பசு_ெப.) நறா மாந்தல் ேமயினா $கம்ப.01052.4

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைட விசும்பினா விஞ்ைச
நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01053.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட உடம்பினா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஒப்பு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.01053.2
மான் உைட ேநாக்கினா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மாந்தினா $கம்ப.01053.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட மலrைடத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னேவ $கம்ப.01053.4
உக்க பால் புைர நறா உண்ட வள்ளமும் $கம்ப.01054.1
ைகக் ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளி படச்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.01054.2
ைமக்கணும் சிவந்தது ஓ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) வாய்வழி $கம்ப.01054.3
புக்க ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமிதமாய்ப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேவ $கம்ப.01054.4
தாமும் நானமும் தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $கம்ப.01055.1
தூமம் உண் குழலிய உண்ட தூ நைற $கம்ப.01055.2
ஓம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குழி உகு ெநய்யின் உள் உைற $கம்ப.01055.3
காம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலிைனக் கனற்றிக் காட்டிற்ேற $கம்ப.01055.4
விடன் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடிய
ேநாக்கின் அமிழ்து ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்
ெசாலா தம் $கம்ப.01056.1

மடன் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடனும் உண்ேட
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) காணாத்
$கம்ப.01056.2
தடன் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிழைலப் ெபான்
ெசய் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதறல் வள்ளத்து
$கம்ப.01056.3
உடன் ஒக்க உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நேய உண்ணுதி
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்றாள் $கம்ப.01056.4
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நுண் மருங்குலாள் ஓ அணங்கு அனாள் அளக பந்தி
$கம்ப.01057.1
நச்சு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கருங்கண் ெசவ்வாய் நளி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மதுவுள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01057.2
பிச்சி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ெசய்தாய் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு
நறவு இருக்க வாளா $கம்ப.01057.3
எச்சிைல நுகதிேயா என்று எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரும்பு
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்காள் $கம்ப.01057.4
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எலாம் நைகெசய்து ஏசப் ெபாரு அரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேவறு ஓ $கம்ப.01058.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) உலாம் ெகாைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணாள்
மணியின் வள்ளத்து ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $கம்ப.01058.2
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிலாக் கற்ைற பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைறந்தது ேபான்று ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.01058.3
நறவு என அதைனப் வாயின் ைவத்தனள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உள்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01058.4

யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அளித்தன இைவயாம்
என்னக் $கம்ப.01059.1
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மழைலச் ெசால் ஓ கிஞ்சுகம்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயாள் $கம்ப.01059.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கருங்குவைள_ெப.(கருங்குவைள_ெப.)
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நைறச் சாடியுள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01059.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கணின் நிழைலக் கண்டாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என
ஓச்சுகின்றாள் $கம்ப.01059.4
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் மதப்ப ஆங்கு ஓ
கனங்குைழ கள்ளின் உள்ளால் $கம்ப.01060.1
ெவளிப்படுகின்ற காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
நிழைல_ெப.(நிழல்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01060.2
அளித்தெனன் அபயம் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரவிைன அஞ்சி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01060.3
ஒளித்தைன அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணத்துகின்றாள் $கம்ப.01060.4
அழிகின்ற அறிவினாேலா ேபைதைமயாேலா ஆற்றிற் $கம்ப.01061.1
சுழி ஒன்றி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அன்ன
உந்தியாள் தூய ெசந்ேதன் $கம்ப.01061.2
ெபாழிகின்ற பூவின் ேவய்ந்த பந்தைரப் புைரத்துக் கீ ழ்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01061.3
இழிகின்ற ெகாழு நிலாைவ நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் $கம்ப.01061.4

மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $கம்ப.01062.1
இன் அமிழ்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால்
இைட தடுமாறி என்ன $கம்ப.01062.2
வன்ன ேமகைலைய நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மலத்
ெதவுைட அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) சூழ்ந்தாள் $கம்ப.01062.3
ெபான் அr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புr
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புைனயல் உற்றாள் $கம்ப.01062.4
கள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்துள்ேள களிக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01063.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மதி மதுவின் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வழ்ந்தது

என்று
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) உன்னி $கம்ப.01063.2
உள் மகிழ் துைணவேனாடும் ஊடும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) நங்கித் $கம்ப.01063.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி ஆதி ஆகில் தருெவன் இந் நறைவ என்றாள்
$கம்ப.01063.4
எள் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால மூக்கின் ஏந்திைழ
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) முன்ைக $கம்ப.01064.1
தள்ளத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தவிசு
இைட உகுத்தும் ேதறாள் $கம்ப.01064.2
உள்ளத்தின் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தன்னால் உள்புறத்து உண்டு என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01064.3

வள்ளத்ைத மறித்து வாங்கி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) இதழின்
ைவத்தாள் $கம்ப.01064.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தைன பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வச்ைச மாக்கள் $கம்ப.01065.1
ஏன்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிதியம் ேவட்ட
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) என்ன
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01065.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தரு கமலச் ெசவ்வாய் திறந்தனள்
நுகர_குைற.எச்.(நுக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணி $கம்ப.01065.3
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுந நாளத் தாளினால்
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) உண்டாள் $கம்ப.01065.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உைற கமல வாவிப் ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெவருவி ஓட
$கம்ப.01066.1
வள் உைற கழித்த வாள்ேபால் வr உற வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கண்ணாள்
$கம்ப.01066.2
கள் உைற மல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) களி
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அன்னாள் $கம்ப.01066.3
உள் உைற அன்பன் உண்ணான் என நறவு உண்ணல் எண்ணாள் $கம்ப.01066.4
கூற்று உறழ் நயனங்கள் சிவப்பக் கூன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.01067.1
ஏற்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறுகள் அதுக்கி இன் தளி $கம்ப.01067.2
மாற்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கரதலம் மறிக்கும் மாது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01067.3
சீற்றம் ஆம் அபிநயம் தெரழுக்கின்றாrேன $கம்ப.01067.4

துடித்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) துவ இதழ்த் ெதவுண்ைடத் தூ நிலாக் $கம்ப.01068.1
கடித்த வால் எயிறுகள் அதுக்கிக் கண்களாம் $கம்ப.01068.2
வடித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விழிக்கும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெமய் $கம்ப.01068.3
ெபாடித்த ேவ புறத்து உகு நறவம் ேபான்றேத $கம்ப.01068.4
கனித் திரள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாழி ெசம்ைம கண் புக $கம்ப.01069.1
நிைனப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆம் ஒ
ேந இைழ $கம்ப.01069.2
தனித் தட மைர மல முகத்துச் சாபமும் $கம்ப.01069.3
குனித்தது பனித்தது குழவித் திங்கேள $கம்ப.01069.4
இதழ்த் துவ விட எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உக $கம்ப.01070.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மிைசக் கச்ெசாடு கைலயும் மூட்டு அற $கம்ப.01070.2
அைல குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேசாதர அசதி ஆட்டலால் $கம்ப.01070.3
கலவி ெசய் ெகாழுநரும் கள்ளும் ஒத்தேவ $கம்ப.01070.4
கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காமனால் கலக்கம் உற்றைத $கம்ப.01071.1
அனகனுக்கு அறிவி என்று அறியப் ேபாக்கும் ஓ $கம்ப.01071.2
இன மணிக் கைலயினாள் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நயும் என் $கம்ப.01071.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனத் தாழ்த்திேயா வருதிேயா என்றாள் $கம்ப.01071.4
மான் அம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ மதுைக
ேவந்தன்பால் $கம்ப.01072.1
ஆன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாங்கிய ஆயினா எலாம் $கம்ப.01072.2
ேபானவ ேபானவ ெதவுடரப் ேபாக்கினாள் $கம்ப.01072.3

தானும் அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பிேன தமியள் ஏகினாள்
$கம்ப.01072.4
விைர ெசய் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகயின் அடுத்த மீ மிைசக் $கம்ப.01073.1
கைர ெசயா ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அம் கடலுளாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.01073.2
பிைரசம் என் குதைலயாள் ெகாழுநன் ேப எலாம் $கம்ப.01073.3
உைரெசயும் கிள்ைளைய உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புல்லினாள் $கம்ப.01073.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.01074.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணக் கிள்ைளையத்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் ஆவிைய $கம்ப.01074.2
இன்று ேபாய்க் ெகாணகிைல என்
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எனக்கு $கம்ப.01074.3
அன்றிேலாடு ஒத்தி என்று அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சீறினாள் $கம்ப.01074.4
வைள பயில் முன் ைக ஒ மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாள் தனக்கு $கம்ப.01075.1
இைளயவள் ெபயrைனக் ெகாழுநன் ஈதலும் $கம்ப.01075.2
முைள எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கிட முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) வந்தது
$கம்ப.01075.3
களகள உதிந்தது கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ஆலிேய $கம்ப.01075.4
ெசற்றம் முன் புrந்தது ஓ ெசம்மல் ெவம்ைமயாற் $கம்ப.01076.1

பற்றலும் அல்குலில் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகைல
$கம்ப.01076.2
அற்று உகும் முத்தின்முன் அவனி
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01076.3
ெபாற்ெறாடி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) கண்
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தேம $கம்ப.01076.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேதான்றேலாடு $கம்ப.01077.1
ஊடுெகேனா உயி உருகும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகடக் $கம்ப.01077.2
கூடுெகேனா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குணங்கள்
வைணயில்

$கம்ப.01077.3
பாடுெகேனா எனப் பலவும் பன்னினாள் $கம்ப.01077.4
மாடகம் பற்றினாள் மகரம் வைண

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01078.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் மலக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிவப்பத் ெதவுட்டனள்
$கம்ப.01078.2
பாடினள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாங்கு உளாேகளாடு
$கம்ப.01078.3
ஊடினது உைரெசயாள் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளேத
$கம்ப.01078.4
குைழத்த பூங்ெகாம்பு அனாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) கூடைல $கம்ப.01079.1
இைழத்தனள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) இட்ட ேபாது எலாம் $கம்ப.01079.2
பிைழத்தலும் அனங்கேவள் பிைழப்பு இல் அம்ெபாடும் $கம்ப.01079.3
உைழத்தனள் உயித்தனள் உயி உண்டு என்னேவ $கம்ப.01079.4

பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அணி விரலினாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ைபயுளாள்
$கம்ப.01080.1
சுந்தரன் ஒருவன்பால் துது_ெப.(தூது_ெப.) ேபாக்கினாள் $கம்ப.01080.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) எனக்
கைட அைடத்து மாற்றினாள் $கம்ப.01080.3
சிந்தைன தெரழுந்திலம் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாட்டேம $கம்ப.01080.4
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் பள்ளியின் ஊடல்
நங்குவான் $கம்ப.01081.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உண்டு ஒருத்திக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்பன் ேதகிலான் $கம்ப.01081.2
ெபாய்த்தது ஓ மூrயால் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாக்குவாள் $கம்ப.01081.3
எத்தைன இறந்தன கடிைக ஈண்டு என்றாள் $கம்ப.01081.4
விைதத்த_ெப.எச்.(விைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) காதலின் வித்து ெமய்ந் நிைற $கம்ப.01082.1
இைதப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நைனத்திட முைளத்தேவ எனப் $கம்ப.01082.2
பைதத்தனள் ஒருத்தன்ேமல் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) பஞ்சு அடி $கம்ப.01082.3
உைதத்தலும் ெபாடித்தன உேராம ராசிேய $கம்ப.01082.4
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகத்தினான் ெபாங்கித் தன்ைனயும் $கம்ப.01083.1
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைகயான் மாற்று
ேவந்தைர $கம்ப.01083.2
நலிந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உழவன் ஓ நங்ைக ெகாங்ைக ேபாய் $கம்ப.01083.3

ெமலிந்தவா ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புயங்கள் வங்கினான்

$கம்ப.01083.4
ஏய்ந்த ேப எழிலினான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01084.1
ேவய்ந்த ேபால் எங்கணும் அனங்கன் ெவங்கைண $கம்ப.01084.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
பள்ளியில்_ெப.(பள்ளி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லவம் $கம்ப.01084.3
தய்ந்தன ேநாக்கினான் திைகக்கும் சிந்ைதயான் $கம்ப.01084.4
ஊட்டிய சாந்து ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலரும்_ெப.எச்.(உலரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ைமயான்
$கம்ப.01085.1
நாட்டிைன அளித்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று நல்லவ $கம்ப.01085.2
ஆட்டும் நக் கலசேம என்னல் ஆன ஓ $கம்ப.01085.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதவுழில் ைமந்தற்கு ஓ மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
ெகாங்ைகேய $கம்ப.01085.4
பயி_ெப.(பயி_ெப.) உறு கிண்கிணி
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகைல $கம்ப.01086.1
வயிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூண் அைவ வாங்கி நக்கினாள் $கம்ப.01086.2
உயி உறு தைலவன்பால் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உன்னினாள் $கம்ப.01086.3
ெசயி உறு திங்கைளத் தய ேநாக்கினாள் $கம்ப.01086.4
ஏலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன்ைமைய என் என்று உன்னுதும்
$கம்ப.01087.1

ஆைல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அனான் ஒருவற்கு
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01087.2
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
அனாள் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வக்கிய

$கம்ப.01087.3
மாைலைய நிமிந்தில வயிரத் ேதாள்கேள $கம்ப.01087.4
ேசா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ெசால்லுவான் $கம்ப.01088.1
மாரைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ மாைத
ேநாக்கினாள் $கம்ப.01088.2
காrைக இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கருத்ைத
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.01088.3
ேவr அம் தெரழுயலான் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ேநாக்கினாள் $கம்ப.01088.4
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைக ஓ ெசம்மல் பால்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01089.1
கனம் குைழ மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாள் கடிது ேபாயினாள் $கம்ப.01089.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குைழ நறவேமா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தான்ெகாேலா
$கம்ப.01089.3
அனங்கேன யா ெகாலேலா அைழத்த தூதேர $கம்ப.01089.4
ெதவுகுதரு காதற்குத் ேதாற்ற சீற்றத்து ஓ $கம்ப.01090.1
வகி மதி ெநற்றியாள் மைழக்கண் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01090.2
உகுதலும் உற்றது என் என்று ெகாற்றவன் $கம்ப.01090.3

நகுதலும் நக்கனள் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நங்கினாள் $கம்ப.01090.4
ெபாய்த்தைல மருங்குலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) புல்லிய $கம்ப.01091.1
ைகத்தலம் நக்கினாள் கருத்தின் நக்கலள் $கம்ப.01091.2
சித்திரம் ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அச்ெசயல் ஓ
ேதான்றற்குச் $கம்ப.01091.3
சத்திரம் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைட ைதத்தது ஒத்தேத $கம்ப.01091.4
இயல் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசடிையப்
$கம்ப.01092.1
புல்லிய ைகயினள் ேபாதி துது_ெப.(தூது_ெப.) எனச் $கம்ப.01092.2
ெசால்லுவான் உறும் உற நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லலள் $கம்ப.01092.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எலாம்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விம்மினாள் $கம்ப.01092.4
ஊறு ேப அன்பினாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
$கம்ப.01093.1
மாறிலாக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ெசயைல மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.01093.2
நாறு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைதபால் நவில நாணுவாள் $கம்ப.01093.3
ேவறு ேவறு உறச் சில ெமாழி விளம்பினாள் $கம்ப.01093.4
உரு தெரழு தன்ைமய உயிரும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தாம் $கம்ப.01094.1
அருத்தியும் அத்துைண ஆய நrனா $கம்ப.01094.2

ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடம்பும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என $கம்ப.01094.3
ெபாருத்துவ ஆம் எனப் புல்லினா அேரா $கம்ப.01094.4
ெவதி ெபாரு ேதாளினாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01095.1
எதிதலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01095.2
மதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கதும் என வணங்கினாள்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.01095.3
புதுைம ஆதலின் அவற்கு அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) பூத்தேத $கம்ப.01095.4
துனி வரும் நலத்ெதவுடு ேசாகின்றாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01096.1
குனி வரும் நுதலிக்குக் ெகாழுநன் இன்றிேய $கம்ப.01096.2
தனி வரும் ேதாழியும் தாைய ஒத்தனள் $கம்ப.01096.3
இனி வரு தெனமூறலும் இரவும் என்னேவ $கம்ப.01096.4
ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அந்தியில் $கம்ப.01097.1
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவம் உண்டு
என்னும் தன்ைமயள் $கம்ப.01097.2
ேநாக்கினாள்
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.) நுவன்றது
ஓகிலள் $கம்ப.01097.3
ேபாக்கின தூதிேனாடு உணவும் ேபாக்கினாள் $கம்ப.01097.4
மறப்பிலள் ெகாழுநைன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்குவாள் $கம்ப.01098.1

பிறப்பிெனாடு இறப்பு எனப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயாள்
$கம்ப.01098.2
துறப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இைட
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மின் எனப்
$கம்ப.01098.3
புறப்படும் புகும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள்
$கம்ப.01098.4
எழுதரும் ெகாங்ைக ேமல் அனங்கன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.01099.1
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
புண்களில் வைளக் ைக ஒற்றினாள் $கம்ப.01099.2
அழுதனள் சிrத்தனள் அற்றம் ெசால்லினாள் $கம்ப.01099.3
ெதவுழுதனள் ஒருத்திையத் துது_ெப.(தூது_ெப.) ேவண்டுவாள் $கம்ப.01099.4
ஆத்தியும் உற்றதும் அறிஞக்கு அற்றம்தான் $கம்ப.01100.1
வாத்ைதயின் உணத்துதல் மாசு அன்ேறா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கம்ப.01100.2
ேவத்தனள் ெவதும்பினள் ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சாய்ந்தனள் $கம்ப.01100.3
பாத்தனள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாங்கு
அனாைளேய $கம்ப.01100.4
தனங்களின் இைளயவ தம்மின் மும்மடி $கம்ப.01101.1
கனம் கனம் இைடயிைட களிக்கும் கள்வன் ஆய் $கம்ப.01101.2

மனங்களின் நுைழந்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மாந்து ேதறைல
$கம்ப.01101.3
அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டுமால் $கம்ப.01101.4
நைற கமழ் அலங்கல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நளி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
குஞ்சி ைமந்த $கம்ப.01102.1
துைற அறி கலவிச் ெசவ்வித் ேதாைகய தூசு வசி
 $கம்ப.01102.2
நிைற அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) புல்கும் கலன் கழித்து
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்தா $கம்ப.01102.3
அைற பைற அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நரா அரு மைறக்கு ஆவேரா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.01102.4
ெபான் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலனும் தூசும் புறத்து உள
துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வம்ேப $கம்ப.01103.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்பால்
அகத்து உள நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நத்தாள்
$கம்ப.01103.2
உன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துறவு
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
உைட ஒருவேன ேபால் $கம்ப.01103.3
தன்ைனயும் துறக்கும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) காமத்ேத தங்கிற்று அன்ேற
$கம்ப.01103.4
ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மதனன் ேபால்வான் ஒருவனும் பூவின்ேமல்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01104.1
திருவினுக்கு உவைம சால்வாள் ஒருத்தியும் ேசக்ைகப் ேபாrல் $கம்ப.01104.2

ஒருவருக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ேதாலா ஒத்தன உயிரும் ஒன்ேற
$கம்ப.01104.3
இருவரது உணவும் ஒன்ேற என்றேபாது யாவ ெவல்வா $கம்ப.01104.4
ெகாள்ைளப் ேபா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கணாள் அங்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ஓ குமரன் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01105.1
வள்ளத் தா_ெப.(தா_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) தன்ைன மலக் ைகயால்
புைதப்ப ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01105.2
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ உயி அன்னாள்ேமல் உைத படும்
என்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01105.3
கள்ளத்தால் புைதத்தி என்னா முன்ைனயில் கனன்று மிக்காள் $கம்ப.01105.4
பால் உள பவளச் ெசவ்வாய்ப் பைண முைல_ெப.(முைல_ெப.) நிகத்த
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.01106.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உள ேநாக்கினாள் ஓ ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ேவைல அன்ன $கம்ப.01106.2
மால் உள சிந்ைத ஆங்கு ஓ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உள தடக்ைகயாற்
$கம்ப.01106.3
ேமல் உள அரம்ைபமாத என்பது ஓ விருப்ைப ஈந்தாள் $கம்ப.01106.4
புனத்து உைற மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாள் ெகாழுநன் ெபாய் உைர
$கம்ப.01107.1
நிைனத்தனள் சீறுவாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01107.2
சினத்ெதவுடு காதல்கள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா
இைட $கம்ப.01107.3

மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைற காதேல வாைக ெகாண்டேத
$கம்ப.01107.4
ெகாைல உரு அைமந்து எனக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நாட்டத்து ஓ
$கம்ப.01108.1
கைல உருவு அல்குலாள் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) புல்குவாள் $கம்ப.01108.2
சிைல உரு அழிதரச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01108.3
முைல_ெப.(முைல_ெப.) உருவின என முதுைக ேநாக்கினாள் $கம்ப.01108.4
குங்குமம் உதிந்தன ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசாந்தன $கம்ப.01109.1
சங்கினம் முரன்றன கைலயும் சாறின $கம்ப.01109.2
ெபாங்கின சிலம்புகள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டன $கம்ப.01109.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ைமந்த உண்ணேவ $கம்ப.01109.4
துனி உறு புலவிையக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சூழ் சுட $கம்ப.01110.1
பனி எனத் துைடத்தலும் பைதக்கும் சிந்ைதயாள் $கம்ப.01110.2
புைன இைழ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபாய் உறங்குவாள்
$கம்ப.01110.3
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) எனும் சலத்தினால் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
புல்லினாள் $கம்ப.01110.4
வட்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மயிலும் மன்னனும் $கம்ப.01111.1
கிட்டிய ேபாது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கிைடக்கப் புல்லினா $கம்ப.01111.2
விட்டில கங்குலின் விடிவு கண்டில $கம்ப.01111.3

ஒட்டிய உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிrப்பு உணகிலாைமயால் $கம்ப.01111.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) களி மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வரக்கும்

$கம்ப.01112.1
கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மகளிக்கும் கலவிப் பூசலால் $கம்ப.01112.2
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுமக்க ேநகலா $கம்ப.01112.3
மருங்குல் ேபால் ேதய்ந்தது அம் மாைலக் கங்குேல $கம்ப.01112.4
கைட உற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி காண்கிலாதவக்கு $கம்ப.01113.1
இைட உறு திரு என இந்து நந்தினான் $கம்ப.01113.2
பட திைரக் கருங்கடல் பரமன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைடச் $கம்ப.01113.3
சுட மணிக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என இரவி ேதான்றினான் $கம்ப.01113.4
அடா ெநறி அைறதல்
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரு மைற
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதி $கம்ப.01114.1
விடா ெநறிப் புலைமச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.01114.2
படாம் முக மைலயில் ேதான்றிப் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஒத்து அருவி பல்கும்
$கம்ப.01114.3
கடாம் நிைற ஆறு பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடெலாடும் கங்ைக ேசந்தான் $கம்ப.01114.4
கப்பு உைட நாவின் நாக உலகமும் கண்ணில் ேதான்றத் $கம்ப.01115.1
துப்பு உைட மணலிற்று ஆகிக் கங்ைகந சுருங்கிக் காட்ட $கம்ப.01115.2

அப்பு உைட அன க ேவைல அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாந்த $கம்ப.01115.3
உப்பு உைடக் கடலும் ெதள் ந உண் நைச உற்றது அன்ேற $கம்ப.01115.4
ஆண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி அகன் பைண மிதிைல
என்னும் $கம்ப.01116.1
ஈண்டு ந நகrன் பாங்க இரு நிலக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) எய்தத்
$கம்ப.01116.2
தாண்டும் மாப் புரவித் தாைனத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளிச் சனகன் என்னும்
$கம்ப.01116.3
தூண் தரு வயிரத் ேதாளான் ெசய்தது ெசால்லல் உற்றாம் $கம்ப.01116.4
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்ன மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழும்
உவைக ெபாங்கக் $கம்ப.01117.1
கந்து அடு களிறும் ேதரும் கலின மாக் கடலும் சூழச் $கம்ப.01117.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) இரவிதன்ைனச் சாவது ஓ
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.01117.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவன் தன்ைன எதிெகாள்வான்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான் $கம்ப.01117.4
கங்ைக ந நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மற்று உள கடல்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01118.1

சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாவன ேபாலச் சாரப்
$கம்ப.01118.2
பங்கயத்து அணங்ைகத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வருவேத ேபால் $கம்ப.01118.3
மங்ைகையப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வளநக வந்தது அன்ேற $கம்ப.01118.4
குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம் $கம்ப.01119.1
நிைல குலாம் மகர ந ெநடிய மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் $கம்ப.01119.2
அலகு இல் மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேத புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆள் என
விராய் $கம்ப.01119.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் நிமிவேத ெபாருவும் ஓ உவைமேய $கம்ப.01119.4
ெதவுங்கல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ெதவுைகப் பிச்சம் உட்பட விராய்
$கம்ப.01120.1
எங்கும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) புைததரப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
எழப் $கம்ப.01120.2
பங்கயம் ெசய்யவும் ெவளியவும் பல படத் $கம்ப.01120.3
தங்கு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) உைடத் தானேம ேபாலுேம $கம்ப.01120.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உளாடூளா தனிக் குைட உளாடூளா குலப் $கம்ப.01121.1
படி உளாடூளா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட உளாடூளா பக $கம்ப.01121.2
மடி இலா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மாபினில் உளாடூளா வள $கம்ப.01121.3
முடி உளாடூளா தெரழுந்து உணகிலாம் முளrயாள் $கம்ப.01121.4

வா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகழுவு ெகாங்ைகய கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
குழலின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $கம்ப.01122.1
ஏ முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவம் ஏழ் இைச முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.)
அரவேம $கம்ப.01122.2
ேத முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவம் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவேம $கம்ப.01122.3
கா முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவேம $கம்ப.01122.4
சூழும் மா கடல்களும் திட படத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01123.1
ஏழு பா அகமும் உற்று உளது எனற்கு எளிது அேரா $கம்ப.01123.2
ஆழியான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்த அன்று தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.01123.3
பூைழ ஊடு ஏ ெபாடித்து அப்புறம் ேபாயேத $கம்ப.01123.4
மன் ெநடுங்குைட மிைடந்து அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மைறதரத் $கம்ப.01124.1
துன்னிடும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வழங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துரப்பு எளிது
அேரா $கம்ப.01124.2
ெபான் இடும் புவி இடும் புைன மணிக் கலன் எலாம் $கம்ப.01124.3
மின் இடும் வில் இடும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இடும் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
இடும் $கம்ப.01124.4
தா இல் மன்னவ பிரான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) முரண் சனகன்
ஆம் $கம்ப.01125.1

ஏ வரும் சிைலயினான் எதி வரும் ெநறி எலாம் $கம்ப.01125.2
தூவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் $கம்ப.01125.3
பூவின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகும் ெபாடியுேம ெபாடி
எலாம் $கம்ப.01125.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைரத் ேதனும் நானமும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
குங்குமச் $கம்ப.01126.1
ெசறி அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ேதய்ைவயும் மன்மதத்து எக்கரும் $கம்ப.01126.2
ெவறி உைடக் கலைவயும் விரவு ெசஞ்சாந்தமும் $கம்ப.01126.3
ெசறி மதக் கலுழி பாய் ேசறுேம ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) எலாம் $கம்ப.01126.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ேகாைதயா மணியினும் ெபான்னினும்
$கம்ப.01127.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைதவு இலா நிழலின் ேந $கம்ப.01127.2
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒடும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விதானமும் விராய்
$கம்ப.01127.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைடகளின் நிழலுேம நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எலாம் $கம்ப.01127.4
மாறு இலா மதுைகயான் வரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேமல் $கம்ப.01128.1
ஊறு ேப உவைகயான் அனிகம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது $கம்ப.01128.2
ஈறு இல் ஓைதயிெனாடும் எறி திைரப் பரைவ ேமல் $கம்ப.01128.3

ஆறு பாய்கின்றது ஓ அமைல ேபால் ஆனேத $கம்ப.01128.4
கந்ைதேய ெபாரு கrச் சனகனும் காதேலாடு $கம்ப.01129.1
உந்த ஓத அrயது ஓ தன்ைமெயாடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடூளா $கம்ப.01129.2
தந்ைதேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தகவினான் முன்பு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01129.3
சிந்ைதேய ெபாரு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01129.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திரு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.01130.1
ெமாய் ெகாள் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பின்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முன் ேசறலும் $கம்ப.01130.2
ைகயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு எனக் கடிதின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினான் $கம்ப.01130.3
ஐயனும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உறத்
தழுவினான் $கம்ப.01130.4
தழுவிநின்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைளையயும் தமைரயும் $கம்ப.01131.1
வழுவில் சிந்தைனயினான் வrைசயின் அளவளாய் $கம்ப.01131.2

எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முந்து உறா எனா இனிது
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01131.3
உழுைவ முந்து அr அனான் எவrனும் உயrனான் $கம்ப.01131.4
இன்ன ஆறு இருவரும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆறு ஏக
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01132.1
துன்னும் மா நகrல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி வரத்
துன்னினான் $கம்ப.01132.2
தன்ைனேய அைனயவன் தழைலேய அைனயவன் $கம்ப.01132.3
ெபான்னின் வா சிைல இறப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) நிமித்து அருளினான்
$கம்ப.01132.4
தம்பியும் தானும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நகப் $கம்ப.01133.1
பம்பு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புரவியும் பைடஞரும் புைட வரச் $கம்ப.01133.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபானின் பசு_ெப.(பசு_ெப.) மணித் ேதrன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01133.3
உம்பரும் இம்பரும் உரகரும் ெதவுழ உளான் $கம்ப.01133.4
யாைனேயா பிடிேகளா இரதேமா இவுளிேயா $கம்ப.01134.1
ஆன ேப உைற இலா நிைறைவ யா அறிகுவா $கம்ப.01134.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஏ சனகன் ஏவலின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாைத முன் $கம்ப.01134.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
தம் புைட வரும் பைடயிேன $கம்ப.01134.4

காவியும் குவைளயும் கடி ெகாள் காயாவும் ஒத்து $கம்ப.01135.1
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) சுைவ ெகடப் ெபாலிவது ஓ உருெவேட $கம்ப.01135.2
ேதவரும் ெதவுழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) முன் பிrவது
ஓ $கம்ப.01135.3
ஆவி வந்தது என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மாடு அணுகினான் $கம்ப.01135.4
அனிகம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ெதவுழக் கடிது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.)
ேகான் $கம்ப.01136.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதலும் தழுவினான்
$கம்ப.01136.2
மனு எனும் தைகயன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைட மைறந்தன மைலத்
$கம்ப.01136.3
தனி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல இறத் தவழ் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கிrகேள $கம்ப.01136.4
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குrசில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதலும் $கம்ப.01137.1
தைள வரும் ெதவுைடயல் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உற உறத் தழுவினான்
$கம்ப.01137.2
கைளவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய அறக் ககனம் எண் திைச எலாம்
$கம்ப.01137.3
விைளதரும் புகழினான் எவrனும் மிகுதியான் $கம்ப.01137.4
கற்ைற வா சைடயினான் ைகக் ெகாளும் தனு இறக் $கம்ப.01138.1

ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) நள் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) நிமித்து அருளும்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குrசில் பின் $கம்ப.01138.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயைரயும்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியில் ெதவுழுது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01138.3
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உவைக
யா உைரெசய்வா $கம்ப.01138.4
உன்னு ேப அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
கண் ந $கம்ப.01139.1
பன்னு தாைரகள் தரத் ெதவுழுது எழும் பரதைனப் $கம்ப.01139.2
ெபான்னின் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உற
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி உறப் புல்லினான்
$கம்ப.01139.3
தன்ைன அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைத முன் தழுவினால் என்னேவ
$கம்ப.01139.4
கrயவன் பின்பு ெசன்றவன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காதலில் $கம்ப.01140.1
ெபrயவன் தம்பி என்று இைனயது ஓ ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01140.2
ெபாருவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குமர தம் புைன நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
குஞ்சியால் $கம்ப.01140.3
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கழலும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவரும் வருடினா
$கம்ப.01140.4
ேகால் வரும் ெசம்ைமயும் குைட வரும் தண்ைமயும் $கம்ப.01141.1

சால் வரும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) என்று உண
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01141.2
ேமல் வரும் தன்ைமயால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விளங்கினகள் தாம் $கம்ப.01141.3
நால்வரும் ெபாருவு இல் நான்மைற எனும் நைடயினா $கம்ப.01141.4
சான்று எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசங்ேகாலினான்
உயிகள்தாம் $கம்ப.01142.1
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நற்றாய் எனக் கருது ேப
அருளினான் $கம்ப.01142.2
ஆன்ற இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) இத்தைனயும்
ெமாய்த்து அருகு உறத் $கம்ப.01142.3
ேதான்றைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ெசால்லினான்
$கம்ப.01142.4
காதேலா அறிகிலம் கrகைளப் ெபாருவினா $கம்ப.01143.1
தது_ெப.(தது_ெப.) இலா உவைகயும் சிறிது அேரா ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அேரா
$கம்ப.01143.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) சூழ் குஞ்சி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தலும் $கம்ப.01143.3
தாைதேயாடு ஒத்தது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைனயின் தன்ைமேய
$கம்ப.01143.4
ெதவுழுது இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அருகும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடய
தம்பிய ெதவுடந்து $கம்ப.01144.1
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் சிந்ைதயின் உகந்து
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா மிைச வரத் $கம்ப.01144.2

தழுவு சங்குடன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைண தழங்கிட
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01144.3
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தைகயது ஓ ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.)
ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) ஏகினான் $கம்ப.01144.4
பஞ்சி சூழ் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவமா பண்ைணயின்
$கம்ப.01145.1
மஞ்சு சூழ் ெநடிய மாளிைகயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைட விராய் $கம்ப.01145.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) சூழ் விழிகள் பூ மைழயின் ேமல் விழ
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01145.3
இஞ்சி சூழ் மிதிைல மா வதி
 ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01145.4
சூடகம் துயல்வரக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசாதர மலப் $கம்ப.01146.1
பாடகம் பரத நூல் பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடக்கr $கம்ப.01146.2
ேகாடு அரங்கு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழும் குவி
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாங்ைகயா $கம்ப.01146.3
ஆடு அரங்கு அல்லேவ அணி அரங்கு அயல் எலாம் $கம்ப.01146.4
ேபைதமா முதல் கைடப் ேபrளம்ெபண்கள் தாம் $கம்ப.01147.1
ஏதியா மாரேவள் ஏவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா
$கம்ப.01147.2
ஆதி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பிரான் அணுகலால் அணி ெகாள் கா
$கம்ப.01147.3

ஓதியா வதி
 வாய் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு உைர
ெசய்வாம் $கம்ப.01147.4
மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வருவ ேபான்றும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திrவ ேபான்றும் $கம்ப.01148.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிளிவ ேபான்றும் மின்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிைடவ ேபான்றும் $கம்ப.01148.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) ஆப்பச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும் $கம்ப.01148.3
பூநைன கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெபாம்ெமனப் புகுந்து
ெமாய்த்தா $கம்ப.01148.4
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்

கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பாரா ேமகைல
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கா $கம்ப.01149.1
சrந்த பூம் துகில்கள் தாங்கா இைட தடுமாறத் தாழா $கம்ப.01149.2
ெநருங்கின ெநருங்கிப் புக்கு நங்குமின் நங்குமின் என்று $கம்ப.01149.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக
அளியின் ெமாய்த்தா $கம்ப.01149.4
கண்ணினால் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்னும் ெபாருைளேய காண்கின்ேறாம்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01150.1
ெபண்ணின் நைமயினால்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
இன்று ெபறுதும் என்பா $கம்ப.01150.2

மண்ணின் ந உலந்து_வி.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அற
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து $கம்ப.01150.3
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந கண்டு
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

உைழக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பலவும் ஒத்தா $கம்ப.01150.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) அத்து
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ந அைனயவ பானல் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01151.1
ெவள்ளத்துப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கண்ணா ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அலம்ப ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூத் $கம்ப.01151.2
தள்ளத் தம் இைடகள் ேநாவத் தைம வலித்து அவன்பால்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01151.3
உள்ளத்ைதப் பிடித்தும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று ஓடுகின்றாரும்
ஒத்தா $கம்ப.01151.4
அரத்தம் உண்டு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அகலிைகக்கு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாளும்
$கம்ப.01152.1
விைரக் கருங்குழலிக்கு ஆக வில் இற
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கும்

$கம்ப.01152.2
வைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளும் காண மறுகினின்
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.01152.3
இைரத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமிழ்தின் ெமாய்க்கும்
ஈ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்னல் ஆன $கம்ப.01152.4

வதி
 வாய்ச் ெசல்கின்றான் ேபால் விழித்து இைமயாது
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01153.1
மாதரா கண்கள் ஊேட வாவும் மான் ேதrல்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01153.2
யாதினும் உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) தன்ைன
யாவக்கும் கண்ணன் என்ேற $கம்ப.01153.3
ஓதிய ெபயக்குத் தாேன உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணத்தி விட்டான்
$கம்ப.01153.4
எண் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலகு இலாது இன்று
ஏகுறும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேத என்று $கம்ப.01154.1
ெபண்கள் தம் தம்மில் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபதுறு
கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.01154.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ைவகும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடந்தாைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01154.3
கண் கடவாது காத்த காrைக ெபrயேள காண் $கம்ப.01154.4
பயி_ெப.(பயி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கைலயும் சங்கும் பழிப்பு அறு
நலனும் பண்பும் $கம்ப.01155.1
ெசயி இன்றி அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பும்
சிந்ைதயும் உணவும் ேதசும் $கம்ப.01155.2
வயிரம் ெசய் பூணும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைறயும் மற்றும் $கம்ப.01155.3
உயி ஒன்றும் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தெரழுைவ
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01155.4
குைழ உறா மிளிரும் ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) ெகாண்டலின்
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) சிந்தத் $கம்ப.01156.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உறாக் கரும்பின் சாபத்து அனங்கன் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
சரங்கள் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01156.2
இைழ உறாப் புண் அறாத இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேசாந்து $கம்ப.01156.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் ேபால்
நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01156.4
பஞ்சு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விரலினா தம் பைட
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01157.1
ெசஞ்ெசேவ ஐயன் ெமய்யில் கருைமையச் ேசந்தேவா தாம் $கம்ப.01157.2
மஞ்சு அன ேமனியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மாதரா தம் $கம்ப.01157.3
அஞ்சன ேநாக்கம் ேபாக்க இருண்டேதா அறிகிேலமால் $கம்ப.01157.4
மாந்தளி ேமனியாள் ஓ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மதனன்
எங்கும் $கம்ப.01158.1
பூம் துண வாளி மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிகின்ற பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01158.2
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேகான் ஆைண ேநாக்கான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வில்
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) பாரான் $கம்ப.01158.3
ஏந்து இைழயாைர எய்வான் யாவேனா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.01158.4

ெசால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமச் சுைவைய ஓ உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆக்கி $கம்ப.01159.1
இன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தெரழுய வல்லா எழுதியது என்ன
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01159.2
ெபான்ைனயும் ெபாருவும் நராள் புைனந்தன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேபாகத்
$கம்ப.01159.3
தன்ைனயும் தாங்கலாதாள் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஒன்றும் தாங்கி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01159.4
வில் தங்கு புருவம் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெவய வரப் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
விம்மச் $கம்ப.01160.1
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேசார ஓ
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01160.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெசய் ெகாைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என்னக் கூற்று
எனக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கண்ணாள் $கம்ப.01160.3
மற்று ஒன்றும் காண்கிலாதாள் தமியேனா வள்ளல் என்றாள் $கம்ப.01160.4
ைமக் கருங்கூந்தல் ெசவ்வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01161.1
ெநக்கனள் உருகுகின்றாள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இைட வஞ்சன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01161.2
புக்கனன் ேபாகாவண்ணம் கண் எனும் புலம் ெகாள் வாயும் $கம்ப.01161.3
சிக்ெகன அைடத்ேதன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேசருதும் அமளி என்றாள்
$கம்ப.01161.4
தாக்கு அணங்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைதத்த
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) சரங்கள் பாராள் $கம்ப.01162.1

வக்கிய

கலனும் தூசும் ேவறு ேவறு ஆனது ஓராள் $கம்ப.01162.2
ஆக்கிய பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்னாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஆண்டு
அமலன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.01162.3
ேநாக்கு உறுவாைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எr
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்குகின்றாள் $கம்ப.01162.4
களிப்பன மதப்ப நண்டு கதுப்பிைன அளப்ப கள்ளம் $கம்ப.01163.1
ஒளிப்பன ெவளிப்பட்டு ஓடப் பாப்பன_ெப.அ.(பாப்பனன்_ெப.) சிவப்பு உள் ஊற
$கம்ப.01163.2
ெவளிப்பன கறுப்ப ஆன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள்
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01163.3
குளிப்ெபாடு காண வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
ெவதுப்ெபாடும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்காள் $கம்ப.01163.4
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) பாரம் வா ெகாள் கன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) கைல சூழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.01164.1
ெநருங்கின மைறப்ப ஆண்டு ஓ நக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) விம்மும்
$கம்ப.01164.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணி
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) தூண்ட $கம்ப.01164.3
மருங்குலின் ெவளிகள் ஊேட வள்ளைல ேநாக்குகின்றாள் $கம்ப.01164.4
வrந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அனங்கன் வாளி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கழன்றனவும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.01165.1

எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூண் இனமும் ெகாங்ைக
ெவயத்த ேபாது இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தும்
$கம்ப.01165.2
சrந்த ேமகைலயும் முத்தும் சங்கமும்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$கம்ப.01165.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெதவுைடயும் அன்றி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைட அrது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வதி
 $கம்ப.01165.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கண்டா ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) கண்டா
ெதவுடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கமலம் அன்ன $கம்ப.01166.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கண்டா தாேள கண்டா தடக் ைக கண்டாரும் அஃேத
$கம்ப.01166.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணா யாேர வடிவிைன முடியக் கண்டா $கம்ப.01166.3
ஊழ் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சமயத்து
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) உருவு கண்டாைர ஒத்தா
$கம்ப.01166.4
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) சிற்று இைடயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாழ்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $கம்ப.01167.1
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒடுங்கினான் $கம்ப.01167.2
ைவயம் முற்றும் வயிற்றின்
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01167.3
ஐயனில் ெபrயா இனி யாவேர $கம்ப.01167.4

அலம்பு பாரக் குழலி ஓ ஆய் இைழ $கம்ப.01168.1
சிலம்பும் ேமகைலயும் ஒலி ெசய்திட $கம்ப.01168.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபய் ெகாம்பின்
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01168.3
புலம்பு ேசடிய ைக மிைசப் ேபாயினாள் $கம்ப.01168.4
அருப்பு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முைலயாள் அங்கு ஓ ஆய் இைழ
$கம்ப.01169.1
இருப்பு ெநஞ்சிைனேயனும் ஓ ஏைழக்காப் $கம்ப.01169.2
ெபாருப்பு வில்ைலப் ெபாடி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புண்ணியா $கம்ப.01169.3
கருப்பு வில் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா என்றாள் $கம்ப.01169.4
ைம தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கண் ஒ
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.01170.1
ெசய் தவன் தனித் ேத மிைசச் ேசறல் விட்டு $கம்ப.01170.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி நின்றைமதான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.01170.3
ைகதவம் ெகால் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) ெகாேலா என்றாள் $கம்ப.01170.4
மாது ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) மனத்திைன அல்லது ஓ $கம்ப.01171.1
துது_ெப.(தூது_ெப.) ெபற்றிலள் இன் உயி ேசாகின்றாள் $கம்ப.01171.2
ேபாது அrக் கண் ெபாலன் குைழப் பூண் முைலச் $கம்ப.01171.3

சீைத எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தேனளா
என்றாள் $கம்ப.01171.4
பழுது இலா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்னாள் பைதத்து
$கம்ப.01172.1
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்து உயித்து
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடத் ேதாழிையத் $கம்ப.01172.2
ெதவுழுது ேசாந்து அயவாள் இந்தத் ேதான்றைல $கம்ப.01172.3
எழுதல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்
மன்மதனால் என்றாள் $கம்ப.01172.4
வண்ண வாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
மானிடற்கு $கம்ப.01173.1
எண்ணுங்கால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலக்கணம் எய்திட $கம்ப.01173.2
ஒண்ணுேமா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உணத்துகின்ேறன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.01173.3
கண்ணேன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டிரும் பின் என்றாள்
$கம்ப.01173.4
கனக நூபுரம் ைக வைளேயாடு உக $கம்ப.01174.1
மனன் ெநகும்படி வாடி ஒ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கம்ப.01174.2
அனகன் இந் நக எய்தியது ஆதியில் $கம்ப.01174.3
சனகன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவப் பயனால்
என்றாள் $கம்ப.01174.4

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குடி
ேபாயிட $கம்ப.01175.1
பனி வரும் கண் ஒ பாசிைழ அல்குலாள் $கம்ப.01175.2
முனிவரும் குல மன்னரும் ெமாய்ப்பு அறத் $கம்ப.01175.3
தனி வரும் ெகால் கனவின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) என்றாள் $கம்ப.01175.4
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ெகாள் கா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபாலும் ஒ ெபான்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கம்ப.01176.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மைறத்தைல எண்ணினாள்
$கம்ப.01176.2
அனங்க ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிந்தனன்
அற்றம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.01176.3
மனங்கள் ேபால முகமும் மைறக்குேம $கம்ப.01176.4
இைண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஒ இந்து முகத்தி பூ $கம்ப.01177.1
அைண அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடி உண்ட
அரா எனப் $கம்ப.01177.2
புண நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள ெகாங்ைக புழுங்கிட $கம்ப.01177.3
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உயித்தனள் ஆவிேய $கம்ப.01177.4
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ஒத்து அமுது ஊறு ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ச்சிய
$கம்ப.01178.1
தாம் பைதத்து உயி உள் தடுமாறுவா $கம்ப.01178.2
ேதம்பு சிற்றிைடச் சீைதையப் ேபால் சிறிது $கம்ப.01178.3

ஏம்பல் ெபற்றில எங்ஙனம் உய்வேர $கம்ப.01178.4
ேவத்து ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தளந்து உயி விம்மேலாடு $கம்ப.01179.1
ஆத்தி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மடந்ைதய ஆைரயும்
$கம்ப.01179.2
தத்தன் இத்தைன சிந்ைதயில் ெசங்கணில் $கம்ப.01179.3
பாத்திலான் உள் பrவு இலேனா என்றாள் $கம்ப.01179.4
ைவயம் பற்றிய மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) எண் இல $கம்ப.01180.1
ஐயன் ெபாற்புக்கு அளவு இைல ஆதலால் $கம்ப.01180.2
எய்யும் ெபான் சிைல மாரனும் என்ெசய்வான் $கம்ப.01180.3
ைக அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அற்று உைடவாளினும் ைக ைவத்தான் $கம்ப.01180.4
நான வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நாrயேராடு அலால் $கம்ப.01181.1
ேவனல் ேவஞூளாடு ேமல் உைறவாேகளாடு $கம்ப.01181.2
ஆன பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அறிந்திலம் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ேபாய் $கம்ப.01181.3
வான நாடிய மாபினும் ைதத்தேவ $கம்ப.01181.4
மருள் மயங்கும் மடந்ைதய மாட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01182.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நயந்திலன் ேபாகின்றேத
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.01182.2
கருைண என்பது கண்டு
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.01182.3
பருணிதன் ெகால் படுெகாைலயான் என்றாள் $கம்ப.01182.4

ெதவுய்யில் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) முைலத் துடி ேபால்
இைட $கம்ப.01183.1
ைநயும் ெநாய்ய மருங்குல் ஒ நங்ைகதான் $கம்ப.01183.2
ைகயும் ெமய்யும் அறிந்திலள்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.01183.3
உய்யும் உய்யும் எனத் தளந்து ஓய்வு உற்றாள் $கம்ப.01183.4
பூக ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) புrபவ ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01184.1
பாகு ேபால் ெமாழியாள் மலப் பாதங்கள் $கம்ப.01184.2
ேசகு ேசதரச் ேசவகன் ேதrன் பின் $கம்ப.01184.3
ஏகும் மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அேரா $கம்ப.01184.4
ெபருத்த காதலில் ேபது உறும் மாதrன் $கம்ப.01185.1
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) மற்று அங்கு ஒருத்திைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.01185.2
கருத்தும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக் கண்டது உண்டநூ என்றாள்
$கம்ப.01185.3
அரு த்தி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உண்டாகுேமா $கம்ப.01185.4
நங்ைக அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபான் நயந்தா உயத் $கம்ப.01186.1
தங்கள் இன் உயிரும் ெகாடுத்தா_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ_பட.பன்.)
தம $கம்ப.01186.2
எங்கள் இன் உயி எங்களுக்கு ஈகலா $கம்ப.01186.3

ெவங்கண் எங்கண் விைளந்தது இவற்கு என்றாள் $கம்ப.01186.4
நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.01187.1
ேசமத்து ஆ வில் இறுத்தது ேதருங்கால் $கம்ப.01187.2
தூமத்து ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தூ ெமாழித் ேதாைகபால் $கம்ப.01187.3
காமத்தால் அன்று கல்வியினால் என்றாள் $கம்ப.01187.4
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாைவயும் $கம்ப.01188.1
ேசார இன் உயி ேசாரும் ஒ ேசா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $கம்ப.01188.2
ேகார வில்லி முேன எைனக் ெகால்கின்ற $கம்ப.01188.3
மாரேவளின் வலியவ யா என்றாள் $கம்ப.01188.4
மாத_ெப.(மாத_ெப.) இன்னணம் ெமாய்த்திட வள்ளல் ேபாய்க் $கம்ப.01189.1
ேகாது இல் சிந்ைத வசிட்டனும் ேகாசிக $கம்ப.01189.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரனும்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.01189.3
ஏதி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) குழாத்ெதவுடும்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01189.4
திருவின் நாயகன் மின் திrந்தால் எனத் $கம்ப.01190.1
துருவு இன் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) துயல்வரப்
$கம்ப.01190.2
பருவ ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) படிந்தது ேபால்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01190.3
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தாளும் முைறயின் இைறஞ்சினான் $கம்ப.01190.4

இைறஞ்ச அன்னவ ஏத்தின ஏவ ஓ $கம்ப.01191.1
நிைறஞ்ச பூந்தவிசு ஏறி நிழற்கள் ேபால் $கம்ப.01191.2
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய் தம்பியருள் ெபாலிந்தான் அேரா $கம்ப.01191.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய் காவற்கு அேயாத்தியில் ேதான்றினான் $கம்ப.01191.4
ஆன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அன்னது
$கம்ப.01192.1
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தமெராடும் சாந்தனன்
$கம்ப.01192.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் தன பின் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி $கம்ப.01192.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலா உற வந்தது மானேவ $கம்ப.01192.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.01193.1
சிந்து ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல மாr_ெப.(மாr.) சிறந்திட $கம்ப.01193.2
அந்தணாளகள் ஆசிெயாடு ஆசனம் $கம்ப.01193.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற
ஏறினான் $கம்ப.01193.4
கங்க ெகாங்க கலிங்க குலிங்ககள் $கம்ப.01194.1
சிங்கள அதிப ேசரல தெனமூனவ $கம்ப.01194.2
அங்கராச குலிந்த அவந்திக $கம்ப.01194.3
வங்க மாளவ ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) மராடேர $கம்ப.01194.4
மான மாகத மச்ச மிேலச்சகள் $கம்ப.01195.1

ஏைன வர இலாட விதப்பகள் $கம்ப.01195.2
சீன தெஙமூகண ெசம்சக ேசாமக $கம்ப.01195.3
ேசானக ஈச துருக்க குருக்கேள $கம்ப.01195.4
ஏதி யாதவ ஏழ் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாங்கண $கம்ப.01196.1
ேசதி ராச தெலறுங்க கருநட $கம்ப.01196.2
ஆதி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கவிந்த அவனி வாழ் $கம்ப.01196.3
ேசாதி நள் முடி மன்னரும் துன்னினா $கம்ப.01196.4
தங் கரும்பினும் தித்திக்கும் இன் ெசாலா $கம்ப.01197.1
தாங்கு சாமைர மாடு தயங்குவ $கம்ப.01197.2
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்கி
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய சீத்தியின்
$கம்ப.01197.3
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாழுந்து ெபாலிவன ேபான்றேவ $கம்ப.01197.4
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்டும் மிஞXறும்
சுரும்பும் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01198.1
உழலும் தும்பியும் பம்பு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ஓதிய $கம்ப.01198.2
குழலிேனாடு உறக் கூறு பல்லாண்டு ஒலி $கம்ப.01198.3
மழைல யாழ் இைசேயாடு மலிந்தேவ $கம்ப.01198.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ஆைனயினான் தனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைட $கம்ப.01199.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தங்கள் குலக் ெகாடிச் சீைத ஆம் $கம்ப.01199.2

மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மா மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) காணிய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் $கம்ப.01199.3
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்கித் தைழப்பது
ேபான்றேத $கம்ப.01199.4
ஊடு ேபவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆம் வைக
$கம்ப.01200.1
நடு மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெநருங்கலால் $கம்ப.01200.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா மத ஆைனச் சனக ேகான்
$கம்ப.01200.3
நாடு எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக ஆயேத
$கம்ப.01200.4
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் இனி
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தாைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.01201.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெதவுடரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் $கம்ப.01201.2
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டாடலின் அன்புதான்
$கம்ப.01201.3
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாக்கும் இராமற்கும்
ஒத்தேத $கம்ப.01201.4
ேதவிய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருக்ைக
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01202.1

ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) உயி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலத் $கம்ப.01202.2
தா இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைகச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
சனகைன இனிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01202.3
மா இயல் ேநாக்கினாைளக் ெகாணக என வசிட்டன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01202.4
உைரெசயத் ெதவுழுத ைகயன்
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளத்தன் ெபண்ணுக்கு
$கம்ப.01203.1
அைரசிையத் தருதி ஈண்டு என்று ஆய் இைழ அவைர ஏவக் $கம்ப.01203.2
கைர ெசயற்கு அrய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கடாவிடக் கடிது ெசன்றா
$கம்ப.01203.3
பிைரசம் ஒத்து இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லா ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
தாதியrல் ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.01203.4
அமிழ் இைமத் துைணகள் கண்ணுக்கு அணி என அைமக்குமா ேபால் $கம்ப.01204.1
உமிழ் சுடக் கலன்கள் நங்ைக உருவிைன மைறப்பது
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01204.2
அமிழ்திைனச் சுைவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
அழகினுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்தா $கம்ப.01204.3
இமிழ் திைரப் பரைவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏைழைம
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.01204.4

கண்ணன்தன் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள்ளக் கருத்திைன
நிைறத்து மீ து இட்டு $கம்ப.01205.1
உள் நின்றும் ெகாடிகள் ஓடி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் பரந்தது அன்ன
$கம்ப.01205.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசய் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பார வலயத்து
மைழயில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01205.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதியின்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிகழிைகக்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவய்ந்தா $கம்ப.01205.4
விதியது வைகயால் வான மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பிைறைய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01206.1
கது உறுகின்றது என்னக் ெகாழுந்து ஒளி கஞலத் தூக்கி $கம்ப.01206.2
மதியிைனத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) வைளப்பது
என்னப் $கம்ப.01206.3
ெபாதி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அளக பந்தி
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூட்டும் இட்டா $கம்ப.01206.4
ெவள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சிைல இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.01207.1
தள்ளத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவி ேசாரத் தனிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபண்ைம தன்ைன $கம்ப.01207.2
அள்ளிக்ெகாண்டு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) அல்லன் ெகால் ஆம் ெகால் என்பாள் $கம்ப.01207.3

உள்ளத்தின் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடும் குைழ நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டா $கம்ப.01207.4
ேகான் அணி சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குடி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கண்டத்து $கம்ப.01208.1
ஈனம் இல் கலன்கள் தம்மில் இையவன அணிதல் ெசய்தா $கம்ப.01208.2
மான் அணி ேநாக்கினாதம் மங்கலக் கழுத்துக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01208.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அணி ஆன ேபாது தனக்கு அணி யாது மாேதா
$கம்ப.01208.4
ேகாண் இலா வான மீ ன்கள் இையவன ேகாத்தது என்ேகா $கம்ப.01209.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெசவ்வி வள
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வகிந்தது என்ேகா $கம்ப.01209.2
நாணில் ஆம் நைகயில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நளி
நிலாத் தவழ்ந்தது என்ேகா $கம்ப.01209.3
பூண் நிலாம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேமல்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்ைத
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புகல்வது என்ேனா $கம்ப.01209.4
ெமாய் ெகாள் சறடிையச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முளrக்கும் ெசம்ைம ஈந்த $கம்ப.01210.1
ைதயலாள் அமிழ்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ஒளி
தழுவிக்ெகாள்ள $கம்ப.01210.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பூண் முைலயில்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)

முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் $கம்ப.01210.3
ெசய்யைரச் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாரும்
ெசய்யராய்த் திகழ்வ அன்ேற $கம்ப.01210.4
ெகாைம உற வங்குகின்ற

குலிகச் ெசப்பு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ெகாங்ைகச் $கம்ப.01211.1
சுைம உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் ெபய் ேதாளுக்கு $கம்ப.01211.2
இைம உற இைமக்கும் ெசங்ேகழ் இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) முத்திேனாடும்
$கம்ப.01211.3
அைம உற அைமவது உண்டாம் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஒப்பு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்றுேற $கம்ப.01211.4
தைள அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஓதிச் சானகி தளிக்ைக என்னும்
$கம்ப.01212.1
முளrகள் இராமன் ெசங்ைக முைறைமயில் தண்ட ேநாற்ற $கம்ப.01212.2
அளியன கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாதும் குவியல
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஆங்கு $கம்ப.01212.3
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன எr மணிக் கடகம்
இட்டா $கம்ப.01212.4
சில் இயல் ஓதி ெகாங்ைகத் திரள் மணிக் கனகச் ெசப்பில் $கம்ப.01213.1
வல்லியும் அனங்கன் வில்லும் மான்மதச் சாந்தும் தட்டிப் $கம்ப.01213.2
பல் இயல் ெநறியில்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பரம்ெபாருள் என்ன யாக்கும் $கம்ப.01213.3

இல்ைல உண்டு என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைடயினுக்கு இடுக்கண் ெசய்தா $கம்ப.01213.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெசய் ேகாசிக நுண் தூசு நவி நவாத
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.01214.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய் ேமகைலயும் தாழத் தாரைகச் சும்ைம பூட்டித்
$கம்ப.01214.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெசய் காசு_ெப.(காசு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒளியில் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01214.3
கறங்குபு திrயத் தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றா $கம்ப.01214.4
ஐய ஆம் அனிச்சப் ேபாதின் அதிகமும் ெநாய்ய
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.01215.1
ைப அரவு அல்குலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பஞ்சு இன்றிப் பழுத்த
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.01215.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூம் கமலம் மன்னச் ேசத்திய
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) சால $கம்ப.01215.3
ெநாய்யேவ ெநாய்ய என்ேற பல பட நுவல்வது அம்மா $கம்ப.01215.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இைட அமிழ்தம் கூட்டி நாட்டங்கள் ஆன என்னச்
$கம்ப.01216.1
ெசஞ்ெசேவ நண்டு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அr சிதறித் தய $கம்ப.01216.2
வஞ்சமும் களவும் இன்றி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என மதத்த கண்கள்
$கம்ப.01216.3

அஞ்சன நிறேமா அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வண்ணேமா
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாம் $கம்ப.01216.4
ெமாய் வள குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முளrயின் முைளத்த முந்நாள்
$கம்ப.01217.1
ெமய் வள மதியின் நாப்பண் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உண்ேடல் அைனயது ஏய்ப்ப
$கம்ப.01217.2
ைவயக மடந்ைதமாக்கும் நாக ேகாைதயக்கும் வானத் $கம்ப.01217.3
தெயமூவ மங்ைகயக்கும் ேமலாம் திலகத்ைத திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
ெசய்தா $கம்ப.01217.4
சின்ன பூச் ெசருகும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூச் ேசகரப் ேபாது ேகாது இல்
$கம்ப.01218.1
கன்னப் பூக் கஞல மீ து கற்பகக் ெகாழுந்து மான $கம்ப.01218.2
மின்னப் பூச் சுரும்பும் வண்டும் மிஞXறும் தும்பிகளும் பம்பும் $கம்ப.01218.3
புன்ைனப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) மானும் ெபான் ெபாடி
அப்பிவிட்டா $கம்ப.01218.4
ெநய் வள விளக்கம் ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நெராடு
பூவும் தூவித் $கம்ப.01219.1
தெயமூவமும் பராவி ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரகக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
ெசம்ெபான் $கம்ப.01219.2
ஐயவி நுதலில் ேசத்தி ஆய் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அயினி சுற்றிக் $கம்ப.01219.3
ைக வள மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாைள வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காப்பும் இட்டா $கம்ப.01219.4

கஞ்சத்துக் களிக்கும் இன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால $கம்ப.01220.1
அம் ெசாற்கள் கிள்ைளக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருளினாள் அழைக
மாந்தித் $கம்ப.01220.2
தம் ெசாற்கள் குழறித் தம் தம் தைக தடுமாறி நின்றா $கம்ப.01220.3
மஞ்சக்கும் மாதராக்கும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என்பது ஒன்ேற அன்ேற
$கம்ப.01220.4
இைழ குலாம் முைலயினாைள இைட உவா மதியின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01221.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) குலாம் ஓதி நல்லா களி மயக்குற்று நின்றா $கம்ப.01221.2
உைழ குலாம் நயனத்தா மாட்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ேற விரும்பற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01221.3
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எலாம் ஒருங்ேக கண்டால் யாவேர ஆற்ற வல்லா
$கம்ப.01221.4
சங்கு அம் ைக உைடைமயாலும் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.)
ேகாயிலாலும் $கம்ப.01222.1
எங்கு எங்கும் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவவ்ேவறு
உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன $கம்ப.01222.2
அங்கு அங்ேக ேதான்றலாலும் அருந்ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கற்பின்
$கம்ப.01222.3
நங்ைகயும் நம்பி ஒத்தாள் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இனிப் புகல்வது என்ேனா
$கம்ப.01222.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகைலயும் ேகாத்த
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சாலகமும் நாகச் $கம்ப.01223.1

சிரம் ெசய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) ஆப்பப் $கம்ப.01223.2
புரந்தரன் ேகால் கீ ழ் ஆேனா அரம்ைபய புைடசூழ்ந்து என்ன $கம்ப.01223.3
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு சும்ைமத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் மடந்ைதய
ெதவுடந்து சூழ்ந்தா $கம்ப.01223.4
சிந்ெதவுடு குறளும் கூனும் சிலதிய குழாமும் தெறமூறி $கம்ப.01224.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வணங்கிச் சுற்ற
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி விதான நழல் $கம்ப.01224.2
இந்துவின் ெகாழுந்து விண்மீ ன் இனத்ெதவுடும் வருவது என்ன $கம்ப.01224.3
நந்தல் இல் விளக்கம் அன்ன நங்ைகயும் நடக்கல் உற்றாள் $கம்ப.01224.4
வல்லிைய உயித்த நில மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.01225.1
ெமல்லிய
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என அஞ்சி ெவளி எங்கும் $கம்ப.01225.2
பல்லவம் மலத் ெதவுைக பரப்பினள் எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01225.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி மணிச் சுட தவழ்ந்திட நடந்தாள் $கம்ப.01225.4
ெதவுழும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெதவுைலந்து களி
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.01226.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவது என்ன அயல்
எங்கும் $கம்ப.01226.2
ெகாழுந்து உைடய சாமைர குலாவ ஒ கலாபம் $கம்ப.01226.3

வழங்க நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மின்ன வரும் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) என
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01226.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) முதல் அைனத்து உலகின் மங்ைகயருள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01227.1
கண்மணி எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காண $கம்ப.01227.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மரபில் சுட அருத்திெயாடு
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01227.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழிவது ஒப்பது ஒ விதான நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01227.4
கற்ைற விr ெபான் கைட மயித் துறு கலாபம் $கம்ப.01228.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
புக்க இைழ மிக்கு இைட துவன்றி $கம்ப.01228.2
வில் தவழ_குைற.எச்.(தவழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய் அணிகள் மின்னச்
$கம்ப.01228.3
சிற்றிைட நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒளி சீறடி
ெபயத்தாள் $கம்ப.01228.4
ெபான்னின் ஒளி பூவின் ெவறி சாந்து ெபாதி சீதம் $கம்ப.01229.1
மின்னின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அன்னவள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளி மான $கம்ப.01229.2
அன்னமும் அரம்ைபயரும் ஆ அமிழ்தும் நாண $கம்ப.01229.3
மன் அைவ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அைடந்தாள் $கம்ப.01229.4

சைமத்தவைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) மைற தானும் எனலாம்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.01230.1
சுைமத் திரள் முைலத் தெரழுைவ தூய் வடிவு கண்டா $கம்ப.01230.2
அைமத் திரள் ெகாள் ேதாளியரும் ஆடவரும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01230.3
இைமத்தில உயித்திலகள் சித்திரம் எனத் தாம் $கம்ப.01230.4
அன்னவைள அல்லள் என ஆம் என அயிப்பான் $கம்ப.01231.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அமிழ்தத்ைத எதி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) $கம்ப.01231.2
உன் உயி நிைலப்பது ஒ அருத்திெயாடு உைழத்து ஆண்டு $கம்ப.01231.3
இன் அமிழ்து எழக் களிெகாள் இந்திரைன_ெப.(இந்திரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒத்தான்
$கம்ப.01231.4
நறத் துைற முதிச்சி உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமிழ்து பில்குற்று
$கம்ப.01232.1
அறத்தின் விைளவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் $கம்ப.01232.2
நிறத் துவ இதழ்க் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) இைட அல்லால்
$கம்ப.01232.3
புறத்தும் உளேதா என மனத்ெதவுடு புகன்றான் $கம்ப.01232.4
எங்கள் ெசய் தவத்தினில் இராமன் என
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01233.1
சங்கிெனாடு சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உைடத் தனி முதல் ேப $கம்ப.01233.2

அங்கண் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆதலின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மல புல்லும் $கம்ப.01233.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆம் என
வசிட்டன் மகிழ்வு உற்றான் $கம்ப.01233.4
துன்று புr ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கண்டு
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) சூழ் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01234.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புr ேகாெலாடு தனித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) உய்ப்பான்
$கம்ப.01234.2
என்றும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எழும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உளன் ஏனும் $கம்ப.01234.3
இன்று திரு எய்தியது எனக்கு என நிைனத்தான் $கம்ப.01234.4
ைநவளம் நவிற்றும் ெமாழி நண்ண வரேலாடும் $கம்ப.01235.1
ைவயம் நுக ெகாற்றவனும் மாதவரும் அல்லா $கம்ப.01235.2
ைககள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புக்கன கருத்து உளதும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01235.3
தெயமூவம் எனல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிந்ைத வசம் அன்ேறா $கம்ப.01235.4
மாதவைன முன் ெகாள வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01236.1
பாத மலைரத் ெதவுழுது கண்கள் பனி ேசாரும் $கம்ப.01236.2
தாைத அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருத்தாள் $கம்ப.01236.3
ேபாதிைன ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ெபான் மைன புகுந்தாள் $கம்ப.01236.4

அச்சு என நிைனத்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்
அந்தணன் நிைனந்தான் $கம்ப.01237.1
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) மைல ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
படிவத்து அடல் இராமன் $கம்ப.01237.2
நச்சு உைட வடிக் கண் மல நங்ைக இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
என்றால் $கம்ப.01237.3
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைல
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைல ஏைழயும் இறாேனா
$கம்ப.01237.4
எய்ய வில் வைளத்ததும் இறுத்ததும் உைரத்தும் $கம்ப.01238.1
ெமய் விைளவு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) முதல் ஐயம் விடல் உற்றாள்
$கம்ப.01238.2
ஐயைன அகத்து வடிேவ அல புறத்தும் $கம்ப.01238.3
ைகவைள திருத்துபு கைடக்கணின் உணந்தாள் $கம்ப.01238.4
கரும் கைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஒளி ஆறு நிைற கண்ணப்
$கம்ப.01239.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடலின் மண்ட உயி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உயிக்கும்
$கம்ப.01239.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலன் அணங்கு அரசி ஆ அமிழ்து அைனத்தும்
$கம்ப.01239.3
ஒருங்கு உடன் அருந்தினைர ஒத்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தடித்தாள் $கம்ப.01239.4
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழ கருத்தின் உைற கள்வன் எனல் ஆனான்
$கம்ப.01240.1

வணங்கு வில் இறுத்தவன் எனத் துய
மறந்தாள்_வி.மு.(மர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01240.2
அணங்கு உறும் அவிஞ்ைச ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விஞ்ைசயின் அகம்பாடு $கம்ப.01240.3
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
முற்று பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உற்றவைர ஒத்தாள் $கம்ப.01240.4
ெகால் உய களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன்
இருந்தான் $கம்ப.01241.1
கல்வி கைர உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) முனி ெகௗசிகைன
ேமேலாய் $கம்ப.01241.2
வல்லி ெபாரு சிற்றிைட மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மண நாளாம் $கம்ப.01241.3
எல்ைலயில் நலத்த பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) என்று உைர
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றான் $கம்ப.01241.4
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) உகளக் கயல்கள் வாவி படி ேமதி $கம்ப.01242.1
மூைள முதுைகக் கதுவ மூrய வரால் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கம்ப.01242.2
பாைள விrயக் குதிெகாள் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) வள நாடா $கம்ப.01242.3
நாைள என உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவன் உைரத்தான் $கம்ப.01242.4
ெசாற்ற ெபாழுதத்து அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ைக ெதவுழுது எழத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01243.1
ஒற்ைற வயிரச் சுr ெகாள் சங்கின் ஒலி ெபாங்கப் $கம்ப.01243.2
ெபான் தட முடிப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெபாழிதரப்
ேபாய் $கம்ப.01243.3
நற்றவ அனுச்ைச ெகாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன புகுந்தான் $கம்ப.01243.4

அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அrதில் பிrய அண்ணலும்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01244.1
ெபான்னின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாடவைர புக்கனன் மணிப்பூண்
$கம்ப.01244.2
மன்னவ பிrந்தனகள் மாதவகள் ேபானா $கம்ப.01244.3
மின்னு சுட ஆதவனும் ேமருவில் மைறந்தான் $கம்ப.01244.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படு புகழ்ச் சனக ேகான் இனிது ேபணக் $கம்ப.01245.1
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) படு களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ஆதி
இைட கண்டநூ $கம்ப.01245.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) படு புயத்த சிறு தம்பியகள் காறும் $கம்ப.01245.3
உடம்ெபாடு துறக்க நக உற்றவைர ஒத்தா $கம்ப.01245.4
ேதடு அரு நலத்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) தெறல் உற்றா
$கம்ப.01246.1
மாடு ஓ தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) உற்று அதைன
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக காணா
$கம்ப.01246.2
ஈடு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உறத் தளெவாடு ஏமுறுவ அன்ேற $கம்ப.01246.3
ஆடக வைளக் குயிலும் அந்நிைலயள் ஆனாள் $கம்ப.01246.4
உரவு ஏதும் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) உயி ஈதும் எனா
$கம்ப.01247.1
கரேவ புrவா உளேரா கதிேரான் $கம்ப.01247.2
வரேவ எைன ஆள் உைடயான் வருேம $கம்ப.01247.3

இரேவ ெகாடியாய் விடியாய் எனுமால் $கம்ப.01247.4
கரு நாயிறு ேபால்பவ காெலாடு ேபாய் $கம்ப.01248.1
வரும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அயேல வருவாய் மனேன $கம்ப.01248.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உடேன பிrயாது உழல்வாய்
$கம்ப.01248.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தrயாது ஒழிவா உளேரா
$கம்ப.01248.4
கைன ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் கரு நாழிைக தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.01249.1
விைனேயன் விைனயால் விடியாவிடின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01249.2
தனிேய பறவாய் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ஏதும் இலாய் $கம்ப.01249.3
பைன_ெப.(பைன_ெப.) ேமல் உைறவாய் பழி பூணுதிேயா $கம்ப.01249.4
அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அனல் கால்வன ஆம் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆய்
$கம்ப.01250.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஏ என ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விrவாய் நிலேவ
$கம்ப.01250.2
ெசயி ஏதும் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ேதய்வுறுவா $கம்ப.01250.3
உயி ேகாள் உறுவா உளேரா உைரயாய் $கம்ப.01250.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) குளி வாசம் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) அனல் வாய்
$கம்ப.01251.1
மின் ெதவுத்து நிலா நைக வழ்
 மலயக் $கம்ப.01251.2
குன்றில் குலமா முைழயில் குடிவாழ் $கம்ப.01251.3

தெரறுேவ திrவா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசவகனா $கம்ப.01252.1
இரு ேபாதும் விடா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைன ெகாலாம்
$கம்ப.01252.2
கரு மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால்பவ கன்னிய பால் $கம்ப.01252.3
வருவா உளேரா குல மன்னவேர $கம்ப.01252.4
தெரறுளா விைன தயவ ேசரல ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.01253.1
அருளா ெநறி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவா
அதுேவா $கம்ப.01253.2
கருள் ஆ கடேலா கைர காண அrதால் $கம்ப.01253.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆனதுதான் எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெகாலாம்
$கம்ப.01253.4
பண்ேணா ஒழியா பகேலா புகுதாது $கம்ப.01254.1
எண்ேணா தவிரா இரேவா விடியாது $கம்ப.01254.2
உள் ேநா ஒழியா உயிேரா அகலா $கம்ப.01254.3
கண்ேணா துயிலா இதுேவா கடேன $கம்ப.01254.4
இைடேய வைள ேசாரா எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01255.1
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சிைனேயா $கம்ப.01255.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஓய்வு உற நாளும் உறங்கைலயால் $கம்ப.01255.3
கடேல உைர நயும் ஒ கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ெகாலாம் $கம்ப.01255.4
என இன்னன பன்னி இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைளவாள் $கம்ப.01256.1

துனி உன்னி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாடு ேசாவு உறு கால் $கம்ப.01256.2
மைன தன்னின் வயங்குறும் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாய்
$கம்ப.01256.3
அனகன் நிைனகின்றன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அைறவாம் $கம்ப.01256.4
முன் கண்டு முடிப்பு அரு ேவட்ைகயினால் $கம்ப.01257.1
என் கண் துைண ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இதயத்து எழுதிப்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.01257.2
பின் கண்டும் ஒ ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) கைர கண்டிெலனால் $கம்ப.01257.3
மின்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
எங்கு அறிவா விைனேய $கம்ப.01257.4
திருேவ அைனயாள் முகேம உயிrன் $கம்ப.01258.1
கருேவ களிேய விைள காம விைதக்கு $கம்ப.01258.2
எருேவ மதிேய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ெசய்தவா $கம்ப.01258.3
ஒருேவெனாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆகைலேயா
$கம்ப.01258.4
கழியா உயி உந்திய காrைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01259.1
விழி ேபால வளந்தது வகிலதால்

$கம்ப.01259.2
அழி ேபா இைறவன் பட அஞ்சியவன் $கம்ப.01259.3
பழி ேபால வளந்தது பாய் இருேள $கம்ப.01259.4
நிைனயாய் ஒருகால் ெநடிேதா ெநறிதான் $கம்ப.01260.1
வினவாதவ பால் விைட ெகாண்டிைலேயா $கம்ப.01260.2

புன மான் அைனயாெராடு ேபாயின என் $கம்ப.01260.3
மனேன எைன நயும் மறந்தைனேயா $கம்ப.01260.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேநாக்கு எr கால் தைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவின்
$கம்ப.01261.1
பல் ேநாக்கினது என்பது பண்டு ெகால் ஆம் $கம்ப.01261.2
என் ேநாக்கினும் ெநஞ்சினும் என்றும் உளா $கம்ப.01261.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ேநாக்கினேத கடுவல் விடேம $கம்ப.01261.4
வல்லா புைன மாளிைக வா ெபாழிெலாடு $கம்ப.01262.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உள
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) என் மனேமா $கம்ப.01262.2
கல்ேலா எனும் ெநஞ்ெசாடு கன்னிய ஆம் $கம்ப.01262.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஓதிய தாம் விைளயாடு இடேம $கம்ப.01262.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெபருமானும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நிைனவினன்
ஆகத் $கம்ப.01263.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நகு குழலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருமண விைன
நாைள $கம்ப.01263.2
பூ நகு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாசம் புைன நக அணிவ என்று $கம்ப.01263.3
ஆைனயின் மிைச ஆைண அணி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறவித்தான்
$கம்ப.01263.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறதலும் மான முதியரும் இைளேயாரும் $கம்ப.01264.1
விைர ெசறி குழலாரும் விரவின விைரகின்றா $கம்ப.01264.2
உைர ெசறி கிைளேயாடும் உவைகயின் உயகின்றா $கம்ப.01264.3

கைர தெரழுவு அrது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைர கண்டா $கம்ப.01264.4
அஞ்சன ஒளியானும் அல மிைச உைற வாளும் $கம்ப.01265.1
எஞ்சல் இல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாைளப் புணகுவ எனேலாடும்
$கம்ப.01265.2
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கீ றித் தினகரன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத ேமல் $கம்ப.01265.3
மஞ்சைன அணி ேகாலம் காணிய என
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01265.4
ேதாரணம் நடுவாரும் தூண் உைற ெபாதிவாரும் $கம்ப.01266.1
பூரண குடம் எங்கும் புைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புைனவாரும் $கம்ப.01266.2
கா அணி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) கதி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிவாரும் $கம்ப.01266.3
ஆரண மைற வாணக்கு இன் அமுது அடுவாரும் $கம்ப.01266.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடயாரும் மழ விைட
அைனயாரும் $கம்ப.01267.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
கமுெகாடு நடுவாரும் $கம்ப.01267.2
பன் அரு நிைர முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பrயன தெரழுவாரும் $கம்ப.01267.3
ெபான் அணி அணிவாரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி புைனவாரும் $கம்ப.01267.4
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்ெதவுடு தெரறு
எங்கும் $கம்ப.01268.1
சிந்தின திrவாரும் ெசழு மல ெசாrவாரும் $கம்ப.01268.2

இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) தனு
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எr மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிைர மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.01268.3
அந்தம் இல் விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆரக் ேகாைவகள் அணிவாரும்
$கம்ப.01268.4
தளம் கிள மணி_ெப.(மணி_ெப.) காலத் தவழ் சுட உமிழ் தபம் $கம்ப.01269.1
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குளி முைள ஆ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பாலிைக
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.01269.2
விளிம்பு ெபான் வைக நாற ெவயிெலாடு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01269.3
பளிங்கு உைட உய திண்ைணப் பத்தியின் ைவப்பாரும் $கம்ப.01269.4
மந்தரம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) முன்றிலின்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) எங்கும் $கம்ப.01270.1
அந்தம் இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிைற ஒளி
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01270.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ஈன் அலகுவது என்னப் $கம்ப.01270.3
பந்தrன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வசப்
 படெவயில் கடிவாரும் $கம்ப.01270.4
வயிரம் மின் ஒளி
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரகத
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதிச் $கம்ப.01271.1
ெசயி அற ஒளி தபம் சிலதிய ெகாணவாரும் $கம்ப.01271.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விரவிய ெபான்னின் மிைட ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதி
ேதாயும் $கம்ப.01271.3

எயிலினில் நடுவாரும் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) எr இடுவாரும் $கம்ப.01271.4
பண்டியில் நிைற வாசப் பனி மல ெகாணவாரும் $கம்ப.01272.1
தண்டைல இைலேயாடு கனி பல தருவாரும் $கம்ப.01272.2
குண்டலம் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) வசக்

குரைவகள் புrவாரும் $கம்ப.01272.3
உண்ைட ெகாள் மத ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓைடகள்
அணிவாரும் $கம்ப.01272.4
கலைவகள் புைனவாரும் கைல நல தெரழுவாரும் $கம்ப.01273.1
மல குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மைலவாரும் மதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆடித் $கம்ப.01273.2
திலதம் முன் இடுவாரும் சிகழிைக அணிவாரும் $கம்ப.01273.3
இலவு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாலி ேகாலம் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடுவாரும் $கம்ப.01273.4
தப்பின மணி_ெப.(மணி_ெப.) காசும் சங்கமும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னா
$கம்ப.01274.1
ஒப்பைன புr ேபாதும் ஊடலின் உகு ேபாதும் $கம்ப.01274.2
துப்பு உறழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாசச் சுண்ணமும் உதி தாதும் $கம்ப.01274.3
குப்ைபகள் என வாrக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
கைளவாரும் $கம்ப.01274.4
மன்னவ வருவாரும் மைறயவ நிைறவாரும் $கம்ப.01275.1
இன் இைச மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாழின் இைச மது நுகவாரும் $கம்ப.01275.2
ெசன்னிய திrவாரும் சிலதிய ெசறிவாரும் $கம்ப.01275.3
கன்னலின் மண ஓைலக் கடிைககள் தெரழுவாரும் $கம்ப.01275.4

கணிைகய_ெப.(கணிைகய_ெப.) ெதவுகுவாரும் கைல பல பயில்வாரும்
$கம்ப.01276.1
பணி பணி எனேலாடும் பல இரு நில மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $கம்ப.01276.2
அணி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று அைறதலின்
உகும் அம்ெபான் $கம்ப.01276.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைல ெதவுக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வாயிலின்
மிைடவாரும் $கம்ப.01276.4
ேகடகம் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) வசக்

கிள அயில் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
ஈனக் $கம்ப.01277.1
ேகாடு உய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விஞ்ைசக் குஞ்சரம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபால $கம்ப.01277.2
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) திrவாரும் அrைவய களி கூரும் $கம்ப.01277.3
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நவில்வாரும் நைக உயி கவவாரும் $கம்ப.01277.4
கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி காலக் கவ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தெரழுயா
ஆறு $கம்ப.01278.1
எதி எதி சுட விம்முற்று எழுதலின் இைளேயாரும் $கம்ப.01278.2
மது விr குழலாரும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $கம்ப.01278.3
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) அலமரல் உறுவாரும்
$கம்ப.01278.4
ேத மிைச வருவாரும் சிவிைகயில் வருவாரும் $கம்ப.01279.1
ஊதியில் வருவாரும் ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர ஓைடக் $கம்ப.01279.2
கா மிைச வருவாரும் கrணியில் வருவாரும் $கம்ப.01279.3

பா மிைச வருவாரும் பண்டியில் வருவாரும் $கம்ப.01279.4
முத்து அணி அணிவாரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி முனிவாரும் $கம்ப.01280.1
பத்தியின் நிமி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பலகலன் மகிழ்வாரும் $கம்ப.01280.2
ெதவுத்து உறு ெதவுழில் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சுr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
அணிவாரும் $கம்ப.01280.3
சித்திரம் நிைர ேதாயும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புைனவாரும்
$கம்ப.01280.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நிக விழியாரும் அமுது எனும் ெமாழியாரும்
$கம்ப.01281.1
கிைட புைர இதழாரும் கிள நைக ஒளியாரும் $கம்ப.01281.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெபrயாரும் தனி இைட சிறியாரும்
$கம்ப.01281.3
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன நைடயாரும் பிடி என வருவாரும் $கம்ப.01281.4
உள் நிைற நிமி ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைற
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றும் $கம்ப.01282.1
கண் உறல் அrது என்றும் கருதுதல்_ெதா.ெப.(கருது_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrது
அம்மா $கம்ப.01282.2
எண் உறு சுட வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முடி சூடும் $கம்ப.01282.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு திரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒத்தது அம் மண நாேள
$கம்ப.01282.4
கைர தெரழுவு அrயது கனகம் ேவய்ந்தது $கம்ப.01283.1
வைர என உயந்தது மணியின் ெசய்தது $கம்ப.01283.2

நிைர வைள மண விைன நிரப்பும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.01283.3
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) தம் அரசனும் அணுகல் ேமயினான் $கம்ப.01283.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா விrப்ப மின்
எனக் $கம்ப.01284.1
கண் குைட இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயிலும் கான்றிடப் $கம்ப.01284.2
பண் குைட வண்டினம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா $கம்ப.01284.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) குைட தூளி விண்_ெப.(விண்_ெப.) மைறப்ப ஏகினான்
$கம்ப.01284.4
மங்கல முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மைழயின்
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.01285.1
சங்குகள் முரன்றன தாைர ேபா எனப் $கம்ப.01285.2
ெபாங்கின மைறயவ புகலும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற $கம்ப.01285.3
கங்குலின்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
கடலும் ேபான்றேவ $கம்ப.01285.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பாய்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பண்ைணயில் $கம்ப.01286.1
தரம் தரம் நடந்தன தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவந்தைன $கம்ப.01286.2
நிரந்தரம் ெதவுழுது எழும் ேநமி மன்னவ $கம்ப.01286.3
புரந்தரன் புைட வரும் அமர ேபான்றன $கம்ப.01286.4
அைனயவன் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அணுகி அம் ெபானின் $கம்ப.01287.1
புைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆதனம் ெபாலியத் ேதான்றினான் $கம்ப.01287.2

முைனவரும் மன்னரும் முைறயின் ஏறினா $கம்ப.01287.3
சனகனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறினான் $கம்ப.01287.4
மன்னரும் முனிவரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளாகளும் $கம்ப.01288.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
அணங்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாதரும் $கம்ப.01288.2
துன்னின துவன்றலில் சுடகள் சூழ்வரும் $கம்ப.01288.3
ெபான் மைல ஒத்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு இல் கூடேம
$கம்ப.01288.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) உள மின் உள ெபாரு இல் மின் உள $கம்ப.01289.1
இயல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உள சுட
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உள $கம்ப.01289.2
மயன் முதல் திருத்திய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
$கம்ப.01289.3
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்தேத $கம்ப.01289.4
எண் தவ முனிவரும் இைறவ யாவரும் $கம்ப.01290.1
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலின் $கம்ப.01290.2
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ைவயமும் வானும் வாய்மடுத்து $கம்ப.01290.3
உண்டவன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உதரம் ஒத்தேத $கம்ப.01290.4
தராதலம் முதல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் தள்ளுற $கம்ப.01291.1
விராவின குவிந்தன விளம்ப ேவண்டுேமா $கம்ப.01291.2
அரா அைண துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
அேயாத்தி எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01291.3

இராகவன் ெசய்திைய இயம்புவாம் அேரா $கம்ப.01291.4
சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தவழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
தந்தன $கம்ப.01292.1
சிங்கல் இல் அரு மைற தெரழுந்த தத்தங்கள் $கம்ப.01292.2
கங்ைகேய முதலிய கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நrனால்
$கம்ப.01292.3
மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடிேய $கம்ப.01292.4
என்றும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதல் யாரும் யாைவயும் $கம்ப.01293.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப இருளிைன
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நள் ெநறி $கம்ப.01293.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ளாக் குறி ேசரச் ேசத்திடு
$கம்ப.01293.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு நாமத்ைதத் தானும் சாத்திேய $கம்ப.01293.4
ேகாது அறு தவத்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்து உடூளா ெதவுழும்
$கம்ப.01294.1
ஆதி அம் ேசாதிைய அடி வணங்கினான் $கம்ப.01294.2
காது இயல் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) விழிக் கன்னிமாகைள $கம்ப.01294.3
ேவதியக்கு அரு மைற விதியின் நல்கிேய $கம்ப.01294.4
அழிவரு தவத்திெனாடு அறத்ைத ஆக்குவான் $கம்ப.01295.1
ஒழிவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருைண ஓ உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.01295.2

எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) வடிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருண்ட ேமகத்ைதத்
$கம்ப.01295.3
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
எனக் கலைவ சாத்திேய $கம்ப.01295.4
மங்கல முழு நிலா மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) திங்கைளப் $கம்ப.01296.1
ெபாங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கருங்கடல் பூத்தது ஆம் எனச் $கம்ப.01296.2
ெசங்கிைடச் சிகழிைகச் ெசம்ெபான் மாைலயும் $கம்ப.01296.3
ெதவுங்கலும் துயல்வரச் சுழியம் சூடிேய $கம்ப.01296.4
ஏதம் இல் இரு குைழ இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கம்ப.01297.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கண்டு உணந்தன கதிரும் திங்களும் $கம்ப.01297.2
சீைததன் கருத்திைனச் ெசவியின் உள் உறத் $கம்ப.01297.3
துது_ெப.(தூது_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரப்பன ேபான்று ேதான்றேவ $கம்ப.01297.4
கா விடக் களம் உைடக் கணிச்சி வானவன் $கம்ப.01298.1
வா சைடப் புைடயின் ஓ மதி மிைலச்சத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.01298.2
சூ சுடக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எலாம்
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என $கம்ப.01298.3
வரபட்டத்ெதவுடு

திலதம் மின்னேவ $கம்ப.01298.4
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆம் என $கம்ப.01299.1
மிக்கு ஒளி கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அணி தரள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கம்ப.01299.2

ெமாய்க் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழலினாள் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உள்
உறப் $கம்ப.01299.3
புக்கன நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் ெபாடித்த
ேபான்றேவ $கம்ப.01299.4
பந்தி ெசய் வயிரங்கள் ெபாறியின் பாடு உற $கம்ப.01300.1
அந்தம் இல் சுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழலில் ேதான்றலால் $கம்ப.01300.2
சுந்தரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணி வலயம் ெதவுல்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.01300.3
மந்தரம் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரைவ மானுேம
$கம்ப.01300.4
ேகாைவ இன் ெபரு வட முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ேகாத்தன $கம்ப.01301.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் தடக் ைகயின் நடுவண் காந்துவ $கம்ப.01301.2
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகுக்கும் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என $கம்ப.01301.3
ஏவரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குறி இட்ட ேபான்றேவ $கம்ப.01301.4
மாண்ட ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வலயம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி $கம்ப.01302.1
ேவண்டினக்கு உதவுவான் விரும்பிக் கற்பகம் $கம்ப.01302.2
ஈண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இைட ஈன்றது ஆம் எனக்
$கம்ப.01302.3
காண் தகு தடக் ைகயில் கடகம் மின்னேவ $கம்ப.01302.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட மல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) திைளக்கும் மாபினில்
$கம்ப.01303.1

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைட
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகயின் ஆரந்தான்
$கம்ப.01303.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஒடு சுட விட
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.01303.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடு வில் என வயங்கிக் காட்டேவ $கம்ப.01303.4
நணுகவும் நிமிரவும்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞானத்த $கம்ப.01304.1
உணவினின் ஒளி திகழ் உத்தrயம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.01304.2
தணிவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருைண தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சாத்திய $கம்ப.01304.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிழ் கதி என மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்ேவ $கம்ப.01304.4
ேமவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுட என
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபின் நூல்
$கம்ப.01305.1
ஏவரும் தெரழுந்து இனிது உணமின் ஈண்டு எனத் $கம்ப.01305.2
ேதவரும் முனிவரும் தெரழுக்கலா முதல் $கம்ப.01305.3
மூவரும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என முடித்தது ஒத்தேத $கம்ப.01305.4
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள் தமனியச் ேசாதி
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.01306.1
ஒற்ைற மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிழ் உதர பந்தனம் $கம்ப.01306.2

மற்றும் ஓ அண்டமும் அயனும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழப் $கம்ப.01306.3
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேத $கம்ப.01306.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு சுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயங்கித்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01307.1
கண் உறு கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அதைனக் ைக வள
$கம்ப.01307.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிறப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தழ இயது ஆம் என
$கம்ப.01307.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறப் பட்டு ஒளி விளங்கச் சாத்திேய $கம்ப.01307.4
சலம் வரு தரளமும் தயங்கும் நலமும் $கம்ப.01308.1
அலம் வரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ் அம் ெபான் கச்சினால் $கம்ப.01308.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) வரு கனக வான்_ெப.(வான்_ெப.) குன்ைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $கம்ப.01308.3
வலம் வரு கதி என வாளும் வக்கிேய

$கம்ப.01308.4
முைக விr சுட ஒளி முத்தின் பத்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.01309.1
ெதவுைக விr பட்டிைகச் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுற்றிடத் $கம்ப.01309.2
தைக உைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனும் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெவய்யவன்
$கம்ப.01309.3
நைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) எனத் ெதவுங்கல்
நாற்றிேய $கம்ப.01309.4
காெசாடு கண் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கஞலக் ைகவிைன $கம்ப.01310.1

ஏசு அறு கிம்புr எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா
$கம்ப.01310.2
வசலின்

மகரவாய் விளங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.01310.3
ஆைசைய ஒளிகளால் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
காட்டேவ $கம்ப.01310.4
இனிப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகிைன அளப்பது எங்கு
எனத் $கம்ப.01311.1
தனித்தனி தடுப்பன ேபாலும் சால்பின $கம்ப.01311.2
நுனிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நுண் விைனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ேநான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $கம்ப.01311.3
பனிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பற்றேவ $கம்ப.01311.4
இன்னணம் ஒளிதர இைமயவக்கு எலாம் $கம்ப.01312.1
தன்ைனேய அைனயது ஓ ேகாலம் தாங்கினான் $கம்ப.01312.2
பன்னக மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு அழலும் பாயலுள் $கம்ப.01312.3
அன்னவ தவத்தினால் அனந்தல் நங்கினான் $கம்ப.01312.4
முப் பரம் ெபாருளிற்குள் முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) மூலத்ைத $கம்ப.01313.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரம் துைடத்தவ
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன்பத்ைத_ெப.(இன்பம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.01313.2
அப்பைன அப்பினுள் அமுதம் தன்ைனேய $கம்ப.01313.3
ஒப்பைன ஒப்பைன உைரக்க ஒண்ணுேமா $கம்ப.01313.4

பல் பதினாயிரம் பசுவும் ைபம் ெபானும் $கம்ப.01314.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் நிலெனாடு மணிகள் யாைவயும் $கம்ப.01314.2
நல்லவக்கு உதவினான் நவிலும் நால் மைறச் $கம்ப.01314.3
ெசல்வகள் வாழ்த்து உறத் ேத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறினான் $கம்ப.01314.4
ெபான் திரள் அச்சது ெவள்ளிச் சில்லி புக்கு $கம்ப.01315.1
உற்றது வயிரத்தின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தட்டது
$கம்ப.01315.2
சுற்று உறு நவம் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றத்தது
$கம்ப.01315.3
ஒற்ைற ஆழிக் கதித் ேதெராடு ஒத்தேத $கம்ப.01315.4
நூல் வரும் தைகயன நுனிக்கும் ேநான்ைமய $கம்ப.01316.1
சால் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவ்விய தருமம் ஆதிய $கம்ப.01316.2
நாைலயும் அைனயன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.01316.3
பாலைம புணந்தன_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பூண்டேவ $கம்ப.01316.4
அைனயது ஓ ேதrனில் அருணன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் $கம்ப.01317.1
பனி வரு மலக் கண் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதன் ேகால் ெகாளக்
$கம்ப.01317.2
குனி சிைலத் தம்பி பின் கூட ஏைனயன் $கம்ப.01317.3

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெபான் கவr கால் இயக்க ஏகினான் $கம்ப.01317.4
அைமவு அரு ேமனியான் அழகின் ஆயேதா $கம்ப.01318.1
கைம உறு மனத்தினால் கருத வந்தேதா $கம்ப.01318.2
சைமவு உற அறிந்திலம் தக்கது
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.01318.3
இைமயவ ஆயினா இங்கு உளாருேம $கம்ப.01318.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறும் உலகிைன வலிந்து மாய்வு இன்றித் $கம்ப.01319.1
திரம் பயில் அரக்கதம் வருக்கம் ேதய்வு இன்று $கம்ப.01319.2
நிரம்பியது எனக் ெகாடு நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவரும் $கம்ப.01319.3
அரம்ைபய குழாத்ெதவுடும் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேமயினா $கம்ப.01319.4
ெசாrந்தன மல மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சுண்ணம் தூவின $கம்ப.01320.1
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி காசு_ெப.(காசு_ெப.)
ெபான் தூசு வசின

$கம்ப.01320.2
பrந்தன அழகிைனப் பருகினா ெகால் ஆம் $கம்ப.01320.3
தெரழுந்தில திருநக மகளி_ெப.) ெசய்ைகேய $கம்ப.01320.4
வள்ளைல ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகளி_ெப.)
ேமனியின் $கம்ப.01321.1
எள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பூண் எலாம் இrய நிற்கின்றா $கம்ப.01321.2
உள்ளன யாைவயும் உதவிப் பூண்டவும் $கம்ப.01321.3
ெகாள்ைளயில் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
ெகாடுக்கின்றா இேன $கம்ப.01321.4

எஞ்சல் இல் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எறி
பைட அரச ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01322.1
குஞ்சரக் குழாத்தில் சுற்றக் ெகாற்றவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூடம் $கம்ப.01322.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத் தனு வலானும் ேமரு மால் வைரயில்
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01322.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்னத் ேத இைடச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசந்தான் $கம்ப.01322.4
இரதம் ஆண்டு இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன இரு
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயும் $கம்ப.01323.1
பரதனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் பrந்தன ஏந்தப்
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) $கம்ப.01323.2
வரதனும் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைமத மாதவத்
ெதவுழுது நதி $கம்ப.01323.3
விரத ெமய்த் தாைத பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.01323.4
சிைல உைடக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஏந்தி ஓ ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாம்ப
$கம்ப.01324.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைட முகிழ்ப்பத் ேத ேமல் முன் திைச முைளத்தது
அன்னாள் $கம்ப.01324.2
அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பின்ைன அவனியில் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01324.3

மைல இைட உதிக்கின்றாள் ேபால் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அதனில்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01324.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) எலாம்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பிையத் $கம்ப.01325.1
துன்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துைவப்பத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01325.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ேகாைதயாள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டிய
$கம்ப.01325.3
அன்றினும் இன்று உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) என்றா அேரா $கம்ப.01325.4
ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகினில் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாகrல்
$கம்ப.01326.1
ெபாலிவது மற்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெபாற்பு என்றால்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.01326.2
மலிதரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) படு திருைவ வாயினால் $கம்ப.01326.3
ெமலிதரும் உணவிேனன் என் விளம்புேகன் $கம்ப.01326.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சசிெயாடும்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) $கம்ப.01327.1
சந்திர ெமௗலியும் ைதயலாள் உடன் $கம்ப.01327.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) மல
அயன் வாக்கினாள் உடன் $கம்ப.01327.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) புகுந்தனன் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) காணேவ
$கம்ப.01327.4

நந்தரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதிய $கம்ப.01328.1
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் மாபின சுற்றத்
ெதவுல் ெநறி $கம்ப.01328.2
வாய்ந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்விக்கு வசிட்டன் ைம அற $கம்ப.01328.3
ஏய்ந்தன கலப்ைபேயாடு இனிதின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01328.4
தண்டிலம் விrத்தனன் தருப்ைப சாத்தினன் $கம்ப.01329.1
மண்டலம் விதி முைற வகுத்து ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மல $கம்ப.01329.2
ெகாண்டைவ ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr குழும
மூட்டினன் $கம்ப.01329.3
பண்டு உள மைற ெநறி பரவிச்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01329.4
மன்றலின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணத் தவிசு ஏறி
$கம்ப.01330.1
ெவன்றி ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) வரனும்

ஆவத்து $கம்ப.01330.2
இன் துைண அன்னமும் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தா $கம்ப.01330.3
ஒன்றிய ேபாகமும் ேயாகமும் ஒத்தா $கம்ப.01330.4
ேகாமகன் முன் சனகன் குளி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந $கம்ப.01331.1
பூ மகளும் ெபாருளும் என ந என் $கம்ப.01331.2
மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மன்னுதி
என்னாத் $கம்ப.01331.3

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அன்ன தட ைகயின் ஈந்தான் $கம்ப.01331.4
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ஆசி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) அன்னா $கம்ப.01332.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லாண்டு இைச
தா_ெப.(தா_ெப.) முடி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $கம்ப.01332.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) மாதவ
வாழ்த்து ஒலி ேபால $கம்ப.01332.3
முந்திய சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முழங்கின மாேதா $கம்ப.01332.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மன்னவ ெபான் பூ
$கம்ப.01333.1
ஏைனய தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கம்ப.01333.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தம்மால் $கம்ப.01333.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நகு வானின் விளங்கியது இப்பா $கம்ப.01333.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரனும்

அந்நாள் $கம்ப.01334.1
ைம அறு மந்திரம் முற்றும் வழங்கா $கம்ப.01334.2
ெநய் அைம ஆவுதி யாைவயும் ேநந்தான் $கம்ப.01334.3
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தளிக்ைக தடக்ைக பிடித்தான் $கம்ப.01334.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படு ேதாளவேனாடு இைய ேவள்வி $கம்ப.01335.1
ெதவுடங்கிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சூழ்வரு ேபாதில்
$கம்ப.01335.2
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படு சிந்ைதயள் மாறு பிறப்பின் $கம்ப.01335.3

உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உயிைரத் ெதவுடகின்றைத ஒத்தாள் $கம்ப.01335.4
வலம் ெகாடு தைய வணங்கின வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01336.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புr நூலவ ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01336.2
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01336.3
கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டாள் $கம்ப.01336.4
மற்று உள ெசய்வன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்தா $கம்ப.01337.1
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவ
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முைற சூடிக் $கம்ப.01337.2
ெகாற்றவைனக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கும்பிடேலாடும் $கம்ப.01337.3
ெபான் ெதவுடி ைகக் ெகாடு ெபான் மைன புக்கான் $கம்ப.01337.4
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ேபrகள்
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $கம்ப.01338.1
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) நால் மைற
ஆத்தன வாேனா $கம்ப.01338.2
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) பல் கைல
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) பல்லாண்டு
$கம்ப.01338.3
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)

ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) அண்டம்
$கம்ப.01338.4
ேககயன் மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேகழ் கிள பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.01339.1
தாயினும் அன்ெபாடு தாழ்ந்து வணங்கா $கம்ப.01339.2
ஆயதன் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அடித் துைண சூடித்
$கம்ப.01339.3
தூய சுமித்திைர தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுழேலாடும் $கம்ப.01339.4
அன்னமும் அன்னவ அம் ெபான் மலத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.01340.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புைனந்தனள் சிந்ைத உவந்தா $கம்ப.01340.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அருந்ததி காrைக காணா $கம்ப.01340.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மகனுக்கு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி என்றா $கம்ப.01340.4
சங்க வைளக் குயிைலத் தழி நின்றா $கம்ப.01341.1
அங்கணணுக்கு உrயா உளராவா $கம்ப.01341.2
ெபண்கள் இனிப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) ஆ உள என்றா $கம்ப.01341.3
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பா $கம்ப.01341.4
எண் இல ேகாடி ெபான் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ேகாடி $கம்ப.01342.1
வண்ண அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01342.2
கண் அகல் நாெடாடு காசு_ெப.(காசு_ெப.) உய தூசும் $கம்ப.01342.3
ெபண்ணின் அணங்கு அைனயாள்
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா $கம்ப.01342.4

நூல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்னவ ெசால் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01343.1
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்ன மனத்தேவளாடும் $கம்ப.01343.2
கால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் கருைணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பண்ைடப்
$கம்ப.01343.3
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்னது ஒ பாயல் அைணந்தான் $கம்ப.01343.4
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாது $கம்ப.01344.1
அங்கண் இருக்கினில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாமச் $கம்ப.01344.2
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) மணத் ெதவுழில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்தால் $கம்ப.01344.3
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வளத்தான் $கம்ப.01344.4
வள்ளல் தனக்கு இைளேயாகள் தமக்கும் $கம்ப.01345.1
எள்ளல் இல் ெகாற்றவன் எம்பி
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01345.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) மலத் திரு அன்னவ தம்ைமக் $கம்ப.01345.3
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனத் தமெராடு
குறித்தான் $கம்ப.01345.4
ெகாய்ந் நிைற தாரன் குசத்துவசப்ேப $கம்ப.01346.1
ெநய்ந் நிைற ேவலவன் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ேநந்தா $கம்ப.01346.2
ைமந் நிைற கண்ணிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற நரா $கம்ப.01346.3
ெமய்ந்நிைற மூவைர மூவரும் ேவட்டா $கம்ப.01346.4
ேவட்டவ ேவட்ட பின் ேவந்தனும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.01347.1

கூட்டிய சீத்தி ெகாடுத்திலன் அல்லால் $கம்ப.01347.2
ஈட்டிய ெமய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உள்ளன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01347.3
ேவட்டவ ேவட்டைவ ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அளவு ஈந்தான் $கம்ப.01347.4
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) அளவு இல்லது ஒ இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நுகந்தான்
$கம்ப.01348.1
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண ேகள்வி
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவேராடும் $கம்ப.01348.2
ேவந்தனும் அந் நக ைவகினன் ெமள்ளத் $கம்ப.01348.3
ேதய்ந்தன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சில ெசய்தது உைரப்பாம் $கம்ப.01348.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ
வைகேய நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சனகன் தரு தயலும் $கம்ப.01349.1
நானாவித வருேபாகமும் நுககின்ற அந்நாள்வாய் $கம்ப.01349.2
ஆனா மைற ெநறி ஆசிகள் முனி ேகாசிகன் அருளிப் $கம்ப.01349.3
ேபானான் வடதிைசவாய் உய ெபான் மால் வைர புக்கான் $கம்ப.01349.4
அப்ேபாதினில் முடி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அணி மா நக ெசலேவ
$கம்ப.01350.1
இப்ேபாது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அனிகம் தைன
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று இனிது இைசயாக்
$கம்ப.01350.2
ைகப் ேபாதகம் நிக காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) குழு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி கதுவ $கம்ப.01350.3
ஒப்பு ஓது அரு ேத மீ தினில் இனிது ஏறினன் உரேவான் $கம்ப.01350.4

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மக்களும் மருமக்களும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01351.1
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெமாய்த்திட
மிதிைலத் $கம்ப.01351.2
ெதவுல் மக்களும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உக்கு உயி பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
என்பது ஒ துயrன் $கம்ப.01351.3
வன்மக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக உய்ப்பது ஒ வழி புக்கனன் மறேவான்
$கம்ப.01351.4
முன்ேன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
முைறயில் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதிைல $கம்ப.01352.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மா நக உைறவா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பின் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நடுேவ $கம்ப.01352.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந புைரதரு தம்பிய தழுவிச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வாழ்
$கம்ப.01352.3
மின் ேந புைர இைடயாஞூளாடும் இனிது ஏகினன் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.01352.4
ஏகும் அளைவயின் வந்தன வலமும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இடமும்
$கம்ப.01353.1
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) முதலிய முந்திய தைட ெசய்வன கண்டான் $கம்ப.01353.2
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அனன் இைட இங்கு உளது இைடயூறு என நடவான்
$கம்ப.01353.3

மாகம் அணி அணி ேதெராடு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெநறி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01353.4
நின்ேற ெநறி உணவான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைனவாளைன அைழயா
$கம்ப.01354.1
நன்ேறா பழுது உளேதா நடு உைர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
என்னக் $கம்ப.01354.2
குன்ேற புைர ேதாளான் எதி புள்ளின் குறி ெகாள்வான் $கம்ப.01354.3
இன்ேற வரும் இைடயூறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்றாய்விடும்
என்றான் $கம்ப.01354.4
என்னும் அளவினில் வானகம் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கீ றிட ஒளியாய்
$கம்ப.01355.1
மின்னும்படி புைட வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

சைடயான்
மழு உைடயான் $கம்ப.01355.2
ெபான்னின் மைல வருகின்றது ேபால்வான் அனல் கால்வான் $கம்ப.01355.3
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தழல் விழியான்
உரும் அதிகின்றது ஒ உைரயான் $கம்ப.01355.4
கம்பித்து அைல எறி ந உறு கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஒத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உைலயத் $கம்ப.01356.1
தம்பித்து உய திைச யாைனகள் தளரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சலியா $கம்ப.01356.2
ெவம்பித் திrதர வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெவரு உற்று இrதர ஓ $கம்ப.01356.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சிைல தெறழுயா அயில் முக வாளிகள் தெரழுவான்
$கம்ப.01356.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கீ ழ் உற என்ேறா படி ேமல் கீ ழ் உற என்ேறா $கம்ப.01357.1

எண் கீ றிய உயி யாைவயும் யாமன்_ெப.(யாமன்_ெப.) வாய்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ேறா $கம்ப.01357.2
புண் கீ றிய குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாழிகின்றன புைரயக் $கம்ப.01357.3
கண் கீ றிய கனலான் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) யாது என்று அயல் கருத
$கம்ப.01357.4
ேபாrன் மிைச எழுகின்றது ஒ மழுவின் சிைக புைகயத் $கம்ப.01358.1
ேதrன் மிைச மைல சூழ்வரு கதிரும் திைச திrய $கம்ப.01358.2
நrன் மிைச வடைவ கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெநடுவான் உற முடுகிப் $கம்ப.01358.3
பாrன் மிைச வருகின்றது ஒ படி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட படர
$கம்ப.01358.4
பாழிப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உய திக்கு இைட அைடயப் புைட பட
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.01359.1
சூழிச் சைட முடி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட அயல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ேதாற்ற $கம்ப.01359.2
ஆழிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எr கால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஆகாயமும் அழியும்
$கம்ப.01359.3
ஊழிக் கைட முடிவில் திr உைம ேகள்வைன
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01359.4
அயி துற்றிய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அைடயத் தனி
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01360.1
ெசயி சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடயான் அடல் மற
மன்னவ திலகன் $கம்ப.01360.2
உயி உற்றது ஒ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஆம் என ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
உய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.01360.3

வயிரப் பைண துணியத் ெதவுடு வடிவாய் மழு உைடயான் $கம்ப.01360.4
நிருபக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பழி பற்றிட நில மன்னவ குலமும்
$கம்ப.01361.1
கரு அற்றிட மழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு கைள கட்டு உயி கவரா
$கம்ப.01361.2
இருபத்ெதவுரு படிகால் எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்து அைல எறியும்
$கம்ப.01361.3
குருதிக் குைர புனலில் புக முழுகித் தனி குைடவான் $கம்ப.01361.4
கைம ஒப்பது ஒ தவமும் சுடு கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஒப்பது ஒ சினமும்
$கம்ப.01362.1
சைமயப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடயான் எதி தள்ளுற்று இைட தளரும்
$கம்ப.01362.2
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) உய பறைவக்கு இனிது ஆறு ஆம்
வைக சீறாச் $கம்ப.01362.3
சிைமயக் கிr உருவத் தனி வடி வாளிகள் தெரழுவான் $கம்ப.01362.4
ைசயம் புக நிமி அக்கடல் தழுவும்படி சைமவான் $கம்ப.01363.1
ைமயின் உய மைல நூறிய மழுவாளவன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01363.2
ஐயன் தைன அrதில் தரும் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டான் $கம்ப.01363.3
ெவய்யன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நிபம் என்ைன ெகால் என
ெவய்துறும் ஏல்ைவ $கம்ப.01363.4
ெபாங்கும் பைட இrயக் கிள புருவம் கைட ெநrய $கம்ப.01364.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ெபாறி சிதறக் கடிது உரும் ஏறு என விைடயாச்
$கம்ப.01364.2
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) என உய ேத வரு குமரன் எதி ெசன்றான் $கம்ப.01364.3
அங்கண் அழகனும் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆேரா
எனும் அளவில் $கம்ப.01364.4
அைரசன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது ஆராதைன புrவான்
$கம்ப.01365.1
விைரெசய் முடி படி ேமல் உற அடி ேமல் உற விழலும் $கம்ப.01365.2
கைர ெசன்றிலன் அைனயான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிவின்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கால்வான் $கம்ப.01365.3
முைரசின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பட வரனது

எதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெமாழிவான் $கம்ப.01365.4
இற்று ஓடிய சிைலயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அறிெவன் இனி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன் $கம்ப.01366.1
ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி நிைல ேசாதைன புrவான் நைச உைடேயன்
$கம்ப.01366.2
ெசற்று ஓடிய திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறு தினவும் சிறிது உைடேயன்
$கம்ப.01366.3
மற்று ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இைல இங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என்றனன் உரேவான்
$கம்ப.01366.4

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்னது
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளைவயின்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அயவான் $கம்ப.01367.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) முழுவதும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முனிவற்கு அருள் புrவாய் $கம்ப.01367.2
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) அயன் அrயும் அல சிறு மானிட
ெபாருடூளா $கம்ப.01367.3
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் $கம்ப.01367.4
விளிவா விளிவது த விைன விைழவா உைழ அன்ேற $கம்ப.01368.1
களியால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அயகின்றன உளேவா
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உமிழும் $கம்ப.01368.2
ஒளிவாய் மழு உைடயாய் ெபார உrயா இைட அல்லால் $கம்ப.01368.3
எளியா இைட வலியா வலி என் ஆகுவது என்றான் $கம்ப.01368.4
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மாதவம் உைடயாய்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிடி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01369.1
தனி நாயகம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் உைடயாய்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தவிராய் $கம்ப.01369.2
பனி வா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைட சூழ் படி நரபாலைர அருளா $கம்ப.01369.3
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ஆறிைன முனிகின்றது முைறேயா என ெமாழியா
$கம்ப.01369.4
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நின்றவ இகழும்படி நடுவின்தைல புணராத் $கம்ப.01370.1

திறன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய வலி என்பது ஒ
அறிவின் தரு ெசயேலா $கம்ப.01370.2
அறன் நின்றதன் நிைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
புகழ் ஒன்றுவது அன்ேற $கம்ப.01370.3
மறன் என்பது மறேவாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வலி என்பது
வலிேயா $கம்ப.01370.4
சலத்ேதாடு இையவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அைனயான் உயி தபுேமல் $கம்ப.01371.1
உலத்ேதாடு எதி ேதாளாய் எனது உறேவாடு உயி உகுேவன் $கம்ப.01371.2
நிலத்ேதாடு உய கதிவான் உற ெநடியாய் உனது அடிேயன் $கம்ப.01371.3
குலத்ேதாடு அற முடிேயல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) குைற
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.01371.4
என்னா அடி விழுவாைனயும் இகழா எr விழியாப் $கம்ப.01372.1
ெபான்னா கைல அணிவான் எதி புகுவான் நிைல உணராத் $கம்ப.01372.2
தன்னால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இன்ைமைய நிைனயா உயி தளரா $கம்ப.01372.3
மின்னால் அயவு உறும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு என ெவய்து உறல் உற்றான்
$கம்ப.01372.4
மானம் உைட முடி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதி ேசாவு உறல் மதியான்
$கம்ப.01373.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அந்நிைல உறுவான் உறு விைன உண்டு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தவிரான் $கம்ப.01373.2
ஆனம் உைட உைம அண்ணைல அந்நாள் உறு சிைலதான் $கம்ப.01373.3

ஊனம் உளது அதன் ேமல் நிைல ேகள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என உைரப்பான்
$கம்ப.01373.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் வரு கதி ஆம் என ஒளி கால்வன உைலயா
$கம்ப.01374.1
வரு கா தவழ் வட ேமருவின் வலி சால்வன ைவயம் $கம்ப.01374.2
அருகா விைன புrவான் உளன் அவனால் அைமவனவாம் $கம்ப.01374.3
இரு காமுகம் உள யாைவயும் ஏலாதன ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.01374.4
ஒன்றிைன உைமயாள் ேகள்வன் உவந்தனன் மற்ைற ஒன்ைற $கம்ப.01375.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்த
ேநமி ெநடிய மால் ெநறியில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01375.2
என்று இஃது உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) இரண்டினும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01375.3
ெவன்றியது யாவது என்று விrஞ்சைன வினவ அந்நாள் $கம்ப.01375.4
சீrது ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தங்கள் சிந்தைன என்பது உன்னி $கம்ப.01376.1
ேவr அம் கமலத் ேதானும் இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட
ஒரு.) ஓ விநயம் தன்னால் $கம்ப.01376.2
யாrனும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூலத்து
ஒருவராம் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தம்ைம $கம்ப.01376.3
மூr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல ேமல் இட்டு ெமாய் அம மூட்டி விட்டான்.
$கம்ப.01376.4
இருவரும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) வில்லும் ஏற்றின
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும் $கம்ப.01377.1

ெவருவரத் திைசகள் ேபர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல்ேமல் $கம்ப.01377.2
ெசரு மைலகின்ற ேபாழ்தில் திrபுரம் எrத்த ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$கம்ப.01377.3
வrசிைல இற்றது ஆக மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
முனிந்து மன்ேன. $கம்ப.01377.4
மீ ட்டும் ேபா ெதவுடங்கும் ேவைல விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விலக்க
வல் வில் $கம்ப.01378.1
நட்டினன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகான்ைக ெநற்றியில் கண்ணன்
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) $கம்ப.01378.2
காட்டிய கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மாலும் காமுகம் அதைனப் பாrல்
$கம்ப.01378.3
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) இrசிகற்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
ேபானான். $கம்ப.01378.4
இருசிகன் எந்ைதக்கு ஈய எந்ைதயும் எனக்குத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01379.1
வr சிைல இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெநாய்தின்
வாங்குதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மன்ன $கம்ப.01379.2
குrசில்கள் நின்ெனாடு ஒப்பா இல்ைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாரும் $கம்ப.01379.3
புrகிெலன் நின்ேனாடு இன்னும் புகல்வது ேகட்டி என்றான் $கம்ப.01379.4
ஊன வில் இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்ைப
ேநாக்குவது ஊக்கம் அன்றால் $கம்ப.01380.1
மானவ மற்றும் ேகளாய் வழிப் பைக உைடயன் நும்பால் $கம்ப.01380.2

ஈனம் இல் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) சீற்றம் நக்கினான் என்ன முன் ஓ
$கம்ப.01380.3
தானவன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெகால்ல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சலித்து மன்ேனா $கம்ப.01380.4
மூ எழு முைறைம பாrல் முடி உைட ேவந்ைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01381.1
ேமவு எழு மழுவின் வாயால் ேவ அறக் கைளகட்டு அன்னா $கம்ப.01381.2
தூ எழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளத் துைற இைட முைறயின் எந்ைதக்கு
$கம்ப.01381.3
ஆவன கடன்கள் ேநந்ேதன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
அடக்கிப் ேபாந்ேதன் $கம்ப.01381.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் முனிவற்கு ஈந்ேதன் உறு பைக ஒடுக்கிப்
ேபாந்ேதன் $கம்ப.01382.1
அலகு இல் மா தவங்கள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ
அருவைர இருந்ேதன் ஆண்ைடச் $கம்ப.01382.2
சிைலைய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச ெசவி உறச் சீறி
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01382.3
மைலகுவன் வல்ைல ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாங்குதி வில்ைல
என்றான் $கம்ப.01382.4
ன்றனன் என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமனும்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01383.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஒளி முகத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாரணன் வலியின் ஆண்ட
$கம்ப.01383.2
ெவன்றி வில் தருக என்னக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01383.3
துன்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சைடேயான் அஞ்சத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
உற வாங்கிச் ெசால்லும் $கம்ப.01383.4
பூதலத்து அரைச எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபான்றுவித்தைன என்றாலும்
$கம்ப.01384.1
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வித்து ஆய ேமேலான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டாய் $கம்ப.01384.2
ஆதலில் ெகால்லல்
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிைழப்பது அன்றால்
$கம்ப.01384.3
யாது இதற்கு இலக்கம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இயம்புதி
விைரவின் என்றான் $கம்ப.01384.4
நதியாய் முனிந்திேடல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இங்கு யாவக்கும் $கம்ப.01385.1
ஆதி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறிந்தன் என் அலங்கல் ேநமியாய்
$கம்ப.01385.2
ேவதியா இறுவேத அன்றி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிப் $கம்ப.01385.3
பாதியான் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் பற்றப்
ேபாதுேமா $கம்ப.01385.4

ெபான் உைட வைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள்
ேதாளினாய் $கம்ப.01386.1
மின் உைட ேநமியான் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.01386.2
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01386.3
உன்னுைட வில்லும் உன் உரத்துக்கு ஈடு அன்றால் $கம்ப.01386.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இைட பழுது
எய்திடாமல் என் $கம்ப.01387.1
ெசய்தவம் யாைவயும் சிைதக்கேவ எனக் $கம்ப.01387.2
ைக அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ெநகிழ்தலும் கைணயும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.01387.3
ைம அறு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எலாம் வாr மீ ண்டேத $கம்ப.01387.4
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் இனிது முற்றுக $கம்ப.01388.1
மண்ணிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ண வண் துழாய்க்
$கம்ப.01388.2
கண்ணிய யாவக்கும் கைளகண்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01388.3
புண்ணிய விைட எனத் ெதவுழுது ேபாயின் ஆன் $கம்ப.01388.4
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேபானபின் அமலன் ஐயுணவு
$கம்ப.01389.1

ஒழிந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி உைலந்து உருகும் தாைதையப்
$கம்ப.01389.2
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அன்பினால்
ெதவுழுது முன்பு புக்கு $கம்ப.01389.3
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) துயக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏற்றினான் $கம்ப.01389.4
ெவளிப்படும் உணவினன் விழுமம்
நங்கிேய_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கம்ப.01390.1
தளிப்புறு மத கrத் தாைனயான் இைடக் $கம்ப.01390.2
குளிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேகாடு
கண்டவன் $கம்ப.01390.3
களிப்பு எனும் கைர இலாக் கடலுள் ஆழ்ந்தனன் $கம்ப.01390.4
பrவு அறு சிந்ைத அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரசுராமன் ைக $கம்ப.01391.1
வr சிைல வாங்கி ஓ வைசைய நல்கிய $கம்ப.01391.2
ஒருவைனத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமாந்து
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01391.3
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் $கம்ப.01391.4
ெபாய்ம்ைம இல் சிறுைமயில் புrந்த ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில்
$கம்ப.01392.1
மும்ைமயின் உலகினால் முடிக்கல் ஆவேதா $கம்ப.01392.2
ெமய்ம்ைம இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறுவேன விைன ெசய்ேதாகளுக்கு
$கம்ப.01392.3

இம்ைமயும் மறுைமயும் ஈயும் என்றனன் $கம்ப.01392.4
பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்தன புகுந்த ேதவருள் $கம்ப.01393.1
வாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வருணைன மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல
$கம்ப.01393.2
ேசமி என்று உதவித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01393.3
நாம ந அேயாத்தி மாநகரம் நண்ணினான் $கம்ப.01393.4
நண்ணின இன்பத்து ைவகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைட $கம்ப.01394.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) தாைனயான் $கம்ப.01394.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக
$கம்ப.01394.3
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைகயது ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இயம்புவான் $கம்ப.01394.4
ஆைண நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முது தாைத ஐய நிற்
$கம்ப.01395.1
காணிய விைழவது ஓ கருத்தன் ஆதலால் $கம்ப.01395.2
ேகணியில் வைள முரல் ேககயம் புகப் $கம்ப.01395.3
பூண் ஒளி மாப ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாதி என்றனன் $கம்ப.01395.4
ஏவலும் இைறஞ்சிப் ேபாய் இராமன் ேசவடிப்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.01396.1

பூவிைனச் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான் $கம்ப.01396.2
ஆவி அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அலது இல்ைல
ஆதலால் $கம்ப.01396.3
ஓவலில் உயி ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னேவ $கம்ப.01396.4
உைள விr புரவித் ேத உதாசித்து என்று எணும் $கம்ப.01397.1
வைள முரல் தாைனயான் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாதப் ேபாய் $கம்ப.01397.2
இைளயவன் தன்ெனாடும் ஏழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைட $கம்ப.01397.3
நளி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேககயநாடு நண்ணினான் $கம்ப.01397.4
ஆனவன் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன் $கம்ப.01398.1
ஊபனம் இல் ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உய்க்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைட
$கம்ப.01398.2
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உண்டு ஆதலால் $கம்ப.01398.3
ேமல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நிகழ்ந்தன விளம்புவாம் அேரா $கம்ப.01398.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபூதத்தின்
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எங்கும் $கம்ப.01399.1
ஊனும் உயிரும் உணவும் ேபால்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புறனும் உளன் என்ப
$கம்ப.01399.2

கூனும் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேகாத் தாயும் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
இைழப்பக் ேகால் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01399.3
கானும் கடலும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
இடுக்கண் தத்த கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்ைத $கம்ப.01399.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறும் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
மைழயின் ஆப்பு உற $கம்ப.01400.1
பண் உறு பட சினப் பரும யாைனயான் $கம்ப.01400.2
கண் உறு கவrயின் கற்ைற சுற்று உற $கம்ப.01400.3
எண் உறு சூழ்ச்சியின் இருக்ைக
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01400.4
புக்க பின் நிருபரும் ெபாரு இல் சுற்றமும் $கம்ப.01401.1
பக்கமும் ெபயக எனப் பrவின் நக்கினான் $கம்ப.01401.2
ஒக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளித்து ேயாகின் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01401.3
சக்கரத்தவன் எனத் தமியன் ஆயினான் $கம்ப.01401.4
சந்திரற்கு உவைமெசய் தரள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட $கம்ப.01402.1
அந்தரத்து அளவும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆைணயான் $கம்ப.01402.2
இந்திரற்கு இைமயவ குருைவ ஏய்ந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01402.3
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவைர
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஏவினான் $கம்ப.01402.4

பூ வரு ெபாலன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாரு இல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
$கம்ப.01403.1
காவலின் ஆைண ெசய் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆம் எனத் $கம்ப.01403.2
ேதவரும் முனிவரும் உணரும் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) $கம்ப.01403.3
மூவrன் நால்வ ஆம் முனி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01403.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முதல் ெதவுன்ைமயும் கைலயின் குப்ைபயும் $கம்ப.01404.1
பல முதல் ேகள்வியும் பயனும் எய்தினா $கம்ப.01404.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) முதல் நலியினும் நடுவு ேநாக்குவா $கம்ப.01404.3
சலம் முதல் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தருமம் தாங்கினா $கம்ப.01404.4
உற்றது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணரும் ேகாளா $கம்ப.01405.1
மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விைனயின் வந்தது
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மாற்றல் ஆற்றும்
$கம்ப.01405.2
ெபற்றிய பிறப்பின் ேமன்ைமப் ெபrயவ அrய நூலும் $கம்ப.01405.3
கற்றவ மானம் ேநாக்கின் கவrமா அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நரா
$கம்ப.01405.4
காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரழுந்து கற்ற $கம்ப.01406.1
நூலுற ேநாக்கித் தெயமூவம் நுனித்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமேலா $கம்ப.01406.2
சீலமும் புகழ்க்கு ேவண்டும் ெசய்ைகயும் தெரழுந்துெகாண்டு $கம்ப.01406.3

பால் வரும் உறுதி யாவும் தைலவற்கு பயக்கும் நரா $கம்ப.01406.4
தம் உயிக்கு உறுதி எண்ணா தைலமகன் ெவகுண்ட ேபாதும் $கம்ப.01407.1
ெவம்ைமையத் தாங்கி நதி விடாது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.01407.2
ெசம்ைமயில் திறம்பல் ெசல்லாத் ேதற்றத்தா தெரழுயும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.01407.3
மும்ைமயும் உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
ஒருைமேய ெமாழியும் நரா $கம்ப.01407.4
நல்லவும் தயவும் நாடி நாயகற்கு $கம்ப.01408.1
எல்ைலயில் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவா $கம்ப.01408.2
ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுவன
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியில் $கம்ப.01408.3
ெதவுல்ைல நல்விைன என உதவும் சூழ்ச்சியா $கம்ப.01408.4
அறுபதின் ஆயிர எனினும் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைகக்கு $கம்ப.01409.1
உறுதியில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இவக்கு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) என்று
உன்னலாம் $கம்ப.01409.2
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சூழ்ச்சிய திருவின் ெபட்பின $கம்ப.01409.3
மறி திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றினா $கம்ப.01409.4
முைறைமயின் எய்தின முந்தி அந்தம் இல் $கம்ப.01410.1
அறிவைன வணங்கித் தம் அரைசக் ைக ெதவுழுது $கம்ப.01410.2

இைறயிைட வரன்முைற ஏறி ஏற்ற ெசால் $கம்ப.01410.3
துைற அறி ெபருைமயான் அருளும்
சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01410.4
அன்னவன் அருள் அைமந்து இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆண்ைடயின் $கம்ப.01411.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மரபின் ேநாக்கினான் $கம்ப.01411.2
உன்னியது அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறுதி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உளது $கம்ப.01411.3
என் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந இனிது
ேகட்க எனா $கம்ப.01411.4
ெவய்யவன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முதல் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேமலவ
$கம்ப.01412.1
ெசய்ைகயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைற திறம்பல் இன்றிேய $கம்ப.01412.2
ைவயம் என் புயத்திைட நுங்கள் மாட்சியால் $கம்ப.01412.3
ஐயிரண்டு ஆயிரத்து ஆறு தாங்கிேனன் $கம்ப.01412.4
கன்னியக்கு அைமவரும் கற்பின் மாநிலம் $கம்ப.01413.1
தன்ைன இத்தைக தரத் தருமம் ைகதர $கம்ப.01413.2
மன் உயிக்கு உறுவேத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிேனன் $கம்ப.01413.3
என் உயிக்கு உறுவதும் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணிேனன். $கம்ப.01413.4

விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூப்பு எனும்
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01414.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பியல் அனந்தனும்
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைனயும் $கம்ப.01414.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் கிrகளும் ெபயரத்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01414.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாைற இனிச் சிறிது ஆற்ற ஆற்றேலன்.
$கம்ப.01414.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலக் குரவகள் நைவயின் நங்கினா $கம்ப.01415.1
தம் குலப் புதல்வேர தரணி தாங்கப் ேபாய் $கம்ப.01415.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குலப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

நண்ணினா
$கம்ப.01415.3
எங்கு உலப்பு உறுவ என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்குேகன். $கம்ப.01415.4
ெவள்ள ந உலகினில் விண்ணில் நாகrல் $கம்ப.01416.1
தள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைக எலாம் தவித்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.01416.2
கள்ளrல் கரந்து உைற காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஆதியாம் $கம்ப.01416.3
உள் உைற பைகஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்ெவேனா $கம்ப.01416.4
பஞ்சி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தளி அடிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேகால்
ெகாள $கம்ப.01417.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ேத பத்தும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உேளற்கு $கம்ப.01417.2
எஞ்சல் இல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனும் இழுைத
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01417.3
அஞ்சு ேத ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ஈது
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆவேத $கம்ப.01417.4
ஒட்டிய பைகஞ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா இைடப் $கம்ப.01418.1
பட்டவ அல்லேரல் பரம ஞானம் ேபாய்த் $கம்ப.01418.2
தெடமூடவ அல்லேரல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஈண்ெடன $கம்ப.01418.3
விட்டவ அல்லேரல் யாவ வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உளா $கம்ப.01418.4
இறப்பு எனும் ெமய்ைமைய இம்ைம யாவக்கும் $கம்ப.01419.1
மறப்பு எனும் அதனின் ேமல் ேகடு மற்று உண்டநூ $கம்ப.01419.2
துறப்பு எனும் தெபமூபேம துைண ெசயாவிடின் $கம்ப.01419.3
பிறப்பு எனும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிைழக்கல்
ஆகுேமா $கம்ப.01419.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அைமவரும் துறவும்
அவ்வழித் $கம்ப.01420.1
தெரழுஞ்சு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) என
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதளிவும் ஆய் வரும்
$கம்ப.01420.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உள எனில் பிறவி என்னும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01420.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற கடத்தலின் இனியது யாவேத $கம்ப.01420.4

இனியது ேபாலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரைச எண்ணுேமா $கம்ப.01421.1
துனி வரும் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) எனத் ெதவுடந்து ேதாற்கலா $கம்ப.01421.2
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைக
நைவயின் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01421.3
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளேம $கம்ப.01421.4
உம்ைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைடைமயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
யாைவயும் $கம்ப.01422.1
ெசம்ைமயின் ஓம்பி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr )
ெசய்தெனன் $கம்ப.01422.2
இம்ைமயின் உதவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நடாய ந $கம்ப.01422.3
அம்ைமயும் உதவுதற்கு அைமய ேவண்டுமால். $கம்ப.01422.4
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த விைனையயும்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணுதல் $கம்ப.01423.1
தைழத்த ேப அருள் உைட தவத்தின் ஆகுேமல் $கம்ப.01423.2
குைழத்தது ஓ அமுது உைடக் ேகாரம்
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு $கம்ப.01423.3
அைழத்த த விடத்திைன அருந்தல் ஆகுேமா $கம்ப.01423.4
கச்ைச அம் கட கrக் கழுத்தின்கண் உறப் $கம்ப.01424.1
பிச்சமும் கவிைகயும் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $கம்ப.01424.2
நிச்சயம் அன்று எனின் ெநடிது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உண்ட $கம்ப.01424.3
எச்சிைல நுகருவது இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆகுேமா $கம்ப.01424.4

ைமந்தைர இன்ைமயின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் காலமும் $கம்ப.01425.1
ெநாந்தெனன் இராமன் என் ேநாைவ நக்குவான் $கம்ப.01425.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இனி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பிைழத்து $கம்ப.01425.3
உய்ந்தெனன் ேபாவது ஓ உறுதி எண்ணிேனன் $கம்ப.01425.4
இறந்திலன் ெசருக் களத்து இராமன் தாைத தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.01426.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூப்பு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னரும் $கம்ப.01426.2
துறந்திலன் என்பது ஓ ெசால் உண்டான பின் $கம்ப.01426.3
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுேமா $கம்ப.01426.4
ெபருமகன் என்வயின் பிறக்கச் சீைதயாம் $கம்ப.01427.1
திருமகள் மணவிைன தெரழுயக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01427.2
அருமகன் நிைற குணத்து அவனிமாது எனும் $கம்ப.01427.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மணமும் கண்டு
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னிேனன் $கம்ப.01427.4
நிவப்பு உறு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) எனும் நிரம்பும் நங்ைகயும் $கம்ப.01428.1
சிவப்பு உறு மல மிைசச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வியும் $கம்ப.01428.2

உவப்பு உறு கணவைன உயிrன்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01428.3
தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தாழ்ப்பது தருமம் அன்று அேரா. $கம்ப.01428.4
ஆதலால் இராமனுக்கு அரைச நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01429.1
ேபைதைமத்து ஆய் வரும் பிறப்ைப நக்குவான் $கம்ப.01429.2
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெதவுடங்கிய வனத்ைத நண்ணுேவன் $கம்ப.01429.3
யாது நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கருத்து என
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூறினான் $கம்ப.01429.4
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளினன் இப்படிச்
ெசப்பலும் சிந்ைத $கம்ப.01430.1
புரண்டு மீ து இடப் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) ஆங்ேக $கம்ப.01430.2
ெவருண்டு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) எனும்
விம்முறும் நிைலயால் $கம்ப.01430.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கன்றினுக்கு
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ ஆ என இருந்தா
$கம்ப.01430.4
அன்ன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அரசனுக்கு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலது உறுதி $கம்ப.01431.1
பின்ன இல் எனக் கருதியும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) நில வைரப்பில்
$கம்ப.01431.2
மன்னும் மன் உயிக்கு இராமனின் மன்னவ இல்ைல $கம்ப.01431.3
என்ன உன்னியும் விதியது வலியினும் இைசந்தா $கம்ப.01431.4

இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவரது எண்ணமும் தன்பால் $கம்ப.01432.1
பrந்த சிந்ைத அம் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயனும் $கம்ப.01432.2
ெபாருந்தும் மன் உயிக்கு உறுதியும் ெபாது உற ேநாக்கித் $கம்ப.01432.3
தெரழுந்து நால் மைறத் திைசமுகன் திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெசப்பும்
$கம்ப.01432.4
நிருப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குல மன்னவ ேநமி பண்டு உருட்டிப்
$கம்ப.01433.1
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) எய்தின யாவேர இராமைனப் ெபற்றா
$கம்ப.01433.2
கருமேம இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கற்று உணந்ேதாய்க்கு இனிக்
கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01433.3
தருமமும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தக்கேத நிைனத்தைன தகேவாய்
$கம்ப.01433.4
புண்ணியம் ெதவுட ேவள்விகள் யாைவயும் புrந்த $கம்ப.01434.1
அண்ணேல இனி அருந்தவம் இயற்றவும் அடுக்கும் $கம்ப.01434.2
வண்ண ேமகைல நிலமகள் மற்று உைனப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01434.3
கண் இழந்திலள் எனச் ெசயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழேலான். $கம்ப.01434.4
புறத்து நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இனிப் புகல்கின்றது எவன் ஓ $கம்ப.01435.1

அறத்தின் மூத்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவதrத்தான்
என்பது அல்லால் $கம்ப.01435.2
பிறத்து யாைவயும் காத்து அைவ பின் உறத் துைடக்கும் $கம்ப.01435.3
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) மூவரும் திருத்திய திருத்தும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறேலான். $கம்ப.01435.4
ெபான் உயித்த பூ மடந்ைதயும் புவி எனும் திருவும் $கம்ப.01436.1
இன் உயித் துைண இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என
நிைனக்கின்ற இராமன் $கம்ப.01436.2
என் உயிக்கு என்ைக புல்லிது இங்கு இவற்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01436.3
உன் உயிக்கு என நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) மன் உயிக்கு
எலாம் உரேவாய் $கம்ப.01436.4
வாரம் என் இனிப் பகவது ைவகலும் அைனயான் $கம்ப.01437.1
ேபrனால் வரும் இைடயுறு ெபயகின்ற பயத்தால் $கம்ப.01437.2
வர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குல ைமந்தைன ேவதிய முதேலா
$கம்ப.01437.3
யாரும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என இருப்பா. $கம்ப.01437.4
மண்ணினும் நல்லள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப._அள்_பட.ஒரு.) மல
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கைலமகள் கைலயூ $கம்ப.01438.1
ெபண்ணினும் நல்லள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப._அள்_பட.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்ச் சனகி ேப உலகின் $கம்ப.01438.2

கண்ணினும் நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கற்றவ
கற்றிலாதவரும் $கம்ப.01438.3
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நrனும்
உயிrனும் அவைனேய உவப்பா. $கம்ப.01438.4
மனித வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மற்று உடூளா அற்றம் காத்து அளிப்பா
$கம்ப.01439.1
இனி இம் மன் உயிக்கு இராமனில் சிறந்தவ இல்ைல $கம்ப.01439.2
அைனயது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அறியில்
$கம்ப.01439.3
புனித மாதவம் அல்லது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் எனப் புகன்றான்
$கம்ப.01439.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும்
மகைனப் $கம்ப.01440.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றினும் பிஞ்ஞகன்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபருவில் $கம்ப.01440.2
இற்ற அன்றினும் எறி மழு வாளவன் இழுக்கம் $கம்ப.01440.3
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றினும் ெபrயது ஓ
உவைகயன் ஆனான் $கம்ப.01440.4
அைனயது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன்
கண்கள் ந அரும்ப $கம்ப.01441.1
முனிவன் மா மலப் பாதங்கள் முைறைமயின் இைறஞ்சி $கம்ப.01441.2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லிைன எம்ெபருமான் அருள் விழியின்
$கம்ப.01441.3

தனியன் நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தாங்கியது அவற்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தகாேதா $கம்ப.01441.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதம் ெசால எம் குலத்து
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) $கம்ப.01442.1
அந்தம் இல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்
அவனியில் நிறுவி $கம்ப.01442.2
முந்து ேவள்வியும் முடித்துத் தம் இரு விைன முடித்தா $கம்ப.01442.3
வந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருள் எனக்கும் என்று உைரெசய்து
மகிழ்ந்தான் $கம்ப.01442.4
பழுது இல் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பின் ஒன்றும்
பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) இருந்தான் $கம்ப.01443.1
முழுதும் எண் உறும் மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.)
கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) தம்
முகத்தல்_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஆல்_கரு.ேவ.) $கம்ப.01443.2
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நட்டிய_ெப.எச்.(நட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இங்கிதம் இைற மகற்கு ஏறத்
$கம்ப.01443.3
ெதவுழுத ைகயினன் சுமந்திரன் முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்லும் $கம்ப.01443.4
உறத் தகும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்ைதத்
$கம்ப.01444.1
துறத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனும் ெசால் சுடும் நின்குலத் ெதவுல்ேலா
$கம்ப.01444.2

மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்கிலாத் தருமத்ைத
மறப்பதும் வழக்கு அன்று $கம்ப.01444.3
அறத்தின் ஊங்கு இனிக் ெகாடிது எனல்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) யாேத
$கம்ப.01444.4
புைரைச மாக் கr நிருபக்கும் புரத்து உைறேவாக்கும் $கம்ப.01445.1
உைரெசய் மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவக்கும் முனிவக்கும்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01445.2
முைரசம் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முதல் மணிப் புதல்வைன முைறயால் $கம்ப.01445.3
அைரசன் ஆக்கிப் பின் அப்புறத்து அடுத்தது புrவாய். $கம்ப.01445.4
என்ற வாசகம் சுமந்திரன் இயம்பலும் இைறவன் $கம்ப.01446.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசால்லிைன நம்பிைய நளி முடி சூட்டி $கம்ப.01446.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ெசய்வது விைரவினில் நேய
$கம்ப.01446.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைண திரு
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகாழுநைன என்றான் $கம்ப.01446.4
அலங்கல் மன்னைன அடி ெதவுழுது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அைனயான்
$கம்ப.01447.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாளிைக வதியில்

விைரெவாடு ெசன்றான் $கம்ப.01447.2

தலங்கள் யாைவயும் ெபற்றனன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனத் தளிப்பான்
$கம்ப.01447.3
ெபாலன் ெகாள் ேதெராடும் இராகவன் திரு மைன புக்கான் $கம்ப.01447.4
ெபண்ணின் இன் அமுது அன்னவள் தன்ெனாடும் பிrயா $கம்ப.01448.1
வண்ண ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலக் குrசிலும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
இனிது இருப்ப $கம்ப.01448.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆண்டு இருந்தான் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அரு
நறவு என்னக் $கம்ப.01448.3
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எனக் களிப்பு உறக் கண்டான்
$கம்ப.01448.4
கண்டு ைக ெதவுழுது ஐய இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இைடக் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $கம்ப.01449.1
உண்டு ஒ காrயம் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
உைரத்தனன் எனலும் $கம்ப.01449.2
புண்டrகக் கண் புரவலன் ெபாருக்ெகன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.01449.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத மிைசக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01449.4
முைறயின் ெமாய்ம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆத்திட
மடவா $கம்ப.01450.1
இைற கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கு ஆத்திட
இைமயவ எங்கள் $கம்ப.01450.2

குைற முடிந்தது என்று ஆத்திடக் குஞ்சிையச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01450.3
நைற அலங்கல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆத்திடத் ேதமிைச
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01450.4
பைண நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் $கம்ப.01451.1
கைண நிரந்தன நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி கறங்கின நிைறப் ேப $கம்ப.01451.2
அைண நிரந்தன அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அைனயா $கம்ப.01451.3
பிைண நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் பரந்தன
நாணமும் பிrந்தா $கம்ப.01451.4
நள் எழுத் ெதவுட வாயினும் குைழெயாடும்
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01452.1
ஆளகத்திெனாடு அரமியத் தலத்தினும்
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01452.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரத்தம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெகண்ைடகள் மயங்கச் $கம்ப.01452.3
சாளரத்தினும் பூத்தன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.)
$கம்ப.01452.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலம்தரு மதி ெகழு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கம்ப.01453.1
அண்ட நாயகன் வைர புைர அகலத்துள் அலங்கல் $கம்ப.01453.2
ெதவுண்ைட வாய்ச்சிய நிைறெயாடும் நாெணாடும் ெதவுடந்த $கம்ப.01453.3
ெகண்ைடயும் உள கிைள பயில் வண்ெடாடும்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01453.4

சrந்த பூ உள மைழெயாடு கைல உறத் தாழ்வ $கம்ப.01454.1
பrந்த பூ உள பனிக் கைட முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பைடப்ப $கம்ப.01454.2
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ உள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைழ இைட நுைழய $கம்ப.01454.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ உள மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
உைட வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்றும் வழ்வ

$கம்ப.01454.4
வள் உைற கழித்து ஒளிவன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிமி மதியம் $கம்ப.01455.1
தள்ளுறச் சுமந்து எழுதரும் தமனியக் ெகாம்பில்_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கம்ப.01455.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) நுண் பனி ெபாடிப்பன ெபான் இைடப் ெபாதிந்த $கம்ப.01455.3
எள் உைடப் ெபாr விரவின உள சில இளந $கம்ப.01455.4
ஆயது அவ்வழி நிகழ்தர ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01456.1
தாைய முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி தளிப்பத் $கம்ப.01456.2
தூய தம்பியும் தானும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுமந்திரன் ேத ேமல்
$கம்ப.01456.3
ேபாய் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குளி புரவலன் இருந்துழிப் புக்கான் $கம்ப.01456.4
மா தவன் தைன வரன்முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உழவன் $கம்ப.01457.1
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அைனயான் $கம்ப.01457.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபாங்கிடக் கண் பனி உகுத்திடக் கனி வாய்ச் $கம்ப.01457.3

சீைத ெகாண்கைனத் திரு உைற மாபகம் ேசத்தான் $கம்ப.01457.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ைமந்தைனத் தழுவினன் என்பது என் நளி ந
$கம்ப.01458.1
நிலங்கள் தாங்குறும் நிைலயிைன நிைலயிட நிைனந்தான் $கம்ப.01458.2
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ன
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாைளயும் ெமய்த் திரு
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01458.3
அலங்கல் மாைபயும் தனது ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளந்தான் $கம்ப.01458.4
ஆண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உற
ேநாக்கிப் $கம்ப.01459.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா மழு உைடயவன்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புகழ் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.01459.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஐய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நின்ைன $கம்ப.01459.3
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எய்திட விைரவது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது என விளம்பும் $கம்ப.01459.4
ஐய சாலவும் அலசிெனன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) மூப்பும் $கம்ப.01460.1
ெமய்யது ஆயது பியல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரம்
விசித்த $கம்ப.01460.2

ெதவுய்யல் மாநிலச் சுைம உறு சிைற
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01460.3
உய்யல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ ெநறி புக உதவிட
ேவண்டும் $கம்ப.01460.4
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ைமந்தைரப் ெபறுகின்றது உறு துய
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01461.1
இருைமயும் ெபறற்கு என்பது ெபrயவ இயற்ைக $கம்ப.01461.2
தருமம் அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தளவது தகேவா $கம்ப.01461.3
கருமம் என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெசய்யில் என் கட்டுைர ேகாடி.
$கம்ப.01461.4
ைமந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குல மரபினில் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.01462.1
தம் தம் மக்கேள கைடமுைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01462.2
ஐந்ெதவுடு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முப்பைக
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அற அகற்றி $கம்ப.01462.3
உய்ந்து ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்ணினும் உலவா.
$கம்ப.01462.4
முன்ைன ஊழ்விைனப் பயத்தினும்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்விப் $கம்ப.01463.1

பின்ைன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலத்தினும்
அrதின் நிற் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01463.2
இன்னம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இந்த அரசியல் இடும்ைபயன் என்றால்
$கம்ப.01463.3
நின்ைன ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள பயத்தினில்
நிரம்புவ து யாேதா $கம்ப.01463.4
ஒருத்தைலப் பரத்து ஒருத்தைலப் பங்குவின் ஊதி $கம்ப.01464.1
எருத்தின் ஈங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயல்வரக்
குைழந்து இட உழக்கும் $கம்ப.01464.2
வருத்தம்நங்கி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு
திருவிைன மருவும் $கம்ப.01464.3
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட ேவண்டும். $கம்ப.01464.4
ஆளும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக்கு அைமவரும் அைமதி இன்று ஆக
$கம்ப.01465.1
நாளும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குல நாயகன் நைற விr கமலத் $கம்ப.01465.2
தாளின் நல்கிய கங்ைகையத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தந்ைதயைர $கம்ப.01465.3
மீ ள்வு இல் இன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏற்றினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேமல் நாள். $கம்ப.01465.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ஆனவ அல்ல ேமல் வானவக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ஆம் $கம்ப.01466.1
ெபான்னின் வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புரந்தரன் ேபாலிய அல்ல $கம்ப.01466.2
பின்னும் மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெதவுடங்கி ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
இைழத்தவ அல்ல $கம்ப.01466.3

ெசால் மறா மகப் ெபற்றவ அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய துறந்தா.
$கம்ப.01466.4
அைனயது ஆதலின் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரம் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.01467.1
விைனயின் என்வயின் ைவத்தனன் எனக் ெகாளேவண்டா $கம்ப.01467.2
புைனயும் மா முடி புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இந்த
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புரக்க $கம்ப.01467.3
நிைனயல்ேவண்டும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெபறுவது ஈது என்றான் $கம்ப.01467.4
தாைத அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு உைரெசயத்
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் $கம்ப.01468.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று உணந்தும் $கம்ப.01468.2
யாது ெகாற்றவன் ஏவியது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேறா $கம்ப.01468.3
நதி எற்கு என நிைனந்தும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பணி
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01468.4
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சிந்ைதைய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்ற
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயான் $கம்ப.01469.1
தருதி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எனச் ெசாலி உயி உறத்
தழுவிச் $கம்ப.01469.2
சுருதி அன்ன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மந்திரச் சுற்றமும் சுற்றப் $கம்ப.01469.3

ெபாருவில் ேமருவும் ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேபாய்ப் புக்கான் $கம்ப.01469.4
நிவந்த அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) மன்னவ
நகரத்து $கம்ப.01470.1
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தகள் மடந்ைதய
உைழய பின் ெதவுடரச் $கம்ப.01470.2
சுமந்திரன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத மிைசச் சுந்தரத் திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.01470.3
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான் $கம்ப.01470.4
ெவன்றி ேவந்தைர வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
உவணம் வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.01471.1
ெபான் திணிந்த ேதாட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இலச்சிைன ேபாக்கி $கம்ப.01471.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சித்திர நளி முடி கவித்தற்கு நல்ேலாய் $கம்ப.01471.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுவ வரன் முைற
அைமக்க எனச் ெசப்ப $கம்ப.01471.4
உrய மா தவன் ஒள்ளிது என்று உவந்தனன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.01472.1
ெபாருவு இல் ேதமிைச அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) குழாத்ெதவுடும்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01472.2
நிருப ேகண்மின்கள் இராமற்கு ெநறி முைறைமயினால் $கம்ப.01472.3
திருவும் பூமியும் சீைதயில் சிறந்தன என்றான் $கம்ப.01472.4

இைறவன் ெசால் எனும் இன் நறவு
அருந்தின_வி.மு.(அருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) யாரும் $கம்ப.01473.1
முைறயின் நின்றில முந்து உறு களி இைட மூழ்கி $கம்ப.01473.2
நிைறயும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இைட உவைக ேபாய் மயி_ெப.(மயி_ெப.)
வழி நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01473.3
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உடெலாடும் எய்தின ஒத்தா
$கம்ப.01473.4
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிந்ைதய
உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) ஒருவrன்
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.01474.1
தம் தமக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
எனத் தைழக்கின்ற மனத்தா $கம்ப.01474.2
முத்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட மன்னைன முைற முைற ெதவுழுதா
$கம்ப.01474.3
அத்த நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அன்பிேனாடு அறிவிப்பது ஆனா $கம்ப.01474.4
மூெவழு முைறைம எம் குலங்கள் முற்று உறப் $கம்ப.01475.1
பூ எழு மழுவினால் ெபாருது ேபாக்கிய $கம்ப.01475.2
ேசவகன் ேசவகம் ெசகுத்த ேசவகற்கு $கம்ப.01475.3
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈது அறன் என்றா அேரா $கம்ப.01475.4
ேவறு இலா மன்னரும் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) $கம்ப.01476.1

கூறினா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றவன்
$கம்ப.01476.2
ஊறின உவைகைய ஒளிக்கும் சிந்ைதயான் $கம்ப.01476.3
மாறும் ஓ அளைவசால் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) கூறினான் $கம்ப.01476.4
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) அன்பினால்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.01477.1
புகல ந புகன்ற இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாம்மல் வாசகம் $கம்ப.01477.2
உகைவயின் ெமாழிந்தேதா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேநாக்கிேயா $கம்ப.01477.3
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) என நிைனந்தேதா தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என் என்றான்
$கம்ப.01477.4
இவ்வைக உைரெசய இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தகள் $கம்ப.01478.1
ெசவ்விய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு மகற்குத் ேதயத்ேதா $கம்ப.01478.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவக்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆற்ற ஆற்றுறும் $கம்ப.01478.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் அன்பிைன இனிது ேகள் எனா $கம்ப.01478.4
தானமும் தருமமும் தவமும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேச $கம்ப.01479.1
ஞானமும் நல்லவப் ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்ைமயும் $கம்ப.01479.2
மானவ ைவயம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகற்கு ைவகலும் $கம்ப.01479.3
ஈனம் இல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையக என்னேவ $கம்ப.01479.4

ஊருணி நிைறயவும் உதவும் மாடு உய $கம்ப.01480.1
பா நுக பழுமரம் பழுத்தது ஆகவும் $கம்ப.01480.2
கா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழியவும் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) பாய் நதி
$கம்ப.01480.3
வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருகவும் மறுக்கின்றாகள் யா $கம்ப.01480.4
பைனஅவாம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரப் பரும யாைனயாய் $கம்ப.01481.1
நிைன அவாம் தன்ைமைய
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன் உயிக்கு
$கம்ப.01481.2
எைனயவாறு
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இராமன்
ஈண்டு அவற்கு $கம்ப.01481.3
அைனயவாறு அன்பின_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அைவயும் என்றன $கம்ப.01481.4
ெமாழிந்தது ேகட்டலும் ெமாய்த்து ெநஞ்சிைனப் $கம்ப.01482.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைகயான்
ெபாங்கு காதலான் $கம்ப.01482.2
கழிந்தது ஓ இடrனான் களிக்கும் சிந்ைதயான் $கம்ப.01482.3
வழிந்த கண் நrனான் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கூறுவான் $கம்ப.01482.4
ெசம்ைமயில் தருமத்தில் ெசயலில் தங்கின்பால் $கம்ப.01483.1
ெவம்ைமயில் ஒழுக்கத்தில் ெமய்ம்ைம ேமவின  $கம்ப.01483.2
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்பது என் ெநறியின் ஈங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.01483.3

நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ைகயைட
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊங்கு என்றான்
$கம்ப.01483.4
அரசைர விடுத்தபின் ஆைண மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கம்ப.01484.1
புைர தபு_வி.(தபு_வி.) நாஞூளாடு ெபாழுதும் ேநாக்குவான் $கம்ப.01484.2
உைர தெரழு கணிதைர ஒருங்கு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.01484.3
வைர ெபாரு மண்டப மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாயினான் $கம்ப.01484.4
ஆண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைல ஆக அறிந்தவ
$கம்ப.01485.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
பூட்டு அவிழ் ெகாங்ைகய $கம்ப.01485.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தல நள் கைல தாங்கல
$கம்ப.01485.3
ஈண்ட ஓடின இட்டிைட இற்றில $கம்ப.01485.4
ஆடுகின்றன பண் அைடவு இன்றிேய $கம்ப.01486.1
பாடுகின்றன பாத்தவக்ேக கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $கம்ப.01486.2
சூடுகின்றன ெசால்லுவது ஓகிலா $கம்ப.01486.3
மாடு ெசன்றன மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) நால்வேர $கம்ப.01486.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதைரக் காதலின்
ேநாக்கினாள் $கம்ப.01487.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வண்ணைன நல்கிய ேகாசைல $கம்ப.01487.2

உண்டு ேப உவைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்னது $கம்ப.01487.3
ெதவுண்ைட வாயினி ெசால்லுமின் ஈண்டு என்றாள் $கம்ப.01487.4
மன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிடப் $கம்ப.01488.1
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பா அளிப்பாய் என
$கம்ப.01488.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புதல்வன்தைன
ேநமியான் $கம்ப.01488.3
ெதவுல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி சூட்டுகின்றான் என்றா $கம்ப.01488.4
சிறக்கும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மகற்கு எனச் சிந்ைதயில் $கம்ப.01489.1
பிறக்கும் ேப உவைக கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபட்பு அற $கம்ப.01489.2
வறக்கும் மா வடைவக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆனதால் $கம்ப.01489.3
துறக்கும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) என்னும் துணுக்கேம $கம்ப.01489.4
அன்னள் ஆயும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆரமும் $கம்ப.01490.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிதிக் குைவயும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நல்கித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01490.2
துன்னு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சுமித்திைரேயாடும் ேபாய் $கம்ப.01490.3
மின்னும் ேநமியன் ேமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமவினாள் $கம்ப.01490.4
ேமவி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மலராள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மாது எனும்
$கம்ப.01491.1
ேதவிமாெராடும் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) யாவக்கும் $கம்ப.01491.2
ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன் $கம்ப.01491.3

வாவி மா மலப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வணங்கினாள் $கம்ப.01491.4
என் வயிற்று அரு ைமந்தற்கு இனி அருள் $கம்ப.01492.1
உன் வயிற்றது என்றாள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் $கம்ப.01492.2
மன் வயிற்றின் அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாயைனத் $கம்ப.01492.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வயிற்றின் அடக்கும் தவத்தினாள் $கம்ப.01492.4
என்று இைறஞ்சி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இந்திைர ேகள்வனுக்கு
$கம்ப.01493.1
ஒன்றும் நால் மைற ஓதிய பூசைன $கம்ப.01493.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவக்கு எலாம் $கம்ப.01493.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உைடப் பசுவின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நல்கினாள்
$கம்ப.01493.4
ெபான்னும் மா மணியும் புைன சாந்தமும் $கம்ப.01494.1
கன்னிமாெராடு காசினி ஈட்டமும் $கம்ப.01494.2
இன்ன யாைவயும் ஈந்தனள் அந்தணக்கு $கம்ப.01494.3
அன்ன தானமும் ஆைடயும் நல்கினாள் $கம்ப.01494.4
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாயகன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மலப் பாதத்ைதப் $கம்ப.01495.1
புல்லிப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வணங்கிப் புைர
இலா $கம்ப.01495.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாளிைகக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வலம்
ெகாளாத் $கம்ப.01495.3

ெதவுல்ைல ேநான்புகள் யாவும் ெதவுடங்கினாள் $கம்ப.01495.4
கடி கமழ் தாrனான் கணித மாக்கைள $கம்ப.01496.1
முடிவுற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ முகமன்
கூறிப் பின் $கம்ப.01496.2
வடி மழு வாளவற் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தற்கு
$கம்ப.01496.3
முடி புைன கடிைக நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெமாழிமின் என்றனன் $கம்ப.01496.4
ெபாருந்தும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாைள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புதல்வற்கு
என்றன $கம்ப.01497.1
திருந்தினா அன்ன ெசால் ேகட்ட ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $கம்ப.01497.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மால் யாைனயான்
பிைழப்பு இல் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கம்ப.01497.3
வருந்தினான் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என வசிட்டன்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01497.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் மங்கல நாளும் நாைள
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01498.1
வில் இயல் ேதாளவற்கு ஈண்டு ேவண்டுவ $கம்ப.01498.2
ஒல்ைலயின் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உறுதி வாய்ைமயும் $கம்ப.01498.3
ெசால்லுதி ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எனத் ெதவுழுது ெசால்லினான் $கம்ப.01498.4
முனிவனும் உவைகயும் தானும் முந்துவான் $கம்ப.01499.1
மனுகுல நாயகன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) முன்னினான் $கம்ப.01499.2

அைனயவன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலங்கல் வரனும்

$கம்ப.01499.3
இனிது எதிெகாண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இருக்ைக
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01499.4
ஒல்கல் இல் தவத்து உத்தமன் ஓதும் நூல் $கம்ப.01500.1
மல்கு ேகள்வி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளைல ேநாக்கினான்
$கம்ப.01500.2
புல்கு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) புரவலன் ேபாவலாய் $கம்ப.01500.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நானிலம் நாைள
நினக்கு என்றான் $கம்ப.01500.4
என்று பின்னும் இராமைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01501.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூறுவது உண்டு உறுதிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$கம்ப.01501.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேகட்டுக் கைடப் பிடி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத்
$கம்ப.01501.3
துன்று தாரவற் ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேமயினான் $கம்ப.01501.4
உrய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் உைறவானினும் $கம்ப.01502.2
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூதம் ஓ ஐந்தினும்
ெமய்யினும் $கம்ப.01502.3
ெபrய அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேபணுதி உள்ளத்தால். $கம்ப.01502.4
அந்தணாள முனியவும் ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.01503.1

சிந்ைதயால் அருள் ெசய்யவும் ேதவrல் $கம்ப.01503.2
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாைரயும்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தவிந்தாைரயும் $கம்ப.01503.3
ைமந்த எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்பும் உண்டாம்
ெகாேலா $கம்ப.01503.4
அைனய ஆதலின் ஐய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) த $கம்ப.01504.1
விைனயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவ
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண $கம்ப.01504.2
புைனயும் ெசன்னிையயாய்ப்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துதி $கம்ப.01504.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏயின ெசய்தியால்.
$கம்ப.01504.4
ஆவதற்கும் அழிவதற்கும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01505.1
ஏவ நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விதியும் என்றால் இனி $கம்ப.01505.2
யாவது எப்ெபாருள் இம்ைமயும் அம்ைமயும் $கம்ப.01505.3
ேதவைரப் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைண சீத்தேத
$கம்ப.01505.4
உருளும் ேநமியும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கவ எஃகமும் $கம்ப.01506.1
மருள் இல் வாணியும் வல்லவ மூவக்கும் $கம்ப.01506.2
தெரறுளும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) மனச்
ெசம்ைமயும் $கம்ப.01506.3

அருளும் நத்தபின் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உண்டாகுேமா
$கம்ப.01506.4
சூது_ெப.(சூது_ெப.) முந்துறச்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத் துய $கம்ப.01507.1
நதி ைமந்த நினக்கு இைல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$கம்ப.01507.2
ஏதம் என்பன யாைவயும் எய்துதற்கு $கம்ப.01507.3
ஓதும் மூலம் அைவ என ஓதிேய. $கம்ப.01507.4
யாெராடும் பைக ெகாள்ளலன் என்ற பின் $கம்ப.01508.1
ேபா ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01508.2
தா_ெப.(தா_ெப.) ஒடுங்கல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தந்தபின் $கம்ப.01508.3
ேவெராடும் ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டல்
உண்டாகுேமா $கம்ப.01508.4
ேகாளும் ஐம்ெபாறியும் குைறயப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கம்ப.01509.1
நாளும் கண்டு நடுக்குறு ேநான்ைமயின் $கம்ப.01509.2
ஆளும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரேச அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அன்னது
$கம்ப.01509.3
வாளின் ேமல் வரும் மாதவம் ைமந்தேன $கம்ப.01509.4
உைமக்கு நாதற்கும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஊதிக்கும்
$கம்ப.01510.1
இைமப்பு இல் நாட்டம் ஓ எட்டு உைடயானுக்கும் $கம்ப.01510.2

சைமத்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி தாங்கின
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.01510.3
அைமச்ச ெசால் வழி ஆற்றுதல் ஆற்றேல $கம்ப.01510.4
என்புேதால் உைடயாக்கும் இலாக்கும் தம் $கம்ப.01511.1
வன் பைகப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) மாசு அற மாய்ப்பது என் $கம்ப.01511.2
முன்பு பின்பு இன்றி மூ உலகத்தினும் $கம்ப.01511.3
அன்பின் அல்லது ஒ ஆக்கம் உண்டாகுேமா $கம்ப.01511.4
ைவயம் மன் உயிராக அம் மன்னுயி $கம்ப.01512.1
உய்யத் தாங்கும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அன்ன மன்னனுக்கு $கம்ப.01512.2
ஐயம் இன்றி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கடவாது அருள் $கம்ப.01512.3
ெமய்யின் நின்றபின் ேவள்வியும் ேவண்டுேமா $கம்ப.01512.4
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லினன் ஈைகயன் எண்ணினன் $கம்ப.01513.1
விைனயன் தூயன் விழுமியன் ெவன்றியன் $கம்ப.01513.2
நிைனயும் நதிெநறி கடவான் எனில் $கம்ப.01513.3
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மன்னற்கு அழிவும் உண்டாம் ெகாேலா
$கம்ப.01513.4
சீலம் அல்லன நக்கிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் துைலத் $கம்ப.01514.1
தாலம் அன்ன தனி நிைல தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01514.2
ஞால மன்னற்கு நல்லவ
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01514.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அல்லது கண்ணும் உண்டு ஆகுேமா $கம்ப.01514.4

ஓவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன ஊற்றத்தினா உைர $கம்ப.01515.1
ேபவு இல் ெதவுல் விதி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளது என்று அேரா $கம்ப.01515.2
தவு இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசலுத்தலில் ெசவ்வி ஓ $கம்ப.01515.3
ஆவம் மன்னவற்கு ஆயுதம் ஆவேத $கம்ப.01515.4
தூமேகது புவிக்கு எனத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01516.1
வாம ேமகைல மங்ைகயரால் வரும் $கம்ப.01516.2
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) இல்ைல எனில் கடும் ேகடு எனும் $கம்ப.01516.3
நாமம் இல்ைல நரகமும் இல்ைலேய $கம்ப.01516.4
ஏைன நதி இைனயன ைவயகப் $கம்ப.01517.1
ேபானகற்கு விளம்பிப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01517.2
ஆனவன் ெனாடும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெமௗலியான் $கம்ப.01517.3
தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் $கம்ப.01517.4
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாகைண வள்ளைல நால்
மைற $கம்ப.01518.1
புண்ணியப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டிப் புலைமேயா $கம்ப.01518.2
எண்ணும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன முற்றுவித்து ஏற்றினான் $கம்ப.01518.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிறத்த தருப்ைப விrத்து அேரா $கம்ப.01518.4
ஏற்றிட ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக இனிது இருந்துழி $கம்ப.01519.1
நூல் தட மாபனும் ெநாய்தின் எய்தப் ேபாய் $கம்ப.01519.2

ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.01519.3
சாற்றுக நக அணி சைமக்க என்றனன் $கம்ப.01519.4
ஏவின வள்ளுவ இராமன் நாைளேய $கம்ப.01520.1
பூமகள் ெகாழுநன் ஆய்ப் புைனயும் ெமௗலி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.01520.2
ேகா நக அணிக எனக் ெகாட்டும் ேபr அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01520.3
ேதவரும் களி ெகாளத் திrந்து சாற்றினா $கம்ப.01520.4
கவி அைம கீ த்தி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
நாைளேய $கம்ப.01521.1
புவி அைம மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி புைனயும் என்ற ெசால் $கம்ப.01521.2
ெசவி அைம நுகச்சியது எனினும் ேதவதம் $கம்ப.01521.3
அவி அமுது ஆனது அந்நக உளாக்கு எலாம் $கம்ப.01521.4
ஆத்தன களித்தன ஆடிப் பாடின $கம்ப.01522.1
ேவத்தன தடித்தன சிலித்து ெமய்ம் மயி_ெப.(மயி_ெப.) $கம்ப.01522.2
ேபாத்தன மன்னைனப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தின $கம்ப.01522.3
தூத்தன நள்நிதி ெசால்லினாக்கு எலாம் $கம்ப.01522.4
திணி சுட இரவிையத் திருத்தும் ஆறும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01523.1
பணியிைடப் பள்ளியான் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாபிைட $கம்ப.01523.2
மணியிைன ேவகடம் வகுக்கும் ஆறும் ேபால் $கம்ப.01523.3

அணி நக அணிந்தன அருத்தி மாக்கேள $கம்ப.01523.4
ெவள்ளிய கrயன ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு உள
$கம்ப.01524.1
ெகாள்ைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிைரக் குழாங்கள்
ேதான்றுவ $கம்ப.01524.2
கள் அவிழ் ேகாைதயான் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) காணிய $கம்ப.01524.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் திரு நக புகுந்த ேபான்றேவ $கம்ப.01524.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குறங்கு என வகுத்த வாைழகள் $கம்ப.01525.1
அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) எனக்
கமுகம் ஆந்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.01525.2
தங்கு ஒளி முறுவலில் தாமம் நான்றன $கம்ப.01525.3
ெகாங்ைகைய நிகத்தன கனக கும்பேம $கம்ப.01525.4
முதி ஒளி உயித்தன முடுகிக் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கம்ப.01526.1
கதிரவன் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கவின்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என $கம்ப.01526.2
மதி ெதவுட நிவந்தன மகர ேதாரணம் $கம்ப.01526.3
புதியன வலந்தன புதவ ராசிேய $கம்ப.01526.4
துனி அறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணித் தூணம் நறு ேதாய் $கம்ப.01527.1
வனிைத ஓ கூறினன் வடிவு காட்டின $கம்ப.01527.2
புைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உைற ெதவுறும் ெபாதிந்து ேதான்றின $கம்ப.01527.3
பனி ெபாதி கதி என பவளத் தூண்கேள $கம்ப.01527.4

முத்தினின் முழு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எறிப்ப ெமாய்ம் மணிப் $கம்ப.01528.1
பத்தியின் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) பரப்ப நலத்தின்
$கம்ப.01528.2
ெதவுத்தினம் இருள்வரத் தூண்டச் ேசாதிட $கம்ப.01528.3
வித்தக விrத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வதிேய

$கம்ப.01528.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மான் ேதக் குழாம் அவனி காணிய
$கம்ப.01529.1
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

எனும் உலகின் வழ்
 விமானம்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.01529.2
ஓைட மாக் கட களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உதய மால் வைர $கம்ப.01529.3
ேதடரும் கதிெராடும் திrவ ேபான்றேவ $கம்ப.01529.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு திரு நக ைவகும் ைவகலும் $கம்ப.01530.1
பளிங்கு உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.)
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தியில் $கம்ப.01530.2
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr சுட
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இருைளக் கீ றலால் $கம்ப.01530.3
தளந்தில பிrந்தில சக்(க)ர வாகேம $கம்ப.01530.4
பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுண்ணத்தின் $கம்ப.01531.1
தூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தரளத்தின் ேதாம் இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.01531.2

தாம் இைழ ெநrதலில் தகந்த_ெப.எச்.(தக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.01531.3
மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிகத்தன மாட வதிேய

$கம்ப.01531.4
காெராடு ெதவுட மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெசன்றன $கம்ப.01532.1
வாெராடு ெதவுட கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைமந்த ஆம் என $கம்ப.01532.2
தாெராடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கைலத் $கம்ப.01532.3
ேதெராடு
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தெரழுைவ மாrேன $கம்ப.01532.4
ஏய்ந்து எழு ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) அழகும் இன்பமும்
$கம்ப.01533.1
ேதய்ந்தில அைனயது தெரழுகிலாைமயால் $கம்ப.01533.2
ஆய்ந்தன ெபருகவும் அமர இம்பrல் $கம்ப.01533.3
ேபாந்தவ ேபாந்திலம் என்னும் புந்தியால் $கம்ப.01533.4
ஏயின ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடந்ைதமாெராடு ஏகிப் அமைல வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.01534.1
ஆயிைழ தன்ைன அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெபாலியும் ஏல்ைவயில் $கம்ப.01534.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ெசய் இராவணன்
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைம ேபால் $கம்ப.01534.3
துன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாடு மனக் கூனி ேதான்றினாள் $கம்ப.01534.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூனியும் துடிக்கும்
ெநஞ்சினாள் $கம்ப.01535.1

ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளியாள் உைளக்கும்
உள்ளத்தாள் $கம்ப.01535.2
கான்று எr நயனத்தாள் கதிக்கும் ெசால்லினாள் $கம்ப.01535.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகினுக்கும் ஓ இடுக்கண் மூட்டுவாள் $கம்ப.01535.4
ெதவுண்ைட வாய்க் ேககயன் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமல் $கம்ப.01536.1
மண்டினாள் ெவகுளியின் மடித்த வாயினாள் $கம்ப.01536.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இராகவன் பாணி வில் உமிழ்
$கம்ப.01536.3
உண்ைட உண்டதைனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளுவாள் $கம்ப.01536.4
நாற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நளினம் பூத்தது ஓ
$கம்ப.01537.1
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படு திைரப் பவள வல்லிேய $கம்ப.01537.2
ேபால் கைடக்கண் அளி ெபாழியப் ெபாங்கு அைண $கம்ப.01537.3
ேமல் கிடந்தாள் தைன விைரவின்
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01537.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ேககயன் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஏடு அவிழ் $கம்ப.01538.1
ெநாய்து அல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேநாற்ற ேநான்பினால் $கம்ப.01538.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைம சால்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சீறடி $கம்ப.01538.3
ைககளில் தண்டினாள் காலக் ேகாள் அனாள் $கம்ப.01538.4

தண்டலும் உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தெயமூவக் கற்பினாள் $கம்ப.01539.1
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் அனந்தரும்
நங்குகிற்றிலள் $கம்ப.01539.2
மூண்டு எழு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி முடிக்கும் ெவவ்விைன
$கம்ப.01539.3
தூண்டிடக் கட்டுைர ெசால்லல் ேமயினாள் $கம்ப.01539.4
அணங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விட அரா அணுகும் எல்ைலயும் $கம்ப.01540.1
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெகடாது ஒளி விr குளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால் $கம்ப.01540.2
பிணங்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேப இட பிணிக்க நண்ணவும் $கம்ப.01540.3
உணங்குவாய் அல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறங்குவாய் என்றாள்
$கம்ப.01540.4
ெவவ்விடம் அைனயவள் விளம்ப ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள் $கம்ப.01541.1
தெவமூ அடு சிைல ைக என் சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) ெசவ்விய $கம்ப.01541.2
அவ்வவ துைற ெதவுறும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பல $கம்ப.01541.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) இட எனக்கு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுப்பது ஈண்டு எனா
$கம்ப.01541.4
பராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புதல்வைரப் பயக்க யாவரும் $கம்ப.01542.1
உராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயைர விட்டு உறுதி காண்பரால்
$கம்ப.01542.2
விராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புவிக்கு எலாம் ேவதேம அன $கம்ப.01542.3

இராமைனப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எற்கு இட
உண்டநூ என்றாள் $கம்ப.01542.4
ஆழ்ந்த ேப அன்பினாள் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூறலும் $கம்ப.01543.1
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த விைன நிக கூனி
ெசால்லுவாள் $கம்ப.01543.2
வழ்ந்தது

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திருவும் வந்தது

$கம்ப.01543.3
வாழ்ந்தனள் ேகாசைல மதியினால் என்றாள் $கம்ப.01543.4
அன்னவள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர உைரப்ப ஆய் இைழ $கம்ப.01544.1
மன்னவ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) என் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
ைமந்தேனல் $கம்ப.01544.2
பன்னரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்ப் பரதன் பா தனில் $கம்ப.01544.3
என் இதன்ேமல் அவட்கு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாழ்வு என்றாள்
$கம்ப.01544.4
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) நைக உற ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) மாசு உறத்
$கம்ப.01545.1
தாடைக எனும் ெபயத் ைதயலாள் படக் $கம்ப.01545.2
ேகாடிய வr சிைல இராமன் ேகா முடி $கம்ப.01545.3
சூடுவன் நாைள வாழ்வு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனச் ெசால்லினாள்
$கம்ப.01545.4
மாற்றம் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரெசய
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உள்ளமும் $கம்ப.01546.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் ேகாசைல அறிவும் ஒத்தவால் $கம்ப.01546.2

ேவற்றுைம உற்றிலள் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தாைத புக்கு $கம்ப.01546.3
ஏற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) இருதயத்து இருக்கேவ
ெகாலாம் $கம்ப.01546.4
ஆய ேப அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் அளக்க
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழத் $கம்ப.01547.1
ேதய்வு இலா முக மதி விளங்கித் ேதசு உறத் $கம்ப.01547.2
தூயவள் உவைக ேபாய் மிகச் சுடக்கு எலாம் $கம்ப.01547.3
நாயகம் அைனயது ஓ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நல்கினாள் $கம்ப.01547.4
தெழழுத்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் த உக $கம்ப.01548.1
விழித்தனள் ைவதனள் ெவய்து உயித்தனள் $கம்ப.01548.2
அழித்தனள் அழுதனள் அம் ெபான் மாைலயால் $கம்ப.01548.3
குழித்தனள் நிலத்ைத அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கூனிேய $கம்ப.01548.4
ேவதைனக் கூனி பின் ெவகுண்டு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01549.1
ேபைதையப் பித்தி நிற் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசெயாடும் $கம்ப.01549.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துயப் படுக நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெநடிது உன்
மாற்றவள் $கம்ப.01549.3
தாதியக்கு ஆள் ெசயத் தrக்கிேலன் என்றாள் $கம்ப.01549.4
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ச் சீைதயும்
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெசம்மலும் $கம்ப.01550.1

நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கம்ப.01550.2
அவந்தனாய் ெவறுநிலத்து இருக்கல் ஆனேபாது $கம்ப.01550.3
உவந்தவாறு என் இதற்கு உறுதி யாது என்றாள் $கம்ப.01550.4
மறந்திலள் ேகாசைல உறுதி ைமந்தனும் $கம்ப.01551.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
திருவினில் திருவும் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01551.2
இறந்திலன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
என்ெசய்து ஆற்றுவான் $கம்ப.01551.3
பிறந்திலன் பரதன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபற்றதால் என்றாள் $கம்ப.01551.4
சரதம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவி எலாம் தம்பிேயாடும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01552.1
வரதேன காக்குேமல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் காலமும் $கம்ப.01552.2
பரதனும் இளவலும் பதியின் நங்கிப் ேபாய் $கம்ப.01552.3
விரத மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.01552.4
பண் உறு கட கrப் பரதன் பா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கம்ப.01553.1
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் $கம்ப.01553.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) உைட மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
மாைலயில்_ெப.(மாைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.01553.3
எண் உறப் பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்றாள் $கம்ப.01553.4

பாக்கியம் புrந்திலாப் பரதன் தன்ைனப் பண்டு $கம்ப.01554.1
ஆக்கிய ெபாலன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆைணயால்
$கம்ப.01554.2
ேதக்கு உய கல் அத கடிது ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடப் $கம்ப.01554.3
ேபாக்கிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனக்கு இன்று ேபாந்ததால். $கம்ப.01554.4
மந்தைர பின்னரும் வைகந்து கூறுவாள் $கம்ப.01555.1
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்ைமயால் $கம்ப.01555.2
தந்ைதயும் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாயும்
தயளால் $கம்ப.01555.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஏ பரதன் ஏ என்
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என்றாள் $கம்ப.01555.4
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) இல் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பின் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) இல்
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01556.1
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) இல் புகுந்து ேப அரசி ஆன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.01556.2
கைர ெசயற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயக்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழ்கின்றாய்

$கம்ப.01556.3
உைர ெசயக் ேகட்கிைல உணதிேயா என்றாள் $கம்ப.01556.4
கல்வியும் இளைமயும் கணக்கில் ஆற்றலும் $கம்ப.01557.1
வில் விைன உrைமயும் அழகும் வரமும்

$கம்ப.01557.2

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் குணங்களும் பரதற்கு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01557.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைட உக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுதம் ேபாலுமால்
$கம்ப.01557.4
வாய் கயப்பு உற மந்தைர வழங்கிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால்
$கம்ப.01558.1
காய் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநய்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
கனற்றக் $கம்ப.01558.2
ேககயக்கு இைற திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கிள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வrகள்
$கம்ப.01558.3
ேதாய் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்கள் சிவப்பு உற ேநாக்கினள் ெசால்லும்
$கம்ப.01558.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) முைறக் குலக் கதிரவன் முதலிய ேமேலா
$கம்ப.01559.1
உயி முதல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திறம்பினும் உைர திறம்பாேதா
$கம்ப.01559.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) முைறக் குலத்து உrைமைய மனு முதல் மரைபச்
$கம்ப.01559.3
ெசயி உறப் புைலச் சிந்ைதயால் என் ெசானாய் தேயாய் $கம்ப.01559.4
எனக்கு நல்ைலயும் அல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்மகன் பரதன்
$கம்ப.01560.1
தனக்கு நல்ைலயும் அல்ைல அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தருமேம ேநாக்கின்
$கம்ப.01560.2

உனக்கு நல்ைலயும் அல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊழ்விைன தூண்ட $கம்ப.01560.3
மனக்கு நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெசால்லிைன மதி இலா மனத்ேதாய் $கம்ப.01560.4
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப் ெபறுவதும் இழப்பதும்
புகேழல் $கம்ப.01561.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திறம்பினும் நியாயேம திறம்பினும் ெநறியின் $கம்ப.01561.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) திறம்பினும் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) திறம்பினும் ெசயி
த $கம்ப.01561.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) திறம்பினும் வரன் முைற திறம்புதல் வழக்ேகா
$கம்ப.01561.4
ேபாதி என் எதிநின்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புன் ெபாறி நாைவச்
$கம்ப.01562.1
ேசதியாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாறுத்தெனன்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.01562.2
நதி அல்லவும் ெநறிமுைற அல்லவும் நிைனந்தாய் $கம்ப.01562.3
ஆதி ஆதலின் அறிவிலி அடங்குதி என்றாள் $கம்ப.01562.4
அஞ்சி மந்தைர அகன்றிலள் அம்ெமாழி ேகட்டும் $கம்ப.01563.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) தக்கினும் தகிலாது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நலிந்து என்னத் $கம்ப.01563.2
தஞ்சேம உனக்கு உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணத்துைக தவிேரன்
$கம்ப.01563.3

வஞ்சி ேபாலி என்று அடி மிைச
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

உைர
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01563.4
மூத்தவற்கு உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனும் முைறைமயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.01564.1
காத்த மன்னனில் இைளயன் அன்ேறா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) $கம்ப.01564.2
ஏத்தும் நள் முடி புைனவதற்கு இைசந்தனன் என்றால் $கம்ப.01564.3
மீ த் தரும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பரதைன விலக்கும் ஆறு எவேனா
$கம்ப.01564.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிரம்பிய அருள் உைட அருந்தவக்கு ஏனும் $கம்ப.01565.1
ெபறலரும் திருப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
சிந்தைன பிறிது ஆம் $கம்ப.01565.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைம வலிகில ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மனத்தால்
$கம்ப.01565.3
இறல் உறும்படி இயற்றுவ இைடயறா இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) $கம்ப.01565.4
புrயும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனில்
பூதலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01566.1
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிந்தைனக்
ேகாசைலக்கு உைடைமயாம் என்றால் $கம்ப.01566.2
பrயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குலப் புதல்வற்கும் உனக்கும்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா ேமல் $கம்ப.01566.3

உrயது என் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லால் $கம்ப.01566.4
தூண்டும் இன்னலும் வறுைமயும் ெதவுடதரத் துயரால் $கம்ப.01567.1
ஈண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைன இரந்தவக்கு இரு
நிதி அவைள $கம்ப.01567.2
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈதிேயா ெவள்குதிேயா
விம்மல் ேநாயால் $கம்ப.01567.3
மாண்டு ேபாதிேயா மறுத்திேயா எங்ஙனம் வாழ்தி $கம்ப.01567.4
சிந்ைத ெசய்ைகயில் திைகத்தைன இனிச் சில நாளில் $கம்ப.01568.1
தம் தம் இன்ைமயும் எளிைமயும் நின்ெகாண்டு தவிக்க $கம்ப.01568.2
உந்ைத உன்ைன உன் கிைளஞ மற்று உன் குலத்து உள்டூளா $கம்ப.01568.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்பது உன் மாற்றவள்
ெசல்வேமா மதியாய் $கம்ப.01568.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உன் ெபருங்கணவைன அஞ்சி
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கனி வாய் $கம்ப.01569.1
சீைத தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) உன் தாைதையத் தெறறுகிலன் இராமன்
$கம்ப.01569.2
மாதுலன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உந்ைதக்கு வாழ்வு இனி
உண்டநூ $கம்ப.01569.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உன் துைண யா உள பழி படப் பிறந்தா $கம்ப.01569.4
மற்றும் நுந்ைதக்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைக ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உள
மாற்றா_ெப.(மாற்றா_ெப.) $கம்ப.01570.1

ெசற்றேபாது இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவா எனில் ெசருவில்
$கம்ப.01570.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி உண்டு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூறாய் $கம்ப.01570.3
சுற்றமும் ெகடச் சுடு துயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விழத் துணிந்தாய் $கம்ப.01570.4
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தைன உனக்கு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புதல்வைன கிள ந $கம்ப.01571.1
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
உைடயவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்கு எனேவ $கம்ப.01571.2
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குலக் ேகாைமந்த தமக்கும்
$கம்ப.01571.3
அடுத்த தம்பிக்கும் ஆம் பிறக்கு ஆகுேமா என்றாள் $கம்ப.01571.4
தய மந்தைர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ெசப்பலும் ேதவி $கம்ப.01572.1
தூய சிந்ைதயும் திrந்தது சூழ்ச்சியின் இைமேயா $கம்ப.01572.2
மாையயும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) உண்ைமயாலும் $கம்ப.01572.3
ஆய அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்தாலும் $கம்ப.01572.4

அரக்க பாவமும் அல்லவ
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) $கம்ப.01573.1
துரக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) தூ
ெமாழி மட மான் $கம்ப.01573.2
இரக்கம் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) அன்ேறா இன்று
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகங்கள் இராமன் $கம்ப.01573.3
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவுல்
புகழ் அமுதிைனப் பருகுகின்றனேவ $கம்ப.01573.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தன்ைமயள்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேககயன்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.01574.1
விைன நிரம்பிய கூனிைய விரும்பினள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01574.2
எைன உவந்தைன இனிைய என் மகனுக்கும் அைனயான் $கம்ப.01574.3
புைனயும் நள் முடி ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
புகலுதி என்றாள் $கம்ப.01574.4
மாைழ உண் கணி உைரெசயக் ேகட்ட மந்தைர என் $கம்ப.01575.1
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வல்லள் என் துைண வல்லள் என்று அடி ெதவுழுதாள்
$கம்ப.01575.2
தாழும் மன் நிைல என் உைர தைலநிற்பின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கம்ப.01575.3
ஏழும் ஏழும் உன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்கு ஆக்குெவன் என்றாள்
$கம்ப.01575.4

நாடி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு உைர ெசய்ெவன் நளி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நைகயாய் $கம்ப.01576.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இவந்த தாச் சம்பரன் ெதவுைலவுற்ற ேவைல
$கம்ப.01576.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவன்றியான் அருளிய
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.01576.3
ேகாடி என்றனள் உள்ளமும் ேகாடிய ெகாடியாள் $கம்ப.01576.4
இரு வரத்தினில் ஒன்றினால் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமன் $கம்ப.01577.1
ெபரு வனத்திைட ஏழ் இரு பருவங்கள்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01577.2
திrதரச் ெசய்தி ஒன்றினால் ெசழும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01577.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள்
$கம்ப.01577.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூனிைய உவந்தனள்
உயி உறத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01578.1
நிைரத்த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரமும் நிதியமும் நட்டி $கம்ப.01578.2
இைரத்த ேவைல சூழ் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகற்கு ஈந்தாய் $கம்ப.01578.3
தைரக்கு நாயகன் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனத்
தணியா $கம்ப.01578.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசால்லிைன நம்பிைய நளி முடி சூட்டல் $கம்ப.01579.1

துன்று கானத்தில் இராமைனத் துரத்தல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.01579.2
அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் எனில் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
முன் ஆ உயி துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01579.3
ெபான்றி நங்குதல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) புrெவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றாள்
$கம்ப.01579.4
கூனி ேபானபின் குல மலக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிந்தாள் $கம்ப.01580.1
ேசாைன வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைறயில் ெசாருகிய
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.01580.2
வான வா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நுைழதரு மதி பிதிப்பாள் ேபால் $கம்ப.01580.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவாவுறு வண்டினம் அலமரச் சிைதத்தாள் $கம்ப.01580.4
விைளயும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழ் வல்லிைய ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.01581.1
கிைள ெகாள் ேமகைல சிந்தினள் கிண்கிணிேயாடும் $கம்ப.01581.2
வைள துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
மதியினில் மறுத் துைடப்பாள் ேபால் $கம்ப.01581.3
அளக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) திலதமும் அழித்தாள் $கம்ப.01581.4
தா இல் மா மணிக் கலன் மற்றும் தனித் தனி
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01582.1
நாவி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ைதவரப் பரப்பிக் $கம்ப.01582.2

காவி உண் கண்கள் அஞ்சனம் கான்றிடக் கலுழாப் $கம்ப.01582.3
பூ உதிந்தது ஓ ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) எனப் புவி மிைசப் புரண்டாள்
$கம்ப.01582.4
நவ்வி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) துயின்று என்னக் $கம்ப.01583.1
கவ்ைவ கூதரச் சனகியாம் கடி கமழ் கமலத்து $கம்ப.01583.2
அவ்ைவ நங்கும் என்று அேயாத்தி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $கம்ப.01583.3
தவ்ைவ ஆம் எனக் கிடந்தனள் ேககயன் தனைய $கம்ப.01583.4
நாழிைக கங்குலின் நள் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற $கம்ப.01584.1
யாழ் இைச அஞ்சிய அம் ெசால் ஏைழ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கம்ப.01584.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று அயில்
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) துன்ன
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01584.3
ஆழி ெநடுங்ைக மடங்கல் ஆளி அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01584.4
வாயிலில் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கம்ப.01585.1
ஏயின ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடந்ைதமாெராடு ஏகிப் $கம்ப.01585.2

பாயல் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.01585.3
ஆயிைழ தன்ைன அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01585.4
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரந்ைத என்ெகால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01586.1
ெதவுடந்தது எனத் துயெகாண்டு ேசாரும் ெநஞ்சன் $கம்ப.01586.2
மடந்ைதைய மாைன எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைனேய
ேபால் $கம்ப.01586.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைககள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எடுக்கல் உற்றான் $கம்ப.01586.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுடந்த ெநடுங்ைக தம்ைம
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01587.1
மின் துவள்கின்றது ேபால மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.01587.2
ஒன்றும் இயம்பலள் நடு உயிக்கல் உற்றாள் $கம்ப.01587.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அருந்ெதவுைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆவி
அன்னாள் $கம்ப.01587.4
அன்னது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அஞ்சி $கம்ப.01588.1

என்ைன நிகழ்ந்தது இஞ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏழில் வாழ்வா $கம்ப.01588.2
உன்ைன இகழ்ந்தவ மாள்வ உற்றது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01588.3
ெசான்னபின் என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காண்டி
ெசால்லிடு என்றான் $கம்ப.01588.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள தாரவன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ேகட்ட
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $கம்ப.01589.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணின் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ெகாங்ைக ேகாப்ப
$கம்ப.01589.2
உண்டு ெகாலாம் அருள் என் கண் உன் கண் ஒக்கில் $கம்ப.01589.3
பண்ைடய இன்று பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்தி
என்றாள் $கம்ப.01589.4
கள் அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) கருத்து உணராத
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01590.1
ெவள்ள ெநடுஞ்சுட மின்னின் மின்ன நக்கான் $கம்ப.01590.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்ெவன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உேலாேவன் $கம்ப.01590.3
வள்ளல் இராமன் உன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆைண என்றான்
$கம்ப.01590.4
ஆன்றவன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர கூற ஐயம் இல்லாள் $கம்ப.01591.1
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) துைடத்தல் உண்ேடல் $கம்ப.01591.2

சான்று இைமேயா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆக மன்ன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அன்று $கம்ப.01591.3
ஏன்ற வரங்கள் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஈதி என்றாள் $கம்ப.01591.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள இத்துைண மன்னும் அல்லல்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01592.1
இரங்கிட ேவண்டுவது இல்ைல ஈவன் என் பால் $கம்ப.01592.2
பரம் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இ ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ஏ பகந்திடு என்றான் $கம்ப.01592.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகாள் மனத்தவள் வஞ்சம் ஓகிலாதான் $கம்ப.01592.4
ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் $கம்ப.01593.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வது சீைத ேகள்வன் ஒன்றால்
$கம்ப.01593.2
ேபாய் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஆள்வது எனப் புகன்று
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01593.3
தயைவ யாைவயினும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயாள்
$கம்ப.01593.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) எனும் ெகாடியாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாவின் ஈந்த
$கம்ப.01594.1
ேசாக விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெதவுடரத் துணுக்கம் எய்தா $கம்ப.01594.2
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அடங்கலும்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அராவின் $கம்ப.01594.3
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) என்ன வழ்ந்தான்

$கம்ப.01594.4

பூதலம் உற்று அதனில் புரண்ட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01595.1
மா துயரத்திைன யாவ ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா $கம்ப.01595.2
ேவதைன முற்றிட ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவந்து
ெகால்லன் $கம்ப.01595.3
ஊது உைலயில் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) என்ன ெவய்து உயித்தான் $கம்ப.01595.4
உலந்தது நா_ெப.(நா_ெப.) உயி ஓடல் உற்றது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.01596.1
புலந்தது கண்கள் ெபாடித்த ெபாங்கு ேசாr $கம்ப.01596.2
சலம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிக்கது தக்கது என்ெகால் என்று என்று $கம்ப.01596.3
அலந்து அைலயுற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புலன்கள் ஐந்தும் $கம்ப.01596.4
ேமவி நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.01597.1
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உயிப்பு அடங்கி ஓயும் $கம்ப.01597.2
பாவிைய உற்று எதி பற்றி எற்ற எண்ணும் $கம்ப.01597.3
ஆவி பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அலக்கண்
எய்துகின்றான் $கம்ப.01597.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழிக்கு
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01598.1
உள் நிைற ெவப்ெபாடு உயித்து உயித்து உலாவும் $கம்ப.01598.2

கண்ணினில் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயக்கும் வன் ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கம்ப.01598.3
புண் நுைழகிற்க உைழக்கும் ஆைன ேபால்வான் $கம்ப.01598.4
கம்ப ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அன்ன
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01599.1
ெவம்பி விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழும் விம்மல்
கண்டு ெவய்து உற்று $கம்ப.01599.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நடுங்கின ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபவது ஒத்தது
$கம்ப.01599.3
அம்பன கண்ணவள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அன்னேதயால் $கம்ப.01599.4
அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01600.1
நஞ்சிலள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
என்ன நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) ஆமால் $கம்ப.01600.2
வஞ்சைன பண்டு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேவடம் என்ேற $கம்ப.01600.3
தஞ்சு என மாதைர உள்ளலாகள் தக்ேகா $கம்ப.01600.4
இந்நிைல நின்றவள் தன்ைன எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01601.1
ெநய்ந் நிைல ேவலவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) திைசத்தது உண்டநூ
$கம்ப.01601.2
ெபாய்ந்நிைலேயாகள் புணத்த வஞ்சம் உண்டநூ $கம்ப.01601.3
அந்நிைல ெசால் எனது ஆைண உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) என்றான்
$கம்ப.01601.4

திைசத்ததும் இல்ைல எனக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தேயா $கம்ப.01602.1
இைசத்ததும் இல்ைல முன் ஈந்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரங்கள்
$கம்ப.01602.2
குைசப் பrேயாய் தrன் இன்று ெகாள்ெவன் அன்ேறல் $கம்ப.01602.3
வைசத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாள்ெவன் என்றாள்
$கம்ப.01602.4
இந்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏைழ
கூறும் முன்ேன $கம்ப.01603.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடும் புணில்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுைழந்தது ஒப்பச் $கம்ப.01603.2
சிந்ைத திrந்து திைகத்து அயந்து வழ்ந்தான்

$கம்ப.01603.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அலாது உயி ேவறு இலாத
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01603.4
ஆ ெகாடியாய் எனும் ஆவி காலும் அந்ேதா $கம்ப.01604.1
ஓ ெகாடிேத அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என்னும் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஒன்றும்
$கம்ப.01604.2
சாக_குைற.எச்.(சாவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனா எழும் ெமய் தளாடி
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.01604.3
மாகமும் நாகமும் மண்ணும்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வாளான் $கம்ப.01604.4
நாrய இல்ைல இஞ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏழும் என்னக் $கம்ப.01605.1

கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யானும் $கம்ப.01605.2
பூrய எண் இைட வழ்வன்

என்று ெபாங்கும் $கம்ப.01605.3
வrய

வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

விழுங்கி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலான் $கம்ப.01605.4
ைகெயாடு ைகையப்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாய் கடிக்கும் $கம்ப.01606.1
ெமய் உைர குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எனப் புழுங்கி விம்மும் $கம்ப.01606.2
ெநய் எr உற்ெறன ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாரும் $கம்ப.01606.3
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) முற்றும்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01606.4
ஒறுப்பினும் அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஒன்றும்
ஓவா $கம்ப.01607.1
மறுப்பினும் அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) என்று வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01607.2
ெபாறுப்பினும் அந்நிைல ேபாகிலாைள வாளால் $கம்ப.01607.3
இறுப்பினும் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இரப்பது என்று
எழுந்தான் $கம்ப.01607.4
ேகால் ேமல் ெகாண்டும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அகற்றக் குறி ெகாண்டா
$கம்ப.01608.1

ேபால் ேமல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் ெபாைற என்னாக்
$கம்ப.01608.2
கால் ேமல் வழ்ந்தான்

கந்து ெகால் யாைனக் களி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
$கம்ப.01608.3
ேமல் ேமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முந்தி வணங்க
மிைடதாளான் $கம்ப.01608.4
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ெகாண்டாலும்
$கம்ப.01609.1
நள்ளாது இந்த நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தனில்
என்றும் $கம்ப.01609.2
உள்ளா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஓத
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ் ெகாள்ளாய்
$கம்ப.01609.3
எள்ளா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வன் பழி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்றான் $கம்ப.01609.4
வாேனா ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) மண்ணவ
உய்யா இனி மற்று என் $கம்ப.01610.1
ஏேனா ெசய்ைக யாெராடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வாய் $கம்ப.01610.2
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெசால்லக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைசந்தான் முைறயாேல
$கம்ப.01610.3

தாேன நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உன் மகனுக்கும்
தைர என்றான் $கம்ப.01610.4
கண்ேண ேவண்டும் என்னினும் ஈயக் கடேவன் என் $கம்ப.01611.1
உள் ேந ஆவி ேவண்டினும் இன்ேற உனது அன்ேறா $கம்ப.01611.2
ெபண்ேண_ெப.(ெபண்_ெப.+ஏ_சாr.) வண்ைமக் ேககயன் மாேன ெபறுவாேயல்
$கம்ப.01611.3
மண்ேண ெகாள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்ைறயது ஒன்றும் மற என்றான்
$கம்ப.01611.4
வாய் தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்ேறன் இனி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மாற்ேறன்
$கம்ப.01612.1
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன
ேநாவன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுவலாேத
$கம்ப.01612.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னத்
தன்ைன இரந்தால் தழல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் $கம்ப.01612.3
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈயும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தந்தால்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆேமா $கம்ப.01612.4
இன்ேன இன்ேன பன்னி இரந்தான் இகல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.01613.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந இல்லாத் தயவள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
தடுமாறாள் $கம்ப.01613.2

முன்ேன தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) நல்காய் முனிவாேயல்
$கம்ப.01613.3
என்ேன மன்னா யா உள வாய்ைமக்கு இனி என்றாள் $கம்ப.01613.4
அச்ெசால் ேகளா ஆவி புழுங்கா அயகின்றான் $கம்ப.01614.1
ெபாய்ச் ெசால் ேபணா வாய் ெமாழி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெபாைற கூர
$கம்ப.01614.2
நச்சுத் தேய ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உரு அன்றாம் என நாணா $கம்ப.01614.3
முச்சு அற்றா ேபால் பின்னும் இருந்ேத ெமாழிகின்றான் $கம்ப.01614.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆள்வான்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது ஆள்வாய் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01615.1
உன் வயம் ஆேம ஆளுதி தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உைர
குன்ேறன் $கம்ப.01615.2
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என் கண் என் உயி எல்லா உயிகட்கும் $கம்ப.01615.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இந்த நாடு இறவாைம அய
என்றான் $கம்ப.01615.4
ெமய்ேய என் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவ அற நூறும் விைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01616.1
ைநயா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நாவும் உலந்ேதன்
நளினம்ேபால் $கம்ப.01616.2
ைகயான் இன்று என் கண் எதி நின்றும் கழிவாேனல் $கம்ப.01616.3
உய்ேயன் நங்காய் உன் அபயம் என் உயி என்றான் $கம்ப.01616.4

இரந்தான் ெசால்லும் இன் உைர ெகாள்ளாள் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எஞ்சாள்
$கம்ப.01617.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்னும் ெநஞ்சினள் நாணாள்
வைச பாராள் $கம்ப.01617.2
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்ைதத்
தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றல் $கம்ப.01617.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அல்லால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ஆேமா உைர என்றாள் $கம்ப.01617.4
ெகாடியாள் இன்ன கூறினள் கூறக் குல ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.01618.1
முடி சூடாமல் காத்தலும் ெமாய் கான் இைட ெமய்ேய $கம்ப.01618.2
ெநடியான் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நங்கும் என் ஆவி இனி
என்னா $கம்ப.01618.3
இடி ஏறு உண்ட மால் வைர ேபால் மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட வழ்ந்தான்

$கம்ப.01618.4
வழ்ந்தான்

வழா

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயரத்தின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெவள்ளத்து $கம்ப.01619.1
ஆழ்ந்தான் ஆழா அக்கடலுக்கு ஓ கைர காணான் $கம்ப.01619.2
சூழ்ந்தாள் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெசால் ெகாடியாள் ெசால் ெகாடு
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.01619.3
ேபாழ்ந்தாள் உள்ளப் புன்ைமைய ேநாக்கிப் புலகின்றான் $கம்ப.01619.4
ஒன்றா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ உயிேராடும் உயி
ேகள்வ $கம்ப.01620.1
ெபான்ற முன்னம் ெபான்றின என்னும் புகழ் அல்லால் $கம்ப.01620.2
இன்று ஓ காறும் எல் வைளயா தம் இைறேயாைரக் $கம்ப.01620.3

ெகான்றா இல்ைல ெகால்லுதிேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகாடிேயாேள
$கம்ப.01620.4
ஏவம் பாராய் இன முைற ேநாக்காய் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எண்ணாய்
$கம்ப.01621.1
ஆ னுன்பாேயா அல்ைல மனத்தால் அருள் ெகான்றாய் $கம்ப.01621.2
நா_ெப.(நா_ெப.) அம்பால் என் ஆ உயி உண்டாய் இனி ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$கம்ப.01621.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பாராது இன் உயி ெகாள்ளப்படுகின்றாய் $கம்ப.01621.4
ஏண்பால் ஓவா நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இைவேய தம் $கம்ப.01622.1
பூண்பால் ஆகக் காண்பவ நல்லா புகழ் ேபணி $கம்ப.01622.2
நாண்பால் ஓரா நங்ைகய தம்பால் நணுகாேர $கம்ப.01622.3
ஆண்பாலாேர ெபண்பாலாேராடு அைடவு அம்மா $கம்ப.01622.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆள்கின்றா
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலத்தால் மதியால்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01623.1
எண்ணாநின்றா யாைரயும் எல்லா இகலாலும் $கம்ப.01623.2
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) காறும்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) எனக்கு என் மைன வாழும்
$கம்ப.01623.3
ெபண்ணால்_ெப.(ெபண்_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) ல் வந்தது அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
என்னப் ெபறுேவேனா $கம்ப.01623.4

என்று என்று உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பன்னி
இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இட ேதாயும்
$கம்ப.01624.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று ஒவ்வா இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உழக்கும்
உயி உண்டநூ $கம்ப.01624.2
இன்று இன்று என்னும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மயங்கும் இடியும் ெபான்
$கம்ப.01624.3
குன்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ேறாடு ஒன்றியது என்னக் குவி ேதாளான்
$கம்ப.01624.4
ஆழிப் ெபான் ேத மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இவ்வாறு அயவு எய்திப்
$கம்ப.01625.1
பூழிப் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முற்றும் அடங்கப் புரள் ேபாழ்தில்
$கம்ப.01625.2
ஊழில் ெபாய்த்தால் என் உைர இன்ேற உயி மாய்ெவன் $கம்ப.01625.3
பாழிப் ெபான் தா_ெப.(தா_ெப.) மன்னவ என்றாள் பைசயற்றாள் $கம்ப.01625.4
அrந்தான் முன் ஓ மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அன்ேற அருேமனி
$கம்ப.01626.1
வrந்து ஆ வில்லாய் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) வளப்பான்
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) நல்கிப் $கம்ப.01626.2
பrந்தால் என் ஆம் என்றனள்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனேல ேபால்
$கம்ப.01626.3
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஆறாேத இன் உயி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எr அன்னாள்
$கம்ப.01626.4

வந்தாேள

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவய்யவள் என்னா மிடல்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.01627.1
ஈந்ேதன் ஈந்ேதன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) என்
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஆள $கம்ப.01627.2
மாய்ந்ேத நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ேபாய் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்ெவன் வைச ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.01627.3
நந்தாய் நந்தாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகேனாடும் ெநடிது என்றான்
$கம்ப.01627.4
கூறாமுன்னம் கூறுபடுக்கும் ெகாைல வாளின் $கம்ப.01628.1
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துய ஆகத்திைட மூழ்கத் $கம்ப.01628.2
ேதறான் ஆகிச் ெசய்ைக மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01628.3
ஊறாநின்ற சிந்ைதயினாளும் துயில்வு உற்றாள் $கம்ப.01628.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாவிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் உயி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபால்வன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.01629.1
ஏண் உலாவிய ேதாளினான் இட எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒன்றும் இரங்கிலா $கம்ப.01629.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா நைக மாதராள்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு ைமந்த முன் நிற்கவும்
$கம்ப.01629.3
நாணினாள் என ஏகினாள் நளி கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகேய $கம்ப.01629.4

எண் தரும் கைட ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) இயம்புகின்றன ஏைழயால் $கம்ப.01630.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதவுங்கல்
மாபன் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மிய ஆறு
எலாம் $கம்ப.01630.2
கண்டு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் சிைற ஆன
காம_ெப.(காம_ெப.) துைணக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $கம்ப.01630.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் வயிறு எற்றி எற்றி
விளிப்ப ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேகாழிேய $கம்ப.01630.4
ேதாய் கயத்தும் மரத்தும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைற துள்ளி மீ து எழும்புள்
எலாம் $கம்ப.01631.1
ேதய்ைக ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருங்குல்
மாத_ெப.(மாத_ெப.) சிலம்பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிலம்புவ $கம்ப.01631.2
ேககயத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடத்ைத
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஒ ேகடு சூழ் $கம்ப.01631.3
மா கயத்திைய உள் ெகாதித்து மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைவவன
ேபான்றேவ $கம்ப.01631.4
ேசமம் என்பன பற்றி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) திருந்த இன் துயில் ெசய்தபின்
$கம்ப.01632.1
வாம ேமகைல மங்ைகேயாடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா $கம்ப.01632.2

நாம நம்பி
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
நடுங்குகின்ற மனத்தவாய் $கம்ப.01632.3
யாமும் இம்மண் இறத்தும் என்பன ேபால் எழுந்தன யாைனேய $கம்ப.01632.4
சிrத்த பங்கயம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசங்கண்
இராமைனத் திருமாைல அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.01633.1
கrக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெபாரு ைகத்தலத்து உய காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அணிதற்குமுன் $கம்ப.01633.2
வrத்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி முத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அைனத்தும் நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.01633.3
விrத்த பந்த பிrத்தது ஆம் என மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஒளித்தன வானேம
$கம்ப.01633.4
நாம வில் ைக இராமைனத் ெதவுழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைடந்தது உமக்கு
எலாம் $கம்ப.01634.1
காம விற்கு உைட கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கழிந்தது
என்பது கற்பியாத் $கம்ப.01634.2
தாம் ஒலித்தன ேபr அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
மாr_ெப.(மாr.) தழங்கலா $கம்ப.01634.3
மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என்ன முன்னம்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன மாதேர
$கம்ப.01634.4
இன மலக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) வாய் விrத்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாச
மாருதம் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

முன் $கம்ப.01635.1

புைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) கைல ேசார ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புழுங்கினா
சில பூைவமா $கம்ப.01635.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அனுக்கம் விடத் தனித்தனி வள்ளைலப் புண கள்ள வன்
$கம்ப.01635.3
கனவினுக்கு இைடயூறு அடுக்க மயங்கினா சில கன்னிமா $கம்ப.01635.4
சாய் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குல நன்ைமயும் $கம்ப.01636.1
ேபாய் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடும் பழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்புகழ் சிந்தும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01636.2
த அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயாள்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு சீrய நங்ைகமா
$கம்ப.01636.3
வாய் அடங்கின என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குவிந்த
வண் குமுதங்கேள $கம்ப.01636.4
ெமாய் அராகம் நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) முருங்கு தயின்
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.01637.1
ைவ அராவிய மாரன் வாளியும் வால் நிலா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாைடயும்
$கம்ப.01637.2
ெமய் அராவிட ஆவி ேசார ெவதும்பும் மாததம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெசவிப் $கம்ப.01637.3

ைப அரா நுைழகின்ற
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பண்
கனிந்து எழு பாடேல $கம்ப.01637.4
ஆழியான் முடி சூடும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைட ஆன பாவி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ இரா_ெப.(இரா_ெப.) $கம்ப.01638.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஆறு எனா
உய ேபாதின் ேமல் உைற ேபைதயும் $கம்ப.01638.2
ஏழு ேலாகமும் எண் தவஞ் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் $கம்ப.01638.3
வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனா எழுந்தன
மஞ்சு ேதாய் புய மஞ்சேர $கம்ப.01638.4
ஐ உறும் சுட ேமனியான் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காண மூளும் அவாவினால்
$கம்ப.01639.1
ெகாய் உறும் குல மா மலக் குைவ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன கூைம கூ
$கம்ப.01639.2
ெநய் உறும் சுட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்கண் முகிழ்த்து ெநஞ்சில்
நிைனப்ெபாடும் $கம்ப.01639.3
ெபாய் உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடந்ைதமா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெபாம் என விம்மேவ
$கம்ப.01639.4
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அநந்தரால் $கம்ப.01640.1
ஏடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபாதி தா_ெப.(தா_ெப.) ெபாருந்திட யாம ேபr
இைசத்தலால் $கம்ப.01640.2

ேசடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புைன ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) சிந்ைதயில் ெசறி திண்ைமயால் $கம்ப.01640.3
ஊடல்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
கூடல் கண்டில ைநயும் ைமந்தகள் உய்யேவ $கம்ப.01640.4
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஒலித்தன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒலித்தன
தா_ெப.(தா_ெப.) ஒலித்தன ேபr ஆம் $கம்ப.01641.1
முழவு ஒலித்தன ேத ஒலித்தன முத்து ஒலித்து எழும் அல்குலா $கம்ப.01641.2
இைழ ஒலித்தன புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும்
$கம்ப.01641.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒலித்தன ேபால்
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தின் முந்து உறு
வாசிேய $கம்ப.01641.4
ைவயம் ஏழும் ஒ ஏழும் ஆ உயிேராடு கூட
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம் $கம்ப.01642.1
ெமய்யன் வரருள்

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேமல்
விைளந்தது ஓ காதலால் $கம்ப.01642.2
ைநய ைநய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஐம்புலன்கள்
அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கி நடுங்குவான்
$கம்ப.01642.3
தெயமூவ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பைடத்த ேசெயாளி ேபால் மழுங்கின தபேம
$கம்ப.01642.4
வங்கியம் பல ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) விளம்பின வாணி முந்தின பாணியின்
$கம்ப.01643.1
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்ைப பம்பின பல் வைக $கம்ப.01643.2

ெபாங்கு இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
$கம்ப.01643.3
சங்கு இயம்பின ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அலம்பின சாம கீ தம் நிரந்தேவ
$கம்ப.01643.4
தூபம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பைக துள்ளி ஓடிட உள் எழும் $கம்ப.01644.1
தபம் முற்றவும் நத்து அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ேசயது ஆ உயி ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.01644.2
பாபம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைகத்
திறத்தினில் ெவய்யவன் $கம்ப.01644.3
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிகச் சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிேல $கம்ப.01644.4
மூவராய் முதலாகி மூலமது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஞாலமும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.01645.1
ேதவேதவ பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா வில் ஒடித்த
ேசவக ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கம்ப.01645.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மா முடி சூடு ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காணலாம்
எனும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கூ $கம்ப.01645.3
பாைவமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்ன முன்னம்
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) பங்கய ராசிேய $கம்ப.01645.4
இன்ன ேவைலயின் ஏழு ேவைலயும் ஒத்தேபால இைரத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01646.1

அன்ன மாநக ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மா முடி சூடும் ைவகல்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் எனாத் $கம்ப.01646.2
துன்னு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) துரப்ப வந்தைவ ெசால்லல் ஆம் வைக
எம்மேனாக்கு $கம்ப.01646.3
உன்னல் ஆவன அல்ல என்னினும்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி உணத்துவாம்
$கம்ப.01646.4
குஞ்சரம் அைனயா சிந்ைத ெகாள் இைளயா $கம்ப.01647.1
பஞ்சிைன அணிவா பால் வைள தெரழுவா $கம்ப.01647.2
அஞ்சனம் என வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம்புகள் இைடேய $கம்ப.01647.3
நஞ்சிைன இடுவா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல புைனவா $கம்ப.01647.4
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெபாழிதரக் கமலம்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01648.1
சங்ைக இல் முகத்தா நம்பி தம்பிய அைனய ஆனா $கம்ப.01648.2
ெசங்கயல் நறவம் மாந்திக் களிப்பன சிவணும் கண்ணா $கம்ப.01648.3
குங்குமச் சுவடு நங்காக் குவவுத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குமர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01648.4
மாதகள் கற்பின் மிக்கா ேகாசைல
மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒத்தா $கம்ப.01649.1
ேவதிய வசிட்டன் ஒத்தா ேவறு உள மகளி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.01649.2
சீைதைய ஒத்தா அன்னாள் திருவிைன ஒத்தாள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊ $கம்ப.01649.3

சாதுைக மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தயரதன் தன்ைன
ஒத்தா $கம்ப.01649.4
இமிழ் திைரப் பரைவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எங்கணும்
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) கூர $கம்ப.01650.1
உமிழ்வது ஒத்து உதவு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உந்திட வந்தது அன்ேற
$கம்ப.01650.2
குமிழ் முைலச் சீைத ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) ேகா முடி புைனதல்
காண்பான் $கம்ப.01650.3
அமிழ்து உணக் குழுமுகின்ற அமரrன் அரச_ெப.(அரெச_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01650.4
பாகு இயல் பவளச் ெசவ்வாய்ப் பைண முைலப் பரைவ
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.01651.1
ேதாைகய குழாமும் ைமந்த சும்ைமயும் துவன்றி எங்கும் $கம்ப.01651.2
ஏகுமின் ஏகும் என்று என்று இைட இைட நிற்றல் அல்லால் $கம்ப.01651.3
ேபாகில மீ ளகில்லா ெபான் நக வதிெயல்லாம்

$கம்ப.01651.4
ேவந்தேர ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்பாரும் வரேர

ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என்பாரும் $கம்ப.01652.1
மாந்தேர ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்பாரும் மகளிேர ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என்பாரும் $கம்ப.01652.2
ேபாந்தேத ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்பாரும் புகுவேத ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என்பாரும் $கம்ப.01652.3
ேதந்தேத ேதrன் அல்லால் யாவேர தெரழுயக் கண்டா $கம்ப.01652.4
குவைளயின் எழிலும் ேவலின் ெகாடுைமயும் குைழத்துக் கூட்டித் $கம்ப.01653.1
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சிைனத் தெரழுயத் தட்டித் $கம்ப.01653.2

தவள ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மதியுள் ைவத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சால்
தடங்கண் நல்லா $கம்ப.01653.3
துவளும் நுண் இைடயா ஆடும் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அம் குழாத்தில்
ெதவுக்கா $கம்ப.01653.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள பூமி என்னும் நங்ைகைய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
துழாயின் $கம்ப.01654.1
அலங்கலான் புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) காண
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலாதா $கம்ப.01654.2
இலங்ைகயில் நிருதேர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏழ்
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வாழும் $கம்ப.01654.3
விலங்கலும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடா மத விலங்கேல ஆல்
$கம்ப.01654.4
சந்திர ேகாடி என்னத் தரள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைக ஓங்க
$கம்ப.01655.1
அந்தரத்து அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் கவr துன்ன $கம்ப.01655.2
இந்திரற்கு உவைம சாலும் இருநிலக் கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01655.3
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெமௗலி
சூட்டும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) மரபில் புக்கா $கம்ப.01655.4
முன் பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
புதல்வைன முைறயிேனாடும் $கம்ப.01656.1

இல் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) சிறப்பிப்பாrன்
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக தூண்ட
$கம்ப.01656.2
அற்புதன் திருைவச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருமணம் காணப் புக்கா $கம்ப.01656.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தவத்தின் உய்க்கும் நான்மைறக்
கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01656.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விசும்பு தூத்தா விr திைர
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால $கம்ப.01657.1
மண்ணவ திைசகள் தூத்தா மங்கலம்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $கம்ப.01657.2
கண் அகன் முரசின் ஓைத
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெசவிகள் தூத்த $கம்ப.01657.3
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கனக மாr_ெப.(மாr.) எழு திைரக் கடல்கள்
தூத்த $கம்ப.01657.4
விளக்கு ஒளி மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மின் ஒளி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ேகாடி $கம்ப.01658.1
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுடைரயும் மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01658.2
அளக்க வாய் முத்த மூரல் முறுவலா அணியின் ேசாதி $கம்ப.01658.3
வைளக்கலாம் என்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாேனா கண்ைணயும்
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.01658.4

ஆயது ஓ அைமதியின்கண் ஐயைன மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டற்கு
$கம்ப.01659.1
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாைவயும் இையயக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01659.2
தூய நால் மைறகள் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக ெசால்லத் ெதவுல்ைல
$கம்ப.01659.3
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ெநருக்கம்
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாதவக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01659.4
கங்ைகேய முதல ஆய கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஈறு ஆன தத்த $கம்ப.01660.1
மங்கலப் புனலும் நாலு வாrயின் நரும் பூrத்து $கம்ப.01660.2
அங்கியின் விைனயிற்கு ஏற்ற யாைவயும்
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரச்
 $கம்ப.01660.3
சிங்க ஆதனமும் ைவத்துச் ெசய்வன பிறவும் ெசய்தான் $கம்ப.01660.4
கணிதம் நூல் உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தது என்னப் $கம்ப.01661.1
பிணி அற ேநாற்றுநின்ற ெபrயவன் விைரவின் ஏகி $கம்ப.01661.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்ைன வல்ைலயில்
ெகாணதி என்னப் $கம்ப.01661.3
பணி தைலநின்ற காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சுமந்திரன் பrவின் ெசன்றான்
$கம்ப.01661.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட நிவந்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) தம் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்ைனக் $கம்ப.01662.1

கண்டிலன் வினவக் ேகட்டான் ைககயள் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நண்ணித்
$கம்ப.01662.2
ெதவுண்ைட வாய் மடந்ைதமாrல்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று அவரும் ெசால்லப்
$கம்ப.01662.3
ெபண்டிrல் கூற்றம் அன்னாள் பிள்ைளையக் ெகாணக என்றாள் $கம்ப.01662.4
என்றனள் என்னக் ேகட்டான் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப உவைக ெபாங்கப் $கம்ப.01663.1
ெபான் திணி மாடவதி
 ெபாருக்ெகன நங்கிப் புக்கான் $கம்ப.01663.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ேள
தன்ைனேய நிைனயும் மற்றக் $கம்ப.01663.3
குன்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேதாளினாைனத் ெதவுழுது வாய்
புைதத்துக் கூறும் $கம்ப.01663.4
ெகாற்றவ முனிவ மற்றும் குவலயத்து உள்ளா உன்ைனப் $கம்ப.01664.1
ெபற்றவன் தன்ைனப் ேபால ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பrவு இயற்றிநின்றா
$கம்ப.01664.2
சிற்றைவ தானும் ஆங்ேக ெகாணக எனச் ெசப்பினாள்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01664.3
ெபான் தட மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூடப் ேபாதுதி விைரவின் என்றான்
$கம்ப.01664.4
ஐயனும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால் ேகளா ஆயிர ெமௗலியாைனக்
$கம்ப.01665.1
ைக ெதவுழுது அரசெவள்ளம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனத் ெதவுடந்து சுற்றத்
$கம்ப.01665.2

தெயமூவ கீ தங்கள் பாடத் ேதவரும்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்தத் $கம்ப.01665.3
ைதயலா இைரத்து ேநாக்கத் தாரணி ேதrல் ெசன்றான் $கம்ப.01665.4
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூடச் ேசவகன் ெசல்கின்றான்
என்று $கம்ப.01666.1
ஒருவrன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) முந்தக் காதேலாடு உவைக உந்த
$கம்ப.01666.2
இரு ைகயும் இைரத்து ெமாய்த்தா இன் உயி யாக்கும் ஒன்றாய்ப் $கம்ப.01666.3
ெபாரு அரு ேதrல் ெசல்லப் புறத்திைடக் கண்டா ேபால்வா $கம்ப.01666.4
துண் எனும் ெசால்லாள் ெசால்லச் சுட முடி
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூய $கம்ப.01667.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எனும் திருைவ
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழி ெகாளா முன்னம் வள்ளல்
$கம்ப.01667.2
பண் எனும் ெசால்லினாதம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் பைணத்த ேவயும்
$கம்ப.01667.3
கண் எனும் கால ேவலும் மிைட ெநடுங்கானம் புக்கான் $கம்ப.01667.4
சுண்ணமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்தும்
கனகமும் தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01668.1
வண்ண ேமகைலயும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைளகளும் தூவுவாரும் $கம்ப.01668.2
புண் உற அனங்கன் வாளி புைழத்த தம் புண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாங்ைக $கம்ப.01668.3

கண் உறப் ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கழுவுவாரும் $கம்ப.01668.4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
என்னல் ஆேமா $கம்ப.01669.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
தள்ளுற நடுங்கி ைநவா $கம்ப.01669.2
ெசங்கணும் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகால ேமனியும் ேதரும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01669.3
எங்கணும் ேதான்றுகின்றான் எைனவேரா இராமன் என்பா $கம்ப.01669.4
இைனய ஆய் மகளி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைரத்தன
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்தா $கம்ப.01670.1
முைனவரும் நகர மூதூ முதியரும் இைளஞ தாமும் $கம்ப.01670.2
அைனயவன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டா அன்பினுக்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காணா $கம்ப.01670.3
நிைனவின மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தல் உற்றாம் $கம்ப.01670.4
உய்ந்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்பா
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) காண்கிற்பாய் என்பா $கம்ப.01671.1
ைமந்த ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேகாடி எங்கள் வாழ்க்ைகநாள் யாவும் என்பா
$கம்ப.01671.2
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அவித்து அrதில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உனக்கு
ஆக என்பா $கம்ப.01671.3
ைபந்துழாய்த் தெரழுயலாய்க்ேக நல்விைன பயக்க என்பா $கம்ப.01671.4

உய அருள் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நிறத்ைத_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐெச.ேவ.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01672.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெபாழி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்ன புண்ணியம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பா $கம்ப.01672.2
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருந்தவங்கள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசம்மைலத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்
$கம்ப.01672.3
தயரதற்கு என்ன ைகம்மாறு உைடயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தக்கது
என்பா $கம்ப.01672.4
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) அரற்ற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரா உயி மாற்றும் ேநமி
$கம்ப.01673.1
நாரணன் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்த
நம்பிதன் கருைண என்பா $கம்ப.01673.2
ஆரணம் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயைன அணுகி
ேநாக்கிக் $கம்ப.01673.3
காரணம் இன்றிேயயும் கண்கள் ந கலுழ நிற்பா $கம்ப.01673.4
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அனான்தன் நிைறயிேனாடு
அறிவும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.01674.1
சீலம் ஆக்கு உண்டு ெகட்ேடன் ேதவrன் அடங்குவாேனா $கம்ப.01674.2

காலமாக் கணிக்கும் நுண்ைமக் கணக்ைகயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01674.3
மூலமாய் முடிவு இலாத மூத்தி இம் முன்பன் என்பா $கம்ப.01674.4
ஆகலி அகழ்ந்ேதா கங்ைக அவனியில் ெகாணந்ேதா முந்ைதப் $கம்ப.01675.1
ேபா ெகழு புலவக்கு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அசுரைரப்
ெபாருது ெவன்ேறா $கம்ப.01675.2
ேப ெகழு சிறப்பின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ் நிற்பது ஐயன் $கம்ப.01675.3
தர ெகழு திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழிைனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பா $கம்ப.01675.4
சந்தம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தா இல் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) யாவும் $கம்ப.01676.1
சிந்துரமும் இங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மத ேவழப் $கம்ப.01676.2
பந்திகள் வயப்பr பசும்ெபானின் ெவறுக்ைக $கம்ப.01676.3
ைமந்த வறிேயா ெகாள வழங்கு என நிைரப்பா $கம்ப.01676.4
மின் ெபாருவு ேதrன் மிைச வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வரு ேபாழ்தில் $கம்ப.01677.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாரு இல் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) தனி தாவி வரல் கண்டு
ஆங்கு $கம்ப.01677.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருகு சிந்ைதெயாடும் ஆ உருகுமாேபால் $கம்ப.01677.3
என்பு உருகி ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருகி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உருகி நிற்பா
$கம்ப.01677.4

சத்திரம் நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிமி தாைனெயாடு
நானா $கம்ப.01678.1
அத்திரம் நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருடூளாடு அவனி
ஆள்வா $கம்ப.01678.2
புத்திர இனிப் ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) புல்லிது என
நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.) $கம்ப.01678.3
சித்திரம் எனத் தனி திைகத்து உருகி நிற்பா $கம்ப.01678.4
கா மிெனாடு உலாயது என நூல் கஞலும் மாபன் $கம்ப.01679.1
ேத மிைச நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கடிது ஏகுதல்
ெசய்வாேனா $கம்ப.01679.2
கூ கனக ராசிெயாடு ேகாடி மணியாலும் $கம்ப.01679.3
தூமின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வதியிைன

என்று ெசாrவாரும் $கம்ப.01679.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ைகயில் வளந்திலன் வளத்தது தவத்தால் $கம்ப.01680.1
ேககயன் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கிள ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆள $கம்ப.01680.2
ஈைகயில் உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயற்ைக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்றால் $கம்ப.01680.3
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ேப
உவைக ெசால்லல் அrது என்பா $கம்ப.01680.4
பாவமும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரும் ேவ பறியும் என்பா $கம்ப.01681.1
பூவலயம் இன்று தனி அன்று ெபாது என்பா $கம்ப.01681.2
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பைக உள்ளன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளல்
தெறறும் என்பா $கம்ப.01681.3

ஏவல் ெசயும் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) யாவது ெகால்
என்பா $கம்ப.01681.4
ஆண்டு இைனய ஆய் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூற
அடல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.01682.1
தூண்டு புரவிப் ெபாரு இல் சுந்தர மணித் ேத $கம்ப.01682.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாட
நிைர வதி
 நிைறயப் ேபாய்ப் $கம்ப.01682.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகேலாடும்
$கம்ப.01682.4
ஆங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆைசயின் கவr வசப்
 $கம்ப.01683.1
பூங்குழல் மகளி_ெப.) ஆடும் புதுக் களி ஆட்டம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01683.2
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) காட்டி
விr முகக் கமல பீடத்து $கம்ப.01683.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உவைக வற்று

இருப்ப காணான்
$கம்ப.01683.4
ேவத்து அைவ முனிவேராடு விருப்ெபாடு களிக்கும் ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.)
$கம்ப.01684.1
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) அைவ
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்ெபான் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) இனிதின் எய்தான் $கம்ப.01684.2

ஓத்து அைவ உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எங்கும் உள்ளைவ
உணந்தா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01684.3
பூத்தைவ வடிைவ ஒப்பான் சிற்றைவ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்
$கம்ப.01684.4
புக்கவன் தன்ைன ேநாக்கிப் புரவல முனிவ யாரும் $கம்ப.01685.1
தக்கேத நிைனந்தான் தாைத தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) சரணம் சூடித்
$கம்ப.01685.2
திக்கிைன நிமித்த ேகால் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசல்வேன
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேசாதி $கம்ப.01685.3
மிக்கு உய மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டச் சூடுதல் விழுமிது என்றா
$கம்ப.01685.4
ஆயன நிகழும் ேவைல அண்ணலும் அயந்து ேதறாத் $கம்ப.01686.1
தூயவன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் துருவினன்
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01686.2
நாயகன் உைரயான் வாயால் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பகேவன் என்னாத் $கம்ப.01686.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என நிைனவான் முன்ேன கூற்று எனத் தமியள்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01686.4
வந்தவள் தன்ைனச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய்த்த $கம்ப.01687.1
சிந்துரப் பவளச் ெசவ்வாய் ெசங்ைகயில்
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைறச் $கம்ப.01687.2
சுந்தரத் தடக்ைக தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மடக்கு உறத் துவண்டு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01687.3

அந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாையக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆன் கன்றின்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01687.4
நின்றவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரும்பினால் இயன்ற ெநஞ்சின் $கம்ப.01688.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் கூற்றம் என்னும்
ெபய இன்றிக் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) பூண்டாள் $கம்ப.01688.2
இன்று எனக்கு உணத்தல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஏயேத
என்னின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01688.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு உந்ைத ைமந்த உைரத்தது ஓ உைர உண்டு
என்றாள் $கம்ப.01688.4
எந்ைதேய ஏவ நேர உைரெசய
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.) உண்ேடல் $கம்ப.01689.1
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அடிேயன் என்னில் பிறந்தவ உளேரா
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.01689.2
வந்தது என் தவத்தின் ஆய வரு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மற்று
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.01689.3
தந்ைதயும் தாயும் நேர தைலநின்ேறன் பணிமின் என்றான் $கம்ப.01689.4
ஆழி சூழ் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பரதேன ஆள
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாய்த் $கம்ப.01690.1
தாழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சைடகள் தாங்கித்
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேமற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01690.2

பூழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நண்ணிப் புண்ணியத்
துைறகள் ஆடி $கம்ப.01690.3
ஏழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன்
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்றாள் $கம்ப.01690.4
இப்ெபாழுது எம் அேனாரால் இயம்புதற்கு எளிேத யாரும் $கம்ப.01691.1
ெசப்ப(அ)ரும் குணத்து இராமன் திருமுகச் ெசவ்வி ேநாக்கில் $கம்ப.01691.2
ஒப்பேத முன்பு பின்பு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாசகம் உணரக் ேகட்ட
$கம்ப.01691.3
அப்ெபாழுது அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தா
மைரயிைன ெவன்றது அம்மா $கம்ப.01691.4
தெரறுள் உைட மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ஏவலில் திறம்பல் அஞ்சி $கம்ப.01692.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாங்கும் இன்னலுக்கு
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01692.2
உருள் உைடச் சகடம் பூட்ட உைடயவன்
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா ஏறு $கம்ப.01692.3
அருள் உைட ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நக்க அப்பரம் அகன்றது ஒத்தான்
$கம்ப.01692.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பணி அன்று ஆகில் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
பணி மறுப்பேனா என் $கம்ப.01693.1
பின்னவன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அடியேனன் ெபற்றது அன்ேறா $கம்ப.01693.2
என் இனி உறுதி அப்பால் இப்பணி தைலேமல்
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01693.3

மின் ஒளி கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) இன்ேற ேபாகின்ேறன் விைடயும்
ெகாண்ேடன். $கம்ப.01693.4
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி இைண இைறஞ்சி மீ ட்டும்
$கம்ப.01694.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தாைத பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அத்திைச ேநாக்கித்
தாழ்ந்து $கம்ப.01694.2
ெபான் திணி ேபாதினாளும் பூமியும்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைநயக் $கம்ப.01694.3
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ேகாசைல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.01694.4
குைழக்கின்ற கவr இன்றிக் ெகாற்ற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயும்
இன்றி $கம்ப.01695.1
இைழக்கின்ற விதி முன் ெசல்லத் தருமம் பின்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏக $கம்ப.01695.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அைனயான் ெமௗலி
கவித்தனன் வரும் என்று என்று $கம்ப.01695.3
தைழக்கின்ற உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்னாள் முன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன் ெசன்றான் $கம்ப.01695.4
புைனந்திலன் ெமௗலி குஞ்சி மஞ்சனப் புனித நரால் $கம்ப.01696.1
நைனந்திலன் என்ெகால் என்னும் ஐயத்தாள் நளின பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$கம்ப.01696.2
வைனந்த ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வணங்கலும்
குைழந்து வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01696.3

நிைனந்தது என் இைடயூறு உண்ேடாெநடுமுடி புைனதற்கு என்றாள் $கம்ப.01696.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அம்ெமாழி கூறலும் மானவன் $கம்ப.01697.1
ெசங்ைக கூப்பி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) திரு
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கம்ப.01697.2
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதேன $கம்ப.01697.3
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் $கம்ப.01697.4
முைறைம அன்று என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு மும்ைமயின்
$கம்ப.01698.1
நிைற குணத்தவன் நின்னினும் நல்லனால் $கம்ப.01698.2
குைறவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எனக் கூறினள்
நால்வக்கும் $கம்ப.01698.3
மறு இல் அன்பினில் ேவற்றுைம மாற்றினாள் $கம்ப.01698.4
என்று பின்னரும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஏவியது $கம்ப.01699.1
அன்று எனாைம மகேன உனக்கு அறன் $கம்ப.01699.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நும்பிக்கு நானிலம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகாடுத்து
$கம்ப.01699.3
ஒன்றி வாழுதி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல என்றாள் $கம்ப.01699.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ேகட்டுத் தைழக்கின்ற $கம்ப.01700.1
தூய சிந்ைத அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாம் இல் குணத்தினான் $கம்ப.01700.2
நாயகன் எைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி உய்ப்பதற்கு $கம்ப.01700.3
ஏயது உண்டு ஒ பணி என்று இயம்பினான் $கம்ப.01700.4

ஈண்டு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணி என்ைன
என்றவட்கு $கம்ப.01701.1
ஆண்டு ஒ ஏழிெனாடு ஏழ் அகன் கான் இைட $கம்ப.01701.2
மாண்ட மாதவேராடு உடன் ைவகிப் பின் $கம்ப.01701.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வரல்
ேவண்டும் என்றான் என்றான் $கம்ப.01701.4
ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாசகம் என்னும் அனல் குைழ $கம்ப.01702.1
தூங்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவியில் ெதவுடரா முனம் $கம்ப.01702.2
ஏங்கினாள் இைளத்தாள் திைகத்தாள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கம்ப.01702.3
வங்கினாள்

விம்மினாள் விழுந்தாள் அேரா $கம்ப.01702.4
வஞ்சேமா மகேன உைன மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கம்ப.01703.1
தஞ்சமாக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தாங்கு என்ற வாசகம் $கம்ப.01703.2
நஞ்சேமா இனி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உயி வாழ்ெவேனா $கம்ப.01703.3
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயி அஞ்சுமால் $கம்ப.01703.4
ைகையக் ைகயின் ெநrக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$கம்ப.01704.1
ைவகும் ஆல் இைல அன்ன வயிற்றிைனப் $கம்ப.01704.2
ெபய் வைளத் தளிரால் பிைசயும் புைக $கம்ப.01704.3
ெவய்து உயிக்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் $கம்ப.01704.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கருைண எனா
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01705.1

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.01705.2
என்று ேபாவது என எழும் இன் உயி $கம்ப.01705.3
ெபான்றும்ேபாது உற்றது உற்றது ேபாலுேம $கம்ப.01705.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரசற்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.01706.1
என் பிைழத்தைன என்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏங்குமால் $கம்ப.01706.2
முன்பு இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வறுைமயின்
முற்றிேனா $கம்ப.01706.3
ெபான் பிைழக்கப் ெபாதிந்தன ேபாலேவ $கம்ப.01706.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எனக்கு இைலேயா எனும் ஆவி ைநந்து $கம்ப.01707.1
இற அடுத்தது என் தெயமூவதங்காள் எனும் $கம்ப.01707.2
பிற உைரப்பது என் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பிrந்துழிக் $கம்ப.01707.3
கறைவ ஒப்பக் கைரந்து கலங்கினாள் $கம்ப.01707.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தின் இட உறுவாள் தைனக் $கம்ப.01708.1
ைக தலத்தின் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பிேனாய் $கம்ப.01708.2
ெபாய்த் திறத்தினன் ஆக்குதிேயா புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $கம்ப.01708.3
ெமய்த்திறத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேவந்தைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.01708.4

ெபாற்பு உறுத்தன ெமய்ம்ைம ெபாதிந்தன $கம்ப.01709.1
ெசால் ெபாறுத்தற்கு உrயன ெசால்லினான் $கம்ப.01709.2
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உறுத்திய கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடயாள் தைன $கம்ப.01709.3
வற்புறுத்தி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாளத் ேதற்றுவான் $கம்ப.01709.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பி திரு உற எந்ைதைய
$கம்ப.01710.1
மறந்தும் ெபாய் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆக்கி வனத்து
இைட $கம்ப.01710.2
உைறந்து தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உறுதி
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இதின் $கம்ப.01710.3
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறு என்பது யாவேதா
$கம்ப.01710.4
விண்ணும் மண்ணும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயும் மற்றும் ேவறு
$கம்ப.01711.1
எண்ணும் பூதம் எலாம் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினும் $கம்ப.01711.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏவல் மறுக்க அடியேனற்கு $கம்ப.01711.3
ஒண்ணுேமா இதற்கு உள் அழிேயல் என்றான் $கம்ப.01711.4
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஐய அரசன்தன் ஆைண ஆல்
$கம்ப.01712.1
ஏகல் என்பது யானும் உைரக்கேலன் $கம்ப.01712.2
சாகலா உயி தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலைனயும்
$கம்ப.01712.3

ேபாகின் நின்ெனாடும் ெகாண்டைன ேபாகு என்றாள் $கம்ப.01712.4
என்ைன நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடக்கடல்
ைவகுறும் $கம்ப.01713.1
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னைன வற்புறுத்தாது உடன் $கம்ப.01713.2
துன்னு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெதவுடரத் துணிவேதா $கம்ப.01713.3
அன்ைனேய அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பாக்கிைலயாம் என்றான் $கம்ப.01713.4
வr வில் எம்பி இம்மண் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆய் அவற்கு $கம்ப.01714.1
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) மாநிலம் உற்றபின் ெகாற்றவன் $கம்ப.01714.2
திருவின் நங்கித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உடன்
$கம்ப.01714.3
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ேநான்புகள் ஆற்றுதி ஆம் அன்ேற $கம்ப.01714.4
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) திைகக்கின்றது என் ேதவரும்
$கம்ப.01715.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயந்தா அன்ேற $கம்ப.01715.2
எத்தைனக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அைவ $கம்ப.01715.3
பத்தும் நாலும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அலேவா என்றான் $கம்ப.01715.4
முன்னக் ேகாசிகன் என்னும் முனிவரன் $கம்ப.01716.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விஞ்ைசயும் $கம்ப.01716.2
பின்ன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறும் பிைழத்ேவா
$கம்ப.01716.3
இன்னம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அவக்கு ஏயின ெசய்தேல $கம்ப.01716.4

மா தவக்கு வழிபாடு இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.01717.1
ேபாதம் முற்றிப் ெபாரு அரு விஞ்ைசகள் $கம்ப.01717.2
ஏதம் அற்றன தாங்கி இைமயவ $கம்ப.01717.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இந்நக வரக் காண்யால் $கம்ப.01717.4
மகர ேவைல மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதவுட்ட வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆடு தாச்
$கம்ப.01718.1
சகர தாைத பணி தைலநின்று தம் $கம்ப.01718.2
புக_ெப.(புக_ெப.) இல் யாக்ைகயின் இன் உயி ேபாக்கிய $கம்ப.01718.3
நிக இல் மாப் புகழ் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அன்ேறா
எனா $கம்ப.01718.4
மான் மறிக் கரத்தான் மழு ஏந்துவான் $கம்ப.01719.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மறுத்திலன் தாைத ெசால் தாையேய $கம்ப.01719.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அறக் குைறத்தான் உரேவான் அருள் $கம்ப.01719.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மறுப்பது என்று எண்ணுவேதா என்றான்
$கம்ப.01719.4
இத்திறத்த எைனப் பல வாசகம் $கம்ப.01720.1
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
உைர உட்ெகாளா $கம்ப.01720.2
எத்திறத்தும் இறக்கும் இந்நாடு எனா $கம்ப.01720.3

ெமய்த் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) விளங்கு இைழ உன்னுவாள்
$கம்ப.01720.4
அவனி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பரதனது
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.01721.1
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இஞ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருங்கான் இைட $கம்ப.01721.2
தவன் நிலாவைக காப்ெபன் தைகவு இலாப் $கம்ப.01721.3
புவனி நாதன் ெதவுழுது என்று ேபாயினாள் $கம்ப.01721.4
ேபாகின்றாைளத் ெதவுழுது புரவலன் $கம்ப.01722.1
ஆக மற்றிவள் தன்ைனயும் ஆற்றி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.01722.2
ேசாகம் தப்பவள் என்று சுமித்திைர $கம்ப.01722.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேதாய் தனிக் ேகாயிைல ேமயினான் $கம்ப.01722.4
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாசைல ேககயநாட்டு இைற
$கம்ப.01723.1
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேகாயிைல
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கம்ப.01723.2
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா மிைச வழ்ந்தனள்

ெகட்டு
உயி $கம்ப.01723.3
உைடந்த ேபாழ்தின் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விழுந்தெனமூனேவ $கம்ப.01723.4
பிறியா பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ஏது என்னும் ெபrேயாய் தகேவா என்னும்
$கம்ப.01724.1
ெநறிேயா அடிேயம் நிைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நிைனயா நிைனவு ஏது
என்னும் $கம்ப.01724.2

வறிேயா தனேம என்னும் தமிேயன் வலிேய என்னும் $கம்ப.01724.3
அறிேவா விைனேயா என்னும் அரேச அரேச என்னும் $கம்ப.01724.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற்றிட உற்று ஒளிரும் இரவிக்கு எதிரும்
திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) $கம்ப.01725.1
உருளத் தனி உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகால் நடவிக் கைடகாண் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கம்ப.01725.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அற்றிட முற்றுறும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பகலில் புகுதற்கு என்ேறா $கம்ப.01725.3
அருளக் கருதிற்று இதுேவா அரசக்கு அரேச என்னும் $கம்ப.01725.4
திைரயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் உலகின் தவேம திருவின் திருேவ
$கம்ப.01726.1
நிைரயா கைலயின் கடேல ெநறியா மைறயின் நிைலேய $கம்ப.01726.2
கைரயா அயேவன் எைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கருைண ஆலயேன என்
என்று $கம்ப.01726.3
உைரயா இதுதான் அழேகா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழ் உைடயாய் என்னும்
$கம்ப.01726.4
மின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவறிது ஆய் விட
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ேபால் $கம்ப.01727.1
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைகைமக்கு
அைடயா உறுேநாய் உறுகின்று உணரான் $கம்ப.01727.2
என் என்று உைரயான் என்ேன இதுதான் யாது என்று
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01727.3

மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தைகைம காண
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) மகேன என்னும்
$கம்ப.01727.4
இவ்வாறு அழுவாள் இrயல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயாமுன்னம்
$கம்ப.01728.1
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிருப முனிவ
$கம்ப.01728.2
அவ்வாறு அறிவாய் என்ன வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
முனிவன் அவனும் $கம்ப.01728.3
ெவவ்வாள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) நிைல கண்டு என்னாம் விைளவு என்று
உன்னா $கம்ப.01728.4
இறந்தான் அல்லன் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இறவாது ஒழிவான் அல்லன்
$கம்ப.01729.1
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
என்று உன்னா வன் ேககய ேகான் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $கம்ப.01729.2
துறந்தாள் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தன்ைன துறவாது ஒழிவாள் இவேள
$கம்ப.01729.3
பிறந்தா ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பிறரால் அறிதற்கு எளிேதா $கம்ப.01729.4
என்னா உன்னா முனிவன் இடரால் அழுவாள் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
$கம்ப.01730.1
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ஆகாள் என முன்
ெதவுழு ேககயேகான் மகைள $கம்ப.01730.2

அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) உைரயாய்
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அயவான் நிைல என் என்னத் $கம்ப.01730.3
தன்னால் நிகழ்ந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தாேன தெரழுயச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01730.4
ெசாற்றாள் ெசால்லா முன்னம் சுட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரசற்கு அரைசப்
$கம்ப.01731.1
ெபான் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபால் ைகயால் ெபாடி சூழ் படிநின்று எழுவிக்
$கம்ப.01731.2
கற்றாய் அயேரல் அவேள தரும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காதற்கு அரைச
$கம்ப.01731.3
எற்ேற ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்று ஒழி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று என்று இரவாநின்றான் $கம்ப.01731.4
சீதப் பனி ந அளவித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் உக்கம்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால் $கம்ப.01732.1
ேபாதத்து அளேவ தவழ்வித்து இன் ெசால் புகலாநின்றான் $கம்ப.01732.2
ஓதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைனயாள் உைர
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ஒருவாறு அவியக் $கம்ப.01732.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) ெபயேர புகல்வான் உயிரும் கண்டான்
$கம்ப.01732.4
காணா ஐயா இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒழிவாய் கழி ேப
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) $கம்ப.01733.1
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) நாயகேன இனிநாடு ஆள்வான் இைடயூறு உளேதா
$கம்ப.01733.2
மாணா உைரயாள் தாேன தரும் மா மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.)
அைனயான் $கம்ப.01733.3

பூணாது ஒழிவான் எனில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உளேமா ெபான்ேறல்
என்றான் $கம்ப.01733.4
என்ற அம் முனிவன் தன்ைன நிைனயா விைனேயன் இனி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01734.1
ெபான்றும் அளவில் அவைனப் புைன மா மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) புைனவித்து
$கம்ப.01734.2
ஒன்றும் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) என்று உன்னா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உைரயும் $கம்ப.01734.3
குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் ேகாேவ என்றான் $கம்ப.01734.4
முனியும் முனியும் ெசய்ைகக் ெகாடியாள் முகேம முன்னி $கம்ப.01735.1
இனி உன் புதல்வற்கு அரசும் ஏைனேயாக்கு இன் உயிரும் $கம்ப.01735.2
மனுவின் வழி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவற்கு உயிரும் உதவி வைச த
$கம்ப.01735.3
புனிதம் மருவும் புகேழ புைனயாய் ெபான்ேன என்றான் $கம்ப.01735.4
ெமாய் மாண் விைன ேவ அற
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஒழிவான் ெமாழியா
முன்னம் $கம்ப.01736.1
விம்மா அழுவாள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெமய்யில் திrவான் என்னில்
$கம்ப.01736.2
இம் மா உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயிேராடு இனி வாழ்வு உகேவன்
என்ெசால் $கம்ப.01736.3
ெபாய் மாணாமற்கு இன்ேற ெபான்றாது ஒழிேயன் என்றாள் $கம்ப.01736.4

ெகாழுநன் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனவும்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எனவும் $கம்ப.01737.1
பழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயரும் எனவும்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) உளதாம் எனவும் $கம்ப.01737.2
ஒழிகின்றிைல அன்றியும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணகின்றிைல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனிேமல் $கம்ப.01737.3
ெமாழிகின்றன என் என்னா முனியும் முைற அன்று என்பான் $கம்ப.01737.4
கண் ஓடாேத கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) உயி ஓடு இட காணாேத $கம்ப.01738.1
புண்ேணாடு ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனேலா
விடேமா என்னப் புகல்வாய் $கம்ப.01738.2
ெபண்ேணா தேயா மாயாப் ேபேயா ெகாடியாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இம்
$கம்ப.01738.3
மண்ேணாடு உன்ேனாடு என் ஆம் வைசேயா வலிேத என்றான் $கம்ப.01738.4
வாயால் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகைன வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஏகு என்னா
முன்னம் $கம்ப.01739.1
நேயா ெசான்னாய் அவேனா நிமி கான் இைட வல் ெநறியில் $கம்ப.01739.2
ேபாேயா புகேலா தவிரான் புகேழாடு உயிைரச் சுடு ெவந் $கம்ப.01739.3
தேயாய் நின்ேபால் தேயா உளேரா
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என் என்றான் $கம்ப.01739.4
தாவு இல் முனிவன் புகலத் தளராநின்ற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01740.1
நாவில் நஞ்சம் உைடய நங்ைக தன்ைன ேநாக்கிப் $கம்ப.01740.2
பாவி நேய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கான் படவாய் என்று என் உயிைர
$கம்ப.01740.3

ஏவினாேயா அவனும் ஏகினாேனா என்றான் $கம்ப.01740.4
கண்ேடன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கனிவு ஆய்க் கனி வாய்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெநடுநாள் $கம்ப.01741.1
உண்ேடன் அதனால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் உயிைர முதேலாடு உண்டாய்
$கம்ப.01741.2
பண்ேட எr முன் உன்ைனப் பாவ ேதவி

ஆகக் $கம்ப.01741.3
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அல்ேலன் ேவறு ஓ
கூற்றம் ேதடிக் ெகாண்ேடன். $கம்ப.01741.4
விழிக்கும் கண் ேவறு இல்லா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கான் என்
கான்முைளையச் $கம்ப.01742.1
சுழிக்கும் விைனயால் ஏகச் சூழ்வாய் என்ைனப் ேபாழ்வாய் $கம்ப.01742.2
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாணாய் மாணாப் பாவி இனி என் பல உன் $கம்ப.01742.3
கழுத்தின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உன் மகற்குக் காப்பின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆம்
என்றான் $கம்ப.01742.4
இன்ேன பலவும் பகவான் இரங்காதாைள ேநாக்கிச் $கம்ப.01743.1
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) இன்ேற
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என் தாரம் அல்லள் துறந்ேதன்
$கம்ப.01743.2
மன்ேன ஆவான் வரும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதன் தைனயும்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்று $கம்ப.01743.3
உன்ேனன் முனிவா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்
உrைமக்கு ஆகான் என்றான் $கம்ப.01743.4

என்ைனக் கண்டும் ஏகா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைடயூறு உைடயான்
$கம்ப.01744.1
உன்ைனக் கண்டும் இலேனா என்றான் உய ேகாசைலைய $கம்ப.01744.2
பின்ைனக் கண்தான் அைனயான் பிrயக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
$கம்ப.01744.3
தன்ைனக் கண்ேட தவிவாள் தளவான் நிைலயில் தளவாள் $கம்ப.01744.4
மாற்றாள் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆம் என்றும்
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.01745.1
ஆற்றாது அயந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவைனத் $கம்ப.01745.2
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) மகைனத் திrவான்
என்றாள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.01745.3
ேதாற்றான் ெமய் என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசால்லும்
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாவாள் $கம்ப.01745.4
தள்ளா நிைல சால் ெமய்ம்ைம தழுவா வழுவா வைக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01746.1
எள்ளா நிைல கூ ெபருைமக்கு_ெப.(ெபருைம_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இழிவாம்
என்றால் உரேவாய் $கம்ப.01746.2
விள்ளா நிைல ேச அன்பால் மகன்ேமல் ெமலியின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கம்ப.01746.3
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) அன்ேறா
என்றாள் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) குைறயக் குைறவாள் $கம்ப.01746.4

ேபாவாது ஒழியான் என்னாள் புதல்வன்_ெப.) அகலக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
$கம்ப.01747.1
சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தள்ளுற்று அயவாள்
$கம்ப.01747.2
காவாய் என்றாள் மகைனக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) புகழுக்கு அழிவாள்
$கம்ப.01747.3
ஆ ஆ உய ேகாசைலயாம் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என் உற்றனேள
$கம்ப.01747.4
உணவான் அைனயாள் உைரயால் உயந்தான் உைரசால் குமரன் $கம்ப.01748.1
புணரான் நிலேம வனேம ேபாவாேன ஆம் என்னா $கம்ப.01748.2
இண ஆதரு தா_ெப.(தா_ெப.) அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இடரால் அயவான்
விைனேயன் $கம்ப.01748.3
துைணவா துைணவா என்றான் ேதான்றால் ேதான்றாய் என்றான் $கம்ப.01748.4
கண்ணும் நராய் உயிரும் ஒழுகக் கழியாநின்ேறன் $கம்ப.01749.1
எண்ணும் ந நான்மைறேயா எrமுன் நின்ேமல் ெசாrய $கம்ப.01749.2
மண்ணும் நராய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனைல மகேன
விைனேயற்கு $கம்ப.01749.3
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நராய் உதவி உய
கான் அைடவாய் என்றான் $கம்ப.01749.4
பைட மாண் அரைசப் பல கால் பகுவாய் மழுவால் எறிவான் $கம்ப.01750.1
மிைட மா வலிதான் அைனயான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் $கம்ப.01750.2
உைட மா மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) புைன என்று உைரயா உடேன ெகாடிேயன்
$கம்ப.01750.3

சைட மா மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) புைனயத்
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அந்ேதா என்றான் $கம்ப.01750.4
கறுத்தாய் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மனமும் கண்ணும் ைகயும்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01751.1
ெபாறுத்தாய் ெபாைறேய இைறவன் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த ேபா
வில் $கம்ப.01751.2
இறுத்தாய் தமிேயன் என்னாது என்ைன இம் மூப்பு இைடேய $கம்ப.01751.3
ெவறுத்தாய் இனி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வாழ்நாள் ேவண்ேடன்
ேவண்ேடன் என்றான் $கம்ப.01751.4
ெபான்னின் முன்னம் ஒளிரும் ெபான்ேன புகழின் புகேழ $கம்ப.01752.1
என்னின் முன்னம் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைடதற்கு
எளிேயன் அல்ேலன் $கம்ப.01752.3
உன்னின் முன்னம் புகுேவன் உய வானகம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.01752.4
ெநகுதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநஞ்சும் ேநயத்தாேல
ஆவி $கம்ப.01753.1
உகுதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடலும் உைடேயன்
உன்ேபால் அல்ேலன் $கம்ப.01753.2
தகுதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சனகன்
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ைகையப் பற்றிப் $கம்ப.01753.3
புகுதக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணால் ேபாகக்
காேணன் என்றான் $கம்ப.01753.4
எற்ேற பகேவன் இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ேன உன்னில் பிrய
$கம்ப.01754.1

வற்ேற உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எனினும் வாேன
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனினும்
$கம்ப.01754.2
ெபான் ேத அரேச தமிேயன் புகேழ உயிேர உன்ைனப் $கம்ப.01754.3
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) அறிேவன் பிைழேயன் பிைழேயன் என்றான்
$கம்ப.01754.4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) பள்ளப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் அகல் மாநிலமும்
அரசும் $கம்ப.01755.1
ெகாள்ளக் குைறயா நிதியின் குைவயும் முதலாம் எைவயும் $கம்ப.01755.2
கள்ளக் ைகேகசிக்ேக உதவிப் புகழ் ைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01755.3
வள்ளல்தனம் என் உயிைர
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றான் $கம்ப.01755.4
ஒலி ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட நாகrனும் $கம்ப.01756.1
ெபாலியாநின்றா உன்ைனப் ேபால்வா உளேரா ெபான்ேன $கம்ப.01756.2
வலி யா உைடயா என்றான் மழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடயான் வரவும்
$கம்ப.01756.3
சலியா நிைலயாய் என்றால் தவிவா உளேரா என்றான் $கம்ப.01756.4
ேகட்ேட இருந்ேதன் எனினும் கிள வான்_ெப.(வான்_ெப.) இன்ேற
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01757.1
மாட்ேடன் ஆகில் அன்ேறா வன் கண் என் கண் ைமந்தா $கம்ப.01757.2

காட்ேட உைறவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ைகேகசிையயும் கண்டு இந் $கம்ப.01757.3
நாட்ேட உைறேவன் என்றால் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்றான் $கம்ப.01757.4
ெமய் ஆ தவேம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் மிடல்
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அrதில்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01758.1
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) என்னும் ெபான்னும்
நிலமாது என்னும் திருவும் $கம்ப.01758.2
உய்யா உய்யா ெகடுேவன் உன்ைனப் பிrயின் விைனேயன் $கம்ப.01758.3
ஐயா ைகேகசிைய ேந ஆேகேனா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.01758.4
பூண் ஆ அணியும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் ஆசனமும் குைடயும் $கம்ப.01759.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ மாபும் திருவும் தெரழுயக் காணக் கடேவன்
$கம்ப.01759.2
மாணா மர வற்கைலயும் மானின் ேதாலும் அைவ நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.01759.3
காணாது ஒழிந்ேதன் என்றால் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என் கருமம் என்றான்
$கம்ப.01759.4
ஒன்ேறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று ஒவ்வா உைரதந்து
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) உயிரும் $கம்ப.01760.1
ெசன்றான் இன்ேறாடு என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எய்தித் ேதய்ந்தான்
$கம்ப.01760.2
ெமன்ேதால் மாபின் முனிவன் ேவந்ேத அயேரல் அவைன $கம்ப.01760.3

இன்று ஏகாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தைகெவன் உலேகாடு என்னா
$கம்ப.01760.4
முனிவன் ெசால்லும் அளவில் முடியுங் ெகால் என்று அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
$கம்ப.01761.1
தனி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிைரச் சிறிேத தைகவான் இந்தப் $கம்ப.01761.2
புனிதன் ேபானால் இவனால் ேபாகாது ஒழிவான் என்னா $கம்ப.01761.3
மனிதன் வடிவம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனுவும் தன்ைன மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01761.4
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) நிைனவும் உயிரும்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) என்ன மறுகா $கம்ப.01762.1
இறந்தான் ெகால்ேலா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்னா இட உற்று அழிவாள்
$கம்ப.01762.2
துறந்தான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) முன் எைனயும் துறந்தாய் நயும் துைணவா
$கம்ப.01762.3
அறந்தான் இதுேவா ஐயா அரசக்கு அரேச என்றாள் $கம்ப.01762.4
ெமய்யின் ெமய்ேய உலகின் ேவந்தக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவந்ேத
$கம்ப.01763.1
உய்யும் வைக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயிைர ஓம்பாது இங்ஙன் ேதம்பின்
$கம்ப.01763.2
ைவயம் முழுதும் துயரால் மறுகும் முனிவன் உடன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கம்ப.01763.3
ஐயன் வrனும் வருமால் அயேரல் அரேச என்றாள் $கம்ப.01763.4

என்று என்று அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெமய்யும் இரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
இைணயும் முகமும் $கம்ப.01764.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகயால் ைதவந்திடு
ேகாசைலைய $கம்ப.01764.2
ஒன்றும் தெரழுயா மம்ம உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெமள்ள $கம்ப.01764.3
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குrசில் வருேம
வருேம என்றான் $கம்ப.01764.4
வல் மாயக் ைகேகசி வாக்கால் என்தன் உயிைர $கம்ப.01765.1
முன் மாய்விப்பத் துணிந்தாள் என்றும் கூனி ெமாழியால் $கம்ப.01765.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மா மகனும் தானும் தரணி ெபறுமாறு உன்னி $கம்ப.01765.3
என் மா மகைனக் கான் ஏகு என்றாள் என்றாள் என்றான் $கம்ப.01765.4
ெபான் ஆ வலயத் ேதாளான் காேனா புகுதல் தவிரான் $கம்ப.01766.1
என் ஆருயிேரா அகலாது ஒழியாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகாசைல
ேகள் $கம்ப.01766.2
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா முனிவன் ெமாழியும் சாபம்
உளது என்று $கம்ப.01766.3
அந்நாள் உற்றது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவளுக்கு
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அைறவான் $கம்ப.01766.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
இைடேய ேவட்ைட ேவட்ைக மிகேவ $கம்ப.01767.1
ஐய ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கrேயாடு அrகள்
துருவித் திrேவன் $கம்ப.01767.2

ைகயிற் சிைலயும் கைணயும் ெகாடு கா மிருகம் வரும் ஓ $கம்ப.01767.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நதியின் கைரவாய்ச் ெசன்ேற
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01767.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா முனிவன் மைனேயாடு ஒளி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இலவாய் நயனம் $கம்ப.01768.1
தரு மா மகேவ துைணயாய்த் தவேம புr ேபாழ்தினின் வாய் $கம்ப.01768.2
அரு மா மகேன புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வான் வருமாறு
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01768.3
ெபாரு மா கைண விட்டிடலும் புவிமீ து அலறிப் புரள. $கம்ப.01768.4
புக்குப் ெபரு ந நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாரு
ேபாதகம் என்று ஒலிேமல் $கம்ப.01769.1
ைகக்கண் கைண ெசன்றது அலால் கண்ணில் தெரழுயக் காேணன் $கம்ப.01769.2
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ைகக் கrயின் குரேல அன்று ஈது என்ன ெவருவா
$கம்ப.01769.3
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என்று அயேவன்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வந்தெனனால் $கம்ப.01769.4
ைகயும் கடனும் ெநகிழக்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
கைணேயாடு உருள்ேவா காணா $கம்ப.01770.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) தனுவும் மனனும் ெவறிது ஏகிடேவ
வழா

$கம்ப.01770.2
ஐயன் நதான் யாவன் அந்ேதா அருள்க என்று அயரப் $கம்ப.01770.3

ெபாய் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேகள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்னப் புகல்வான்.
$கம்ப.01770.4
இரு கண்களும் இன்று யாய்க்கும் எந்ைதக்கும் இங்கு அவகள் $கம்ப.01771.1
பருகும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வான் படந்ேதன்
பழுது ஆயினதால் $கம்ப.01771.2
இரு குன்று அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) புயத்தாய் இபம் என்று உணராது
எய்தாய் $கம்ப.01771.3
உருகும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தவி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஊழியின்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈது என்ேற. $கம்ப.01771.4
உண் நேவட்ைக மிகேவ உயங்கும் எந்ைதக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01772.1
தண்ண ெகாடுேபாய் அளித்து என் சாவும் உைரத்து உம் புதல்வன்_ெப.)
$கம்ப.01772.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மீ து அைடவான் ெதவுழுதான் எனவும் அவபால் விளம்பு
என்று $கம்ப.01772.3
எண் நைமயினான் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) எதி ெகாண்டிட
ஏகினனால். $கம்ப.01772.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) வரேவ
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வள
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பால் மகேவாடு $கம்ப.01773.1
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுக ஐயா இதுேபாது
அளவாய் $கம்ப.01773.2

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு அணுகாய் என்ேனா
வந்தது என்ேற ெநாந்ேதம் $கம்ப.01773.3
சந்தம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
தழுவிக் ெகாள வா எனேவ. $கம்ப.01773.4
ஐயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
அேயாத்திநகரத்து உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.01774.1
ைம ஆ களபம் துருவி மைறந்ேத வதிந்ேதன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாய்
$கம்ப.01774.2
ெபாய்யா வாய்ைமப் புதல்வன்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெமாண்டிடும்
ஓைதயின் ேமல் $கம்ப.01774.3
ைக ஆ கைண ெசன்றது அலால் கண்ணில் தெரழுயக் காேணன். $கம்ப.01774.4
வட்டுண்டு

அலறும் குரலால் ேவழக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அன்று எனேவ
$கம்ப.01775.1
ஓட்டந்து எதிரா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா என
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் உைரயா $கம்ப.01775.2
வாட்டம் தரும் ெநஞ்சினன் ஆய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) வணங்கா வாேனா
$கம்ப.01775.3
ஈட்டம் எதி வந்திடேவ இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடேய. $கம்ப.01775.4
அறுத்தாய் கைணயால் எனேவ அடிேயன் தன்ைன ஐயா $கம்ப.01776.1
கறுத்ேத அருளாய் யாேனா கண்ணில் கண்ேடன் அல்ேலன் $கம்ப.01776.2
மறுத்தான் இல்லான் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ெமாண்டிடும் ஓைதயின் எய்தது
அலால் $கம்ப.01776.3

ெபாறுத்ேத அருள்வாய் என்னா இருதாள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புைனந்ேதன்.
$கம்ப.01776.4
வழ்ந்தா

அயந்தா புரண்டா விழி ேபாயிற்று இன்று என்றா $கம்ப.01777.1
ஆழ்ந்தா துன்பக் கடலுள் ஐயா ஐயா என்றா $கம்ப.01777.2
ேபாழ்ந்தாய் ெநஞ்ைச என்றா ெபான் நாடு அதனில் ேபாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01777.3
வாழ்ந்ேத இருப்பத் தrேயம் வந்ேதம் வந்ேதம் இனிேய $கம்ப.01777.4
என்று என்று அயரும் தவைர இரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கம்ப.01778.1
இன்று உம் புதல்வன்_ெப.) இனி ந ஏவும் பணி ெசய்திடுேவன் $கம்ப.01778.2
ஒன்றும் தளவுற்று அயr ஒழிமின் இட என்றிடலும் $கம்ப.01778.3
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைலயாய் ேகண்ேமா எனேவ ஒருெசால்
வகுத்தான் $கம்ப.01778.4
கண்ணுள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால் மகைவ இழந்தும் உயி காதலியா
$கம்ப.01779.1
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தால் உலேகா என்
என்று உைரப்பா $கம்ப.01779.2
விண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேசருதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எம்ேபால் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) பிrயப் $கம்ப.01779.3
பண்ணும் பrமா உைடயாய் அைடவாய் படவான் என்னா $கம்ப.01779.4

தாவாது ஒளிரும் குைடயாய் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சரணம்
$கம்ப.01780.1
காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருேதம் $கம்ப.01780.2
ஏவா மகைவப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்று எம்
ேபால் இட
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01780.3
ேபாவாய் அகல்வான் என்னாப் ெபான் நாடு இைட ேபாயினரால். $கம்ப.01780.4
சிந்ைத தளவுற்று அயதல் சிறிதும் இலனாய் இன் ெசால் $கம்ப.01781.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உளன் என்றதனால் மகிழ்ேவாடு
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்தெனனால் $கம்ப.01781.2
அந்த முனி ெசாற்றைமயும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
ஏகுதலும் $கம்ப.01781.3
என்றன் உயி வகுதலும்

இைறயும் தவறா என்றான் $கம்ப.01781.4
இம் மா ெமாழி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இட உற்றிடு ேபாழ்தினில் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.01782.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேகாசைலயும் திைகயா
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஓவினளால் $கம்ப.01782.2
ெமய்ம் மா ெநறியும் விதியின் விைளவும் தளவின்று உணரும் $கம்ப.01782.3
அம் மாதவனும் விைரேவாடு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தரு ெநஞ்சினன் ஆய்
$கம்ப.01782.4
உைரெசய் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உய தவத்ேதா
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) $கம்ப.01783.1

புைரைச மத களிற்றான் ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன்ன $கம்ப.01783.2
முைரசம் முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடி
சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய்த்து ஆண்டு $கம்ப.01783.3
அைரச இனிது இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவயின் ஆயினான் $கம்ப.01783.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிைய முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.01784.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) புகுதற்கு இைடயூறு உண்டாயேதா $கம்ப.01784.2
அந்தம் இல் ேசாகத்து அழுதகுரல்தான் என் ெகால் $கம்ப.01784.3
சிந்ைத ெதளிந்ேதாய் ெதளிவி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று
உைரத்தா $கம்ப.01784.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பணியினால் ைகேகசி ெமய்ப் புதல்வன்_ெப.)
$கம்ப.01785.1
பாந்தள் மிைசக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா
அளிப்பான் ஆயினான் $கம்ப.01785.2
ஏந்து தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இராமன் திருமடந்ைத
$கம்ப.01785.3
காந்தன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைற ேபாய்க் காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைறவான்
ஆயினான். $கம்ப.01785.4
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேககயேகான் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அவட்குத்
$கம்ப.01786.1
தண்டாத ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) தயரதனும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அளித்தான் $கம்ப.01786.2

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) முகிைல வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
ேபாகு என்று ஒருப்படுத்தாள் $கம்ப.01786.3
எண்தானும் ேவறு இல்ைல ஈது அடுத்தவாறு என்றான் $கம்ப.01786.4
வா ஆ முைலயாரும் மற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மாந்தகளும் $கம்ப.01787.1
ஆராத காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அரசகளும் அந்தணரும் $கம்ப.01787.2
ேபராத வாய்ைமப் ெபrேயான் உைர ெசவியில் $கம்ப.01787.3
சாராத முன்னம் தயரதைனப் ேபால் வழ்ந்தா

$கம்ப.01787.4
புண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தயில் புைக உற்று உயி
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01788.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்று அயந்து மறுகிற்று உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01788.2
கண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வாr கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உற்றது அந்நிைலேய $கம்ப.01788.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற்றது எம்மருங்கும் விட்டு
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஓைச $கம்ப.01788.4
மாத_ெப.(மாத_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலமும் மங்கலமும் சிந்தித்
தம் $கம்ப.01789.1
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) புைட ெபயரக் கூற்று அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
கண் சிவப்பப் $கம்ப.01789.2
பாத மல சிவப்பத் தாம் பைதத்துப் பா ேசந்தா $கம்ப.01789.3
ஊைத எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒசி பூங்ெகாடி ஒப்பா
$கம்ப.01789.4
ஆ ஆ அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அருள் இலேன ஆம் என்பா $கம்ப.01790.1

காவா அறத்ைத இனிக் ைகவிடுேவம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்பா
$கம்ப.01790.2
தாவாத மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) தைலத்தைல
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஏங்கினா $கம்ப.01790.3
மாவாதம் சாய்த்த மராமரேம ேபால்கின்றா $கம்ப.01790.4
கிள்ைளெயாடு பூைவ அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிள
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.01791.1
உள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூைச
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரு அறியாப் $கம்ப.01791.2
பிள்ைள அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrேயாைர என்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01791.3
வள்ளல் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகுவான் என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றத்தால் $கம்ப.01791.4
ேசதாம்பல் ேபாது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசங்கனி வாய்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தளவப் $கம்ப.01792.1
ேபாது ஆம் பல் ேதான்றப் புண முைலேமல் பூந்தரள $கம்ப.01792.2
மா தாம்பு அற்று என்ன மைழக் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.)
உக $கம்ப.01792.3
நாதாம் பற்றா மழைல நங்ைகமா ஏங்கினா $கம்ப.01792.4
ஆவும் அழுதன கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்று
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01793.1
பூவும் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01793.2

காவும் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் வயப் ேபா $கம்ப.01793.3
மாவும் அழுதன அம் மன்னவைன மானேவ $கம்ப.01793.4
ஞான யும் உய்கலான் என்னாேத நாயகைனக் $கம்ப.01794.1
கான் ஈயும் என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகேகசியும் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) $கம்ப.01794.2
கூன யும் அல்லால் ெகாடியா பிற_ெப.(பிற_ெப.) உளேரா $கம்ப.01794.3
ேமன யும் இன்றி ெவறு நேர ஆயினா $கம்ப.01794.4
ேதறாது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழிந்தா எங்கு உலப்பா ேத ஓட $கம்ப.01795.1
நறு ஆகிச் சுண்ணம் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தெரறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01795.2
ஆறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடின
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

அரு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.01795.3
கூறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடாத இத்தைனேய
குற்றேம $கம்ப.01795.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) உளது என்பா மாமல ேமல் $கம்ப.01796.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அதனில் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்பா $கம்ப.01796.2
புண் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்ைச விதி என்பா
பூதலத்ேதா $கம்ப.01796.3
கண் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்பா
$கம்ப.01796.4

ஆளான் பரதன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்பா ஐயன் இனி $கம்ப.01797.1
மீ ளான் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) விதி ெகாடிேத காண் என்பா
$கம்ப.01797.2
ேகாள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தவா ெகாற்ற முடி
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பா $கம்ப.01797.3
மாளாத நம்மின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வலியா ஆ என்பா $கம்ப.01797.4
ஆதி அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேககயன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேமல் $கம்ப.01798.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) முதிரக் கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பா $கம்ப.01798.2
சீைத மணவாளன் தன்ேனாடும் தக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $கம்ப.01798.3
ேபாதும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறல் புகுதும் எr என்பா
$கம்ப.01798.4
ைகயால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தடவிக் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ெமழுகுவா
$கம்ப.01799.1
உய்யாள் ெபான் ேகாசைல என்று ஓதுவா ெவய்து உயிப்பா $கம்ப.01799.2
ஐயா இளங்ேகாேவ ஆற்றுதிேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்பா $கம்ப.01799.3
ெநய் ஆ அழல் உற்றது உற்றா அந் நள் நகரா $கம்ப.01799.4
தள் ஊறு ேவறு இல்ைல தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகற்குப் பா ெகாள்வான்
$கம்ப.01800.1
எள் ஊறிய கருமம் ேநந்தாள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
என்பா $கம்ப.01800.2
கள் ஊறு ெசவ்வாய்க் கணிைககாண் ைகேகசி $கம்ப.01800.3

உள் ஊறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
ேபால் என்று உள் அழிந்தா $கம்ப.01800.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இயற்றித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநந்தேதா $கம்ப.01801.1
அன்றி உலகத்துள் ஆருயிராய் வாழ்வாைரக் $கம்ப.01801.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைளயக்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
அதுேவா $கம்ப.01801.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகற்கு
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்பா $கம்ப.01801.4
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அவளுக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.01802.1
முற்று உைடய ேகாைவப் பிrயாது ெமாய்த்து ஈண்டி $கம்ப.01802.2
உற்று உைறதும் யாரும் உைறயேவ சில் நாளில் $கம்ப.01802.3
புற்று உைடய காடு_ெப.(காடு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாடு ஆகிப் ேபாம்
என்பா $கம்ப.01802.4
என்ேன நிருபன் இயற்ைக இருந்தவா $கம்ப.01803.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந இலாத தைல_ெப.(தைல_ெப.) மகற்குத் தாரணிைய
$கம்ப.01803.2
முன்ேன ெகாடுத்து முைற திறம்பத் தம்பிக்குப் $கம்ப.01803.3
பின்ேன ெகாடுத்தால் பிைழயாேதா ெமய் என்பா $கம்ப.01803.4

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வr வில் குமரற்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நில $கம்ப.01804.1
மாைத ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) புணவராம் வஞ்சித்த $கம்ப.01804.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) சிறுவைனப் பின்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்குேம $கம்ப.01804.3
சீைத பிrயினும் தராத் திரு என்பா $கம்ப.01804.4
உந்தாது ெநய் வாத்து உதவாது கால்
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01805.1
நந்தா விளக்கின் நடுங்குகின்ற நங்ைகமா $கம்ப.01805.2
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ெசவ்வி அருள் ேநாக்கம் $கம்ப.01805.3
அந்ேதா பிrதுேமா ஆ விதிேய ஓ என்பா $கம்ப.01805.4
ேகட்டான் இைளேயான் கிள ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) வரத்தினாேல
$கம்ப.01806.1
மீ ட்டாள் அளித்தாள் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) தம்முைன
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) முற்றித் $கம்ப.01806.2
தட்டாத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் சிறு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என யாவராலும்
$கம்ப.01806.3
மூட்டாத காலக் கைடத்த என மூண்டு எழுந்தான் $கம்ப.01806.4
கண்ணில் கைடத் த உக ெநற்றியில் கற்ைற நாற $கம்ப.01807.1
விண்ணில் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுட வய

ெமய் ந விrப்ப $கம்ப.01807.2

உள் நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயிப்பு எனும் ஊைத பிறக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01807.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபrேயான் தனது ஆதியின் மூத்தி ஒத்தான்
$கம்ப.01807.4
சிங்கக் குருைளக்கு இடு தஞ்சுைவ ஊைன நாயின் $கம்ப.01808.1
ெவங்கண் சிறு குட்டைன ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பினாளால் $கம்ப.01808.2
நங்ைகக்கு அறிவின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னாக் $கம்ப.01808.3
கங்ைகக்கு இைறவன் கடகக் ைக புைடத்து நக்கான் $கம்ப.01808.4
சுற்று ஆந்த கச்சில் சுrைக புைட
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01809.1
வில் தாங்கி வாளிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புட்டில் புறத்து வக்கிப்

$கம்ப.01809.2
பற்று ஆந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கவசம் பனி ேமரு ஆங்கு ஓ
$கம்ப.01809.3
புற்று ஆம் என ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒடு மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ேபாக்க $கம்ப.01809.4
அடியில் சுட ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆகலி நாண ஆப்பப் $கம்ப.01810.1
ெபாடியில் தடவும் சிறு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஓைச $கம்ப.01810.2

இடியில் ெதவுடரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் மடுத்து இஞ்
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கம்ப.01810.3
முடிவில் குமுறும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மும்ைமயின் ேமல்
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01810.4
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு இல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் பூதம் $கம்ப.01811.1
ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ ழ்காறும் விrந்தன
வழ்வ

ேபாலத் $கம்ப.01811.2
தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்முனும் அல்லது மும்ைம ஞாலத்து
$கம்ப.01811.3
ஊனும் உயிரும் உைடயாகள் உைளந்து ஒதுங்க $கம்ப.01811.4
புவிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பரம் ெகடப் ேபாrல் வந்ேதாைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01812.1
அவிப்பானும் அவித்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆக்ைகைய அண்டம்
முற்றக் $கம்ப.01812.2
குவிப்பானும் எனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாவிைனக் ெகாற்ற ெமௗலி
$கம்ப.01812.3
கவிப்பானும் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காக்குந காமின் என்றான் $கம்ப.01812.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) மண்ணவ
விஞ்ைசய நாக மற்றும் $கம்ப.01813.1
எண் நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) யாவரும்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஒ மூவ
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01813.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நாட்டுந காட்டுந வட்டுந

வந்தேபாதும் $கம்ப.01813.3

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நாட்டம் ஒட்ேடன் இனிப் ேபருகுலத்துள் என்னா
$கம்ப.01813.4
காைலக் கதிேரான் நடு உற்றது ஓ ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) காட்டி
$கம்ப.01814.1
ஞாலத்தவ ேகாமகன் அந் நகரத்து நாப்பண் $கம்ப.01814.2
மாைலச் சிகரத் தனி மந்தர ேமரு முந்ைத $கம்ப.01814.3
ேவைலத் திrகின்றது ேபால் திrகின்ற ேவைல $கம்ப.01814.4
ேவற்றுக் ெகாடியாள் விைளவித்த விைனக்கு விம்மித் $கம்ப.01815.1
ேதற்றத் ெதளியாது அய சிற்றைவ பால் இருந்தான் $கம்ப.01815.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) துைணத் தம்பிதன் வில் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அண்ட
ேகாளம் $கம்ப.01815.3
கீ ற்று உற்று உைடயப் படும்நாண் உருேமறு ேகட்டான் $கம்ப.01815.4
வறு
 ஆக்கிய ெபான் கலன் வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்ன $கம்ப.01816.1
மாறாத் தனிச் ெசால் துளி மாr_ெப.(மாr.) வழங்கி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01816.2
கால் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைகந்து கனன்று ெபாங்கும்
$கம்ப.01816.3
ஆறாக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆற்றும் ஓ அஞ்சன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்ன
$கம்ப.01816.4
மின் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சீற்றக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
விட்டு விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01817.1

ெபான் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தடக்ைகயாைன $கம்ப.01817.2
என் அத்த என் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைறேயனும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
இலாதாய் $கம்ப.01817.3
சன்னத்தன் ஆகித் தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் $கம்ப.01817.4
ெமய்ையச் சிைதவித்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமல் முைற நத்த
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.01818.1
ைமயில் கrயாள் எதி நின்ைன அம் ெமௗலி சூட்டல் $கம்ப.01818.2
ெசய்யக் கருதித் தைட ெசய்குந ேதவேரனும் $கம்ப.01818.3
துய்ையச் சுடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலில் சுடுவான் துணிந்ேதன்.
$கம்ப.01818.4
வலக் காமுகம் என் ைகயது ஆக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளாரும் $கம்ப.01819.1
விலக்கா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விலக்கினும் என் ைக வாளிக்கு
$கம்ப.01819.2
இலக்கா எrவித்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழிெனாடு ஏழும்
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $கம்ப.01819.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) காவலும் இன்று உனக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தரக் ேகாடி என்றான் $கம்ப.01819.4
இைளயான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூற இராமன்
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதி $கம்ப.01820.1

வைளயா வரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $கம்ப.01820.2
உைளயா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வற்றிட ஊழ் வழு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் $கம்ப.01820.3
விைளயாத நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உனக்கு எங்ஙன் விைளந்தது
என்றான் $கம்ப.01820.4
நண்டான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தலும் நித்திலம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்குச் $கம்ப.01821.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெதவுட மா
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நின்னது என்று உந்ைத ெசப்பப் $கம்ப.01821.2
பூண்டாய் பைகயால் இழந்ேத வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேபாதி என்றால் $கம்ப.01821.3
யாண்ேடாஅடிேயற்கு இனிச் சீற்றம் அடுப்பது என்றான் $கம்ப.01821.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் பrவு இல்லவ நள் வனத்து உன்ைன நக்கப்
$கம்ப.01822.1
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) ெபாறி யாக்ைக ெபாறுத்து உயி ேபாற்றுேகேனா
$கம்ப.01822.2
என் கண் புலம் முன் உனக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல்ைல என்ற $கம்ப.01822.3
வன் கண் புலம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகால் என்றான்
$கம்ப.01822.4
பின் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) மன்னும் பயக்கும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்றல்
ேபேணன் $கம்ப.01823.1

முன் ெகாற்ற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முடி
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூண்டது $கம்ப.01823.2
என் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அன்ேறா இகல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யாேதா $கம்ப.01823.3
மின் குற்று ஒளிரும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) தக் ெகாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவேலாய் $கம்ப.01823.4
நதியின் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அன்று நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) அற்ேற $கம்ப.01824.1
பதியின் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அன்று
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைமப் புரந்தாள் $கம்ப.01824.2
மதியின் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அன்று மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அன்று ைமந்த $கம்ப.01824.3
விதியின் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இதற்கு என்ைன
ெவகுண்டது என்றான் $கம்ப.01824.4
உதிக்கும் உைலயுள் உறு த என ஊைத ெபாங்கக் $கம்ப.01825.1
ெகாதிக்கும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எங்ஙனம் ஆற்றுெவன் ேகாள் இைழத்தாள்
$கம்ப.01825.2
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவக்கும் வlஇது ஆம் $கம்ப.01825.3
விதிக்கும் விதி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் வில்
ெதவுழில் காண்டி என்றான் $கம்ப.01825.4
ஆய் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
கூறலும் ஐயன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.01826.1

வாய் தந்தன கூறுதிேயா மைற தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாவால் $கம்ப.01826.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தந்தது அன்ேற ெநறிேயா கண் இலாதது
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01826.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) என்றால் அவேமல் சலிக்கின்றது
என்ேனா $கம்ப.01826.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாைதயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தனி நாயகன்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வயிற்றில் $கம்ப.01827.1
ெபற்றாயும் நேய பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்ைல பிறக்கு நல்கக் $கம்ப.01827.2
கற்றாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காணுதி இன்று எனக் ைக மறித்தான்
$கம்ப.01827.3
முற்றா மதியம் மிைலந்தான் முனிந்தாைன
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01827.4
வரதன் பகவான் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபற்றவள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் $கம்ப.01828.1
சரதம் உைடயாள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என் தனித் தாைத
ெசப்பப் $கம்ப.01828.2
பரதன் ெபறுவான் இனி யான்பைடக் கின்ற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.01828.3
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) இதின் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ேவறு இனி யாவது
என்றான் $கம்ப.01828.4
ஆன்றான் பகவான் பினும் ஐய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) $கம்ப.01829.1
ேதான்றா ெநறி வாழ் துைணத் தம்பிையப் ேபா ெதவுைலத்ேதா $கம்ப.01829.2

சான்ேறா புகழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தனித் தாைதைய வாைக ெகாண்டநூ
$கம்ப.01829.3
ஈன்றாைள ெவன்ேறா இனி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
தவது என்றான் $கம்ப.01829.4
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால் வல்லான் எதி
தம்பியும் தெவமூவ ெசால்லும் $கம்ப.01830.1
ெசால்லும் சுமந்ேதன் இரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனச் ேசாம்பி
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01830.2
கல்லும் சுமந்ேதன் கைணப் புட்டிலும் கட்டு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01830.3
வில்லும் சுமக்கப் பிறந்ேதன் ெவகுண்டு என்ைன என்றான் $கம்ப.01830.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெசாற்கள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டு எைனநாளும் வளத்த தாைத $கம்ப.01831.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசால் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எற்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வது தக்கது அன்றால் $கம்ப.01831.2
என் ெசால் கடந்தால் உனக்கு யாதுளது ஈனம் என்றான் $கம்ப.01831.3
தெனமூ ெசால் கடந்தான் வடெசால் கைலக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ேதந்தான் $கம்ப.01831.4
சீற்றம் துறந்தான் எதி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தெரழுந்து ெசப்பும் $கம்ப.01832.1
மாற்றம் துறந்தான் மைற நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என வாங்கல்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01832.2
நால் தெணமூ திைர ேவைலயின் நம்பி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைண யாேல
$கம்ப.01832.3

ஏற்றம் ெதவுடங்காக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தணிவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01832.4
அன்னான்தைன ஐயனும் ஆதிெயாடு அந்தம் என்று $கம்ப.01833.1
தன்னாலும் அளப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பாங்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01833.2
ெபான் மான் உrயானும் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எனப்
புல்லிப் பின்ைனச் $கம்ப.01833.3
ெசால் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைட
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சுமித்திைர
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.01833.4
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் ேபால்வா $கம்ப.01834.1
தண்டா வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ெசல்வதற்ேக சைமந் தாகள் தம்ைம $கம்ப.01834.2
புண் தாங்கு ெநஞ்சத்தனள் ஆய்ப் படி ேமல் புரண்டாள் $கம்ப.01834.3
உண்டாய துன்பக் கடற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உணந்திலாதாள்
$கம்ப.01834.4
ேசாவாைள ஓடித் ெதவுழுது ஏந்தினன் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) என்னும்
$கம்ப.01835.1
ஈவாைள வாங்கி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேதற்றுதற்கு ஏற்ற
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01835.2
ேபாவாள் அரசக்கு இைற ெபாய்த்தனன் ஆக்க கில்ேலன் $கம்ப.01835.3
காவான் ெநடுங்கான் இைற கண்டு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மீ ள்வன் என்றான்
$கம்ப.01835.4
கான் புக்கிடினும் கடல்புக் கிடினும் கலிப் ேப $கம்ப.01836.1

வான்_ெப.(வான்_ெப.) புக்கிடினும் எனக்கு அன்னைவ மாண் அேயாத்தி
$கம்ப.01836.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புக்கது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எைன யா நலிகிற்கும்
ஈட்டா $கம்ப.01836.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புக்கு உயி புக்கு உண புக்கு உைலயற்க என்றான்
$கம்ப.01836.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆற்றுகிலாள் தைன ஆற்றுகின்றாகள் தம் பால்
$கம்ப.01837.1
த ஆற்றுகிலா தனிச் சிந்ைதயின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசற்ற $கம்ப.01837.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆற்றுகில்லா உயிேபால நுடங்கு இைடயா
$கம்ப.01837.3
மாயாப் பழியாள் தர வற்கைல ஏந்தி
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.01837.4
கா வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஒப்பான்தைனக் காண்ெதவுறும் காண்ெதவுறும்
ேபாய் $கம்ப.01838.1
நராய் உகு கண்ணினும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிகின்ற நரா $கம்ப.01838.2
ேபரா இடப் பட்டு அயலா உறு பீைழ கண்டும் $கம்ப.01838.3
தரா மனத்தாள் தர வந்தன சீரம் என்றா $கம்ப.01838.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நித்தில ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நைக ஆதர வள்ளல்
தம்பி $கம்ப.01839.1
யாணத் திரு நாடு இழப்பித்தவ ஈந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01839.2

பூணப் பிறந்தானும் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அைவ
ேபா விேலாடும் $கம்ப.01839.3
காணப் பிறந்ேதனும் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அைவ
காட்டுக என்றான் $கம்ப.01839.4
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தந்தன ஆதரத்ேதாடும் ஏந்தி $கம்ப.01840.1
இன்னா இட தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ஏகு என
எம்பிராட்டி $கம்ப.01840.2
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அதுேவ துைண ஆம்
எனத் தூய நங்ைக $கம்ப.01840.3
ெபான் ஆ அடிேமல் பணிந்தான் அவளும் புகன்றாள் $கம்ப.01840.4
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அேயாத்தி $கம்ப.01841.1
மா காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இராமன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைவயம் ஈந்தும் $கம்ப.01841.2
ேபாகா உயித் தாய_ெப.(தாய_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பூங்குழல் சீைத
என்ேற $கம்ப.01841.3
ஏகாய் இனி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் $கம்ப.01841.4
பின்னும் பகவாள் மகேன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பின்
ெசல் தம்பி $கம்ப.01842.1
என்னும்படி அன்று அடியாrனில் ஏவல் ெசய்தி $கம்ப.01842.2
மன்னும் நகக்ேக இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வந்திடின் வா
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறல் $கம்ப.01842.3

முன்னம் முடி என்றனள் பால் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேசார
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01842.4
இருவரும் ெதவுழுதன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஒrஇ
$கம்ப.01843.1
ெவருவரும் ஆவினில் தாயும் விம்மினாள் $கம்ப.01843.2
ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குமரரும் ேபாயினா புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
$கம்ப.01843.3
திரு அைரத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஒrஇச் சீைர சாத்திேய $கம்ப.01843.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புைன சீைரையத் தம்பி சாத்திடத் $கம்ப.01844.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) புைன தெரழுயலான் ெசய்ைக ேநாக்கினான் $கம்ப.01844.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புைன இைசயினாய் மறுக்கிலாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.01844.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இைனயது ஓ உறுதி ேகள்
எனா $கம்ப.01844.4
அன்ைனய_ெப.(அன்ைனய_ெப.) அைனவரும் ஆழி ேவந்தனும் $கம்ப.01845.1
முன்ைனய அல்ல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயrல் மூழ்கினா $கம்ப.01845.2
என்ைனயும் பிrந்தன இட உறாவைக $கம்ப.01845.3
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் ெபாருட்டு உதவுவாய் என்றான்
$கம்ப.01845.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) அம்ெமாழி
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்பனும் $கம்ப.01846.1
தூண் தகு திரள் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) துளங்கத் துண் எனா $கம்ப.01846.2
மீ ண்டது ஓ உயி இைட விம்ம விம்முவான் $கம்ப.01846.3

ஈண்டு உனக்கு அடியேனன் பிைழத்தது யாது என்றான் $கம்ப.01846.4
ந உள எனின் உள மீ னும் நலமும் $கம்ப.01847.1
பா உள எனின் உள யாவும் பாப்புறின் $கம்ப.01847.2
நா_ெப.(நா_ெப.) உள தனு உளாய் நானும் சீைதயும் $கம்ப.01847.3
ஆ உள எனின் உளம் அருளுவாய் என்றான் $கம்ப.01847.4
ைபந்ெதவுடி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$கம்ப.01848.1
ைநந்து உயி நடுங்கவும் நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.)
கான் எனா $கம்ப.01848.2
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.01848.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால் வழங்கினாய் எனா
$கம்ப.01848.4
மாறு இனி என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ெகாள்வாய்
என $கம்ப.01849.1
ஏறின ெவகுளிைய யாதும் முற்று உற $கம்ப.01849.2
ஆறிைன தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஐய
ஆைணயின் $கம்ப.01849.3
கூறிய ெமாழியினும் ெகாடியது ஆம் என்றான் $கம்ப.01849.4
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடச் ெசல்வேமா யாதும்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைமக் $கம்ப.01850.1

ைக துைடத்து ஏகவும் கடைவேயா ஐயா $கம்ப.01850.2
ெநய் துைடத்து அைடயல ேநய மாத_ெப.(மாத_ெப.) கண் $கம்ப.01850.3
ைம துைடத்து உைற புகும் வயம் ெகாள் ேவலினாய் $கம்ப.01850.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் இராமன்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரக்க ேநந்திலன் $கம்ப.01851.1
வைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினான் வதனம் ேநாக்கினான் $கம்ப.01851.2
விைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணின்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ந $கம்ப.01851.3
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடயிைட விழ ெநடிது
நிற்கின்றான் $கம்ப.01851.4
அவ்வயின் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அைவ நின்றும்
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01852.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் இருந்தவ முனிவன்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01852.2
ெசவ்விய குமரரும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்ந்தன $கம்ப.01852.3
கவ்ைவ அம் ெபருங்கடல் முனியும் கால் ைவத்தான் $கம்ப.01852.4
அன்னவ முகத்திேனாடு அகத்ைத ேநாக்கினான் $கம்ப.01853.1
ெபான் அைரச் சீைரயின் ெபாலிவும் ேநாக்கினான் $கம்ப.01853.2
என் இனி உணத்துவது எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துன்பத்தால் $கம்ப.01853.3
தன்ைனயும் உணந்திலன் உணரும் தன்ைமயான் $கம்ப.01853.4
வாழ்விைன நுதலிய மங்கலத்து நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.01854.1

தாழ் விைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வரச் சீைர சாத்தினான்
$கம்ப.01854.2
சூழ்விைன நால் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவச் சூழினும்
$கம்ப.01854.3
ஊழ்விைன ஒருவரால் ஒழிக்கல் பாலேதா $கம்ப.01854.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) விைன அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
தர விைளந்தேதயும் அன்று $கம்ப.01855.1
இவ்விைன இவன்வயின் எய்தற்பாற்றும் அன்று $கம்ப.01855.2
எவ்விைன நிகழ்ந்தேதா ஏவ எண்ணேமா $கம்ப.01855.3
ெசவ்விதின் ஒருமுைற தெரழுயும் பின் என்றான் $கம்ப.01855.4
வில் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் வரைன

$கம்ப.01856.1
உற்று அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒருவி
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01856.2
கல் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) காணுதி என்னில் கண் அகன் $கம்ப.01856.3
மல் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாைனயான் வாழ்கிலான் என்றான் $கம்ப.01856.4
அன்னவன் பணி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி ஆற்றுதல் $கம்ப.01857.1
என்னது கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இடைர நக்குதல்-ெதா.ெப.(நக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.01857.2
நின்னது கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெநறியும்
என்றனன் $கம்ப.01857.3
பன்னகப் பாயலுள் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நங்கினான் $கம்ப.01857.4

ெவவ் அரம் பயில் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) விரவு என்றான் அலன் $கம்ப.01858.1
தெவமூவ அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசால்
தட்டினாள் தனக்கு $கம்ப.01858.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரம் ெபாருத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆய்கிலாது $கம்ப.01858.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தருவன் என்று ஏன்றது உண்டு
என்றான் $கம்ப.01858.4
ஏன்றனன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரங்கள்
ஏவினாள் $கம்ப.01859.1
ஈன்றவள் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஏந்திேனன் $கம்ப.01859.2
சான்று என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தடுத்திேயா என்றான் $கம்ப.01859.3
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறுத்தத் ேதான்றினான்
$கம்ப.01859.4
என்ற பின் முனிவன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநந்திலன் $கம்ப.01860.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ெநடுமூங்கண் ந நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) நத்து உக $கம்ப.01860.2
குன்று அன ேதாளவன் ெதவுழுது ெகாற்றவன் $கம்ப.01860.3
ெபான் திணி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேபாயினான் $கம்ப.01860.4
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைரயன் ெதவுடந்த
தம்பியன் $கம்ப.01861.1

முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன் முளrப்
ேபாதினும் $கம்ப.01861.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் முகத்தினன் ெகாள்ைக
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.01861.3
உற்றைத ஒருவைக உணத்துவாம் அேரா $கம்ப.01861.4
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அருந்தவ அவனி
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01862.1
நந்தல் இல் நக உளா நாட்டு உளாகள் தம் $கம்ப.01862.2
சிந்ைத என் புகல்வது ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உள்ளமும் $கம்ப.01862.3
ெவந்தன ேமல் வரும் உறுதி ேவண்டல $கம்ப.01862.4
ஐயைனக் காண்டலும் அணங்கு அனாகள் தாம் $கம்ப.01863.1
ெமாய் இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளிகளால் முளr ேமல்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01863.2
ைமயலின் மதுகரம் கடியும் ஆறு எனக் $கம்ப.01863.3
ைககளின் மத ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள் எற்றினா $கம்ப.01863.4
தம்ைமயும் உணந்தில தணிப்பில் அன்பினால் $கம்ப.01864.1
அம்ைமயின் இரு விைன அகற்றேவா அன்ேறல் $கம்ப.01864.2
விம்மிய ேப உயி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலாைம
ெகால் $கம்ப.01864.3
ெசம்மல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைதயில் சிலவ முந்தினா $கம்ப.01864.4
விழுந்தன சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) விம்மி விம்மி ேமல்
$கம்ப.01865.1

எழுந்தன சில_ெப.(சில_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இழி_வி.(இழி_வி.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

இைட $கம்ப.01865.2
அழுந்தின சில_ெப.(சில_ெப.) பைதத்து அளக வல்லியின் $கம்ப.01865.3
ெகாழுந்து எr உற்று எனத் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) கூகின்றா $கம்ப.01865.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அன ெமாழியின கண் பனிக்கில $கம்ப.01866.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு துயrனால் மயங்கிேய ெகால் ஆம் $கம்ப.01866.2
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அன மனத்தின என்ன நின்றன $கம்ப.01866.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இழந்தவ ேபாலும்
ெபற்றியா $கம்ப.01866.4
ெநக்கன உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயி நிைலயின் நின்றில $கம்ப.01867.1
இக்கணம் இமூக்கணம் என்னும் தன்ைமயும் $கம்ப.01867.2
புக்கன புறத்தன புண்ணில் கண் மல $கம்ப.01867.3
உக்கன ந வறந்து உதிர வாrேய $கம்ப.01867.4
இரு ைகயின் கr நிக எண் இறந்தவ $கம்ப.01868.1
ெபரு ைகயில் ெபயத்தன தைலையப் ேபணல $கம்ப.01868.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயில்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
உருட்டுகின்றன $கம்ப.01868.3
சுrைகயில் கண் மல சூன்று
நக்கினா_வி.மு.(நக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.01868.4
சிந்தின அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தன

$கம்ப.01869.1

ைபந்துண மாைலயில்_ெப.(மாைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பrந்த ேமகைல
$கம்ப.01869.2
நந்தின நைகெயாளி விளக்கம் நங்ைகமா $கம்ப.01869.3
சுந்தர வதனமும் மதிக்குத் ேதாற்றேவ $கம்ப.01869.4
அறுபதி னாயிர அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேதவிய $கம்ப.01870.1
மறு அறு கற்பின மைழக்கண் நrன $கம்ப.01870.2
சிறுவைனத் ெதவுடந்தன திறந்த வாயின $கம்ப.01870.3
எறி திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினா $கம்ப.01870.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மயில்களும்
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கணங்களும் $கம்ப.01871.1
அன்னமும் சிைற இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனி
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01871.2
என்ன வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

உழந்தன இராமன்
அல்லது $கம்ப.01871.3
மன் உயிப் புதல்வைர மற்றும் ெபற்றிலா $கம்ப.01871.4
கிைளயினும் நரம்பினும் நிரம்பும் ேகழன $கம்ப.01872.1
அளவு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிக்க விட்டு
அரற்றும் தன்ைமபால் $கம்ப.01872.2
ெதவுைளபடு குழலிேனாடு யாழ்க்குத் ேதாற்றன $கம்ப.01872.3
இைளயவ அமுதினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசாற்கேள $கம்ப.01872.4
புகலிடம் ெகாடு வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேபாலும் என்று தம் $கம்ப.01873.1

மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) இரங்குறும்
மகளி_ெப.) வாய்களால் $கம்ப.01873.2
அகல் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெநடுமைன அரத்த ஆம்பல்கள் $கம்ப.01873.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைட மலந்தது ஓ பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) ேபான்றேவ
$கம்ப.01873.4
திட உைடக் குங்குமச் ேசறும் சாந்தமும் $கம்ப.01874.1
இைட இைட வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) இட்டு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஈத்தன
$கம்ப.01874.2
மிைட முைலக் குவடு ஒrஇ ேமகைலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $கம்ப.01874.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட புகுந்த கண் கலுழி ஆறு அேரா $கம்ப.01874.4
தண்டைலக் ேகாசலத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) மாதைரக் $கம்ப.01875.1
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.01875.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவந்தற்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.01875.3
உண்டு இட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது என்
உறாதன $கம்ப.01875.4
தாயரும் கிைளஞரும் சாந்து உளாகளும் $கம்ப.01876.1
ேசயரும் அணியரும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதரும்
$கம்ப.01876.2
காய் எr உற்றன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகௗைவய $கம்ப.01876.3

வாயிலும் முன்றிலும் மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமாய்த்தன $கம்ப.01876.4
இைரத்தன இைரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி
எங்கணும் $கம்ப.01877.1
திைரப் ெபருங்கடல் எனத் ெதவுடந்து பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01877.2
உைரப்பைத உணகிலன் ஒழிப்பது ஓகிலன் $கம்ப.01877.3
வைரப் புயத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைனைய
ேநாக்கினான் $கம்ப.01877.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நளி முடி
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிப்
$கம்ப.01878.1
ெபான் ெநடுந்ேதெராடும் பவனி ேபானவன் $கம்ப.01878.2
துன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீைரயும்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01878.3
ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறு இைடப் ேபாதல் ேமயினான்
$கம்ப.01878.4
அஞ்சன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழகற்கு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01879.1
வஞ்சைன கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் வகிந்து
நங்கலா $கம்ப.01879.2
ெநஞ்சினும் வலிது உயி நிைனப்பது என் சில $கம்ப.01879.3
நஞ்சினும் வலிது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என்றா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01879.4

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாடு வரும் என வழி இருந்தது
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.01880.1
எண்ெகாடு சுட வனத்து எய்தல் காணேவா $கம்ப.01880.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாடு விைன ெசயப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டினில் $கம்ப.01880.3
கண் ெகாடு பிறத்தலும் கைட என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01880.4
முழுவேத பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைடய ெமாய்ம்பிேனான் $கம்ப.01881.1
உழுைவ ேச கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அத்து உைறெவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $கம்ப.01881.2
எழுவேத எழுதல் கண்டு இருப்பேத
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01881.3
அழுவேத அழகிது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என்ற
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01881.4
வலம் கடிந்து ஏைழய ஆய மன்னைர $கம்ப.01882.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடிந்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நயக்கlகள்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01882.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கடிந்தான் வலி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாண்டைல
$கம்ப.01882.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கடிந்தாஞூளாடு நிக என்றா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.01882.4
திரு அைர சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைர ஆைடயன்
$கம்ப.01883.1

ெபாருவு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயrனன் ெதவுடந்து ேபாகின்றான்
$கம்ப.01883.2
இருவைரப் பயந்தவள் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கான்முைள $கம்ப.01883.3
ஒருவேனா இவற்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01883.4
முழுக்கலின் வலிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூr ெநஞ்சிைன $கம்ப.01884.1
மழுக்களில் பிளத்தும் என்று ஓடுவா வழி $கம்ப.01884.2
ஒழுக்கிய கண்ணினில் கலுழி ஊற்றிைட $கம்ப.01884.3
இழுக்கலில் வழுக்கி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இட
உற்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01884.4
ெபான் அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ெமய்யில் ேபாக்கின $கம்ப.01885.1
மின் என மின் என
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்விைலப்
$கம்ப.01885.2
பல் நிறத் துகிலிைனப் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்கின
$கம்ப.01885.3
சின்ன நுண் துகிலிைனப் புைனகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01885.4
நிைற மக உைடயவ ெநறி ெசல் ஐம்ெபாறி $கம்ப.01886.1
குைற மக குைறயினும் ெகாடுப்ப ஆம் உயி $கம்ப.01886.2
முைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புக ெமாழிையக் காக்கின்ற
$கம்ப.01886.3
இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) திரு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.)
என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.01886.4

வாங்கிய மருங்குைல வருத்தும் ெகாங்ைகய $கம்ப.01887.1
பூங்ெகாடி ஒதுங்குவ ேபால் ஒதுங்கின $கம்ப.01887.2
ஏங்கிய குரலின இைணந்த காந்தளில் $கம்ப.01887.3
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைக தம் தைலகள்
ேமல் உளா $கம்ப.01887.4
தைலக் குவட்டு அயல் மதி
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாளிைக $கம்ப.01888.1
நிைலக் குவட்டு இைட இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நங்ைகமா $கம்ப.01888.2
முைலக் குவட்டு இழி_வி.(இழி_வி.) கண் ந ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ெமாய்த்து உக
$கம்ப.01888.3
மைலக் குவட்டு அகவுறும் மயிலின் மாழ்கினா $கம்ப.01888.4
மஞ்சு என அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாளிைக
$கம்ப.01889.1
எஞ்சல் இல் சாளரத்து
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன் ெசாலா
$கம்ப.01889.2
அஞ்சனக் கண்ணின் ந அருவி ேசாதரப் $கம்ப.01889.3
பஞ்சரத்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழும் கிளியில்
பன்னினா $கம்ப.01889.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்கண்களின் நான்ற நத் துளி $கம்ப.01890.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடுந்தாைரகள் தளத்தின் வழ்தலால்

$கம்ப.01890.2
மன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குமரன் மாட்டு அழுங்கி மாடமும் $கம்ப.01890.3

ெபான் ெநடுங்கண் குழித்து அழுவ ேபான்றேவ $கம்ப.01890.4
மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
மறந்தன_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) தாயைரப் $கம்ப.01891.1
புகு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அறிந்தில புதல்வ பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு
$கம்ப.01891.2
உக்கன உயங்கின உருகிச் ேசாந்தன $கம்ப.01891.3
துக்கம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவிைனச் சூைற
ஆடேவ $கம்ப.01891.4
காமரம் கனிந்தெனக் கனிந்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ெமாழி $கம்ப.01892.1
மா மடந்ைதய எலாம் மறுகு ேசதலால் $கம்ப.01892.2
ேதமரு நறுங்குழல் திருவின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01892.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒத்துள தவள மாடேம $கம்ப.01892.4
மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புைர குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற
$கம்ப.01893.1
குைழக் குல முகத்திய குழாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகின $கம்ப.01893.2
இைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சிதறிட ஏ உண்டு ஓய்வு உறும் $கம்ப.01893.3
உைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உைழப்பன ஒத்து ஒபால் எலாம் $கம்ப.01893.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அடங்கின மைனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேகா
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) $கம்ப.01894.1

இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) $கம்ப.01894.2
படி அடங்கலும் நிமி பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கண் மாrயால் $கம்ப.01894.3
ெபாடி அடங்கின மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறத்து வதிேய

$கம்ப.01894.4
அட்டிலும் இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
புைக அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக $கம்ப.01895.1
ெநட்டிலும் இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
$கம்ப.01895.2
வட்டிலும் இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மகளி_ெப.) கால் மணித் $கம்ப.01895.3
ெதவுட்டிலும்
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) மகவும்
ேசாரேவ $கம்ப.01895.4
ஒளி துறந்தன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உயி துறந்தெனத் $கம்ப.01896.1
துளி துறந்தன முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெதவுைகயும் தூயவாம் $கம்ப.01896.2
தளி துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலி தான யாைனயும்
$கம்ப.01896.3
களி துறந்தன மலக் கள் உண் வண்டிேன $கம்ப.01896.4
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிrந்தன குைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
ஏைழய $கம்ப.01897.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பிrந்தன மல குமர தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண
$கம்ப.01897.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பிrந்தன சினக் காமன் வாளியும் $கம்ப.01897.3

அழல் பிrந்தன துைண ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்றிேல $கம்ப.01897.4
தா_ெப.(தா_ெப.) ஒலி நத்தன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கம்ப.01898.1
வா ஒலி நத்தன மைழயின் விம்முறும் $கம்ப.01898.2
ேத ஒலி நத்தன தெரறுவும் தெணமூ திைர $கம்ப.01898.3
ந ஒலி நத்தன நத்தம் ேபாலேவ $கம்ப.01898.4
முழவு எழும் ஒலி இல முைறயின் யாழ் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) $கம்ப.01899.1
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழும் ஒலி இல இைமப்பில்
கண்ணின $கம்ப.01899.2
விழவு எழும் ஒலி இல ேவறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல $கம்ப.01899.3
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழும் ஒலி அலது அரச வதிேய

$கம்ப.01899.4
ெதள் ஒலிச் சிலம்புகள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெபான்மைன $கம்ப.01900.1
நள் ஒலித்தில நளி கைலயும் அன்னேவ $கம்ப.01900.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலித்தில புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாழிலும் அன்னேவ
$கம்ப.01900.3
கள் ஒலித்தில மல களிறும் அன்னேவ $கம்ப.01900.4
ெசய் மறந்தன புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ச்சிய $கம்ப.01901.1
ைக மறந்தன பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) காந்து எr
$கம்ப.01901.2
ெநய் மறந்தன ெநறி அறிஞ யாவரும் $கம்ப.01901.3

ெமய் மறந்தன_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ஒலி
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதேம $கம்ப.01901.4
ஆடின அழுதன அமுத ஏழ் இைச $கம்ப.01902.1
பாடின அழுதன பrந்த ேகாைதய $கம்ப.01902.2
ஊடின அழுதன உயிrன் அன்பைரக் $கம்ப.01902.3
கூடின அழுதன குழாம் குழாம் ெகாேட $கம்ப.01902.4
நட்டில களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ைகந் நrன் வாய் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) $கம்ப.01903.1
பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பாப்பினுக்கு $கம்ப.01903.2
ஈட்டில இைர புனிற்று ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்ைறயும் $கம்ப.01903.3
ஊட்டில கறைவ ைநந்து உருகிச் ேசாந்தேவ $கம்ப.01903.4
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) தம் ெமாய்ம்பினில் மகளி_ெப.) ெகாங்ைகயாம்
$கம்ப.01904.1
ஏந்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நகளும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01904.2
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) அம் மகிண தம் முடியில் ைதயலா $கம்ப.01904.3
கூந்தலும் வறுைமய மலrன் கூலேம $கம்ப.01904.4
ஓைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி முனிந்தன உய களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
உச்சிச் $கம்ப.01905.1
சூைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி முனிந்தன ெதவுட மைன ெகாடியின்
$கம்ப.01905.2
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி முனிந்தன அம் ெபான்
ெசய் இஞ்சி $கம்ப.01905.3

ேமைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி முனிந்தன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
இைட பிறவும் $கம்ப.01905.4
திக்கு ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைனப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எனச் சிந்ைத $கம்ப.01906.1
ெநக்கு ேநாக்குேவா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என
ேநேவா $கம்ப.01906.2
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேநாக்கல் என் பருவரல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.01906.3
ஒக்க ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாகரும்
அருந்துய உழந்தா $கம்ப.01906.4
ஓவு இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி உயிப்பிேனாடு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பைதத்து உைலய $கம்ப.01907.1
ேமவு ெதவுல் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
விம்மத் $கம்ப.01907.2
தாவு இல் ஐம்ெபாறி மறுகுறத் தயரதன் என்ன $கம்ப.01907.3
ஆவி நக்கின்றது ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அேயாத்தி மா நகரம்
$கம்ப.01907.4
உயங்கி அந் நக உைலவு உற ஒருங்கு உைழ சுற்ற $கம்ப.01908.1
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கின
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ெதவுடர
$கம்ப.01908.2
இயங்கு பல் உயிக்கு ஓ உயி என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமன் $கம்ப.01908.3

தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூண் முைலச் சானகி இருந்துழிச் சாந்தான்
$கம்ப.01908.4
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாயேராடு அருந்தவ
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.) $கம்ப.01909.1
புழுதி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யின புைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருமப் $கம்ப.01909.2
பழுது சீைரயின் உைடயினன் வரும்படி பாரா $கம்ப.01909.3
எழுது பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்னாள் மனத் துணுக்கெமாடு எழுந்தாள்
$கம்ப.01909.4
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகைய மாமிய
தழுவின ஏங்கிப் $கம்ப.01910.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண் நப்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டின
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01910.2
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயள்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01910.3
வழிந்த ந ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணினள் வள்ளைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01910.4
ெபான்ைன உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாலன் கழேலாய்
புகழ் $கம்ப.01911.1
மன்ைன உற்றது உண்டநூ மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன் துய
$கம்ப.01911.2
என்ைன உற்றது இயம்பு என்று இயம்பினான் $கம்ப.01911.3

மின்ைன உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நடுக்கத்து ேமனியாள்
$கம்ப.01911.4
ெபாருவு இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $கம்ப.01912.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஆைணயும் ஏந்திெனன் இன்று ேபாய்க் $கம்ப.01912.2
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மாமைழக் கல் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கண்டு
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.01912.3
வருெவன் ஈண்டு வருந்தைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.01912.4
நாயகன் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) நண்ணல் உற்றான் என்றும் $கம்ப.01913.1
ேமய மண்_ெப.(மண்_ெப.) இழந்தான் என்றும் விம்மலள் $கம்ப.01913.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருந்தைல நங்குெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்ற $கம்ப.01913.3
தய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் ெசவி சுடத் ேதம்புவாள் $கம்ப.01913.4
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம் எனச் ெசாற்ற ெசால்
ேதறுேமா $கம்ப.01914.1
உைறந்த பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசக்ைக உடன் ஒrஇ $கம்ப.01914.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பும் என்று ஐயன் அேயாத்தியில் $கம்ப.01914.3
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்பும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) ஆயினாள் $கம்ப.01914.4
அன்ன தன்ைமயள் ஐயனும் அன்ைனயும் $கம்ப.01915.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்யத் துணிந்தது
தூயேத $கம்ப.01915.2
என்ைன என்ைன இருத்தி என்றாய் என்றாள் $கம்ப.01915.3

உன்ன உன்ன உயி உமிழா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.01915.4
வல் அரக்கrன் மால் வைர ஊடு எழும் $கம்ப.01916.1
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதக் $கம்ப.01916.2
கல் அரக்கும் கடுைமய அல்ல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01916.3
சில் அரக்கு உண்ட ேசவடிப்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது என்றான்
$கம்ப.01916.4
பrவு இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்ெதவுடு பற்று
இலாது $கம்ப.01917.1
ஒருவுகின்றைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அருக்கனும் $கம்ப.01917.2
எrயும் என்பது யாண்ைடயது ஈண்டு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01917.3
பிrவினும் சுடுேமா ெபருங்காடு என்றாள் $கம்ப.01917.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அன்ன ெசால்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அன்றியும் $கம்ப.01918.1
உள் நிவந்த கருத்தும் உணந்தனன் $கம்ப.01918.2
கண்ணின் நக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ைகவிட ேநகிலன் $கம்ப.01918.3
எண்ணுகின்றனன் என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாற்று
எனா $கம்ப.01918.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவைல அகல் மைன
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01919.1
புைனயும் சீரம் துணிந்து புைனந்தனள் $கம்ப.01919.2

நிைனவின் வள்ளல் பின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.)
$கம்ப.01919.3
பைனயின் நள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பற்றிய ைகயினாள் $கம்ப.01919.4
ஏைழதன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
யாவரும் $கம்ப.01920.1
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட
வழ்ந்தன

வந்தில

$கம்ப.01920.2
வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உள என்ற பின் மாள்வேரா $கம்ப.01920.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபrனும் உய்குந உய்வேர $கம்ப.01920.4
தாய_ெப.(தாய_ெப.) தவ்ைவய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணச் ேசடிய
$கம்ப.01921.1
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) மன்னிய அன்பின என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.01921.2
தயில் மூழ்கின ஒத்தன ெசங்கணான் $கம்ப.01921.3
தூய ைதயைல ேநாக்கினன் ெசால்லுவான் $கம்ப.01921.4
முல்ைலயும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முத்தும் எதிப்பினும் $கம்ப.01922.1
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைகயாய் விைளவு உன்னுவாய் $கம்ப.01922.2
அல்ைல ேபாத அைமந்தைன ஆதலின் $கம்ப.01922.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இட
தருவாய் என்றான் $கம்ப.01922.4

ெகாற்றவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூறலும்
ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.) $கம்ப.01923.1
ெசற்றது அன்ன குதைலயள் சீறுவாள் $கம்ப.01923.2
உற்று நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்றுேம
$கம்ப.01923.3
என் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெகாலாம் என்றாள் $கம்ப.01923.4
பிறிது ஒ மாற்றம் ெபருந்தைக ேபசலன் $கம்ப.01924.1
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைமந்தரும் மாதரும் $கம்ப.01924.2
ெசறுவின் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறுச் ெசன்றனன் $கம்ப.01924.3
ெநறி ெபறாைம அrதினில் நங்குவான் $கம்ப.01924.4
சீைர சுற்றித் திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.01925.1
மூr வில் ைக இைளயவன் முன் ெசலக் $கம்ப.01925.2
காைர ஒத்தவன் ேபாம்படி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01925.3
ஊைர உற்றது உணத்தவும் ஒண்ணுேமா $கம்ப.01925.4
ஆரும் பின்ன அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவலித்தில
$கம்ப.01926.1
ேசாரும் சிந்ைதய யாவரும் சூழ்ந்தன $கம்ப.01926.2

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

முன் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேமவுதும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனாப் $கம்ப.01926.3
ேபா ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி ைகம்மிகப்
ேபாயினா $கம்ப.01926.4
தாைத வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) குறுகினன் சாதலும் $கம்ப.01927.1
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வில்லவன் தாயைரக் கும்பிடா $கம்ப.01927.2
ஆதி மன்னைன ஆற்றுமின் ந என்றான் $கம்ப.01927.3
மாதராரும் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயங்கினா
$கம்ப.01927.4
ஏத்தினா தம் மகைன மருகிைய $கம்ப.01928.1
வாழ்த்தினா இைளேயாைன வழுத்தினா $கம்ப.01928.2
காத்து நல்குமின் தெயமூவதங்காள் என்றா $கம்ப.01928.3
நாத் தழும்ப அரற்றி நடுங்குவா $கம்ப.01928.4
அன்ன தாய_ெப.(தாய_ெப.) அrதில்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.01929.1
முன்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவைனக்
ைகெதவுழாத் $கம்ப.01929.2
தன்னது ஆ உயித் தம்பியும் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.01929.3
ெபான்னும் தானும் ஓ ேத மிைசப் ேபாயினான் $கம்ப.01929.4
ஏவிய குrசில் பின் யாவ ஏகிலா $கம்ப.01930.1
மா இயல் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் மன்ைன நங்கலாத் $கம்ப.01930.2
ேதவிய ஒழிந்தன தெயமூவம் மா நக $கம்ப.01930.3

ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) ஒழிந்தன உயி இலாைமயால் $கம்ப.01930.4
ைககள் ந பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் ெதவுடரக் கண்
உகும் $கம்ப.01931.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ந ெவள்ளத்து ெமள்ளச் ேசறலால்
$கம்ப.01931.2
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏழ்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றான ந உழல் $கம்ப.01931.3
தெயமூவ மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஒத்தது அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்ெபான்
ேத அேரா $கம்ப.01931.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒதுங்க
ேமதிேயாடு $கம்ப.01932.1
ஆன் புகக் கதிரவன் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) புக்கனன் $கம்ப.01932.2
கான் புகக் காண்கிேலன் என்று கல் அத $கம்ப.01932.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புக முடுகினன் என்னும் தன்ைமயான் $கம்ப.01932.4
பகுத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதி ெகாடு பதுமத்து அண்ணேல $கம்ப.01933.1
வகுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலிய வதன ராசிேபால் $கம்ப.01933.2
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணrன

ஒளியும் நங்கின
$கம்ப.01933.3
முகிழ்த்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) முளr
ஈட்டேம $கம்ப.01933.4
அந்தியில் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒளி அவிய வானகம் $கம்ப.01934.1

நந்தல் இல் ேககயன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நங்ைகதன் $கம்ப.01934.2
மந்தைர உைர எனும் கடுவின் மட்கிய $கம்ப.01934.3
சிந்ைதயில் இருண்டது ெசம்ைம
நங்கிேய_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கம்ப.01934.4
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
வானகம் $கம்ப.01935.1
அரந்ைத இல் முனிவரன் அைறந்த சாபத்தால் $கம்ப.01935.2
நிரந்தரம் இைமப்பு இலா ெநடுங்கண்
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01935.3
புரந்தரன் உரு எனப் ெபாலிந்தது எங்குேம $கம்ப.01935.4
திரு நகக்கு ஓசைன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.01936.1
விைர ெசறி ேசாைலைய விைரவின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01936.2
இரதம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் இராமன் இன் துைண
$கம்ப.01936.3
உைர ெசறி முனிவேராடு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைலேய
$கம்ப.01936.4
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஓ ஓசைன வைளவிற்றாய் நடு $கம்ப.01937.1
எள் தைன இடவும் ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இலா வைக $கம்ப.01937.2

புள்_ெப.(புள்_ெப.) தகு ேசாைலயின் புறத்துப் ேபாத்தென $கம்ப.01937.3
விட்டது குrசிைல விடாத ேசைனேய $கம்ப.01937.4
குயின்றன குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நதியின் கூலத்தில்
$கம்ப.01938.1
பயின்று உய வாலுகப் பரப்பில் ைபம்புலில் $கம்ப.01938.2
வயின்ெறாறும் வயின்ெறாறும் ைவகினா ஒன்றும் $கம்ப.01938.3
அயின்றில துயின்றில அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விம்மினா $கம்ப.01938.4
வாவி விr தாமைரயின் மா மலrன் வாசக் $கம்ப.01939.1
காவி விr நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல முகிழ்த்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
கண்ணா $கம்ப.01939.2
ஆவி விr பால் நுைரயின் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அைண ஆக $கம்ப.01939.3
நாவி விr கூைழ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நவ்விய துயின்றா $கம்ப.01939.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வருந்தின_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) பிறங்கும்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) தெஙமூகின் $கம்ப.01940.1
குரும்ைபகள் ெபாரும் ெசவிலி மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குறங்கில்
$கம்ப.01940.2
அரும்பு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகாங்ைக அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) உண் கண் $கம்ப.01940.3
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெசால் நவில் கன்னிய துயின்றா $கம்ப.01940.4
பூ அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புளினத் திரள்கள் ேதாறும் $கம்ப.01941.1

மா வகிrன் உண் க(ண்)ண மடப் பிடியின் ைவகச் $கம்ப.01941.2
ேசவகம் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு கண் கrகள்
என்னத் $கம்ப.01941.3
தூ அகல் இல் குந்த மற ைமந்தகள் துயின்றா $கம்ப.01941.4
தகவும் மிகு தவமும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய ெகாழுந $கம்ப.01942.1
முகமும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அருளும் நுககிலகள் துய
முடுக $கம்ப.01942.2
அகவும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயில்கள் உயி அலசியன அைனயா
$கம்ப.01942.3
மகவு முைல_ெப.(முைல_ெப.) வருட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளிகள்
துயின்றா $கம்ப.01942.4
மாகம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதிைகயில் மாதவி ெசய் பந்தக் $கம்ப.01943.1
ேககய ெநடுங்குலம் எனச் சில_ெப.(சில_ெப.) கிடந்தா $கம்ப.01943.2
பூக வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மூடு படுகப் புளின முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$கம்ப.01943.3
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்ன நிைரயில்
சில_ெப.(சில_ெப.) துயின்றா $கம்ப.01943.4
சம்பக நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்களில் தருண வஞ்சிக் $கம்ப.01944.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒசிந்தன எனச் சில_ெப.(சில_ெப.) குைழந்தா $கம்ப.01944.2
வம்பு அளவு ெகாங்ைகெயாடு வாலுகம் வளக்கும் $கம்ப.01944.3
அம் பவள வல்லிகள் எனச் சில_ெப.(சில_ெப.) அைசந்தா $கம்ப.01944.4

குங்கும மைலக் குளி பனிக் குழுமி என்னத் $கம்ப.01945.1
துங்க முைலயில் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உறச் சில_ெப.(சில_ெப.) துயின்றா
$கம்ப.01945.2
அங்ைக அைணயில் ெபாலிவு
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.01945.3
பங்கயம் முகிழ்த்தன எனச் சில_ெப.(சில_ெப.) படிந்தா $கம்ப.01945.4
ஏைனயரும் இன்னணம் உறங்கின உறங்கா $கம்ப.01946.1
மானவனும் மந்திr சுமந்திரைன வா என்று $கம்ப.01946.2
ஊனம் இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஒருங்கு
உைடய உன்னால் $கம்ப.01946.3
ேமல் நிகழ்வது உண்டு அ(வ்)வுைர ேகள் என விளம்பும் $கம்ப.01946.4
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபரன்பினாைரப் ேபாக்குவது
அrது ேபாக்காது $கம்ப.01947.1
ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகல் ெபால்லாது
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இரதம் இன்ேன $கம்ப.01947.2
தூண்டிைன மீ ள்வது ஆக்கின் சுவடு
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன அங்ேக $கம்ப.01947.3
மீ ண்டனன் என்ன மீ ள்வ இதுநின்ைன ேவண்டிற்று என்றான் $கம்ப.01947.4
ெசவ்விய குrசில் கூறத் ேதவலான் ெசப்புவான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.01948.1
ெவவ்விய தாயில் தய விதியினில் ேமெலன் ேபாலாம் $கம்ப.01948.2
இவ்வயின் நின்ைன நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் உயி
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்று ஏகி $கம்ப.01948.3

அவ்வயின் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காண்டற்கு அைமதலால் அளியன்
என்றான் $கம்ப.01948.4
ேதவியும் இளவலும் ெதவுடரச் ெசல்வைனப் $கம்ப.01949.1
பூ இயல் கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) புக உய்த்ேதன் என்ேகா $கம்ப.01949.2
ேகாவிைன உடன் ெகாடு குறுகிேனன் என்ேகா $கம்ப.01949.3
யாவது கூறுேகன் இரும்பின் ெநஞ்சிேனன் $கம்ப.01949.4
தா_ெப.(தா_ெப.) உைட மலrனும் ஒதுங்கத் தக்கிலா $கம்ப.01950.1
வா உைட முைலெயாடு மதுைக ைமந்தைரப் $கம்ப.01950.2
பா இைடச் ெசலுத்திேனன் பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) நண்பிேனன்
$கம்ப.01950.3
ேதrைட வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
ததிேலன் என்ேகா $கம்ப.01950.4
வன் புலக் கல் மன மதியில் வஞ்சேனன் $கம்ப.01951.1
என்பு உலப்பு உற உைடந்து
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்னன்பால்
$கம்ப.01951.2
உன் புலக்கு உrய ெசால் உணத்தச் ெசல்ெகேனா $கம்ப.01951.3
தெனமூ புலக் ேகாமகன் தூதில் ெசல்ெகேனா $கம்ப.01951.4
நால் திைச மாந்தரும் நகர மாக்களும் $கம்ப.01952.1
ேதற்றின ெகாணவ என் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ைன என்று
$கம்ப.01952.2
ஆற்றின அரசைன ஐய ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) என்
$கம்ப.01952.3

கூற்று உறழ் ெசால்லினால் ெகாைலெசய்ேவன் ெகாேலா $கம்ப.01952.4
அங்கி ேமல் ேவள்வி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதில்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.01953.1
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணத்தச் ெசல்ெகேனா $கம்ப.01953.2
எங்கள் ேகா மகற்கு இனி என்னில் ேககயன் $கம்ப.01953.3
நங்ைகேய கைடமுைற நல்லள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப._அள்_பட.ஒரு.)
ேபாலுமால். $கம்ப.01953.4
முடிவு உற இன்னன ெமாழிந்த பின்னரும் $கம்ப.01954.1
அடி உறத் தழுவினன் அழுங்கு ேப அரா $கம்ப.01954.2
இடி உறத் துவளுவது என்னும் இன்னலன் $கம்ப.01954.3
படி உறப் புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் $கம்ப.01954.4
தடக் ைகயால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்றழுவிக்
கண்ண ந $கம்ப.01955.1
துைடத்து ேவறு இருத்தி மற்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்லினான் $கம்ப.01955.2
அடக்கும் ஐம்ெபாறிெயாடு கரணத்து அப்புறம் $கம்ப.01955.3
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வால்
உணவினுக்கு அணுகும் காட்சியான் $கம்ப.01955.4
பிறத்தல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பின் ெபறுவ யாைவயும்
$கம்ப.01956.1
திறத்துளி உணவது ஓ ெசம்ைம உள்ளத்தாய் $கம்ப.01956.2

புறத்து உறு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி ெபாது இன்று எய்தவும்
$கம்ப.01956.3
அறத்திறம் மறத்திேயா அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) உண்டு எனா $கம்ப.01956.4
முன்பு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச நிறஇ முடிவு
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01957.1
பின்பும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதிையப் பயக்கும்
ேப அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.01957.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும்
எனில் இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.) அயிைடத்
$கம்ப.01957.3
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும்
எனில் துறக்கல் ஆகுேமா $கம்ப.01957.4
நிறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக்கலம் நிறத்தின் ேந உற $கம்ப.01958.1
மறப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) விைளக்குறும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) அன்று
அேரா $கம்ப.01958.2
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் $கம்ப.01958.3
துறப்பில அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எனல் சூர ஆவேத $கம்ப.01958.4
கான் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசறலில் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) காண்டலால்
$கம்ப.01959.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழ் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெதவுல் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.01959.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறத்தினின்று இழுக்கிற்று என்பேவா $கம்ப.01959.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) திறந்து உயி குடித்து உழலும் ேவலினாய் $கம்ப.01959.4

விைனக்கு அரு ெமய்ம்ைமயன் வனத்து
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
$கம்ப.01960.1
மைனக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புதல்வைன என்றல்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கம்ப.01960.2
தனக்கு அருந்தவம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தைலக்ெகாண்டு ஏகுதல்
$கம்ப.01960.3
எனக்கு அருந்தவம் இதற்கு இரங்கல் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந. $கம்ப.01960.4
முந்திைன முனிவைனக் குறுகி முற்றும் என் $கம்ப.01961.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) முதலிய
மாற்றம் கூறிைன $கம்ப.01961.2
எந்ைதைய அவெனாடும் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு
என $கம்ப.01961.3
சிந்தைன உணத்துதி என்று ெசப்புவான் $கம்ப.01961.4
முனிவைன எம்பிைய முைறயில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
$கம்ப.01962.1
புனித ேவதியக்கும் ேமல் உைற புத்ேதளிக்கும் $கம்ப.01962.2
இனியன இைழத்தி என்று இயம்பி எற்பிr $கம்ப.01962.3
தனிைமயும் தத்தி என்று உைரத்தி தன்ைமயால் $கம்ப.01962.4
ெவவ்வியது அன்ைனயால் விைளந்தது ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.01963.1
கவ்ைவ என்று இைறயும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கருத்தின் ேநாக்கலன்
$கம்ப.01963.2

எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அருள் என்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ைவத்தது இன்ெசாலால் $கம்ப.01963.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருள்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
அருளுக என்றியால் $கம்ப.01963.4
ேவண்டிெனன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) என்று
ேமலவன் $கம்ப.01964.1
ஈண்டு அருள் எம்பிபால் நிறுவி ஏகிைன $கம்ப.01964.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவெனாடும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு இனிது $கம்ப.01964.3
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) ேவந்தைன அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ஆற்றிப்
பின். $கம்ப.01964.4
ஏழிரண்டு ஆண்டும் நத்து ஈண்ட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைனத் $கம்ப.01965.1
தாழ்குவன் திரு அடி தளரல் ஈண்டு எனச் $கம்ப.01965.2
சூழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கட களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அரசற் ெசால்லிப்
பின் $கம்ப.01965.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
ெசாலால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தெரறுட்டுவாய். $கம்ப.01965.4
முைறைமயால் எற் பயந்தெடறுத்த மூவக்கும் $கம்ப.01966.1
குைறவு இலா என் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வணக்கம் கூறிப் பின் $கம்ப.01966.2
இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) துய துைடத்து இருத்தி மாடு என்றான் $கம்ப.01966.3
மைறகைள மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
வனத்து ைவகுவான் $கம்ப.01966.4

ஆள்விைன ஆைணயில் திறம்பல் அன்று எனாத் $கம்ப.01967.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முதல் வணங்கிய தனித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதவலான் $கம்ப.01967.2
ஊழ்விைன வரும் துய நிைல என்று உன்னுவான் $கம்ப.01967.3
வாழ்விைன ேநாக்கிைய
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கினான்
$கம்ப.01967.4
அன்னவள் கூறுவாள் அரசக்கு அத்ைதயக்கு $கம்ப.01968.1
என்னுைட வணக்கம் முன் இயம்பி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைடப்
$கம்ப.01968.2
ெபான் நிறப் பூைவயும் கிளியும் ேபாற்றுக என்று $கம்ப.01968.3
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் தங்ைகயக்கு
உணத்துவாய் என்றாள் $கம்ப.01968.4
ேத வ(ல்)லான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்டுத் தங்கு உறின்
$கம்ப.01969.1
யா வ(ல்)லா உயி துறப்பு எளிதன்ேற எனாப் $கம்ப.01969.2
ேபா வ(ல்)லான் தடுக்கவும் ெபாருமி விம்மினான் $கம்ப.01969.3
ேசாவு இ(ல்)லாள் அறிகிலாத் துயக்குச் ேசாகின்றான் $கம்ப.01969.4
ஆறினன் ேபால் சிறிது அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழி $கம்ப.01970.1
ேவறு இலா அன்பினான் விைட தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈக என $கம்ப.01970.2
ஏறு ேசவகன் ெதவுழுது இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைமந்தைனக்
$கம்ப.01970.3

கூறுவது யாது என இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூறினான்
$கம்ப.01970.4
உைரெசய்து எம் ேகாமகற்கு உறுதி ஆக்கிய $கம்ப.01971.1
தைர ெகழு ெசல்வத்ைதத் தவிர மற்ெறாரு $கம்ப.01971.2
விைர ெசறி குழலிமாட்டு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய்யைன $கம்ப.01971.3
அைரசன் என்று இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அைறயல் பாலேதா
$கம்ப.01971.4
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) பற்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புதல்வன்_ெப.) காய்
உணப் $கம்ப.01972.1
ேபானகம் பற்றிய ெபாய் இல் மன்னற்கு இங்கு $கம்ப.01972.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) பற்றிய துயெராடு இன்னும்
ேபாய் $கம்ப.01972.3
வானகம் பற்றிலா வலிைம_ெப.(வலிைம_ெப.) கூறு என்றான் $கம்ப.01972.4
மின்னுடன் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பரத ேவந்தற்கு என் $கம்ப.01973.1
மன்னுடன் பிறந்திேலன் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆள்கின்ற $கம்ப.01973.2
தன்னுடன் பிறந்திேலன் தம்பி முன் அேலன் $கம்ப.01973.3
என்னுடன் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வலியன் என்றியால் $கம்ப.01973.4
ஆrயன் இளவைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.01974.1
சீrய அல்லன ெசப்பல் என்ற பின் $கம்ப.01974.2

பாrைட வணங்கினன் பைதக்கும் ெநஞ்சினன் $கம்ப.01974.3
ேதrைட வித்தகன் ேசறல் ேமயினான் $கம்ப.01974.4
கூட்டினன் ேதப் ெபாறி கூட்டிக் ேகாள் முைற $கம்ப.01975.1
பூட்டினன் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ேபாம் ெநறி $கம்ப.01975.2
காட்டினன் காட்டித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கல்வி மாட்சியால் $கம்ப.01975.3
ஓட்டினன் ஒருவரும் உணவுறாமேல $கம்ப.01975.4
ைதயல்தன் கற்பும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தகவும் தம்பியும் $கம்ப.01976.1
ைம அறு கருைணயும் உணவும் வாய்ைமயும் $கம்ப.01976.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வில்லுேம
ேசமம் ஆகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01976.3
ஐயனும் ேபாயினான் அல்லின் நாப்பேண $கம்ப.01976.4
ெபாய் விைனக்கு உதவும் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அரக்கைரப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னா $கம்ப.01977.1
ெசய் விைனக்கு உதவும் நட்பால் ெசல்பவத் தடுப்பது
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01977.2
ைம விளக்கியேத அன்ன வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
துரக்க வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.01977.3
ைக விளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.01977.4
மருமத்துத் தன்ைன ஊன்றும் மறக் ெகாடும் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தக்கும்
$கம்ப.01978.1

உரும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைலயிேனாைர
ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.01978.2
கருமத்தின் விைளைவ எண்ணிக் களிப்ெபாடு காண
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01978.3
தருமத்தின் வதனம் என்னப் ெபாலிந்தது தனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.01978.4
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) உய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கrயவன்
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாக்கித் $கம்ப.01979.1
ேதம்பின குவிந்த ேபாலும் ெசங்கழுநரும் ேசைரப் $கம்ப.01979.2
பாம்பின தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ஆகிப் பrந்தன
குவிந்து சாய்ந்த $கம்ப.01979.3
ஆம்பலும் என்ற ேபாது நின்றேபாது அலவது உண்டநூ $கம்ப.01979.4
அஞ்சனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன அழகனும் அழகன் தன்ைன
$கம்ப.01980.1
எஞ்சல் இல் ெபான் ேபாத்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் $கம்ப.01980.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலப் புருவத்தாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிக்கு ஏற்ப ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நூல்
$கம்ப.01980.3
பஞ்சு இைட படுத்தால் அன்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிலாப் பரப்பப்
ேபானா $கம்ப.01980.4
சிறு நிைல மருங்கின் ெகாங்ைக
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
என்னும் $கம்ப.01981.1

ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நங்ைக சீறடி நக்
ெகாப்பூழின் $கம்ப.01981.2
நறியன ெதவுடந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடந்தன நைவயுள் நங்கும் $கம்ப.01981.3
உறுவலி அன்பினூங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு என உணவது உண்டநூ
$கம்ப.01981.4
பrதி வானவனும் கீ ழ்பால் பரும் வைர பற்றா முன்னம் $கம்ப.01982.1
திருவின் நாயகனும் தெனமூபால் ஓசைன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசன்றான்
$கம்ப.01982.2
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் $கம்ப.01982.3
துrத மான் ேதrல் ெசன்றான் ெசய்தது ெசால்லல் உற்றாம் $கம்ப.01982.4
கடிைக ஓ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மூன்றில் கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
அேயாத்தி கண்டான் $கம்ப.01983.1
அடியிைண ெதவுழுதான் ஆதி முனிவைன அவனும்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01983.2
படி எலாம் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநஞ்சில் பருவரல்
உழந்தான் முன்ேன $கம்ப.01983.3
முடிவு எலாம் உணந்தான் அந்ேதா முடிந்தனன் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
என்றான் $கம்ப.01983.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய பழிைய அஞ்சி
ேநந்திலன் தடுக்க வள்ளல் $கம்ப.01984.1
ஒன்றும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கான் தருமத்துக்கு
உறுதி பாப்பான் $கம்ப.01984.2

ெவன்றவ உளேரா ேமைல விதியிைன என்று விம்மாப் $கம்ப.01984.3
ெபான் திணி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
சுமந்திரேனாடும் புக்கான் $கம்ப.01984.4
ேத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளல்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று தம் சிந்ைத உந்த
$கம்ப.01985.1
ஊ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்ன மன்னைன உைழய சுற்றிக் $கம்ப.01985.2
கா ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியாைனக்
கண்டில கண்ணில் வற்றா $கம்ப.01985.3
ந ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதப் பாகன் நிைல கண்ேட நிைலயில் தந்தா
$கம்ப.01985.4
இரதம் வந்துற்றது என்று ஆங்கு யாவரும் இயம்பேலாடும் $கம்ப.01986.1
வரதன் வந்துற்றான் என்ன மன்னனும் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தந்தான்
$கம்ப.01986.2
புைர தபு_வி.(தபு_வி.) கமல நாட்டம் ெபாருக்ெகன விழித்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.01986.3
விரத மாதவைனக் கண்டான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வந்தாேனா என்றான்
$கம்ப.01986.4
இல்ைல என்று உைரக்கலாற்றான் ஏங்கினன் முனிவன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01987.1
நல்லவன் முகேம நம்பி நடந்தனன் என்னும் மாற்றம் $கம்ப.01987.2
ெசால்லலும் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேசாந்தான் துய உறும் முனிவன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.01987.3

அல்லல் காண்கில்ேலன் என்னா ஆங்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலப் ேபானான் $கம்ப.01987.4
நாயகன் பின்னும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதப் பாகைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்பி $கம்ப.01988.1
ேசயேனா அணியேனா என்று உைரத்தலும் ேத வலானும் $கம்ப.01988.2
ேவய் உய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தானும் தம்பியும் மிதிைலப் ெபான்னும்
$கம்ப.01988.3
ேபாயினன் என்றான் என்ற ேபாழ்தத்ேத ஆவி ேபானான் $கம்ப.01988.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல்வராய கடவுள யாரும் ஈண்டிச் $கம்ப.01989.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) அைனயது ஆங்கு ஓ மானத்தில்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாங்கி $கம்ப.01989.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளல் $கம்ப.01989.3
உந்தியான் உலகின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மீ ள்கிலா
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய்த்தா $கம்ப.01989.4
உயிப்பு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) துடிப்பும் இல்லன் என்று
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) தண்டி_வி.எச்.(தண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.01990.1
அயித்தனள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்னற்கு
ஆ உயி இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேதறி $கம்ப.01990.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
நங்ைக ேகாசைல மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.01990.3

ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) சுடு ேகாைடதன்னில் என்பு இ(ல்)லா உயிrன்
ேவவாள் $கம்ப.01990.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தணேனாடு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஈன்றவன் தன்ைன ஈனப் $கம்ப.01991.1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக கணவனில்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெயமூவ $கம்ப.01991.2
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இழந்தவrன் விம்மி மணி_ெப.(மணி_ெப.) பிr அரவின்
மாழ்கி $கம்ப.01991.3
அருந்துைண ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றில்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) என அரற்றல் உற்றாள் $கம்ப.01991.4
தாேன தாேன தஞ்சம் இலாதான் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல்லான் $கம்ப.01992.1
ேபானான் ேபானான் எங்கைள நத்து இப்ெபாழுது என்னா $கம்ப.01992.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ந சுண்டி மண்_ெப.(மண்_ெப.) அற வற்றி மறுகு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01992.3
மீ ேன என்ன ெமய் தடு மாறி விழுகின்றாள் $கம்ப.01992.4
ஒன்றா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உய்க்குவ இந்நாட்டு உயி காப்பா
$கம்ப.01993.1
அன்ேற மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி வாழ்வாக்கு அவம்
உண்ேட $கம்ப.01993.2
இன்ேற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு அஞ்சல் எனாது
எம் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்பான் $கம்ப.01993.3
ெகான்றான் நன்ேறா தந்ைதைய என்றாள் குைலகின்றாள் $கம்ப.01993.4

ேநாயும் இன்றி ேநான் கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இன்றி $கம்ப.01994.1
மாயும் ெசல்வ மக்களனாேலா மற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.01994.2
காயும் புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) கக்கடம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கனி
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $கம்ப.01994.3
ேவயும் ேபான்றான் என்று மயங்கா விழுகின்றாள் $கம்ப.01994.4
வடித் தாழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேககயன் மாேத மதியாேல $கம்ப.01995.1
பிடித்தாய் ைவயம் ெபற்றைன ேபரா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) இன்ேன $கம்ப.01995.2
முடித்தாய் அன்ேற மந்திரம் என்றாள் முகில்வாய் மின் $கம்ப.01995.3
துடித்தால் என்ன மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துவள்கின்றாள் $கம்ப.01995.4
அருந்ேதராைனச் சம்பரைனப் பண்டு அம ெவன்றாய் $கம்ப.01996.1
இருந்தா வாேனா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளாேல இனிது அன்னா
$கம்ப.01996.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆகின்றாய் என்றனள்
ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஒன்ைறப்
$கம்ப.01996.3
ெபருந்தாள் அன்பின் சூழ் பிடி என்னப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) உற்றாள்
$கம்ப.01996.4
ேவள்விச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்த்தி ெகால் ெமய்ம்ைமத்
துைணயின்ைம $கம்ப.01997.1
சூழ்விற் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்த்தி ெகால் ேதாலா மனு நூலின்
$கம்ப.01997.2

வாழ்விற் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்த்தி ெகால் மன் என்றனள் வாேனா
$கம்ப.01997.3
ேகள்விச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்க்க வயிற்று ஓ கிைள
தந்தாள்_வி.மு.(தா-வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.01997.4
ஆழி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவி அன்ன
பன்னி அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றத் $கம்ப.01998.1
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அன்ன சுமத்திைரயும் துளங்கி ஏங்கி உயி ேசார
$கம்ப.01998.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திrவது எனக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உைலயும் ேவைல
மற்று ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.01998.3
மாைழ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண் ேதவியரும் மயிலின் குழாத்தின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்தா $கம்ப.01998.4
துஞ்சினாைனத் தம் உயிrன் துைணையக் கண்டா துணுக்கத்தால் $கம்ப.01999.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) நுகந்தா என உடலம் நடுங்குகின்றா என்றாலும்
$கம்ப.01999.2
அஞ்சி அழுங்கி விழுந்திலரால் அன்பில் தறுகண் பிறிது உண்டநூ $கம்ப.01999.3
வஞ்சம் இல்லா மனத்தாைன வானில் ெதவுடவான் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
வலித்தா $கம்ப.01999.4
அளம் ெகாள் அளக்க இரும்பரப்பில் அண்ட உலகில் அப்புறத்தில் $கம்ப.02000.1
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) கற்பினா இவrன் யாவ என நின்றா $கம்ப.02000.2
களங்கம் நத்த மதி முகத்தா கான ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கால் ேகாப்பத்
$கம்ப.02000.3

துளங்கல் இல்லாத் தனிக் குன்றில் ெதவுக்க மயிலில்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தா $கம்ப.02000.4
ைகத்த ெசால்லால் உயி இழந்தும் புதல்வன்_ெப.) பிrந்தும் கைட ஓட
$கம்ப.02001.1
ெமய்த்த ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) திரு உடம்ைபப் பிrயா பற்றி விட்டிலரால்
$கம்ப.02001.2
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவிப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.02001.3
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவாயில் தாமும் ேபாவா
ஒக்கின்றா $கம்ப.02001.4
மாதராகள் அறுபதினாயிரரும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வலித்து இருப்பக்
$கம்ப.02002.1
ேகாது இல் குணத்துக் ேகாசைலயும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) மாதும்
குைழந்து ஏங்கச் $கம்ப.02002.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முனிவன் விதிெசய்த விைனைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்முவான் $கம்ப.02002.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனியும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுத்து மகைன நத்த வன்கண்ைம $கம்ப.02003.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தந்தான் என உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணி இரங்குவான்
$கம்ப.02003.2
உந்து கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபருங்கலம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைடயாநிற்பத் தனி நாய்கன் $கம்ப.02003.3

ைநந்து நங்கச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓரா மீ காமைனப்
ேபால் ைநவுற்றான் $கம்ப.02003.4
ெசய்யக்கடவ ெசயற்கு உrய சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) ஈண்ைடயா அல்ல
$கம்ப.02004.1
எய்தக் கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எய்தாது இகவா என்ன இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என்னா $கம்ப.02004.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெகாடியாள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஈண்டு
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) முடித்தும் மற்று என்னாத்
$கம்ப.02004.3
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைனத் தயிலக் கடலின்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உய்த்தான் $கம்ப.02004.4
ேதவிமாைர இவற்கு உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில் ெசந்தயில்
$கம்ப.02005.1
ஆவி நத்தி என நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அrைவமாகள் இருவைரயும் $கம்ப.02005.2
தா இல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இருத்தித்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாப் பரதற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணக என்று
$கம்ப.02005.3
ஏவினான் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆைண எழுதும் முடங்கல்
எடுத்ேதாைர $கம்ப.02005.4
ேபானா அவரும் ேககய ேகான் ெபான்மா நகரம் புக ெவய்தின் $கம்ப.02006.1

ஆனா அறிவின் அருந்தவனும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ஆ பள்ளியது ேசந்தான்
$கம்ப.02006.2
ேசனாபதியில் சுமந்திரேன ெசயற்பாற்கு உrய
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்னா $கம்ப.02006.3
ேமல் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) விைளந்தது இனி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விளம்புவாம் $கம்ப.02006.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ந ேவைல முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைறஞ்சத் $கம்ப.02007.1
தூ ந ஒளி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைட இலங்கச் சுட ேத ஏறித் ேதான்றினான்
$கம்ப.02007.2
வாேன புக்கான் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புதல்வன்_ெப.)
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) அகன்றா வரும் அளவும் $கம்ப.02007.3
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) காப்ெபன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலைக என்பான் ேபால எறி கதிேரான் $கம்ப.02007.4
வருந்தா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வருந்தினா
மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) தம்ைம வள்ளலும் ஆங்கு
$கம்ப.02008.1
இருந்தான் என்ேற இருந்தாகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எழுந்தா அருள்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02008.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்
கருமுகிைலப் ெபயந்தா காணா ேபதுற்றா $கம்ப.02008.3

ெபாருந்தா நயனம் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைமப் ெபான்றச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனப்
புரண்டா $கம்ப.02008.4
எட்டுத் திைசயும் ஓடுவா எழுவா விழுவா இடக் கடலுள் $கம்ப.02009.1
விட்டு நத்தான் நைம என்பா ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.)
விைனயின் விைளவு என்பா $கம்ப.02009.2
ஒட்டிப் படந்த தண்டகம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளதன்ேறா உணைவச் $கம்ப.02009.3
சுட்டுச் ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றுதுேமா ெதவுடதும்
ேதrன் சுவடு என்பா $கம்ப.02009.4
ேதrன் சுவடு ேநாக்குவா திரு மா நகrன் மிைசத் திrய $கம்ப.02010.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகிrக் குறி ஒற்றி
உவந்தா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உயி
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.02010.2
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் ேபாய் அேயாத்தி அைடந்தான் என அசனிக் $கம்ப.02010.3
காரும் கடலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்த என்னக் கடிது
ஆத்தா $கம்ப.02010.4
மான அரவின் வாய்த் தய வைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுைள
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றின் வழி $கம்ப.02011.1
ஆன கடுவுக்கு அரு மருந்தா அருந்தும் அமுதம்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்து $கம்ப.02011.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில் புகுந்த உயி
ெபாறுத்தா ஒத்தா ெபாரு அrய $கம்ப.02011.3

ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) மதைன மதன் அழித்தான் மீ ண்டான் என்ன
ஆண்ைடயா $கம்ப.02011.4
ஆறு ெசல்லச் ெசல்லத் ேத ஆழி கண்டா அயல் அப்பால் $கம்ப.02012.1
ேவறு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி காணா
விம்மாநின்ற உவைகயராய் $கம்ப.02012.2
மாறி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) வகுக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) முழுதும் $கம்ப.02012.3
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் எயில் மா நகரம் எய்தினா
$கம்ப.02012.4
புக்கா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெபான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபானான்
என்னும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகட்டா $கம்ப.02013.1
உக்கா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உயி உகுத்தா உற்றது எம்மால் உைரப்ப
அrதால் $கம்ப.02013.2
தக்கான் ேபானான் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) என்னும் தைகயும் உணந்தா மிைக
ஆவி $கம்ப.02013.3
அக்காலத்ேத அகலுேமா அவதி என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது ஆனால்
$கம்ப.02013.4
மன்னற்கு அல்ல வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தற்கு அல்ல
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய $கம்ப.02014.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) சிைறயின் இைடப்பட்டா இருந்தா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தவனும் $கம்ப.02014.2
உன்னற்கு அrய பழி அஞ்சி அன்ேறா ஒழிந்தது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்று $கம்ப.02014.3

பன்னற்கு அrய பல ெநறியும் பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கினான் $கம்ப.02014.4
ெவள்ளத்திைட வாழ் வட அனைல அஞ்சி ேவைல கடவாத $கம்ப.02015.1
பள்ளக் கடலின் முனி பணியால் ைபயுள் நகரம் ைவகிட ேமல் $கம்ப.02015.2
வள்ளல் தாைத பணியினால் வாேனா தவத்தால் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
இருளின் $கம்ப.02015.3
நள்ளில் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வr சிைலக் ைக நம்பி
ெசய்ைக நடத்துவாம் $கம்ப.02015.4
ெவய்ேயான் ஒளி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமனியின் விr ேசாதியின் மைறயப்
$கம்ப.02016.1
ெபாய்ேயா எனும் இைடயாஞூளாடும் இைளயாெனாடும் ேபானான் $கம்ப.02016.2
ைமேயா மரகதேமா மறிகடேலா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முகிேலா $கம்ப.02016.3
ஐேயா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வடிவு என்பது ஒ
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உைடயான் $கம்ப.02016.4
அளி அன்னது ஒ அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) துன்னிய குழலாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அமுதின் $கம்ப.02017.1
ெதளிவு அன்னது ஒ ெமாழியாள் நிைற தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அன்னது ஒ
ெசயலாள் $கம்ப.02017.2
ெவளி அன்னது ஒ இைடயாஞூளாடும் விைட அன்னது ஒ நைடயான்
$கம்ப.02017.3
களி அன்னமும் மட அன்னமும் உடன் ஆடுவ கண்டான் $கம்ப.02017.4
அஞ்சு அம்ைபயும் ஐயன் தனது அலகு அம்ைபயும் அளவா $கம்ப.02018.1

மஞ்சங்கைள ெவலல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நயனங்கைள உைடயாள் $கம்ப.02018.2
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) களி வr வண்டுகள்
குழலின்படி சுழலக் $கம்ப.02018.3
கஞ்சங்கைள மஞ்சன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நகுகின்றது கண்டாள் $கம்ப.02018.4
மா கந்தமும் மகரந்தமும் அளகம் தரும் மதியின் $கம்ப.02019.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) தரும் நுதலாஞூளாடு
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) தரும் இதழான் $கம்ப.02019.2
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தனி வருகின்றது மின்ேனாடு என மிளி பூண்
$கம்ப.02019.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தனி வருகின்றது பிடிேயாடு என நடவா $கம்ப.02019.4
ெதவுைள கட்டிய கிைள முட்டிய சுருதிச் சுைவ அமுதின் $கம்ப.02020.1
கிைள கட்டிய கருவிக் கிள இைசயின் பைச நறவின் $கம்ப.02020.2
விைள கட்டியின் மதுrத்து எழு கிளவிக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) விழி ேபால்
$கம்ப.02020.3
கைள கட்டவ தைள விட்டு எறி குவைளத் ெதவுைக கண்டான் $கம்ப.02020.4
அருப்பு ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலசத் துைண அமுது
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மத மா $கம்ப.02021.1
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எனலாம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழலாள் $கம்ப.02021.2
கருப்ேபந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இட
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02021.3

ெபாருப்பு ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாெனாடு
விைளயாடினாள் ேபானாள் $கம்ப.02021.4
பல் நந்து உகு தரளம் ெதவுகு பட பந்திகள் படு ந $கம்ப.02022.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) துயில் வதி தண்டைல அயல் நந்து உைற புளினம்
$கம்ப.02022.2
சின்னம் தரு மல சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசறி
நந்தனவனம் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) $கம்ப.02022.3
ெபான் நந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தன ேபானா $கம்ப.02022.4
கால் பாய்வன முது ேமதிகள் கதி ேமய்வன கைட வாய்ப் $கம்ப.02023.1
பால் பாய்வன நைற பாய்வன மல வாய் அளி படரச் $கம்ப.02023.2
ேசல் பாய்வன கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) பாய்வன ெசங்கால் மட
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.02023.3
ேபால் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மடவா படி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாடு
அைவ ேபானா $கம்ப.02023.4
பrதி பற்றிய பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) முற்றின $கம்ப.02024.1
மருத ைவப்பின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு நாடு ஒrஇச் $கம்ப.02024.2
சுருதி கற்று உய ேதாம் இல சுற்று உறும் $கம்ப.02024.3
விr திைரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகைய ேமவினா $கம்ப.02024.4
கங்ைக என்னும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திரு நதி $கம்ப.02025.1
தங்கி ைவகும் தேபாதன யாவரும் $கம்ப.02025.2
எங்கள் ெசல்கதி வந்தது என்று ஏம் உறா $கம்ப.02025.3
அம் கண் நாயகற் காண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அண்மினா $கம்ப.02025.4

ெபண்ணில் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுைவயில்
பிற_ெப.(பிற_ெப.) தமக்கு $கம்ப.02026.1
எண்ணின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இயம்பரும்
இன்பத்ைதப் $கம்ப.02026.2
பண்ணின் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பர
அமுைதப் பசும் $கம்ப.02026.3
கண்ணின் ேநாக்கினா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) களிக்கின்றா $கம்ப.02026.4
எதி ெகாடு ஏத்தின இன் இைச பாடின $கம்ப.02027.1
ெவதி ெகாள் ேகாலின ஆடின வரைனக்

$கம்ப.02027.2
கதி ெகாள் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணைனக் கண்ணினால்
$கம்ப.02027.3
மதுர வாr அமுது என மாந்துவா $கம்ப.02027.4
மைனயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ைவகலும் $கம்ப.02028.1
நிைனயும் ெநஞ்சின கண்டில ேநடுவா $கம்ப.02028.2
அைனய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற ஆண்டு
எதிந்தாகள் ேபால் $கம்ப.02028.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மா தவப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா $கம்ப.02028.4
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணப்
 புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டின $கம்ப.02029.1
ெமாழியும் இன் ெசாலின் ெமாய்ம் மல சூட்டின $கம்ப.02029.2
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் ஆ அமுது ஊட்டின
$கம்ப.02029.3

வழியின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருத்தத்ைத வட்டின

$கம்ப.02029.4
காயும் கானில் கிழங்கும் கனிகளும் $கம்ப.02030.1
தூய ேதடிக் ெகாணந்தன ேதான்றல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02030.2
ஆய கங்ைக அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02030.3
தைய ஓம்பிைன ெசய் அமுது என்றன $கம்ப.02030.4
மங்ைகயக்கு விளக்கு அன்ன மாைதயும் $கம்ப.02031.1
ெசங்ைக பற்றினன் ேதவரும் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அறப் $கம்ப.02031.2
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாதத்தின் $கம்ப.02031.3
அம் ைகயின் தரும் கங்ைகயின் ஆடினான் $கம்ப.02031.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நக்கரும் கங்ைகயும் ைகெதவுழாப் $கம்ப.02032.1
பன்னி நக்கரும் பாதகம் பா உடூளா $கம்ப.02032.2
என்னின் நக்குவ யானும் இன்று என்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02032.3
உன்னின் நக்கிெனன் உய்ந்தெனன் ஆம் என்றாள் $கம்ப.02032.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் நாகக் கரத்தினன் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
நிறக் $கம்ப.02033.1
கங்ைக வா சைடக் கற்ைறயன் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைட $கம்ப.02033.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) காண
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுகின்றான் வகித்
$கம்ப.02033.3

திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வனில் ேதான்றினான் $கம்ப.02033.4
தள்ளும் நப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கங்ைகத் தரங்கத்தான் $கம்ப.02034.1
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) நுண் இைட மா மலராஞூளாடும் $கம்ப.02034.2
ெவள்ளி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிறப் பாற்கடல் ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.02034.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமயில் ேதான்றினான் $கம்ப.02034.4
வஞ்சி நாணி வணங்க மட நைடக்கு $கம்ப.02035.1
அஞ்சி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஒதுங்க அடிக்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
$கம்ப.02035.2
கஞ்சம் நrல் ஒளிப்பக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புகப் $கம்ப.02035.3
பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவயும் ஆடினாள் $கம்ப.02035.4
ேதவேதவன் ெசறி சைடக் கற்ைறயுள் $கம்ப.02036.1
ேகாைவ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எருக்ெகாடு ெகான்ைறயின் $கம்ப.02036.2
பூவும் நாறலள் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைறயின்
$கம்ப.02036.3
நாவி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல கங்ைகயும் நாறினாள் $கம்ப.02036.4
நுைரக் ெகாழுந்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுடங்கலால் $கம்ப.02037.1
நைரத்த கூந்தலின் நங்ைக மந்தாகினி $கம்ப.02037.2
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைத தனிைமைய
உன்னுவாள் $கம்ப.02037.3

திைரக் ைக நட்டிச் ெசவிலியின் ஆட்டினாள் $கம்ப.02037.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற மைழக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.02038.1
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நrைடத் தாழ்ந்து
குைழப்பன $கம்ப.02038.2
கங்ைக யாற்றுடன் ஆடும் கrயவள் $கம்ப.02038.3
ெபாங்கும் ந சுழி ேபாவன ேபான்றேவ $கம்ப.02038.4
சுழி பட்டு ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூங்கு ஒலி
ஆற்றுத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02039.1
விழியில் ேசல் உகள் வால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவள்ளத்து $கம்ப.02039.2
முழுகித் ேதான்றுகின்றாள் முதல் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.02039.3
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்று எழுவாள் என ஆயினாள்
$கம்ப.02039.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பண்டு தண்டலால்
$கம்ப.02040.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பாதகம் தத்து விளங்கினாள்
$கம்ப.02040.2
ஐயன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எலாம் அைளந்தாள் இனி $கம்ப.02040.3
ைவயம் மா நரகத்திைட ைவகுேமா $கம்ப.02040.4
துைற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடிச் சுருதிேயா
$கம்ப.02041.1

உைறயுள் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடேயா_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ_பட.பன்.)
உண $கம்ப.02041.2
இைறவற் ைகெதவுழுது ஏந்து எr ஓம்பிப் பின் $கம்ப.02041.3
அறிஞ காதற்கு அைம விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆயினான் $கம்ப.02041.4
வருந்தித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுைதயும் $கம்ப.02042.1
அருந்தும் ந என்று அமரைர ஊட்டினான் $கம்ப.02042.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடகு உண்டு
விளங்கினான் $கம்ப.02042.3
திருந்தினா வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேதயுேமா
$கம்ப.02042.4
ஆய காைலயின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அம்பிக்கு $கம்ப.02043.1
நாயகன் ேபாக் குகன் எனும் நாமத்தான் $கம்ப.02043.2
தூய கங்ைகத் துைற விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதவுன்ைமயான் $கம்ப.02043.3
காயும் வில்லினன் கல் திரள் ேதாளினான் $கம்ப.02043.4
துடியன் நாயினன் ேதால் ெசருப்பு ஆத்த ேப $கம்ப.02044.1
அடியன் அல் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ன
நிறத்தினான் $கம்ப.02044.2
ெநடிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெநருக்கினன் ந முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
$கம்ப.02044.3
இடியிேனாடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் $கம்ப.02044.4

ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) துத்தr ேகாடு அதி ேபrைக $கம்ப.02045.1
பம்ைப பம்பு பைடயினன் பல்லவத்து $கம்ப.02045.2
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழிகவுள் $கம்ப.02045.3
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ஈட்டம் புைர கிைள சுற்றினான் $கம்ப.02045.4
காழம் இட்ட குறங்கினன் கங்ைகயின் $கம்ப.02046.1
ஆழம் இட்ட ெநடுைமயினான் அைர $கம்ப.02046.2
தாழ விட்ட ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேதாலன் தயங்குறச் $கம்ப.02046.3
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்ட ெதவுடு புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வாலினான் $கம்ப.02046.4
பல் ெதவுடுத்த அன்ன பல்கு கவடியன் $கம்ப.02047.1
கல் ெதவுடுத்தன்ன ேபாலும் கழலினன் $கம்ப.02047.2
அல் ெதவுடுத்தன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் $கம்ப.02047.3
ெநற்ெறாடு ஒத்து ெநr புருவத்தினான் $கம்ப.02047.4
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) வன் ெசறும்பில் பிறங்கிச் ெசறி $கம்ப.02048.1
வண்ண வன் மயி_ெப.(மயி_ெப.) வாந்து உய முன்ைகயான் $கம்ப.02048.2
கண் அகன் தட மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) எனும் கல்லினன் $கம்ப.02048.3
எண்ெணய் உண்ட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புைர ேமனியான் $கம்ப.02048.4
கச்ெசாடு ஆத்த கைறக் கதி வாளினன் $கம்ப.02049.1
நச்சு அராவின் நடுக்கு உறும் ேநாக்கினன் $கம்ப.02049.2
பிச்ச ஆம் அன்ன ேபச்சினன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.02049.3
வச்சிராயுதம் ேபாலும் மருங்கினான் $கம்ப.02049.4

ஊற்று ெமாய் நறவு ஊெனாடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நுக $கம்ப.02050.1
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ேமய நைக இல் முகத்தினான் $கம்ப.02050.2
சீற்றம் இன்றியும் த எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்குவான்
$கம்ப.02050.3
கூற்றம் அஞ்சக் குமிறும் குரலினான் $கம்ப.02050.4
சிருங்கிேபரம் எனத் திைரக் கங்ைகயின் $கம்ப.02051.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நக உைற
வாழ்க்ைகயன் $கம்ப.02051.2
ஒருங்கு ேதெனாடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உபகாரத்தன் $கம்ப.02051.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளைலக் காண
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02051.4
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) அப்புறம் நிற்கச் சுடு கைண $கம்ப.02052.1
வில் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைர வக்கிய

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02052.2
அற்றம் நத்த மனத்தினன்
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02052.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வாயிைல நண்ணினான்
$கம்ப.02052.4
கூவா முன்னம் இைளேயான் குறுகி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02053.1
ஆவான் யா என அன்பின் இைறஞ்சினான் $கம்ப.02053.2

ேதவா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேசவிக்க
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.02053.3
நாவாய் ேவட்டுவன் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அடிேயன் என்றான் $கம்ப.02053.4
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு ெநடியவன் ெதவுழுது தம்பி $கம்ப.02054.1
ெகாற்றவ நின்ைனக் காணக் குறுகினன்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூட்டச் $கம்ப.02054.2
சுற்றமும் தானும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தூயவன் தாயின்
நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02054.3
எற்றும் நக் கங்ைக நாவாய்க்கு இைற குகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
என்றான் $கம்ப.02054.4
அண்ணலும் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பால்
அைழத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவைன என்னப் $கம்ப.02055.1
பண்ணவன் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
பrவினன் விைரவில் புக்கான் $கம்ப.02055.2
கண்ணைனக் கண்ணின் ேநாக்கிக் கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி $கம்ப.02055.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாய் புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02055.4
இருத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்னேலாடும் இருந்திலன்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நத்த $கம்ப.02056.1
அருத்தியன் ேதவனும் மீ னும் அமுதினுக்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆகத் $கம்ப.02056.2

திருத்திெனன் ெகாணந்ேதன் என் ெகால் திரு உளம் என்ன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.02056.3
விருத்த மாதவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முறுவலன் விளம்பலுற்றான் $கம்ப.02056.4
அrய தாம் உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்பினால்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.02057.1
தெரழுதரக் ெகாணந்த என்றால் அமுதினும் சீத்த அன்ேற $கம்ப.02057.2
பrவினில் தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னில்
பவித்திரம் எம் அேனாக்கும் $கம்ப.02057.3
உrயன இனிதின் நாமும் உண்டெனம் அன்ேற என்றான் $கம்ப.02057.4
சிங்க ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

பின்னரும்
ெசப்புவான் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.02058.1
இங்கு உைறந்து எறி நக் கங்ைக ஏறுதும் நாைள யாணப் $கம்ப.02058.2
ெபாங்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சுற்றத்ேதாடும் ேபாய்
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உன் ஊrல்
$கம்ப.02058.3
தங்கி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நாவாேயாடும் சாருதி விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
என்றான் $கம்ப.02058.4
கா குலாம் நிறத்தான் கூறக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உணத்துவான்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02059.1
பா குலாம் ெசல்வ நின்ைன இங்ஙனம்
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ைண $கம்ப.02059.2

ஈகிலாக் கள்வேனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்னலின் இருக்ைக
ேநாக்கித் $கம்ப.02059.3
தகிேலன் ஆனது ஐய ெசய்குெவன் அடிைம என்றான் $கம்ப.02059.4
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வில் குrசில்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கூறிய ெகாள்ைக ேகட்டான்
$கம்ப.02060.1
சீைதைய ேநாக்கித் தம்பி திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கித் தராக் $கம்ப.02060.2
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று கருைணயின்
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) கண்ணன் $கம்ப.02060.3
யாதினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்ெமாடு என்றான்
$கம்ப.02060.4
திரு நக தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மானவ தெரழுத்தி என்னப் $கம்ப.02061.1
பருவரல் தம்பி கூறப் பrந்தவன் ைபயுள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02061.2
இரு கண் ந அருவி ேசாரக் குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்ேன $கம்ப.02061.3
ெபரு நிலக் கிழத்தி ேநாற்றும் ெபற்றிலள் ேபாலும் என்னா $கம்ப.02061.4
விr இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பைகைய ஓட்டித் திைசகைள
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02062.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) உந்தி உய புகழ் நிறுவி
நாளும் $கம்ப.02062.2
இரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவக்கும்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)

இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrந்து வந்த

$கம்ப.02062.3
ெசரு வலி வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

என்னச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதிச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசன்றான் $கம்ப.02062.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாய் நியமம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மரபுளி
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகல் $கம்ப.02063.1
ேவைல வாய் அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) அன்னாளும் வரனும்

விrத்த நாணல்
$கம்ப.02063.2
மாைலவாய்ப் பாrன் பாயல் ைவகின வr வில் ஏந்திக் $கம்ப.02063.3
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வாய் அளவும் தம்பி இைமப்பிலன் காத்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02063.4
தும்பியின் குழாத்தில் சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுற்றத்தன் ெதவுடுத்த வில்லன் $கம்ப.02064.1
ெவம்பி ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழியாநின்ற
ெநஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் $கம்ப.02064.2
தம்பி நின்றாைன ேநாக்கித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனிைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02064.3
அம்பியின் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

அருவி
ேசா குன்றில் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02064.4
துறக்கேம முதல ஆய தூயன யாைவேயனும் $கம்ப.02065.1
மறக்குமா நிைனயல் அம்மா வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ேதாற்றும் மாக்கள்
$கம்ப.02065.2
இறக்கும் ஆறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பான்ேபால் முன்ைன
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இறந்தான் பின்னாள் $கம்ப.02065.3

பிறக்கும் ஆறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பான்ேபால் பிறந்தனன்
பிறவா ெவய்ேயான் $கம்ப.02065.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெசவ்ேவ ேசற்றில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேதrல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02066.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநாக்கின
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறு ஒ $கம்ப.02066.2
அஞ்சன ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) அன்ன ஐயைன ேநாக்கிச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02066.3
வஞ்சி வாழ் வதனம் என்னும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலந்தது அன்ேற
$கம்ப.02066.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாவும்
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாமத் $கம்ப.02067.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முதற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லான் மைறயவ
ெதவுடரப் ேபானான் $கம்ப.02067.2
ஆள் முதற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) அன்பைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய $கம்ப.02067.3
ேகாள் முதற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவாய்
ெகாணருதி விைரவின் என்றான் $கம்ப.02067.4

ஏவிய ெமாழி ேகளா இழி_வி.(இழி_வி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாழி கண்ணான்
$கம்ப.02068.1
ஆவியும் உைலகின்றான் அடியிைண பிrகல்லான் $கம்ப.02068.2
காவியின்மல காயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அைனயாைனத் $கம்ப.02068.3
ேதவிெயாடு அடிதாழாச் சிந்தைன உைர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02068.4
ெபாய்ம் முைற இலரால் எம் புகலிடம் வனேமயால் $கம்ப.02069.1
ெகாய்ம் முைற உறு தாராய் குைறவு இெலம் வலிேயமால் $கம்ப.02069.2
ெசய்ம் முைற குற்ேறவல் ெசய்குதும் அடிேயாைம $கம்ப.02069.3
இம்முைற உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) என்னா இனிது இரு ெநடிது எம் ஊ
$கம்ப.02069.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உள திைன உண்டால் ேதவரும் நுகதற்கு ஆம் $கம்ப.02070.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உள துைண நாேயாம் உயி உள விைளயாடக் $கம்ப.02070.2
கான் உள புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடக் கங்ைகயும் உளது அன்ேறா $கம்ப.02070.3
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உள தைனயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது இரு
நாட எம்பால் $கம்ப.02070.4
ேதால் உள துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபாலும் சுைவ உள ெதவுட மஞ்சம்
$கம்ப.02071.1
ேபால் உள பரண் ைவகும் புைர உள கடிது
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02071.2
கால் உள சிைல பூணும் ைக உள கலி வானின் $கம்ப.02071.3
ேமல் உள ெபாருேளனும் விைரெவாடு ெகாணேவமால் $கம்ப.02071.4

ஐயிருபத்ேதாடு ஐந்தாயிர உள ஆைண $கம்ப.02072.1
ெசய்குந சிைல ேவட ேதவrன் வலியாரால் $கம்ப.02072.2
உய்குதும் அடிேயாம் எம் குடில் இைட ஒருநாள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02072.3
ைவகுதி எனின் ேமல் ஓ வாழ்வு இைல பிறிது என்றான் $கம்ப.02072.4
அண்ணலும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகளா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
நிைற அருள் மிக்கான் $கம்ப.02073.1
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நைக ெசய்தான் வர
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைழ யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02073.2
புண்ணிய நதி ஆடிப் புனிதைர வழிபாடு உற்று $கம்ப.02073.3
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில நாளில் குறுகுதும்
இனிது என்றான் $கம்ப.02073.4
சிந்தைன உணகிற்பான் ெசன்றனன் விைரேவாடு $கம்ப.02074.1
தந்தனன் ெநடுநாவாய் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நயனத்தான் $கம்ப.02074.2
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) தைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருளுதி விைட
என்னா $கம்ப.02074.3
இந்துவின் நுதலாடூளாடு இளவெலாடு இனிது ஏறா $கம்ப.02074.4
விடுநதி கடிது என்றான் ெமய் உயி அைனயானும் $கம்ப.02075.1
முடுகினன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாவாய் முr திைர ெநடுநவாய்க்
$கம்ப.02075.2
கடிதினின் மட அன்னக் கதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா $கம்ப.02075.3

இட உற மைறேயாரும் எr உறும் ெமழுகு ஆனா $கம்ப.02075.4
பால் உைட ெமாழியாளும் பகலவன் அைனயானும் $கம்ப.02076.1
ேசல் உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந சிந்தின
விைளயாடத் $கம்ப.02076.2
ேதால் உைட நிமி ேகாலில் துழவிட எழும் நாவாய் $கம்ப.02076.3
கால் உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெஞண்டில் ெசன்றது கடிது அம்மா
$கம்ப.02076.4
சாந்து அணி புளினத்தின் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) உய
கங்ைக $கம்ப.02077.1
காந்து இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மின்னக் கடி கமழ் கமலத்தில் $கம்ப.02077.2
ேசந்து ஒளி விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதள் திைர
எனும் நிமி ைகயால் $கம்ப.02077.3
ஏந்தினள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாேன ஏற்றினள் இனிது அப்பால் $கம்ப.02077.4
அத்திைச உற்று ஐயன் அன்பைன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிச் $கம்ப.02078.1
சித்திரகூடத்தில் ெசல் ெநறி பக என்னப் $கம்ப.02078.2
பத்தியின் உயி ஈயும் பrவினன் அடி தாழா $கம்ப.02078.3
உத்தம அடி நாேயன் ஓதுவது உளது என்றான் $கம்ப.02078.4
ெநறி இடுெநறி வல்ேலன் ேநடிெனன் வழுவாமல் $கம்ப.02079.1
நறியன கனி காயும் நறவு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தரவல்ேலன்
$கம்ப.02079.2
உைறவிடம் அைமவிப்ேபன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடிவைர உம்ைமப்
$கம்ப.02079.3
பிறிகிெலன் உடன் ஏகப் ெபறுகுெவன் எனில் நாேயன். $கம்ப.02079.4

தயன அைவ யாவும் திைசதிைச ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நூறித் $கம்ப.02080.1
தூயன உைற கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) துருவிெனன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வல்ேலன் $கம்ப.02080.2
ேமயின ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நாடித்
தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) விைனமற்றும்
$கம்ப.02080.3
ஏயின ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் இருளினும் ெநறி
ெசல்ேவன். $கம்ப.02080.4
கல்லுெவன் மைல ேமலும் கவைலயின் முதல் யாவும் $கம்ப.02081.1
ெசல்லுெவன் ெநறி தூரம்_ெப.(தூரம்_ெப.) ெசறி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
தரவல்ேலன் $கம்ப.02081.2
வில்லினம் உெளன் ஒன்றும் ெவருவெலன் இருேபாதும் $கம்ப.02081.3
மல்லினும் உய ேதாளாய் மல அடி பிrேயனால் $கம்ப.02081.4
திருவுளம் எனின் மற்று என் ேசைனயும் உடேன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02082.1
ஒருவெலன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபாதும் உைறகுெவன் உள ஆனா
$கம்ப.02082.2
மருவல எனின் முன்ேன மாள்குெவன் மிைக அல்ேலன் $கம்ப.02082.3
ெபாரு அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாபா ேபாதுெவன் உடன் என்றான்
$கம்ப.02082.4
அன்னவன் உைர ேகளா அமலனும் உைர ேநவான் $கம்ப.02083.1
என் உயி அைனயாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இளவல் உன் இைளயான் இந்
$கம்ப.02083.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலவள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேகள் நளி
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.02083.3
உன்னுைடயது நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உன் ெதவுழில் உrைமயின்
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02083.4
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உளது எனின் அன்ேற சுகம் உளது
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றிப் $கம்ப.02084.1
பின்பு உளது இைட மன்னும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) உளது என உன்ேனல்
$கம்ப.02084.2
முன்பு உெளம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நால்ேவம் முடிவு உளது என உன்னா
$கம்ப.02084.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உள இனி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஓ ஐவகள் உள
ஆேனாம். $கம்ப.02084.4
பட உற உளன் உம்பி கான் உைற பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02085.1
இட உறு தைகயாேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என உrயாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02085.2
சுட உறு வடி ேவலாய் ெசால் முைற கடேவன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.02085.3
வடதிைச வரும் அந்நாள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைழ வருகின்ேறன்.
$கம்ப.02085.4
அங்கு உள கிைள காவற்கு அைமதியின் உளன் உம்பி $கம்ப.02086.1
இங்கு உள கிைள காவற்கு யா உள உைரெசய்யாய் $கம்ப.02086.2
உன் கிைள எனது அன்ேறா உறு துய உறல் ஆேமா $கம்ப.02086.3

என் கிைள இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கா என் ஏவலின் இனிது என்றான்
$கம்ப.02086.4
பணிெமாழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் $கம்ப.02087.1
பிணி உைடயவன் என்னும் ேபதினன் விைட
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02087.2
அணி இைழ மயிேலாடும் ஐயனும் இைளேயானும் $கம்ப.02087.3
திணி மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிைற கானில் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறும் ெநறி
ெசன்றா $கம்ப.02087.4
பூrய புண மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெபாது மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என மன்னும்
$கம்ப.02088.1
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
இளேவனில் $கம்ப.02088.2
ஆrயன் வரேலாடும் அமுது அளவிய சீதக் $கம்ப.02088.3
கா உறு குறி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) காட்டியது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
எங்கும் $கம்ப.02088.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) நிலேவ ேபால் விr கதி
இைட வசப்
 $கம்ப.02089.1
பயில் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஈனப் பனி புைர துளி
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கம்ப.02089.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) தர இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால்
பூ அளவியது எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02089.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) நடம் ஆடும் வழி இனியன
ேபானா $கம்ப.02089.4

மன்றலின் மலி ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல்
மடமாேன $கம்ப.02090.1
இன் துயில் வதி ேகாபத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விரவின எங்கும் $கம்ப.02090.2
ெகான்ைறகள் ெசாr ேபாதின் குப்ைபகள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மாைலப்
$கம்ப.02090.3
ெபான் திணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மானப் ெபாலிவன பல காணாய். $கம்ப.02090.4
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஞXமிறு ஆகப் படும்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பைண ஆக $கம்ப.02091.1
நாணின ெதவுகு பீலி ேகாலின நடம் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$கம்ப.02091.2
பூண் இயல் நின சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ெபாலிவது பல கண்ணில் $கம்ப.02091.3
காணிய எனல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) களி
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய்.
$கம்ப.02091.4
ேசந்து ஒளி விr ெசவ்வாய்ப் ைபங்கிளி ெசறி ேகாலக் $கம்ப.02092.1
காந்தளின் மல ஏறிக் ேகாதுவ கவின் ஆரும் $கம்ப.02092.2
மாந் தளி நறுேமனி மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முன்ைக $கம்ப.02092.3
எந்தின எனல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பின
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய் $கம்ப.02092.4
ெநய்ஞ் ஞXைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவலின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உறு
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) முற்றிக் $கம்ப.02093.1
ைகஞ் ஞXைற நிமி கண்ணாய் கருதின இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்ேற
$கம்ப.02093.2

ெமய்ஞ் ஞXைற விr சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) கண்டு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
விழி கண்டு $கம்ப.02093.3
மஞ்ைஞயும் மட மானும் வருவன இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய்.
$கம்ப.02093.4
பூவல குரேவாடும் புைட தவழ் பிடவு_ெப.(பிடவு_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02094.1
மா அல ெசாr சூழல் துயில் எழும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஒன்றின் $கம்ப.02094.2
தூவி இன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறத் துைண பிr ெபைடதான்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.02094.3
ேசவெலாடு உற ஊடித் திrவதன் இயல் காணாய். $கம்ப.02094.4
அருந்ததி அைனயாேள அமுதினும் இனியாேள $கம்ப.02095.1
ெசருந்தியின் மல தாங்கும் ெசறி இதழின் அேசாகம் $கம்ப.02095.2
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களி வண்டில்
ெபாதிவன ெபான் ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02095.3
இருந்ைதயின் எழு த ஒத்து எழுவது ஒ இயல் பாராய். $கம்ப.02095.4
ஏந்து இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) முைலயாேள எழுதரும் எழிலாேள
$கம்ப.02096.1
காந்தளின் முைக கண்ணில் கண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) களி
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $கம்ப.02096.2
பாந்தள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என உன்னிக் கவ்வியபடி பாராத்
$கம்ப.02096.3
ேதம் தளவுகள் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு
குறு நைக காணாய். $கம்ப.02096.4

குன்று உைற வய மாவின் குருைளயும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சிந்திப்
$கம்ப.02097.1
பின்றின எனல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிடி தரு
சிறு மாவும் $கம்ப.02097.2
அன்றல பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
ஒல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்டதம்
மைன ஆவின் $கம்ப.02097.3
கன்ெறாடு விைளயாடும் களியன பல காணாய். $கம்ப.02097.4
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைர குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாேத அணி இைழ எனல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02098.1
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மல நிைற மாைலக்
ெகாம்புகள் நதி ேதாறும் $கம்ப.02098.2
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புைர நுைர நrல் ேதாய்வன துைற ஆடும் $கம்ப.02098.3
முகிழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைலயாrல் மூழ்குவ பல காணாய். $கம்ப.02098.4
முற்றுறும் முைக கிண்டி முரல்கில சிறு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.02099.1
வில் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மாேத அம் மல விr ேகாங்கின் $கம்ப.02099.2
சுற்று உறும் மல ஏறித் துயில்வன சுட மின்னும் $கம்ப.02099.3
ெபான் தகடு உறும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைரவன பல காணாய். $கம்ப.02099.4
கூடிய நைற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
விழிெகாள்ளா $கம்ப.02100.1
மூடிய களி மன்னும் முடுகின ெநறி காணா $கம்ப.02100.2
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைற மா
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அந்தrன் இைச முன்னம் $கம்ப.02100.3

பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
கண்ணா வருவன பல காணாய். $கம்ப.02100.4
கன்னிய அணி ேகாலம் கற்று அறிகுந என்னப் $கம்ப.02101.1
ெபான் அணி நற ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ேகாங்குகள் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூ $கம்ப.02101.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடயாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அளி வள அளகப் பூம் $கம்ப.02101.3
சின்ன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல மானச் சிந்துவ பல காணாய். $கம்ப.02101.4
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கிள மல வாரும் மாருதம்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வாசக் $கம்ப.02102.1
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) கிளதரு சுண்ணம் கல் இைடயன கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
அத்து $கம்ப.02102.2
அணங்கினும் இனியாய் உன் அணி வடம்_ெப.(வடம்_ெப.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கம்ப.02102.3
சுணங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அைவ மானத் துறுவன பல காணாய்.
$கம்ப.02102.4
அடி இைண ெபாைற கல்லா என்று ெகால் அத எங்கும் $கம்ப.02103.1
இைடயிைட மல சிந்தும் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய் $கம்ப.02103.2
ெகாடியிெனாடு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாசக் ெகாம்புகள் குயிேல உன்
$கம்ப.02103.3
துடி புைர இைட மானத் துவள்வன இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய்
$கம்ப.02103.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைர விழியாய் உன் மல அடி அணி மானத் $கம்ப.02104.1

தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) புைர தளி ைவகும் தைக ஞXமிறு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய் $கம்ப.02104.2
ேகாள் புைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாசக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புைர
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) காணாய் $கம்ப.02104.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைர இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேவயின் ெதவுகுதிகள்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணாய் $கம்ப.02104.4
பூ நைன சிைன துன்றிப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இைடயிைட பம்பி $கம்ப.02105.1
நால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நளி வல்லி ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நைவ இல பல்கி
$கம்ப.02105.2
மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) மாைலக்
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வதி கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
$கம்ப.02105.3
த நிக ெதவுழில் ஆைடத் திைர ெபாருவன பாராய் $கம்ப.02105.4
என்று நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மடவாடூளாடு இனிதினின் விைளயாடிப்
$கம்ப.02106.1
ெபான் திணி திரள் ேதாளான் ேபாயினன் ெநறி ேபாதும் $கம்ப.02106.2
ெசன்றது குடபால் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருமைல
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறா $கம்ப.02106.3
என்றனன் விைன ெவன்ேறா ேமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனேலாடும்
$கம்ப.02106.4
அருத்தியன் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) விம்மும்
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) நாளில் $கம்ப.02107.1
திருத்திய விைன முற்றிற்று இன்று எனல் தெரழுகின்றான் $கம்ப.02107.2

பரத்துவன் எனும் நாமப் பரமுனி பவ ேநாயின் $கம்ப.02107.3
மருத்துவன் அைனயாைன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எதிெகாள
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02107.4
குைடயினன் நிமி ேகாலன் குண்டிைகயினன் மூrச் $கம்ப.02108.1
சைடயினன் உr மானின் சருமன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மர நாrன்
$கம்ப.02108.2
உைடயினன் மயி_ெப.(மயி_ெப.) நாலும் உருவினன் உயி
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02108.3
நைடயினன் மைற நாலும் நடம் நவில்தரு நாவான் $கம்ப.02108.4
ெசந்தழல் புr ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திைச முக முனி ெசவ்ேவ
$கம்ப.02109.1
தந்தன உயி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி என
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02109.2
அந்தணன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் அைம எனின் அமர ஈசன் $கம்ப.02109.3
உந்தியின் உதவாேம உதவிடு ெதவுழில் வல்லான் $கம்ப.02109.4
அம்முனி வரேலாடும் அழகனும் மல தூவி $கம்ப.02110.1
மும்முைற ெதவுழுதான் அம் முதல்வனும் எதி புல்லி $கம்ப.02110.2
இம்முைற உருேவா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) காண்குவது என
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.02110.3
விம்மினன் இழி_வி.(இழி_வி.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

விழி வழி உக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02110.4
அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநடிது ஆளும் அைமதிைய
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தரப் $கம்ப.02111.1

புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எமது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புைர இைட
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நாளில் $கம்ப.02111.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல தவ ேவடம் தழுவிைன வருவான் என் $கம்ப.02111.3
இகல் அடு சிைல வர இைளயவெனாடும் என்றான் $கம்ப.02111.4
உற்றுள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உணவுற
உைரெசய்தான் $கம்ப.02112.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ முனி அந்ேதா விதி தரும் நைவ என்பான்
$கம்ப.02112.2
இற்றது ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேடாஇனி என
இடெகாண்டான் $கம்ப.02112.3
ெபற்றிலள் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அந்ேதா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) நிலமகள்
என்றான் $கம்ப.02112.4
துப்பு உறு துவ வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) தூ ெமாழி இேவளாடும் $கம்ப.02113.1
அப்பு உறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆளுதி கடிது என்னா
$கம்ப.02113.2
ஒப்பு அறும் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உன்ைன உய வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) உற ஏகு
என்று $கம்ப.02113.3
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrவு உயி உய்ந்தான் என் துைண
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.02113.4
அல்லலும் உள இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அணுகலும் உள அன்ேறா $கம்ப.02114.1
நல்லவும் உள ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நைவகளும் உள அன்ேறா $கம்ப.02114.2

இல்ைல ஒ பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இன்று இட
உறும் இதின் என்னாப் $கம்ப.02114.3
புல்லினன் உடேன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிது உைற புைர புக்கான் $கம்ப.02114.4
புக்கு உைற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நல்கிப் பூசைன முைற ேபணித் $கம்ப.02115.1
தக்கன கனி காயும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர தரும்
அன்பால் $கம்ப.02115.2
ெதவுக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முைற கூறித் தூயவன் உயிேபாலும்
$கம்ப.02115.3
மக்களின் அருள் உற்றான் ைமந்தரும் மகிழ்வுற்றா $கம்ப.02115.4
ைவகின கதி நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அளைவயின் மைறேயானும் $கம்ப.02116.1
உய்குெவன் இவெனாடு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உடன் உைறதலின்
என்பான் $கம்ப.02116.2
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இனிது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசல்வைன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) முன்னாக்
$கம்ப.02116.3
ெகாய் குல மல மாப கூறுவது உளது என்றான் $கம்ப.02116.4
நிைறயும் ந மல ெநடுங்கனி கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) காய்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02117.1
குைறயும் தயைவ தூயைவ குைறவு இல எம்ேமாடு $கம்ப.02117.2
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி ஒருங்கினில் உய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயல்வாக்கு $கம்ப.02117.3

இைறயும் ஈது அலாது இனியது ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அrது இன்னும்
$கம்ப.02117.4
கங்ைகயாஞூளாடு கrயவள் நாமகள்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02118.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆதலின் பிrயெலன் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசங்கண் $கம்ப.02118.2
அம் கண் நாயக அயனுக்கும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தத்தம் $கம்ப.02118.3
எங்கள் ேபாலிய தரத்தது அன்று இருத்தி ஈண்டு என்றான் $கம்ப.02118.4
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
அம்ெமாழி விரும்பினன் புகல $கம்ப.02119.1
நண்டது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நாட்டுக்கு நடு ஆம் $கம்ப.02119.2
மாண்ட சிந்ைதய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி ைவகுெவன் என்றால்
$கம்ப.02119.3
ஈண்ட யாவரும் ெநருங்குவ என்றனன் இராமன் $கம்ப.02119.4
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உள்ளேத ஐய ேகள் ஐயிரண்டு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02120.1
காவதப் ெபாழிற்கு அப்புறம் கழிந்தபின் காண்டி $கம்ப.02120.2
ேமவு காதலின் ைவகுதி விண்ணினும் இனிதாத் $கம்ப.02120.3
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ைகெதவுழும் சித்திர கூடம் என்று உளதால். $கம்ப.02120.4
என்று காதலின் ஏயினன் அடி ெதவுழுது ஏகிக் $கம்ப.02121.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) முல்ைலயும் குறுகிச் $கம்ப.02121.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசங்கதிச் ெசல்வனும் நடு
உறச் சிறு மான் $கம்ப.02121.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகள்
கைர உைடக் காளிந்தி கண்டா $கம்ப.02121.4
ஆறு கண்டன அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சின
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02122.1
நறு ேதாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படிந்தா $கம்ப.02122.2
ஊறும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கனி கிழங்கிேனாடு உண்டு ந உண்டா
$கம்ப.02122.3
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இைளேயான் $கம்ப.02122.4
வாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) துணித்தனன்
மாைணயின் ெகாடியால்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) $கம்ப.02123.1
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தெபமூபம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதின் உம்பrன்
உலம்ேபால் $கம்ப.02123.2
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ேதவிெயாடு இனிது வற்றிருப்ப

$கம்ப.02123.3
நங்கினன் அந்த ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நதி இரு ைகயால்
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02123.4
ஆைல பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அேயாத்திய ஆண்டைகக்கு இைளயான்
$கம்ப.02124.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மால் வைரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் மந்தரம்
திrயக் $கம்ப.02124.2

காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவைலயின் உற்றது
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந கடிதின் $கம்ப.02124.3
ேமைல ேவைலயில் பாய்ந்தது
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.02124.4
அைனய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஏறின அக்கைர
அைணந்தா $கம்ப.02125.1
புைனயும் வற்கைலப் ெபாற்பின ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி ேபானா
$கம்ப.02125.2
சிைனயும் மூலமும் முகடும் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தய்ந்து $கம்ப.02125.3
நிைனயும் ெநஞ்சமும் சுடுவேதா ெநடுஞ்சுரம் ேநந்தா $கம்ப.02125.4
நங்கல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றலள் சனகி என்று
அண்ணலும் நிைனந்தான் $கம்ப.02126.1
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெவய்யவன் உடுபதி எனக் கதி உகுத்தான் $கம்ப.02126.2
தாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலைவகள்
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைழத்த $கம்ப.02126.3
பாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பங்கய வனங்களாய்ப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02126.4
வறுத்து வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனயன வல்
அயில் பரல்கள் $கம்ப.02127.1

பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல எனக் குளிந்தன
பைசந்த $கம்ப.02127.2
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrந்தன வல்லிகள்
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02127.3
கறுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு எயிற்றின் ஊடு அமுது உகக்
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02127.4
குழுமி ேமகங்கள் குமுறின குளி துளி ெகாணந்த $கம்ப.02128.1
முழு வில் ேவடரும் முனிவrன் முனிகில உயிைரத் $கம்ப.02128.2
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பசி இல பைக
இல தணித்ந்த_ெப.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02128.3
உழுைவயின் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மான் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
கன்றுகள் உண்ட $கம்ப.02128.4
கல் அைளக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகடு
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயகின்ற கதழ்
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) $கம்ப.02129.1
அல்லல் உற்று இல அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கிடந்தன
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கம்ப.02129.2
வல்ைல உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய் புற்ெறாடும்
எrவன மணிவாழ் $கம்ப.02129.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
கன்னிய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02129.4

படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.)
பசு_ெப.(பசு_ெப.) நிறக் கம்பளம் பரப்பிக் $கம்ப.02130.1
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேககயம்
ேதாைககள் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $கம்ப.02130.2
மடந்ைதமா என நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ெதவுறும் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02130.3
ெதவுடந்து பாணrல் பாங்கு இைச முரன்றன தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.02130.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்றியும் கனிந்தன கனி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கந்தம் $கம்ப.02131.1
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற முழுதும் $கம்ப.02131.2
ேகால மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ஒத்தன ெகாம்பகள் இம்பச் $கம்ப.02131.3
சீலம் அன்றியும் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேவறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உளேதா $கம்ப.02131.4
எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) தங்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இருடிகள்
இருப்பிடம் ஏய்ந்த $கம்ப.02132.1
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் ெதவுறும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறக்
ேகாபங்கள் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $கம்ப.02132.2
பயில் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெதவுறும் பிrந்தன ேபைடையப் பயிரும் $கம்ப.02132.3
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இரங்கின குருந்தம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்பின முருந்தம்
$கம்ப.02132.4
பந்தம் ஞாட்பு உறு பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) $கம்ப.02133.1

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வைர உயி உறத் தழுவின
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02133.2
கந்த ஓதிய சிந்ைதயில் ெகாதித்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கழேலா
$கம்ப.02133.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக் குளிந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனேம $கம்ப.02133.4
ெவளிறு நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைலைய
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனப் ேபானா $கம்ப.02134.1
ஒளிறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதிக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
சூல் வயிற்று உைதப்பப் $கம்ப.02134.2
பிளிறும் ேமகத்ைதப் பிடிெயனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைனத் தடக்ைக
$கம்ப.02134.3
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நட்டும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சித்திர கூடத்ைதக்
கண்டா $கம்ப.02134.4
நிைனயும் ேதவக்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02135.1
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபய உைட அமலன்
$கம்ப.02135.2
சனகன் மா மட மயிற்கு அந்தச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02135.3
கனக மால் வைர இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எலாம் தெரழுவு உறக் காட்டும்
$கம்ப.02135.4
வாளும் ேவலும் விட்டு அளாயின அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கண் மயிேல
$கம்ப.02136.1

தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தைழதரு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கம்ப.02136.2
நள மாைலய துயில்வன ந உண்ட கமம் சூல் $கம்ப.02136.3
காளேமகமும் நாகமும் தெரழுகில காணாய் $கம்ப.02136.4
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) வr
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் குயிேல $கம்ப.02137.1
மருவி மால் வைர உம்பrல் குதிக்கின்ற வருைட_ெப.(வருைட_ெப.) $கம்ப.02137.2
சுருதி ேபால் ெதளி மரகதக் ெகாழுஞ்சுட சுற்றப் $கம்ப.02137.3
பருதி வானவன் பசும் பr புைரவன பாராய் $கம்ப.02137.4
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
மயிேல மதக் கத மா $கம்ப.02138.1
அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) ேபழ் வயிற்று அரவு உr அைம ெதவுறும் ெதவுடக்கித்
$கம்ப.02138.2
தடங்கள் ேதாறும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ
தண்டைல அேயாத்தி $கம்ப.02138.3
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாளிைகத்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிகப்பன ேநாக்காய் $கம்ப.02138.4
உவrவாய் அன்றிப் பாற்கடல்
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுேத $கம்ப.02139.1
துவrன் நள் மணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெதவுறும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெதவுறும் துவன்றிக் $கம்ப.02139.2
கவr பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வால் புைட ெபயவன கடிதில் $கம்ப.02139.3
பவள மால் வைர அருவிையப் ெபாருவிய பாராய் $கம்ப.02139.4
சலம் தைலக்ெகாண்ட சீயத்தால் தனி மதக் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) மா $கம்ப.02140.1

உலந்து வழ்தலின்

சிந்தின உதிரத்தின் மடவா $கம்ப.02140.2
புலந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அற்று உக்கன குங்குமப் ெபாதியில் $கம்ப.02140.3
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்து என
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) முத்து இைமப்பன காணாய் $கம்ப.02140.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைர மதி உற
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி நிவந்த $கம்ப.02141.1
தூண்டு மா மணிச் சுட சைடக் கற்ைறயில்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02141.2
மாண்ட வால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அருவி அம் மழ விைடப் பாகன் $கம்ப.02141.3
காண் தகும் சைடக் கங்ைகைய நிகப்பன காணாய் $கம்ப.02141.4
ெதவுட்ட வா சுைன சுட ஒளி மணிெயாடும் தூவி $கம்ப.02142.1
விட்ட ெசன்றன விடா மத மைழயன ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.02142.2
வட்ட ேவங்ைகயின் மலெராடும் தைதந்தன
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02142.3
பட்டம் ெநற்றியில் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால்வன பாராய் $கம்ப.02142.4
இைழந்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் இைண மணிக்
குடம் சுமக்கின்றது என்னக் $கம்ப.02143.1
குைழந்த நூண் இைடக் குவி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைலக் ெகாம்ேப
$கம்ப.02143.2
தைழந்த சந்தனச்ேசாைல தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசலவிைனத் தடுப்ப
$கம்ப.02143.3
நுைழந்து ேபாகின்றது ஒக்கின்ற மதியிைன ேநாக்காய் $கம்ப.02143.4

உருகு காதலில் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மழைல
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓச்சி $கம்ப.02144.1
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) நாறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேதனிைன முைழநின்றும்
வாங்கிப் $கம்ப.02144.2
ெபருகு சூல் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிடிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.02144.3
பருக வாயினில் ைகயில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிப்பது பாராய் $கம்ப.02144.4
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாயகன் மாைய புக்கு அடங்கினன் எனினும் $கம்ப.02145.1
களிப்பில் இந்தியத்து ேயாகிையக் கரக்கிலன் அதுேபால் $கம்ப.02145.2
ஒளித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உருத் தெரழுகின்ற
$கம்ப.02145.3
பளிக்கு அைற சில பr முக மாக்கைளப் பாராய் $கம்ப.02145.4
ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) குயிேல $கம்ப.02146.1
கூடுகின்றில ெகாடிச்சிய தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாதிப்ப $கம்ப.02146.2
ஊடுகின்றன ெகாழுநைர உருகின ேநாக்கப் $கம்ப.02146.3
பாடுகின்றன கின்னர மிதுனங்கள் பாராய் $கம்ப.02146.4
வில்லி வாங்கிய சிைல எனப் ெபாலி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விளக்ேக $கம்ப.02147.1
வல்லிது ஆம் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தாக்கலின் வழிந்து இழி_வி.(இழி_வி.)
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) $கம்ப.02147.2

ெகால்லி வாங்கிய குன்றவ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுமூங்கவைல
$கம்ப.02147.3
கல்லி வாங்கிய குழிகைள நிைறப்பன காணாய் $கம்ப.02147.4
ஒருவு இல் ெபண்ைம என்று உைரக்கின்ற உடலினுக்கு உயிேர $கம்ப.02148.1
மருவு காதலின் இனிது உடன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்தி $கம்ப.02148.2
அருவி ந ெகாடு வசத்

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அப்புறத்து ஏறிக் $கம்ப.02148.3
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உதிப்பது ஓ கடுவைனக்
காணாய் $கம்ப.02148.4
வறு
 பஞ்சு இன்றி அமுதம் ெநய் மாட்டிய விளக்ேக $கம்ப.02149.1
சீறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி ெசறிந்தன ேபகல திrயா $கம்ப.02149.2
மாறு இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணிக்கல் $கம்ப.02149.3
பாைற மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrதியில் ெபாலிவன பாராய் $கம்ப.02149.4
சீலம் இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று அருந்ததிக்கு
அருளிய திருேவ $கம்ப.02150.1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைளந்தன நிமிவ $கம்ப.02150.2
ேகால ேவங்ைகயின் ெகாம்பகள் ெபான் மல தூவிக் $கம்ப.02150.3
காலினில் ெதவுழுது எழுவன நிகப்பன காணாய் $கம்ப.02150.4
வில்ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விளங்கு இைழ
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளிக் ெகாழுந்ேத $கம்ப.02151.1

எல் ெகாள் மால் வைர உம்பrன் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02151.2
ெகால் ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா குrஇ இனத்து எறி குருவிந்தக்
$கம்ப.02151.3
கற்கள் வானிைட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என விழுவன காணாய் $கம்ப.02151.4
வrெகாள் ேநான் சிைல வயவ தம் கணிச்சியின் மறிந்த $கம்ப.02152.1
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சுட நிமி
பசும் புைகப் படலம் $கம்ப.02152.2
அrய ேவதிய ஆகுதிப் புைகெயாடும் அளவிக் $கம்ப.02152.3
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மால்வைரக் ெகாழுந்து என படவன காணாய்
$கம்ப.02152.4
நானம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல நைற அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) நாவி
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02153.1
ேசாைன வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சுைம ெபாறாது இடுகு இைடத் ேதாகாய்
$கம்ப.02153.2
வான யாறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) மலந்தன எனப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02153.3
கான யாறுகள் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமப்பன காணாய்
$கம்ப.02153.4
மஞ்சு அளாவிய மாணிக்கப் பாைறயின் மைறவ $கம்ப.02154.1
ெசஞ்ெசேவ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரகதப் பாைறயில் தெரழுவ $கம்ப.02154.2

விஞ்ைச நாடிய ெகாழுநெராடு ஊடிய விமலப் $கம்ப.02154.3
பஞ்சு அளாவிய சீறடிச் சுவடுகள் பாராய் $கம்ப.02154.4
சுழித்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்னின் ெதவுைள புைர உந்தி இன் துைணேய
$கம்ப.02155.1
ெகாழித்த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அருவிெயாடு இழிவன ேகாலம் $கம்ப.02155.2
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரம்ைபய
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) புைர கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கம்ப.02155.3
கழித்து நக்கிய கற்பக நறுமல காணாய் $கம்ப.02155.4
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிைலக் குன்றவ அகன் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $கம்ப.02156.1
பைற எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிப்பது பாராய் $கம்ப.02156.2
பிைறைய எட்டினள் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதற்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என்னாக் $கம்ப.02156.3
கைற துைடக்குறும் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஓ ெகாடிச்சிையக் காணாய்
$கம்ப.02156.4
அடுத்த பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அன்பைரப் பிrந்தன என்பது $கம்ப.02157.1
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நந்தமக்கு இயம்புவ எனக்
கrந்து இருண்ட $கம்ப.02157.2
ெதவுடுத்த மாதவிச் சூழலில் சூ அரமகளி $கம்ப.02157.3

படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லவ சயனங்கள் பாராய்
$கம்ப.02157.4
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதினும்
அமிது_ெப.(அமிது_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநrைழ நிைற
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.02158.1
வைனந்த ேவங்ைகயில் ேகாங்கினில் வயின்ெதவுறும் ெதவுடுத்துக் $கம்ப.02158.2
குனிந்த ஊசலில் ெகாடிச்சிய எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன் குறிஞ்சிக் $கம்ப.02158.3
கனிந்த பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அசுணமா வருவன காணாய் $கம்ப.02158.4
இலவும் இந்திரேகாபமும் புைர இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) இனியாய் $கம்ப.02159.1
அலவும் நுண் துளி அருவி ந அரம்ைபய ஆடக் $கம்ப.02159.2
கலைவ சாந்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) குங்குமம் கற்பகம்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02159.3
பலவும் ேதாய்தலின் பrமளம் கமழ்வன பாராய் $கம்ப.02159.4
ெசம்ெபானால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குலிகம் இட்டு
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசப்பு ஓ $கம்ப.02160.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) தாங்கியது எனப் ெபாலி வனமுைல ெகாடிேய
$கம்ப.02160.2
அம் ெபான் மால் வைர அல கதி உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகப் $கம்ப.02160.3
ைபம் ெபான் மா முடி மிைலச்சியது ஒப்பது பாராய் $கம்ப.02160.4

மடந்ைதமாகளில் திலதேம மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத் திணி கல் $கம்ப.02161.1
ெதவுடந்த பாைறயில் ேவய் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெசாr கதி
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கம்ப.02161.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதவுறும்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்பன எக்கு
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெசக்க $கம்ப.02161.3
படந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட தாரைக நிகப்பன பாராய் $கம்ப.02161.4
குழுவும் நுண் ெதவுைள ேவயினும் குறி நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எறிவுற்று
$கம்ப.02162.1
எழுவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் யாழினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசால் கிளிேய $கம்ப.02162.2
முழுவதும் மல விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முருக்கு இைட
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02162.3
பழுவம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கதுவியது ஒப்பது
பாராய் $கம்ப.02162.4
வைளகள் காந்தளில் ெபய்தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைக மயிேல
$கம்ப.02163.1
ெதவுைள ெகாள் தாழ் தடக் ைக ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துருத்தியில் தூக்கி
$கம்ப.02163.2
அளவு இல் மூப்பின அருந்தவக்கு அருவி ந ெகாணந்து $கம்ப.02163.3
களபம் மால் கr குண்டிைகச் ெசாrவன காணாய் $கம்ப.02163.4
வடுவின் மாவகி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் மயிேல
$கம்ப.02164.1

இடுகு கண்ணின இட உறும் மூப்பின ஏக $கம்ப.02164.2
ெநடுகு கூனல் வால் நட்டின உருகுறும் ெநஞ்சக் $கம்ப.02164.3
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) மாதவக்கு அருெநறி காட்டுவ காணாய் $கம்ப.02164.4
பாந்தள் ேத இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழிபடப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$கம்ப.02165.1
ஏந்தும் நூல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாபின ஆகுதிக்கு இையயக் $கம்ப.02165.2
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
குறுகின ெநடுஞ்சிைற ேகாலிக் $கம்ப.02165.3
காந்து குண்டத்தில் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) எr எழுப்புவ காணாய் $கம்ப.02165.4
அலம்பு வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலேம $கம்ப.02166.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபய் ேவதிய மாபினுக்கு இையவு உற நாடிச் $கம்ப.02166.2
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) பஞ்சினில் சிக்கு அறத் தெரழுந்த நூல் ேதமாம்
$கம்ப.02166.3
பலம் ெபய் மந்திகள் உடன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுப்பன பாராய் $கம்ப.02166.4
தெரழுைவமாக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) எனச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேவ $கம்ப.02167.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மாக் கனி பலாக் கனி
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
$கம்ப.02167.2
அrய மாக் கனி கடுவன்கள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்பக் $கம்ப.02167.3

கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மா கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) அகழ்ந்தன ெகாணவன
காணாய் $கம்ப.02167.4
ஐவனக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனலின் கதி இறுங்கு அவைர $கம்ப.02168.1
ெமய் வணக்கு உறு ேவய் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அrசி
$கம்ப.02168.2
ெபாய் வணக்கிய மா தவ புைர ெதவுறும் புகுந்து உன் $கம்ப.02168.3
ைக வணத்த வாய்க் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்பன காணாய் $கம்ப.02168.4
இடி ெகாள் ேவழத்ைத எயிற்ெறடும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் விழுங்கும் $கம்ப.02169.1
கடிய மாசுணம் கற்று அறிந்தவ என அடங்கிச் $கம்ப.02169.2
சைட ெகாள் ெசன்னிய தாழ்வு இல தாம் மிதித்து ஏறப் $கம்ப.02169.3
படிகள் ஆம் எனத் தாழ் வைர கிடப்பன பாராய் $கம்ப.02169.4
அசும்பு பாய் வைர அருந்தவம் முடித்தவ துைணக் கண் $கம்ப.02170.1
தசும்பு ேவய்ந்தவ ஒத்தவ தமக்கு விண்_ெப.(விண்_ெப.) தருவான் $கம்ப.02170.2
விசும்பு தூப்பன ஆம் என ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உக
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02170.3
பசும் ெபான் மானங்கள் ேபாவன வருவன பாராய் $கம்ப.02170.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாைவயும் ஏந்திைழக்கு
இயம்பினன் காட்டி $கம்ப.02171.1
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மால் வைர அருந்தவ எதி
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02171.2

விைனயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதிய
விருந்தினன் ஆனான் $கம்ப.02171.3
மைனயில் ெமய் எனும் மாதவம் புrந்தவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.02171.4
மா இயல் உதயம் ஆம் துளப வானவன் $கம்ப.02172.1
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைக இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) வந்து

உகக் $கம்ப.02172.2
கா இயல் குடவைரக் காலேநமி ேமல் $கம்ப.02172.3
ஏவிய திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேபால் இரவி ஏகினான் $கம்ப.02172.4
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) தானவன் உடலில் தாக்குற $கம்ப.02173.1
எக்கிய ேசாrயில் பரந்தது எங்கணும் $கம்ப.02173.2
ெசக்க அ தயவன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு $கம்ப.02173.3
உக்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) தனி எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஒத்தது இந்துேவ
$கம்ப.02173.4
ஆனனம் மகளிருக்கு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02174.1
பூ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) முகிழ்த்தன அலr
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.02174.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ளி ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) வ $கம்ப.02174.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) எனும் மணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) எங்குேம $கம்ப.02174.4

மந்தியும் கடுவனும் மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ேநாக்கின
$கம்ப.02175.1
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் ேநாக்கின $கம்ப.02175.2
நிந்ைத இல் சகுந்தங்கள் நளம் ேநாக்கின $கம்ப.02175.3
அந்திைய ேநாக்கினான் அறிைவ ேநாக்கினான் $கம்ப.02175.4
ெமாய் உறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல முகிழ்த்தவாம் சில $கம்ப.02176.1
ைம அறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல மலந்தவாம் சில $கம்ப.02176.2
ஐயெனாடு இளவற்கும் அமுது அன்னாளுக்கும் $கம்ப.02176.3
ைககளும் கண்களும் கமலம் ேபான்றேவ $கம்ப.02176.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்றபின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இலாஞூளாடு $கம்ப.02177.1
ேவைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவிடம் ேமயதாம்
எனக் $கம்ப.02177.2
ேகாைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமிழ் சிைலத் தம்பி
ேகாலிய $கம்ப.02177.3
சாைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) தவத்தின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02177.4
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) குறுந்தறி நிறுவி ேமல்
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02178.1
ஒடுங்கல் இல் ெநடுமுகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற $கம்ப.02178.2
இடுங்கல் இல் ைக விசித்து ஏற்றி எங்கணும் $கம்ப.02178.3
முடங்கல் இல் வrச்சு ேமல் விrச்சு மூட்டிேய $கம்ப.02178.4

ேதக்கு அைடப் படைலயின் ெசறிவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.02179.1
பூக் கிள நாணலின் புல்லு ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கீ ழ்த் $கம்ப.02179.2
தூக்கிய ேவய்களில் சுவரும் சுற்றுறப் $கம்ப.02179.3
ேபாக்கி மண்_ெப.(மண்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைவ புனலில் தற்றிேய $கம்ப.02179.4
ேவறு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இயற்றினன் மிதிைல நாடிக்கும் $கம்ப.02180.1
கூறின ெநறி முைற குயிற்றிக் குங்குமச் $கம்ப.02180.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உறத் திருத்தித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) $கம்ப.02180.3
ஆறு இடு மணிெயாடு தரளம் அப்பிேய $கம்ப.02180.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) உைடப் பீலியின் விதானம் ேமல் வகுத்து $கம்ப.02181.1
அயில் உைடச் சுrைகயால் அருகு தூக்கு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02181.2
எயில் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கைழகளால்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆறு இடு $கம்ப.02181.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உைடப் புதுமல ெபாற்பச் சிந்திேய
$கம்ப.02181.4
இன்னணம் இைளயவன் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாைலயில் $கம்ப.02182.1
ெபான் நிறத் திருெவாடும் குடிபுக்கான் அேரா $கம்ப.02182.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைசமுகன் அகத்தும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அேனாக்கு $கம்ப.02182.3
உன்னரும் உயிருளும் ஒக்க ைவகுவான் $கம்ப.02182.4
மாயம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்தைன மா மைற
$கம்ப.02183.1
தூய பாற்கடல் ைவகுந்தம் ெசால்லல் ஆம் $கம்ப.02183.2
ஆய சாைல அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்பினான் $கம்ப.02183.3
ேநய ெநஞ்சின் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிரம்பினான் $கம்ப.02183.4
ேமவு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) மிதிைலய ேகான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$கம்ப.02184.1
பூவின் ெமல்லிய பாதமும் ேபாந்தன $கம்ப.02184.2
தாவில் எம்பி ைக சாைல சைமத்தன $கம்ப.02184.3
யாைவ யாதும் இலாக்கு இையயாதேவ. $கம்ப.02184.4
என்று சிந்தித்து இைளயவற் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரு $கம்ப.02185.1
குன்று ேபாலக் குவவிய ேதாளினாய் $கம்ப.02185.2
என்று கற்றைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேபால் எனாத் $கம்ப.02185.3
துன்று தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண் பனி ேசாகின்றான் $கம்ப.02185.4
அடரும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அளித்தவன் ஆைணயால் $கம்ப.02186.1

படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பாலித்து இரவியில் $கம்ப.02186.2
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ப் புகழ் சூடிெனன்
என்பது என் $கம்ப.02186.3
இட உனக்கு இைழத்ேதன் ெநடுநாள் என்றான் $கம்ப.02186.4
அந்த வாய் ெமாழி ஐயன் இயம்பலும் $கம்ப.02187.1
ெநாந்த சிந்ைத இைளயவன் ேநாக்கினான் $கம்ப.02187.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) காண்டி இடrனுக்கு அங்குரம் $கம்ப.02187.3
முந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைளத்தது அன்ேறா
என்றான் $கம்ப.02187.4
ஆக ெசய் தக்கது இல்ைல அறத்தில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02188.1
ஏகல் என்பது அrது என்றும் எண்ணினான் $கம்ப.02188.2
ஓைக ெகாண்டவன் உள் இட ேநாக்கினான் $கம்ப.02188.3
ேசாக பங்கம் துைடப்பு அrதால் எனா $கம்ப.02188.4
பின்னும் தம்பிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபrயவன் $கம்ப.02189.1
மன்னும் ெசல்வத்துக்கு உண்டு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இதற்கு $கம்ப.02189.2
என்ன ேகடு உண்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலயில்
இன்பத்ைத_ெப.(இன்பம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.02189.3
உன்னு ேமல் வரும் ஊதியத்ேதாடு என்றான் $கம்ப.02189.4
ேதற்றித் தம்பிையத் ேதவரும் ைக ெதவுழ $கம்ப.02190.1

ேநாற்று
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ேநான்
சிைலேயான் இப்பால் $கம்ப.02190.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ஆைணயில் ேபானவ
$கம்ப.02190.3
கூற்றின் உற்றது கூறல் உற்றாம் அேரா $கம்ப.02190.4
ெபாருவு இல் தூதுவ ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
ெபாய் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.02191.1
இரவும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகலும் கடிது ஏகினா $கம்ப.02191.2
பரதன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உற்றா படிகாr எம் $கம்ப.02191.3
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ெசால்லுதி மன்னவற்ேக என்றா $கம்ப.02191.4
தூத வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
உந்ைத ெசால்ேலாடு எனக் $கம்ப.02192.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) முந்திக் களிக்கின்ற சிந்ைதயான் $கம்ப.02192.2
ேபாதுக என்ன உள் புக்கவ ைகெதவுழத் $கம்ப.02192.3
தது_ெப.(தது_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ெகால் திரு
முடிேயான் என்றான் $கம்ப.02192.4
வலியன் என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கூற மகிழ்ந்தனன்
$கம்ப.02193.1
இைலெகாள் பூண் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகான் எம்பிராெனாடும்
$கம்ப.02193.2
உைலவில் ெசல்வத்தேனா என உண்டு எனத் $கம்ப.02193.3
தைலயின் ஏந்தினன் தாழ் தடக் ைககேள $கம்ப.02193.4

மற்றும் சுற்றத்து உளாக்கும் வரன்முைற $கம்ப.02194.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
வினாவி உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.02194.2
இற்றது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) ேமனியாய் $கம்ப.02194.3
ெகாற்றவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருமுகம்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா $கம்ப.02194.4
என்று கூறலும் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினான்
$கம்ப.02195.1
ெபான் திணிந்த ெபாரு இல் தடக்ைகயால் $கம்ப.02195.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கி
உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினான் $கம்ப.02195.3
துன்று நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலச் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02195.4
சூடிச் சாதனம் ேதாய்த்து உைடச் சுற்று மண்_ெப.(மண்_ெப.) $கம்ப.02196.1
மூடு ேதாட்டின் முடங்கல் நிமித்தனன் $கம்ப.02196.2
ஈடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதக்குக் $கம்ப.02196.3
ேகாடி ேமலும் நிதியம்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02196.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா நைக
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயி_ெப.(மயி_ெப.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $கம்ப.02197.1

பூண வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய காதலில் ெபாங்கினான் $கம்ப.02197.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிலாம் மல தூவினன் தம்முைனக் $கம்ப.02197.3
காணலாம் எனும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கடாவேவ $கம்ப.02197.4
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
என்று ஏவினன் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02198.1
ெதவுழுது ேககய ேகாமகன் ெசால்ெலாடும் $கம்ப.02198.2
தழுவு ேதrைடத் தம்பிெயாடு ஏறினான் $கம்ப.02198.3
ெபாழுதும் நாளும் குறித்திலன் ேபாயினான் $கம்ப.02198.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சுற்றின ேத இைரத்து ஈண்டின $கம்ப.02199.1
மான ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) குழுமின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடத்
$கம்ப.02199.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சூழ்ந்தன சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முரன்றன
$கம்ப.02199.3
மீ ன ேவைலயின் விம்மின ேபrேய $கம்ப.02199.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநருங்கின ெதவுங்கல் குழுமின $கம்ப.02200.1
வடி ெநடுங்கண் மடந்ைதய ஊ மடப் $கம்ப.02200.2
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி ேபந்தன $கம்ப.02200.3
இடி துவன்றின மின் என எங்குேம $கம்ப.02200.4
பண்டி எங்கும் பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) $கம்ப.02201.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பின ெகாண்டலின்
ேகாைதயில் $கம்ப.02201.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இயம்பின வாளியின் வாவுறும் $கம்ப.02201.3
ெசண்டு இயங்கு பrயும் ெசறிந்தேவ $கம்ப.02201.4
ெதவுைள முகத்தின் சுருதி விளம்பின $கம்ப.02202.1
உைள முகத்தின உம்பrன் ஏவிடில் $கம்ப.02202.2
விைள முகத்தன ேவைலயின் மீ துெசல் $கம்ப.02202.3
வைள முகத்தன வாசியும் வந்தேவ $கம்ப.02202.4
வில்லின் ேவதிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெசறி வித்தக $கம்ப.02203.1
மல்லின் மல்ல சுrைகயின் வல்லவ $கம்ப.02203.2
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குந்தம் கற்று உய ெகாற்றவ $கம்ப.02203.3
ெதவுல்ைல வாரணப் பாகரும் சுற்றினா $கம்ப.02203.4
எறி பகட்டு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆடுகள் ஏற்று இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$கம்ப.02204.1
குறி ெகாள் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) சிவல் குறும்பூழ் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.02204.2
ெபாறி மயிக் கவுதாrகள் ேபாற்றுறும் $கம்ப.02204.3
ெநறியின் மாக்களும் முந்தி ெநருங்கினா $கம்ப.02204.4
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.)
ெநருங்கின ெநஞ்சினில் $கம்ப.02205.1
பறந்து ேபாதும் ெகால் என்று பைதக்கின்றா $கம்ப.02205.2
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் $கம்ப.02205.3

உைறந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறுவாகைள ஒக்கின்றா $கம்ப.02205.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அைளந்த உடற்கு உயி ஆம் எனத் $கம்ப.02206.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைளந்து தழுவின தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.)
$கம்ப.02206.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அைளந்து ெசவி உற வாத்து என $கம்ப.02206.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைளந்தது மாகத பாடேல $கம்ப.02206.4
ஊறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) உமிழ் ஓைதைய $கம்ப.02207.1
வறு
 ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேவதிய வாழ்த்து ஒலி $கம்ப.02207.2
ஏறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் மல்ல
இடிப்பிைன $கம்ப.02207.3
மாறு ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வந்திக ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) அேரா $கம்ப.02207.4
ஆறும் கானும் அகல் மைலயும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02208.1
ஏறி ஏழ் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நந்திப் பின் எந்திரத்து $கம்ப.02208.2
ஊறு பாகு மைட உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) முைள $கம்ப.02208.3
நாறு பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேகாசலம் நண்ணினான் $கம்ப.02208.4
ஏ துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ைமந்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.02209.1
தா_ெப.(தா_ெப.) துறந்தன தண்டைல ெநல்லினும் $கம்ப.02209.2

ந துறந்தன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நத்து எனப் $கம்ப.02209.3
பா துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
பங்கயச் ெசல்விேய $கம்ப.02209.4
பிதிந்து சாறு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற மண்டிடச் $கம்ப.02210.1
சிதந்து சிந்தி அழிந்தன ேதங்கனி $கம்ப.02210.2
முதிந்து_வி.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாய்யுந_ெசாந்ஜு.(ெகாய்யு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) இன்ைமயின்
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02210.3
உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலந்தன
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல ஈட்டேம $கம்ப.02210.4
ஏய்ந்த காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இதற்கு ஆம்
என $கம்ப.02211.1
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மள்ள அrகுந
இன்ைமயால் $கம்ப.02211.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூதப் பசுநறும் ேதறலால்
$கம்ப.02211.3
சாய்ந்து ஒசிந்து முைளத்தன சாலிேய $கம்ப.02211.4
எள் குலாம் மல ஏசிய நாசிய $கம்ப.02212.1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) குலா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) கைடசிய
$கம்ப.02212.2
கட்கிலா கைள காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாழுநேராடு $கம்ப.02212.3
உள் கலாம் உைடயாrன் உயங்கினா $கம்ப.02212.4

அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
கூழ் அகன் குளக் கீ ழன $கம்ப.02213.1
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வழங்காைமயால் $கம்ப.02213.2
உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) உேலாப கைடத்தைலப் $கம்ப.02213.3
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrசில
ேபாலேவ $கம்ப.02213.4
ஓதுகின்றில கிள்ைளயும் ஓதிய $கம்ப.02214.1
துது_ெப.(தூது_ெப.) ெசன்றில வந்தில ேதாழ பால் $கம்ப.02214.2
ேமாது கின்றில ேபr முழா விழாப் $கம்ப.02214.3
ேபாது கின்றில ெபான் அணி வதிேய

$கம்ப.02214.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நத்தன பண் ெதவுட பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $கம்ப.02215.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நத்த அரங்ெகாடு அகன்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.02215.2
சூடல் நத்தன சூடிைக சூளிைக $கம்ப.02215.3
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) நத்தன மங்கல வள்ைளேய $கம்ப.02215.4
நைக இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நாறு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
$கம்ப.02216.1
புைக இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மாளிைக ெபாங்கு அழல் $கம்ப.02216.2

சிைக இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
தவிைக ேதம் மலத் $கம்ப.02216.3
ெதவுைக இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேதாைகய ஓதிேய $கம்ப.02216.4
நாவின் நத்தரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) துன்னிய
$கம்ப.02217.1
பூவி நத்து என நாடு ெபாலிவு ஒrஇத் $கம்ப.02217.2
ேதவி நத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநறி ெசன்றிட
$கம்ப.02217.3
ஆவி நத்த உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எனல் ஆயேத $கம்ப.02217.4
என்ற நாட்டிைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02218.1
ஒன்றும் உற்றது உணந்திலன் உன்னுவான் $கம்ப.02218.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்பது ஒ தங்கு உளது
ஆம் எனா $கம்ப.02218.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று ெநடிது உயித்தான்
அேரா $கம்ப.02218.4
மீ ண்டும் ஏகி அம் ெமய் எனும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி $கம்ப.02219.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
திருமகன் புந்திதான் $கம்ப.02219.2
தூண்டு ேதrனும் முந்து உறத் தூண்டுவான் $கம்ப.02219.3
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) நக ேநாக்கினான் $கம்ப.02219.4
அண்டம் முற்றும் திrந்து அயந்தாய் அமுது $கம்ப.02220.1

உண்டு ேபாதி என்று ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதிச் ெசல்வைன $கம்ப.02220.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுடந்து விலக்குவ ேபால்வன $கம்ப.02220.3
கண்டிலன் ெகாடியின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கானேம $கம்ப.02220.4
ஈட்டும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புகழ்க்கு ஈட்டிய யாைவயும் $கம்ப.02221.1
ேவட்ட ேவட்டவ ெகாண்மின்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் $கம்ப.02221.2
ேகாட்டி மாக்கைளக் கூவுவ ேபால்வன $கம்ப.02221.3
ேகட்டிலன் முரசின் கிள ஓைதேய $கம்ப.02221.4
கள்ைள மாக் கவ கண்ணியன் கண்டிலன் $கம்ப.02222.1
பிள்ைள மாக் களிறும் பிடி ஈட்டமும் $கம்ப.02222.2
வள்ளல் மாக்கள் நிதியும் வயிrய $கம்ப.02222.3
ெகாள்ைள மாக்களின்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஏகேவ $கம்ப.02222.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கால் முைள கண்டிலன்
$கம்ப.02223.1
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் ேவழமும் $கம்ப.02223.2
ேமவு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நிதியின் ெவறுக்ைகயும் $கம்ப.02223.3
பூவின் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேபாகேவ $கம்ப.02223.4
சூழ் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரும்பும் நரம்பும் தம்
$கம்ப.02224.1

ஏழ் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைச
இைசயாைமயால் $கம்ப.02224.2
மாைழ உண்கண் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எனும் சாயலா $கம்ப.02224.3
கூைழ ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருந
குழாங்கேள $கம்ப.02224.4
ேதரும் மாவும் களிறும் சிவிைகயும் $கம்ப.02225.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்டியும் ஊருந
இன்ைமயால் $கம்ப.02225.2
யாரும் இன்றி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இல வதிகள்

$கம்ப.02225.3
வாr இன்றிய வாலுக ஆற்றிேன $கம்ப.02225.4
அன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அகநக ேநாக்கினன் $கம்ப.02226.1
பின்ைன அப்ெபrேயாதம் ெபருந்தைக $கம்ப.02226.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைவகும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நக ேபாலும் ஈது
$கம்ப.02226.3
என்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இைளயவேன என்றான் $கம்ப.02226.4
ேவற்று அடங்கல ஊ என ெமல்லிதால் $கம்ப.02227.1
சூல் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கா புைர ேதாற்றத்தான்
$கம்ப.02227.2
ேசல் தடங்கண் திருெவாடும் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02227.3
பால் தடங்கடல் ஒத்தது பா என்றான் $கம்ப.02227.4
குரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) பூண் அரசிளங் ேகாளr $கம்ப.02228.1
இரு ைக கூப்பி இைறஞ்சினன் எய்தியது $கம்ப.02228.2

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைகத்து அன்று உறுதுய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழ்
$கம்ப.02228.3
திருநகத் திருத் தந்தனள் ஆம் என்றான் $கம்ப.02228.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவைலயில் அச்சுைடத் ேத
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) $கம்ப.02229.1
மைனயின் நள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மங்கல வாயிைல $கம்ப.02229.2
நிைனயு மாத்திரத்து எய்தலும் ேநமியான் $கம்ப.02229.3
தைனயனும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) சாவிடம் ேமவினான் $கம்ப.02229.4
விருப்பின் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்தைன $கம்ப.02230.1
இருப்பு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கணும் கண்டிலன்
$கம்ப.02230.2
அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று
ஐயுறவு எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02230.3
ெபாருப்பும் நாண உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புயத்தினான் $கம்ப.02230.4
ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஐயைன நாடித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02231.1
தூய ைகயில் ெதவுழல் உறுவான் தைனக் $கம்ப.02231.2
கூயள் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) குறுகுதி ஈண்டு என
$கம்ப.02231.3
ேவய் ெகாள் ேதாளி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) விளம்பினாள் $கம்ப.02231.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைய அடியில் வணங்கலும்
$கம்ப.02232.1

சிந்ைத ஆரத் தழுவினள்_வி.மு.(தழுவு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
தது_ெப.(தது_ெப.) இல $கம்ப.02232.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என் ஐய எங்ைகய என்றனள் $கம்ப.02232.3
அந்தம் இல் குணத்தான் உம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் என்றான்
$கம்ப.02232.4
மூண்டு எழு காதலான் முளrத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுழ $கம்ப.02233.1
ேவண்டிெனன் எய்திெனன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) விம்முமால் $கம்ப.02233.2
ஆண்தைக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன்
$கம்ப.02233.3
யாண்ைடயான் பணித்தி என்று இருைக கூப்பினான் $கம்ப.02233.4
ஆனவன் உைரெசய அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் சிந்ைதயாள் $கம்ப.02234.1
தானவ வலி தவ நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.02234.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம தெரழுயலான் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ைகெதவுழ
$கம்ப.02234.3
வானகம் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
என்றாள் $கம்ப.02234.4
எறிந்தன கடிய ெசால் ெசவியுள் எய்தலும் $கம்ப.02235.1
ெநறிந்து அல குஞ்சியான் ெநடிது வழ்ந்தனன்

$கம்ப.02235.2
அறிந்திலன் உயித்திலன் அசனி ஏற்றினால் $கம்ப.02235.3
மறிந்து உய மராமரம் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்ெறன்னேவ $கம்ப.02235.4

வாய் ஒளி மழுங்கத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.02236.1
ஆய் அல நயனங்கள் அருவி ேசாதரத் $கம்ப.02236.2
த எr ெசவியில் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தய ெசால் $கம்ப.02236.3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலது உைரெசய நிைனப்பேரா என்றான் $கம்ப.02236.4
எழுந்தனன் ஏங்கினன் இரங்கிப் பின்னரும் $கம்ப.02237.1
விழுந்தனன் விம்மினன் ெவய்து உயித்தனன் $கம்ப.02237.2
அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன $கம்ப.02237.3
ெமாழிந்தனன் பின்னரும் முருகின் ெசவ்வியான் $கம்ப.02237.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைன ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அருைளக் ெகான்றைன
$கம்ப.02238.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளித் திருைவத் ேதசு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02238.2
இறந்தைன ஆம் எனில் இைறவ நதிைய $கம்ப.02238.3
மறந்தைன உனக்கு இதின் மாசு ேமல் உண்டநூ $கம்ப.02238.4
சினக் குறும்பு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) த அவித்து $கம்ப.02239.1
இனக் குறும்பு யாைவயும் எற்றி யாவக்கும் $கம்ப.02239.2
மனக்கு உறும் ெநறி ெசலும் வள்ளிேயாய்
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02239.3

உனக்கு உறும் ெநறி ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒழுக்கின்
பாலேதா $கம்ப.02239.4
முதலவன் முதலிய முந்ைதேயா பழங் $கம்ப.02240.1
கைதையயும் புதுக்கிய தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) கண் உைட $கம்ப.02240.2
நுதலவன் சிைல வில்லின் ேநான்ைம நூறிய $கம்ப.02240.3
புதல்வைன எங்ஙனம் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினாய் $கம்ப.02240.4
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி உருட்டிய திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) மன்னவ
$கம்ப.02241.1
எவ்வழி மருங்கினும் இரவலாளதாம் $கம்ப.02241.2
இவ்வழி உலகினில் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்பிேனா $கம்ப.02241.3
அவ்வழி உலகினும் உள ெகாேலா ஐயா $கம்ப.02241.4
பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நிழற்றும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கவிைகப் பாய்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $கம்ப.02242.1
நிற்பன பல் உயி உணங்க ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.02242.2
கற்பக நறுநிழல் காதலித்திேயா $கம்ப.02242.3
மல் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $கம்ப.02242.4
இம்ப நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிைன
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாபு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02243.1

உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஒதுங்கினா ெகாலாம் $கம்ப.02243.2
சம்பரன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைனத்
தானவ $கம்ப.02243.3
அம்பரத்து இன்னமும் உள ெகாேலா ஐயா $கம்ப.02243.4
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) ெகழு தாைனய
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத் திைற_ெப.(திைற_ெப.)
$கம்ப.02244.1
உயங்கலின் மைறயவக்கு உதவி உம்பrன் $கம்ப.02244.2
அயம் ெகழு ேவள்விேயாடு அமரக்கு ஆக்கிய $கம்ப.02244.3
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr வளத்தைன ைவக வல்ைலேயா $கம்ப.02244.4
ஏழ் உய மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இைறவ ஏகிைன $கம்ப.02245.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) கrயவன் வறியன் ைக
எனப் $கம்ப.02245.2
பாழி அம் புயத்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பணியின் நங்கலா $கம்ப.02245.3
ஆழிைய இனி அவற்கு அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணிேயா $கம்ப.02245.4
பற்றிய தவத்தினில் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தற்கு
$கம்ப.02246.1
முற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
முைறயின் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02246.2
ெகாற்றவன் முடிமணக் ேகாலம் காணவும் $கம்ப.02246.3
ெபற்றிைல ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
கண்களால் $கம்ப.02246.4

ஆற்றலன் இன்னன பன்னி ஆவலித்து $கம்ப.02247.1
ஊற்று உறு கண்ணினன் உருகுவான்தைனத் $கம்ப.02247.2
ேதற்றினள் அன்ைனதான் சிறிது ேதறிய $கம்ப.02247.3
கூற்று உறழ் வr சிைலக் குrசில் கூறுவான் $கம்ப.02247.4
எந்ைதயும் யாயும் எம்பிரானும் எம்முனும் $கம்ப.02248.1
அந்தம் இல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்து இராமன் ஆதலால்
$கம்ப.02248.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) அவன்கழல்
ைவத்தேபாது அலால் $கம்ப.02248.3
சிந்ைத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) துய
தகலாது என்றான் $கம்ப.02248.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்டலும் அசனி ஏறு என $கம்ப.02249.1
ெவவ் உைர வல்லவள் மீ ட்டும் கூறுவாள் $கம்ப.02249.2
தெவமூ அடு சிைலயினாய் ேதவி தம்பி என்று $கம்ப.02249.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருேவாெராடும் கானத்தான் என்றாள் $கம்ப.02249.4
வனத்தினன் என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) இைசத்த
மாற்றத்ைத $கம்ப.02250.1
நிைனத்தனன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உண்டான் என $கம்ப.02250.2
விைன திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) யாது இனி விைளப்பது இன்னமும் $கம்ப.02250.3
எைனத்து உள ேகட்பன துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.02250.4

ஏங்கினன் விம்மேலாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்தல் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02251.1
பூங்கழல் காலவன் வனத்துப் ேபாயது $கம்ப.02251.2
தங்கு இைழத்ததனிேனா தெயமூவம் சீறிேயா $கம்ப.02251.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியிேனா யாதிேனா எனா
$கம்ப.02251.4
தயன இராமேன ெசய்யுேமல் அைவ $கம்ப.02252.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அல்லேவா
தலத்து உடூளாக்கு எலாம் $கம்ப.02252.2
ேபாயது தாைத விண்_ெப.(விண்_ெப.) புக்க பின்னேரா $கம்ப.02252.3
குருக்கைள இகழ்தலின் அன்று குன்றிய $கம்ப.02253.1
ெசருக்கினால் அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தெயமூவத்தாலும் அன்று
$கம்ப.02253.2
அருக்கேன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ேகாமகன் $கம்ப.02253.3
இருக்கேவ வனத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஏகினான்
என்றாள் $கம்ப.02253.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைலேயல் ெகாதித்து ேவறு
உடூளா $கம்ப.02254.1
ெசற்றதும் இல்ைலேயல் தெயமூவத்தால் அன்ேறல் $கம்ப.02254.2
ெபற்றவன் இருக்கேவ பிள்ைள கான் புக $கம்ப.02254.3
உற்றது என் பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உலந்தது என்
என்றான் $கம்ப.02254.4

வாக்கினால் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமந்தைனப்
$கம்ப.02255.1
ேபாக்கிேனன் வனத்திைடப் ேபாக்கிப் பா உனக்கு $கம்ப.02255.2
ஆக்கிேனன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாறுக்கலாைமயால் $கம்ப.02255.3
நக்கினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி ேநமி ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.02255.4
சூடின மலக்கரம் ெசால்லின்முன் ெசவி $கம்ப.02256.1
கூடின புருவங்கள் குதித்துக் கூத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02256.2
ஆடின உயிப்பிேனாடு அழல் ெகாழுந்துகள் $கம்ப.02256.3
ஓடின உமிழ்ந்தன உதிரம் கண்கேள $கம்ப.02256.4
துடித்தன கேபாலங்கள் சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தச்சுட $கம்ப.02257.1
ெபாடித்தன மயித் ெதவுைள புைகயும் ேபாத்தது $கம்ப.02257.2
மடித்தது வாய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைழக் ைக மண்_ெப.(மண்_ெப.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02257.3
அடித்தன ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அசனி அஞ்சேவ $கம்ப.02257.4
பாதங்கள் ெபயெதவுறும் பாரும் ேமருவும் $கம்ப.02258.1
ேபாதம் ெகாள் ெநடுந்தனிப் ெபாருவில் கூம்ெபாடு $கம்ப.02258.2
மாதங்கம் வரு கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மறுகிக் கால் ெபார $கம்ப.02258.3
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெகாள் கடலினின்று உைலவ ேபான்றேவ $கம்ப.02258.4

அஞ்சின வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) அச்சத்தால்
$கம்ப.02259.1
துஞ்சின ஏைனய ெசாr மதத் ெதவுைள $கம்ப.02259.2
எஞ்சின திைச கr இரவி மீ ண்டனன் $கம்ப.02259.3
ெவஞ்சினக் கூற்றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விழி புைதத்தேத $கம்ப.02259.4
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாபத்தால் ெகாதித்த
ேகாள் அr $கம்ப.02260.1
கடியவள் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனக் கருதுகின்றிலன் $கம்ப.02260.2
ெநடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
$கம்ப.02260.3
இடி உரும் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவம்ெமாழி இயம்புவான்
$கம்ப.02260.4
மாண்டனன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என் தன்முன் மாதவம் $கம்ப.02261.1
பூண்டனன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாடும் புணப்பினால் என்றால்
$கம்ப.02261.2
கீ ண்டில் என் வாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகட்டும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.02261.3
ஆண்டனேன அன்ேற அரைச ஆைசயால் $கம்ப.02261.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இருந்தைன யானும் நின்றெனன்
$கம்ப.02262.1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்று கிற்றிெலன் $கம்ப.02262.2
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சிேனன் அலால் $கம்ப.02262.3

தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனும் ெபய எைனத் தடுக்கற் பாலேதா $கம்ப.02262.4
மாளவும் உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
வன்ெசாலால் $கம்ப.02263.1
மீ ளவும் உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமய பா
$கம்ப.02263.2
ஆளவும் உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பரதன் ஆயினால் $கம்ப.02263.3
ேகாள் அலது அறெநறி குைற உண்டாகுேமா $கம்ப.02263.4
சுழியுைடத் தாயுைடக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) சூழ்ச்சியால் $கம்ப.02264.1
வழி உைடத்தாய் வரும் மரைப மாய்த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.02264.2
பழி உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கினன் பரதன்
பண்டு எனும் $கம்ப.02264.3
ெமாழி உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கலின்
முைறைம ேவறு உண்டநூ $கம்ப.02264.4
கவ்வு அரவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என இருத்தி கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
எனும் $கம்ப.02265.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம அகத்துேள ைவத்த
$கம்ப.02265.2
ெவவ் அரம் ெபாருத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரைச ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02265.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந இனி என் ேகாடிேரா
$கம்ப.02265.4

ேநாயீ அல்l நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கணவன்தன் உயி உண்டீ
$கம்ப.02266.1
ேபயீேர ந இன்னம் இருக்கப் ெபறுவேர
 $கம்ப.02266.2
மாயீ மாயா வன் பழி தந்த முைல_ெப.(முைல_ெப.) தந்த $கம்ப.02266.3
தாயீேர ந இன்னும் எனக்கு என் தருவேர
 $கம்ப.02266.4
ஒன்றும் ெபாய்யா மன்னைன வாயால் உயிேராடும் $கம்ப.02267.1
தின்றும் தரா வன் பழி ெகாண்டும் திரு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02267.2
என்றும் நேர வாழ உவந்த அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஏகக்
$கம்ப.02267.3
கன்றும் தாயும் ேபாவன கண்டும் கழியீேர $கம்ப.02267.4
இறந்தான் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஈந்த வரத்திற்கு இழிவு என்னா $கம்ப.02268.1
அறந்தான் ஈது என்று அன்னவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02268.2
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அவேனாடும்
$கம்ப.02268.3
பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னால்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம $கம்ப.02268.4
மாளும் என்ேற தந்ைதைய உன்னான் வைச
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02269.1
ேகாளும் என்னாேல எனல்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறல் $கம்ப.02269.2

மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற என்ைனயும்
ெமய்ேய உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02269.3
ஆளும் என்ேற ேபாயினன் அன்ேற அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வான் $கம்ப.02269.4
ஓதா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுல் குல
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அப்பால் $கம்ப.02270.1
யாதானும்தான் ஆக எனக்ேக பணி
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02270.2
ததா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்தைன ெசய்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்னப் $கம்ப.02270.3
ேபாதாேதா என் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அம்மா $கம்ப.02270.4
உய்யா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இன்னமும்
என்முன் உடன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02271.1
ைக ஆ கல்ைலப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) அடகு உண்ணக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஏந்தி
$கம்ப.02271.2
ெவய்ேயான் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இன் சாலியின்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு அமுது என்ன $கம்ப.02271.3
ெநய்ேயாடு உண்ணா நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
நின்றா நிைனயாேரா $கம்ப.02271.4
வில் ஆ ேதாளான் ேமவினன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) என்ன $கம்ப.02272.1
நல்லான் அன்ேற துஞ்சினன் நஞ்ேச அைனயாைளக் $கம்ப.02272.2
ெகால்ேலன் மாேயன் வன் பழியாேல குைறவு அற்ேறன் $கம்ப.02272.3

அல்ேலேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உைடயாேபால் அழுகின்ேறன் $கம்ப.02272.4
பாேரா ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உயி ேபணிப் பழி பூேணன் $கம்ப.02273.1
தராது-எதி.ம.வி.எச்.(த_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்ேறா துன்பும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊrல் திரு நில்லாள் $கம்ப.02273.2
ஆேராடு எண்ணிற்று ஆ உைர ெகாண்டாய் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02273.3
ேவேராடும் ேகடு ஆக முடித்து என் விைளவித்தாய் $கம்ப.02273.4
ெகான்ேறன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) என் தந்ைதைய மற்று உன் ெகாைல
வாயால் $கம்ப.02274.1
ஒன்ேறா கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அண்ணைல உய்த்ேதன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்வான் $கம்ப.02274.2
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றால்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உண்டநூ பழி உண்டநூ
$கம்ப.02274.3
என்ேறனும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என் பழி மாயும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
உண்டநூ $கம்ப.02274.4
கண்ணாேல என் ெசய்விைன இன்னும் சில காண்பா $கம்ப.02275.1
மண்ணா பாராது எள்ளுவ வாளா பழி பூண்ேடன் $கம்ப.02275.2
உண்ணா நஞ்சம் ெகால்கிலது என்னும் உைர உண்டு என்று $கம்ப.02275.3
எண்ணா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அன்றி இேரன் என்
உயிேராேட $கம்ப.02275.4
ஏன்று உன் பாவிக் கும்பி வயிற்றின் இைட ைவகித் $கம்ப.02276.1

ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தராப் பாதகம்
அற்று என் துய தரச் $கம்ப.02276.2
சான்றும் தாேன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ஆகத் தைக
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கம்ப.02276.3
மூன்றும் காண மாதவம் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
முயல்கின்ேறன். $கம்ப.02276.4
சிறந்தா ெசால்லும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.02277.1
மறந்தாய் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ஆகுதி மாயா
உயி தன்ைனத் $கம்ப.02277.2
துறந்தாய் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தூையயும் ஆதி உலகத்ேத
$கம்ப.02277.3
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்ைல பிறிது என்றான் $கம்ப.02277.4
இன்னணம் இைனயன இயம்பி யானும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02278.1
பன்னருங் ெகாடு மனப் பாவி பாடு இேரன் $கம்ப.02278.2
துன்னருங் துய ெகடத் தூய ேகாசைல $கம்ப.02278.3
ெபான் அடி ெதவுழுவன் என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கம்ப.02278.4
ஆண்தைக ேகாசைல அருக
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02279.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) கிழிதர
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ேகழ் கிள $கம்ப.02279.2

காண்தகு தடக்ைகயின் கமலச் சிறு அடி $கம்ப.02279.3
பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான் அேரா $கம்ப.02279.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உளான் எம்முன் யாண்ைடயான் $கம்ப.02280.1
வந்தது தமிெயன் இம் மறுக்கம் காணேவா $கம்ப.02280.2
சிந்ைதயின் உறுதுய தத்திரால் எனும் $கம்ப.02280.3
அந்தரத்து அமரரும் அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாரேவ
$கம்ப.02280.4
அடித்தலம் கண்டிெலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் ஐயைன $கம்ப.02281.1
படித்தலம் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெபயரற் பாலேனா $கம்ப.02281.2
பிடித்திலி ேபாலும் ந பிைழத்திரால் எனும் $கம்ப.02281.3
ெபாடித்தலம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறப் புரண்டு ேசாகின்றான் $கம்ப.02281.4
ெகாடியவ யாவரும் குலங்கள் ேவ அற $கம்ப.02282.1
ெநாடிகில யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நுவல்வது எங்ஙனம் $கம்ப.02282.2
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கள்வேனன் $கம்ப.02282.3
முடிகுெவன் அருந்துய முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்னுமால் $கம்ப.02282.4
இரதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பா இருைள நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.02283.1

வரதனில் ஒளி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ெதவுல் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.02283.2
பரதன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பழி பைடத்தது என்னுமால் $கம்ப.02283.3
மரகத மைல என வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளினான் $கம்ப.02283.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதவுடு தாைனயான் வானில் ைவகிடக் $கம்ப.02284.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலமகன் எய்தக் கண் இலா
$கம்ப.02284.2
நாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துயrைட ைநவேத எனும் $கம்ப.02284.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுடு தடக்ைக அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தருமேம
அனான் $கம்ப.02284.4
புலம்பு உறு குrசில் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புலவு ேநாக்கினாள் $கம்ப.02285.1
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெபாைற கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சுமந்த ேகாசைல $கம்ப.02285.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாைற ஆற்றலன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தூய்து
எனாச் $கம்ப.02285.3
சலம் பிறிது உற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தளந்து கூறுவாள் $கம்ப.02285.4
ைம அறு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாசு
உளான் அலன் $கம்ப.02286.1
ெசய்யேன என்பது ேதரும் சிந்ைதயாள் $கம்ப.02286.2
ைககய ேகாமகள் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகதவம் $கம்ப.02286.3
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிந்திைல ேபாலுமால் என்றாள் $கம்ப.02286.4

தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உறு குrசில் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ெசால் ேகட்டலும் $கம்ப.02287.1
ேகாள் உறு மடங்கலில் குமுறி விம்முவான் $கம்ப.02287.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நடுங்க
நாவினால் $கம்ப.02287.3
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறு கட்டுைர ெசால்லல் ேமயினான் $கம்ப.02287.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயன்றவன்
அருள் இல் ெநஞ்சினன் $கம்ப.02288.1
பிறன் கைட நின்றவன் பிறைரச் சீறிேனான் $கம்ப.02288.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு மன் உயி
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந்தவன் $கம்ப.02288.3
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவக்கு
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) சூழ்ந்துடூளான். $கம்ப.02288.4
குரவைர மகளிைர வாளில் ெகான்றுடூளான் $கம்ப.02289.1
புரவலன் உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புைனவில் வாrேனான் $கம்ப.02289.2
விரவல ெவrந் இைட விழிக்க மீ ண்டுடூளான் $கம்ப.02289.3
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) அருநிதி
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவௗவிேனான் $கம்ப.02289.4
தைழத்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவிேனான் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
அல்லன் என்று $கம்ப.02290.1
அைழத்தவன் அற ெநறி அந்தணாளrல் $கம்ப.02290.2
பிைழத்தவன் பிைழப்பு இலா மைறையப் ேபணலாது $கம்ப.02290.3

இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் ெபாய் எனும்
இழுைத ெநஞ்சிேனான் $கம்ப.02290.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பசி உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
தளரத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனிப் $கம்ப.02291.1
பாய் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாழ் வயிறு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாவியும் $கம்ப.02291.2
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.02291.3
த எr நரகத்துக் கடிது ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02291.4
தாளினில் அைடந்தவ தம்ைமத் தற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.02292.1
ேகாள் உற அஞ்சினன் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபைதயும் $கம்ப.02292.2
நாளினும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) மறந்தவனும் நண் உறும் $கம்ப.02292.3
மீ ளரு நரகு இைடக் கடிது வழ்க

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02292.4
ெபாய்க் கr கூறிேனான் ேபாருக்கு அஞ்சிேனான் $கம்ப.02293.1
ைக ெகாளும் அைடக்கலம் கரந்து வவ்விேனான் $கம்ப.02293.2
எய்த்த இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) என்று இன்ேனா புகும்
$கம்ப.02293.3
ெமய்க் ெகாடு நரகு இைட விைரவின் வழ்க

யான். $கம்ப.02293.4
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) உைறயுைள அனலி ஊட்டிேனான் $கம்ப.02294.1
ைமந்தைரக் ெகான்றுடூளான் வழக்கில் ெபாய்த்துடூளான் $கம்ப.02294.2

நிந்தைன ேதவைர நிகழ்த்திேனான் புகும் $கம்ப.02294.3
ெவந்துய நரகத்து வழ்க

யானுேம $கம்ப.02294.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உயி ஓய்ந்து உகக் கறந்து பால் உண்டநூன் $கம்ப.02295.1
மன்று இைடப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வவ்விேனான்
$கம்ப.02295.2
நன்றிைய மறந்திடும் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல் நாவிேனான் $கம்ப.02295.3
என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உறும் நரகு என்னது ஆகேவ.
$கம்ப.02295.4
ஆறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடன் வரும் அம் ெசால் மாதைர $கம்ப.02296.1
ஊறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிேனான் $கம்ப.02296.2
ேசாறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அயல் உடூளா பசிக்கத் துய்த்துடூளான்
$கம்ப.02296.3
ஏறும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதியிைட யானும் ஏறேவ. $கம்ப.02296.4
எஃகு எறி ெசரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏற்ற தெவமூவருக்கு
$கம்ப.02297.1
ஒஃகினன் உயி வளத்து_வி.எச்.(வள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயான்
$கம்ப.02297.2
அஃகல் இல் அற ெநறி ஆக்கிேயான் $கம்ப.02297.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகிய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வழ்
 நரகின்
வழ்க

யான். $கம்ப.02297.4

அழி வரும் அரசியல் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.02298.1
இழி_வி.(இழி_வி.) வரு சிறு ெதவுழில்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02298.2
வழி வரு தருமத்ைத மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.02298.3
பழி வரு ெநறி பட பதகன் ஆக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02298.4
தஞ்சு என ஒதுங்கின தனது பா உடூளா $கம்ப.02299.1
எஞ்சல் இல் மறுக்கிேனாடு இrயல் ேபாயுற $கம்ப.02299.2
வஞ்சி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தவன் வாைக
மீ க்ெகாள $கம்ப.02299.3
அஞ்சின மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆக யானுேம $கம்ப.02299.4
கன்னிைய அழிெசயக் கருதிேனான் குரு $கம்ப.02300.1
பன்னிைய ேநாக்கிேனான் பருகிேனான் நைற $கம்ப.02300.2
ெபான் இகழ் களவினில் ெபாருந்திேனான் என $கம்ப.02300.3
இன்னவ உறு கதி என்னது ஆகேவ $கம்ப.02300.4
ஊண் நல உண் வழி நாயின் உண்டவன் $கம்ப.02301.1
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அலன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அலன் ஆ ெகால் ஆம் என
$கம்ப.02301.2
நாணலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர $கம்ப.02301.3
ேபணலன் பிற_ெப.(பிற_ெப.) பழி பிதற்றி ஆக யான். $கம்ப.02301.4
மறு இல் ெதவுல் குலங்கைள மாசு இட்டு ஏற்றிேனான் $கம்ப.02302.1

சிறு விைல_ெப.(விைல_ெப.) எளியவ உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) சிந்திேனான்
$கம்ப.02302.2
நறியன அயலவ நாவின் நவர $கம்ப.02302.3
உறு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) நுங்கிய ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆக
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02302.4
வில்லினும் வாளினும் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில் $கம்ப.02303.1
புல்லிைட உகுத்தெனன் ெபாய்ம்ைம யாக்ைகையச் $கம்ப.02303.2
சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஓம்புவான் ெசறுந சீறிய $கம்ப.02303.3
இல் இைட இடு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஏற்க என் ைகயால். $கம்ப.02303.4
ஏற்றவற்கு ஒருெபாருள் உள்ளது இன்று என்று $கம்ப.02304.1
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
$கம்ப.02304.2
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓ ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02304.3
கூற்று உறு நரகின் ஓ கூறு
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) யான். $கம்ப.02304.4
பிணிக்கு உறும் முைட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபணிப் ேபணலாத் $கம்ப.02305.1
துணிக்குறு வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக்ைக தூக்கிப் ேபாய் $கம்ப.02305.2
மணிக் குறு நைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மங்ைகமா கண்முன் $கம்ப.02305.3
தணிக்குறு பைகஞைரத் தாழ்க என் தைல. $கம்ப.02305.4

கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அல ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அம் கழனிக் கான நாடு
$கம்ப.02306.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைக
கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண ஆவி ேபணிெனன்
$கம்ப.02306.2
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைள ஈத்த
காெலாடும் $கம்ப.02306.3
விரும்பல முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி விழித்து
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) யான். $கம்ப.02306.4
த அன ெகாடியவள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகைய $கம்ப.02307.1
நாயிேனன் உணrன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியில் நங்கலாத் $கம்ப.02307.2
தூயவக்கு இட இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலும்
ேதாம் உைட $கம்ப.02307.3
ஆயவ வழ்கதி

அதனின் வழ்க

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02307.4
தூய வாசகம் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றைலத் $கம்ப.02308.1
தய கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) திருவின்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் $கம்ப.02308.2
ேபாயினான் வரக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாம்மலாள் $கம்ப.02308.3
ஆய காதலால் அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லினாள்
$கம்ப.02308.4
ெசம்ைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெசய்ைகயும் $கம்ப.02309.1

அம்ைம தைமயும் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றினாள்
$கம்ப.02309.2
ெகாம்ைம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) குமுறு பால் உக
$கம்ப.02309.3
விம்மி விம்மி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கினாள்

$கம்ப.02309.4
முன்ைன நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குல முதலுடூளாகள்தாம் $கம்ப.02310.1
நின்ைன யாவேர
நிகக்கும்_ெப.எச்.(நிக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நைமயா $கம்ப.02310.2
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவா என்று வாழ்த்தினாள் $கம்ப.02310.3
உன்ன உன்ன ைநந்து உருகி விம்முவாள் $கம்ப.02310.4
மறு இல் ைமந்தேன வள்ளல் உந்ைதயா $கம்ப.02311.1
இறுதி எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஏழ்
இரண்டின $கம்ப.02311.2
சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) ெசய் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்தி என்று $கம்ப.02311.3
உறுவல் ேமயினாள் உைரயின் ஏயினாள் $கம்ப.02311.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏவினாள் அடி இைறஞ்சினான்
$கம்ப.02312.1
ெபான்னின் வா சைட புனிதேனாடும் ேபாய்த் $கம்ப.02312.2
தன்ைன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரும் நல்கினான் $கம்ப.02312.3
பன்னு ெதவுல் அறப் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ேநாக்கினான் $கம்ப.02312.4

மண்ணின்ேமல் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலறி
மாழ்குவான் $கம்ப.02313.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆழியான் அவனி காவலான் $கம்ப.02313.2
எண்ெணய் உண்ட ெபான் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் ேமனிையக் $கம்ப.02313.3
கண்ண நrனால் கழுவி ஆட்டினான் $கம்ப.02313.4
பற்றி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பrவின்
வாங்கினா $கம்ப.02314.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நால் மைற துைற ெசய்
ேகள்வியா $கம்ப.02314.2
ெகாற்ற மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைண குமுற மன்னைன $கம்ப.02314.3
மற்று ஒ ெபான்னின் மா மானம் ஏற்றினா $கம்ப.02314.4
கைர ெசய் ேவைல ேபால் நகr ைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02315.1
உைர ெசய் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு உயி துளங்குற $கம்ப.02315.2
அரச ேவைல சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக ெதவுழ $கம்ப.02315.3
புரைச யாைனயில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினா $கம்ப.02315.4
சங்கு ேபrயும் தழுவு சின்னமும் $கம்ப.02316.1
எங்கும் எங்கும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்குவ $கம்ப.02316.2
மங்குல் ேதாய் நக மகளி_ெப.) ஆம் எனப் $கம்ப.02316.3
ெபாங்கு கண் புைடத்து அழுவ ேபான்றேவ $கம்ப.02316.4

மாவும் யாைனயும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ேதகளும் $கம்ப.02317.1
ேகாவும் நான்மைறக் குழுவும் முன்ெசலத் $கம்ப.02317.2
ேதவிமாெராடும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதள்
திைர $கம்ப.02317.3
தாவு வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சரயு எய்தினா $கம்ப.02317.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூல் உடூளா ெமாழிந்த
யாைவயும் $கம்ப.02318.1
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்கலம் திருத்திச் ெசல்வைன
$கம்ப.02318.2
ெவய்தின் ஏற்றினா வர நுந்ைதபால் $கம்ப.02318.3
ெபாய் இல் மாக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்தி ேபாந்து என்றா $கம்ப.02318.4
என்னும் ேவைலயில் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரைன

$கம்ப.02319.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தைமயால் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
நின்ைனயும் $கம்ப.02319.2
துன்னு துன்பத்தால் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கம்ப.02319.3
முன்னேர என முனிவன் கூறினான் $கம்ப.02319.4
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான் எனேவ
ேதான்றல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02320.1
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
பிைழத்தது என்றல் ேபால் $கம்ப.02320.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான் இருந்தது ஆண்டு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02320.3

மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆம் ெகாலாம் $கம்ப.02320.4
இடிக்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா இைடவது ஆம் எனாப் $கம்ப.02321.1
படிக்கண் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) பைதக்கும் ெநஞ்சினான் $கம்ப.02321.2
தடுக்கல் ஆகலாத் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உேள
$கம்ப.02321.3
துடிக்க விம்மி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்லுவான் $கம்ப.02321.4
உைரெசய் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மற்று உன்னில் என்னில் யா $கம்ப.02322.1
இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்து எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) முந்ைதேயா
$கம்ப.02322.2
பிரத பூசைனக்கு உrய ேபறு இேலன் $கம்ப.02322.3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்யேவா ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ஆயிேனன் $கம்ப.02322.4
பூவில் நால் முகன் புதல்வன்_ெப.) ஆதியாம் $கம்ப.02323.1
தாவு இல் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) தம் தரும நதியால் $கம்ப.02323.2
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆயினா சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆகிேய
$கம்ப.02323.3
ஆவ நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவத்தன் ஆனவா $கம்ப.02323.4
துன்னு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுமந்த தாைழயில்
$கம்ப.02324.1
பன்னு வான்_ெப.(வான்_ெப.) குைலப் பதடி ஆயிேனன் $கம்ப.02324.2

என்ைன என்ைனேய ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காத்த என்
$கம்ப.02324.3
அன்ைனயா எனக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்தவா $கம்ப.02324.4
என்று கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடrல் மூழ்கும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.02325.1
துன்று தாரவற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேதான்றலால் $கம்ப.02325.2
அன்று ேந கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அைமவது ஆக்கினான் $கம்ப.02325.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்மைற ெநறிெசய்
நைமயான் $கம்ப.02325.4
இைழயும் ஆரமும் இைடயும் மின்னிடக் $கம்ப.02326.1
குைழயும் மா மலக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாகள் தாம் $கம்ப.02326.2
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) இல் முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) தழுவு கான் இைட
$கம்ப.02326.3
நுைழயும் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபால் எrயில் மூழ்கினா $கம்ப.02326.4
அங்கி நrனும் குளிர_குைற.எச்.(குளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்புயத்
$கம்ப.02327.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திரு
விளங்குறச் $கம்ப.02327.2
சங்ைக தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் கணவபின் ெசலும்
$கம்ப.02327.3
நங்ைகமா புகும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நண்ணினா $கம்ப.02327.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசய்ைகயால் அரச_ெப.(அரெச_ெப.)
ேகாமகற்கு $கம்ப.02328.1

இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைமயால் இையவ
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.02328.2
மைனயின் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) மரபின்
வாழ்விைன $கம்ப.02328.3
விைனயின் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ
பிணியின் ெவஃகலான் $கம்ப.02328.4
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆம் என $கம்ப.02329.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயக் கடலின்
ைவகினான் $கம்ப.02329.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தருமம் யாைவயும் $கம்ப.02329.3
முந்து நூலுடூளா முைறயின் முற்றினான் $கம்ப.02329.4
முற்றும் முற்றுவித்து உதவி மும்ைம நூல் $கம்ப.02330.1
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) யாைவயும் ெதவுடரத் ேதான்றினான் $கம்ப.02330.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) விைன முடித்த
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02330.3
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குமரற் கூடினான்
$கம்ப.02330.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) இன்றிேய ைவயம் ைவகல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.02331.1
ெதவுன்ைம அன்று எனத் துணியும் ெநஞ்சினா $கம்ப.02331.2
அன்ன மாநிலத்து அறிஞ தம்ெமாடும் $கம்ப.02331.3
முன்ைன மந்திரம் கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) முந்தினா $கம்ப.02331.4

வரன்முைற தெரழுந்து உண மைறயின் மாதவத்து $கம்ப.02332.1
அரு மைற முனிவனும் ஆண்ைடயான் என $கம்ப.02332.2
விைரவின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டின விரகின்
எய்தின $கம்ப.02332.3
பரதைன வணங்கின பrயும் ெநஞ்சின $கம்ப.02332.4
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவரும் நகர மாந்தரும் $கம்ப.02333.1
தந்திரத் தைலவரும் தரணி பாலரும் $கம்ப.02333.2
அந்தர முனிவேராடு அறிஞ யாவரும் $கம்ப.02333.3
சுந்தரக் குrசிைல மரபில் சுற்றினா $கம்ப.02333.4
சுற்றின இருந்துழிச் சுமந்திரப் ெபயப் $கம்ப.02334.1
ெபான் தடந் ேதவலான் புலைம உள்ளத்தான் $கம்ப.02334.2
ெகாற்றவற்கு உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயான் $கம்ப.02334.3
முற்றுண முனிவைன முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேநாக்கினான்
$கம்ப.02334.4
ேநாக்கினால் சுமந்திரன் நுவலல் உற்றைத $கம்ப.02335.1
வாக்கினால் அன்றிேய உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கம்ப.02335.2
காக்குதி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் எனக் $கம்ப.02335.3
ேகாக் குமரனுக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுயக் கூறுவான்
$கம்ப.02335.4
ேவதிய அருந்தவ விருத்த ேவந்தகள் $கம்ப.02336.1

ஆதிய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrயம் $கம்ப.02336.2
நதியும் தருமமும் நிறுவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02336.3
ேகாது அறு குணத்தினாய் மனத்துள் ேகாடியால் $கம்ப.02336.4
தருமம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாட்டுதல் $கம்ப.02337.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) என்பது ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அறிதி ஐய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02337.2
இருைமயும் தருவதற்கு இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட
ஒரு.) ஈண்டு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02337.3
தெரறுள் மனத்தா ெசயும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகுமால் $கம்ப.02337.4
வள் உறு வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இல்
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) $கம்ப.02338.1
நள் உறு கதி இலாப் பகலும் நாஞூளாடும் $கம்ப.02338.2
ெதள் உறு மதி இலா இரவும் ேததrன் $கம்ப.02338.3
உள் உைற உயி இலா உடலும் ஒக்குேம $கம்ப.02338.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தம் உலகினும் தைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் $கம்ப.02339.1
மா வலி அவுணகள் ைவகும் நாட்டினும் $கம்ப.02339.2
ஏ எைவ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னைவ $கம்ப.02339.3

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் தைலவைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) கண்டிலம்
$கம்ப.02339.4
முைற தெரழுந்து ஒருவைக முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்குறின் $கம்ப.02340.1
மைறயவன் வகுத்தன மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட $கம்ப.02340.2
நிைற ெபருந்தன்ைமயின் நிற்ப ெசல்வன $கம்ப.02340.3
இைறகைள இல்லன யாைவ காண்கிலம் $கம்ப.02340.4
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல அயன்
ஆதிப் புண்ணிய $கம்ப.02341.1
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகழின இன்றுகாறும் கூக்
$கம்ப.02341.2
காத்தன பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைளகண் இன்ைமயால் $கம்ப.02341.3
நத்த ந உைடகல நரது ஆகுமால் $கம்ப.02341.4
உந்ைதேயா
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
உம்முன் நத்தனன் $கம்ப.02342.1
வந்ததும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வரத்தில் ைமந்த ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02342.2
அந்தம் இல் ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அளித்தி அன்னது $கம்ப.02342.3
சிந்தைன எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனத் தெரழுந்து கூறினான்
$கம்ப.02342.4
தஞ்சம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தாங்குவாய் எனச் $கம்ப.02343.1

ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவ்ேவ முனிவரன் ெசப்பக் ேகட்டலும் $கம்ப.02343.2
நஞ்சிைன நுக என நடுங்குவாrனும் $கம்ப.02343.3
அஞ்சினன் அயந்தனன் அருவிக் கண்ணினான் $கம்ப.02343.4
நடுங்கினன் நாத் தடுமாறி நாட்டமும் $கம்ப.02344.1
இடுங்கினன் மகளிrன்
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினன்
$கம்ப.02344.2
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிrனன்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ைகதரத் $கம்ப.02344.3
ெதவுடங்கினன் அரச அைவக்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெசால்லுவான்
$கம்ப.02344.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகினுக்கும் ஓ முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ஆய்
முதல் $கம்ப.02345.1
ேதான்றினன் இருக்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூடுதல் $கம்ப.02345.2
சான்றவ உைரெசயத் தருமம் ஆதலால் $கம்ப.02345.3
ஈன்றவள் ெசய்ைகயின் இழுக்கு உண்டாகுேமா $கம்ப.02345.4
அைடவு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) என்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசய்ைகைய $கம்ப.02346.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) வரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ந நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றிேரல் $கம்ப.02346.2
இைட வரும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈண்டு
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) நத்து இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02346.3

கைட வரும் த ெநறிக் கலியின் ஆட்சிேயா $கம்ப.02346.4
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அைவ
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந விமலன் உந்தியில்
$கம்ப.02347.1
பூத்தவன் முதலிய புவியுள் ேதான்றினா $கம்ப.02347.2
மூத்தவ இருக்கேவ முைறைமயான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கம்ப.02347.3
காத்தவ உள எனின் காட்டிக் காண்டிரால் $கம்ப.02347.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி என்னினும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இந்
நானில $கம்ப.02348.1
மன் உயிப் ெபாைற சுமந்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்கிேலன் $கம்ப.02348.2
அன்னவன் தைன ெகாணந்து அலங்கல் மா முடி $கம்ப.02348.3
ெதவுல் ெநறி முைறைமயின் சூட்டக் காண்டிரால் $கம்ப.02348.4
அன்று எனின் அவெனாடும் அrய கான் இைட $கம்ப.02349.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருந்தவம் ெநறியின்
ஆற்றுெவன் $கம்ப.02349.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இனி உைரக்கில் என் உயிைர நக்குெவன் $கம்ப.02349.3
என்றனன் என்ற ேபாது இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
அைவ $கம்ப.02349.4
ஆன்ற ேப அரசனும் இருப்ப ஐயனும் $கம்ப.02350.1
ஏன்றனன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்தல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02350.2

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுட திருவிைன மறுத்தி மன்
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) $கம்ப.02350.3
ேதான்றல்கள் யா உள நின்னின் ேதான்றினா $கம்ப.02350.4
ஆழிைய உருட்டியும் அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) ேபாற்றியும் $கம்ப.02351.1
ேவள்விைய இயற்றியும் வளக்க ேவண்டுேமா $கம்ப.02351.2
ஏழிெனாடு ஏழ் எனும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) எஞ்சினும் $கம்ப.02351.3
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ் என்று வாழ்த்தினா $கம்ப.02351.4
குrசிலும் தம்பிையக் கூவிக் ெகாண்டலின் $கம்ப.02352.1
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்து இந்நக முைறைம ேவந்தைனத் $கம்ப.02352.2
தருதும் ஈண்டு என்பது சாற்றித் தாைனைய $கம்ப.02352.3
விைரவினில் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
விளம்புவாய் என்றான் $கம்ப.02352.4
நல்லவன் உைரெசய நம்பி கூறலும் $கம்ப.02353.1
அல்லலில் அழுங்கிய அன்பின் மா நக $கம்ப.02353.2
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என ஒலித்ததால் உயி இல் யாக்ைகையச்
$கம்ப.02353.3
ெசால் எனும் அமிழ்தினால் துளித்தது என்னேவ $கம்ப.02353.4
அவித்த ஐம்புலத்தவ ஆதியாய் உள $கம்ப.02354.1
புவித்தைல உயி எலாம் இராமன் ெபான் முடி $கம்ப.02354.2
கவிக்கும் என்று உைரக்கேவ களித்தலால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02354.3

ெசவிப்புலம் நுகவது ஓ தெயமூவத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாலாம்
$கம்ப.02354.4
படு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்தன பரதன் தம்முைனக் $கம்ப.02355.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நகத் தரும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகாணர ேசைனயும் $கம்ப.02355.2
முடுகுக என்ற ெசால் மூr மா நக $கம்ப.02355.3
உடு பதி ேவைலயின் உதயம் ேபான்றேத $கம்ப.02355.4
எழுந்தது ெபரும்பைட ஏழு ேவைலயின் $கம்ப.02356.1
ெமாழிந்த ேப ஊழியில் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முந்து எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02356.2
அழிந்தது ேககயன் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேபாய்க்
$கம்ப.02356.3
கழிந்தது துய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தூண்டேவ
$கம்ப.02356.4
பண்ணின புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) பண்டியும் $கம்ப.02357.1
மண்ணிைன மைறத்தன வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாக்ெகாடி $கம்ப.02357.2
விண்ணிைன மைறத்தன விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாத்துகள் $கம்ப.02357.3
கண்ணிைன மைறத்தன கமலத் ேதாைனேய $கம்ப.02357.4
ஈசன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிைன
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழும் $கம்ப.02358.1

ஓைசயின் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது ஒல்ெலன்
ேப ஒலி $கம்ப.02358.2
காைசயில் கrயவற் காண மூண்டு எழும் $கம்ப.02358.3
ஆைசயின் நிமிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனிக ராசிேய $கம்ப.02358.4
படிெயாடு திரு நக துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $கம்ப.02359.1
ெசடிெயாடு ெதவுட வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சீைதயாம் $கம்ப.02359.2
ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஆம் எனப் $கம்ப.02359.3
பிடிெயாடு நடந்தன ெபருங்ைக ேவழேம $கம்ப.02359.4
ேசற்று இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைர மல
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆம் எனக் $கம்ப.02360.1
கால் தளம் ெபாலிதரு கன்னிமாெராடும் $கம்ப.02360.2
ஏற்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிடிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இகலில்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $கம்ப.02360.3
ேதாற்று இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளிைரச் சுமப்ப ேபான்றேவ $கம்ப.02360.4
ேவதைன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதி தணிக்க ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
மைழச் $கம்ப.02361.1
சீத நெராடு ெநடுங்ெகாடியும் ெசன்றன $கம்ப.02361.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயவன் ேகாலம்
காண்கிலா $கம்ப.02361.3
மாதrன் நுடங்குவ வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ேகாடிேய $கம்ப.02361.4

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி மீ ச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.02362.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிரவன் அளவு இல்
மூத்தி ஆய் $கம்ப.02362.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிக் ெகாண்டால் என $கம்ப.02362.3
எண் அரு மன்னவ களிற்றின் ஏகினா $கம்ப.02362.4
ேத மிைசச் ெசன்றது ஒ சிந்து ெசம்முகக் $கம்ப.02363.1
கா மிைசக் கழிந்தது ஆகலி ஒ காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.02363.2
ஏ மிைச இவுளிேமல் ஏகிற்று எங்கணும் $கம்ப.02363.3
பா மிைசப் படந்தது பதாதிப் ெபௗவேம $கம்ப.02363.4
தாைரயும் சங்கமும் தாளம் ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$கம்ப.02364.1
வா விசி பம்ைபயும் துடியும் மற்றவும் $கம்ப.02364.2
ேபrயும் இயம்பல ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபைதைமப் $கம்ப.02364.3
பூrய குழாத்து இைட அறிஞ ேபாலேவ $கம்ப.02364.4
தா அரு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முதல் அணி அலால் தைக $கம்ப.02365.1
ேமவரு கலங்கைள ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிய $கம்ப.02365.2
ேதவரும் மருள் ெகாளத் தெரழுயும் காட்சிய $கம்ப.02365.3
பூ உதி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) என மகளி_ெப.) ேபாயினா $கம்ப.02365.4

அதி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) அைனத்தும் காத்தவன்
$கம்ப.02366.1
விதி வரும் தனிக் குைட மீ து இலாப் பைட $கம்ப.02366.2
ெபாதி பல கவிைக மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பூத்தது ஆகிலும் $கம்ப.02366.3
கதி மதி நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபான்றேத $கம்ப.02366.4
ெசல்லிய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) ெசலவினால்
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) திக்கு எனச் $கம்ப.02367.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனையச் சுமந்தேத
எனில் $கம்ப.02367.2
ஒல்ெலாலி ேவைல ந உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைர
ஓ $கம்ப.02367.3
ெமல்லியல் என்றவ ெமய்யேர ெகாலாம் $கம்ப.02367.4
தங்கு ெசஞ்சாந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கலைவ சாகில $கம்ப.02368.1
குங்குமம் ேகாட்டில ேகாைவ முத்து இல $கம்ப.02368.2
ெபாங்கு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாங்ைககள் புதுைம ேவறு இல
$கம்ப.02368.3
தெஙமூகு இளந எனத் தெரழுந்த காட்சிய $கம்ப.02368.4
இன்_இன் துைணயவ முைல_ெப.(முைல_ெப.) எழுது சாந்தினும் $கம்ப.02369.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் தாrனும்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலாைமயால்
$கம்ப.02369.2
துன்று இளங்ெகாடி முதல் தூறு
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02369.3

குன்று எனப் ெபாலிந்தன குவவுத் ேதாள்கேள $கம்ப.02369.4
நைற அறு ேகாைதய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய் ேகாலத்தின் $கம்ப.02370.1
துைற அற அஞ்சனம் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாட்டங்கள் $கம்ப.02370.2
குைற அற நிகத்தன ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) முற்றுவான் $கம்ப.02370.3
கைற அறக் கழுவிய கால ேவைலேய $கம்ப.02370.4
விr மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகைல விரவி ஆக்கில $கம்ப.02371.1
தெரழுைவய அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) ஒலி இல் ேத என
$கம்ப.02371.2
பrபுரம் ஆக்கில பவளச் சீறடி $கம்ப.02371.3
அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆக்கிலாக் கமலம் என்னேவ $கம்ப.02371.4
மல்கிய ேககயன் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) வாசகம் $கம்ப.02372.1
நல்கியது அrைவய நடுவிற்ேக ெகாலாம் $கம்ப.02372.2
புல்கிய மல வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) பூண்கிலாைமயால் $கம்ப.02372.3
ஒல்கிய ஒருவைகப் ெபாைற உயித்தேவ $கம்ப.02372.4
ேகாமகன் பிrதலின் ேகாலம் நத்துள $கம்ப.02373.1
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசல்வியும்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமவினாள் $கம்ப.02373.2
காமனும் அருந்துயக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மூழ்கினான்
$கம்ப.02373.3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளவில் ேசைனேய
$கம்ப.02373.4

மண்ைணயும் வாைனயும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) திக்ைகயும் $கம்ப.02374.1
உண்ணிய நிமி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது என்
$கம்ப.02374.2
கண்ணினும் மனத்தினும் கமலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02374.3
எண்ணினும் ெநடிது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனேய $கம்ப.02374.4
அைல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அறக் குடித்தலால்
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) $கம்ப.02375.1
நிைலெபற நிைல ெநறி நிறுத்தலால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) $கம்ப.02375.2
மைலயிைன மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற அழுத்தலால் தமிழ்த் $கம்ப.02375.3
தைலவைன நிகத்தது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.)
தாைனேய $கம்ப.02375.4
அறிஞரும் சிறியரும் ஆதி அந்தமாச் $கம்ப.02376.1
ெசறி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனயும் திருவும் நங்கலால் $கம்ப.02376.2
குறியவன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எலாம் வயிற்றில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.02376.3
மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அேயாத்தி மாநக
$கம்ப.02376.4
ெபருந்திைர நதிகளும் வயலும் ெபட்பு உறு $கம்ப.02377.1
மரங்களும் மைலகளும் மண்ணும் கண் உறத் $கம்ப.02377.2
திருந்தலில் அேயாத்தி ஆம் தெயமூவ மா நக $கம்ப.02377.3

அருந்தெரறு ஒத்தது அப்பைட ெசல் ஆறு அேரா $கம்ப.02377.4
தாகள் தாம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தாம் தாமம் தாம் தைக $கம்ப.02378.1
ஏகள் கதாம் கலைவ தாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் $கம்ப.02378.2
காகள் தாம் என மிகக் கடுத்த ைகம்மைல $கம்ப.02378.3
வா கடாம் அல்லது அம்மன்னன் ேசைனேய $கம்ப.02378.4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.02379.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உலாம் குண்டலம் முதல ெதவுல் அணி $கம்ப.02379.2
ேகள் உலாம் மின் ஒளி கிளந்தது இல்ைலயால் $கம்ப.02379.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உலாம் நுதலிய மருங்குல் அல்லேத $கம்ப.02379.4
மத்தளம்_ெப.(மத்தளம்_ெப.) முதலிய வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) பல்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) $கம்ப.02380.1
ஒத்தன ேசறலின் உைர இலாைமயின் $கம்ப.02380.2
சித்திரச் சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தட்டிய $கம்ப.02380.3
பத்திைய நிகத்தது அப்பைடயின் ஈட்டேம $கம்ப.02380.4
ஏடு அறு ேகாைதய விழியின் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேகால் $கம்ப.02381.1
ஊடு உற உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெதவுைளத்து உயி உணாவைக $கம்ப.02381.2
ஆடவக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவசம்
ஆயது $கம்ப.02381.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் நண்ணேல $கம்ப.02381.4

கனங்குைழக் ேககயன் மகளின் கண்ணிய $கம்ப.02382.1
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எrதலின் தய்ந்தேவ ெகாலாம் $கம்ப.02382.2
அனங்கன் ஐங் ெகாடுங்கைண கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.02382.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்கில மகளி_ெப.) ெகாங்ைகேய $கம்ப.02382.4
இன்னணம் ெநடும்பைட ஏக ஏந்தலும் $கம்ப.02383.1
தன்னுைடத் திரு அைரச் சீைர சாத்தினான் $கம்ப.02383.2
பின் இைளயவெனாடும் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துன்ெபாடும் $கம்ப.02383.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்ேத மிைச
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான் $கம்ப.02383.4
தாயரும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்தவரும் தந்ைதயின் $கம்ப.02384.1
ஆய மந்திrயரும் அளவு இல் சுற்றமும் $கம்ப.02384.2
தூய அந்தணகளும் ெதவுடந்து சூழ்வரப் $கம்ப.02384.3
ேபாயினன் திரு நகப் புrைச வாயிேல $கம்ப.02384.4
மந்தைரக் கூற்றமும் வழிச்ெசல்வாெராடும் $கம்ப.02385.1
உந்திேய ேபாதல் கண்டு இளவல் ஓடி
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02385.2
அந்தரத்து ஏற்றுவான் அழன்று பற்றலும் $கம்ப.02385.3
சுந்தரத் ேதாளவன் விலக்கிச் ெசால்லுவான் $கம்ப.02385.4
முன்ைனய முைறெகட முடித்த பாவிையச் $கம்ப.02386.1

சின்னபின்னம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் சினத்ைதத்
தெவேனல் $கம்ப.02386.2
என்ைன இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால் $கம்ப.02386.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்று உணந்திெலன் ஐய
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.02386.4
ஆதலால் முனியும் இன்று ஐயன் அந்தம் இல் $கம்ப.02387.1
ேவதைனக் கூனிைய ெவகுண்டும் என்னினும் $கம்ப.02387.2
ேகாது இலா அருமைற குலவு நூல் வலாய் $கம்ப.02387.3
ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதில் ேபாயினான்
$கம்ப.02387.4
ெமாய் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைனயும் மூr ஞாலமும் $கம்ப.02388.1
ைக கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடலின் சுற்றிட $கம்ப.02388.2
ஐயனும் ேதவியும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ஆளியும் $கம்ப.02388.3
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாைலயில் தானும்
ைவகினான் $கம்ப.02388.4
அல் அைண ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ந அருவி ஆடினன் $கம்ப.02389.1
கல் அைண கிழங்ெகாடு கனியும் உண்டிலன் $கம்ப.02389.2
வில் அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02389.3

புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைண மருங்கில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபாடியின்
ைவகினான் $கம்ப.02389.4
ஆண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
தைக அடியின் ஏகினான் $கம்ப.02390.1
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி எனத் தானும்
ஏகினான் $கம்ப.02390.2
தூண்டிடு ேதகளும் துரக ராசியும் $கம்ப.02390.3
காண்தகு கrகளும் ெதவுடரக் காலிேன $கம்ப.02390.4
பூ விr ெபாலன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாரு இல் தாைனயான் $கம்ப.02391.1
காவிrநாடு அன்ன கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நாடு ஒrஇத் $கம்ப.02391.2
தாவர சங்கமம் என்னும் தன்ைமய $கம்ப.02391.3
யாைவயும் இரங்கிடக் கங்ைக
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02391.4
எண்ணரும் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) தம் இனத்துக்கு அல்லது $கம்ப.02392.1
கண் அகன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக
எங்கணும் $கம்ப.02392.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) அத்து அருவி பாய்தலால் $கம்ப.02392.3
உண்ணவும் குைடயயும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்று ஆயேத $கம்ப.02392.4
அடி மிைசத் தூளி புக்கு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவதம் $கம்ப.02393.1
முடி உறப் பரந்தது ஓ முைறைம ேதந்திேலம் $கம்ப.02393.2

ெநடிது உயித்து உண்டவும் நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றவும் $கம்ப.02393.3
ெபாடி மிைசப் புரண்டவும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஈட்டேம $கம்ப.02393.4
பாைல ஏய் நிறத்ெதவுடு பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பட $கம்ப.02394.1
ஓைல ஏய் ெநடுங்கடல் ஓடிற்று இல்ைலயால் $கம்ப.02394.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏய் ெநடுமுடி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேசைனயாம்
$கம்ப.02394.3
ேவைலேய மடுத்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கங்ைக ெவள்ளேம
$கம்ப.02394.4
கான்தைல நண்ணிய காைள_ெப.(காைள_ெப.) பின் பட $கம்ப.02395.1
ேதான்றைல அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி ெதவுடந்து ெசன்றன
$கம்ப.02395.2
ஆன்றவ உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்குேராணிகள் $கம்ப.02395.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) பத்தாயிரத்து இரட்டி முற்றுேம $கம்ப.02395.4
அப்பைட கங்ைகைய அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிைடத் $கம்ப.02396.1
துப்பு உைடக் கடலின் ந சுமந்த ேமகத்ைத $கம்ப.02396.2
ஒப்பு உைட அண்ணேலாடு உடற்றேவ ெகாலாம் $கம்ப.02396.3
இப்பைட எடுத்தது என்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீற்றத்தான் $கம்ப.02396.4
குகன் எனும் ெபயrய கூற்றின் ஆற்றலான் $கம்ப.02397.1
ெதவுைக முரண் ேசைனையத் துகளின் ேநாக்குவான் $கம்ப.02397.2

நைக மிகக் கண்கள் த நாற நாசியில் $கம்ப.02397.3
புைக உறக் குனிப்புறும் புருவப் ேபா விலான் $கம்ப.02397.4
ைம உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உயி எலாம் இறுதி வாங்குவான் $கம்ப.02398.1
ைக உறு கவ அயில் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலன்தான் $கம்ப.02398.2
ஐ ஐநூறாயிரம் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.02398.3
ெமய் உறு தாைனயான் வில்லின் கல்வியான் $கம்ப.02398.4
கட்டிய சுrைகயன் கடித்த வாயினன் $கம்ப.02399.1
ெவட்டிய ெமாழியினன் விழிக்கும் தயினன் $கம்ப.02399.2
ெகாட்டிய துடியினன் குறிக்கும் ெகாம்பினன் $கம்ப.02399.3
கிட்டியது அம எனக் கிளரும் ேதாளினான் $கம்ப.02399.4
எலி எலாம் இப்பைட அரவம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $கம்ப.02400.1
ஒலி உலாம் ேசைனைய உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூவினான் $கம்ப.02400.2
வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிப் $கம்ப.02400.3
புலி_ெப.(புலி_ெப.) எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி புகுந்த ேபாலேவ
$கம்ப.02400.4
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அைட தெனமூ கைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினான் $கம்ப.02401.1
ஒருங்கு அைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட ஒல்_ஒ.குறி
உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என் ஆப்பிேனாடு $கம்ப.02401.2

அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைட யுகம் தனில் அசனி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
$கம்ப.02401.3
கருங்கடல் கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழேவ $கம்ப.02401.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புளிஞைர ேநாக்கிச்
சூழ்ச்சியின் $கம்ப.02402.1
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனைய
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஏற்றுதற்கு $கம்ப.02402.2
ஏன்றெனன் என் உயி துைணவற்கு ஈகுவான் $கம்ப.02402.3
ஆன்ற ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ந அைமதி ஆம் என்றான் $கம்ப.02402.4
துடி எறி ெநறிகளும் துைறயும் சுற்றுற $கம்ப.02403.1
ஒடி எறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலி $கம்ப.02403.2
கடி எறி கங்ைகயின் கைர வந்ேதாகைளப் $கம்ப.02403.3
பிடி எறி பட எனப் ெபயத்தும் கூறுவான் $கம்ப.02403.4
அஞ்சன வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) என் ஆ உயி நாயகன் ஆளாேம
$கம்ப.02404.1
வஞ்சைனயால் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னரும் வந்தாேர
$கம்ப.02404.2
ெசஞ்சரம் என்பன த உமிழ்கின்றன ெசல்லாேவா $கம்ப.02404.3
உஞ்சு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாய்விடின் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
குகன் என்று எைன ஓதாேரா $கம்ப.02404.4
ஆழ ெநடுந்திைர ஆறு கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாவாேரா $கம்ப.02405.1

ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெநடும்பைட கண்டு விலங்கிடும் வில்லாடூளா
$கம்ப.02405.2
ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் அன்ேறா $கம்ப.02405.3
ஏைழைம ேவடன் இறந்திலன் என்று எைன ஏசாேரா $கம்ப.02405.4
முன்னவன் என்று நிைனந்திலன் ெமாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஓ $கம்ப.02406.1
பின்னவன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
என்றிலன் அன்னைவ ேபசாேனல் $கம்ப.02406.2
என் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்ைன இகழ்ந்தது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா $கம்ப.02406.3
மன்னவ ெநஞ்சினில் ேவட
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சரம் வாயாேவா
$கம்ப.02406.4
பாவமும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பழியும் பைக
நண்ேபாடும் $கம்ப.02407.1
ஏவமும் என்பைவ மண்ணுலகு ஆள்பவ எண்ணாேரா $கம்ப.02407.2
ஆ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் ஆ உயித்
ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) தந்தான்ேமல் $கம்ப.02407.3
ேபாவது ேசைனயும் ஆ உயிரும் ெகாடு ேபாயன்ேறா $கம்ப.02407.4

அருந்தவம் என் துைண ஆள இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புவி
ஆள்வாேனா $கம்ப.02408.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) எனின் அன்று உயி வண் புகழ்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் மாேயேனா
$கம்ப.02408.2
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) உகந்தவ தம்ெமாடு ேபாகாேதா $கம்ப.02408.3
இருந்ததும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) கழிக்குெவன் என்கடன் இன்ேறாேட
$கம்ப.02408.4
தும்பியும் மாவும் மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்பைட சூழ்வாரும் $கம்ப.02409.1
வம்பு இயல் தா_ெப.(தா_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலி கங்ைக
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா $கம்ப.02409.2
ெவம்பிய ேவட உள  துைற ஓடம் விலக்கீ ேரா $கம்ப.02409.3
நம்பி முன்ேன இனி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி மாய்வது
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.02409.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தமக்கு இைர ேபாதா இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.02410.1
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கிடக்கிடு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வrன் சிைல மா
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கம்ப.02410.2
ேசாைன படக் குட சூைற பட சுட வாடூளாடும் $கம்ப.02410.3
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) படத் தனி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) படத் திரள்
சாேயேனா $கம்ப.02410.4

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாைடக் ைக என் அன்பன்
உடுக்க ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீைர $கம்ப.02411.1
அன்று ெகாடுத்தவள் ைமந்த பலத்ைத என் அம்பாேல $கம்ப.02411.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
ெகாள் பிணக் குைவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடித் $கம்ப.02411.3
துன்று திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கங்ைக மடுத்து இைட தூராேதா $கம்ப.02411.4
ஆடு ெகாடிப் பைட சாடி அறத்தவேர ஆள $கம்ப.02412.1
ேவடு ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பா எனும்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புகழ் ேமவேரா

$கம்ப.02412.2
நாடு ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் நாயகனுக்கு
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஆளும்
$கம்ப.02412.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ெகாடுக்கில ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எடுத்தது காணேரா

$கம்ப.02412.4
மா முனிவக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வனத்திைடேய வாழும்
$கம்ப.02413.1
ேகா முனியத் தகும் என்று மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைற
ெகாள்ளாேத $கம்ப.02413.2
ஏ முைன உற்றிடில் ஏழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட என்றாலும் $கம்ப.02413.3
ஆ முைனயின் சிறு கூழ் என இப்ெபாழுது ஆகாேதா $கம்ப.02413.4
என்பன ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அன ேமனிய ஏேனா முன் $கம்ப.02414.1

வன் பைண வில்லினன் மல் உய ேதாளினன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வரற்கு

$கம்ப.02414.2
அன்பனும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) கண்டு அr ஏறு அன்ன
$கம்ப.02414.3
முன்பனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிந்தனன் மூrய
ேத வல்லான் $கம்ப.02414.4
கங்ைக இருகைர உைடயான் கணக்கு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவாயான் $கம்ப.02415.1
உங்கள் குலத் தனி நாதற்கு உயி துைணவன் உய ேதாளான் $கம்ப.02415.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கrயின் ஏறு அைனயான் வில்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயினான் $கம்ப.02415.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அலரும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாக் குகன் என்னும் குறி உைடயான் $கம்ப.02415.4
கல் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திண்ைமயான்
கைர காணாக் காதலான் $கம்ப.02416.1
அல் காணில் கண்டு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியான் $கம்ப.02416.2
மல் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு ெநடுந்ேதாள்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத்தாய் $கம்ப.02416.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உள்ளத்தான் ெநறி எதி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) என்றான்
$கம்ப.02416.4

தன்முன்ேன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணவன் முந்து
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02417.1
ெசால் முன்ேன உவக்கின்ற துrசு இலாத் திரு மனத்தான் $கம்ப.02417.2
மன் முன்ேன தழ இக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) துைணவேனல் $கம்ப.02417.3
என் முன்ேன அவற் காண்ெபன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என எழுந்தான் $கம்ப.02417.4
என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பிெயாடும்
எழுகின்ற காதெலாடும் $கம்ப.02418.1
குன்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றது எனக் குளி
கங்ைகக் கைர குறுகி $கம்ப.02418.2
நின்றவைன ேநாக்கினான் திருேமனி நிைல உணந்தான் $கம்ப.02418.3
துன்று கரு நறுங்குஞ்சி எயினேகான் துண் என்றான் $கம்ப.02418.4
வற்கைலயின் உைடயாைன மாசு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யாைன
$கம்ப.02419.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கைல இல் மதி என்ன நைக
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகத்தாைனக் $கம்ப.02419.2
கல் கனியக் கனிகின்ற துயராைனக் கண் உற்றான் $கம்ப.02419.3
வில் ைகயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடவழ

விம்முற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தான்
$கம்ப.02419.4
நம்பியும் என் நாயகைன ஒக்கின்றான் அயல்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02420.1

தம்பிையயும் ஒக்கின்றான் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேவடம் தைலநின்றான்
$கம்ப.02420.2
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முடிவு இல்ைல திைச
ேநாக்கித் ெதவுழுகின்றான் $கம்ப.02420.3
எம்ெபருமான் பின்பிறந்தா இைழப்பேரா பிைழப்பு என்றான் $கம்ப.02420.4
உண்டு இடுக்கண் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் உைலயாத அன்புைடயான்
$கம்ப.02421.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவேவடேம
ெகாண்டிருந்தான் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.02421.2
கண்டு உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயகின்ேறன்
காமின்கள் ெநறி என்னாத் $கம்ப.02421.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஓ நாவாயில்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிேய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02421.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிேர ெதவுழுதாைன
வணங்கினான் மல இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02422.1
அந்தணனும் தைன
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவனும்
அவனடி வழ்ந்தான்

$கம்ப.02422.2
தந்ைதயினும் களி கூரத் தழுவினான் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
உைடேயா_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ_பட.பன்.) $கம்ப.02422.3
சிந்ைதயினும் ெசன்னியினும் வற்றிருக்கும்

சீத்தியான் $கம்ப.02422.4

தழுவின புளிஞ ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசங்கணாைன $கம்ப.02423.1
எழுவினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
எய்தியது என்ைன என்ன $கம்ப.02423.2
முழுது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
முந்ைதேயா முைறயில் நின்றும் $கம்ப.02423.3
வழுவினன் அதைன நக்க மன்னைனக் ெகாணவான் என்றான் $கம்ப.02423.4
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) கிராத
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும் உயிரன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02424.1
மீ ட்டும் மண்ணதனில் வழ்ந்தான்

விம்மினன் உவைக வங்கத்

$கம்ப.02424.2
தட்ட அரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) கமலப் பூவில் $கம்ப.02424.3
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயன் ெபாய் இல்
உள்ளத்தன் புகலல் உற்றான் $கம்ப.02424.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைத
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரணி தன்ைனத்
$கம்ப.02425.1
த விைன என்ன நத்துச் சிந்தைன முகத்தில் ேதக்கிப் $கம்ப.02425.2
ேபாயிைன என்ற ேபாழ்து புகழிேனாய் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டால்
$கம்ப.02425.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இராம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேகழ் ஆவேரா
தெரழுயின் அம்மா $கம்ப.02425.4

என் புகழ்கின்றது ஏைழ எயினேனன் இரவி என்பான் $கம்ப.02426.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழ்க் கற்ைற மற்ைற ஒளிகைளத் தவிக்குமா ேபால
$கம்ப.02426.2
மன் புகழ் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நுங்கள் மரபிேனா புகழ்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02426.3
உன் புகழ் ஆக்கிக் ெகாண்டாய் உய குணத்து உரவு ேதாளாய் $கம்ப.02426.4
என இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அன்ன மாற்றம் இைவவன பலவும்
கூறிப் $கம்ப.02427.1
புைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புலவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைகப் புளிஞ ேகான்
ெபாரு இல் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.02427.2
அைனயவற்கு அைமவில் ெசய்தான் ஆ அவற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
இலாதா $கம்ப.02427.3
நிைனவு அருங்குணம் ெகாடு அன்ேறா இராமன்ேமல்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.02427.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் தரு வாr அன்ன
$கம்ப.02428.1
ெசவ்வழி உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
தெனமூ திைசச் ெசங்ைக கூப்பி $கம்ப.02428.2
எவ்வழி உைறந்தான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன் என்றலும்
எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.02428.3
இவ்வழி வர யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) காட்டுவல்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.02428.4

கா எனக் கடிது ெசன்றான் கல் இைடப்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்லின் $கம்ப.02429.1
வா சிைலத் தடக்ைக வள்ளல்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
கண்டான் $கம்ப.02429.2
பா மிைசப் பைதத்து வழ்ந்தான்

பருவரல் பரைவ புக்கான் $கம்ப.02429.3
வா மணிப் புனலால் மண்ைண மண்ணுந ஆட்டும் கண்ணான் $கம்ப.02429.4
இயன்றது என் ெபாருட்டினால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட உனக்கு என்ற
ேபாழ்தும் $கம்ப.02430.1
அயின்றைன கிழங்கும் காயும் அமுது என அrய புல்லில் $கம்ப.02430.2
துயின்றைன எனவும் ஆவி துறந்திெலன்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
$கம்ப.02430.3
குயின்று உய மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூடும்
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) ெகாள்ெவன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கம்ப.02430.4
தூண் தர நிவந்த ேதாளான் பின்னரும் ெசால்லுவான் அந் $கம்ப.02431.1
நண்டவன் துயின்ற சூழல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனில்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநயம் $கம்ப.02431.2
பூண்டவன் ெதவுடந்து பின்ேன ேபாந்தவன் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நத்தது
$கம்ப.02431.3
யாண்டு என இனிது ேகட்டான் எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேகான்
இதைனச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02431.4

அல்ைல ஆண்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அழகனும் அவளும்
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02432.1
வில்ைல ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகேயாடும்
ெவய்து உயிப்ேபாடும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.02432.2
கல்ைல ஆண்டு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
கண்கள் ந ெசாrயக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கம்ப.02432.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காண்பு அளவும்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைமப்பு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) நயனம் என்றான் $கம்ப.02432.4
என்பத்ைதக் ேகட்ட ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இராமனுக்கு இைளயா என்று
$கம்ப.02433.1
முன்பு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாற்றத் ேதம் இல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றும் முடிவு இலாத $கம்ப.02433.2
துன்பத்துக்கு ஏது ஆேனன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துைடக்க
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02433.3
அன்பத்துக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உண்டநூ அழகிது என் அடிைம என்றான்
$கம்ப.02433.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தானும்
அன்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாடியின் ைவகித் $கம்ப.02434.1
தெவமூ இைடதர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும்
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புளிஞ ேகாமாஅன் $கம்ப.02434.2
இவ்விைடக் கங்ைக யாற்றின் ஏற்றிைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எம்ைம $கம்ப.02434.3

ெவவ் இட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றி ேவந்தன்பால் விடுத்தது
என்றான் $கம்ப.02434.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் புளிஞ ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) நண்ணினன்
தமைர நாவாய் $கம்ப.02435.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி தருதி என்ன வந்தன
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேச ெவள்ளிக் $கம்ப.02435.2
குன்ெறனக் குனிக்கும் அம்ெபாற் குவடு எனக் குேபரன் மானம் $கம்ப.02435.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என நாணிப் பல ேவறு உருவு ெகாண்டைனய ஆன
$கம்ப.02435.4
நங்ைகய நைடயின் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறு
ெசலவின் நாவாய் $கம்ப.02436.1
கங்ைகயும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இலாைம மிைடந்தன
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கும் $கம்ப.02436.2
அங்ெகாடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அைமதியின் அமர ைவயத்து $கம்ப.02436.3
இங்ெகாடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இரு விைன என்னல் ஆன $கம்ப.02436.4
வந்தன வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் நாவாய் வr சிைல குrசில் ைமந்த
$கம்ப.02437.1
சிந்தைன யாவது என்று சிருங்கிேபrய ேகான் ெசப்பச் $கம்ப.02437.2
சுந்தர வr விலானும் சுமந்திரன் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02437.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
தன்ைன ஏற்றுதி விைரவின் என்றான் $கம்ப.02437.4

குrசிலது ஏவலால் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரகதத் ேத வலானும்
$கம்ப.02438.1
வrைசயின் வழாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உளி வைகயின் ஏற்றக் $கம்ப.02438.2
கr பr இரதம் காலாள் கணக்கு அறு கைரயில் ேவைல $கம்ப.02438.3
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) திைரயின்
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

கங்ைக ஆறு ஏறிற்று
அன்ேற $கம்ப.02438.4
இடி படு முழக்கம் ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மகர நைர $கம்ப.02439.1
முடிவு உற முகப்ப ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இறுதியில்
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாலக் $கம்ப.02439.2
ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) வங்கம் ேவைலக் கூம்பு ஒடு படவ
ேபால $கம்ப.02439.3
ெநடிய ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நட்டி நந்தின
ெநடுங்ைக ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.02439.4
சங்கமும் மகர மீ னும் தரளமும் மணியும் தள்ளி $கம்ப.02440.1
வங்கம் ந கடலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழிப் படர மானப் $கம்ப.02440.2
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நூக்கக் கைர ஓrஇப்
ேபாயிற்று அம்மா $கம்ப.02440.3
கங்ைகயும் இராமற் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காதலது என்ன மாேதா $கம்ப.02440.4
பாங்கின் உத்தrயம் மானப் பட திைர தவழப் பாrன் $கம்ப.02441.1

வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) தன்னுள்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதக் கலுழி ெவள்ளத்து
$கம்ப.02441.2
ஓங்கல்கள் தைலகள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒளித்து அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கும்பம் $கம்ப.02441.3
பூங்குழல் கங்ைக நங்ைக முைல_ெப.(முைல_ெப.) எனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.02441.4
ெகாடிஞ்ெசாடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் ேகாத்த ெமாட்டும் $கம்ப.02442.1
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) ெகாடியும் யாவும் ெநறி வரும்
முைறயின் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02442.2
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுவல் புரவிேயாடும்
ேவறு ேவறு ஏற்றிச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02442.3
மடிஞ்சபின் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன என வயிரத்
ேதகள் $கம்ப.02442.4
நால் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆய ேகாடி நைவ இல் நாவாய்கள் மீ தாச்
$கம்ப.02443.1
ேசல் திரண்டைனய ஆய கதிெயாடு நிமிரச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02443.2
பால் திரண்டைனய ெமய்ய பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) திரண்டைனய ெநஞ்ச
$கம்ப.02443.3
கால் திரண்டைனய கால கடுநைடக் கலினப் பாய்மா $கம்ப.02443.4

ஊடு உற ெநருக்கி ஒடத்து ஒருவமுன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) கிட்டிச்
$கம்ப.02444.1
சூடகத் தளிக்ைக மாத_ெப.(மாத_ெப.) தழுவின துவன்றித் ேதான்றப்
$கம்ப.02444.2
பாடு இயல் களி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைனப் பந்தி அம் கைடயின் குத்தக்
$கம்ப.02444.3
ேகாடுகள் மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன
மிைடந்தன குவவுக் ெகாங்ைக $கம்ப.02444.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குைழ மகளி_ெப.) நாவாய்ப் ேபாக்கின்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.02445.1
மலங்கின இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலும் மறுகின ெவருவி
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02445.2
அலங்கு ந ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும்
$கம்ப.02445.3
கலங்கின ெவருவிப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) நிகத்த கண்கள் $கம்ப.02445.4
இயல்வு உறு ெசலவின் நாவாய் இரு ைகயும்
எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) தூண்டத் $கம்ப.02446.1
துயல்வன துடுப்பு வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

துவைலகள் மகளி_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தூசு $கம்ப.02446.2
உயல்வு உறு பரைவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஒளிப்பு அறத் தளிப்ப
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.02446.3
அயவு உறும் மதுைக ைமந்தக்கு அயா வுயிப்பு
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அம்மா $கம்ப.02446.4

இக்கைர இைரத்த ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எறிகடல்
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏகி $கம்ப.02447.1
அக்கைர அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
 வறியன
அணுகும் நாவாய் $கம்ப.02447.2
புக்கு அைல ஆழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந ெபாறுத்தன ேபாக்கி ேபாக்கி
$கம்ப.02447.3
அக்கணம் உவr மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அகல்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிகத்த அம்மா $கம்ப.02447.4
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) பீலி ஆத்த
$கம்ப.02448.1
முகிழ் உைட முரண் மாத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) கூம்பு என முகிலின் வண்ணத்
$கம்ப.02448.2
துகிெலாடு ெதவுடுத்த ெசம்ெபான் தகடு இைட ெதவுடுத்த
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கம்ப.02448.3
நகு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடிய பாயின் நவ் எனச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவாய் $கம்ப.02448.4
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமிதச் ெசவ்வாய்த் $கம்ப.02449.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நைன குழலா ஏறும் அம்பிகள் சிந்தும்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கம்ப.02449.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்ைக விண்_ெப.(விண்_ெப.) எனப் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02449.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) ஊறும் மானேம நிகத்த மாேதா
$கம்ப.02449.4

துளி படத் துழாவு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேகால் துடுப்பு இரு காலில்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02450.1
நளி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக யாற்றில் நண்டு_ெப.(நண்டு_ெப.) எனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாவாய் $கம்ப.02450.2
களி உைட மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அன்ன கனம் குைழக்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.02450.3
ஒளி அடிக் கமலம் தண்ட உயி பைடத்தனேவ
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02450.4
ைம அறு விசும்பில் மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மற்றும் ஓ உலகில்
முற்றும் $கம்ப.02451.1
ெமய் விைன தவேம அன்றி ேமலும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா கீ ேழா
$கம்ப.02451.2
ெசய்விைன நாவாய் ஏறித் தண்டல
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02451.3
ெமாய் விசும்பு ஓடம் ஆகத் ேதவrன் முனிவ ேபானா $கம்ப.02451.4
அறுபதினாயிரம் அக்குேராணி என்று $கம்ப.02452.1
இறுதி ெசய் ேசைனயும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) த நக $கம்ப.02452.2
மறு அறு மாந்தரும் மகளி_ெப.) ெவள்ளமும் $கம்ப.02452.3
ெசறி திைரக் கங்ைக பின் கிடக்கச் ெசன்றேவ $கம்ப.02452.4
சுழித்து ந வரு துைற ஆற்ைறச் சூழ் பைட $கம்ப.02453.1
கழித்து நங்கியது எனக் கள்ள ஆைசைய $கம்ப.02453.2
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு அவனி பண்டு ஆண்ட
ேவந்தைர $கம்ப.02453.3

இழித்து ேமல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் $கம்ப.02453.4
சுற்றத்தா ேதவெராடும் ெதவுழ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாசைலையத் ெதவுழுது
ேநாக்கிக் $கம்ப.02454.1
ெகாற்றத் தாக் குrசில் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆ என்று குகன்
வினவக் ேகாக்கள் ைவகும் $கம்ப.02454.2
முற்றத்தான் முதல் ேதவி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஈன்றாைன முன் ஈன்றாைனப் $கம்ப.02454.3
ெபற்றத்தால் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறத்தலால்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrயாள் என்றான்
$கம்ப.02454.4
என்றலுேம அடியின் மிைச ெநடிது
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அழுவாைன
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) யா என்று $கம்ப.02455.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பிr காராவின் துய உைடய ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வினவக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.02455.2
இன் துைணவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இைளயவற்கும் எனக்கும்
மூத்தான் $கம்ப.02455.3
குன்று அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) திரு ெநடுந்ேதாள் குகன் என்பான்
இந்நின்ற குrசில் என்றான் $கம்ப.02455.4
ைநவ அl ைமந்த இனித் துயரால் நாடு
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02456.1
ெமய் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெபயந்ததுவும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆம் அன்ேற

விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.02456.2
ைக வரக்
 களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நங்கள்_பதி.ெப.(நங்கள்_முன்.பன்.) $கம்ப.02456.3
ஐவரும்

ஒருவராய்

அகல் இடத்ைத_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ெநடுங்காலம் அளித்தி என்றாள் $கம்ப.02456.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தாேன என்கின்ற அயல்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய அன்பின் $கம்ப.02457.1
நிைறந்தாைள உைர என்ன ெநறி திறம்பாத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்ைய
நிற்பது ஆக்கி $கம்ப.02457.2
இறந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இளந்ேதவி யாவக்கும் ெதவுழுகுலம் ஆம்
இராமன் பின்பு $கம்ப.02457.3
பிறந்தானும் உளன் என்னப் பிrயாதான் தைனப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrயாள் என்றான்
$கம்ப.02457.4
சுடும் மயானத்து இைடத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைண ஏகத் ேதான்றல் துயக்
கடலின் ஏகக் $கம்ப.02458.1
கடுைம ஆ கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடக் கருைண ஆ கலி
ஏகக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் மாயன் $கம்ப.02458.2
ெநடுைமயால் அன்று அளந்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனத்ேத

நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02458.3
ெகாடுைமயால் அளந்தாைள யா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று
உைர என்னக் குrசில் கூறும் $கம்ப.02458.4
பட எலாம் பைடத்தாைளப் பழி வளக்கும் ெசவிலிையத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பாழ்த்த பாவிக் $கம்ப.02459.1
குடrேல ெநடுங்காலம் கிடந்ேதற்கும் உயிப் பாரம் குைறந்து
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02459.2
உட எலாம் உயி இலா எனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகத்ேத
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அன்ேற $கம்ப.02459.3
இட இலா முகத்தாைள அறிந்திைலேயல் இந்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) என்ைன ஈன்றாள்
$கம்ப.02459.4
என்னக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரக்கம் இலாைளயும் $கம்ப.02460.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ைகயின் வணங்கினன்
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என $கம்ப.02460.2
அன்னப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) சிைற இலதாய்க் கைர $கம்ப.02460.3
துன்னிற்று என்னவும் வந்தது ேதாணிேய $கம்ப.02460.4
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய_ெப.(தாய_ெப.)
சிவிைகயின் ஏகத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02461.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணப்

புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேபாயினான் $கம்ப.02461.2
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் $கம்ப.02461.3

கழிந்தனன் பல காவதம் காலிேன $கம்ப.02461.4
பரத்தின் நங்கும் பரத்துவன் என்னும் ேப $கம்ப.02462.1
வரத்தின் மிக்கு உய மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கம்ப.02462.2
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.02462.3
விருத்தி ேவதியேராடு எதி ேமவினான் $கம்ப.02462.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவத்ேதாைன அம்
ைமந்தனும் $கம்ப.02463.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆம் எனத் தாழ்ந்து வணங்கினான் $கம்ப.02463.2
இந்து ேமாலி அன்னானும் இரங்கினான் $கம்ப.02463.3
அந்தம் இல் நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆசிகள் கூறினான் $கம்ப.02463.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா முடி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்பால்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02464.1
அடுத்த ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆண்டிைல ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02464.2
முடித்த வா சைடக் கற்ைறைய மூசு தூசு $கம்ப.02464.3
உடுத்து நண்ணுதற்கு உற்று உளது யாது என்றான் $கம்ப.02464.4
சினக் கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சீற்ற ெவந் தயினால் $கம்ப.02465.1
மனக் கடுப்பினன் மா தவத்து ஓங்கைல $கம்ப.02465.2
எனக்கு அடுப்பது இயம்பிைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்தான் $கம்ப.02465.3
உனக்கு அடுப்பது அன்றால் உரேவாய் எனா $கம்ப.02465.4

மைறயின் ேகள்வற்கு மன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேதான்றல் பின்
$கம்ப.02466.1
முைறயின் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முது
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள்கிேலன் $கம்ப.02466.2
இைறவன் ெகாள்கிலன் ஆம் எனின் யாண்டு எலாம் $கம்ப.02466.3
உைறெவன் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஒருங்கு உடேன என்றான் $கம்ப.02466.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும் உள்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02467.1
இைரத்த காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவத்ேதாக்கு
எலாம் $கம்ப.02467.2
குைரத்த ேமனிெயாடு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளிந்தவால் $கம்ப.02467.3
அைரத்த சாந்துெகாடு அப்பியது என்னேவ $கம்ப.02467.4
அன்ன காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அருந்தவ ஆண்தைக $கம்ப.02468.1
நின்ைன ஒப்பவ யா உள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால் $கம்ப.02468.2
என்ன வாழ்த்திடும் ஏல்ைவ இரவியும் $கம்ப.02468.3
ெபான்னின் ேமருவில் ேபாய் மைறந்திட்டேத $கம்ப.02468.4
ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஐயைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.02469.1
தூய சாைல குறுகினன் ேதாம் இலான் $கம்ப.02469.2
ேமய ேசைனக்கு அைமப்ெபன் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எனாத் $கம்ப.02469.3
தயின் ஆவுதி ெசங்ைகயின் ஓக்கினான் $கம்ப.02469.4

துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
நிைனயத் துறக்கம்தான் $கம்ப.02470.1
பறந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படிந்தது பல்சன
$கம்ப.02470.2
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ஒ
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெபற்றா என $கம்ப.02470.3
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகின முன்ைனத் தம்
வாழ்வு எலாம் $கம்ப.02470.4
நந்தல் இல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நந்தின ஆம் என $கம்ப.02471.1
அந்தரத்தின் அரம்ைபய அன்பின $கம்ப.02471.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி ஏற்றன ைமந்தைர
$கம்ப.02471.3
இந்துவின் சுட ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினா $கம்ப.02471.4
நானம் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைரத்தா நளி வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட
$கம்ப.02472.1
ஆன கங்ைக அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டினா
$கம்ப.02472.2
கான மா மணிக் கற்பகம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02472.3
ஊனம் இல் மல ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுத்தினா $கம்ப.02472.4
ெகாம்பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுடங்குறு
ெகாள்ைகயா $கம்ப.02473.1

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபானின் கல ராசி திருத்தினா $கம்ப.02473.2
அம்பரத்தின் அரம்ைபய அன்ெபாடும் $கம்ப.02473.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேகான் நுக இன் அமிழ்து ஊட்டினா $கம்ப.02473.4
அஞ்சு அடுத்த அமளி அலத்தகப் $கம்ப.02474.1
பஞ்சு அடுத்த பrபுரப் பல்லவம் $கம்ப.02474.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அடுத்த நயனிய நவ்வியின் $கம்ப.02474.3
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அத்தைன ைமந்தரும் துஞ்சினா
$கம்ப.02474.4
ஏந்து ெசல்வத்து இைமயவ ஆம் எனக் $கம்ப.02475.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தெயமூவ மகளி_ெப.) ெகாண்டாடினா $கம்ப.02475.2
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ஆதி சிவிைகயின் வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.02475.3
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) காறும் வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) வழாமேல
$கம்ப.02475.4
மாத_ெப.(மாத_ெப.) யாவரும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ேதவிய
$கம்ப.02476.1
ேகாது இல் ெசல்வத்து ைவகின ெகாவ்ைவ வாய்த் $கம்ப.02476.2
தது_ெப.(தது_ெப.) இல் தெயமூவ மடந்ைதய ேசடிய $கம்ப.02476.3
தாதிமா எனத் தம் பணி ேகட்பேவ $கம்ப.02476.4
நந்து அம் நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வனங்களில்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலக் $கம்ப.02477.1
கந்தம் உந்திய கற்பகக் காவில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02477.2

அந்த வந்தென அந்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைக தர $கம்ப.02477.3
மந்தம் முந்த நடந்தது வாைடேய $கம்ப.02477.4
மான்று அளிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மா மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணத் $கம்ப.02478.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தளித்த கவளமும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதி $கம்ப.02478.2
கான்றெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) தைழக் கற்ைறயும் கற்பகம் $கம்ப.02478.3
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுகந்தன யாைனேய
$கம்ப.02478.4
நரகதக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலத்த ந $கம்ப.02479.1
கர கதக் கr கால் நிமித்து $கம்ப.02479.2
உண்டன மரகத்தின் ெகாழுந்து என வாந்த புல்_ெப.(புல்_ெப.) $கம்ப.02479.3
குரகதத்தின் குழாங்களும் ெகாண்டேவ $கம்ப.02479.4
இன்ன இன்னணம் யாவரும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.02480.1
துன்னு ேபாகங்கள் துய்த்தன ேதான்றல்தான் $கம்ப.02480.2
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராப் $கம்ப.02480.3
ெபான்னின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாடி உறப் ேபாக்கினான் $கம்ப.02480.4
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நங்கலும் நங்குறும்
$கம்ப.02481.1
மூலம் இல் கனவில் திரு முற்று உற $கம்ப.02481.2
ஏல நல்விைன துய்ப்பவக்கு ஈறுெசல் $கம்ப.02481.3

காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்னக் கதிரவன் ேதான்றினான் $கம்ப.02481.4
ஆறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ஆற்றல வாழ்வு எனப் $கம்ப.02482.1
பாறி வந்தது

ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பrந்தில $கம்ப.02482.2
ேதறி முந்ைதத் தம் சிந்ைதய ஆயினா $கம்ப.02482.3
மாறி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன மாட்சியா $கம்ப.02482.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) என்று எழுந்தது கண்டு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
$கம்ப.02483.1
ேவைல என்று அனிகம் என்று ஏங்கி விம்முறச் $கம்ப.02483.2
ேசாைலயும் கிrகளும் சுண்ணமாய் எழப் $கம்ப.02483.3
பாைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தது பரதன்
ேசைனேய $கம்ப.02483.4
எழுந்தது துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அதின் எrயும் ெவய்யவன் $கம்ப.02484.1
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
ஆறினான் $கம்ப.02484.2
ெபாழிந்தன கr மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெபாடி ெவங் கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.)
$கம்ப.02484.3
இழிந்தன வழி நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற
ஒணாைமேய $கம்ப.02484.4
வடி உைட அயில் பைட மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைட $கம்ப.02485.1
ெசடி உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தப் ெபாதி $கம்ப.02485.2

படி உைடப் பரல் உைடப் பாைல ேமல் உய $கம்ப.02485.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைடப் பந்தrன் குளிந்தது எங்குேம $கம்ப.02485.4
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிடி என்றாள்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கம்ப.02486.1
திருகிய சீற்றத்தால் ெசம்ைமயாய் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) $கம்ப.02486.2
கருகிய_ெப.எச்.(கருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணைலக் கண்டு
காதலின் $கம்ப.02486.3
உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளித்தன உலைவ
ஈட்டேம $கம்ப.02486.4
வன் தெறறு பாைலைய மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ஆம் எனச் $கம்ப.02487.1
ெசன்றது சித்திர கூடம் ேசந்ததால் $கம்ப.02487.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரத்து உயிrனும் ஒழுக்கம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
எனப் $கம்ப.02487.3
ெபான்றிய புரவலன் ெபாரு இல் ேசைனேய $கம்ப.02487.4
தூளியின் படைலயும் துரகம் ேதெராடு $கம்ப.02488.1
மூள் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சினக் கr
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும்
$கம்ப.02488.2
ஆள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழுவின ஆரவாரமும் $கம்ப.02488.3
ேகாள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைட இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்று உணரக் கூறேவ $கம்ப.02488.4
எழுந்தனன் இைளயவன் ஏறினான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கம்ப.02489.1

ெகாழுந்து உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயது ஓ
ெநடிய குன்றின்ேமல் $கம்ப.02489.2
ெசழும் திைரப் பரைவையச் சிறுைம
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.02489.3
கழுந்து உைட வr சிைலக் கடைல ேநாக்கினான் $கம்ப.02489.4
பரதன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட ெகாடு பா
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) $கம்ப.02490.1
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ கறுவு காதலால்
$கம்ப.02490.2
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) உற்று இருந்தவன் ேமல்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02490.3
சரதம் மற்று இலது எனத் தழங்கு சீற்றத்தான் $கம்ப.02490.4
குதித்தனன் பாrைடக் குவடு நறு எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.02491.1
மிதித்தனன் இராமைன விைரவின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02491.2
மதித்திலன் பரதன் நின்ேமல் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $கம்ப.02491.3
பதிப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைனயின் பரப்பினான் எனா $கம்ப.02491.4
கட்டினன் சுrைகயும் கழலும் பல் கைணப் $கம்ப.02492.1

புட்டிலும் ெபாறுத்தனன் கவசம் பூட்டு
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02492.2
இட்டனன் எடுத்தனன் வrவில் ஏந்தைலத் $கம்ப.02492.3
ெதவுட்டு அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்லினான் $கம்ப.02492.4
இருைமயும் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதன் ஏந்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.02493.1
பருைமயும் அன்னவன் பைடத்த ேசைனயின் $கம்ப.02493.2
ெபருைமயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பின்பு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $கம்ப.02493.3
ஒருைமயும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02493.4
பட எலாம் படப் படும் பரும யாைனயின் $கம்ப.02494.1
திட எலாம் உருட்டின ேதரும் ஈத்தன $கம்ப.02494.2
குட எலாம் திைரத்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறுகள் $கம்ப.02494.3
கட எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் $கம்ப.02494.4
கருவியும் ைககளும் கவச மாபமும் $கம்ப.02495.1
உருவின உயிrேனாடு உதிரம் ேதாய்வு இல $கம்ப.02495.2
திrவன சுடக் கைண திைசக் ைக யாைனகள் $கம்ப.02495.3
ெவருவரச் ெசய்வன காண்டி வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02495.4
ேகாடகத் ேதபடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) தாவிய $கம்ப.02496.1
ஆடகத் தட்டு இைட அலைக அற்று உகு $கம்ப.02496.2

ேகடகத் தடக்ைககள் கவ்விக் கிந்தின $கம்ப.02496.3
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நடிப்பன காண்டி நாத ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02496.4
பண் முதி களிற்ெறாடு பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனயின் $கம்ப.02497.1
எண் முதல் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இைமப்பின் நக்கலால் $கம்ப.02497.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) முதுகு உளுக்கவும் ேவைல ஆைடயின் $கம்ப.02497.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) முதுகு ஆற்றவும் காண்டி வள்ளல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02497.4
நிவந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) குருதியின் நத்தம்
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் $கம்ப.02498.1
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதகெராடு சிறு கண்
கூளியும் $கம்ப.02498.2
கவந்தமும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைகயது
ஆயது என்று $கம்ப.02498.3
உவந்தன குனிப்பன காண்டி உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேபால். $கம்ப.02498.4
சூழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கட கr துரக ராசிகள் $கம்ப.02499.1
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவ பட்டு அற $கம்ப.02499.2
ஆழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குருதியால்
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலகள் $கம்ப.02499.3
ஏழும் ஒன்றாகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரப்பக்
காண்டியால் $கம்ப.02499.4

ஆள் அற அலங்கு ேத அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.02500.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அற வrசிைல துணிய மா கr $கம்ப.02500.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அறத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
தாஞூளாடும் $கம்ப.02500.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அற வடிக்கைண ெதவுடுப்பக் காண்டியால் $கம்ப.02500.4
தைழத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைறயன தைசயும் கவ்வின $கம்ப.02501.1
அைழத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) பறைவகள் அலங்கு ெபான் வடிம்பு $கம்ப.02501.2
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) புக்கு இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மாபிைடப் $கம்ப.02501.3
புைழத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபருவழி ேபாகக் காண்டியால். $கம்ப.02501.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காதலின் உலைக
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02502.1
ெபருமகன் ஏவலின் பரதன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02502.2
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஆள்ைக விட்டு இன்று என் ஏவலால் $கம்ப.02502.3
அரு நரகு ஆள்வது காண்டி ஆழியாய் $கம்ப.02502.4
எய்தியது உனக்கு என நின்ைன ஈன்றவள் $கம்ப.02503.2
ைநதல் கண்டு உவந்தவள் நைவயின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02503.3
ைககயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றக் காண்டியால்.
$கம்ப.02503.4

அரம் சுட அழல் நிமி அலங்கல் ேவலினாய் $கம்ப.02504.1
விரஞ்சு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனிக
ேவைலைய $கம்ப.02504.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுடு வடிக்கைண ஒன்றில்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) முப் $கம்ப.02504.3
புரம் சுடும் ஒருவனின் ெபாலிெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.02504.4
இலக்குவ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ ஏழும் ஏழும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02505.1
கலக்குவன் என்பது கருதினால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02505.2
விலக்குவது அrது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விளம்ப ேவண்டுேமா
$கம்ப.02505.3
புலக்கு உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புகலக் ேகட்டியால்
$கம்ப.02505.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலத்து உதித்தவ நைவயின் நங்கினா $கம்ப.02506.1
எங்கு உலப்புறுவகள் எண்ணின் யாவேர $கம்ப.02506.2
தம் குலத்து ஒருவரும் தருமம் நங்கினா $கம்ப.02506.3
ெபாங்கு உலத் திெரௗ◌ாடும் ெபாருத ேதாளினாய் $கம்ப.02506.4
எைனத்து உள மைற அைவ இயம்பல் பாலன $கம்ப.02507.1
பைனத் திரள் கரக் கrப் பரதன் ெசய்ைகேய $கம்ப.02507.2
அைனத்திறம் அல்லன அல்ல அன்னது $கம்ப.02507.3
நிைனத்திைல என்வயின் ேநய ெநஞ்சினால். $கம்ப.02507.4

ெபருமகன் ஏவலின் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலின்
$கம்ப.02508.1
வரும் என நிைனைகயும் மண்ைண என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
$கம்ப.02508.2
தரும் என நிைனைகயும் தவிரத் தாைனயால் $கம்ப.02508.3
ெபாரும் என நிைனைகயும் புலைமப் பாலேதா $கம்ப.02508.4
ெபான்ெனாடும் ெபாரு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரதன் ேபாந்தனன் $கம்ப.02509.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபரும்பைட நல்கல்
அன்றிேய $கம்ப.02509.2
என்ெனாடும் ெபாரும் என இயம்பற் பாலேதா $கம்ப.02509.3
மின்ெனாடும் ெபாருவுற
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலினாய்
$கம்ப.02509.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய தருமத்தின் ேதைவச் ெசம்ைமயின் $கம்ப.02510.1
ஆணிைய அன்னது நிைனக்கல் ஆகுேமா $கம்ப.02510.2
பூண் இயல் ெமாய்ம்பினாய் ேபாந்தது ஈண்டு எைனக் $கம்ப.02510.3
காணிய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பின்னும்
காண்டியால் $கம்ப.02510.4
என்றனன் இளவைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏந்தலும் $கம்ப.02511.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) பரதனும்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனையப் $கம்ப.02511.2
பின் தருக என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல் காதலின்
$கம்ப.02511.3

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தம்பியும் தானும் முந்தினான் $கம்ப.02511.4
ெதவுழுது உய ைகயினன் துவண்ட ேமனியன் $கம்ப.02512.1
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி கண்ணினன்
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ஈது என $கம்ப.02512.2
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ஒத்து எய்துவான் தைன $கம்ப.02512.3
முழுது உண சிந்ைதயான் முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கினான் $கம்ப.02512.4
காப் ெபாரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன்
காட்டினான் $கம்ப.02513.1
ஆப்பு உறு வr சிைல இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ஐய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02513.2
ேதப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதன் சீறிய $கம்ப.02513.3
ேபாப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாலத்ைதப்
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கு எனா $கம்ப.02513.4
எல் ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இளவல்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
$கம்ப.02514.1
மல் ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயத்தவைன
ைவது எழும் $கம்ப.02514.2
ெசால்ெலாடும் சினத்ெதவுடும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேசாதர $கம்ப.02514.3
வில்ெலாடும் கண்ணின் ந நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழேவ

$கம்ப.02514.4

ேகாது அறத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறிப்பின்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02515.1
நாதைனப் பிrந்தனள் நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) நங்கினாள்
$கம்ப.02515.2
ேவதைனத் திருமகள் ெமலிகின்றாள் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கம்ப.02515.3
துது_ெப.(தூது_ெப.) எனப் பரதனும் ெதவுழுது ேதான்றினான் $கம்ப.02515.4
அறம்தைன நிைனந்திைல அருைள நத்தைன $கம்ப.02516.1
துறந்தைன முைறைமைய என்னும் ெசால்லினான் $கம்ப.02516.2
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) மல
அடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தனன்

$கம்ப.02516.3
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
தாைதைய எதிகண்டு என்னேவ $கம்ப.02516.4
உண்டு ெகால் உயி என ஒடுங்கினான் உருக் $கம்ப.02517.1
கண்டனன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) கண்ணன்
கண் எனும் $கம்ப.02517.2
புண்டrகம் ெபாழி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சடா $கம்ப.02517.3
மண்டலம் நிைறந்துேபாய் வழிந்து ேசாரேவ $கம்ப.02517.4
அயா உயித்து அழு கண் ந அருவி மாபிைட $கம்ப.02518.1
உயா உற திரு உளம் உருகப் புல்லினான் $கம்ப.02518.2
நியாயம் அத்தைனக்கும் ஓ நிலயம் ஆயினான் $கம்ப.02518.3

தயா முதல் அறத்திைனத் தழ இயது என்னேவ $கம்ப.02518.4
புல்லினன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புைனந்த ேவடத்ைதப் $கம்ப.02519.1
பல் முைற ேநாக்கினான் பலவும் உன்னினான் $கம்ப.02519.2
அல்லலின் அழுங்கிைன ஐய ஆள் உைட $கம்ப.02519.3
மல் உய ேதாளினான் வலியேனா என்றான் $கம்ப.02519.4
அrயவன் உைரெசயப் பரதன் ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02520.1
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) எனும் பிணியினால் என்ைனப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.02520.2
கrயவள் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எனும் காலனால் தனக்கு $கம்ப.02520.3
உrய ெமய் நிறுவிப் ேபாய் உம்பரான் என்றான் $கம்ப.02520.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட அைடந்தனன் என்ற
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெசால் $கம்ப.02521.1
புண் இைட அயில் எனச் ெசவி புகாமுனம் $கம்ப.02521.2
கண்ெணாடு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) சுழல் கறங்கு ேபால ஆய் $கம்ப.02521.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட விழுந்தனன் வானின் உம்பரான் $கம்ப.02521.4
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேசந்தனன்_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இைற
உயித்திலன் $கம்ப.02522.1
உரும் இைன அரவு என உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நங்கினான் $கம்ப.02522.2
அருைமயின் உயிவர அயாவுயித்து அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) $கம்ப.02522.3
ெபாருமினன் பல் முைற புலம்பினான் அேரா $கம்ப.02522.4

நந்தா விளக்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நாயகேன நானிலத்ேதா
$கம்ப.02523.1
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) தனி அறத்தின் தாேய
தயாநிைலேய $கம்ப.02523.2
எந்தாய் இகல் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ஏேற இறந்தைனேய $கம்ப.02523.3
அந்ேதா இனி வாய்ைமக்கு ஆ உளேர மற்று என்றான் $கம்ப.02523.4
ெசால் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்பின்
துைறேயான் அருள் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02524.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவள்வி நைவ நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02524.2
என் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெபற்றது இன் உயி ேபாய் நங்கேலா $கம்ப.02524.3
ெகால் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்றிக் ெகாைல
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ ேவேலாய் $கம்ப.02524.4
மன் உயிக்கு நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பாரம் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) சுமக்கப் $கம்ப.02525.1
ெபான் உயிக்கும் தாேராய் ெபாைற உயித்த ஆறு இதுேவா $கம்ப.02525.2
உன் உயிக்கும் கூற்றாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள உற்ேறேனா $கம்ப.02525.3
மின் உயிக்கும் தவாய் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உயிக்கும்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவேலாய் $கம்ப.02525.4
எம் பரத்தது ஆக்கி அரசுrைம இந்தியங்கள் $கம்ப.02526.1

தம் பரத்தில் வழாத்

தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு இதுேவா
$கம்ப.02526.2
சம்பரப் ேபத் தானவைனத் தள்ளிச் சதமகற்கு அன்று $கம்ப.02526.3
அம்பரத்தின் நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆழியாய் $கம்ப.02526.4
ேவண்டும் திறத்தாரும் ேவண்டா அரசாட்சி $கம்ப.02527.1
பூண்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுக்கு இட
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்லேனன் $கம்ப.02527.2
மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02527.3
ஆண்டு வருவது இனி யா முகத்ேத ேநாக்கேவா $கம்ப.02527.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைலத் திருநாடு ைகவிட்டுக் $கம்ப.02528.1
கான் அைடந்ேதன் என்னத் தrயாது காவல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02528.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடந்தாய்_வி.மு.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
இன்னம் இருந்ேதன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வாழ்வு உகந்ேத $கம்ப.02528.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தெவமூவ உயி அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேவேலாய் $கம்ப.02528.4
வண்ைமயும் மானமும் வானவக்கும் ேபக்ககிலாத் $கம்ப.02529.1
திண்ைமயும் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெநறியும் திறம்பாத $கம்ப.02529.2

உண்ைமயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடேன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிைனேய $கம்ப.02529.3
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.) தைக மதிக்கும் ஈந்த தனிக் குைடேயாய் $கம்ப.02529.4
என்று எடுத்துப் பற்பலவும் பன்னி இட உழக்கும் $கம்ப.02530.1
குன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் குவவுத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேகாள் அrைய $கம்ப.02530.2
வன் தடக்ைகத் தம்பியரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னவரும் $கம்ப.02530.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்துத் தாங்கினா மா
வதிட்டன் ேதற்றினான் $கம்ப.02530.4
பன் அrய ேநான்பின் பரத்துவேன ஆதியாம் $கம்ப.02531.1
பின்னு சைடேயாரும் ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ ஏழின் $கம்ப.02531.2
மன்னவரும் மந்திrய எல்லாரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தா $கம்ப.02531.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உrைமச் ேசைனத் தைலேவாரும் தாம் அைடந்தா
$கம்ப.02531.4
மற்றும் வரற்பால எல்லாரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02532.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைமதியினில்
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உழக்கும் $கம்ப.02532.2
ெகாற்றக் குrசில் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிக் ேகா மலேரான் $கம்ப.02532.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருைமத் தவ முனிவன்
ேபசுவான் $கம்ப.02532.4

துறத்தலும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத் துைறயும் அல்லது $கம்ப.02533.1
புறத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைண இைல ெபாருந்தும் மன்னுயிக்கு
$கம்ப.02533.2
இறத்தலும் பிறத்தலும் இயற்ைக என்பைத $கம்ப.02533.3
மறத்திேயா மைறகளின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02533.4
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இல் பிறவிகள் உலப்பு இல் ேகாடிகள் $கம்ப.02534.1
தண்ைமயில் ெவம்ைமயில் தழுவின எனும் $கம்ப.02534.2
வண்ைமைய ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலிய
கூற்றின்பால் $கம்ப.02534.3
கண்ைமயும் உளது எனக் கருதல் ஆகுேமா $கம்ப.02534.4
ெபறுவதன் முன் உயி பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) காண்டியால்
$கம்ப.02535.1
மறு அறு கற்பினில் ைவயம் யாைவயும் $கம்ப.02535.2
அறுவதினாயிரம் ஆண்டும் ஆண்டவன் $கம்ப.02535.3
இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் ேவண்டுேமா $கம்ப.02535.4
சீலமும் தருமமும் சிைதவு இல் ெசய்ைகயாய் $கம்ப.02536.1
சூலமும் திகிrயும் ெசால்லும்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02536.2
மூலம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூவக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.02536.3

காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
கடக்கல் ஆகுேமா $கம்ப.02536.4
கண் முதல் காட்சிய கைர இல் நளத்த $கம்ப.02537.1
உள் முதல் ெபாருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன $கம்ப.02537.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற ேபாது $கம்ப.02537.3
எண் முதல் உயிக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இரங்கல் ேவண்டுேமா
$கம்ப.02537.4
புண்ணிய நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநயில் ெபாரு இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆம்
$கம்ப.02538.1
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) திrயினில் விதி என் தயினில் $கம்ப.02538.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளக்கு அைவ
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) எஞ்சினால் $கம்ப.02538.3
அண்ணேல அவிவதற்கு ஐயம் யாவேதா $கம்ப.02538.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினும் இட உேள
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02539.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினும் நரகில் ஆழ்ந்து தம் $கம்ப.02539.2
ெவவ் விைன துய்ப்பன விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேயானிகள் $கம்ப.02539.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அளவில்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணல் ஆகுேமா $கம்ப.02539.4
உண்டு ெகால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலது உதவி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்வது $கம்ப.02540.1
எண் தகு குணத்தினாய் தாைத என்றலால் $கம்ப.02540.2

புண்டrகத் தனி முதற்கும் ேபாக்கு அரு $கம்ப.02540.3
விண்டுவின் உலகிைட விளங்கினான் அேரா $கம்ப.02540.4
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அைல $கம்ப.02541.1
உய் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டநூ $கம்ப.02541.2
ெசய்வன வரன் முைற திருத்திச் ேசந்த பின் $கம்ப.02541.3
ைகயினால் ஒழுக்குதி கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எலாம் என்றான் $கம்ப.02541.4
விண்ணு ந ெமாக்குளின் விளியும் யாக்ைகைய $கம்ப.02542.1
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அழுங்குதல் இழுைதப் பாலதால் $கம்ப.02542.2
கண்ணின் ந உகுத்தலின் கண்டது இல்ைல ேபாய் $கம்ப.02542.3
மண்ணு ந உகுத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மலக் ைகயால் என்றான்
$கம்ப.02542.4
என்ற பின் ஏந்தைல ஏந்தி ேவந்தரும் $கம்ப.02543.1
ெபான் திணிந்து அன சைடப் புனிதேனாடும் ேபாய்ச் $கம்ப.02543.2
ெசன்றன ெசறி திைரப் புனலில் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
என $கம்ப.02543.3
நின்றன இராமனும் ெநறிைய ேநாக்கினான் $கம்ப.02543.4
புக்கனன் புனலினில் முழுகிப் ேபாந்தனன் $கம்ப.02544.1
தக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைறயவன் சடங்கு காட்டத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02544.2
முக்ைகயின் ந விதி முைறயின் ஈந்தனன் $கம்ப.02544.3

ஒக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ெதவுறும்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நல்குவான் $கம்ப.02544.4
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றிப் பின் $கம்ப.02545.1
மான மந்திரத்தவ மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மாதவ $கம்ப.02545.2
ஏைனய பிறகளும் சுற்ற ஏகினன் $கம்ப.02545.3
சானகி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாைல
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02545.4
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயில் தமியள்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02546.1
ைதயைல ேநாக்கினன் சாைல ேநாக்கினான் $கம்ப.02546.2
ைககளின் கண்மல புைடத்துக் கால் மிைச $கம்ப.02546.3
ஐயன் அப்பரதன் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அரற்றினான்
அேரா $கம்ப.02546.4
ெவந்துய ெதவுடதர விம்மி விம்மி ந $கம்ப.02547.1
உந்திய நிரந்தரம் ஊற்று மாற்றில $கம்ப.02547.2
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குrசில்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்மல் ேசந்த கண் $கம்ப.02547.3
இந்தியங்களில் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டு என்னேவ $கம்ப.02547.4
அந்ெநடும் துய உறும் அrய வரைனத்

$கம்ப.02548.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடக்ைகயால் இராமன்
தாங்கினான் $கம்ப.02548.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூந்தைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாயகன் $கம்ப.02548.3
என் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பிrவினால் துஞ்சினான் என்றான் $கம்ப.02548.4
துண்ெணானும் ெநஞ்சினாள் துளங்கினாள் துைணக் $கம்ப.02549.1
கண் எனும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கலுழி கான்றிட
$கம்ப.02549.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எனும் ெசவிலிேமல் ைவத்த ைகயினாள் $கம்ப.02549.3
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் $கம்ப.02549.4
கல் நகு திரள் புயக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02550.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக ஒத்தது
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானமும் $கம்ப.02550.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) துஞ்சினன் என்ற மாற்றத்தால் $கம்ப.02550.3
அன்னமும் துயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அடி ைவத்தாள் அேரா $கம்ப.02550.4
ஆயவள் தன்ைன ேநந்து அங்ைக ஏந்தின $கம்ப.02551.1
தாயrன் முனிவ தம் தருமப் பன்னிய $கம்ப.02551.2
தூய ந ஆட்டின துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நக்கின $கம்ப.02551.3
நாயகற் ேசத்தின நைவயுள் நங்கினா $கம்ப.02551.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தரும் தெரழுயல் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்மல்
நால்வைர $கம்ப.02552.1
ஈன்றவ மூவேராடு இருைம ேநாக்குறும் $கம்ப.02552.2
சான்றவ குழாத்ெதவுடும் தருமம்
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02552.3

ேதான்றல் பால் சுமந்திரன் ெதவுழுது ேதான்றினான் $கம்ப.02552.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) யாண்ைடயான் இயம்புவ எனா $கம்ப.02553.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய_ெப.(தாய_ெப.) தம்
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $கம்ப.02553.2
சிந்தி நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ேசந்த கண்ண ந $கம்ப.02553.3
முந்ைத நான்முகத்தவற்கும் முந்ைதயான் $கம்ப.02553.4
தாயரும் தைலப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02554.1
ஓய்வு இல் துன்பினால் உரறல் ஓங்கினா $கம்ப.02554.2
ஆய ேசைனயும் அணங்கு அனாகளும் $கம்ப.02554.3
தயில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

த ெமழுகின்
ேதம்பினா $கம்ப.02554.4
பின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரைரப்

ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02555.1
ெபான் அனாகளும் சனகன் பூைவையத் $கம்ப.02555.2
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறத்
ெதவுடந்து புல்லினா $கம்ப.02555.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ேவைல புக்கு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுந்துவா $கம்ப.02555.4
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரரும்

திரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா நக
$கம்ப.02556.1
மால் ைந மாந்தரும் மற்று உடூளாகளும் $கம்ப.02556.2

ஏைன ேவந்தரும் பிறரும் யாவரும் $கம்ப.02556.3
ேகாைன எய்தினா குைறயும் சிந்ைதயா $கம்ப.02556.4
படம் ெசய் நாகைணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நங்கினான் $கம்ப.02557.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெசய் ெதவுல் குலத்து இைறவன் ஆதலால் $கம்ப.02557.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெசய் ேதrனான் தானும் நrனால் $கம்ப.02557.3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
எனக் கடலின் மூழ்கினான் $கம்ப.02557.4
அன்று தந்தபின் அரச ேவைலயும் $கம்ப.02558.1
துன்று ெசஞ்சைடத் தவரும் சுற்றமும் $கம்ப.02558.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் திருத் தம்பிமாகளும் $கம்ப.02558.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02558.4
வரதன் துஞ்சினான் ைவயம் ஆைணயால் $கம்ப.02559.1
சரதம் நின்னேத மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) தாங்கலாய் $கம்ப.02559.2
விரத ேவடம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் ெகால் ேவண்டுவான் $கம்ப.02559.3
பரத கூறு எனாப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறினான்
$கம்ப.02559.4
என்றலும் பைதத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைகெதவுழா $கம்ப.02560.1

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றைல ெநடிது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02560.2
அன்றி யாவேர அறத்து உடூளா அதில் $கம்ப.02560.3
பின்றுவாய் ெகாலாம் என்னப் ேபசுவான் $கம்ப.02560.4
மனக்கு ஒன்றாதன வரத்தின் நின்ைனயும் $கம்ப.02561.1
நினக்கு ஒன்றா நிைல நிறுவி ேநமியான் $கம்ப.02561.2
தைனக் ெகான்றாள் தரும் தைனயன் ஆதலால் $கம்ப.02561.3
எனக்கு ஒன்றா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அடுப்பது எண்ணினால் $கம்ப.02561.4
ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைக ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02562.1
பாவ காrயின் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவிேயன்
$கம்ப.02562.2
சாவது ஓகிேலன் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அேலன் $கம்ப.02562.3
யாவன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறுேவன் $கம்ப.02562.4
நிைறயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகளி_ெப.)
நைமயும் $கம்ப.02563.1
ெபாைறயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவமும்
ெபாங்கு அருள் $கம்ப.02563.2

துைறயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ெதவுல்ைலேயா $கம்ப.02563.3
முைறயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரசின்
முந்துேமா $கம்ப.02563.4
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நயுைடப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
இல் ெதவுல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.02564.1
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவம் ெதவுடங்குவாய்
என்றால் $கம்ப.02564.2
மறந்தும் நதியில் திறம்பி வாளின்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02564.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தின்றான் என அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆள்ெவேனா $கம்ப.02564.4
ெதவுைக இல் அன்பினால் இைறவன்
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02565.1
புைகயும் ெவஞ்சுரம் புகுதப் புந்தியால் $கம்ப.02565.2
வைக இல் வஞ்சனாய் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02565.3
பைகவேன ெகாலாம் இறவு பாக்கின்ேறன் $கம்ப.02565.4
உந்ைத தைமயும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறாத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கம்ப.02566.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைனத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ெசய் தைமயும் $கம்ப.02566.2

எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனாச் $கம்ப.02566.3
சிந்ைத யாவதும் தெரழுயக் கூறினான் $கம்ப.02566.4
ெசாற்ற வாசகத் துணிவு உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் $கம்ப.02567.1
இற்றேதா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
என்று எண்ணுவான் $கம்ப.02567.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விளம்பக் ேகள் எனா
$கம்ப.02567.3
முற்ற ேநாக்கினான் ெமாழிதல் ேமயினான் $கம்ப.02567.4
முைறயும் வாய்ைமயும் முயலும் நதியும் $கம்ப.02568.1
அைறயும் ேமன்ைமேயாடு அறனும் ஆதியாம் $கம்ப.02568.2
துைறயுள் யாைவயும் சுருதி நூல் விடா $கம்ப.02568.3
இைறவ ஏவலால் இையவ காண்டியால் $கம்ப.02568.4
பரவு ேகள்வியும் பழுது இல் ஞானமும் $கம்ப.02569.1
விரவு சீலமும் விைனயின் ேமன்ைமயும் $கம்ப.02569.2
உர விேலாய் ெதவுழற்கு உrய ேதவரும் $கம்ப.02569.3
குரவேர எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ேகாடியால் $கம்ப.02569.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரவ ஆ எனச்
$கம்ப.02570.1
சிந்ைத ேதவு உற தெரழுய ேநாக்கினால் $கம்ப.02570.2

தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய_ெப.(தாய_ெப.) என்று இவகள் தாம் அலால்
$கம்ப.02570.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) கூற ேவறு எவரும் இல்ைலயால் $கம்ப.02570.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாளத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
ஏவலால் $கம்ப.02571.1
ேமய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலத் தருமம் ேமவிேனன் $கம்ப.02571.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாளத் தவிதல் நைமேயா
$கம்ப.02571.3
ஆய்வு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புலத்து அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேமவினாய்
$கம்ப.02571.4
தைனய ஆயினா தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாயைர $கம்ப.02572.1
விைனயின் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஓ இைசைய ேவய்தேலா $கம்ப.02572.2
நிைனயல் ஓவிடா ெநடிய வன் பழி $கம்ப.02572.3
புனிதேலா ஐய புதல்வ ஆதல்தான் $கம்ப.02572.4
இம்ைம ெபாய் உைரத்து இவறி எந்ைதயா $கம்ப.02573.1
அம்ைம ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ேச நரகம் ஆள
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02573.2
ெகாம்ைம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலக் குைவயின் ைவகி வாழ்
$கம்ப.02573.3
ெசம்ைம ேச நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்ெவேனா $கம்ப.02573.4
வரன் நில் உந்ைத ெசால் மரபினால் உைடத் $கம்ப.02574.1

தரணி நின்னது என்று இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயால் $கம்ப.02574.2
உரனின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ஆதலால் $கம்ப.02574.3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) நின்னேத ஆள்க என்ன ேவ $கம்ப.02574.4
முன்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்து
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றினும் $கம்ப.02575.1
நின்ைன ஒப்பு இலா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா $கம்ப.02575.2
என்னது ஆகில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று தந்தெனன் $கம்ப.02575.3
மன்ன ேபாந்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூடு எனா
$கம்ப.02575.4
மலங்கி ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவக
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02576.1
உலம் ெகாள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உனக்கு உறுவ ெசய்திேயா $கம்ப.02576.2
கலங்குறா வணம் காத்தி ேபாந்து எனாப் $கம்ப.02576.3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குலாவு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பூண்டு ேவண்டினான்
$கம்ப.02576.4
பைசந்த சிந்ைத ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பrவின் ைவயம் என் $கம்ப.02577.1
வசம் ெசய்தால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முைறைமேயா வைசக்கு
$கம்ப.02577.2

அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைதயா அருள அன்று
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02577.3
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆண்டு எலாம் இன்ெறாடு
ஏறுேமா $கம்ப.02577.4
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) என்னும் ஈது அன்றி ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
$கம்ப.02578.1
தூய்ைம என்றும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
ெசால்லுேமா $கம்ப.02578.2
தைம தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அதில் ததல்_ெதா.ெப.(த_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அன்றிேய $கம்ப.02578.3
ஆய் ெமய் ஆக ேவறு அைறயல் ஆவேத $கம்ப.02578.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஏவ ஆண்டு ஏெழாடு ஏழ் எனா $கம்ப.02579.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வனத்துள் ைவக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02579.2
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாரகம் தன்ைன ெமய்ம்ைமயால்
$கம்ப.02579.3
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் ஆள் என் ஆைணயால் $கம்ப.02579.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இருக்கேவயும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூடுக $கம்ப.02580.1
என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இையந்தது
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஏயது மறுக்க அஞ்சி $கம்ப.02580.2
அன்னது நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் ஆைணைய மறுக்கலாேமா $கம்ப.02580.3

ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ெசய்தி ஐய துய
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரல் என்றான் $கம்ப.02580.4
ஒள்ளிேயான் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைரத்தலும் உைரக்கல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02581.1
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ந ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அன்ன பரதைன
விலக்கிப் பண்டு $கம்ப.02581.2
ெதள்ளிய குலத்ேதா ெசய்ைக சிக்கு அறச் சிந்ைத
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02581.3
வள்ளிேயாய் ேகட்டி என்னா வசிட்ட மா முனிவன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02581.4
கிள அகன் புனலுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr ஓ
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ஆய் $கம்ப.02582.1
இைள எனும் திருவிைன ஏந்தினான் அேரா $கம்ப.02582.2
உைளவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஓ எயிற்றின்
உள் புைர $கம்ப.02582.3
வள இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இைட மறுவின்
ேதான்றேவ. $கம்ப.02582.4
ஆதிய அைமதியின் இறுதி ஐம்ெபரும் $கம்ப.02583.1
பூதமும் ெவளி ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைவயும்
புக்க பின் $கம்ப.02583.2
நாதன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நண்ணரும் $கம்ப.02583.3
ேசாதி ஆம் தன்ைமயின் துயிறல் ேமயினான் $கம்ப.02583.4

ஏற்ற இத்தன்ைமயின் அமரக்கு இன் அமுது $கம்ப.02584.1
ஊற்றுைடக் கடல்வணன் உந்தி உந்திய $கம்ப.02584.2
நூற்று இதழ்க் கமலத்தின் ெநாய்தின் யாைவயும் $கம்ப.02584.3
ேதாற்றுவித்து உதவிட முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ேதான்றினான்
$கம்ப.02584.4
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உலகிைன
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகியது $கம்ப.02585.1
உன் தனிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முதல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேவந்தகள்
$கம்ப.02585.2
இன்று அளவினும் முைற இகந்துளா இைல $கம்ப.02585.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது உைர இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உணரக் ேகட்டி யால்.
$கம்ப.02585.4
இத இயல் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரவ
யாrனும் $கம்ப.02586.1
மத இயல் களிற்றினாய் மறு இல் விஞ்ைசகள் $கம்ப.02586.2
பதவிய இருைமயும் பயக்கப் பண்பினால் $கம்ப.02586.3
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவேன உயரும்
என்பரால் $கம்ப.02586.4
என்றலால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைன
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விஞ்ைசகள் $கம்ப.02587.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலாதன பல உதவிற்று உண்ைமயால் $கம்ப.02587.2
அன்று எனது இன்று எனது ஆைண ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02587.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாந்து அளி உனக்கு உrய நாடு என்றான் $கம்ப.02587.4

கூறிய முனிவைனக் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.02588.1
சீறிய ைககளால் ெதவுழுது ெசங்கணான் $கம்ப.02588.2
ஆறிய சிந்தைன அறிஞ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர $கம்ப.02588.3
கூறுவது உளது எனக் கூறல் ேமயினான் $கம்ப.02588.4
சான்றவ ஆக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குரவ ஆக தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
$கம்ப.02589.1
ேபான்றவ ஆக ெபான் புதல்வ ஆக தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02589.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தரு மல உளான் சிறுவ ெசய்ெவன் என்று $கம்ப.02589.3
ஏன்றபின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர மறுக்கும் ஈட்டேதா $கம்ப.02589.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்தன தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெசய்ெகன $கம்ப.02590.1
ஏய எப்ெபாருள்களும் இைறஞ்சி ேமல் ெகாளாத் $கம்ப.02590.2
தய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புைலயனின் ெசய்ைக ேதகிலா $கம்ப.02590.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) எனத் திrவது நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) அல்லேதா
$கம்ப.02590.4
முன் உறப் பணித்தவ ெமாழிைய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
$கம்ப.02591.1
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்ெவன் என்றதன் $கம்ப.02591.2
பின் உறப் பணித்தைன ெபருைமேயாய் எனக்கு $கம்ப.02591.3
என் இனிச் ெசய்வைக உைரெசய் ஈங்கு என்றான் $கம்ப.02591.4

முனிவனும் உைரப்பது ஓ முைறைம கண்டிலம் $கம்ப.02592.1
இனி என
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைமந்தனும் $கம்ப.02592.2
அைனயேதல் ஆள்பவ ஆள்க நாடு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02592.3
பனி பட காடு_ெப.(காடு_ெப.) உடன்
படதல்_ெதா.ெப.(பட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமய் என்றான் $கம்ப.02592.4
அவ்வழி இைமயவ அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூடினா $கம்ப.02593.1
இவ்வழி இராமைன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுேமல் $கம்ப.02593.2
ெசவ்வழித்து அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று எண்ணினா $கம்ப.02593.3
கவ்ைவய விசும்பு இைட கழறல் ேமயினா $கம்ப.02593.4
ஏத்தரும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்து இராமன் இவ்வழி $கம்ப.02594.1
ேபாத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாைத ெசால்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூட்சியான் $கம்ப.02594.2
ஆத்த ஆண்டு ஏழிேனாடு ஏழும் அந்நிலம் $கம்ப.02594.3
காத்தல் உன் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) என்றன $கம்ப.02594.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) உைரத்தலும் மறுக்கற்பாலது அன்று $கம்ப.02595.1

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைன
இரந்தெனன்_வி.மு.(இரந்து_வி.+ன்_இ.கா.+என்_பட.ஒரு.) இனி என் ஆைணயால்
$கம்ப.02595.2
ஆனது ஓ அைமதியின் அளித்தி பா எனா $கம்ப.02595.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைண
மலத் தடக்ைக பற்றினான். தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைண மலத் தடக்ைக பற்றினான்
$கம்ப.02595.4
ஆம் எனில் ஏழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆண்டில் ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02596.1
நாம ந ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நானிலம் $கம்ப.02596.2
ேகா முைற புrகிைல என்னின் கூ எrச் $கம்ப.02596.3
சாம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சரதம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஆைண சாற்றிேனன் $கம்ப.02596.4
என்பது ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரதன் யாதும்
ஓ $கம்ப.02597.1
துன்பிலன் அவனது துணிைவ ேநாக்கினான் $கம்ப.02597.2
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
உருகினன் அன்னது ஆக என்றான் $கம்ப.02597.3
தன்புகழ் தன்னினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) தன்ைமயான் $கம்ப.02597.4
விம்மினன் பரதனும் ேவறு ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.02598.1
இன்ைமயின் அrது என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்குவான் $கம்ப.02598.2

ெசம்ைமயின் திருவடித் தலம் தந்தக என $கம்ப.02598.3
எம்ைமயும் தருவன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) நல்கினான்
$கம்ப.02598.4
அடித் தலம் இரண்ைடயும் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினான் $கம்ப.02599.1
முடித் தலம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என முைறயின்
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02599.2
படித் தலத்து இைறஞ்சினன் பரதன் ேபாயினான் $கம்ப.02599.3
ெபாடித்தலம் இலங்குறு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ேமனியான்
$கம்ப.02599.4
ஈன்றவ முதலிய எண் இல் சுற்றமும் $கம்ப.02600.1
சான்றவ குழுெவாடு தவத்துடூளாகளும் $கம்ப.02600.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரு ேசைனயும் மற்றும் சுற்றுற $கம்ப.02600.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) நூல் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முனியும் ேபாயினான் $கம்ப.02600.4
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நூல் தெரழு பரத்துவனும் ேபாயினான் $கம்ப.02601.1
மண்டு ந ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) ேபாயினா
$கம்ப.02601.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உைற ேதவரும் விலகிப் ேபாயினா $கம்ப.02601.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைணயால் குகனும்
ேபாயினான் $கம்ப.02601.4
பாதுகம் தைலக்ெகாடு பரதன் ைபம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.02602.1

ேமாது கங்ைகயின் கைர கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முந்தினான் $கம்ப.02602.2
ேபாது உகும் கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அேயாத்தி புக்கிலன் $கம்ப.02602.3
ஓது கங்குலில் ெநடிது உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நங்கினான் $கம்ப.02602.4
நந்தி அம் பதி இைட நாதன் பாதுகம் $கம்ப.02603.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தனிக் ேகால் முைற ெசலுத்தச் சிந்ைதயான்
$கம்ப.02603.2
இந்தியங்கைள அவித்து
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான்
$கம்ப.02603.3
அந்தியும் பகலும் ந அறாத கண்ணினான் $கம்ப.02603.4
குன்றினில்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
என்னும் ெகாள்ைகயால் $கம்ப.02604.1
நின்றவ நலிவரால் ேநயத்தால் எனாத் $கம்ப.02604.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தம்பியும் தானும் ைதயலும் $கம்ப.02604.3
தெனமூ திைச ெநறியிைனச் ேசறல் ேமயினான் $கம்ப.02604.4
ேபதியாது நிமி ேபத உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) பிறழ்கிலா $கம்ப.02605.1
ஓதி ஓதி உணருந்ெதவுறும் உணச்சி உதவும் $கம்ப.02605.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ேவதிய விrஞ்சன்முதேலா தெரழுகிலா $கம்ப.02605.3
ஆதி நாத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எம் அறிவினுக்கு
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அேரா $கம்ப.02605.4
முத்து இருத்திய திருத்தி அன ெமாய்ந் நைகெயாடும் $கம்ப.02606.1

சித்திரக் குனி சிைலக் குமர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகினா $கம்ப.02606.2
அத்திrப் ெபய அருந்தவன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைமதிப் $கம்ப.02606.3
பத்திரப் பழுமரப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) துவன்று பழுவம் $கம்ப.02606.4
திக்கு உறும் ெசறி பரம் தெரழுய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் ெபான் $கம்ப.02607.1
ைகக் குறுங்கண் மைல ேபால் குமர காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முதலாம்
$கம்ப.02607.2
முக்குறும்பு அற எறிந்த விைன வால் முனிவைனப் $கம்ப.02607.3
புக்கு இைறஞ்சின அருந்தவனும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகலும் $கம்ப.02607.4
குமர ந இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவு ெகாள்ைக எளிேதா
$கம்ப.02608.1
அமர யாவெராடும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளேவா $கம்ப.02608.2
எமrன் யா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயன்றனகள் என்று உருகினன் $கம்ப.02608.3
தம எலாம் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உவந்தைனய
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முனிவன் $கம்ப.02608.4
அன்ன மா முனிெயாடு அன்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைறந்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
$கம்ப.02609.1
பன்னி கற்பின் அனசூைய பணியால் அணிகலன் $கம்ப.02609.2

துன்னு தூசிெனாடு சந்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சுமந்த சனகன்
$கம்ப.02609.3
ெபான்ெனாடு ஏகி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தண்டகவனம் புகுதலும்
$கம்ப.02609.4
எட்ெடாடு எட்டு மத மா கr இரட்டி அrமா $கம்ப.02610.1
வட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வைர ஆளி பதினாறு வலியின்
$கம்ப.02610.2
கிட்டவிட்டு இைட கிடந்தன ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருைகத் $கம்ப.02610.3
ெதவுட்ட முத்தைல அயில் ெதவுழில் மிடல் கழுெவாேட $கம்ப.02610.4
ெசஞ்சுடச் ெசறி மயிச் சுருள்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசனியன் $கம்ப.02611.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ெவற்பு உருவு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட நடந்தது என மா
$கம்ப.02611.2
மஞ்சு சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கிr வாத விைசயில் $கம்ப.02611.3
பஞ்சு பட்டது படப் படியின்ேமல் முடுகிேய $கம்ப.02611.4
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சூழ்
$கம்ப.02612.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க ெவயிலும் $கம்ப.02612.2
கண்டு உளம் கதி குைறந்திட ெநடுங்கடல் சுலாம் $கம்ப.02612.3

மண்_ெப.(மண்_ெப.) துளங்க வய அந்தகன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தளரேவ
$கம்ப.02612.4
புக்க வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெசவியின் ெபாறி
உறப் $கம்ப.02613.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) மின்னும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமரு
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) குைழ படச் $கம்ப.02613.2
ெசக்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிகக்க எதி
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருவத்து $கம்ப.02613.3
உக்க வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உதிரத்தின் ஒளி ெசச்ைசயிெனாேட $கம்ப.02613.4
பைடெயாடு ஆடவகள் பாய் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ேத $கம்ப.02614.1
நைடய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அrகள் ேகாள் உழுைவ நண்ணிய எலாம்
$கம்ப.02614.2
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாr அரவால் அைச அேனக
வித வன் $கம்ப.02614.3
ெதவுைடயல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) துயல்வந்து உலவு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெபாலியேவ $கம்ப.02614.4
குன்று துன்றின எனக் குமுறு ேகாப மத மா $கம்ப.02615.1
ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைட அடுக்கின தடக்ைக உதவப்
$கம்ப.02615.2
பின்று கின்ற பிலனின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) வாயின் ஒருபால் $கம்ப.02615.3
ெமன்று தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) விளியாது
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசிெயாேட $கம்ப.02615.4

பன்ன காதிப பணாமணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைவ பகுத்து $கம்ப.02616.1
அன்ன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) விமானம் இைடயிட்டு அரவிைடத்
$கம்ப.02616.2
துன்னு ேகாளிெனாடு தாரைக ெதவுடுத்த துழனிச் $கம்ப.02616.3
சன்னவரம்

இைட மின்னு தடமாபிெனாடுேம $கம்ப.02616.4
பம்பு ெசக்க எr ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயி_ெப.(மயி_ெப.) பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) எrயக் $கம்ப.02617.1
கும்பம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உய ெநற்றியின்
விசித்து ஒளி குலா $கம்ப.02617.2
உம்பருக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மால் கrயின் ஓைட எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
உண் $கம்ப.02617.3
கிம்புrப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைளெயாடும்
கிளரேவ $கம்ப.02617.4
தங்கு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காளிைம தைழந்து
தவழப் $கம்ப.02618.1
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) என்பது
புழுங்கி எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா $கம்ப.02618.2
மங்கு பாதகம் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
வயங்கி_வி.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிமிரக் $கம்ப.02618.3
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) பூசி வருகின்ற கலிகாலம் எனேவ $கம்ப.02618.4
ெசற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உழுைவ வன் ெசறி அதள் திருகுறச் $கம்ப.02619.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாரண உrத் ெதவுகுதி நவி
ெதவுடரக் $கம்ப.02619.2

ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ேமவு திைச யாைனயின் மணிக்குலம் உைடக்
$கம்ப.02619.3
கற்ைற மாசுணம் உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உr கச்சு
ஒளிரேவ $கம்ப.02619.4
ெசங்கண் அங்க அரவின் ெபாரு இல ெசம்மணி விராய் $கம்ப.02620.1
ெவங்கண் அங்க வலயங்களும் விலங்க விரவிச் $கம்ப.02620.2
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவளக் $கம்ப.02620.3
கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பிறழேவ $கம்ப.02620.4
முந்து ெவள்ளி மைல ெபான்னின் மைலேயாடும் முரணப் $கம்ப.02621.1
பந்தம் உந்து கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பாடுபட ஊடு படேவான் $கம்ப.02621.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்ணின் இைடேயான்
எனினும் வானின் இைடேயா $கம்ப.02621.3
சிந்ைதயுள்ளும் விழியுள்ளும் உளன் என்ற திறேலான் $கம்ப.02621.4
பூதம் அத்தைனயும் ஓ வடிவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதிது என்று
$கம்ப.02622.1
ஓத ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருவத்தன் உரும்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குரலன் $கம்ப.02622.2
காதலித்து அயன் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைட
இட்ட கணிதப் $கம்ப.02622.3
பாத லக்கம் மதெவற்பு அைவ பைடத்த வலியான் $கம்ப.02622.4
சார வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் விலங்கினன்
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) தைரயில் $கம்ப.02623.1

ேபர வன் கிr பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் ெபறா $கம்ப.02623.2
வர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயிேனா எதி விராதன் எனும்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02623.3
ேகார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் உருேமறு அன ெகாடுந்ெதவுழிலினான்
$கம்ப.02623.4
நில்லும் நில்லும் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) உண்ட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $கம்ப.02624.1
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முைழ திறந்து $கம்ப.02624.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) புல்லும் மல அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அைனயாைள
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகச் $கம்ப.02624.3
ெசால்லும் எல்ைலயின் முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
விசும்பு ெதவுடர $கம்ப.02624.4
காைள_ெப.(காைள_ெப.) ைமந்த அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதுவத்
$கம்ப.02625.1
ேதாளில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாடு
ெதவுடந்து சுட வாய் $கம்ப.02625.2
வாளி தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலங்ைகயவ வஞ்சைன
அடா $கம்ப.02625.3
மீ ள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் $கம்ப.02625.4
ஆதி நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) வரத்தின் எனது ஆவி அகேலன்
$கம்ப.02626.1
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாவும் இகலில் $கம்ப.02626.2

சாதியாதனவும் இல்ைல உயி தந்தெனன் அடா $கம்ப.02626.3
ேபாதி மாது இவைள உந்தி இனிது என்று புகல $கம்ப.02626.4
வரனும்

சிறிது ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உகப் $கம்ப.02627.1
ேபா அறிந்திலன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனது ெபாற்பும்
முரணும் $கம்ப.02627.2
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எஞ்சி என ெநஞ்சின் உறு
சிந்ைத தெரழுயப் $கம்ப.02627.3
பார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி பைடத்த
ெபாழுேத $கம்ப.02627.4
இைல ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அடல் இராமன் எழு ேமக உருவன்
$கம்ப.02628.1
சிைல ெகாள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெநடிய ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஒலிேயறு
திைரந $கம்ப.02628.2
மைலகள் நடு தலம் நாக பிலம் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) முதல் ஆம்
$கம்ப.02628.3
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும் உருேமறு என ஒலித்து உரறேவ $கம்ப.02628.4
வஞ்சகக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பூைச ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மறுகும் $கம்ப.02629.1
பஞ்சரக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனக் கதறு பாைவைய விடா $கம்ப.02629.2
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உளுக்கினன் எனச் சிறிது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைனயா $கம்ப.02629.3
அஞ்சனக் கிr அனான் எதி அரக்கன் அழலா $கம்ப.02629.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) முகப் பிணி அறப் பைகஞ ெபட்பின் உதிரம் $கம்ப.02630.1

ேதாய் முகத்தது கனத்தது சுடக் குதிைரயின் $கம்ப.02630.2
வாய் முகத்திைட நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட
ேவைல பருகும் $கம்ப.02630.3
த முகத் திrசிைகப் பைட திrத்து எறியேவ $கம்ப.02630.4
திைசயும் வானவரும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச
மாவும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.02631.1
அைசயும் ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் $கம்ப.02631.2
வைச இல் ேமரு முதல் மால் வைரகள் ஏழின் வலி சால் $கம்ப.02631.3
விைசய வா சிைல இராமன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாளி விடேவ $கம்ப.02631.4
இற்றது இன்ெறாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்க குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
என்று பகேல $கம்ப.02632.1
ெவற்ற விண்ணினிைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடுமீ ன் விழுவ ேபால் $கம்ப.02632.2
சுற்று அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட எஃகம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) துணியா
$கம்ப.02632.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டம் அைவ ஆைசயினது
அந்தம் உறேவ $கம்ப.02632.4
சூ ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் $கம்ப.02633.1
ேபா ஒடுங்கிலன் மறம்ெகாடு புழுங்கி நிருதன் $கம்ப.02633.2
பா ஒடுங்குறு கரங்ெகாடு பருப்பதம் எலாம் $கம்ப.02633.3
ேவெராடும் கடிது எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதிவிைசத்து விடலும் $கம்ப.02633.4

வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) இட்ட கிr அற்று உக வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) வயிரக்
$கம்ப.02634.1
கட்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிவாளி எதிேர
கடவலான் $கம்ப.02634.2
விட்ட விட்ட மைல மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெமய்யின் விைசயால் $கம்ப.02634.3
பட்ட பட்ட இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஊறு படலும்
$கம்ப.02634.4
ஓம் அராமைர ஒருங்கும் உணேவா உணவுறும் $கம்ப.02635.1
நாம ஆம் அவைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறுத்த
நணுகித் $கம்ப.02635.2
தாம் அரா அைண துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைர
நின்றவைர ஓ $கம்ப.02635.3
மா மராமரம் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதுெகாடு எற்ற
வரலும் $கம்ப.02635.4
ஏறு ேசவகன் இரண்டிெனாடு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கைணயால்
$கம்ப.02636.1
ேவறு ேவறு துணி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விழுத்தி விைசயால் $கம்ப.02636.2
மாறு மாறு நிமி ேதாளிைடயும் மாபினிைடயும் $கம்ப.02636.3
ஆறும் ஆறும் அயில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண அழுத்த அவனும்
$கம்ப.02636.4
ெமாய்த்த முள்_ெப.(முள்_ெப.) தனது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) முைளத்த முடுகிக் $கம்ப.02637.1

ைகத்தவற்றின் நிமிரக் கடிது கன்றி விசிறும் $கம்ப.02637.2
எய்த்த ெமய்ப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) என எங்கும்
விைசயின் $கம்ப.02637.3
ைதத்த அக்கைண தெறழுப்ப ெமய் சிலித்து உதறேவ $கம்ப.02637.4
எrயின் வா கைண இராமன் விட எங்கும் நிைலயாது $கம்ப.02638.1
உருவி ஓட மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ஓடுதல் ெசயா உணவினான் $கம்ப.02638.2
அருவி பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைர ேபால்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறு ெபருகிச் $கம்ப.02638.3
ெசாrய ேவக வலி ெகட்டு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேசாவுறுதலும்
$கம்ப.02638.4
ெமய் வரத்தினன் மிடல் பைட விடப் படுகிலன் $கம்ப.02639.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்றும் இகல் என்று
சின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவி வன் $கம்ப.02639.2
ைக துணித்தும் என முந்து கடுகிப் பட புயத்து $கம்ப.02639.3
எய்வில் மல் ெபாருவு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஏற
நிருதன் $கம்ப.02639.4
உண்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடுகித் $கம்ப.02640.1
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாடு சுமந்து தழுவிப்
$கம்ப.02640.2
பண்டு எழும் தனது வன்கதி பதிற்றின் முடுகிக் $கம்ப.02640.3

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தனன்
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குருதியான் $கம்ப.02640.4
முந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு உறக் கடிது முட்டி முடுகிச் $கம்ப.02641.1
சிந்து ேசாrெயாடு சாrைக திrந்தனன் அேரா $கம்ப.02641.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமருவிைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெதவுறும் வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்ேவா
$கம்ப.02641.3
இந்து சூrயைர ஒத்து இருவரும் ெபாலியேவ $கம்ப.02641.4
சுவண வண்ணெனாடு கண்ணன் மிைசெகாள்ள இைச ேதாய் $கம்ப.02642.1
அவண விண்ணிைட எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
படகின்றவன் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.02642.2
சிவண அன்ன சிைறமுன் அவெராடு ஏகு ெசலவத்து $கம்ப.02642.3
உவணன் என்னும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மன்னவனும் ஒத்தனன் அேரா
$கம்ப.02642.4
மா தயா உைடய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) வஞ்சன்
விைனயின் $கம்ப.02643.1
ேபாதேலாடும் அலமந்தனள் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாடியில் $கம்ப.02643.2
ேகாைதேயாடும் ஒசி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) என விழுந்தனள் குலச்
$கம்ப.02643.3
சீைத ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) பிடியுண்ட சிைற அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
அைனயாள் $கம்ப.02643.4
பின்ைன ஏதும் உதவும் துைண ெபறாள் உைர ெபறாள் $கம்ப.02644.1

மின்ைன ஏய் இைட நுடங்கிட
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுடவாள்
$கம்ப.02644.2
அன்ைனேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அன்பின் அறேவாகள் தைம
விட்டு $கம்ப.02644.3
என்ைனேய நுகதி என்றனள் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழுவாள் $கம்ப.02644.4
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் குழறி ஆ உயி அழுங்கி
உைலயும் $கம்ப.02645.1
எழுது பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அைனயாள் நிைல
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளயவன் $கம்ப.02645.2
ெதவுழுது ேதவி துயகூர விைளயாடல் ெதவுழிேலா $கம்ப.02645.3
பழுது வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஊழிமுதல்வன்
பகவுறும் $கம்ப.02645.4
ஏக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கடிது ஏறி இனிதின் $கம்ப.02646.1
ேபாகல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நிைனந்தனன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபாரு இேலாய் $கம்ப.02646.2
சாகல் இன்று ெபாருளன்று என
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைகைமேயான்
$கம்ப.02646.3
ேவக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கழலின் உந்தலும் விராதன் விழேவ
$கம்ப.02646.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) வடி வாள்ெகாடு
துணித்து விைசயால் $கம்ப.02647.1

மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெமாய்ம்பின குதித்தலும் ெவகுண்டு புருவத் $கம்ப.02647.2
ேதள் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ெநrயச் சினவு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
கண் அரவக் $கம்ப.02647.3
ேகாள் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவுடவதில் குறுகலும்
$கம்ப.02647.4
புண் இைடப் ெபாழி உயிப்புனல்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரவும் $கம்ப.02648.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடப் படதல்_ெதா.ெப.(பட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
விட்டு எழு விகற்பம் நிைனயா $கம்ப.02648.2
எண் உைடக் குrசில் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைளேயாய் இவைன இம் $கம்ப.02648.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைடக் கடிது ெபாத்துதல் வழக்கு எனலுேம $கம்ப.02648.4
மத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனயான்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வகிந்த குழிவாய் $கம்ப.02649.1
நதம் உலாவும் நளிந வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) அழுந்த நைவ த
$கம்ப.02649.2
அதவம் ஆய் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் உண்டு உலகில் அன்ப கருதிற்று
$கம்ப.02649.3
உதவு ேசவடியினால் அமலன் உந்துதலுேம $கம்ப.02649.4
பட்ட தன்ைமயும் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட
சாபம் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் $கம்ப.02650.1
கட்ட வன் பிறவி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைட ஆன
உடல்தான் $கம்ப.02650.2

விட்டு விண்ணிைட விளங்கினன் விrஞ்சன் என ஓ $கம்ப.02650.3
முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதனில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல் முன்னவனிேன
$கம்ப.02650.4
ெபாறியின் ஒன்றி அயல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திr புந்தி உணரா $கம்ப.02651.1
ெநறியின் ஒன்றி நிைலநின்ற நிைனவு உண்டு அதனினும் $கம்ப.02651.2
பிறிவு இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பண்டு உைடய
ெபற்றிதனினும் $கம்ப.02651.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்பைன
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பகவான் $கம்ப.02651.4
ேவதங்கள் அைறகின்ற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் விrந்தன உன்
$கம்ப.02652.1
பாதங்கள் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்னில் படிவங்கள் எப்படிேயா
$கம்ப.02652.2
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெகாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்றி ஒன்றிேனாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒவ்வாப் $கம்ப.02652.3
பூதங்கள் ெதவுறும் உைறந்தால் அைவ உன்ைனப் ெபாறுக்குேமா $கம்ப.02652.4
கடுத்த கராம் கதுவ நிமி ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமய் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02653.1
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச அைனத்தினும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறு துயரால் $கம்ப.02653.2

அடுத்த ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தனி மூலத்து அரும்பரேம பரேம என்று
$கம்ப.02653.3
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) அைழப்ப நேயா அன்று ஏன் என்றாய் $கம்ப.02653.4
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காண அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) காணப் ெபாது முகத்தின் அருள்
ேநாக்கம் $கம்ப.02654.1
இறங்காத தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண் எம்ெபருமாஅன்
இயம்புதியால் $கம்ப.02654.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காத்தற்கு உனக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஆரும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைண இன்றிக் $கம்ப.02654.3
கறங்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனத் திrய
நேயேயா கடவாய் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02654.4
துறப்பேத ெதவுழில் ஆகத் ேதான்றிேனா ேதான்றியக்கால் $கம்ப.02655.1
மறப்பேரா தம்ைம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றாகி மற்றவேபால்
$கம்ப.02655.2
பிறப்பேரா எவக்கும் தாம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrேதா
$கம்ப.02655.3
இறப்பேத பிறப்பேத எனும் விைளயாட்டு இனிது உகந்ேதாய் $கம்ப.02655.4
பனி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிறவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
பற்றி $கம்ப.02656.1

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சமயத்ேதா எல்லாரும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்னத் $கம்ப.02656.2
தனி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்துவத்தின் தைக
மூத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆகில் $கம்ப.02656.3
இனி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) என்ெகாண்டு என்ெசய்வாேர $கம்ப.02656.4
ஓயாத மல அயேன முதல் ஆக உள
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02657.1
மாயாத வானவக்கும் மற்று ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன் உயிக்கும் $கம்ப.02657.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதி முதல் தாைத ெநறி முைறயால்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02657.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆவா யாவேர தருமத்தின் தனி மூத்தி $கம்ப.02657.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதி பரம்பரமும் நின்னேவ உலகங்கள் $கம்ப.02658.1
ஆயாத சமயமும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடியேவ அயல் இல்ைல
$கம்ப.02658.2
தயாrன் ஒளித்தியால் ெவளி நின்றால் தங்கு உண்டநூ $கம்ப.02658.3
வயாத

ெபரு மாய விைளயாட்டும் ேவண்டுேமா $கம்ப.02658.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தன்ைன அறியாத கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) இல்ைல
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கன்ைற $கம்ப.02659.1
ஆயும் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) உலகின் தாயாகின்
ஐய $கம்ப.02659.2

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிதி எப்ெபாருளும் அைவ உன்ைன நிைல
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02659.3
மாைய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகாேலா வாராேத வரவல்லாய்
$கம்ப.02659.4
பன்னல் ஆம் என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பலபலவும் நிைனயுமால்
$கம்ப.02660.1
உன் அலால் ெபருந்தெயமூவம் உயந்துடூளா ஒழுக்கன்ேற $கம்ப.02660.2
அன்னவூதிைய முதலாம் அந்தணமாட்டு அருந்தெயமூவம் $கம்ப.02660.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அலால் இல்லாைம ெநறி நின்றா நிைனயாேரா
$கம்ப.02660.4
ெபாரு அrய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்ேதளி $கம்ப.02661.1
இரு விைனயும் உைடயாேபால் அருந்தவம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றுவா $கம்ப.02661.2
திரு உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணிமாப
நினக்கு என்ைன ெசயற்பால $கம்ப.02661.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைனயும் இல்லாேபால் உறங்குதியால் உறங்காதாய்
$கம்ப.02661.4
அரவு ஆகிச் சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் $கம்ப.02662.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாயின் விழுங்குதியால் ஓ அடியால் ஒளித்தியால்
$கம்ப.02662.2
திரு ஆன நிலமகைள இஃது அறிந்தால் சீறாடூளா $கம்ப.02662.3
மரு ஆரும் துழாய் அலங்கல் மணிமாபின் ைவகுவாள் $கம்ப.02662.4
ெமய்ையத்தான் சிறிது உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விதித்த மன்னுயிகள் $கம்ப.02663.1

உய்யத்தான் ஆகாேதா உனக்கு என்ன குைற உண்டநூ $கம்ப.02663.2
ைவயத்தா வானத்தா மழு ஆளிக்கு அன்று
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02663.3
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிந்தாரும் உள. ஐயா $கம்ப.02663.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆய் அருமைறகள் அைறந்தாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைவ உன்ைன $கம்ப.02664.1
முன்னம் ஆ ஓதுவித்தா எல்லாரும் முடிந்தாேரா $கம்ப.02664.2
பின்னம் ஆய் ஒன்றாதல் பிrந்ேதேயா பிrயாேதா $கம்ப.02664.3
என்ன மா மாயம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஏனமாய்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இடந்தாய் $கம்ப.02664.4
ஒப்பு இைறயும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrய ஒருவா
முன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02665.1
அப்பு உைறயுள் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயன்
அருந்தவத்தால் அணுகுதலால் $கம்ப.02665.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கடந்ேதன்_வி.மு.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இனிப் பிறேவன் இரு
விைனயும் $கம்ப.02665.3
துப்பு உறழும் நத்த சுடத் திருவடியால் துைடத்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.02665.4
இற்று எலாம் இயம்பினான் $கம்ப.02666.1
நிற்றேலாடும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு
$கம்ப.02666.2

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு உணத்து எனா
$கம்ப.02666.3
ெவற்றியான் விளம்பினான் $கம்ப.02666.4
கள்ளம் மாய வாழ்வு எலாம் $கம்ப.02667.1
விள்ள ஞானம் வசு
 தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.02667.2
வள்ளல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகள் எனா
$கம்ப.02667.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆறு உணத்தினான் $கம்ப.02667.4
இம்ப உற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02668.1
ெவம்பு வில் ைக வர ேப $கம்ப.02668.2
தும்புரு தனதன் சூழ் $கம்ப.02668.3
அம்பரத்து உேளன் அேரா $கம்ப.02668.4
ஆடு அரம்ைப நடு அரங்கு $கம்ப.02669.1
ஊடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடலால் $கம்ப.02669.2
ஊடு உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூட
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02669.3
கூடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடிேனன் $கம்ப.02669.4
கரக்க வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமேநாய் $கம்ப.02670.1
துரக்க வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாமினால் $கம்ப.02670.2
இரக்கம் இன்றி ஏவினான் $கம்ப.02670.3
அரக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆயிேனன் $கம்ப.02670.4

அன்ன யக்கன் ஆதியாய் $கம்ப.02671.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈைகயான் $கம்ப.02671.2
நின்ன தாளின் நங்கும் என்று $கம்ப.02671.3
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எற்கு
உணத்தினான் $கம்ப.02671.4
வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இந்த
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் $கம்ப.02672.1
நலிஞ்சு தின்னும் நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கம்ப.02672.2
ெபாலிஞ்ச ெவன்றி பூணும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02672.3
கிலிஞ்சன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆயிேனன் $கம்ப.02672.4
அன்று மூலம் ஆதியா $கம்ப.02673.1
இன்று காறும் ஏைழேயன் $கம்ப.02673.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தது_ெப.(தது_ெப.) நாடேலன் $கம்ப.02673.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தய ேநடிேனன் $கம்ப.02673.4
தூண்ட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுன்ைமதான்
$கம்ப.02674.1
ேவண்ட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் $கம்ப.02674.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.02674.3
தண்ட இன்று ேதறிேனன் $கம்ப.02674.4

திறத்தின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தது_ெப.(தது_ெப.)
எலாம் $கம்ப.02675.1
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்ைன ஆதேனன்
$கம்ப.02675.2
ஒறுத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஊழியாய் $கம்ப.02675.3
ெபாறுத்தி என்று ேபாயினான் $கம்ப.02675.4
ேதவு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சீrேயான் $கம்ப.02676.1
ஆவி ேபாயினான் எனாப் $கம்ப.02676.2
பூ உலாவு பூைவேயாடு $கம்ப.02676.3
ஏ வலாரும் ஏகினா $கம்ப.02676.4
ைக ெகாள் கால ேவலினா $கம்ப.02677.1
ெமய் ெகாள் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெமய்ய வாழ் $கம்ப.02677.2
ெமாய் ெகாள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) முன்னினா $கம்ப.02677.3
ைவகல் தானும் ைவகினா $கம்ப.02677.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) குவி ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அல ெகாம்பிெனாடும்
$கம்ப.02678.1
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அங்கு அணுகும்ெபாழுது எய்தினரால் $கம்ப.02678.2
சரவங்கன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02678.3
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) கிள ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ஒளி வாச
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) $கம்ப.02678.4
ெசவ்ேவலவ ெசன்றன ேசரல் உறும் $கம்ப.02679.1

அவ்ேவைலயின் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் $கம்ப.02679.2
தவ்வாது இரவும் ெபாலி தாமைரயின் $கம்ப.02679.3
ெவவ்ேவறு அல கண்ணினன் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேகான்
$கம்ப.02679.4
அன்னச் ெசலவின் படிேமல் அயல் சூழ் $கம்ப.02680.1
ெபான்னின் ெபாலிவா அணி பூண் ஒளிேமல் $கம்ப.02680.2
மின்னின் ெசறி கற்ைற விrந்தன ேபால் $கம்ப.02680.3
பின்னிச் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிறழ் ேப
ஒளியான் $கம்ப.02680.4
வானில் ெபாலி ேதாைகய கண் மல வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.02681.1
கானில் பட கண் களி வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
தா_ெப.(தா_ெப.) $கம்ப.02681.2
ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) திரு நாரதன் வைண

இைசத் $கம்ப.02681.3
ேதனில் படியும் ெசவி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைடயான் $கம்ப.02681.4
அைனயின் துைற ஐம்பெதவுடு ஐம்பது நூல் $கம்ப.02682.1
விைனயின் ெதவுைக ேவள்வி நிரப்பிய மா $கம்ப.02682.2
முைனவன் முது ேதவrன் மூவ அலா $கம்ப.02682.3
புைனயும் முடி துன்று ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழலான் $கம்ப.02682.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மா மலராள் நிக ேதவிெயாடும் $கம்ப.02683.1
மும் மா மத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) முன் உய
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.02683.2

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மா மிைசயான் விr ெவள்ளி விளங்கு $கம்ப.02683.3
அம் மா மைல அண்ணைலேய அைனயான் $கம்ப.02683.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதிேரான் $கம்ப.02684.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா
$கம்ப.02684.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருவாய் $கம்ப.02684.3
ேமல் நின்ெறன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயான் $கம்ப.02684.4
திைச கட்டிய மால் கr தெடமூட மதப் $கம்ப.02685.1
பைச கட்டின கிட்டின பற்பல ேபா $கம்ப.02685.2
விைச கட்டு அழி தானவ விட்டு அகல் ேப $கம்ப.02685.3
இைச கட்டிய ஒத்து இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சாமைரயான்
$கம்ப.02685.4
தவு இல் திr ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதி தங்குவது ஓ $கம்ப.02686.1
ஊ உற்றது எனப் ெபாலி ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) முடியான் $கம்ப.02686.2
ேபா வித்தகன் ேநமி ெபாறுத்தவன் மா $கம்ப.02686.3
மாவில் திருவின் ெபாலி மாைலயினான் $கம்ப.02686.4
ெசற்றிக் கதிrன் ெபாலி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணியின் $கம்ப.02687.1

கற்ைறச் சுட விட்டு எr கஞ்சுகியான் $கம்ப.02687.2
ெவற்றித்திருவின் குளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக ேபால் $கம்ப.02687.3
சுற்றிக் கிளரும் சுட ேதாள்வைளயான் $கம்ப.02687.4
பல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) பாடம் உறும் $கம்ப.02688.1
ெதவுல் ஆ அணி கால் சுடrன் ெதவுைக தாம் $கம்ப.02688.2
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடனாய் எழலால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02688.3
வில்லால் ஒளி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனப் ெபாலிவான் $கம்ப.02688.4
மானா உலகந்தனில் மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெபாரும் $கம்ப.02689.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசறி ெதவுங்கலினான்
$கம்ப.02689.2
மீ ேனாடு கடுத்து உய ெவன்றிய ஆம் $கம்ப.02689.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடிய கண் எனும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடயான்
$கம்ப.02689.4
ெவல்வான் நைசயால் விைசயால் விடும்நாள் $கம்ப.02690.1
எல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இராவணன்ேமல்
$கம்ப.02690.2
ெநல்வாலும் அறாத நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பிறழா $கம்ப.02690.3
வல்வாய் மடியா வயிரப் பைடயான் $கம்ப.02690.4
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) எதி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுந்தவனும் $கம்ப.02691.1
ெசன்றான் எதிெகாண்டு சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அைமயா $கம்ப.02691.2

என் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு எனலும் $கம்ப.02691.3
ெபான்றாத ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழேலான் புகலும் $கம்ப.02691.4
நின்னால் இயல் நதி ெநடுந்தவம் இன்று $கம்ப.02692.1
என்னானும் விளம்பrது என்று உணவான் $கம்ப.02692.2
அந் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நின்ைன அைழத்தனனால் $கம்ப.02692.3
ெபான் ஆ சைட மாதவ ேபாதுதியால் $கம்ப.02692.4
எந்தாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உயிரும் $கம்ப.02693.1
தந்தான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
தந்தனனால் $கம்ப.02693.2
நந்தாத ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவ நாடு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02693.3
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எனின்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) எதிேர வருவான் $கம்ப.02693.4
எல்லா உலகிற்கும் உயந்தைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02694.1
ெசால்லா வைக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உண ெதவுன்ைமையவுல் $கம்ப.02694.2
நல்லாளுடேன நட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனலும் $கம்ப.02694.3
அல்ேலன் என வால் அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அைறவான் $கம்ப.02694.4
ெசால் ெபாங்கு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகேழாய் ெதவுழில் மாய்
$கம்ப.02695.1
சிற்பங்களின் வவன

ேசகுெவேனா $கம்ப.02695.2

அற்பம் கருேதன் என் அருந்தவேமா $கம்ப.02695.3
கற்பம் பல ெசன்றது காணுதியால் $கம்ப.02695.4
ெசாற்றும் தரம் அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூழ் கழலாய்
$கம்ப.02696.1
ெபற்றும் ெபறுகில்லது ஒ ெபற்றியேத $கம்ப.02696.2
மற்று என் பல ெசால் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$கம்ப.02696.3
முற்றும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தானும் முடித்தனனால் $கம்ப.02696.4
சிறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) இலா நிைலேயா திrயா $கம்ப.02697.1
குறுகா ெநடுகா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ேவறுபடா $கம்ப.02697.2
உறு கால் கிள பூதம் எலாம் உகினும் $கம்ப.02697.3
மறுகா ெநறி எய்துெவன் வானுைடயாய் $கம்ப.02697.4
என்று இன்ன விளம்பிடும் எல்ைலயின்வாய் $கம்ப.02698.1
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல வரரும்

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகா $கம்ப.02698.2
ஒன்றும் கிள ஓைதயினால் உணவா $கம்ப.02698.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன ெகால்
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) எனா நிைனவா $கம்ப.02698.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒத்தன நால் ஒளி ேகாள் வயிரக் $கம்ப.02699.1
கம்பக் கr நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) கண்டனமால்
$கம்ப.02699.2

இம்பத்தைல மாதவபால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆம்
$கம்ப.02699.3
உம்பக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என்று உணரா
$கம்ப.02699.4
மாேன அைனயாஞூளாடு ைமந்தைன அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.02700.1
பூ ேந ெபாழிலின் புறேன நிறுவா $கம்ப.02700.2
ஆன் ஏறு என ஆள் அr ஏறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனத் $கம்ப.02700.3
தாேன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகன் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சாருதலும் $கம்ப.02700.4
கண் தாம் அைவ ஆயிரமும் கதுவக் $கம்ப.02701.1
கண் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபால் கரு ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) எனக்
$கம்ப.02701.2
கண்டான் இைமேயா இைற காசினியின் $கம்ப.02701.3
கண் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நான்மைறயின்
கனிைய $கம்ப.02701.4
காணா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கவன்றனனால் $கம்ப.02702.1
ஆள் நாதைன அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) நாயகைன $கம்ப.02702.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாளும் வணங்கிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முடியால்
$கம்ப.02702.3
தூண் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாடு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெதவுழுவான் $கம்ப.02702.4

துவசம் ஆ ெதவுல் அமருள் துன்னாைரச் ெசற்றும் சுருதிப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடலின் ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
கற்பித்தும் $கம்ப.02703.1
திவசம் ஆம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்தின் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெநறியின்
உய்த்தும் திரு அளித்தும் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

அளித்தும் சிங்காைமத் தங்கள்
$கம்ப.02703.2
கவசமாய் ஆருயிராய்க் கண்ணாய் ெமய்த் தவமாய்க் கைட இலா ஞானமாய்க்
காப்பாைனக் காணா $கம்ப.02703.3
அவசமாய்ச் சிந்ைத அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அறியாதான் ேபால
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் ெசால்வான்
$கம்ப.02703.4
ேதாய்ந்தும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அைனத்தும் ேதாயாது
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடேர ெதவுடக்கு அறுத்ேதா
சுற்றேம பற்றி $கம்ப.02704.1
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கருைணக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிலயேம ேவதெநறி முைறயின் ேநடி
$கம்ப.02704.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவின் உணேவ
பைகயால் அைலப்புண்டு அடிேயம் அடிேபாற்ற அந்நாள் $கம்ப.02704.3
ஈந்த வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்திைனேய எந்தாய் இரு நிலத்தேவா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைண
அடித் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தாம் $கம்ப.02704.4
ேமவாதவ இல்ைல ேமவினரும் இல்ைல ெவளிேயாடு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
இல்ைல ேமல் கீ ழும் இல்ைல $கம்ப.02705.1

மூவாைம இல்ைல மூத்தைமயும் இல்ைல முதல் இைடேயாடு ஈறு இல்ைல
முன்ெனாடு பின் இல்ைல $கம்ப.02705.2
ேதவா இங்கு இவ்ேவா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதவுன்று நிைல என்றால்
சிைல ஏந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைமச் ேசவடிகள்
ேநாவக் $கம்ப.02705.3
காவாது ஒழியின் பழி ெபrேதா அன்ேறல் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கண்வளராய் ைகம்மாறும் உண்டநூ
$கம்ப.02705.4
நாழி நைவ த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஆக நளினத்து
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகனா தாேம $கம்ப.02706.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல பலவும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளந்தால் ஒன்றும் உலவாப்
ெபருங்குணத்த உத்தமேன ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02706.2
தாழி தைர ஆகத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தயி ந ஆகத் தடவைரேய மத்து
ஆகத் தாமைரக்ைக ேநாவ $கம்ப.02706.3
ஆழி கைடந்து அமுதம் எங்களுக்ேக ஈந்தாய் அவுணகள்தாம்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிைம அல்லாைம உண்டநூ $கம்ப.02706.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூலத்து
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) பல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உணவும் உயிரும் பிறிது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $கம்ப.02707.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆசு அறும் காலத்து
அந்நிைலயது ஆகித் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகிச் ெசஞ்ெசேவ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02707.2

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆய ஞானத் தனிக்ெகாழுந்ேத நங்கள் நைவ தக்கும்
நாயகேம நல்விைனேய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02707.3
நின்றாைரக் காத்தி அயேலாைரக் காய்தி நிைல இல்லாத் தவிைனயும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தந்தது அன்ேற $கம்ப.02707.4
வல்ைல வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்லாத மாயவிைனதன்னால் மயங்கினேராடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதிமயங்கி ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02708.1
அல்ைல இைறயவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதி எனப் ேபதுற்று அலமருேவம்
முன்ைன அறப்பயன் உண்டாக $கம்ப.02708.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வலயங்கள் நின்னுைழ என்று அந்நாள் எrேயாைனத்
தண்டி_வி.எச்.(தண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுவ என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02708.3
ெதவுல்ைல முதல் முனிவ சூளுற்ற ேபாேத ெதவுைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயம் துைடத்திைலேயா
எந்தாய் $கம்ப.02708.4
இன்னன பல நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினன்
இயம்பாத் $கம்ப.02709.1
துன்னுதல் இைட உளது என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) துணிவான்
$கம்ப.02709.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக முனிவைனத் தர விைட என்னாப் $கம்ப.02709.3
ெபான் ஒளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிப் புரந்தரன் ேபானான் $கம்ப.02709.4
ேபானவன் அகநிைல புலைமயின் உணவான் $கம்ப.02710.1
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தைலவைன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
எதிெகாண்டான் $கம்ப.02710.2

ஆனவன் அடி ெதவுழ அருள்வர அழுதான் $கம்ப.02710.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட இடவைக தழுவினன் நுைழவான் $கம்ப.02710.4
ஏைழயும் இளவலும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
இனிதா $கம்ப.02711.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) அவெராடும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
மகிழ்வால் $கம்ப.02711.2
ஊழியின் முதல் முனி உைறயுைள அணுக $கம்ப.02711.3
ஆழியில் அறிதுயிலவன் என மகிழ்வான் $கம்ப.02711.4
அவ்வயின் அழகனும் ைவகினன் அறிஞன் $கம்ப.02712.1
ெசவ்விய அறவுைர ெசவிவயின் நுகரா $கம்ப.02712.2
நவ்வியின் விழியெவௗ◌ாடும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இருைளக்
$கம்ப.02712.3
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிசி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைடயுறும் அளவில் $கம்ப.02712.4
விலகிடும் நிழலினன் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விr அயில்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கம்ப.02713.1
இலகிடு சுடரவன் இைசயன திைச ேதாய் $கம்ப.02713.2
அலகிடல் அrய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அவி கரநிைரயால் $கம்ப.02713.3
உலகிடு நிைற இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைறயிைன உrவான் $கம்ப.02713.4
ஆயிைட அறிஞனும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதி அழுவத்
$கம்ப.02714.1
தயிைட நுைழவது ஒ ெதளிவிைன உைடயான் $கம்ப.02714.2

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விைட தருெகன நிறுவினன் ெநறியால் $கம்ப.02714.3
காய் எr வரன்முைற கடிதினில் இடுவான் $கம்ப.02714.4
வr சிைல உழவனும் மைற உழவைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02715.1
புr ெதவுழில் எைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புகலுதி எனலும்
$கம்ப.02715.2
திருமகள் தைலவ ெசய் திருவிைன உற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.02715.3
எr புக நிைனகுெவன் அருள் ெகன இைறவன் $கம்ப.02715.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வரும் அைமதியின்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எவேனா $கம்ப.02716.1
மான் வரு தனி உr மாபிைன எனலும் $கம்ப.02716.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வரு ெகாடியவன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அடு மறேவான்
$கம்ப.02716.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) வரும் உவைகயின் உைர நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
புrவான் $கம்ப.02716.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உள தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
அயகுெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02717.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வருதிெகால் எனும் நிைல
உைடேயன் $கம்ப.02717.2
ேபாயின இரு விைன புகலுறு விதியால் $கம்ப.02717.3
ேமயிைன இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன இைல விறேலாய் $கம்ப.02717.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அருளினன் இறுதிெசய் பகலா $கம்ப.02718.1

வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) மருவுதி
மல அயன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.02718.2
தந்தனன் என அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சாரெலன் உரேவாய்
$கம்ப.02718.3
அந்தம் இல் உய பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அைடதைல முயல்ேவன் $கம்ப.02718.4
ஆதலின் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் என உைரயாக் $கம்ப.02719.1
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) அெவௗ◌ாடு கதழ் எr முழுகிப் $கம்ப.02719.2
ேபாதைல மருவினன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறி புகலா $கம்ப.02719.3
ேவதமும் அறிவரு மிகு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணேவான் $கம்ப.02719.4
ேதவரும் முனிவரும் உறுவது தெரழுேவா $கம்ப.02720.1
யாவரும் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர மல அயன் முதேலா $கம்ப.02720.2
ஏவரும் அறிவினில் இரு விைன ஒருவிப் $கம்ப.02720.3
ேபாவது கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரு ெநறி புக்கான் $கம்ப.02720.4
அண்டமும் அகிலமும் அறிவரும் ெநறியால் $கம்ப.02721.1
உண்டவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய உணகுந உறு ேபறு $கம்ப.02721.2
எண் தவ ெநடிது எனின் இறுதியில் அவைனக் $கம்ப.02721.3
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருதுவது எளிேதா $கம்ப.02721.4
அைனயவன் இறுதியின் அைமவு ேநாக்கின $கம்ப.02722.1

இனியவ_குறி.வி.மு.(இனிய_ெப.+அ_பட.பன்.) இன்னலின்
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின
$கம்ப.02722.2
குனிவரு திண்சிைலக் குமர ெகாம்ெபாடும் $கம்ப.02722.3
புனிதனது உைறயுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதில்
ேபாயினா $கம்ப.02722.4
மைலகளும் மரங்களும் மணிக் கற் பாைறயும் $கம்ப.02723.1
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நதிகளும் அருவிச் சாரலும் $கம்ப.02723.2
இைல ெசறி பழுவமும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சூழலும் $கம்ப.02723.3
நிைல மிகு தடங்களும் இனிது நங்கினா $கம்ப.02723.4
பண்ைடய அயன் தரு பாலகில்லரும் $கம்ப.02724.1
முண்டரும் ேமானரும் முதலிேனாகள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.02724.2
தண்டக வனத்து உைற தவத்துடூளா எலாம் $கம்ப.02724.3
கண்டன இராமைனக் களிக்கும் சிந்ைதயா $கம்ப.02724.4
கைன வரு கடுஞ்சினத்து அரக்க காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓ $கம்ப.02725.1
விைன பிறிது இன்ைமயின் ெவதும்புகின்றன $கம்ப.02725.2
அனல் வரு கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமுது அளாவிய
$கம்ப.02725.3
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உயி வரும்
உலைவ ேபால்கின்றா $கம்ப.02725.4
ஆய் வரும் ெபருவலி அரக்க நாமேம $கம்ப.02726.1

வாய் ெவrஇ அலமரும் மறுக்கம் நங்கினா $கம்ப.02726.2
த வரு வனத்திைட இட்டுத் தந்தது ஓ $கம்ப.02726.3
தாய்வர ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்றின்
தன்ைமயா $கம்ப.02726.4
கரக்க (அ)ருங் கடுந் ெதவுழில் அரக்க காய்தலின் $கம்ப.02727.1
ெபாரற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்ைமயின் புழுங்கிச் ேசாருந $கம்ப.02727.2
அரக்க என் கடலிைட ஆழ்கின்றா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.02727.3
கரக்கலம்_ெப.(மரக்கலம்_ெப.) ெபற்ெறன மறுக்கம் நங்கினா $கம்ப.02727.4
தெரழுஞ்சு உற ேநாக்கின ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்தவம் $கம்ப.02728.1
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ைகதர $கம்ப.02728.2
விrஞ்சு உறப் பற்றிய பிறவி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயப் $கம்ப.02728.3
ெபருஞ்சிைற வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றைனய ெபற்றியா $கம்ப.02728.4
ேவண்டின ேவண்டினக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமய்த்தவம் $கம்ப.02729.1
பூண்டுள ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெபாைறயின்
ஆற்றலால் $கம்ப.02729.2
மூண்டு எழு ெவகுளிைய முதலின்
நக்கினா_வி.மு.(நக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.02729.3
ஆண்டு உைற அரக்கரால் அைலப்புண்டா அேரா $கம்ப.02729.4

எழுந்தன எய்தின இருண்ட ேமகத்தின் $கம்ப.02730.1
ெகாழுந்தென நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குrசில் வரைனப்

$கம்ப.02730.2
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு காதலின்
ெபாருந்தினா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.02730.3
ெதவுழுந்ெதவுறும் ெதவுழுந்ெதவுறும் ஆசி ெசால்லுவா $கம்ப.02730.4
இனியது ஓ சாைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
இவ்வயின் $கம்ப.02731.1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உைற என்று அவற்கு அைமய நல்கித் தாம்
$கம்ப.02731.2
தனி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சாந்தன தங்கி மாதவ $கம்ப.02731.3
அைனவரும் எய்தின அல்லல் ெசால்லுவான் $கம்ப.02731.4
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவைர இைறஞ்சி
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02732.1
ஐயனும்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) அருள்
என் என்றலும் $கம்ப.02732.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ைமந்த வந்தது ஓ
$கம்ப.02732.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெவங் ெகாடுந்ெதவுழில் விைளவு
ேகள் எனா $கம்ப.02732.4
இரக்கம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இலாத
ெநஞ்சின $கம்ப.02733.1

அரக்க என்று உள சில_ெப.(சில_ெப.) அறத்தின் நங்கினா $கம்ப.02733.2
ெநருக்கவும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பட ெநறி அலா ெநறி $கம்ப.02733.3
துரக்கவும் அருந்தவத் துைறயுள் நங்கிேனம். $கம்ப.02733.4
வல்லியம் பல திr வனத்து மான் என $கம்ப.02734.1
எல்லியும் பகலும் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆற்றெலம் $கம்ப.02734.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற ெநறித் துைறயும்
நங்கிெனம் $கம்ப.02734.3
வில் இயல் ெமாய்ம்பினாய் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

காண்குேமா $கம்ப.02734.4
மா தவத்து ஒழுகெலம் மைறகள் யாைவயும் $கம்ப.02735.1
ஓதெலம் ஓதுவாக்கு உதவல் ஆற்றெலம் $கம்ப.02735.2
மூது எr வளக்கிெலம் முைறயின் நங்கிேனம் $கம்ப.02735.3
ஆதலின் அந்தணேரயும் ஆகிேலம் $கம்ப.02735.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) எனின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அரக்க ஏயின $கம்ப.02736.1
சிந்ைதயில் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயான்
$கம்ப.02736.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மற்று யா உள இடுக்கண் நக்குவா $கம்ப.02736.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தின் மாட்சியால். $கம்ப.02736.4
உருள் உைட ேநமியால் உலைக ஓம்பிய $கம்ப.02737.1

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புதல்வ
ேபாக்கிலா $கம்ப.02737.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைட ைவகேலம் இரவி ேதான்றினாய் $கம்ப.02737.3
அருள் உைட வர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அபயம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்றா $கம்ப.02737.4
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புகுந்திலேரல் புறத்து அண்டத்தின் $கம்ப.02738.1
அகல்வேரனும் என் அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வழ்வரால்

$கம்ப.02738.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தவிருதி ந எனப்
$கம்ப.02738.3
பகலவன் குல ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) பணிக்கின்றான் $கம்ப.02738.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வயவும்

யாய் துய ேமவவும் $கம்ப.02739.1
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நக $கம்ப.02739.2
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) வன் துய கூரவும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) $கம்ப.02739.3
ேபாந்தது என்னுைடப் புண்ணியத்தால் என்றான் $கம்ப.02739.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவா ெநறி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) தன்ைமைய
$கம்ப.02740.1
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்ல வலி ெதவுைலேயன்
எனின் $கம்ப.02740.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகினும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அல்லது $கம்ப.02740.3

பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறு என்பது யாவேதா
$கம்ப.02740.4
நிவந்த ேவதிய நவிரும் தயவ $கம்ப.02741.1
கவந்த பந்தக் களி நடம் கண்டிட $கம்ப.02741.2
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லும் அருங்கைணத்
தூணியும் $கம்ப.02741.3
சுமந்த ேதாளும் ெபாைறத் துய தருமால் $கம்ப.02741.4
ஆவுக்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அந்தணக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.02742.1
யாவக்கு ஆனும் எளியவக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.02742.2
சாவப் ெபற்றவேர தைக வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற $கம்ப.02742.3
ேதவக்கும் ெதவுழும் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ஆகுவா $கம்ப.02742.4
சூ அறுத்தவனும் சுட ேநமியும் $கம்ப.02743.1
ஊ அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவனும் ஓம்பினும்
$கம்ப.02743.2
ஆ அறத்திெனாடு அன்றி நின்றா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.02743.3
ேவ அறுப்ெபன் ெவருவன்மின் ந என்றான் $கம்ப.02743.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கிட $கம்ப.02744.1
இைரத்த காதல_ெப.(காதல_ெப.) ஏகிய இன்னல $கம்ப.02744.2

திrத்த ேகாலின ேதம் மைற பாடின $கம்ப.02744.3
நிருத்தம் ஆடின நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளம்புவா
$கம்ப.02744.4
ேதான்றல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முனியின் புவனத் ெதவுைக $கம்ப.02745.1
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ேபால்வன முப்பது ேகாடி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02745.2
ஏன்ற ேபாதும் எதி அல என்றலின் $கம்ப.02745.3
சான்று அேரா எம் தவப் ெபரு ஞானேம $கம்ப.02745.4
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் $கம்ப.02746.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) காத்து இங்கு இனிது உைறவாய் எனச் $கம்ப.02746.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவ
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெதவுழுது உய $கம்ப.02746.3
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைமந்தனும்
ைவகினான் $கம்ப.02746.4
ஐந்தும் ஐந்தும் அைமதியின் ஆண்டு அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $கம்ப.02747.1
ைமந்த தது_ெப.(தது_ெப.) இல ைவகின மாதவ $கம்ப.02747.2
சிந்ைத எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகத்தியற் ேசக
என $கம்ப.02747.3
இந்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தன்ெனாடும் ஏகினா
$கம்ப.02747.4
விட ரகங்களும் ேவய் ெசறி கானமும் $கம்ப.02748.1
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சில் ெநறி ைபப்பய
நங்கினா $கம்ப.02748.2

சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிச்_ெப.(ேமனி_ெப.+ச்_ஒற்.) சுதக்கணன் என்னும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.02748.3
இட இலான் உைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா $கம்ப.02748.4
அருக்கன் அன்ன முனிவைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிச் $கம்ப.02749.1
ெசருக்கு இல் சிந்ைதய ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) தாழ்தலும் $கம்ப.02749.2
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான் $கம்ப.02749.3
மருக் ெகாள் ேசாைலயில் ைமந்தரும் ைவகினா $கம்ப.02749.4
ைவகும் ைவகலின் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ைமந்தன்பால் $கம்ப.02750.1
ெசய்ைக யாைவயும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ெசல்வ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02750.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்தது எத்தவம் என்றனன் $கம்ப.02750.3
ஐயனும் அவற்கு
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
கூறுவான் $கம்ப.02750.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழித் ேதான்றின
$கம்ப.02751.1
முன்ைன ேயாருள் உய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முற்றினா $கம்ப.02751.2
உன்னின் யா உள உன் அருள்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02751.3
என்னின் யா உள இற் பிறந்தா என்றான் $கம்ப.02751.4

உவைம நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல் உைரக்கு
எதி $கம்ப.02752.1
நவைம நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நற்றவன்
ெசால்லுவான் $கம்ப.02752.2
அவம் இலா விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்னால் அைம $கம்ப.02752.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எலாம்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தக்கைணயா என்றான்
$கம்ப.02752.4
மைறவலான் எதி வள்ளலும் கூறுவான் $கம்ப.02753.1
அைறவது ஈண்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அகத்தியற் காண்பது ஓ $கம்ப.02753.3
குைற கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இனி எனக்
கூறினான் $கம்ப.02753.4
நல்லேத நிைனந்தாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நானும் முன்
$கம்ப.02754.1
ெசால்லுவான் துணிகின்றது ேதான்றல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.02754.2
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆண்டு அவற் ேசருதி
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.02754.3
இல்ைல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கில்லாதேவ. $கம்ப.02754.4
அன்றியும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவிைன ஆதrத்து $கம்ப.02755.1
இன்று காறும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏமுறுமால்
அவற் $கம்ப.02755.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசருதி ேசருதல்
ெசவ்விேயாய் $கம்ப.02755.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேதவக்கும் யாவக்கும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா
$கம்ப.02755.4
வழியும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அகல் ஆசிகள் $கம்ப.02756.1
ெமாழியும் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெமாய்ம் மலத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதவுழாப் $கம்ப.02756.2
பிழியும் ேதனின் பிறங்கு அருவித் திரள் $கம்ப.02756.3
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) விைரவினில் ேபாயினா $கம்ப.02756.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைகய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) அைடந்தைம அறிந்தான் $கம்ப.02757.1
ஈண்டு உவைக ேவைல துைண ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02757.2
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02757.3
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழால் உலைக ேநமியின்
அளந்தான் $கம்ப.02757.4
பண்டு அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) மூழ்கின படாகள் என வாேனா $கம்ப.02758.1
எண் தவ எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள்க எனக் குைற இரப்பக்
$கம்ப.02758.2
கண்டு ஒருைக வாrனன் முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02758.3

உண்டு அவகள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் $கம்ப.02758.4
தூய கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ந அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) உண்டு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துரந்தான் $கம்ப.02759.1
ஆய அதனால் அமரும் ெமய்யுைடய
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02759.2
மாய விைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணன் வாதவிதன் வன்ைமக் $கம்ப.02759.3
காயம் இனிது உண்டு உலகின் ஆ இட கைளந்தான் $கம்ப.02759.4
ேயாகம் உறு ேப உயிகள் தாம் உைலவு உறாமல் $கம்ப.02760.1
ஏகும் ெநறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி $கம்ப.02760.2
ேமக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தவழ் விந்தம் எனும்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் $கம்ப.02760.3
நாகமது நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உற நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02760.4
மூசு அரவு சூடும் முதேலான் உைரயின் மூவா $கம்ப.02761.1
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திைச ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02761.2
நசம் உற வானின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா மலயம் ேநரா $கம்ப.02761.3
ஈசன் நிகராய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) சீ
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான் $கம்ப.02761.4
உழக்கும் மைற நாலினும் உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓதும் $கம்ப.02762.1
வழக்கினும் மதிக் கவியினும் மரபின் நாடி $கம்ப.02762.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபாலி கணிச்சி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) உமிழ் ெசங்கண் $கம்ப.02762.3

தழல் புைர சுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் தந்தான் $கம்ப.02762.4
விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் ேப $கம்ப.02763.1
எண்ணினில் இருக்கினில்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என யாரும்
$கம்ப.02763.2
உள் நிைன கருத்திைன உறப் ெபறுெவனால் என் $கம்ப.02763.3
கண்ணினில் எனக் ெகாடு களிப்புறும் மனத்தான் $கம்ப.02763.4
இைரத்த மைற நான்கிெனாடு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிற யாவும் $கம்ப.02764.1
நிைரத்த ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ஞான நிமி கல்லில் ெநடுநாள் இட்டு
$கம்ப.02764.2
அைரத்தும் அயனாரும் அறியாத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேந
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02764.3
உைரத்து உதவுமால் எனும் உணச்சியின் உவப்பான் $கம்ப.02764.4
உய்ந்தன இைமப்பில உயித்தன தவத்ேதா $கம்ப.02765.1
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அறத்தின் ெநறி நின்றனகள் ஆனா $கம்ப.02765.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்க விட ேவ முதல்
அறுப்பான் $கம்ப.02765.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
மருத்துவன் எனத் தனி வலிப்பான் $கம்ப.02765.4
ஏைன உயிராம் உலைவ யாவும் இைட ேவவித்து $கம்ப.02766.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நுக அரக்க உருைமச் சுடு சினத்தின் $கம்ப.02766.2

கான அனைலக் கடிது அவித்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளிப்பான் $கம்ப.02766.3
வான மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வந்தது என ைமந்துறு மனத்தான் $கம்ப.02766.4
கண்டனன் இராமைன வரக் கருைண கூரப் $கம்ப.02767.1
புண்டrக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நயனம் ந ெபாழிய
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02767.2
எண் திைசயும் ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும் உய்யக் $கம்ப.02767.3
குண்டிைகயினில் ெபாரு இல் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ெகாணந்தான்
$கம்ப.02767.4
நின்றவைன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடிேயான் அடி
பணிந்தான் $கம்ப.02768.1
அன்று அவனும் அன்ெபாடு தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணான் $கம்ப.02768.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என்று பல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உைர பகந்தான் $கம்ப.02768.3
என்றும் உள தெனமூ தமிழ் இயம்பி இைச
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02768.4
ேவதியகள் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெமாழி ேவறு பல கூறக் $கம்ப.02769.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கமண்டலுவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந $கம்ப.02769.2
மாதவகள் வசி
 ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) தூவப்
$கம்ப.02769.3

ேபாது மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு குளி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெகாடு
புக்கான் $கம்ப.02769.4
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமலன்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அகத்து இனிது புக்கான் $கம்ப.02770.1
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) அைமத்தபின்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முனி ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02770.2
இருந்தவம் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனது
இல்லிைடயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.02770.3
அருந்தவம் முடித்தைன அருட்கு அரச என்றான் $கம்ப.02770.4
என்ற முனிையத் ெதவுழுது இராமன் இைமேயாரும் $கம்ப.02771.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முற்றும்
ெநடிேயாrன் ெநடிேயாரும் $கம்ப.02771.2
உன்தன் அருள் ெபற்றிலகள் உன் அருள் சுமந்ேதன் $கம்ப.02771.3
ெவன்றெனன் அைனத்துலகும் ேமல் இனி என் என்றான் $கம்ப.02771.4
தண்டக வனத்து உைறதி என்று உைர தரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02772.1
உண்டு வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) இத்திைச எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உவந்ேதன்
$கம்ப.02772.2
எண் தகு குணத்திைன எனக் ெகாடு உய ெசன்னித் $கம்ப.02772.3
துண்ட மதி ைவத்தவைன ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனி
ெசால்லும் $கம்ப.02772.4
ஈண்டு உைறதி ஐய இனி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) இருந்தால் $கம்ப.02773.1

ேவண்டியன மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) விரும்பிைன முடிப்பாய் $கம்ப.02773.2
தூண்டு சின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிருத ேதான்றியுள என்றால் $கம்ப.02773.3
மாண்டு உக மைலந்து எம மனத் துய துைடப்பாய். $கம்ப.02773.4
வாழும் மைற வாழும் மனுநதி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வாழும் $கம்ப.02774.1
தாழும் இைமேயா உயவ தானவகள் தாழ்வா $கம்ப.02774.2
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இைல ெமய்ேய $கம்ப.02774.3
ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) வாழும் இனி இங்கு உைறதி என்றான்
$கம்ப.02774.4
ெசருக்கு அைட அரக்க புr தைம சிைதவு எய்தத் $கம்ப.02775.1
தருக்கு அழிதரக் கடிது ெகால்வது சைமந்ேதன் $கம்ப.02775.2
வருக்க மைறேயாய் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வரும் திைசயில் முந்து
உற்று $கம்ப.02775.3
இருக்ைக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நிற்கு அருள் என் என்றனன் இராமன் $கம்ப.02775.4
விழுமியது ெசாற்றைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வில்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02776.1
முழுமுதல்வன் ைவத்துளது மூவுலகும் யானும் $கம்ப.02776.2
வழிபட இருப்பது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தன்ைன வடி வாளிக்
$கம்ப.02776.3
குழு வழு இல் புட்டிெலாடு ேகாடி என
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02776.4
இப்புவனம் முற்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தட்டின் இைட இட்டால்
$கம்ப.02777.1

ஒப்பு வரவிற்று என உைரப்பு அrய வாளும் $கம்ப.02777.2
ெவப்பு உருவு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் ேமரு
வைர வில்லா $கம்ப.02777.3
முப்புரம் எrத்த தனி ெமாய்க்கைணயும்
நல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02777.4
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரன்
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைல
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ஓங்கிப் $கம்ப.02778.1
பூங்குைல குலாவு குளி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புைட விம்மித் $கம்ப.02778.2
தூங்கு திைர ஆறு தவழ் சூழலது ஒ குன்றின் $கம்ப.02778.3
பாங்க உளதால் உைறயுள் பஞ்சவடி மஞ்ச $கம்ப.02778.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) கனி
ஈவ கதி வாலின் $கம்ப.02779.1
ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) உள ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒழுகு ேபாதும் உள
தெயமூவப் $கம்ப.02779.2
ெபான்னி எனல் ஆய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆறும் உள ேபாதா $கம்ப.02779.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) உள ெபான் இெவௗ◌ாடு அன்பின்
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02779.4
ஏகி இனி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறமின் என்றான்
$கம்ப.02780.1
ேமக நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணனும்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைட
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02780.2

பாகு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசால்லிெயாடு தம்பி பrவின் பின்
$கம்ப.02780.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனி சிந்ைத ெதவுடரக் கடிது
ேபானான் $கம்ப.02780.4
நடந்தன காவதம் பலவும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதி $கம்ப.02781.1
கிடந்தன நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
கிrகள் ேகண்ைமயின் $கம்ப.02781.2
ெதவுடந்தன துவன்றின சூழல் யாைவயும் $கம்ப.02781.3
கடந்தன கண்டன கழுகின் ேவந்ைதேய $கம்ப.02781.4
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேச $கம்ப.02782.1
அருக்கன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகல்
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அலங்கு திக்கு எலாம் $கம்ப.02782.2
தெரழுப்புறு ெசறி சுடச் சிைகயினால் திைச $கம்ப.02782.3
விrத்து
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என
விளங்குவான் தைன $கம்ப.02782.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கருமைல முகட்டு முன்றிலின் $கம்ப.02783.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) ஒளிெயாடு தழுவச் சாத்திய $கம்ப.02783.2
அந்தம் இல் கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமர நாட்டிய $கம்ப.02783.3
மந்தர கிr என வயங்குவான் தைன $கம்ப.02783.4
மால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைறயத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மணிக் $கம்ப.02784.1
கால் நிறச் ேசெயாளி கதுவக் கண் அகல் $கம்ப.02784.2

நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வைரயினில் பவள நள்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கம்ப.02784.3
ேபால் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாலிந்திடப் ெபாலிகின்றான் தைன $கம்ப.02784.4
தூய்ைமயன் இருங்கைல துணிந்த ேகள்வியன் $கம்ப.02785.1
வாய்ைமயன் மறு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) மதியின்
கூைமயன் $கம்ப.02785.2
ஆய்ைமயின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் எனச் $கம்ப.02785.3
ேசய்ைமயின் ேநாக்குறு சிறு கணான் தைன $கம்ப.02785.4
வட்டி

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணைர விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) கூற்றிைன
$கம்ப.02786.1
ஊட்டி வழ்
 மிச்சில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண்டு நாள்ெதவுறும் $கம்ப.02786.2
தட்டி ேமல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சிறு கண் யாைனயின் $கம்ப.02786.3
ேதாட்டிேபால் ேதய்ந்து ஒளி துண்டத்தான் தைன $கம்ப.02786.4
ேகாள் இருநான்கிேனாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூடின $கம்ப.02787.1
ஆளுறு திகிrேபால் ஆரத்தான் தைன $கம்ப.02787.2
நளுறு ேமருவின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02787.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இரவியில் ெபாலி ெமௗலியான் தைன $கம்ப.02787.4
ெசால் பங்கம் உற நிமி இைசயின் சும்ைமைய $கம்ப.02788.1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் ெசம்மைலச் $கம்ப.02788.2
சிற்பம் ெகாள் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எனக் கடிது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) த $கம்ப.02788.3

கற்பங்கள் எைனப்பல கண்டுளான் தைன $கம்ப.02788.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய ெநடுவைர ஒன்றில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02789.1
தாங்கலது இருநிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற $கம்ப.02789.2
வங்கிய

வலியினில் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரைன

$கம்ப.02789.3
ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அணுகின அயிக்குஞ் சிந்ைதயா
$கம்ப.02789.4
இறுதிையத் தன்வயின் இயற்ற
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02790.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலி அரக்கன் ஆம் அல்லன் ஆம் எனின் $கம்ப.02790.2
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலிக் கலுழேன என்ன உன்னி அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.02790.3
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வரரும்

ெசயித்து ேநாக்கினா $கம்ப.02790.4
வைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வr சிைல மதுைக ைமந்தைர $கம்ப.02791.1
அைனயவன் தானும் கண்டு அயித்து ேநாக்கினான் $கம்ப.02791.2
விைன அறு ேநான்பின அல்ல வில்லின $கம்ப.02791.3
புைன சைட முடியின புலவேரா எனா $கம்ப.02791.4
புரந்தரன் முதலிய புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) யாைரயும் $கம்ப.02792.1
நிரந்தரம் ேநாக்குெவன் ேநமியானும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.02792.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரும் இைறவனும் மழு வலாளனும் $கம்ப.02792.3

கரந்தில என்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றும் காண்ெபனால்
$கம்ப.02792.4
காமன் என்பவைனயும் கண்ணின் ேநாக்கிேனன் $கம்ப.02793.1
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்கண் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தடக்ைக வரகள்

$கம்ப.02793.2
பூமரு ெபாலங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாடியிேனாடும் ஒப்பு $கம்ப.02793.3
ஆம் என அறிகிெலன் ஆெகாலாம் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.02793.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒருமூன்றும் தம் உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
ஆக்குறும் $கம்ப.02794.1
அலகு அறும் இலக்கணம்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யின $கம்ப.02794.2
மலமகட்கு உவைமயாடூளாடும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.02794.3
சிைல வலி வரைரத்

தெரழுகிேலன் எனா $கம்ப.02794.4
கருமைல ெசம்மைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சிய $கம்ப.02795.1
திரு மகிழ் மாபின ெசங்கண் வரதாம்

$கம்ப.02795.2
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ெசய் குணத்தின் என் துைணவன் ஆழியான்
$கம்ப.02795.3
ஒருவைன இருவரும் ஒத்துளா அேரா $கம்ப.02795.4
எனப் பல நிைனப்பினன் மனத்துள் எண்ணுவான் $கம்ப.02796.1
சினப் பைட வரேமல்

ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்பினான் $கம்ப.02796.2

கனப் பைட வr சிைலக் காைள_ெப.(காைள_ெப.) நகள் யா $கம்ப.02796.3
மனப்பட எனக்கு உைர வழங்குவ என்றான் $கம்ப.02796.4
வினவிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெமய்ம்ைம அல்லது
$கம்ப.02797.1
புைன மலத் தாரவ புகல்கிலாைமயால் $கம்ப.02797.2
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநடுநிலம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆழியான்
$கம்ப.02797.3
வைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தயரதன் ைமந்த யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
என்றா $கம்ப.02797.4
உைரத்தலும் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக
ேவைலயன் $கம்ப.02798.1
தைரத்தைல இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவத் தழுவும்
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கம்ப.02798.2
விைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாrனி ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02798.3
வைரத்தடம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண வலியேவா என்றான் $கம்ப.02798.4
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முற்றாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) காத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.02799.1
துறக்கம் உற்றான் என இராமன் ெசால்லலும் $கம்ப.02799.2
இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02799.3
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) உற்றான் என உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நங்கினான்
$கம்ப.02799.4

தழுவின எடுத்தன தடக்ைகயால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கம்ப.02800.1
கழுவின இருவரும் கண்ணின் நrனால் $கம்ப.02800.2
வழுவிய இன் உயி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னனும்
$கம்ப.02800.3
அழிவுறு ெநஞ்சினன் அரற்றினான் அேரா $கம்ப.02800.4
பரவல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாைடக்கும் நின்தன் பனிக்குைடக்கும்
ெபாைறக்கும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேதாற்ற
$கம்ப.02801.1
கரவல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பகமும் உடுபதியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இடமும் களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழப் $கம்ப.02801.2
புரவலதம் புரவலேன ெபாய்ப்பைகேய ெமய்க்கு அணிேய புகழின் வாழ்ேவ
$கம்ப.02801.3
இரவலரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) யானும்
இனி என்பட நத்து ஏகினாேய $கம்ப.02801.4
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனிக்
குைடயாய் ஆழி சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02802.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைலயாத நிைல உைடேயன்
ேநய ெநஞ்சின் $கம்ப.02802.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காண நடந்தைனேயா நாயகேன தவிைனேயன் நண்பின்
நின்றும் $கம்ப.02802.3
விலங்கு ஆேனன் ஆகலினால் விலங்கிேனன் இன்னும் உயி விட்டிேலனால்
$கம்ப.02802.4

தயி உைடக்கும் மத்து என்ன உலைக நலி சம்பரைனத் தடிந்த அந்நாள்
$கம்ப.02803.1
அயி கிடக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வலயத்தவ
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஆவி என்று $கம்ப.02803.2
ெசயி கிடத்தல்_ெதா.ெப.(கிட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமனத்தாய்
ெசப்பினாய் திறம்பா நின்ெசால் $கம்ப.02803.3
உயி கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடைல விசும்பு
ஏற்றினா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றினாேர $கம்ப.02803.4
எழுவது ஓ இைச ெபருக இப்ெபாழுேத ஒப்பு அrய எrயும் தயின் $கம்ப.02804.1
விழுவேத நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மட ெமல்லியலா
தம்ைமப்ேபால் நிலத்தின் ேமல்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.02804.2
அழுவேத யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னா அறிவுற்றான் என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02804.3
முழுவது ஏழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைடயான் ைமந்தன்மீ  ேகண்மின் என
முைறயில் ெசால்வான் $கம்ப.02804.4
தக்கன் மைன வயிற்று உதித்தா ஐம்பதின்ம தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
ெகாங்ைகத் ைதயலாருள் $கம்ப.02805.1
ெதவுக்க பதின்மூவைர அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காசிபனும்
புணந்தனன்_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாைகமாருள் $கம்ப.02805.2

மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) அதிதிப் ெபயராள் முப்பத்து முக்ேகாடி
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ஈந்தாள் $கம்ப.02805.3
ைமக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் திதி என்பாள் அதின் இரட்டி அசுரதைம
வயிறு வாய்த்தாள் $கம்ப.02805.4
தானவேர முதேலாைரத் தனுப் பயந்தாள் மதி என்பாள் மனிததம் ஊடு
$கம்ப.02806.1
ஆன வருணங்கள் அவயவத்து அைடேவ பயந்தனளால் சுரபி என்பாள்
$கம்ப.02806.2
ேதனுவுடன் கந்தருவம் மற்றுள்ள பிற பயந்தாள் தெரழுக்கும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.02806.3
மானமுைடக் குேராதவைச கழுைத மைர ஒட்ைட பிற வயிறு வாய்த்தாள்
$கம்ப.02806.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) விநைத வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடி மின் அருணனுடன்
வயிநேதயன் $கம்ப.02807.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிைறக் கூைக பாறு முதல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) தம்ைம ஈன்றாள் $கம்ப.02807.2
இைழ புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாம்பிைர
ஊக்குருவி சிவல் காைடயுடன் பிறவும் ஈன்றாள் $கம்ப.02807.3
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) எனும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
பயந்தாள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உடேன ெசடி முதலாக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.02807.4
ெவருட்டி எழும் கண பணப்ைப வியாளம் எலாம் கத்துருவாம் மின்னும் ஈன்றாள்
$கம்ப.02808.1

மருட்டி எழும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) புயங்கம் எலாம் சுைத
என்னும் மாது தந்தாள்_வி.மு.(தா-வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02808.2
அருட்ைட எனும் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) பயந்தாள் ஓந்தி
உடும்பு அணில்கள் முதலாய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02808.3
தெரறுட்டிடும் மாது இைள ஈந்தாள் ெசலசரம்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலவும் தெரழுக்கும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.02808.4
அதிதி திதி தனு அருட்ைட சுைத கைழேய சுரபி அணி விநைத ஆன்ற
$கம்ப.02809.1
மதி இைள கத்துருவுடேன குேராதவைச தாம்பிைர ஆம் மடநலாகள்
$கம்ப.02809.2
விதிமுைறேய இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அைனத்தும் பயந்தனகள்
விநைத சுதன் அருணன் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.02809.3
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மதி ேச நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அரம்ைபதைனப் புணர
உதித்தனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புவனி மீ ேத $கம்ப.02809.4
அருணன்தன் புதல்வன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) படேவன் ஆழி $கம்ப.02810.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெமாய்ம்பு ெகடத் துரந்த தயரதற்கு இன் உயித்
துைணவன் இைமேயாேராடும் $கம்ப.02810.2
வருணங்கள் வகுத்திட்ட காலத்ேத
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்ேதன் கழுகின்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.02810.3

தருணங்ெகாள் ேப ஒளியீ சம்பாதி பின்ன வரு சடாயு என்றான் $கம்ப.02810.4
ஆண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஈது உைர
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சலித்த மலக் ைகயா
அன்பிேனாடும் $கம்ப.02811.1
மூண்ட ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துன்பத்தால் முைறமுைறயின் நிைற
மலக் கண் ெமாய்த்த நரா $கம்ப.02811.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
புகழ் நிறுவித் தம்ெபாருட்டால் ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக்க தாைத
$கம்ப.02811.3
மீ ண்டனன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அவைனக்
கண்டனேர ஒத்தன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதாளா $கம்ப.02811.4
மருவினிய குணத்தவைர இரு சிறகால் உறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மக்காள் நேர $கம்ப.02812.1
உrய கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) விைனேயற்கும் உதவுவ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
இரண்டுக்கு உயி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆனான் $கம்ப.02812.2
பிrயவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பிrயாேத இனிதிருக்கும்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பீைழ பாராது
$கம்ப.02812.3
எr அதனின் இன்ேற புக்கு இறேவேனல் இத்துயரம் மறேவன் என்றான்
$கம்ப.02812.4
என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) அரசைனத் $கம்ப.02813.1
துன்று தாரவ ேநாக்கித் ெதவுழுது கண் $கம்ப.02813.2
ஒன்றும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) முைற முைறயாய் உக $கம்ப.02813.3

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இன நைம
நிகழ்த்தினா $கம்ப.02813.4
உய்விடத்து உதவற்கு உrயானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02814.1
ெமய் விடக் கருதாது விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஏறினான் $கம்ப.02814.2
இவ்விடத்தினில் எம்ெபருமாஅன் எைமக் $கம்ப.02814.3
ைகவிடில் பிைன யா கைளகண் உளா $கம்ப.02814.4
தாயின் நங்கரும் தந்ைதயின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நக $கம்ப.02815.1
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகுந்து எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.02815.2
ேநாயும் நங்கினம் நுன்னின் என் எங்கைள $கம்ப.02815.3
நயும் நங்குதிேயா ெநறி நங்கலாய் $கம்ப.02815.4
என்ற ெசால்ல இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி ெநஞ்சின
$கம்ப.02816.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரைர

ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.02816.2
அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னின் அேயாத்தியின் ஐயன்மீ 
$கம்ப.02816.3
ெசன்றபின் அவற் ேசகுெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.02816.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) அைடந்தான் எனின்
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ந $கம்ப.02817.1

ஏந்தும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இனிது அளியாது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
$கம்ப.02817.2
ேபாந்தது என்ைன புகுந்த என் புந்தி ேபாய்க் $கம்ப.02817.3
காந்துகின்றது கட்டுைரயீ என்றான் $கம்ப.02817.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
நாக ேவறு $கம்ப.02818.1
ஏவ ஆக இட இைழத்தா எனின் $கம்ப.02818.2
பூ அராவு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கதி ேவலின  $கம்ப.02818.3
சாவ ஆக்கித் தருெவன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்றான் $கம்ப.02818.4
தாைத கூறலும் தம்பிைய ேநாக்கினான் $கம்ப.02819.1
சீைத ேகள்வன் அவனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிற்றைவ $கம்ப.02819.2
மாதரால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா $கம்ப.02819.3
ஓத ேவைல ஒழிவு இன்று உணத்தினான் $கம்ப.02819.4
உந்ைத உண்ைமயன் ஆக்கி உன் சிற்றைவ $கம்ப.02820.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்ைலத் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாரணி $கம்ப.02820.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பிக்கு
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளேல $கம்ப.02820.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வல்லது யாவ வல்லா எனா $கம்ப.02820.4
அல்லித் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணைன அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உறப் $கம்ப.02821.1

புல்லி ேமாந்து ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நrனன் $கம்ப.02821.2
வல்ைல ைமந்த அம் மன்ைனயும் என்ைனயும் $கம்ப.02821.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் புகழ் எய்துவித்தாய் என்றான் $கம்ப.02821.4
பின்னரும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபrயவன் ெபய் வைள $கம்ப.02822.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன அணங்கிைன ேநாக்கினான் $கம்ப.02822.2
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைமந்த
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கம்ப.02822.3
இன்னள் என்ன இயம்புதியால் என்றான் $கம்ப.02822.4
அல் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன தாடைக ஆதியா
$கம்ப.02823.1
வில் இறுத்தது இைட என ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02823.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இறுத்தது யாவும் புகன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.02823.3
ெசால் இறுத்தனன் ேதான்றல் பின் ேதான்றினான் $கம்ப.02823.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்தனன் ேகழ்கிள
ெமௗலியான் $கம்ப.02824.1
ேதாட்டு அலங்கலின  துறந்த வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) $கம்ப.02824.2
நாட்டின் நவிரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தானும்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02824.3
காட்டில் ைவகுதி காக்குெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.02824.4

இைறவ எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகத்தியன்
ஈந்துளது $கம்ப.02825.1
அைறயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆற்றின் அகன் கைரத்
$கம்ப.02825.2
துைறயுள் உண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூழல் அச்சூழல் புக்கு $கம்ப.02825.3
உைறதும் என்றனன் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறகுவான்
$கம்ப.02825.4
ெபrதும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருந்துைற ைவகி
ந $கம்ப.02826.1
புrதி மாதவம் ேபாதுமின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.02826.2
தெரழுவுறுத்துெவன் என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைற $கம்ப.02826.3
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நழலில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசன்றனன்
$கம்ப.02826.4
ஆய சூழல் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணத்தி
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.02827.1
தூய சிந்ைதய ேதாம் இல் குணத்தினான் $கம்ப.02827.2
ேபாய பின்ைனப் ெபாரு சிைல வரரும்

$கம்ப.02827.3
ஏய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனிது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா $கம்ப.02827.4
வாப் ெபான் ெகாங்ைக மருகிைய மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
$கம்ப.02828.1

ஏப்பச் சிந்தைன இட்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரக்கதம் $கம்ப.02828.2
சீப்ைபச் சிக்கு அறத் ேதறினன் ேசக்ைகயில் $கம்ப.02828.3
பாப்ைபப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பறைவயில் பாக்கின்றான் $கம்ப.02828.4
புவியினுக்கு அணியாய் ஆன்ற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலத்திற்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02829.1
அவி அகத் துைறகள் தாங்கி ஐந்திைண ெநறி அளாவிச் $கம்ப.02829.2
சவி உறத் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என்று ஒழுக்கமும் தழுவிச் சான்ேறா $கம்ப.02829.3
கவி எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதா வrயிைன
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கண்டா $கம்ப.02829.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற கமலச் ெசவ்வி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசம்
$கம்ப.02830.1
உண்டு உைற குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண் ஒருங்கு
உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழின் $கம்ப.02830.2
தெணமூ திைரக் கரத்தின் வாrத் திரு மல தூவிச் ெசல்வக் $கம்ப.02830.3
கண்டு அடி பணிவது என்னப் ெபாலிந்தது கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யாறு
$கம்ப.02830.4
எழுவுறு காதலால் இங்கு இைரத்து இைரத்து ஏங்கி ஏங்கிப் $கம்ப.02831.1
பழுவ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) குவைளச் ெசவ்விக் கண் பனி
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசார $கம்ப.02831.2

வழு இலா வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ைமந்த வனத்து உைற
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02831.3
அழுவதும் ஒத்ததால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அலங்கு ந ஆறு மன்ேனா
$கம்ப.02831.4
நாளம் ெகாள் நளினப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நயனங்கள் அைமய ேநமி
$கம்ப.02832.1
வாளங்கள் உைறவ கண்டு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெகாங்ைக ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02832.2
நளம் ெகாள் சிைலேயான் மற்ைற ேநrைழ ெநடிய நம்பி $கம்ப.02832.3
ேதாளின்கண் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன சுட மணித் தடங்கள்
கண்டாள் $கம்ப.02832.4
ஓதிமம் ஒதுங்கக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உத்தமன்
உைழயள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02833.1
சீைததன் நைடைய ேநாக்கிச் சிறியது ஓ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தான்
$கம்ப.02833.2
மாது அவள்தானும் ஆண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந
உண்டு மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02833.3
ேபாதகம் நடப்ப ேநாக்கிப் புதியது ஓ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) பூத்தாள்
$கம்ப.02833.4
வில் இயல் தடக்ைக வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந ஆற்றின்
பாங்க $கம்ப.02834.1
வல்லிகள் நுடங்கக் கண்டான் மங்ைகதன் மருங்குல்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02834.2

எல்லி அம் குவைளக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) இைட இைட
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02834.3
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்தன் வடிவு கண்டாள்
$கம்ப.02834.4
அைனயது ஓ தன்ைமயால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருவி ந ஆற்றின்
பாங்கப் $கம்ப.02835.1
பனி தரு படிவப் பஞ்சவடி எனும் பருவச் ேசாைலத் $கம்ப.02835.2
தனி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அதைன நண்ணித் தம்பியால் சைமக்கப்பட்ட
$கம்ப.02835.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பூஞ்சாைல
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராமன் இப்பால் $கம்ப.02835.4
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிருத
ேவந்தைன $கம்ப.02836.1
மூல நாசம் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிக்கும்
ெமாய்ம்பினாள் $கம்ப.02836.2
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உயிெராடும்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
விைள $கம்ப.02836.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஓந்து உடன் உைற கடிய ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அனாள்
$கம்ப.02836.4
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) அராகம் படச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தலாள் $கம்ப.02837.1

ெவம்பு அராகம் தனி விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய்யினாள் $கம்ப.02837.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஆனவக்கும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தவக்கும் ஓத ந
$கம்ப.02837.3
இம்ப ஆனவக்கும் ஓ இறுதி ஈட்டுவாள் $கம்ப.02837.4
ெவய்யேதா காரணம் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ேமயினாள் $கம்ப.02838.1
ைவகலும் தமியள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனத்து ைவகுவாள்
$கம்ப.02838.2
ெநாய்தின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் நுைழயும்
ேநான்ைமயாள் $கம்ப.02838.3
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) இராகவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல்வாய் $கம்ப.02838.4
எண் தகும் இைமயவ அரக்க எங்கள்ேமல் $கம்ப.02839.1
விண்டன விலக்குதி என்ன ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.02839.2
அண்டசத்து அருந்துயில் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஐயைனக் $கம்ப.02839.3
கண்டனள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைளக்கு இறுதி காட்டுவாள் $கம்ப.02839.4
சிந்ைதயின் உைறபவற்கு உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) தந்ததால் $கம்ப.02840.1
இந்திரற்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நயனம் ஈசற்கு $கம்ப.02840.2
முந்திய மலக்கண் ஓ மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.02840.3
உந்தியின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்தாற்கு என்று உன்னுவாள் $கம்ப.02840.4
கற்ைற அம் சைடயவன் கண்ணில் காய்தலால் $கம்ப.02841.1

இற்றவன் அன்றுெதவுட்டு இன்றுகாறும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.02841.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அநங்கன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருப்
$கம்ப.02841.3
ெபற்றனன் ஆம் எனப் ெபயத்தும் எண்ணுவாள் $கம்ப.02841.4
தரங்களின் அைமந்து தாழ்ந்து அழகின் சாபின $கம்ப.02842.1
மரங்களும் நிகக்கல மைலயும் புல்லிய $கம்ப.02842.2
உரங்களின் உய திைச ஓம்பும் ஆைனயின் $கம்ப.02842.3
கரங்கேள இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மணிக்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) என்று உன்னுவாள் $கம்ப.02842.4
வில் மைல வல்லவன் வரத்
 ேதாஞூளாடும் $கம்ப.02843.1
கல் மைல நிகக்கல கனிந்த நலத்தின் $கம்ப.02843.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல அல்லது நாம ேமருவும் $கம்ப.02843.3
ெபான் மைல ஆதலால் ெபாருவலாது என்பாள் $கம்ப.02843.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உய தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தளங்கள்
தம்ெமாடும் $கம்ப.02844.1
ேகள் உய நாட்டத்துக் கிrயின் ேதாற்றத்தான் $கம்ப.02844.2
ேதாஞூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசலத் ெதவுடந்து ேநாக்குறின் $கம்ப.02844.3
நளிய அல்ல கண் ெநடிய மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) என்பாள் $கம்ப.02844.4
அதிகம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழகன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.02845.1

ெபாதி அவிழ் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பூைவ ஒப்பேதா $கம்ப.02845.2
கதி மதி ஆம் எனில் கைலகள் ேதயும் அம் $கம்ப.02845.3
மதிெயனின் மதிக்கும் ஓ மறு உண்டு என்னுமால் $கம்ப.02845.4
எவன் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழைக எய்திேனான் $கம்ப.02846.1
அவம் ெசயத் திரு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அலச ேநாற்கின்றான் $கம்ப.02846.2
நவம் ெசயத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இந் நளின
நாட்டத்தான் $கம்ப.02846.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசயத் தவன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவன் என் என்கின்றாள்
$கம்ப.02846.4
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந ஆைடயள் உருவச்
ெசவ்வியள் $கம்ப.02847.1
பிடித்தரு நைடயினள் ெபண்ைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.02847.2
அடித்தலம் தண்டலின் அவனிக்கு அம் மயி_ெப.(மயி_ெப.) $கம்ப.02847.3
ெபாடித்தன ேபாலும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) என்று
உன்னுவாள் $கம்ப.02847.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா முறுவலான் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ேசாதிையக்
$கம்ப.02848.1
காணலேன ெகாேலா கதிrன் நாயகன் $கம்ப.02848.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எலாம் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஒளி ெசலுத்திச் சிந்ைதயின்
$கம்ப.02848.3
நாணலன் மீ மிைச நடக்கின்றான் என்றாள் $கம்ப.02848.4

குப்புறற்கு அrய மாக் குன்ைற
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உய $கம்ப.02849.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாளவன் இதழுக்கு
ஏற்பது ஓ $கம்ப.02849.2
ஒப்பு என உலகேமல் உைரக்க ஒண்ணுேமா $கம்ப.02849.3
துப்பினில் துப்புைட யாைதச் ெசால்லுேகன் $கம்ப.02849.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கைல மதி உற வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) நம்பிதன்
$கம்ப.02850.1
எல் கைல திரு அைர எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏமுற
$கம்ப.02850.2
வற்கைல ேநாற்றன மாசு இலா மணிப் $கம்ப.02850.3
ெபான் கைல ேநாற்றில ேபாலுமால் என்பாள் $கம்ப.02850.4
ெதவுைட அைம ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைழத் ெதவுங்கல் ஆம் எனக்
$கம்ப.02851.1
கைட குழன்று இைட ெநறி கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குஞ்சிையச் $கம்ப.02851.2
சைட எனப் புைனந்திலன் என்னில் ைதயலா $கம்ப.02851.3
உைட உயி யாைவயும் உைடயுமால் என்றாள் $கம்ப.02851.4
நாறிய நைக அணி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புல்லினால் $கம்ப.02852.1
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வியின் இயற்றுேமா எனா
$கம்ப.02852.2
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் $கம்ப.02852.3
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணியினால் விளங்குேமா என்பாள் $கம்ப.02852.4
கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்துக் காட்டிய $கம்ப.02853.1

பரம்தரு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகன் பழிப்பு உற்றான் அேரா $கம்ப.02853.2
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைண அடிப் ெபாடியும் ஏற்கலாப்
$கம்ப.02853.3
புரந்தரன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் புரக்கின்றான் என்பாள் $கம்ப.02853.4
நத்தமும் பரைவயும் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநஞ்சிைடக்
$கம்ப.02854.1
ேகாத்த அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உணவிைடக் குளிப்ப மீ க்ெகாள $கம்ப.02854.2
ஏத்தவும் பrவின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈகலான் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$கம்ப.02854.3
காத்தவன் புகழ் எனத் ேதயும் கற்பினாள் $கம்ப.02854.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தனில் வைரந்தது ஓ மாத_ெப.(மாத_ெப.)
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) $கம்ப.02855.1
ேபான்றனள்
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.) புழுங்கும்
ெநஞ்சினள் $கம்ப.02855.2
ேதான்றல்தன் சுட மணித் ேதாளில் நாட்டங்கள் $கம்ப.02855.3
ஊன்றினள் பறிக்க ஓ ஊற்றம் ெபற்றிலள் $கம்ப.02855.4
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.)
இருந்தவன் ெநடிய மாபகம் $கம்ப.02856.1
ஒன்றுெவன் அன்று எனின் அமுதம் உண்கினும் $கம்ப.02856.2
ெபான்றுெவன் ேபாக்கு இனி அrது ேபான்ம் எனாச் $கம்ப.02856.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி நிற்பது ஓ ெசய்ைக
ேதடுவாள் $கம்ப.02856.4

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைட அரக்கி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உயிரும் இட்டது ஓ $கம்ப.02857.1
வயிறு உைடயாள் என மறுக்கும் ஆதலால் $கம்ப.02857.2
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெதவுட குதைல ஓ ெகாவ்ைவச் ெசவ்வி வாய்
$கம்ப.02857.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெதவுட இயலி ஆய் மருவல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா
$கம்ப.02857.4
பங்கயச் ெசல்விைய மனத்துப் பாவியா $கம்ப.02858.1
அங்ைகயின் ஆய மந்திரத்ைத ஆய்ந்தனள் $கம்ப.02858.2
திங்களின் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி முகத்தள்
ெசவ்வியள் $கம்ப.02858.3
ெபாங்கு ஒளி விசும்பினில் ெபாலியத் ேதான்றினாள் $கம்ப.02858.4
பஞ்சி ஒளி விஞ்சு குளி பல்லவம் அனுங்கச் $கம்ப.02859.1
ெசஞ்ெசவிய கஞ்சம் நிமி சீறடியள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02859.2
அம் ெசால் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) என
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என மின்னும் $கம்ப.02859.3
வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்ச மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02859.4
ெபான் ஒழுகு பூவில் உைற பூைவ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பூைவ $கம்ப.02860.1
பின்னு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைண பிறழ்ந்து ஒளி
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ $கம்ப.02860.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாண்டது கைலத் தட மணித் ேத
$கம்ப.02860.3

மின் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் தன்ைமயது விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழிவது
என்ன $கம்ப.02860.4
கானின் உய கற்பகம் உயித்த கதி வல்லி $கம்ப.02861.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைள
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) நிைற வாசத் $கம்ப.02861.2
ேதனின் ெமாழி உற்று இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசவ்வி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.02861.3
மானின் விழி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) வந்தது என
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02861.4
நூபுரமும் ேமகைலயும் நூலும் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ஓதிப் $கம்ப.02862.1
பூ முரலும் வண்டும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பூசலிடும் ஓைச
$கம்ப.02862.2
தாம் உைர ெசய்கின்றது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
வரும் என்னாக் $கம்ப.02862.3
ேகாமகனும் அத்திைச குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
விழித்தான் $கம்ப.02862.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அருள வந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அமுதம் என்ன $கம்ப.02863.1
வண்ண முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட வணங்க வரு
ேபாழ்தத்து $கம்ப.02863.2
எண் அருளி ஏைழைம துைடத்து எழும் ெமய்ஞ்ஞானக் $கம்ப.02863.3

கண் அருள்ெசய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதி கண்டான் $கம்ப.02863.4
ேப உைழய நாக உலகின் பிறிது வானின் $கம்ப.02864.1
பா உைழயின் இல்லது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
உருவு பாரா $கம்ப.02864.2
ஆ உைழ அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டநூ $கம்ப.02864.3
ேந இைழய_குறி.வி.அ.ெப.(இைழ_ெப.+அ_பட.பன்.) யாவ
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேந என நிைனந்தான் $கம்ப.02864.4
அவ்வயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகத்து உைடய அன்னாள் $கம்ப.02865.1
ெசவ்வி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) முன்னி அடி ெசங்ைகயின் இைறஞ்சா
$கம்ப.02865.2
ெவவ்விய ெநடுங்கண் அயில் வசி
 அயல் பாரா $கம்ப.02865.3
நவ்வியின் ஒதுங்கி இைற நாணி அயல்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02865.4
தது_ெப.(தது_ெப.) இல் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஆக திரு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேசேயாய் $கம்ப.02866.1
ேபாத உளது எம் உைழ ஓ புண்ணியமது அன்ேறா $கம்ப.02866.2
ஏது பதி ஏது ெபய யாவ உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) என்றான் $கம்ப.02866.3
ேவதமுதல் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல
விrப்பாள் $கம்ப.02866.4
பூவிேலான் புதல்வன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) முப் புரங்கள் ெசற்ற $கம்ப.02867.1

ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) வேலான் துைணவன் ஆன ெசங்ைகேயான்
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) திக்கின் மா $கம்ப.02867.2
எலாம் ெதவுைலத்து ெவள்ளி மைல
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூன்றும் $கம்ப.02867.3
காவேலான் பின்ைன காம வல்லியாம் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.02867.4
அவ்வுைர ேகட்ட வரன்.

ஐயுறு மனத்தான் ெசய்ைக $கம்ப.02868.1
ெசவ்விது அன்று அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறிதின் என்று உணரச்
ெசங்கண் $கம்ப.02868.2
ெவவ்வுரு அைமந்ேதான் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) என்றது ெமய்ம்ைம
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.02868.3
இவ்வுரு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயம்புதி இயல்பின் என்றான் $கம்ப.02868.4
தூயவன் பணியாமுன்னம் ெசால்லுவாள் ேசாவு இலாள் அம் $கம்ப.02869.1
மாய வல் அரக்கேராடு வாழ்விைன மதிக்கலாேதன் $கம்ப.02869.2
ஆய்வுறு மனத்ேதன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலநிற்பது ஆேனன் $கம்ப.02869.3
தவிைன தய ேநாற்றுத் ேதவrல் ெபற்றது என்றாள் $கம்ப.02869.4
இைமயவ தைலவேனயும் எளிைமயின் ஏவல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02870.1
அைமதியின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஆள்பவன்
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.02870.2

சுைம உறு ெசல்வத்ேதாடும் ேதான்றைல துைணயும் இன்றித் $கம்ப.02870.3
தமிைய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருதற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) என்றான் $கம்ப.02870.4
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும்
ெமய் இலாள் விமல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.02871.1
சீrய அல்லா மாட்டுச் ேசகிெலன் ேதவபாலும் $கம்ப.02871.2
ஆrய முனிவபாலும் அைடந்தெனன் இைறவ ஈண்டு ஓ $கம்ப.02871.3
காrயம் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) நின்ைனக் காணிய
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றாள் $கம்ப.02871.4
அன்னவள் உைரத்தேலாடும் ஐயனும் அறிதற்கு ஒவ்வா $கம்ப.02872.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி_ெப.) சிந்ைத
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிப் பால அல்ல $கம்ப.02872.2
பின் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுயும் என்னாப் ெபய் வைளத் ேதாளி
என்பால் $கம்ப.02872.3
என்ன காrயத்ைத ெசால் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இையயுேமல்
இைழப்பல் என்றான் $கம்ப.02872.4
தாம் உறு காமத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தாங்கேள உைரப்பது என்பது
$கம்ப.02873.1
ஆம் எனல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்றால் அருங்குல
மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அம்மா $கம்ப.02873.2
ஏம் உறும் உயிக்கு ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்
ெசய்ேகன் யாரும் இல்ேலன் $கம்ப.02873.3

காமன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வன்ைமையக் காத்தி
என்றாள் $கம்ப.02873.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற நண்டு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்வr
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவவ்ேவறு $கம்ப.02874.1
ஏண் உற மிளிந்து நானா விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) புரண்டு இருண்ட
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $கம்ப.02874.2
பூண் இயல் ெகாங்ைக அன்னாள் அம்ெமாழி புகறேலாடும் $கம்ப.02874.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) ஐயன்
ெநாய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றான் $கம்ப.02874.4
ேபசலன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் உள்ளத்தின்
ெபற்றி ஓராள் $கம்ப.02875.1
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெபாய்ம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) புகன்ற என்கண் $கம்ப.02875.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கண்டு அருளிற்று உண்டநூ அன்று எனல் உண்டநூ
என்னும் $கம்ப.02875.3
ஊசலின் உலாவுகின்றாள் மீ ட்டும் ஓ உைரையச் ெசால்வாள் $கம்ப.02875.4
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) ேமனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாேதன்
$கம்ப.02876.1
முழுது உணமுனிவ ஏவல் ெசய் ெதவுழில் முைறயின் முற்றிப் $கம்ப.02876.2
பழுது அறு ெபண்ைமேயாடும் இளைமயும் பயனின்று ஏகப் $கம்ப.02876.3
ெபாழுெதவுடு நாளும் வாளா கழிந்தன ேபாலும் என்றாள் $கம்ப.02876.4

நிந்தைன அரக்கி நதி நிைல இலாள் விைன மற்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02877.1
வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ேற வள்ளலும்
மனத்துள் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02877.2
சுந்தr மரபிற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதவுன்ைமயின்
துணிவிற்று அன்றால் $கம்ப.02877.3
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அரசrல்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.02877.4
ஆரண மைறேயான் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அருந்ததிக் கற்பின் எம்ேமாய்
$கம்ப.02878.1
தாரணி புரந்த சால கடங்கட மரபின் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) $கம்ப.02878.2
ேபா அணி ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ேவலாய் ெபாருந்தைல இகழ்தற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02878.3
காரணம் இதுேவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் உயி காண்ெபன்
என்றாள் $கம்ப.02878.4
அருத்தியள் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற அகத்து உறு நைகயின்
ெவள்ைளக் $கம்ப.02879.1
குருத்து_ெப.(குருத்து_ெப.) எழுகின்ற நலக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
உண்டாட்டம் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02879.2
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) அரக்க தம்மில் மானுட
மணத்தல் நங்ைக $கம்ப.02879.3

ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) அன்று என்று சாலப் புலைமேயா புகல்வ
என்றான் $கம்ப.02879.4
பராவருஞ் சிரத்ைத ஆரும் பத்தியின் பயத்ைத ஓராது $கம்ப.02880.1
இராவணன் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) என்றது ஏைழைமப்பாலது என்னா
$கம்ப.02880.2
அராவைண அமலன் அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) அறிவித்ேதன்
முன்னம் ேதவப் $கம்ப.02880.3
பராவினில் நங்கிேனன்_வி.மு.(நங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழிபடு பிறவி என்றாள் $கம்ப.02880.4
ஒருவேனா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றிற்கு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஊங்கின் $கம்ப.02881.1
ஒருவேனா குேபரன் நின்ேனாடு உடன் பிறந்தவகள் அன்னா $கம்ப.02881.2
தருவேரல் ெகாள்ெவன் அன்ேறல் தமிைய ேவறு இடத்துச் சாதி $கம்ப.02881.3
ெவருவுவன் நங்ைக என்றான் ேவதத்தின் அறிைவ ெவன்றான் $கம்ப.02881.4
காந்தப்பம் என்பது உண்டால் காதலின்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத $கம்ப.02882.1
மாந்தக்கும் மடந்ைதமாக்கும் மைறகேள வகுத்த கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
$கம்ப.02882.2
ஏந்தல் ெபான் ேதாளினாய் இஃது இையந்தபின் எனக்கு மூத்த $கம்ப.02882.3
ேவந்தக்கும் விருப்பிற்றாகும் ேவறும் ஓ உைர உண்டு என்றாள் $கம்ப.02882.4
முனிவேராடு உைடய முன்ேன முதிபைக முைறைம ேநாக்கா $கம்ப.02883.1
தனிைய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதலால் மற்று அவெராடும் தழுவற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02883.2

விைனயம் ஈது அல்லது இல்ைல விண்ணும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆட்சி
ஆக்கி $கம்ப.02883.3
இனியராய் அன்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்
ஏவலின் நிற்ப என்றாள் $கம்ப.02883.4
நிருததம் அருளும் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நின்ேனாடு $கம்ப.02884.1
ஒருவருஞ் ெசல்வத்து யாண்டும் உைறயவும்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஒன்ேறா $கம்ப.02884.2
திருநக தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னச் ெசய்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயந்தது என்னா $கம்ப.02884.3
வr சிைல வடித்த ேதாளான் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கான் $கம்ப.02884.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட இம்ப நாக விrஞ்சேன முதேலாக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.02885.1
கண்ணிைட ஒளியின் பாங்கக் கடி கமழ் சாைல நின்றும் $கம்ப.02885.2
ெபண்ணிைட அரசி ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வரத்தால் பின்ன $கம்ப.02885.3
மண்ணிைட மணியின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வஞ்சிேய ேபால்வாள் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.02885.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) சுட உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) ேபழ் வாய்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இலி உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02886.1

வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுடச் ேசாதி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட வயங்கல்ெதா.ெப.(வயங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02886.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சுட விண்ணும் மண்ணும்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா அரக்க என்னும்
$கம்ப.02886.3
கான் சுட முைளத்த கற்பின் கனலிையக் கண்ணின் கண்டாள் $கம்ப.02886.4
மரு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூந்தலாைள வனத்து
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாரான் $கம்ப.02887.1
உரு இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடய ஆக மற்ைறேயா
யாரும் இல்ைல $கம்ப.02887.2
அரவிந்த மலருள் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி இைண
படியில் ேதாயத் $கம்ப.02887.3
திரு இங்கு வருவாள் ெகால்ேலா என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) திைகத்து
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02887.4
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உற ெநடிது ேநாக்கிப் பைடக்குந சிறுைம அல்லால்
$கம்ப.02888.1
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்ைல ஆம் என்று
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02888.2
கண் பிற ெபாருளில்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருத்து எனின்
அஃேத கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02888.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறந்ேதனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள்
$கம்ப.02888.4

ெபாரு திறத்தாைன ேநாக்கிப் பூைவைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02889.1
கருத மற்று இனி ேவறு இல்ைல கமலத்துக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தாேன
$கம்ப.02889.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உருவினுக்கு
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றின் $கம்ப.02889.3
இரு திறத்தாக்கும் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) என்றாள் $கம்ப.02889.4
ெபான்ைனப் ேபால் ெபாரு இல் ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பூைவப்பூ
வண்ணத்தான் இம் $கம்ப.02890.1
மின்ைனப் ேபால் இைடயாடூளாடும் ேமவும் ெமய் உைடயன் அல்லன்
$கம்ப.02890.2
தன்ைனப் ேபால் தைகேயா இல்லாத் தளிைரப் ேபால் அடியினாளும்
$கம்ப.02890.3
என்ைனப் ேபால் இைடேய வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
இகழ்விப்ெபன் இவைள என்னா $கம்ப.02890.4
வரும் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) மாயம் வல்லள் வஞ்சைன
அரக்கி ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.02891.1
தெரழுவு இலம் ேதறும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சீrேயாய்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்றால் $கம்ப.02891.2

உரு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெமய்யது அன்றால் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
நுக வாழ்க்ைகயாைள $கம்ப.02891.3
ெவருவிெனன் எய்திடாமல் விலக்குதி வர என்றாள் $கம்ப.02891.4
ஒள்ளிது உன் உணவும் மின்ேன உன்ைன ஆ ஒளிக்கும் மீ ட்டா $கம்ப.02892.1
ெதள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தைன தெரழுந்தது அம்மா $கம்ப.02892.2
கள்ள வல் அரக்கி ேபாலாம் இவளும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) காண்டி என்னா
$கம்ப.02892.3
ெவள்ளிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெவளிப்பட
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

நக்கான் $கம்ப.02892.4
ஆயிைட அமுதின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்ததிக்
கற்பின் அம் ெசால் $கம்ப.02893.1
ேவய் இைட ேதாளினாளும் வரைனச்

ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.02893.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைட வந்தது என்ைன நிருததம்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) என்னாக் $கம்ப.02893.3
காய் எr அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கள்ள உள்ளத்தான் கதித்தேலாடும்
$கம்ப.02893.4
அஞ்சினள் அஞ்சி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) மின் இைட அலச ஓடிப்
$கம்ப.02894.1
பஞ்சின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிகள் ேநாவப் பைதத்தனள் பருவக் கால
$கம்ப.02894.2
மஞ்சு இைட வயங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பவளத்தின்
வல்லி என்னக் $கம்ப.02894.3

குஞ்சரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

குவவுத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தழுவிக்ெகாண்டாள் $கம்ப.02894.4
வைள எயிற்றவேகளாடு வரும் விைளயாட்டு என்றாலும் $கம்ப.02895.1
விைளவன தைமேய ஆம் என்பைத
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.02895.2
உைளவன இயற்றல் ஒல்ைல உன் நிைல உணருமாயின் $கம்ப.02895.3
இைளயவன் முனியும் நங்ைக ஏகுதி விைரவின் என்றான் $கம்ப.02895.4
ெபாற்பு உைட அரக்கி பூவில் புனலினில் ெபாருப்பில் வாழும் $கம்ப.02896.1
அற்பு உைட உள்ளத்தாரும் அநங்கனும் அமர மற்றும் $கம்ப.02896.2
எற்ெபறத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்கின்றா என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இகழ்வது என்ேன $கம்ப.02896.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாைற ெநஞ்சின் இல்லாக் கள்விைய நச்சி என்றாள்
$கம்ப.02896.4
தன்ெனாடும் ெதவுடவு இலாேதம் என்னவும் தவிராள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.02897.1
கல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மனத்தி ெசால்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா
$கம்ப.02897.2
மின்ெனாடு ெதவுடந்து
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபால் மிதிைல ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.02897.3
ெபான்ெனாடும் புனிதன் ேபாய் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூம் ெபாழிற் சாைல
புக்கான் $கம்ப.02897.4

புக்க பின் ேபாயது என்னும் உணவினள் ெபாைறயுள்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02898.1
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயித்திலள் ஒடுங்கிநின்றாள் $கம்ப.02898.2
தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02898.3
ைமக் கருங்குழலினாள் மாட்டு அன்பினில் வலியன் என்பாள் $கம்ப.02898.4
நின்றிலள் அவைனச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறியிைன நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானாள்
$கம்ப.02899.1
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
புல்ேலன் எனின் உயி இழப்ெபன் என்னாப் $கம்ப.02899.2
ெபான் திணி சரளச் ேசாைலப் பளிக்கைறப் ெபாதும்ப புக்காள் $கம்ப.02899.3
ெசன்றது பrதி ேமல்பால் ெசக்க வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.02899.4
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயள் ஆய் அயவாள்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கம்ப.02900.1
ெமாழிந்த காமக் கடுங்கனல் மூண்டதால் $கம்ப.02900.2
வழிந்த நாகத்தின் வன் ெதவுைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
$கம்ப.02900.3
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ஏறுவது என்னேவ $கம்ப.02900.4
தாடைகக் ெகாடியாள் தட மாபிைட $கம்ப.02901.1
ஆடவக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அயில் அம்புேபால் $கம்ப.02901.2
பாடவத் ெதவுழில் மன்மதன் பாய் கைண $கம்ப.02901.3

ஓட உட்கி உயி உைளந்தாள் அேரா $கம்ப.02901.4
கைல உவாமதிேய கறி ஆக வன் $கம்ப.02902.1
சிைலயின் மாரைனத் தின்னும் நிைனப்பினாள் $கம்ப.02902.2
மைலய மாருதம் ஆம் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கம்ப.02902.3
உைலய மாபிைட ஊன்றிட ஓயுமால் $கம்ப.02902.4
அைலக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்ைகயான் $கம்ப.02903.1
மைலக் குலங்களின் தூக்கும் மனத்தினாள் $கம்ப.02903.2
நிைலக்கும் வானில் ெநடுமதி நள் நிலா $கம்ப.02903.3
மைலக்க நங்கும் மிடுக்கினள் மாந்துவாள் $கம்ப.02903.4
பூ எலாம் ெபாடி ஆக இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூமியுள் $கம்ப.02904.1
கா எலாம் ஒடிப்ெபன் எனக் காந்துவாள் $கம்ப.02904.2
ேசவேலாடு உைற ெசந்தைல அன்றிலின் $கம்ப.02904.3
நாவினால் வலி எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுங்குவாள்
$கம்ப.02904.4
அைணவு இல் திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நுங்க அராவிைனக்
$கம்ப.02905.1
ெகாணெவன் ஓடி எனக் ெகாதித்து உன்னுவாள் $கம்ப.02905.2
பைண இன் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேமல் பனி
மாருதம் $கம்ப.02905.3
புணர ஆ உயி ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புழுங்குவாள்
$கம்ப.02905.4

ைககளால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கதி இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாங்ைக
ேமல் $கம்ப.02906.1
ஐய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி அள்ளினள் அப்பினாள் $கம்ப.02906.2
ெமாய் ெகாள் தயிைட ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முருங்கிய $கம்ப.02906.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பாைறயில் ெவண்ெணய்
நிகக்குமால் $கம்ப.02906.4
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்
உயி காந்து அழல் அஞ்சினள் $கம்ப.02907.1
குளிக்கும் நரும் ெகாதித்து எழக் கூசுமால் $கம்ப.02907.2
விளிக்கும் ேவைலைய ெவங்கண் அநங்கைன $கம்ப.02907.3
ஒளிக்கல் ஆம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) யாது என உன்னுமால் $கம்ப.02907.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ேதான்றினும் மா மணிக் $கம்ப.02908.1
கந்து காணினும் ைகத்தலம் கூப்புமால் $கம்ப.02908.2
இந்து காந்தத்தின் ஈர ெநடுங்கலும் $கம்ப.02908.3
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காந்த ெவதுப்புறு ேமனியாள்
$கம்ப.02908.4
வாம மா மதியும் பனி வாைடயும் $கம்ப.02909.1
காமனும் தைனக் கண்டு உணராவைக $கம்ப.02909.2
நாம வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஓ கத
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வாழ் $கம்ப.02909.3
ேசம மால் வைரயின் முைழ ேசருமால் $கம்ப.02909.4

அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அழல் மிகுத்து ஏறலும் $கம்ப.02910.1
முன்னின் மும்மடியாய் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக $கம்ப.02910.2
இன்னவா ெசய்வது என்று
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) $கம்ப.02910.3
ெபான்னின் வா தளிrல் புரண்டாள் அேரா $கம்ப.02910.4
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவளிப்பட ெவய்யவள் $கம்ப.02911.1
கா ெகாள் ேமனிையக் கண்டனளாம் எனச் $கம்ப.02911.2
ேசாரும் ெவள்கும் துணுக்ெகனும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருப்
$கம்ப.02911.3
ேபருங்கால் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணியிைடப் ேபருமால் $கம்ப.02911.4
ஆகக் ெகாங்ைகயின் ஐயன் என்று அஞ்சன $கம்ப.02912.1
ேமகத்ைதத் தழுவும் அைவ ெவந்தன $கம்ப.02912.2
ேபாகக் கண்டு புலம்பும் அப்புன்ைமயாள் $கம்ப.02912.3
ேமாகத்துக்கு ஓ முடிவும் உண்டாம் ெகாேலா $கம்ப.02912.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உற்றனள்
ஒத்தும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.02913.1
ஏைழ ஆவி இறந்திலள் என்பரால் $கம்ப.02913.2
ஆழியாைன அைடந்தனள் பின்ைனயும் $கம்ப.02913.3
வாழலாம் எனும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மருந்திேன $கம்ப.02913.4
வஞ்சைனக் ெகாடு மாைய வளக்கும் என் $கம்ப.02914.1

ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புக்ெகன தாவத்ைத நக்கு எனும் $கம்ப.02914.2
அஞ்சனக் கிrேய அருளாய் எனும் $கம்ப.02914.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) நக்கினள் ேபால நடுங்குவாள் $கம்ப.02914.4
காவிேயா கயேலா எனும் கண் இைணத் $கம்ப.02915.1
ேதவிேயா திருமங்ைகயின் ெசவ்வியாள் $கம்ப.02915.2
பாவிேயைனயும்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாேலா எனும் $கம்ப.02915.3
ஆவி ஓயினும் ஆைசயின் ஓய்வு இலாள் $கம்ப.02915.4
மாண்ட கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடயாள் மல மாபகம் $கம்ப.02916.1
ஆண்டு இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்லாள்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என்னுமால் $கம்ப.02916.2
ேவண்டகிற்பின் அல்லால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெமய்யிைடத்
$கம்ப.02916.3
தண்டகிற்பது அன்ேறா தெறறும் காமேம $கம்ப.02916.4
ஆன்ற காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உற எய்துழி
$கம்ப.02917.1
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உேலாகமும்
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரக்கராம் $கம்ப.02917.2
ஏன்ற கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நக்க இராகவன் $கம்ப.02917.3
ேதான்றினான் என ெவய்யவன் ேதான்றினான் $கம்ப.02917.4
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) காண்டலின் ஈண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்யாள் $கம்ப.02918.1

படி இலாள் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உள்ளளவு எைன
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பாரான் $கம்ப.02918.2
கடிதின் ஓடிெனன் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைலக்
கரந்து அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.02918.3
வடிவில் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உடன் வாழ்வேத மதி என மதியா
$கம்ப.02918.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கினள் வள்ளல் ேபாய்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணித் தடத்தில் $கம்ப.02919.1
சந்தி ேநாக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி $கம்ப.02919.2
இந்து ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதலிையக் காத்து
அயல் இருண்ட $கம்ப.02919.3
கந்தம் ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாைலயில்
இருந்தது காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02919.4
தனி இருந்தனள் சைமந்தது என் சிந்தைன தாழ்வுற்று $கம்ப.02920.1
இனி இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்கு எண்ணுவது இல்
என எண்ணாத் $கம்ப.02920.2
துனி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் மனத்தினள்
ேதாைகையத் ெதவுடந்தாள் $கம்ப.02920.3
கனி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காத்து அயல்
இருந்தவன் கண்டான் $கம்ப.02920.4
நில் அடீஇ எனக் கடுகினன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என நிைனந்தான் $கம்ப.02921.1
வில் எடாது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr ஆம் என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02921.2

சில் வல் ஓதிையச் ெசங்ைகயில் திருகுறப் பற்றி $கம்ப.02921.3
ஒல்ைல ஈத்து உைதத்து ஒளி கிள சுற்று வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவி
$கம்ப.02921.4
ஊக்கித் தாங்கி விண்_ெப.(விண்_ெப.) படெவன் என்று உருத்து எழுவாைள
$கம்ப.02922.1
நூக்கி ெநாய்தினின் ெவய்து இைழேயல் என நுவலா $கம்ப.02922.2
மூக்கும் காதும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முரண் முைலக் கண்களும்
முைறயால் $கம்ப.02922.3
ேபாக்கிப் ேபாக்கிய சினத்ெதவுடும் புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) விட்டான்
$கம்ப.02922.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்து
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) வாய் திறந்து அரற்றிய அமைல
$கம்ப.02923.1
திக்கு அைனத்தினும் ெசன்றது ேதவதம் ெசவியும் $கம்ப.02923.2
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) எனும் புைழயூடு
$கம்ப.02923.3
உக்க ேசாrயின் ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) உற்று உருகியது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கம்ப.02923.4
ெகாைல துமித்து உய ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கதி வாளின்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடியாள் $கம்ப.02924.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) துமித்து உய மூக்கிைன நக்கிய முைறைம
$கம்ப.02924.2
மைல துமித்தென இராவணன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைட மகுடத் $கம்ப.02924.3

தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமித்தற்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாண்டது ஒத்தது ஓ
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.02924.4
அதிர மா நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடி பைதத்து அரற்றிய அரக்கி
$கம்ப.02925.1
கதி ெகாள் கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கரன் முதல் நிருத
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதப் ேபா $கம்ப.02925.2
எதி இலாதவ இறுதியின் நிமித்தமா
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு $கம்ப.02925.3
உதிர மாr_ெப.(மாr.) ெபய் கா நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒத்து
உயந்தாள் $கம்ப.02925.4
உயரும் விண்ணிைட மண்ணிைட
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழக்கும் $கம்ப.02926.1
அயரும் ைக குைலத்து அலமரும் ஆ உயி ேசாரும் $கம்ப.02926.2
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறந்ேதன் பட்ட பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனப் பிதற்றும்
$கம்ப.02926.3
துயரும் அஞ்சி முன் ெதவுடந்திலாத் ெதவுல் குடிப் பிறந்தாள் $கம்ப.02926.4
ஒற்றும் மூக்கிைன உைல உறு த என உயிக்கும் $கம்ப.02927.1
எற்றும் ைகயிைன நிலத்தினில் இைணத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) ெகாங்ைக
$கம்ப.02927.2
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்
ெவயக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பரு வலிக் காலால் $கம்ப.02927.3

சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாய்ச் ேசாr ந ெசாrதரச்
ேசாரும் $கம்ப.02927.4
ஊற்று மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ந அருவியின்
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதிச் $கம்ப.02928.1
ேசற்று ெவள்ளத்துள் திrபவள் ேதவரும் இrயக் $கம்ப.02928.2
கூற்றும் உட்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்திேனா ெபய எலாம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02928.3
ஆற்றுகிற்கிலள் பற்பல பன்னி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைழத்தாள் $கம்ப.02928.4
நிைல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இருக்கத் தாபதகள் $கம்ப.02929.1
சிைல எடுத்துத் திrயும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சிறிது அன்ேறா
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எதி $கம்ப.02929.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழியாைமச் சைமப்பேத தழல் எடுத்தான் $கம்ப.02929.3
மைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி மைலேய
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காண வாராேயா $கம்ப.02929.4
புலிதாேன புறத்து ஆகக் குட்டி ேகாட்படாது என்ன $கம்ப.02930.1
ஒலி ஆழி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைரக்கும் உைர ெபாய்ேயா ஊழியினும்
$கம்ப.02930.2
சலியாத மூவக்கும் வானவக்கும் தானவக்கும் $கம்ப.02930.3
வலியாேன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்ட வலி காண வாராேயா
$கம்ப.02930.4

ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆைனக்கு
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உந்தி அமர கணத்ெதவுடும் அடந்த $கம்ப.02931.1
ேபாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இந்திரைனப் ெபாருது அவைனப் ேபா
ெதவுைலத்து $கம்ப.02931.2
ேவத்தாைன உயி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டாைன ெவrந் பண்டு $கம்ப.02931.3
பாத்தாேன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்ட பழி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாராேயா $கம்ப.02931.4
காற்றிைனயும் புனலிைனயும் கனலிைனயும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) காலக்
$கம்ப.02932.1
கூற்றிைனயும் விண்ணிைனயும் ேகாளிைனயும் பணி ேகாடற்கு $கம்ப.02932.2
ஆற்றிைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஈண்டு இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
மானுடவக்கு ஆற்றாது $கம்ப.02932.3
மாற்றிைனேயா உன் வலத்ைதச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தடக்ைக
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாண்டாய் $கம்ப.02932.4
உருப் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) மன்மதைன ஒத்துளேர
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உன் $கம்ப.02933.1
ெசருப்பு அடியில் ெபாடி ஒவ்வா மானிடைரச் சீறுதிேயா $கம்ப.02933.2
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அடியில் ெபாடி
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதத் திைச
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.02933.3
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒடியப் ெபாருப்பு இடியத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிமித்த
வலிேயாேன $கம்ப.02933.4

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைடய நறுந்தெரழுயல் ேதவைரயும் தெறறும்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.02934.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடய இராவணற்கும் தம்பியக்கும் தவிந்தேதா
$கம்ப.02934.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைடய உடம்பினராய் எம் குலத்ேதாக்கு
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆய $கம்ப.02934.3
மானுடவ மருங்ேக புக்கு ஒடுங்கினேதா வலி அம்மா $கம்ப.02934.4
மரன் ஏயும் ெநடுங்கானின் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாபதகள்
$கம்ப.02935.1
உரேனேயா அடல் அரக்க ஓய்ேவேயா உற்று எதிந்தா $கம்ப.02935.2
அரேனேயா அயேனேயா அrேயேயா எனும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.02935.3
கரேனேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்ட ைகயறவு காணாேயா
$கம்ப.02935.4
இந்திரனும் மல அயனும் இைமயவரும் பணி ேகட்பச் $கம்ப.02936.1
சுந்தr பல்லாண்டு இைசப்ப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் ெதவுழுது ஏத்தச்
$கம்ப.02936.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) ேபால் தனிக் குைடக் கீ ழ் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைவ நடுேவ
$கம்ப.02936.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயன் நாணாது
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காட்ட வல்ேலேனா $கம்ப.02936.4
உரன் ெநrந்து விழ என்ைன உைதத்து உருட்டி மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அrந்த
$கம்ப.02937.1

நரன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பாக்க_குைற.எச்.(பாக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்புவேதா $கம்ப.02937.2
கரன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
அன்ேறா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) படவும் கடேவேனா $கம்ப.02937.3
அரன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைல
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணாேவா அண்ணாேவா
$கம்ப.02937.4
நைசயாேல மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) இலா
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) பட்ட $கம்ப.02938.1
வைசயாேல நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாேதா $கம்ப.02938.2
திைசயாைன விைச கலங்கச் ெசருச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒசித்த
$கம்ப.02938.3
இைசயாேல நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயத்து
இராவணேவா இராவணேவா $கம்ப.02938.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அதின் இைட இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) காெதவுடு
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உடன் அrய $கம்ப.02939.1
ஈனமதால் பாவிேயன் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மடியக் கடேவேனா $கம்ப.02939.2
தானவைரக் கரு அறுத்துச்_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சதமகைனத் தைளயிட்டு $கம்ப.02939.3
வானவைரப் பணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மருகாேவா மருகாேவா $கம்ப.02939.4

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் உருத்து எதிரத்
தனு ஒன்றால் $கம்ப.02940.1
திருகாத சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகித் திைச அைனத்தும்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறி $கம்ப.02940.2
இரு காலில் புரந்தரைன இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைறயின் இடுவித்த
$கம்ப.02940.3
மருகாேவா மானிடவ வலி காண வாராேயா $கம்ப.02940.4
கல் ஈரும் பைடத் தடக்ைக அடல் கர தூடண முதலா $கம்ப.02941.1
அல் ஈரும் சுட மணிப் பூண் அரக்க குலத்து அவதrத்த $கம்ப.02941.2
ெகால் ஈரும் பைடக் கும்பகருணைனப்ேபால் குவலயத்துள் $கம்ப.02941.3
எல்lரும் உறங்குதிேரா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அைழத்தல் ேகள ேரா
$கம்ப.02941.4
என்று இன்ன பல பன்னி இகல் அரக்கி
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கிப் $கம்ப.02942.1
ெபான் துன்னும் படியகத்துப் புரள்கின்ற ெபாழுதகத்து $கம்ப.02942.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்த நதியகத்து நிைற
தவத்தின் குைற முடித்து $கம்ப.02942.3
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ைகச் சிைல ெநடுந்ேதாள் மரகதத்தின் மைல
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02942.4
வந்தாைன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயிறு அைலத்து மைழக்
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

$கம்ப.02943.1
ெசந்தாைரக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாடு ெசழுநிலத்ைதச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
ஆக்கி $கம்ப.02943.2

அந்ேதா உன் திருேமனிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் பிைழயால்
$கம்ப.02943.3
எந்தாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்டபடி இதுகாண் என்று எதி விழுந்தாள்
$கம்ப.02943.4
விrந்தாய கூந்தலாள் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) விைன
யாதானும் $கம்ப.02944.1
புrந்தாள் என்பது தனது ெபாரு அrய திரு மனத்தால் $கம்ப.02944.2
தெரழுந்தான் இன்று இைளயாேன இவைள ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெசவிெயாடு மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) $கம்ப.02944.3
அrந்தான் என்பதும் உணந்தான் அம்மைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா
என்றான் $கம்ப.02944.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் அரக்கி அறியாேயா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ைன $கம்ப.02945.1
தெவமூ உைர என்ேறா உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) இல்லாத சீற்றத்தான்
$கம்ப.02945.2
ெவவ் இைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இராவணனாம் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முதலாக $கம்ப.02945.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
உைடயானுக்கு உடன் பிறந்ேதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள்
$கம்ப.02945.4
தாம் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைக அரக்க
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்ற $கம்ப.02946.1

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூழற்கு என்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்த எனலும் $கம்ப.02946.2
ேவம் இருந்தில் எனக் கனலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காம
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணிக்கு $கம்ப.02946.3
மா மருந்ேத ெநருநலினும் வந்திலேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள்
$கம்ப.02946.4
ெசங்கயல் ேபால் கரு ெநடுங்கண் ேதமரு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02947.1
நங்ைக இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
நடந்தவேரா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னக் $கம்ப.02947.2
ெகாங்ைககளும் குைழக் காதும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூக்கும் குைறத்து
அழித்தால் $கம்ப.02947.3
அங்கண் அரேச ஒருவக்கு அழியாேதா அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.02947.4
மூரல் முறுவலன் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ெமாய்ம்பிேனான்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02948.1
வர விைரந்தைன இவள்தன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) காதும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மூக்கும் $கம்ப.02948.2
ஈர நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
என் என்று இைற வினவச் $கம்ப.02948.3
சூர ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) அவைன அடி வணங்கிச் ெசால்லுவான்
$கம்ப.02948.4

ேதட்டம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றில் தின்னேவா
தவிைனேயா $கம்ப.02949.1
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புறத்து உளேதா
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணந்திலனால் $கம்ப.02949.2
நாட்டம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எr
உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்லாள் ேமல் ெபால்லாதாள்
$கம்ப.02949.3
ஓட்டந்தாள் அrதின் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உடன்று
எழுந்தாள் என உைரத்தான் $கம்ப.02949.4
ஏற்ற வைள வr சிைலேயான் இயம்பாமுன் இகல் அரக்கி $கம்ப.02950.1
ேசற்ற வைள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) அருகு இருப்பச்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிச் $கம்ப.02950.2
சூல் தவைள_ெப.(தவைள_ெப.) ந உழக்கும் துைற ெகழு ந வள நாடா
$கம்ப.02950.3
மாற்றவைளக் கண்டக்கால் அழலாேதா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என்றாள்
$கம்ப.02950.4
ேபடிப் ேபா வல் அரக்க ெபருங்குலத்ைத ஒருங்கு அவிப்பான் $கம்ப.02951.1
ேதடிப் ேபாந்தனம் இன்று த மாற்றம் சில விளம்பி $கம்ப.02951.2
வடிப்ேபாகாேத

இம் ெமய் வனத்ைத விட்டு
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.02951.3
ஓடிப்ேபா என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைர
கடந்தாற்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உைரப்பாள்
$கம்ப.02951.4
நிைர திைர என்று இல்லாத நான்முகேன முதல் அமர $கம்ப.02952.1

கைர இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) இராவணற்குக்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இறுக்கும் குடி என்றால் $கம்ப.02952.2
விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அன்று ேவறு ஆக
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரக்கும் $கம்ப.02952.3
உைர உளது நுமக்கு உறுதி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உளேதல் என்று
உைரப்பாள் $கம்ப.02952.4
ஆக்கrய மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உங்ைக அrயுண்டாள் என்றாைர $கம்ப.02953.1
நாக்கு_ெப.(நாக்கு_ெப.) அrயும் தயமுகனா நாகrக அல்லாைம $கம்ப.02953.2
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
முதல் அrந்த இனி உமக்குப் $கம்ப.02953.3
ேபாக்கு அrது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
புல்லிைடேய உகுத்தேர $கம்ப.02953.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) காப்ேபா மண்_ெப.(மண்_ெப.) காப்ேபா மா நாக வாழ்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.02954.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) காப்ேபா இனித் தங்கள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) காத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உங்கள் $கம்ப.02954.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) காக்க உrயா யா என்ைன உயி ந காக்கின் $கம்ப.02954.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காப்ெபன் அல்லால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இராவணனா உள என்றால் $கம்ப.02954.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
அைமந்தா தம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தாம் கழறா $கம்ப.02955.1
ஆவல்_ெப.(ஆவல்_ெப.) ேப அன்பினால் அைறகின்ேறன் ஆம் அன்ேறா
$கம்ப.02955.2

ேதவக்கும் வலியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருத் தங்ைகயாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஈண்டு $கம்ப.02955.3
ஏவக்கும் வலியாள் என்று இைளயானுக்கு இயம்பீேரா $கம்ப.02955.4
மாப் ேபாrல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காப்ேபன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுமந்து
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் $கம்ப.02956.1
தூப் ேபால்வ கனி பலவும் சுைவ உைடய தர வல்ேலன் $கம்ப.02956.2
காப்ேபாைரக் ைகத்து என் ந கருதியது
தருேவன்_வி.மு.(தரு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.02956.3
பூப் ேபாலும் ெமல்லியலால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்ேனா புகல்வேர

$கம்ப.02956.4
குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனேவ ெகாணதக்க $கம்ப.02957.1
வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும் $கம்ப.02957.2
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் ேநrைழயா என்ைனப்ேபால் $கம்ப.02957.3
ெசாலத்தான் இங்கு உrயாைரச் ெசால்lேரா வல்lேரல் $கம்ப.02957.4
ேபாக்கின  என் நாசி ேபாய்த்து என் ந ெபாறுக்கிலிேரல் $கம்ப.02958.1
ஆக்குெவன் ஓ ெநாடி வைரயின் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அைமெவன்
அருள்கூரும் $கம்ப.02958.2
பாக்கியம் உண்டு எனின் அதனால் ெபண்ைமக்கு ஓ பழுது உண்டநூ $கம்ப.02958.3
ேமக்கு உயரும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) மடந்ைதயக்கு
மிைக அன்ேறா $கம்ப.02958.4
விண்டாேர அல்லாேரா ேவண்டாதா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.02959.1

உண்டாய காதலின் என் உயி என்பது உமது அன்ேறா $கம்ப.02959.2
கண்டாேர காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.02959.3
ெகாண்டாேர ெகாண்டாடும் உருப்ெபற்றால் ெகாள்ள ேரா $கம்ப.02959.4
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) மலத் திைசமுகனும் திருமாலும் தெறறு
குலிசத்து $கம்ப.02960.1
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்றன்ன உருேவாேன $கம்ப.02960.2
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) அைனத்ைதயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பூங்கைணயால் உயி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02960.3
அவனும் உனக்கு இைளயாேனா இவேன ேபால் அருள் இலனால் $கம்ப.02960.4
ெபான் உருவப் ெபாரு கழl புைழ காண மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அrவான்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறு உண்டநூ $கம்ப.02961.1
இன் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு இருந்ெதவுழியும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மருங்ேக ஏகாள் அப்பால் $கம்ப.02961.2
பின் இவைள அயல் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) பாரா என்ேற அrந்த
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்தேரா $கம்ப.02961.3
அன்னதைன அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இரட்டி பூண்டது நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
அறிவிேலேனா $கம்ப.02961.4
ெவப்பு அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவகுளி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க ஈது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்டு ேநாக்கின்
$கம்ப.02962.1

அப்பழியால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ெபாருட்டால் அழிந்தனவாம் அறத்ைத $கம்ப.02962.2
ஒப்பு அழியச் ெசய்கிலா உய குலத்துத் ேதான்றிேனா
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02962.3
இப்பழிையத் துைடத்து உதவி இனிது இருத்தி என்ெனாடும் என்று இைறஞ்சி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.02962.4
நாடு அறியாத் துய இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நைவ அரக்கி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தன்ைன
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02963.1
தாடைகைய உயி கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரம்
இருந்தது அன்றியும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ேமற்ெகாண்டு $கம்ப.02963.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துறு
மலத் தா_ெப.(தா_ெப.) இகல் அரக்க குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெதவுைலப்பான்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.02963.3
ேபாடு அகலப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஒழுக்ைக வல் அரக்கி என்று இைறவன் புகலும்
பின்னும் $கம்ப.02963.4
தைர அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி ேநமித் தயரதன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புதல்வ யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தாய்ெசால் தாங்கி
$கம்ப.02964.1
விைர அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் புகுந்ேதம்
ேவதியரும் மா தவரும் ேவண்ட நண்டு $கம்ப.02964.2

கைர அளித்தற்கு அrய பைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அரக்க
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெதவுைலத்துக் கண்டாய் பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.)
$கம்ப.02964.3
வைர அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குல மாட நக
புகுேவம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தெரழுய மனக்ெகாள் என்றான்
$கம்ப.02964.4
ெநறித் தாைர ெசல்லாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிருத எதி நில்லாேத ெநடிய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.02965.1
மறித்தா ஈண்டு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
மானிடவ என்னாது வல்ைல ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கம்ப.02965.2
ெவறித் தாைர ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இயக்க
முதலின ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மிடேலா என்று $கம்ப.02965.3
குறித்தாைர யாவைரயும் ெகாணருதிேயல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) எதிேர
ேகாறும் என்றான் $கம்ப.02965.4
ெகால்லலாம் மாயங்கள் குறித்தனேவ ெகாள்ளலாம்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) முற்ற $கம்ப.02966.1
ெவல்லலாம் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இயற்றும் விைன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கடக்கலாம் ேமல்வாய் நங்கிப் $கம்ப.02966.2
பல் எலாம் உறத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகுவாயள் என்னாது பாத்தி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.02966.3
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) எலாம் சுரந்து
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந
நாட ேகள் என்று நிருதி கூறும் $கம்ப.02966.4

காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
ேதாளாைளக் ைகவிடீ என்னினும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மிைகேயா
கள்வ $கம்ப.02967.1
ஆம் ெபாறி இல் அடல் அரக்க அவேராேட ெசருச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அைமந்தராயின்
$கம்ப.02967.2
தாம் ெபாறியின் பல மாயம் தரும் ெபாறிகள்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்ைறத் தடுப்ெபன்
$கம்ப.02967.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
பாம்பின்கால் என ெமாழியும் பழெமாழியும் பாக்கிlேரா $கம்ப.02967.4
உளம் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) உைன இைழத்தாள் உளள்
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) என்னுதிேயல் நிருதேராடும் $கம்ப.02968.1
களம் ேகாடற்கு உrய ெசருக் கண்ணியக்கால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூேவம்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலக் $கம்ப.02968.2
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ேகாடும் என்றிதுவும் உறுேகாேள என்று உணரும்
குறிக்ேகாள் இல்லா $கம்ப.02968.3
இளங்ேகாேவாடு எைன இருத்தின் இருேகாளும் சிைற ைவத்தாற்கு இைளேயன்
என்றாள் $கம்ப.02968.4
ெபருங்குலா உறு நகக்ேக ஏகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவண்டும் உருப் பிடிப்ேபன்
நன்ேற $கம்ப.02969.1
அருங்கலாம் உற்று அrந்தான் என்னினும் ஈங்கு இைளயவன்தான் அrந்த நாசி
$கம்ப.02969.2
ஒருங்கு இலா இேவளாடும் உைறெவேனா என்பாேனல் இைறவ ஒன்றும்
$கம்ப.02969.3

மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இலாதேவளாடும் அன்ேறா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வாழ்ந்தது என்பாய்
$கம்ப.02969.4
என்றவள்ேமல் இைளயவன்தான் இலங்கு இைலேவல் கைடக்கணியா இவைள
ஈண்டுக் $கம்ப.02970.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைளேயம் என்றால்
ெநடிது அைலக்கும் அருள் என் ெகால் ேகாேவ என்ன $கம்ப.02970.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அதுேவ ஆம் அன்ேறா ேபாகாேளல் ஆக என நாதன் கூற
$கம்ப.02970.3
ஒன்றும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எனக்கு இரங்கா உயி இழப்ெபன்
நிற்கின் என அரக்கி உன்னா $கம்ப.02970.4
ஏற்ற ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூக்கும் இரு காதும்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) இழந்தும் வாழ
$கம்ப.02971.1
ஆற்றுவேன வஞ்சைனயால் உைம உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பrசு
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அைமந்தது அன்ேறா
$கம்ப.02971.2
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியாைனக் ெகாடியாைனக் கரைன உங்கள்
$கம்ப.02971.3
கூற்றுவைன இப்ெபாழுேத ெகாணகின்ேறன் என்று சலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானாள் $கம்ப.02971.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக் கரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
இைணயின் மிைசச் $கம்ப.02972.1
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrயள்
கூந்தலள்_குறி.வி.மு.(கூந்தல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) எனத்
$கம்ப.02972.2

தெரழுந்த மூக்கினள்
வாயினள்_குறி.வி.மு.(வாய்_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) ெசக்க ேமல்
$கம்ப.02972.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என
விழுந்தாள் அேரா $கம்ப.02972.4
அழுங்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று அந்தகன்
ஆைணயால் $கம்ப.02973.1
தழங்கு ேபr எனத் தனித்து ஏங்குவாள் $கம்ப.02973.2
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) இடித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தயினால் $கம்ப.02973.3
புழுங்கும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) எனப் புரண்டாள் அேரா $கம்ப.02973.4
வாக்கின் ேகாபப் புைக முந்து வாயினான் $கம்ப.02974.1
ேநாக்கிக் கூசல நுன்ைன இத்தன்ைமைய $கம்ப.02974.2
ஆக்கிப் ேபானவ ஆெகால் என்றான்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.02974.3
மூக்கின் ேசாr முழ இக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினான் $கம்ப.02974.4
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மானிட தாபத
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.02975.1
வr வில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகய மன்மதன் ேமனிய $கம்ப.02975.2
தரும நர தயரதன் காதல_ெப.(காதல_ெப.) $கம்ப.02975.3
ெசருவில் ேநரும் நிருதைரத் ேதடுவா $கம்ப.02975.4
ஒன்றும் ேநாக்கல உன் வலி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
$கம்ப.02976.1

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிறுத்தும் நிைனப்பினா
$கம்ப.02976.2
ெவன்றி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக நிருதைர ேவ அறக் $கம்ப.02976.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்குதும் என்று உண
ெகாள்ைகயா $கம்ப.02976.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேநாக்கரு வானினில் மற்றினின்
$கம்ப.02977.1
எண்ணில் ேநாக்கு உறின் யாவரும் ேநகிலாப் $கம்ப.02977.2
ெபண்ணின் ேநாக்கு உைடயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
என் $கம்ப.02977.3
கண்ணின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைரப்பருங்
காட்சியாள் $கம்ப.02977.4
கண்டு ேநாக்கரும் காrைகயாள் தைனக் $கம்ப.02978.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவன் இலங்ைகய
ேகாக்கு எனா $கம்ப.02978.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேமல் விழுந்ேதைன ெவகுண்டு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.02978.3
துண்டம் ஆக்கின மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) எனச் ெசால்லினாள் $கம்ப.02978.4
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) உைர
கண்டனன் கண்ணினால் $கம்ப.02979.1
ேதாட்ட நுங்கில் ெதவுைள உறும் மூக்கிைன $கம்ப.02979.2

காட்டு எனா எழுந்தான் எதி
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.02979.3
நாட்டம் தய உலைக நடுக்குவான் $கம்ப.02979.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும்
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உகப் $கம்ப.02980.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உகப் ெபாங்குவான் $கம்ப.02980.2
கழிந்துேபாயின மானிட என்னுங்கால் $கம்ப.02980.3
அழிந்தேதா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரும்பழி என்னுமால் $கம்ப.02980.4
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேத எனும் மாத்திைர மாடு
உடூளா $கம்ப.02981.1
இரு ைக மால் வைர ஏழிெனாடு ஏழ் அனா $கம்ப.02981.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏந்தும் உரத்தினா
$கம்ப.02981.3
தருக இப்பணி எம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
என்றா $கம்ப.02981.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மழுத் ேதாமரம்
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) $கம்ப.02982.1
காலபாசம் கைத ெபாரு ைகயினா $கம்ப.02982.2
ேவைல ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ெவரு உறும் ஆப்பினா $கம்ப.02982.3
ஆலகாலம் திரண்டன்ன ஆக்ைகயா $கம்ப.02982.4
ெவம்பு ேகாபக் கனல விலக்கினா $கம்ப.02983.1

நம்பி எம் அடிைமத்ெதவுழில் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கம்ப.02983.2
உம்பேமல் இன்று உருத்தைன ேபாதிேயா $கம்ப.02983.3
இம்பேமல் இனி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உெளேமா என்றா $கம்ப.02983.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசால்லினி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறாகள் ேமல் $கம்ப.02984.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா ெசயின்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) சிrப்பரால் $கம்ப.02984.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாr குடித்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெகாள்ைகைய $கம்ப.02984.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) மீ ளுதி ெமல்லியேலாடு
என்றான் $கம்ப.02984.4
என்னேலாடும் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சினா $கம்ப.02985.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலி
அந்தகன் துது_ெப.(தூது_ெப.) என $கம்ப.02985.2
அன்னள் பின் படவா என ஆயினா $கம்ப.02985.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நண்ணினா $கம்ப.02985.4
துமிலப் ேபா வல் அரக்கக்குச் சுட்டினாள் $கம்ப.02986.1
அமலத் ெதவுல் ெபய ஆயிரத்து ஆழியான் $கம்ப.02986.2
நிமலப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) நிைனவின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கம்ப.02986.3
கமலக் கண்ணைனக் ைகயினில் காட்டினாள் $கம்ப.02986.4

எற்றுவாம் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தினம் என்குந
$கம்ப.02987.1
பற்றுவாம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாசத்தின் என்குந $கம்ப.02987.2
முற்றுவாம் இைற ெசால் முைறயால் எனாச் $கம்ப.02987.3
சுற்றினா வைர சூழ்ந்தன்ன ேதாற்றத்தா $கம்ப.02987.4
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இராமன் இளவைலக்
$கம்ப.02988.1
காத்தி ைதயைல என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கற்பகம் $கம்ப.02988.2
பூத்தது அன்ன ெபாரு இல் தடக்ைகயால் $கம்ப.02988.3
ஆத்த நாணின் அருவைர வாங்கினான் $கம்ப.02988.4
வாங்கி வாஞூளாடு வாளி ெபய் புட்டிலும் $கம்ப.02989.1
தாங்கித் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாைலைய $கம்ப.02989.2
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவ்வழி ேநமின் அடா எனா
$கம்ப.02989.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாளன் மைலதைல ேமயினான் $கம்ப.02989.4
மழுவும் வாளும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி முச்சிைகக் $கம்ப.02990.1
கழுவும் கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த அன்ன காட்சியா $கம்ப.02990.2
எழுவின் நள் தடக் ைக எழு நான்ைகயும் $கம்ப.02990.3
தழுவும் வாளிகளால் தலம் சாத்தினான் $கம்ப.02990.4
மரங்கள்ேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாஞூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விழ
$கம்ப.02991.1

உரங்களான் அடந்தா உரேவான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கம்ப.02991.2
சரங்கள் ஓடின ைதக்க அரக்கதம் $கம்ப.02991.3
சிரங்கள் ஓடின தயவள் ஓடினாள் $கம்ப.02991.4
ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கரற்கு உற்றது உணத்தினாள் $கம்ப.02992.1
குளிறு ேகாப ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாள் அrமா அடக் $கம்ப.02992.2
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எலாம் படக் ைக தைலேமல் உறப் $கம்ப.02992.3
பிளிறி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிடி அன்ன
ெபற்றியாள் $கம்ப.02992.4
அங்கு அரக்க அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தா
எனப் $கம்ப.02993.1
ெபாங்கு அரத்தம் விழி வழி ேபாந்து உக $கம்ப.02993.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கரப் ெபயேரான் ெவகுண்டான் விைடச் $கம்ப.02993.3
சங்கரற்கும் தடுப்பருந் தன்ைமயான் $கம்ப.02993.4
அைழ என் ேத எனக்கு ஆக்கு வன் ேபாப் பைட $கம்ப.02994.1
உைழய ஓடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ேமல்
$கம்ப.02994.2
மைழயின் மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எற்றுதி வல் என்றான் $கம்ப.02994.3
முைழயின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr அஞ்ச முழங்குவான் $கம்ப.02994.4
ேபr ஓைச பிறத்தலும் ெபட்பு உறும் $கம்ப.02995.1
மாr_ெப.(மாr.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல வந்தெனத்
$கம்ப.02995.2
ேதrன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) திரண்டது ேதவதம் $கம்ப.02995.3

ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாக
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உைலந்தேவ $கம்ப.02995.4
ேபாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட ெபாம்ெமன் முழக்கமா $கம்ப.02996.1
நத் தரங்கம் ெநடுந்தடம் ேதாள்களா $கம்ப.02996.2
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது இறுதியின் ஆகலிக்
$கம்ப.02996.3
காக் கருங்கடல் கால் கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னேவ $கம்ப.02996.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) துன்றி விசும்பு கரந்தென $கம்ப.02997.1
நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் நிரந்த ெநடுங்ெகாடி
$கம்ப.02997.2
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எங்கள் பசி என்று
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.02997.3
ஆடுகின்ற அலைகயின் ஆடேவ $கம்ப.02997.4
தறியின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ் தடக் ைகத்
துைணக் $கம்ப.02998.1
குறி ெகாளா மத ேவழக் குழு அனா $கம்ப.02998.2
ெசறிவின் வாஞூளாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைட ேதய்ந்து உகும் $கம்ப.02998.3
ெபாறியின் கான் எங்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாங்கேவ $கம்ப.02998.4
முருடு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) முழங்குறத் தாக்கு ஒலி
$கம்ப.02999.1

உருள் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் ேத ஒலியுள்
புக $கம்ப.02999.2
அருள் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருக்கன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் அழன்று $கம்ப.02999.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டியது என்னேவ
$கம்ப.02999.4
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மாசுணம்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரணி $கம்ப.03000.1
நிைல நிலாது முதுைக ெநளிப்பு உற $கம்ப.03000.2
உைலவு இல் ஏழ் உலகத்தினும்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03000.3
மைல எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாடு ெதவுக்க என்னேவ $கம்ப.03000.4
வல்லியக் குழாங்ேகளா மைழயின் ஈட்டேமா $கம்ப.03001.1
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) இபத் ெதவுகுதிேயா
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓங்கேலா
$கம்ப.03001.2
அல்ல மற்று அrகளின் அனிகேம எனப் $கம்ப.03001.3
பல் பதினாயிரம் பைடக் ைக வரேர

$கம்ப.03001.4
ஆளிகள் பூண்டன அrகள் பூண்டன $கம்ப.03002.1
மீ ளிகள் பூண்டன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) பூண்டன $கம்ப.03002.2
ஞாளிகள் பூண்டன நrகள் பூண்டன $கம்ப.03002.3
கூளிகள் பூண்டன குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) பூண்டன $கம்ப.03002.4

ஏற்றினம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ஏனம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.03003.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) கழுைத
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.03003.2
பாற்றினம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
பணிலம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.03003.4
ேதrனம் துவன்றின சிறுகண் ெசம்முகக் $கம்ப.03004.1
காrனம் ெநருங்கின காலின் கால் வரு $கம்ப.03004.2
தாrனம் குழுமின தைட இல் கூற்று அன்ன $கம்ப.03004.3
ேப இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனப் ெபயருங் காைலேய
$கம்ப.03004.4
மழுக்களும் அயில்களும் வயிர வாள்களும் $கம்ப.03005.1
எழுக்களும் ேதாமரத் ெதவுைகயும் ஈட்டியும் $கம்ப.03005.2
முழுக் கலும் முசுண்டியும் தண்டும் முத்தைலக் $கம்ப.03005.3
கழுக்களும் உலக்ைகயும் காலபாசமும் $கம்ப.03005.4
குந்தமும் குலிசமும் ேகாலும் பாலமும் $கம்ப.03006.1
அந்தம் இல் சாபமும் சரமும் ஆழியும் $கம்ப.03006.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் $கம்ப.03006.3
பந்தமும் கப்பணப் பைடயும் பாசமும் $கம்ப.03006.4
ஆதிய அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும் $கம்ப.03007.1

ேசாதிய ேசாrயும் தூவும் துன்னிய $கம்ப.03007.2
ஏதிகள் மிைடந்தன இைமயவக்ெகலாம் $கம்ப.03007.3
ேவதைன ெகாடுத்தன வாைக ேவய்ந்தன $கம்ப.03007.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) களிற்றின் ஆற்றல
$கம்ப.03008.1
மாயிரு ஞாலத்ைத விழுங்கும் வாயின $கம்ப.03008.2
த எr விழியின நிருத ேசைனயின் $கம்ப.03008.3
நாயக பதின்மேராடு அடுத்த நால்வேர $கம்ப.03008.4
ஆறிேனாடு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.03009.1
கூறின ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைட
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பைட $கம்ப.03009.2
ஏறினது ஏழினது இரட்டி என்பரால் $கம்ப.03009.3
ஊறின ேசைனயின் ெதவுகுதி உன்னுவா $கம்ப.03009.4
உரத்தின உருெமன உரறும் வாயின $கம்ப.03010.1
கரத்து எறி பைடயின கமலத்ேதான் தரும் $கம்ப.03010.2
வரத்தின மைல என மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) துயின்று எழு $கம்ப.03010.3
சிரத்தின தருக்கின ெசருக்கும் சிந்ைதயா $கம்ப.03010.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அளவிட
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனிய $கம்ப.03011.1
கண் அளவிடல் அரு மாப காலினால் $கம்ப.03011.2

மண்_ெப.(மண்_ெப.) அளவிடும் ெநடுவலத்த வானிைட $கம்ப.03011.3
எண் அளவிடல் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசரு
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஏறினா $கம்ப.03011.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிேனா எறிந்த மாப் பைட $கம்ப.03012.1
சிந்தின தெறழுத்து உகச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளினா $கம்ப.03012.2
அந்தகன் அடி ெதவுழுது அடங்கும் ஆைணயா $கம்ப.03012.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தழல் உருவுெகாண்டைனய ேமனியா $கம்ப.03012.4
சூலமும் பாசமும் ெதவுடந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மயிச் $கம்ப.03013.1
சாலமும் தறுகணும் எயிறும் தாங்கினா $கம்ப.03013.2
ஆலமும் ெவளிது எனும் நிறத்த ஆற்றலால் $கம்ப.03013.3
காலனும் காலன் என்று அயிக்கும் காட்சியா $கம்ப.03013.4
கழலின தாrன கவச மாபின $கம்ப.03014.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உறு பூணின ெநறித்த ெநற்றிய $கம்ப.03014.2
அழல் உறு குஞ்சிய அமைர ேவட்டு
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03014.3
எழல் உறும் மனத்தின ஒருைம எய்தினா $கம்ப.03014.4
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இறா மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அமர மன்னனும்
$கம்ப.03015.1
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உறா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி
விழிக்கின் ெவந்நிடும் $கம்ப.03015.2
உருப் ெபாறாது உைலவுறும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
தினும் $கம்ப.03015.3

ெசருப் ெபறாத் தினவு உறு சிகரத் ேதாளினா $கம்ப.03015.4
குஞ்சரம் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) குரங்கு ேகாள் அr
$கம்ப.03016.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினக் கரடி நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) யாளி என்று $கம்ப.03016.2
அஞ்சுறக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) புைர முகத்த ஆகலி $கம்ப.03016.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ெதவுக்ெகனப் புைர நயனத்தாகளும் $கம்ப.03016.4
எண் ைகய எழு ைகய ஏழும் எட்டும் ஆய்க் $கம்ப.03017.1
கண் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெசாrதரும் முகத்த காலின $கம்ப.03017.2
வண் ைகயின் வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
வாr வாயின் இட்டு $கம்ப.03017.3
உண் ைகயின் உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) உலப்பு
இலாகளும் $கம்ப.03017.4
இயக்கrல் பறித்தன அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) இட்டன $கம்ப.03018.1
மயக்கு உறுத்து அமரைர வலியின் வாங்கின $கம்ப.03018.2
துயக்கு இல் கந்தப்பைரத் துரந்து வாrன $கம்ப.03018.3
நயப்பு உறு சித்தைர நலிந்து வவ்வின $கம்ப.03018.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) கவிைக வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெதவுங்கல் குஞ்சரம் $கம்ப.03019.1
படியுறு பதாைக மீ விதானம் பல்வைக $கம்ப.03019.2
இைட இலாது எங்கணும் இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ மிைச $கம்ப.03019.3

மிைடதலின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இழக்கேவ
$கம்ப.03019.4
எழுவெராடு எழுவ ஆம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏெழாடு ஏழ் $கம்ப.03020.1
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றிய தைலவ
தாைனய $கம்ப.03020.2
மழுவின வாளின வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) சூலத்த $கம்ப.03020.3
உழுைவெயாடு அrெயன உடற்றும் சீற்றத்தா $கம்ப.03020.4
வில்லின வாளின இதழின்மீ து இடு $கம்ப.03021.1
பல்லின ேமருைவப்
பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றல
$கம்ப.03021.2
புல்லின திைசெதவுறும் புரவித் ேதrன $கம்ப.03021.3
ெசால்லின முடிக்குறும் துணிவின் ெநஞ்சினா $கம்ப.03021.4
தூடணன் திrசிராத் ேதான்றல் ஆதிய $கம்ப.03022.1
ேகாடு அைண முரசினம் குளிறு ேசைனய $கம்ப.03022.2
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) உயி கவ அலங்கல் ேவலின $கம்ப.03022.3
பாடவ நிைலயின பலரும் சுற்றின $கம்ப.03022.4
ஆன்று அைம எறி பைட அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகலி
$கம்ப.03023.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுட ேமருைவ வைளத்தது ஆம் என $கம்ப.03023.2
ஊன்றின ேதrனன் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளினன் $கம்ப.03023.3
ேதான்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தேவ $கம்ப.03023.4

அசும்பு உறு மத கr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆடகத் $கம்ப.03024.1
தசும்பு உறு சயந்தனம் அரக்க தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தர $கம்ப.03024.2
விசும்பு உறு தூளியான் ெவண்ைம ேமயின $கம்ப.03024.3
பசும் பr பகலவன் ைபம்ெபான் ேத அேரா $கம்ப.03024.4
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டன மைலயின்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய $கம்ப.03025.1
கனம் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டன கடல்கள் தூந்தன $கம்ப.03025.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெதவுகு தூளியால் இைசப்பது என் இனிச் $கம்ப.03025.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெதவுகு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெசல்லேவ $கம்ப.03025.4
நிைல மிைச விசும்பிைட ெநருக்கலால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) $கம்ப.03026.1
மைலமிைச மைலயினம் வருவ ேபால் மைலத் $கம்ப.03026.2
தைலமிைசத் தைலமிைசத் தாவிச் ெசன்றன $கம்ப.03026.3
ெகாைல மிைச நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனக் ெகாதிக்கும் ெநஞ்சினா $கம்ப.03026.4
வந்தது ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வள்ளிேயான்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) மாயா $கம்ப.03027.1
பந்த மா விைனயம் மாளப் பற்று அறு ெபற்றிேயாக்கும் $கம்ப.03027.2
உந்தரு நிைலயது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன்
உைறந்து உயிகள் தம்ைம $கம்ப.03027.3
அந்தகற்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேபால் அரக்கி முன் ஆக அம்மா $கம்ப.03027.4

தூrயக் குரலின் வானின் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
துணுக்கம் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03028.1
வா சிைல ஒலியின் அஞ்சி உருெமலாம் மறுக்கம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03028.2
ஆகலி ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உட்கி அைசவு உற அரக்க
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.03028.3
ேபா வனத்து இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உைறவிடம் புக்கது அன்ேற $கம்ப.03028.4
வாய் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யின் வருத்தத்த
வழியின் யாண்டும் $கம்ப.03029.1
ஓய்வு இல நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கும்

உயிப்பின உைலந்த கண்ண $கம்ப.03029.2
தயவ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசந்தைம தெரழுயச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03029.3
ேவய் தெரழுந்து உைரப்ப ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ஞூளாடு விலங்கும் அம்மா $கம்ப.03029.4
தூளியின் படைல_ெப.(படைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுடவுற மரமும் தூறும்
$கம்ப.03030.1
தாளிைட ஒடியும் ஓைச சடசட ஒலிப்பக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $கம்ப.03030.2
ஆளியும் அrயும் அஞ்சி இrதரும் அமைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03030.3

மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெமாய்ம்பின் அருஞ்ேசைன ேமல்வந்தது உளது என்று உன்னா
$கம்ப.03030.4
மின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைலயன் வரக்

கவசத்தன் விசித்த வாளன் $கம்ப.03031.1
ெபான் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிம்பின் வாளிப்
புட்டிலன் புைகயும் ெநஞ்சன் $கம்ப.03031.2
நில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய் நிைல என
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநரா $கம்ப.03031.3
முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் வந்ேதாைன
ேநாக்கினன் ெமாழியல் உற்றான் $கம்ப.03031.4
ெநறிக் ெகாள் மாதவக்கு முன்ேன ேநந்தெனன் நிருத ஆவி $கம்ப.03032.1
பறிக்குெவன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) என்ற பழெமாழி பழுது
உறாேம $கம்ப.03032.2
ெவறிக் ெகாள் பூங்குழலினாைள வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவண்டிேனன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03032.3
குறிக்ெகாடு காத்தி இன்ேன ெகால்ெவன் இக்குழுைவ என்னா $கம்ப.03032.4
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பட கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) எங்கும் அத பட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.03033.1
கரன் பைட என்பது எண்ணிக் கரு நிறக் கமலக் கண்ணன் $கம்ப.03033.2
சரம் பட புட்டில் கட்டிச் சாபமும் தrத்தான் தள்ளா $கம்ப.03033.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) பட ேதாளின் மீ ளாக் கவசம் இட்டு உைடவாள் ஆத்தான்
$கம்ப.03033.4

மீ ளருஞ் ெசருவில் விண்ணும் மண்ணும் என்ேமல் வந்தாலும் $கம்ப.03034.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்து அழியுமன்ேற நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு
உைரப்பது என்ேன $கம்ப.03034.2
ஆளியின் துப்பினாய் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம எனக்கு அருளிநின்று
என் $கம்ப.03034.3
ேதாளிைனத் தின்னுகின்ற ேசாம்பிைனத் துைடத்தி என்றான் $கம்ப.03034.4
என்றலும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இைசந்தனன்
இராமன் ஏந்தும் $கம்ப.03035.1
குன்று அன ேதாளின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உள்ளத்தின் உணரக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03035.2
அன்றியும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆைண மறுக்கிலன் அம் ைக கூப்பி
$கம்ப.03035.3
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உறப் புலகின்றாள்பால் $கம்ப.03035.4
குைழ உறு மதியம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள் குைழந்து ேசாரத் $கம்ப.03036.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உறு சாைல நின்றும் தனிச் சிைல தrத்த ேமரு $கம்ப.03036.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என முழங்குகின்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க காண $கம்ப.03036.3
முைழயில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடங்கலின் முனிந்து
ெசன்றான $கம்ப.03036.4

ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல் தன்ைனச்
சுட்டினள் காட்டிச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03037.1
வான்ெதவுட மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னத்
$கம்ப.03037.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெதவுட
குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெதவுைலக்குமா சைமந்துநின்றாள் $கம்ப.03037.3
ஏன்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்த
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இகல்
இராமன் என்ேற $கம்ப.03037.4
கண்டனன் கனகத் ேதேமல் கதிரவன்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03038.1
விண்தனில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றிக்
கரெனனும் விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதாளான்
$கம்ப.03038.2
மண்டு அம யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம் மானிடன் வலிைய நக்கிக்
$கம்ப.03038.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வாைக என்று பைடஞைரக் குறித்துச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03038.4

மானிடன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலி ெகழு ேசைனக்கு அம்மா
$கம்ப.03039.1
கான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல்ைல என்னும் கட்டுைர
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.03039.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைட ெவன்றி என்னாம் யாவரும் கண்டு நிற்றி
$கம்ப.03039.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட இவைன யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
உண்குெவன் உயிைர என்றான் $கம்ப.03039.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அகம்பன் என்று
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்விச் $கம்ப.03040.1
ெசவ்விேயான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஐய ெசப்புெவன் ெசருவில் சால
$கம்ப.03040.2
ெவவ்வியராதல் நன்ேற வரருள்

ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) வர $கம்ப.03040.3
இவ்வயின் உளவாம் தய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் $கம்ப.03040.4
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசாrந்தன ேமகங்கள் குமுறிப்
$கம்ப.03041.1
பருதி வானவன் ஊ வைளப்புண்டது பாராய் $கம்ப.03041.2
கருது வர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைசக்
காக்ைகயின் கணங்கள் $கம்ப.03041.3
ெபாருது வழ்வன

புலம்புவ நிலம்படப் புரள்வ $கம்ப.03041.4
வாளின் வாய்கைள ஈ வைளக்கின்றன வயவ $கம்ப.03042.1

ேதாளும் நாட்டமும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துடிக்கின்றன தூங்கி $கம்ப.03042.2
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெமாய்ம்பு உைட இவுளி வழ்கின்றன

விரவி $கம்ப.03042.3
ஞாளிேயாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைளக்கின்ற
நrக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பலவால் $கம்ப.03042.4
பிடி எலாம் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெபய்திடப் ெபருங்கவுள் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$கம்ப.03043.1
ஒடியுமால் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உலகமும் கம்பிக்கும் உய
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.03043.2
இடியும் வழ்ந்திடும்

எrந்திடும் ெபருந்திைச எவக்கும் $கம்ப.03043.3
முடியின் மாைலகள் புலாெலாடு முழுமுைட
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03043.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகலின் மானிடன்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று இவைன $கம்ப.03044.1
நிைனயல் ஆவெதவுன்று அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நதியாநின்ற
$கம்ப.03044.2
விைன எலாம் ெசய்தும் ெவல்லலாம் தன்ைமயன் அல்லன் $கம்ப.03044.3
புைனயும் வாைகயாய் ெபாறுத்தி என் உைர எனப் புகன்றான் $கம்ப.03044.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உைலயச் $கம்ப.03045.1
சிrத்து நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேசவகம் தெவமூவைரத்
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03045.2
அைரத்த அம்மியாம் அலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அமேவண்டி $கம்ப.03045.3
இைரத்து வங்குவ

மானிடற்கு எளியேவா என்றான் $கம்ப.03045.4

என்னும் மாத்திரத்ேத எறி பிடி என இடியா $கம்ப.03046.1
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதைலைய
வைளந்தன வனத்து $கம்ப.03046.2
மின்னும் வால் உைள மடங்கைல முனிந்தன ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$கம்ப.03046.3
துன்னினால் எனச் சுடு சினத்து அரக்கதம் ெதவுகுதி $கம்ப.03046.4
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வைளந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் ைக வrவில் $கம்ப.03047.1
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாைரயும் ஆவதும்
விளம்புதும் விைசயால் $கம்ப.03047.2
புைளந்த பாய் பr புரண்டன புகமுகப் பூட்ைக $கம்ப.03047.3
உைளந்த மால் வைர உரும் இடி பட ஒடிந்தெனமூன $கம்ப.03047.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அற்றன அற்றன சுட மழுத் ெதவுைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கம்ப.03048.1
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) பிண்டி $கம்ப.03048.2
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகுவாய்
$கம்ப.03048.3
ேவலும் அற்றன அற்றன வில்ெலாடு பல்லம் $கம்ப.03048.4
ெதவுடி துணிந்தன ேதாஞூளாடு ேதாமரம் துணிந்த $கம்ப.03049.1
அடி துணிந்தன கட களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அச்ெசாடு
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.03049.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா $கம்ப.03049.3

முடி துணிந்தன முைளெயாடு துணிந்தன முசலம் $கம்ப.03049.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மாெவாடு கா மதக் ைகம்மைலக் கணத்தூடு $கம்ப.03050.1
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் $கம்ப.03050.2
அருவி மாைலயில்_ெப.(மாைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பிறங்கினது அவனியில்
அரக்க $கம்ப.03050.3
திரு இல் மாபகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் $கம்ப.03050.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பத்து நூறாயிரம் ேகாடி என்று உணராத் $கம்ப.03051.1
துன்று பத்திய இராகவன் சுடுசரம் துரப்பச் $கம்ப.03051.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பத்திரத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) என மைல
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னக் $கம்ப.03051.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பத்தியில் குவித்தன
பிணப் ெபருங்குன்றம் $கம்ப.03051.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
உலைவகள் கதழ் எr கதுவச் $கம்ப.03052.1
சூடு ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
எனத் ெதவுட குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மீ த்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03052.2
ஆடுகின்றன அறுகுைற அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமல்
$கம்ப.03052.3
ஓடுகின்றன உயிைரயும் ெதவுடவன
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03052.4
ைககள் வாஞூளாடு களம் படக் கழுதது அறக் கவச $கம்ப.03053.1

ெமய்கள் ேபாழ்படத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) விழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிருத
$கம்ப.03053.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிந்திடத் திைச உறச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03053.3
ைதயலா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விழி எனக் ெகாடியன சரங்கள் $கம்ப.03053.4
மாr_ெப.(மாr.) ஆக்கிய வடிக் கைண வைர புைர நிருத $கம்ப.03054.1
ேப யாக்ைகயின் ெபருங்கைர வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதவுறும்
பிறங்க $கம்ப.03054.2
ஏr ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிைறயச் $கம்ப.03054.3
ேசாr ஆக்கின ேபாக்கின வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எனும் ெதவுன்ைம $கம்ப.03054.4
அைல மிதந்தன குருதியின் ெபருங்கடல் அரக்க $கம்ப.03055.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிதந்தன ெநடுந்தடி மிதந்தன தடக்ைக $கம்ப.03055.2
மைல மிதந்தன வாம் பr மிதந்தன வயப் ேபாச் $கம்ப.03055.3
சிைல மிதந்தன மிதந்தன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுந்ேதகள் $கம்ப.03055.4
ஆய காைலயின் அனல் விழித்து
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் அரக்க $கம்ப.03056.1
தய வா கைண முதலிய தெறறு சினப் பைடகள் $கம்ப.03056.2
ேமய மால் வைர ஒன்றிைன வைளத்தன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கம்ப.03056.3
தூய தாைரகள் ெசாrவனவாம் எனச் ெசாrந்தா $கம்ப.03056.4
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் பைட துணி படத்
துணி படச் சரத்தால் $கம்ப.03057.1

அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தன சிந்திடத் திைசதிைச
அகற்றி $கம்ப.03057.2
ெநrந்து பாமகள் ெநளிவுற வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) முற்றும்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03057.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மயிக்
கருந்தைல மைல என வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.03057.4
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த ைகம் மைலகள் $கம்ப.03058.1
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
குருதியில் திருகிய சினத்தால் $கம்ப.03058.2
நிவந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் நிருததம் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) தெவழுட்டி $கம்ப.03058.3
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
உயி சுமந்து உளுக்கியது உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $கம்ப.03058.4
மருள் தரும் களி வஞ்சைன வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க
$கம்ப.03059.1
கருடன் அஞ்சுறு கண்மணி காகமும்
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03059.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தரும் புரத்து இழுைதய பழுது உைரக்கு எளிேதா
$கம்ப.03059.3
அருள் தரும் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அறன் அன்றி வலியது
உண்டாேமா $கம்ப.03059.4
பல்லாயிரம் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கீ றிய பகேலான் என ஒளிரும் $கம்ப.03060.1

வில்லாளைன முனியா ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அயில் ஆம் என விழியாக்
$கம்ப.03060.2
கல் ஆ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கண மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கைடநாள்
விழுவன ேபால் $கம்ப.03060.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைடயா உடன் எய்தா
விைன ெசய்தா $கம்ப.03060.4
எறிந்தா என எய்தா என நிைனந்தா என
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03061.1
அறிந்தா என அறியாவைக அயில் வாளியின் அறுத்தான் $கம்ப.03061.2
ெசறிந்தாைரயும் பிறிந்தாைரயும் ெசறுத்தாைரயும் சினத்தால் $கம்ப.03061.3
மறிந்தாைரயும் வலித்தாைரயும் மடித்தான் சிைல பிடித்தான் $கம்ப.03061.4
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ் $கம்ப.03062.1
மீ னத்தன மிளி குண்டல மிதுனத்தன மிடல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கம்ப.03062.2
கானத்தன மைலயத்தன திைச
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கrயின் $கம்ப.03062.3
தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரேம $கம்ப.03062.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமலன மைல ேமலன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேமலன மதி
ேதாய் $கம்ப.03063.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமலன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவைலயின் ேமல் கீ ழன
மிடேலா $கம்ப.03063.2
புண் ேமலன குருதிப் ெபாரு திைர யாறுகள் ெபாங்கத் $கம்ப.03063.3

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேமருைவ
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபிைன உருவித் திr
சரேம $கம்ப.03063.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தாrன அனலின் சிைக ெபாதி கண்ணின எவரும்
$கம்ப.03064.1
வலம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட விடுவா சர மைழயால் $கம்ப.03064.2
உலந்தா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கடேலாடு உற உலவா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
உற்றா $கம்ப.03064.3
அலந்தா நிசிசர ஆம் என இைமேயாெராடும் ஆத்தா $கம்ப.03064.4
ஈரல் ெசறி கமலத்தன இரதத் திரள் புளினம் $கம்ப.03065.1
வரக்
 கr முதைலக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மிதக்கின்றன உதிக்கும் $கம்ப.03065.2
பாரக் குட மிைட பாசைட படகின்றன பல வால் $கம்ப.03065.3
மூrத் திைர உதிரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முழுகிக் கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) எழுேம
$கம்ப.03065.4
அைழத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) அயத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) அழிந்தா
சில_ெப.(சில_ெப.) கழிந்தா $கம்ப.03066.1
உைழத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) உயித்தா சில_ெப.(சில_ெப.) உருண்டா
சில_ெப.(சில_ெப.) புரண்டா $கம்ப.03066.2
குைழத்து ஆழ் திைரக் குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குளித்தா
சில_ெப.(சில_ெப.) ெகாைலவாய் $கம்ப.03066.3
மைழத்தாைரகள் படப் பாrைட மடிந்தா சில_ெப.(சில_ெப.) உைடந்தா
$கம்ப.03066.4
உைடந்தாகைள நைக ெசய்தன உருள் ேதrன உடன் ஆய் $கம்ப.03067.1

அைடந்தா பைடத் தைலவரகள்

பதினால்வரும் அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கம்ப.03067.2
மிைடந்து ஆ ெநடுங்கடல் தாைனய மிடல் வில்லின விr ந $கம்ப.03067.3
கைடந்தா ெவரு உற மீ து எழு கடு ஆம் எனக் ெகாடியா $கம்ப.03067.4
நாகத் தனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில்லிைய நளி முப்புர முன்னாள்
$கம்ப.03068.1
மாகத்திைட வைளவுற்றன என வள்ளைல மதியா $கம்ப.03068.2
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழு கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கண்வழி உக
உற்று எதி அழன்றா $கம்ப.03068.3
ேமகத்திைன நிக வில்லிைய வைளத்தா ெசரு விைளத்தா $கம்ப.03068.4
எய்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) எறிந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மழு ஓச்சின
எழுவால் $கம்ப.03069.1
ெபாய்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புைடத்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) கிைடத்தா
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெபாருப்பால் $கம்ப.03069.2
ெபய்தா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பிதித்தா எr பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க $கம்ப.03069.3
ைவதா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) தெழழுத்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மைலயாம்
என வைளத்தா $கம்ப.03069.4
ேத பூண்டன விலங்கு யாைவயும் சிைல பூண்டு எழு ெகாைலயால் $கம்ப.03070.1
பா பூண்டன மத மா கr பலி பூண்டன பr மாத் $கம்ப.03070.2
தா_ெப.(தா_ெப.) பூண்டன உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பூண்டில
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி தழிவந்து $கம்ப.03070.3
ஊ பூண்டன பிrந்தாெலன இrந்தா உயி உைலந்தா $கம்ப.03070.4

மால் ெபாத்தின மறேவா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாத்தின
வழி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) $கம்ப.03071.1
பால் ெபாத்தின நதியில் கிள படி ெபாத்தின பட வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கம்ப.03071.2
ேமல் ெபாத்தின குழு விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விழி ெபாத்தின விைர
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.03071.3
கால் ெபாத்தின நமன் தூதுவ கடிது உற்று உயி கவவா $கம்ப.03071.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஏறின ெசரு ேவட்டு எழு பித்து ஏறின பில வாய் $கம்ப.03072.1
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ஏறின தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நr ஏறின எr கால் $கம்ப.03072.2
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏறின
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.03072.3
த ஏறு இகல் அrேயறு என முகிேலறு எனச் ெசறிந்தார $கம்ப.03072.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தைர ேமல்
$கம்ப.03073.1
மைல சிந்தினபடி சிந்தின வரு சிந்துரம் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபால் $கம்ப.03073.2
சிைல சிந்தின கைண சிந்தின திைச சிந்தின. திைசயூடு $கம்ப.03073.3
உைல சிந்தின ெபாறி சிந்தின உயி சிந்தின உடலம் $கம்ப.03073.4
பைடப் ெபருந்தைலவரும் பைடத்த ேதகளும் $கம்ப.03074.1
உைடத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) பைடகளும்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்று எதி $கம்ப.03074.2
விைடத்து அடந்து எதித்தவ வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வாளியால் $கம்ப.03074.3
முைடத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) குருதியின் கடலின் மூழ்கினா $கம்ப.03074.4

சுற்று உற ேநாக்கின ெதவுடந்த ேசைனயில் $கம்ப.03075.1
அற்றில தைல_ெப.(தைல_ெப.) எனும் ஆக்ைக கண்டில $கம்ப.03075.2
தெறமூறின எயிறுகள் திருகினா சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $கம்ப.03075.3
முற்றின இராமைன முடுகு ேதrனா $கம்ப.03075.4
ஏழிரு ேதரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்பின் முன்பு
இைடச் $கம்ப.03076.1
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன் கைணகளால் துணிய நூறினான்
$கம்ப.03076.2
ஆழியும் புரவியும் ஆளும் அற்று அைவ $கம்ப.03076.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கால் எறி
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ஒத்தேவ $கம்ப.03076.4
அழிந்தன ேத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவனி கீ ண்டு உக
$கம்ப.03077.1
இழிந்தன வr சிைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயின $கம்ப.03077.2
ஒழிந்தில சரங்கைள உருமின் ஏறு எனப் $கம்ப.03077.3
ெபாழிந்தன ெபாழி கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெபாடிக்கும் கண்ணினா $கம்ப.03077.4
நூறிய சரம் எலாம் நுறுங்க வாளியால் $கம்ப.03078.1
ஈறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சிைல ஏெழாடு ஏைழயும் $கம்ப.03078.2
ஆறிெனாடு ஆறும் ஓ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அம்பினால்
$கம்ப.03078.3
கூறுெசய்து அமத் ெதவுழில் ெகாதிப்ைப நக்கினான் $கம்ப.03078.4

வில் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனவரும் ெவகுளி
மீ க்ெகாளக் $கம்ப.03079.1
கல் உய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர கடிதின் ஏந்தினா $கம்ப.03079.2
ஒல்ைலயின் உருத்து உய விசும்பின்
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.) $கம்ப.03079.3
எல் உய ெபாறி உக எறிதல் ேமயினா $கம்ப.03079.4
கைலகளின் ெபருங்கடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கல்வியான் $கம்ப.03080.1
இைல ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏழிரண்டு
வாங்கினான் $கம்ப.03080.2
ெகாைல ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலெயாடு புருவம் ேகாட்டினான்
$கம்ப.03080.3
மைலகளும் தைலகளும் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மண்ணிேன $கம்ப.03080.4
பைடத் தைலத் தைலவகள் படலும் பல் பைட $கம்ப.03081.1
புைடத்து அடந்து எதி அழல்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினா
$கம்ப.03081.2
கிைடத்தன அரக்ககள் கீ ழும் ேமலும் ெமாய்த்து $கம்ப.03081.3
அைடத்தன திைசகைள அமர அஞ்சினா $கம்ப.03081.4
முழங்கின ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைண மூr மால் கr $கம்ப.03082.1
முழங்கின வr சிைல முடுகும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி $கம்ப.03082.2
முழங்கின சங்ெகாடு புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெமாய்த்து உற $கம்ப.03082.3

முழங்கின அரக்கதம் முகிலின் ஆப்பு அேரா $கம்ப.03082.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட நிருத
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

விண்ணிைட
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03083.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இைட அறுக்கச் சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி
$கம்ப.03083.2
உம்பரும் இrயல் ேபானா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உைலந்து சாய்ந்த
$கம்ப.03083.3
கம்பம் இல் திைசயில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களிறும் கண் இைமத்த அன்ேற $கம்ப.03083.4
அத்தைலத் தாைனயின் அளவு இல் ஆற்றலன் $கம்ப.03084.1
முத்தைலக் குrசில் ெபான் முடியன் முக்கணான் $கம்ப.03084.2
ைகத்தைலச் சூலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சியான் $கம்ப.03084.3
ைவத் தைலப் பகழியால் மைழெசய் வில்லினான் $கம்ப.03084.4
அன்னவன் நடு உற ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழி ஈது $கம்ப.03085.1
என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கணும் இைரத்த
ேசைனயுள் $கம்ப.03085.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக வரனும்

தமியன் வில்லினன் $கம்ப.03085.3
துன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இைடயது ஓ விளக்கில் ேதான்றினான் $கம்ப.03085.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளினன் உருமின்
ஆப்பினன் $கம்ப.03086.1
வங்கிய

கவசத்தன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) கண்ணினன்
$கம்ப.03086.2

ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அணிக்கு எதி அணிகள் ஆக
ேந $கம்ப.03086.3
தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தாைனயால் $கம்ப.03086.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைட அற்றன தைலயும் அற்றன $கம்ப.03087.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட அற்றன ெதவுைடயும் அற்றன $கம்ப.03087.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைட அற்றன மழுவும் அற்றன $கம்ப.03087.3
ேகாள் இைட அற்றன குைடயும் அற்றன $கம்ப.03087.4
ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) ெகாடிஞ்சு அறப் புரவிக் கூட்டு அறப்
$கம்ப.03088.1
படிெயாடு படிந்தன பருதித் ேதப்பைண $கம்ப.03088.2
ெநடிய வன் கட கr புரண்ட ெநற்றியின் $கம்ப.03088.3
இடிெயாடு முறிந்து வழ்
 சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) என்னேவ $கம்ப.03088.4
அற்றன சிரம் என அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றல
$கம்ப.03089.1
ெகாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலச் சரம் ேகாத்து வாங்குவா
$கம்ப.03089.2
இற்றவ இறாதவ எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ணிைனப் $கம்ப.03089.3
பற்றின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனப் பைட வழங்குவா $கம்ப.03089.4
ேகடகத் தடக்ைகய கிrயின் ேதாற்றத்த $கம்ப.03090.1
ஆடகக் கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ $கம்ப.03090.2
பாடகத்து அரம்ைபய மருளப் பல் வித $கம்ப.03090.3

நாடகத் ெதவுழிலிைன நடிப்ப ஒத்தேவ $கம்ப.03090.4
கவr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட எனும் நுைரய ைகம்மைலச்
$கம்ப.03091.1
சுவrன கவந்தம் ஆழ் சுழிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைறப் $கம்ப.03091.2
பவ இனப் படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) குவிக்கும் பண்ைணய $கம்ப.03091.3
உவrையப் புதுக்கின உதிர ஆறு அேரா $கம்ப.03091.4
சண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடுங்கைண தடியத் தாம் சில $கம்ப.03092.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரக்க ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆய் $கம்ப.03092.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உழல் புrகுழல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாெராடும்
$கம்ப.03092.3
கண்டன தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கவந்த நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
$கம்ப.03092.4
ஆய் வைள மகளிெராடு அமர ஈட்டத்த $கம்ப.03093.1
தூய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடுங்கைண துணித்த தங்கள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03093.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஒருதைல ெகாளப் பிணங்கி வாய் விடா $கம்ப.03093.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலெகாள நைக உற்றா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03093.4
தெரழு கைண மூழ்கலின் திறந்த மாபின $கம்ப.03094.1
இருவிைன கடந்துேபாய் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) எய்தினா $கம்ப.03094.2
நிருததம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட ெநடிது நின்றவன் $கம்ப.03094.3
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உள்ளத்தின் உைலவுற்றா சிலர $கம்ப.03094.4

ைகக் கr அன்னவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கண்டக $கம்ப.03095.1
ெமய்க் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேவெராடுந் துணித்து வழ்த்தின

$கம்ப.03095.2
ைமக் கரு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வஞ்சன்
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03095.3
ெபாய்க் கr கூறிய ெகாடுஞ்ெசால் ேபாலேவ $கம்ப.03095.4
அம் சிைற அறுபதம் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கீ டத்ைதத் $கம்ப.03096.1
தஞ்சு எனத் தன்மயம் ஆக்கும் தன்ைமேபால் $கம்ப.03096.2
வஞ்சகத்து அரக்கைர வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வள்ளல்தான் $கம்ப.03096.3
ெசஞ்சரத் தூய்ைமயால் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆக்கினான் $கம்ப.03096.4
வலம் ெகாள் ேபா மானிடன் வலிந்து ெகான்றைம $கம்ப.03097.1
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இராவணற்கு அறிவிப்பாம் எனச் $கம்ப.03097.2
சலம் ெகாள் ேபா அரக்கதம் உருக்கள் தாங்கின $கம்ப.03097.3
இலங்ைகயின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குருதியாறு அேரா $கம்ப.03097.4
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா_ெப.(தா_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சுற்றுறப் $கம்ப.03098.1
ேபாழ்ந்து உயி குடித்தலின் புரளப் ெபாங்கினான் $கம்ப.03098.2
தாழ்ந்திலன் முத்தைலத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ேசாrயின் $கம்ப.03098.3
ஆழ்ந்த ேத அம்பரத்து ஓட்டி ஆக்கின்றான் $கம்ப.03098.4

ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதrனன் உருமின்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண $கம்ப.03099.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுட மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) யாவக்கும் $கம்ப.03099.2
சான்று என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தருமம் அன்னவன் $கம்ப.03099.3
ேதான்றல்தன் திரு உரு மைறயத் தூவினான் $கம்ப.03099.4
தூவிய சரம் எலாம் துணிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண $கம்ப.03100.1
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழிரு $கம்ப.03100.2
பூ இயல் வாளியால் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ேத
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03100.3
ஆவி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாகைன
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றினான் $கம்ப.03100.4
அன்றியும் அக்கணத்து அமர ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழப் $கம்ப.03101.1
ெபான் தெரழு வடிம்பு உைடப் ெபாரு இல் வாளியால் $கம்ப.03101.2
வன் ெதவுழில் தயவன் மகுட மாத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.03101.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரண்ைடயும் உருட்டினான் அேரா $கம்ப.03101.4
ேத அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் திrசிரா எனும் $கம்ப.03102.1
ேப அழிந்ததனினும் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பிைழத்திலன் $கம்ப.03102.2
வா அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இமிழ் சிைல வைளய
நாட்டுழிக் $கம்ப.03102.3

கா அழிந்தால் எனக் கைண வழங்கினான் $கம்ப.03102.4
ஏற்றிய நுதலினன் இருண்ட கா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.03103.1
ேதாற்றிய வில்ெலாடும் ெதவுடர மீ மிைசக் $கம்ப.03103.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இைட அழித்தெனக் காமுகத்ைதயும் $கம்ப.03103.3
மாற்றரும் பகழியால் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
மாற்றினான் $கம்ப.03103.4
வில் இழந்தனன் என்னினும் விழித்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தின்
$கம்ப.03104.1
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
இடிக்கும் $கம்ப.03104.2
ெசால் இழந்திலன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி இழந்திலன் ெசாrயும்
$கம்ப.03104.3
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு எனத் திrதல் $கம்ப.03104.4
ஆள் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நூறு உள என அந்தரத்து
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.03105.1
மூள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபரு மாய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு
முயல்வாைனத் $கம்ப.03105.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இரண்ைடயும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணகளால் தடிந்து $கம்ப.03105.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்ைடயும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணகளால் துணித்தான் $கம்ப.03105.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாஞூளாடு ேதாளினன் அயில்
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கப் $கம்ப.03106.1

ெபாற்ைற மா முைழப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) உைட வாயினின் புகுந்து
$கம்ப.03106.2
பற்ற ஆதrப்பான்தைன ேநாக்கினன் பrயான் $கம்ப.03106.3
ெகாற்ற வா சரத்து ஒழிந்தது ஓ தைலையயும் குைறத்தான் $கம்ப.03106.4
திrசிரா எனும் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேசதலும் சிந்தி
$கம்ப.03107.1
நிருத ஓடின தூடணன் விலக்கவும் நில்லா $கம்ப.03107.2
பrதி வாளின ேகடகத் தடக் ைகய
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03107.3
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நrைட வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குட ெதவுடக்க $கம்ப.03107.4
கணத்தின் ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ைக புைடத் தாப்பப் $கம்ப.03108.1
பணத்தின் ேமல் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) குழி உறக் கால்ெகாடு பைதப்பா
$கம்ப.03108.2
நிணத்தின் ேமல் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுந்தின சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) நிவந்த $கம்ப.03108.3
பிணத்தின்ேமல் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருண்டன உயிெகாடு பிைழப்பா $கம்ப.03108.4
ேவய்ந்த வாஞூளாடு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைட மிைடதலின் ஓட்டம்
$கம்ப.03109.1
ஓய்ந்துளா சில_ெப.(சில_ெப.) உலந்தன உதிரந ஆற்றில் $கம்ப.03109.2
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் பறிந்து ஒழுகின
சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) பயத்தால் $கம்ப.03109.3

நந்தினா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குருதிஅம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கு
நிைலயா $கம்ப.03109.4
கச்சும் வாளும் தம் கால் ெதவுடந்து ஈவன காணா $கம்ப.03110.1
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உருவுெகாண்டால் என
அழிவா $கம்ப.03110.2
உச்ச வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ைகச் சுடுசரம் நிருத ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருவத்
$கம்ப.03110.3
தச்சு நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
கண்டன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் தவிந்தா $கம்ப.03110.4
மண்டி ஓடின சில_ெப.(சில_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கட கr
வயிற்றுப் $கம்ப.03111.1
புண் திறந்த மா முைழயிைட வாஞூளாடும் புகுவா $கம்ப.03111.2
ெதவுண்ைட நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவந்தத்ைதத்
துைணவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம்ைமக் $கம்ப.03111.3
கண்டிேலன் எனப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) எனக் ைக தைலக் ெகாள்வா $கம்ப.03111.4
அைனய ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கைர
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழிற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03112.1
விைனயம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனித்தைர
ெவருவன்மின் என்னா $கம்ப.03112.2
நிைனயும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உமக்கு உைரப்பதும் உண்டு என்று
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03112.3
துைனயும் வாம் பrத் ேதrனன் தூடணன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03112.4

பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ஆம் எனப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்டு என வாழும் $கம்ப.03113.1
ெகாச்ைச மாந்தைரக் ேகால் வைள மகளிரும் கூடா $கம்ப.03113.2
நிச்சயம் எனும் கவசம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிைலநிற்பதன்றி $கம்ப.03113.3
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) என்னும் ஈது ஆ உயிக்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துைண ஆேமா $கம்ப.03113.4
பூ அராவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) புரந்தரேனாடுதான் ெபான்றா $கம்ப.03114.1
மூவேராடுதான் முன்னின்று முட்டிய முைனயில் $கம்ப.03114.2
ஏவ ஓடினா இராக்கத நுமக்கு இைடந்து
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03114.3
ேதவேராடு கற்று அறிந்துளிேரா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) திைகத்த $கம்ப.03114.4
இங்கு ஒ மானிடற்கு இத்தைன வரகள்

இைடந்த $கம்ப.03115.1
உம் ைக வாஞூளாடு புகழ் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உற்ற $கம்ப.03115.2
ெகாங்ைக மாபிைடக் குளிப்புறக் களிப்பு உறு ெகாழுங்கண் $கம்ப.03115.3
நங்ைகமாகைளப் புல்லுதிேரா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நுகவ $கம்ப.03115.4
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) காட்டிய கண் இைண பால் எனத் ெதளிந்த $கம்ப.03116.1
ெவம்பு காட்டிைட நுைழெதவுறும் ெவrந் உறப்
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03116.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) காட்டுதிேரா தட மாபிைடக் குளித்த $கம்ப.03116.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) காட்டுதிேரா குல மங்ைகயக்கு அம்மா $கம்ப.03116.4
ஏக்கம் இங்கு இதன் ேமலும் உண்ேட இகல் மனிதன் $கம்ப.03117.1

ஆக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அமரக்கும் அrதாத்
$கம்ப.03117.2
தாக்கரும் புயத்து உம் குலத் தைலமகன் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) $கம்ப.03117.3
மூக்ெகாடு அன்றி உம் முதுெகாடும் ேபாம் பழி முயன்ற $கம்ப.03117.4
ஆ அ வாழ்க்ைகயில் வணிகராய் அைமதிேரா அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கம்ப.03118.1
வர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாழு என மடுத்து உழுதிேரா ெவறிப் ேபாத்
$கம்ப.03118.2
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்க்ைகயின் தெவமூவைரச்
ெசருவிைடப் பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03118.3
வர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகயீ எங்ஙனம் வாழ்திேரா விளம்பீ $கம்ப.03118.4
என்று தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எறி கடற் ேசைனயும் இைற ந $கம்ப.03119.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டி என் ெநடுஞ்சிைல
வலி என ேநராச் $கம்ப.03119.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கினன் ேதவரும்
மருள்ெகாண்டு திைகத்தா $கம்ப.03119.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) காத்தி என்று இராமனும் எதிெசல
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03119.4
ஊடு அறுப்புண்ட ெமாய்பைட ைகெயாடும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03120.1
ேகாடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் ெகாடிஞ்ெசாடு ெகாடியின் $கம்ப.03120.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அறுப்புண்ட கால் இயல் ேத கதிச் சாலி $கம்ப.03120.3
சூடு அறுப்புண்ட எனக் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அறுப்புண்ட துரகம் $கம்ப.03120.4

துருவி ஓடின உயிநிைல சுடுசரம் துரந்த $கம்ப.03121.1
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஓடின கச்ைசயும் கவசமும் கழல $கம்ப.03121.2
அருவி ஓடின என அழி குருதியாறு ஒழுக $கம்ப.03121.3
உருவி ஓடின ேகடகத் தட்ெடாடும் உடலம் $கம்ப.03121.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்கபத்திரங்கள் புக்கு
அரக்கரது ஆவி $கம்ப.03122.1
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாய்வு இலாப்
பிைறமுகச் சரம் சிரம் துமித்த $கம்ப.03122.2
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சரம் நிருததம் கவச மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உருவப் $கம்ப.03122.3
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சக இதயமும்
பிளந்தன பல்லம் $கம்ப.03122.4
தூடணன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சுடுசரம் யாைவயும் துணியா $கம்ப.03123.1
மாடு நின்றவ வழங்கிய பைடகளும் மாற்றா $கம்ப.03123.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அளப்பரும் ெபருவலி அரக்க $கம்ப.03123.3
கூடிநின்ற அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறள்படக்
குைறத்தான் $கம்ப.03123.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அருவைர மரத்ேதாடு $கம்ப.03124.1
ஈத்து எழுந்தன குருதியின் ெபரு நதி இராமன் $கம்ப.03124.2
தூத்த ெசஞ்சரம் திைசெதவுறும் திைசெதவுறும் ெதவுடந்து $கம்ப.03124.3

ேபாத்த ெவஞ்சினத்து அரக்கைரப் புரட்டின புவியில் $கம்ப.03124.4
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்வைரத்
ெதவுைக எனத் துவன்றிய நிணச்ேசறு $கம்ப.03125.1
ஆன்ற பாழ் வயிற்று அலைகையப் புகல்வது என் அமேவட்டு $கம்ப.03125.2
ஊன்றினா எலாம் உைலந்தன ஒல்ைலயில் ஒழிந்தா $கம்ப.03125.3
கான்ற இன்னுயி காலனும் கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமய் மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03125.4
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேத பr கடுத்தவ முடித்தைல கவந்தம் $கம்ப.03126.1
ஒளிறு பல் பைட தம் குலத்து அரக்கதம் உடலம் $கம்ப.03126.2
ெவளிறு ேச நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுக்கலின் மீ தாக்
$கம்ப.03126.3
குளிறு ேத கடிது ஓட்டினன் தூடணன் ெகாதித்தான் $கம்ப.03126.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாளாதவ ஆக்ைககள்
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுக்கல் $கம்ப.03127.1
பிறங்கி நண்டன கணிப்பில ெபருங்கடு விைசயால் $கம்ப.03127.2
கறங்கு ேபான்று உளது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பிணப் ெபருங்காட்டில் $கம்ப.03127.3
இறங்கும் ஏறும் அத்ேத பட்டது யாது என இைசப்பாம $கம்ப.03127.4
அrதின் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஐையந்து
ெகாய் உைளப் பrயால் $கம்ப.03128.1
உருளும் ஆழியது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் ேதrனன்
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.03128.2

இருளின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்துவின்
ெபாலிகின்ற இராமன் $கம்ப.03128.3
தெரறுளும் வா கைணக் கூற்று எதி ஆவி ெசன்ெறன்ன $கம்ப.03128.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைரயும் சிைல உைட
மைல எனத் ேதேமல் $கம்ப.03129.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூடணன் தன்ைனயும் ேநருற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03129.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல என அருள்
இைற நயந்தான் $கம்ப.03129.3
என்ற காலத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவய்யவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எய்தான் $கம்ப.03129.4
தூர வட்ட எண் திைசகைளத் தனித்தனி சுமக்கும் $கம்ப.03130.1
பார எட்டிேனாடு இரண்டினில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பா புரக்கப் $கம்ப.03130.2
ேபர விட்டவன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அணி ஓைடயில் பிறங்கும் $கம்ப.03130.3
வர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெவருவ $கம்ப.03130.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காலமும் வலியும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமன் $கம்ப.03131.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசெயாளி முறுவலன்
கடுங்கைண தெரழுந்தான் $கம்ப.03131.2
ெநாய்தில் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநாறில் பrத் ேத
பட நூறிக் $கம்ப.03131.3

ைகயில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி கவசமும் கடிந்தான்
$கம்ப.03131.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிவகள் திைசெதவுறும் சிலம்பும்
$கம்ப.03132.1
ஓவு இல் வாழ்த்ெதவுலி காக்கடல் முழக்கு என ஓங்கக் $கம்ப.03132.2
கா அடா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வல்ைலேயல்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனக் கைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.03132.3
ஏவினான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
உைட ெநடுந்தைல இழந்தான் $கம்ப.03132.4
தம்பி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
படியும் தயரதன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கம்ப.03133.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) பைடையத் துணிபடுத்ததும் அறிந்தான் $கம்ப.03133.2
ெவம்பு பைட விற்ைக விசயக் கரன் ெவகுண்டான் $கம்ப.03133.3
ெகாம்புதைல கட்டிய ெகாைலக்கr கடுப்பான் $கம்ப.03133.4
அந்தகனும் உட்கிட அரக்க கடேலாடும் $கம்ப.03134.1
சிந்துரம் வயப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேததிைச
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03134.2
இந்துைவ
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழிலிக்குலம் எனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.03134.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வr வில் ைக மதயாைனைய
வைளத்தான் $கம்ப.03134.4

அடங்கல் இல் ெகாடுந்ெதவுழில் அரக்க அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனந்தன்
$கம்ப.03135.1
படம் கிழிதரப் படிதனில் பலவிதப் ேபா $கம்ப.03135.2
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கலுழ் தடங்களிறு ேத பr கடாவித் $கம்ப.03135.3
ெதவுடங்கின ெநடுந்தைகயும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண துரந்தான்
$கம்ப.03135.4
துடித்தன கடக் கr துடித்தன பrத் ேத $கம்ப.03136.1
துடித்தன முடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துடித்தன ெதவுடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.03136.2
துடித்தன மணிக் குட துடித்தன தைசத் ேதால் $கம்ப.03136.3
துடித்தன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) துைண துடித்தன இடத்ேதாள் $கம்ப.03136.4
வாளின் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேவலின் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) வா சிைல
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.03137.1
ேதாளின் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
துவன்றி நிருதப் ேப $கம்ப.03137.2
ஆளின் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) நின்றதைன அம்பின் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
என்னும் $கம்ப.03137.3
ேகாளின் வன வன் குழுவினில் குைற படுத்தான் $கம்ப.03137.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உருவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருமம் தெரழு சரம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.03138.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உருவும் ேமருைவ விலங்கு உருவும் ேமலாம் $கம்ப.03138.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உருவும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உருவும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உருவி வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.03138.3

ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உருவும் என்னும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணத்தவும் உrத்ேதா $கம்ப.03138.4
அன்று இைட வைளந்தவ குலங்ெகௗ◌ாடு அடங்கச் $கம்ப.03139.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைலவுறும்படி தெரழுந்து
கைண சிந்தா $கம்ப.03139.2
மன்றிைட நலிந்து வலிேயாகள் எளிேயாைரக் $கம்ப.03139.3
ெகான்றன நுகந்த ெபாருளில் கடிது ெகான்றான் $கம்ப.03139.4
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கரன் எனப் ெபய பைடத்த கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03140.1
அடங்கலும் அரக்க அழிவுற்றிட அழன்றான் $கம்ப.03140.2
ஒடுங்கல் இல் நிணக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) அதின்
உள்ளான் $கம்ப.03140.3
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மந்தரம்
எனத் தமியன் நின்றான $கம்ப.03140.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் எr சிந்த வr வில் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தப்
$கம்ப.03141.1
ெபாங்கு குருதிப் புணrயுள் புைகயும் ெநஞ்சன் $கம்ப.03141.2
கங்கெமாடு காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) மிைடயக் கடலின்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03141.3
வங்கம் எனல் ஆய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேதrன்மிைச வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03141.4
ெசறுத்து இறுதியில் புவனி தய எழு தயின் $கம்ப.03142.1
மறத்தின் வயிரத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகும் முந்ைதக் $கம்ப.03142.2

கறுத்த மணிகண்ட கடவுட் சிைல கரத்தால் $கம்ப.03142.3
இறுத்தவனும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண தெரழுந்தனன் எதிந்தான்
$கம்ப.03142.4
த உருவ கால் விைசய ெசவ்வியன ெவவ்வாய் $கம்ப.03143.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடிக்கைண அரக்க பதி எய்தான் $கம்ப.03143.2
த உருவ கால் விைசய ெசவ்வியன ெவவ் வாய் $கம்ப.03143.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடிக் கைண இராமனும் அறுத்தான் $கம்ப.03143.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எrயில் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பாய்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்பான் $கம்ப.03144.1
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாயகனும் எய்தான் $கம்ப.03144.2
சூழ் சுட வடிக்கைண அவற்று எதி ெதவுடுத்ேத $கம்ப.03144.3
ஆழி வr வில் கரனும் அன்னைவ அறுத்தான் $கம்ப.03144.4
கள்ள விைன மாய அம கல்வியின்
விைளத்தான்_வி.மு.(விைள_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03145.1
வள்ளல் உருைவப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாrயின் மைறத்தான் $கம்ப.03145.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைலவு உற்று அமர ஓடின ஒளித்தா $கம்ப.03145.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இதழ்ப் பிறழ வரனும்

ெவகுண்டான் $கம்ப.03145.4
முடிப்ெபன் இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாய் கைணயால் எனத் $கம்ப.03146.1
ெதவுடுத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற வாங்கினான் $கம்ப.03146.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
சிைல ேப அகல் வானிைட $கம்ப.03146.3

இடிப்பின் ஓைச படக் கடிது இற்றேத $கம்ப.03146.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) கூறிய வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வில் $கம்ப.03147.1
இற்ற ேபாது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினா $கம்ப.03147.2
மற்று ஒ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
மனக்ெகாளா $கம்ப.03147.3
அற்றத்தால் எம் வலி என அஞ்சினா $கம்ப.03147.4
என்னும் மாத்திரத்து ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமுகம் $கம்ப.03148.1
சின்னம் என்றும் தனி என்றும் சிந்தியான் $கம்ப.03148.2
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசம்மல் மரபினால்
$கம்ப.03148.3
பின் உறத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நட்டினான் $கம்ப.03148.4
கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருத்து உணந்தான்
என $கம்ப.03149.1
அண்ட நாதன் தடக் ைகயின் அத்துைண $கம்ப.03149.2
பண்டு ேபா மழு வாளிையப் பண்பினால் $கம்ப.03149.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்ைல வருணன்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03149.4
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்ைல
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நிறத்தினான்
$கம்ப.03150.1

எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கி வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடக்ைகயில்
$கம்ப.03150.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது ெநறி பிைழத்ேதாக்கு
எலாம் $கம்ப.03150.3
துடித்தவால் இடக் கண்ெணாடு ேதாளுேம $கம்ப.03150.4
ஏற்றினான் இைமயாமுன் எடுத்தது $கம்ப.03151.1
கூற்றினாரும் குனிக்கக் குனித்து எதி $கம்ப.03151.2
ஆற்றினான் அடல் ஆழி அம் ேத சரம் $கம்ப.03151.3
நூற்றினால் நுண் ெபாடி பட நூறினான் $கம்ப.03151.4
எந்திரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத இழந்தான்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03152.1
அந்தரத்திைட ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எலாம்
$கம்ப.03152.2
சுந்தரத் தனி வில்லிதன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் $கம்ப.03152.3
மந்தரத்தில் மைழயின் வழங்கினான் $கம்ப.03152.4
தாங்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயரத ராமனும்
$கம்ப.03153.1
தூங்கு தூணி இைட சுடு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சரம் $கம்ப.03153.2
வாங்குகின்ற வலக்ைக ஒ வாளியால் $கம்ப.03153.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாஞூளாடு பாrைட வழ்த்தினான்

$கம்ப.03153.4
வலக்ைக வழ்தலும்

மற்ைறக் ைகயால் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) $கம்ப.03154.1

உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும் என
ஓச்சினான் $கம்ப.03154.2
இலக்குவற்கு முன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமனும்
$கம்ப.03154.3
விலக்கினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி
வாளியால் $கம்ப.03154.4
விராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இற்ற பின் $கம்ப.03155.1
அரா அழன்றது அைனயவன் ஆற்றலால் $கம்ப.03155.2
மராமரம் ைகயில் வாங்கி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03155.3
இராமன் அங்கு ஒ தனிக் கைண ஏவினான் $கம்ப.03155.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அரக்கன் பைடத்தலின் மாையயின் $கம்ப.03156.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) உைடத் தன்ைமயால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும்
$கம்ப.03156.2
பரம் முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவத்தினால்
வலக் $கம்ப.03156.3
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எனக் கரன் கண்டம் உற்றான் அேரா $கம்ப.03156.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன ஆடின பாடின
$கம்ப.03157.1
தூத்து அைமந்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தூமல $கம்ப.03157.2
தத்தனும் ெபாலிந்தான் கதிேரான் திைச $கம்ப.03157.3
ேபாத்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனி ேபாக்கியது என்னேவ $கம்ப.03157.4

முனிவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைற முைற
ெமாய்ப்பு உற $கம்ப.03158.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சிந்ைத இராமனும் ஏகினான் $கம்ப.03158.2
அனிக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ உயி
ேபாகத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.03158.3
தனி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
அன்ன ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பால் $கம்ப.03158.4
விண்ணில் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்யவ
ேமனியில் $கம்ப.03159.1
புண்ணின் நரும் ெபாடிகளும் ேபாய் உக $கம்ப.03159.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வரைனத்

தம்பியும் அன்னமும் $கம்ப.03159.3
கண்ணின் நrனில் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) கழுவினா $கம்ப.03159.4
மூத்தம் ஒன்றில் முடிந்தவ ெமாய் புண் ந $கம்ப.03160.1
நத்தம் ஓடி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைர ேந உறக் $கம்ப.03160.2
ேகாத்த ேவைலக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
$கம்ப.03160.3
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இனிது
இருந்தான் அேரா $கம்ப.03160.4
இங்கு நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) உைரத்தும்
இராவணன் $கம்ப.03161.1
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) தன்ைக வயிறு தகத்தனள் $கம்ப.03161.2
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) அன்ன கரைனத்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.03161.3

ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குருதிப் புரண்டாள் அேரா $கம்ப.03161.4
ஆக்கிேனன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) என் $கம்ப.03162.1
மூக்கிேனாடு முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிந்திேலன்
$கம்ப.03162.2
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்ைவயும் நாைளயும் $கம்ப.03162.3
ேபாக்கிேனன் ெகாடிேயன் என்று ேபாயினாள் $கம்ப.03162.4
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக அரக்கைர ஆசு அறக் $கம்ப.03163.1
குலங்கள் ேவ அறுப்பான் குறித்தாள் உயி $கம்ப.03163.2
கலங்கு சூைற வன் ேபா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் என $கம்ப.03163.3
இலங்ைக மா நக ெநாய்தின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03163.4
இைரத்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட அரக்க இறந்ததைன மறந்தனள்
ேபா இராமன் துங்க $கம்ப.03164.1
வைரப் புயத்தின் இைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவற்ற ஆற்றாள் ஆகித்
$கம்ப.03164.2
திைரப் பரைவப் ேப அகழித் திரு நகrல் கடிது ஓடிச் சீைத
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.03164.3
உைரப்ெபன் எனச் சூப்பணைக வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
இருந்தான் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு உைரத்தும்
மன்ேனா $கம்ப.03164.4
நிைல இலா உலகினிைட நிற்பனவும் நடப்பனவும் ெநறியின் ஈந்த $கம்ப.03165.1

மலrன் ேமல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அrது நுனிப்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.03165.2
உைலவு இலா வைக உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருமம்
என நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் உதவும் தச்சன்
$கம்ப.03165.3
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) எலாம் தெரழுப்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைன
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அதனில்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.03165.4
புலியின் அதள் உைடயானும் ெபான் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) புைனந்தானும்
பூவினானும் $கம்ப.03166.1
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலத்தா அல்ல
ேதவrன் இங்கு யாவ இனி நாட்டல் ஆவா $கம்ப.03166.2
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைட தடிக்கும்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேவய் இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக்கண் ெவன்றி மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.03166.3
வலிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புலவியினும் வணங்காத
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) நிைர
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.03166.4
பண்டு அலங்கு திைசக் களிற்றின் பைண மருப்பின் இைண ஒடியப் படந்த ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03167.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலங்கள் உற வங்கி

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உதய மால்
வைரயின் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ தில்
$கம்ப.03167.2
குண்டலங்கள் குல வைரைய வலம் வருவான் இரவி
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கதி சூழ் கற்ைற $கம்ப.03167.3

மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஆய்ப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.03167.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளியின்
ெதவுைக வழங்க வயிரக் குன்றத் $கம்ப.03168.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் படம் நிைரயின்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆன்ற $கம்ப.03168.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் புைட தயங்க நாம ந இலங்ைகயில்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நலங்க இட்ட $கம்ப.03168.3
ேகாள் எலாம் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைற அன்ன நிைற ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) குலவ
மன்ேனா $கம்ப.03168.4
ஆய்வு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருவலி அரக்க ஆதிேயா $கம்ப.03169.1
நாயக நளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) நண்ணலால்
$கம்ப.03169.2
ேதய்வு உறத் ேதய்வு உறப்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
சுட $கம்ப.03169.3
ஆய் மணிப் ெபாலன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆப்பேவ $கம்ப.03169.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகினும் முதல்வ முந்ைதேயா $கம்ப.03170.1
ஓவல உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசின்
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ேபால் $கம்ப.03170.2
ேதவரும் அவுணரும் முதலிேனா திைச $கம்ப.03170.3
தூவிய நறுமலக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) துன்னேவ $கம்ப.03170.4

இன்ன ேபாது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பைத $கம்ப.03171.1
உன்னல கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தலம் சுமந்த உச்சிய $கம்ப.03171.2
மின் அவி மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி விஞ்ைச ேவந்தகள் $கம்ப.03171.3
துன்னின முைற முைற துைறயில் சுற்றேவ $கம்ப.03171.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் கூறினும் $கம்ப.03172.1
தங்கைள ஆம் எனத் தாழும் ெசன்னிய $கம்ப.03172.2
அங்ைகயும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்ைகய $கம்ப.03172.3
சிங்க ஏறு எனத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சித்த ேசரேவ $கம்ப.03172.4
அன்னவன் அைமச்சைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.03173.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி பகrனும் நடுங்கும் சிந்ைதய $கம்ப.03173.2
என்ைனெகால் பணி என இைறஞ்சுகின்றன $கம்ப.03173.3
கின்னர ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின $கம்ப.03173.4
பிரகர ெநடுந்திைசப் ெபருந்தண்டு
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03174.1
கரதலத்து அண்ணைலக் கண்ணின்
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03174.2
நரகின ஆம் என நடுங்கும் நாவின $கம்ப.03174.3
உரககள் தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைலந்து சூழேவ $கம்ப.03174.4
திைச உறு கrகைளச் ெசறுத்துத் ேதவனும் $கம்ப.03175.1

வைச உறக் கயிைலைய மறித்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் $கம்ப.03175.2
அைச உறப் புரந்தரன் அடத்த ேதாள்களின் $கம்ப.03175.3
இைசயிைனத் தும்புரு இைசயின் ஏத்தேவ $கம்ப.03175.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெநறிமுைற திறம்பல் இன்றிேய $கம்ப.03176.1
பாணிகள் பணி ெசயப் பழுது இல் பண்ணிைட $கம்ப.03176.2
வைணயின்

நரம்பிைட விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதமைற $கம்ப.03176.3
வாணியின் நாரதன் ெசவியின் வாக்கேவ $கம்ப.03176.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என் துருத்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தருவும் விஞ்ைச $கம்ப.03177.1
நாகமும் சுரந்த தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புனேலாடு அளாவித் $கம்ப.03177.2
ேதாைகய துகிலில் ேதாயும் என்பது ஓ துணுக்கத்ேதாடும் $கம்ப.03177.3
சீகர மகர ேவைல காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) சிந்த மன்ேனா $கம்ப.03177.4
நைற மலத் தாதும் ேதனும் நளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மகுட ேகாடி
$கம்ப.03178.1
முைற முைற இைறஞ்சச் சிந்தி முrந்து உகும் மணியும் முத்தும் $கம்ப.03178.2
தைறயிைட உகாத முன்னம் தாங்கினன்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கித் $கம்ப.03178.3
துைற ெதவுறும் ெதவுடந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சமீ ரணன் துைடப்ப மன்ேனா $கம்ப.03178.4
மின்னுைட ேவத்திரக் ைகய ெமய்புகத் $கம்ப.03179.1

துன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கஞ்சுகத் துகில ேசாவு இல $கம்ப.03179.2
ெபான்ெனாடு ெவள்ளியும் புரந்தர ஆதியக்கு $கம்ப.03179.3
இன் இயல் முைற முைற இருக்ைக ஈயேவ $கம்ப.03179.4
சூலேம முதலிய துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03180.1
ேசைலயால் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைகயன் $கம்ப.03180.2
ேதால் உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைண துைவக்கும் ேதாறு எலாம்
$கம்ப.03180.3
காலன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடிைக கூறேவ $கம்ப.03180.4
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) கிள நானம் ெநய் அளாவி நந்தல் இல் $கம்ப.03181.1
வியன் கருப்பூரம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பஞ்சி மீ க் ெகாள இக் $கம்ப.03181.2
கயங்களில் மைர மலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.03181.3
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எrக் கடவுளும் விளக்கம் மாட்டேவ $கம்ப.03181.4
அதிசயம் அளிப்பதற்கு அருள் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கம்ப.03182.1
புதிது அல கற்பகத் தருவும் ெபாய் இலாக் $கம்ப.03182.2
கதிெநடு மணிகளும் கறைவ ஆன்களும் $கம்ப.03182.3
நிதிகளும் முைற முைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நட்டேவ $கம்ப.03182.4

குண்டலம் முதலிய குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள் ேப அணி $கம்ப.03183.1
மண்டிய ேப ஒளி வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசலால்

$கம்ப.03183.2
உண்டு ெகால் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இனி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழினும்
$கம்ப.03183.3
எண் திைச மருங்கினும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இன்று என்னேவ $கம்ப.03183.4
கங்ைகேய முதலிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கன்னிய $கம்ப.03184.1
ெகாங்ைககள் சுமந்து இைட ெகாடியின் ஒல்கிடச் $கம்ப.03184.2
ெசங்ைகயின் அrசியும் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிந்தின $கம்ப.03184.3
மங்கலம் முைற முைற கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தேவ $கம்ப.03184.4
ஊருவில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிெபய்
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) $கம்ப.03185.1
காrனில் ெசருக்கிய கலாப மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபால் $கம்ப.03185.2
வா விசி கருவிேயா வகுத்த பாணியின் $கம்ப.03185.3
நாrய அருநடம் நடிப்ப ேநாக்கிேய $கம்ப.03185.4
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
உலகங்கள் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03186.1
அருந்தவம் உைடைமயின் அளவு இல் ஆற்றலில் $கம்ப.03186.2
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணன் புருவக்
காமுகக் $கம்ப.03186.3

கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணிய கண்ணின்
ெவள்ளத்ேத $கம்ப.03186.4
தங்ைகயும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03187.1
ெசங்ைகயள் ேசாrயின் தாைர
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
$கம்ப.03187.2
ெகாங்ைகயள் மூக்கினள் குைழ இல் காதினள் $கம்ப.03187.3
மங்குலின் ஒலிபடத் திறந்த
வாயினள்_குறி.வி.மு.(வாய்_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03187.4
முைட உைட வாயினால் முைறயிட்டு
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு $கம்ப.03188.1
கைட யுகக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி காட்டக் காந்துவாள் $கம்ப.03188.2
குடதிைசச் ெசக்கrன் ேசந்த கூந்தலாள் $கம்ப.03188.3
வடதிைச வாயிலின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினாள் $கம்ப.03188.4
ேதான்றலும் ெதவுல் நக அரக்க ேதாைகய $கம்ப.03189.1
ஏன்று எதி வயிறு அைலத்து
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினா $கம்ப.03189.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைடயவன்
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03189.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனியவள் வரத் தrக்க வல்லேரா $கம்ப.03189.4

ெபாருக்ெகன ேநாக்கின புகல்வது ஓகில $கம்ப.03190.1
அரக்கரும் இைரத்தன அசனி ஆம் எனக் $கம்ப.03190.2
கரத்ெதவுடு கரங்கைளப் புைடத்து கண்களில் $கம்ப.03190.3
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்து
வாய் மடித்து நிற்கின்றா $கம்ப.03190.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேமலேதா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப $கம்ப.03191.1
அந்தணன் ேமலேதா ஆழியானேதா $கம்ப.03191.2
சந்திர மவுலிபால் தங்குேம ெகாேலா $கம்ப.03191.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல்கின்றா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03191.4
ெசப்புறற்கு உrயவ தெவமூவ யா உள $கம்ப.03192.1
முப்புறத்து உலகமும் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூடிய
$கம்ப.03192.2
இப்புறத்து அண்டத்ேதாக்கு இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட
ஒரு.) அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.03192.3
அப்புறத்து அண்டத்ேதா ஆ என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03192.4
என்ைனேய இராவணன் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) என்ற பின் $கம்ப.03193.1
அன்ைனேய என்று அடி வணங்கல் அன்றிேய $கம்ப.03193.2
உன்னேவ ஒண்ணுேமா ஒருவரால் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$கம்ப.03193.3

தன்ைனேய அrந்தனள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்றா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.03193.4
ேபா இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் $கம்ப.03194.1
ஆ உலாம் ேநமியான் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேதாற்றுப் ேபாய் $கம்ப.03194.2
நrனான் ெநருப்பினான் ெபாருப்பினான் இனி $கம்ப.03194.3
ஆ ெகால் ஆம் ஈது என அைறகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03194.4
ெசால் பிறந்தாக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துணிய ஒண்ணுேம
$கம்ப.03195.1
இல் பிறந்தா தமக்கு இையவ ெசய்திலள் $கம்ப.03195.2
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) இறந்தாள் எனக் கரன் ெகாலாம்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.03195.3
ெபாற்பு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆக்கினன் புகன்று
என்றா சிலர $கம்ப.03195.4
தத்து உறு சிந்ைதய தளரும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.03196.1
பித்து உற வல்லேர பிைழப்பு இல் சூழ்ச்சியா $கம்ப.03196.2
முத்திறத்து உலைகயும் முடிக்க எண்ணுவா $கம்ப.03196.3
இத்திறம் புணத்தன என்கின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03196.4
இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கற்பம் உண்டு என்னின் அன்றிேய $கம்ப.03197.1
வைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வல்லேரா $கம்ப.03197.2
பனி வரு கானிைடப் பழிப்பு இல் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உைட $கம்ப.03197.3
முனிவர ெவகுளியின் முடிபு என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03197.4

கைர அறு திருநகக் கருங்கண் நங்ைகமா $கம்ப.03198.1
நிைர வைளத் தளிகைள ெநrத்து ெநக்கன $கம்ப.03198.2
பிைர உறு பால் என நிைலயில் பின்றிய $கம்ப.03198.3
உைரயின ஒருவமுன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) முந்தினா $கம்ப.03198.4
முழவினில் வைணயில்

முரல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழினில் $கம்ப.03199.1
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழலினில் சங்கில்
தாைரயில் $கம்ப.03199.2
எழு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இன்றிேய என்றும் இல்லது ஓ $கம்ப.03199.3
அழு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பிறந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைகக்கு
அன்று அேரா $கம்ப.03199.4
கள்ளுைட வள்ளமும் களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தும்பியும் $கம்ப.03200.1
உள்ளமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிக்
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடினா $கம்ப.03200.2
ெவள்ளமும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினா $கம்ப.03200.3
தள்ளுறும் மருங்கின தழ இக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினா $கம்ப.03200.4
நாந்தக உழவேமல் நாட்டும் தண்டத்த $கம்ப.03201.1
காந்திய மனத்தின புலவி ைக மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.03201.2
ேசந்த கண் அதிகமும் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந உக
$கம்ப.03201.3

ேவந்தனுக்கு இைளயவள் தாளின் வழ்ந்தன

$கம்ப.03201.4
ெபான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மரகதப் பூகம் ேநவுறச் $கம்ப.03202.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊசலின் $கம்ப.03202.2
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலின்
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்று ஏங்கினா $கம்ப.03202.3
சிற்றிைட அலமரத் தெரறுவு ேசகின்றா $கம்ப.03202.4
எழு என மைல என எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்கைளத் $கம்ப.03203.1
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைளத் தளி
ெநகிழத்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+த்_ஒற்.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.03203.2
முழு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) முத்தின்
ஆலிகள் $கம்ப.03203.3
ெபாழிதரச் சில_ெப.(சில_ெப.) உளம் ெபாருமி விம்முவா $கம்ப.03203.4
ெநய்ந் நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேநருநைர இல்லான் $கம்ப.03204.1
இந்நிைல உணந்தெபாழுது எந்நிைலயன் என்னா $கம்ப.03204.2
ைமந்நிைல ெநடுங்கண் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிைலயது
ஆகப் $கம்ப.03204.3
ெபாய்ந்நிைல மருங்கின புலம்பின புரண்டா $கம்ப.03204.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தைலவரும் கனவின் இன் சுைவ
மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.03205.1

கனம் தைலவரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சrந்து கைல ேசார $கம்ப.03205.2
நனம் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ெகாங்ைககள்
ததும்பிட நடந்தா $கம்ப.03205.3
அனந்தல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அழுங்கி
அயகின்றா $கம்ப.03205.4
அங்ைகயின் அரன் கயிைல
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ஐயன் $கம்ப.03206.1
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) நிைல இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகால்
என்று தளகின்றா $கம்ப.03206.2
ெகாங்ைக இைண ெசங்ைகயின் மைலந்து குைல ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
$கம்ப.03206.3
மங்ைகயகள் நங்ைக அடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழுகின்றா $கம்ப.03206.4
இலங்ைகயில் விலங்கும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எய்தல் இல
என்றும் $கம்ப.03207.1
வலம் ைகயில் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயில் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உளன் என்ன $கம்ப.03207.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ைகயில் அகன்றதுெகால் நம்மின் என ைநந்தா
$கம்ப.03207.3
கலங்கல் இல் கருங்கண் இைண வாr கலுழ்கின்றா $கம்ப.03207.4
என்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன் துய இலங்ைக
நக எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03208.1
நின்றவ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவெராடு
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி ேதடக் $கம்ப.03208.2

குன்றின் அடி வந்துபடி ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) என
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.03208.3
ெபான் திணி கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) விழுந்தனள் புரண்டாள்
$கம்ப.03208.4
மூடினது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படைல_ெப.(படைல_ெப.) மூவுலகும் முற்றச்
$கம்ப.03209.1
ேசடனும் ெவருக்ெகாடு சிரக் குைவ ெநளித்தான் $கம்ப.03209.2
ஆடின குலக் கிr அருக்கனும் அயித்தான் $கம்ப.03209.3
ஓடின திைசக் கrகள் உம்பரும் ஒளித்தா $கம்ப.03209.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலயங்கள் மிைட
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) படர மீ து இட்டு $கம்ப.03210.1
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயனங்கள் எயிறின்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எrப்ப $கம்ப.03210.2
ெநrந்த புருவங்கள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநற்றியிைன முற்றத் $கம்ப.03210.3
திrந்த புவனங்கள் விைன ேதவரும் அயத்தா $கம்ப.03210.4
தெனமூ திைச நமன்தெனாடு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03211.1
இன்று இறுதி வந்தது நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03211.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நடுங்க
உயி விம்மி நிைல நில்லாது $கம்ப.03211.3
ஒன்றும் உைரயாடல் இல உம்பrெனாடு இம்ப $கம்ப.03211.4
மடித்த பில வாய்கள் ெதவுறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புைக முந்தத் $கம்ப.03212.1

துடித்த ெதவுட மீ ைசகள் சுறு ெகாள உயிப்பக் $கம்ப.03212.2
கடித்த கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) மின் கனல
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.03212.3
இடித்த உருமு ஒத்து உரறி யாவ ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்றான் $கம்ப.03212.4
கானிைட அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புவி
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) புrகின்றா $கம்ப.03213.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடியிேனான் அைனய
ேமல் கீ ழ் $கம்ப.03213.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உைடைமேயா உவைம
இல்லா $கம்ப.03213.3
மானிட தடிந்தனகள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவி என்றாள் $கம்ப.03213.4
ெசய்தனகள் மானிட எனத் திைச அைனத்தும் $கம்ப.03214.1
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைகவந்தது எr சிந்தின கண்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03214.2
ெநாய்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலித்ெதவுழில் நுவன்ற ெமாழி
ஒன்ேறா $கம்ப.03214.3
ெபாய் தவி பயத்ைத ஒழி புக்க புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என்றான் $கம்ப.03214.4
மன்மதைன ஒப்ப மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வட ேமருத்
$கம்ப.03215.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மதன் அழிப்ப திரள் ேதாளின் வலி தன்னால் $கம்ப.03215.2
என் அதைன இப்ெபாழுது இைசப்பது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழின் $கம்ப.03215.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதன் அழிப்ப ஒ இைமப்பின்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வில்லால். $கம்ப.03215.4

வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
முனித்தைலவபால் உைடய வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கம்ப.03216.1
இந்துவின் முகத்த எறி நrல் எழும் நாளக் $கம்ப.03216.2
கந்த மலைரப் ெபாருவு கண்ண கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைகய $கம்ப.03216.3
அந்தம் இல் தவத் ெதவுழில ஆ அவைர ஒப்பா $கம்ப.03216.4
வற்கைலய வாகழல மாபின் அணி நூல $கம்ப.03217.1
வில் கைலய ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உைற நாவ தளி ெமய்ய $கம்ப.03217.2
உற்கு அைலய உன்ைன ஒ துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தைனயும் உன்னா
$கம்ப.03217.3
ெசால் கைல எனத் ெதவுைலவு இல் தூணிகள் சுமந்தா. $கம்ப.03217.4
ஆறும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அஞ்சினம் அரக்கைர எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03218.1
ஏறும் ெநறி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03218.2
ேவறும் எனும் நுங்கள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேவெராடும் அடங்கக் $கம்ப.03218.3
ேகாறும் என முந்ைத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூளுறவு ெகாண்டா. $கம்ப.03218.4
மார உளேர இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஓ உலகின் வாழ்வா $கம்ப.03219.1
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உளேர அவrன் வில்லதனின் வல்லா $கம்ப.03219.2
ஆ ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) அன்னவைர ஒப்பவகள் ஐயா $கம்ப.03219.3
ஓெராருவேர இைறவ மூவைரயும் ஒப்பா. $கம்ப.03219.4
தரா வலய ேநமி உழவன் தயரதப் ேபப் $கம்ப.03220.1

பராவரு நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைமந்த
பழி இல்லா $கம்ப.03220.2
விராவரு வனத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விளம்ப
உைறகின்றா $கம்ப.03220.3
இராமனும் இலக்குவனும் என்ப ெபய என்றாள் $கம்ப.03220.4
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாசி வடி வாளால் $கம்ப.03221.1
அrந்தவரும் மானிட அrந்தும் உயி வாழ்வா $கம்ப.03221.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாஞூளாடும்
விழித்து இைறயும் ெவள்காது $கம்ப.03221.3
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராவணனும் இன் உயி ெகாடு இன்னும் $கம்ப.03221.4
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலியால்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03222.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மற்று
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(ஒல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைர
இறந்ேதன்_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03222.2
முற்ற உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) முதல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

முடி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03222.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதத்து
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாருந்தும் எனல் ஆேம $கம்ப.03222.4
மூளும் உளது ஆய பழி என்வயின் முடித்ேதா $கம்ப.03223.1

ஆளும் உளவாம் அவரது ஆ உயிரும் உண்டாம் $கம்ப.03223.2
வாளும் உளது ஓத விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டவன்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03223.3
நாளும் உள ேதாளும் உள நானும் உெளன் அன்ேறா $கம்ப.03223.4
புத்துறவு உறப் பழி புகுந்தது என நாணித் $கம்ப.03224.1
தத்துறுவது என்ைன மனேன தளரல் அம்மா $கம்ப.03224.2
எத்துய உனக்கு உளது இனிப் பழி சுமக்கப் $கம்ப.03224.3
பத்து உள தைலப் பகுதி ேதாள்கள் பல அன்ேறா $கம்ப.03224.4
என்று உைரெசயா நைகெசயா எr விழிப்பான் $கம்ப.03225.1
வன் துைண இலா இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மானிடைர வாளால் $கம்ப.03225.2
ெகான்றிலகளா ெநடிய குன்றுைடய கானில் $கம்ப.03225.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரேன முதலிேனா நிருத
என்றான் $கம்ப.03225.4
அற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தேலாடும்
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிக்
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03226.1
எற்றிய வயிற்றள் பாrன் இைட
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்குகின்றாள் $கம்ப.03226.2
சுற்றமும் ெதவுைலந்தது ஐய ெநாய்து எனச் சுமந்த ைகயள் $கம்ப.03226.3
உற்றது தெரழுயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒருவைக உைரக்கலுற்றாள்
$கம்ப.03226.4
ெசால் என் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேகட்டா
ெதவுடந்து எழு ேசைனேயாடும் $கம்ப.03227.1

கல் என்ற ஒலியில் ெசன்றா கரன் முதல் காைள_ெப.(காைள_ெப.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.03227.2
எல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கமலச் ெசங்கண் இராமன் என்று இைசத்த ஏந்தல்
$கம்ப.03227.3
வில் ஒன்றில் கடிைக மூன்றில் ஏறின விண்ணின் என்றாள் $கம்ப.03227.4
தா_ெப.(தா_ெப.) உைடத் தாைனேயாடும் தம்பிய தமியன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03228.1
ேபாrைட மடிந்தா என்ற உைர ெசவி
புகாத_எதி.ம.ெப.எச்.(புகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்னம்
$கம்ப.03228.2
காrைட உருமின் மாr_ெப.(மாr.) கனெலாடு பிறக்குமா ேபால் $கம்ப.03228.3
நெராடு ெநருப்புக் கான்ற நிைறெநடுங் கண்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03228.4
ஆயிைட எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றத்து அழுந்திய
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆழித் $கம்ப.03229.1
தயிைட உகுக்கும் ெநய்யில் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03229.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைட
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
என்ைன ெகால் நின்ைன இன்ேன $கம்ப.03229.3
வாய் இைட இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெகாய்ய என்றான் $கம்ப.03229.4
என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)

யாவக்கும் எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாத்
$கம்ப.03230.1
தன்ைமயன் இராமேனாடும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தவிரப் ேபாந்தாள்
$கம்ப.03230.2
மின் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) மருங்குல்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ேவய்வயின்
ெமன்ேதாள் ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03230.3
ெபான் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ெபாருட்டினால்
புகுந்தது என்றாள் $கம்ப.03230.4
ஆ அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என்னேலாடும் அரக்கியும் ஐய
ஆழ்ந்து $கம்ப.03231.1
ேத அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைக ெசம்ெபான்
ெசய் குலிகச் ெசப்பு $கம்ப.03231.2
பா அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) தண்டப்
பாக்கியம் பைடத்தது அம்மா $கம்ப.03231.3
ேப அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) சீைத என்று வடிவு எலாம்
ேபசலுற்றாள் $கம்ப.03231.4
காமரம் முரலும் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) கள் எனக் கனிந்த இன் ெசால்
$கம்ப.03232.1
ேதம் மல நிரந்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேதவக்கும் அணங்கு ஆம் என்னத்
$கம்ப.03232.2
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ேசடி ஆம் தரமும் அல்லள் $கம்ப.03232.3

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைர
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது ஏைழைம
பாலது அன்ேறா. $கம்ப.03232.4
மஞ்சு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளக ஓதி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வடித்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கம்ப.03233.1
பஞ்சு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பவளத்ைத_ெப.(பவளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) விரல்கள்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03233.2
அம் ெசாற்கள் அமுதில் அள்ளிக் ெகாண்டவள் வதனம் ஐய $கம்ப.03233.3
கஞ்சத்தின் அளவிற்ேறனும் கடலினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கண்கள்.
$கம்ப.03233.4
ஈசனா கண்ணின் ெவந்தான் என்னும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இழுைதச் ெசால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.03234.1
வாசம் நாறு ஓதியாைளக் கண்டனன் வவ்வல் ஆற்றான் $கம்ப.03234.2
ேபசலாம் தைகைமத்து அல்லாப் ெபரும்பிணி பிணிப்ப
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03234.3
ஆைசயால் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்ந்தான்
அநங்கன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அம்மா
$கம்ப.03234.4
தெவமூ உலகத்தும் காண்டி சிரத்தினில் பணத்திேனாகள் $கம்ப.03235.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தும் காண்டி அைலகடல் உலகில் காண்டி
$கம்ப.03235.2

ெவவ் உைல உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல வாளிைன
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள் $கம்ப.03235.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தாள் அங்கம் யாவக்கும்
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணாதாள். $கம்ப.03235.4
ேதாைளேய ெசால்லுேகேனா சுட முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உலவுகின்ற $கம்ப.03236.1
வாைளேய ெசால்லுேகேனா அல்லைவ வழுத்துேகேனா $கம்ப.03236.2
மீ ளவும் திைகப்பது அல்லால் தனி தனி விளம்பல் ஆற்ேறன் $கம்ப.03236.3
நாைளேய காண்டி அன்ேற நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு உைரப்பது
என்ேனா $கம்ப.03236.4
வில் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) என்றாலும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழி என்றாலும்
$கம்ப.03237.1
பல் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முத்து என்றாலும்
பவளத்ைத_ெப.(பவளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
என்றாலும் $கம்ப.03237.2
ெசால் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒவ்வாவால் ெசால்லலாம் உவைம உண்டநூ
$கம்ப.03237.3
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) என்றாலும் ேந உைரத்தாக வற்ேறா $கம்ப.03237.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சசிையப் ெபற்றான் இருமூன்று வதனத்ேதான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03238.1

தந்ைதயும் உைமையப் ெபற்றான் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசங்கணானும் $கம்ப.03238.2
ெசந்திரு மகைளப் ெபற்றான் சீைதையப் ெபற்றாய் நயும் $கம்ப.03238.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) பாக்கின் நன்ைம அவக்கு இைல உனக்ேக ஐயா
$கம்ப.03238.4
பாகத்தில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைவத்தான் பங்கயத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்ைன $கம்ப.03239.1
ஆகத்தில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைவத்தான் அந்தணன் நாவில் ைவத்தான்
$கம்ப.03239.2
ேமகத்தில் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்ைன
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் இைடைய நயும்
$கம்ப.03239.3
மாகத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வர ெபற்றால் எங்ஙனம்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்தி $கம்ப.03239.4
பிள்ைள ேபால் ேபச்சினாைளப் ெபற்றபின் பிைழக்கல் ஆற்றாய் $கம்ப.03240.1
ெகாள்ைள ேபாகின்ற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அவளுக்ேக ெகாடுத்தி ஐய
$கம்ப.03240.2
வள்ளேல உனக்கு நல்ேலன் மற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மைனயில்
வாழும் $கம்ப.03240.3
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ேபால் ெமாழியாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேகடு சூழ்கின்ேறன். அன்ேற. $கம்ப.03240.4
ேத தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
சீைத ேதவதம் உலகின் இம்ப $கம்ப.03241.1
வா தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைகயா தம் வயிறு
தந்தாளும் அல்லள் $கம்ப.03241.2

தா_ெப.(தா_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமலத்
தாைளத் தருக்கின கைடயச் சங்க $கம்ப.03241.3
ந தந்தது அதைன ெவல்வான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரம்பிற்று அன்ேற. $கம்ப.03241.4
மீ ன்ெகாண்டு ஊடாடும் ேவைல ேமகைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏத்தத்
$கம்ப.03242.1
ேதன்ெகாண்டு ஊடாடும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) சிற்றிைடச் சீைத என்னும்
$கம்ப.03242.2
மான் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊடாடு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
காண $கம்ப.03242.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊடாடும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இராமைனத் தருதி என்பால். $கம்ப.03242.4
தருவது விதிேய என்றால் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உைடயேரனும் $கம்ப.03243.1
வருவது வரும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அன்றி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைககூட வற்ேறா $கம்ப.03243.2
ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மாபும் ேதாள்கள் $கம்ப.03243.3
இருபதும் பைடத்த ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்துவது இனி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எந்தாய் $கம்ப.03243.4
இன்னவள் தன்ைன உன்பால் உய்ப்பல் என்று எடுக்கல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03244.1
என்ைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் தம்பி இைட புகுந்து இலங்கு
வாளால் $கம்ப.03244.2

முன்ைன மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டான் முடிந்தது என்
வாழ்வு முன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03244.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் உயிைர நப்பான்
துணிந்தெனன் என்னச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03244.4
ேகாபமும் மறனும் மானக் ெகாதிப்பும் என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03245.1
பாபம் நின்றிடத்து நில்லாப் ெபற்றி ேபால் பற்று விட்ட $கம்ப.03245.2
தபம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ைற உற்றால் என்னலாம் ெசயலில் புக்க
$கம்ப.03245.3
தாபமும் காம ேநாயும் ஆ உயி கலந்த. அன்ேற $கம்ப.03245.4
கரைனயும் மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) மூக்கிைனக் கடிந்தும்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03246.1
உரைனயும் மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பழிையயும்
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
$கம்ப.03246.2
அரைனயும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமன்
அம்பினால் முன்ைனப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03246.3
வரைனயும் மறந்தான். ேகட்ட மங்ைகைய
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலாதான் $கம்ப.03246.4
சிற்றிைடச் சீைத என்னும் நாமமும் சிந்ைத தானும் $கம்ப.03247.1

உற்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஒன்றாய் நின்றால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்ைற உன்ன $கம்ப.03247.2
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனமும் உண்டநூ மறக்கலாம் வழி மற்று யாேதா
$கம்ப.03247.3
கற்றன ஞானம் இன்ேறல் காமத்ைதக் கடக்கலாேமா $கம்ப.03247.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) உைடச் சாயலாைள வஞ்சியா முன்னம்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03248.1
எயில் உைட இலங்ைக நாதன் இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.) ஆம் சிைறயில்
ைவத்தான் $கம்ப.03248.2
அயில் உைட அரக்கன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அவ்வழி ெமள்ள ெமள்ள
$கம்ப.03248.3
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உைட நாளில்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெணய் ேபால்
ெவதும்பிற்று. அன்ேற $கம்ப.03248.4
விதியது வலியினானும் ேமல் உள விைளவினானும் $கம்ப.03249.1
பதி உறு ேகடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறுகிய
பயத்தினானும் $கம்ப.03249.2
கதி உறு ெபாறியின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கல்வி ேநாக்கா $கம்ப.03249.3
மதி இலி மைறயச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைம
ேபால் வளந்தது. அன்ேற $கம்ப.03249.4
ெபான் மயம் ஆன நங்ைக மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புகப் புன்ைம
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03250.1
தன்ைமேயா அரக்கன் தன்ைன அயத்தது ஓ தைகைமயாேலா $கம்ப.03250.2

மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓ வலத்தன் ஆனான் $கம்ப.03250.3
வன்ைமைய மாற்றும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காமத்ேத வதிந்தது. அன்ேற
$கம்ப.03250.4
எழுந்தனன் இருக்ைக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
ஏழ் உலகத்துடூளாரும் $கம்ப.03251.1
ெபாழிந்தன ஆசி ஓைச முழங்கின சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.03251.2
ெபாழிந்தன பூவின் மாr_ெப.(மாr.)
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) புறத்ேதா
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03251.3
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி சிந்ைதேயாடும் ஆடகக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.03251.4
பூவினால் ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு ேப அமளிப் பாங்கத்
$கம்ப.03252.1
ேதவிமா குழுவும் நங்கிச்
ேசந்தனன்_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ேசதேலாடும் $கம்ப.03252.2
நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்குப் $கம்ப.03252.3
பாவியாக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) பயப்பயப் பரந்தது அன்ேற $கம்ப.03252.4
நூக்கல் ஆகலாத காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நூறு நூறு ேகாடியாய்ப் $கம்ப.03253.1
பூக்க_குைற.எச்.(பூக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாச வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) வசு

சீம் ந ெபாதிந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) $கம்ப.03253.2

ேசக்ைக வ கrந்து

திக்கயங்கள் எட்டும்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.03253.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீதம் ேமவு சாந்து சந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தளி $கம்ப.03254.1
ேபாது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தேபாது
ெபாங்கு த மருந்தினால் $கம்ப.03254.2
ேவது ெகாண்டது என்ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவந்து விம்மு த $கம்ப.03254.3
ஊது வன் துருத்திேபால் உயித்து உயித்து உயங்கினான் $கம்ப.03254.4
தாவியாது தது_ெப.(தது_ெப.) எனாது ைதயலாைள ெமய் உறப் $கம்ப.03255.1
பாவியாத ேபாது இலாத பாவி மாைழ பானல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கம்ப.03255.2
காவி ஆன கண்ணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காண மூளும் ஆைசயால் $கம்ப.03255.3
ஆவி சால ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து
அழுங்குவானும் ஆயினான் $கம்ப.03255.4
பரம் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதிரம்
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாழி யாைனயின் $கம்ப.03256.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒடிந்து
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.03256.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) குைடந்த தும்பிேபால் அநங்கன் வாளி வந்துவந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) $கம்ப.03256.3

உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) குைடந்து
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து உைளந்து உைளந்து
ஒடுங்கினான் $கம்ப.03256.4
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) துன்று ேகாைதேயாடு ஒ
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இைட $கம்ப.03257.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) உண்டு கண்டது என்று
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்கும் நைமயான்
$கம்ப.03257.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி ேபால மல்லிைகத்
$கம்ப.03257.3
தெனமூறல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்தேபாது
சீறுவானும் ஆயினான் $கம்ப.03257.4
அன்னகாைல அங்குநின்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுங்கு சிந்ைதயான் $கம்ப.03258.1
இன்ன ஆறு ெசய்ெவன் என்று ஒ எண் இலான் இரங்குவான் $கம்ப.03258.2
பன்னு ேகாடி தப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பாைலயாழ் பழித்த ெசால்
$கம்ப.03258.3
ெபான் அனா எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கு ஒ
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஊடு ேபாயினான் $கம்ப.03258.4
மாணிக்கம் பனசம் வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மரகதம் வயிரம் ேதமா $கம்ப.03259.1
ஆணி ெபான் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.)
அரவிந்த ராகம் பூகம் $கம்ப.03259.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சாலம் குருவிந்தம் தெஙமூகு ெவள்ளி $கம்ப.03259.3

பாணித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பளிங்கு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பாடலம் பவளம்.
மன்ேனா $கம்ப.03259.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற நிவந்த ெசங்ேகழ் மணிமரம் துவன்றி மாக $கம்ப.03260.1
மீ ெனாடு மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) தம்மில் ேவற்றுைம தெரழுதல் ேதற்றாத்
$கம்ப.03260.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நாப்பண் ெசம்ெபான்
மண்டபத்துள் ஆண்டு ஓ $கம்ப.03260.3
பால்நிற அமளி ேசந்தான் ைபயுள் உற்று உயங்கி ைநவான் $கம்ப.03260.4
கனிகளின் மலrன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள் உண்டு
களிெகாள் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.03261.1
வனிைதய மழைல இன்ெசால் கிள்ைளயும் குயிலும் வண்டும் $கம்ப.03261.2
இனியன மிழற்றுகின்ற யாைவயும் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.03261.3
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்ைகய
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.03261.4
பருவத்தால் வாைடவந்த பசும்பனி அநங்கன் வாளி $கம்ப.03262.1
உருவிப் புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உைளந்து விம்மி $கம்ப.03262.2
இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பேலாடும் $கம்ப.03262.3
ெவருவிப் ேபாய்ச் சிசிரம் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.03262.4
வன் பைண மரமும் தய மைலகளும்
குளிர_குைற.எச்.(குளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆழும் $கம்ப.03263.1

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனி எrந்தது என்றால் ேவனிைல விளம்பல் ஆேமா
$கம்ப.03263.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டாைர
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆம் மருந்தும் உண்டநூ $கம்ப.03263.3
இன்பமும் துன்பம்தானும் உள்ளத்ேதாடு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.03263.4
மாதிரத்து இறுதி காறும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
$கம்ப.03264.1
ேவதைன ெவப்பம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவனிலும்
ெவதுப்புங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.03264.2
யாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இங்கு இதனின் முன்ைனச் சிசிரம்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இதைன நக்கிக் $கம்ப.03264.3
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) ஆம் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) தன்ைனக் ெகாணருதி
விைரவின் என்றான் $கம்ப.03264.4
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ெகாதித்தன குவவுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.03265.1
சீதமும் சுடுேமா முன்ைனச் சிசிரேம காண் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.03265.2
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்ேற அருள் அலது இயற்ற என்ன $கம்ப.03265.3
யாதும் இங்கு இருது
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) யாைவயும்
அகற்றுக என்றான் $கம்ப.03265.4

என்னலும் இருது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏகின யாவும் தத்தம் $கம்ப.03266.1
பன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேயாகி ேபால்
பற்று நத்த $கம்ப.03266.2
பின்னரும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிணிமுதல்
பாசம் வசித்

$கம்ப.03266.3
துன் அருந்தவத்தின் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துறக்கம்ேபால் ேதான்றிற்று. அன்ேற $கம்ப.03266.4
கூலத்தா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குளிப்ெபாடு
ெவதுப்பும் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03267.1
நலத்து ஆ அரக்கன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெநய் இன்றி எrந்தது அன்ேற
$கம்ப.03267.2
காலத்தால் வருவது ஒன்ேறா காமத்தால் கனலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தச்
$கம்ப.03267.3
சீலத்தால் அவிவது அன்றிச் ெசய்யத்தான்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உண்டநூ $கம்ப.03267.4
நாரம் உண்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வைளயம் நானச் $கம்ப.03268.1
சாரம் உண்டிருந்த சீதச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) தளி
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாேதாடு $கம்ப.03268.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) உண்டிருந்தும் சிந்ைத அயகின்றான் அயல் நின்றாைர
$கம்ப.03268.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) உண்டு என்ப ஓடி இந்துைவக் ெகாணதி என்றான்
$கம்ப.03268.4

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியன் நக மீ து ேபாதும்
$கம்ப.03269.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஒதுங்குகின்ற நிைறமதிேயாைன ேநடி $கம்ப.03269.2
அஞ்சைல வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) நின்ைன அைழத்தனன்
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்னச் $கம்ப.03269.3
சஞ்சலம் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.)
உதிக்கல் உற்றான் $கம்ப.03269.4
அயி உறக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந ஆழி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழி நத்துச் $கம்ப.03270.1
ெசயி உறக் கலந்தது ஆண்டு ஓ ேதய்வு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $கம்ப.03270.2
வயிரம் உற்று உைடந்து
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) வலியவற் ெசல்லுமா
ேபால் $கம்ப.03270.3
உயி தெறக் காலன் என்பான் ஒத்தனன் உதயம் ெசய்தான் $கம்ப.03270.4
பரா வரும் கதிகள் எங்கும் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ப் படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானில் $கம்ப.03271.1
தராதலத்து எவரும் ேபணா அவைனேய சலிக்கும் நரால் $கம்ப.03271.2
அரா அைணத் துயிலும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ஓந்து அற்றம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03271.3

இராவணன் உயிேமல் உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திகிrயும் என்னல் ஆனான் $கம்ப.03271.4
அருகு உறு பாலின் ேவைல அமுது எலாம் அைளந்து வாrப் $கம்ப.03272.1
பருகின பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலாச் சுடப் பனிெமன்
கற்ைற $கம்ப.03272.2
ெநr உறு புருவச் ெசங்கண் அரக்கற்கு ெநருப்பின் நாப்பண் $கம்ப.03272.3
உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி அள்ளி வசினால்

ஒத்தது. அன்ேற $கம்ப.03272.4
மின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திrந்தது அன்ன விழு நிலா மிதிைல
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03273.1
ெசந்ெநல் அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) திருமகள் ெசவ்வி ேகளா
$கம்ப.03273.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதவுைலந்து ேசாரும் அரக்கைன
நாளும் ேதாலாத் $கம்ப.03273.3
துன்னலன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் எனச் சுட்டது அன்ேற
$கம்ப.03273.4
கரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலன் அஞ்சும் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கறுத்து
ேநாக்கித் $கம்ப.03274.1
தரும் கதிச் சீத யாக்ைகச் சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) தருதி என்ன $கம்ப.03274.2
முருங்கிய கனலின் மூr விடத்திைன முகக்கும் சீற்றத்து $கம்ப.03274.3
அருங்கதி அருக்கன்தன்ைன ஆ அைழத்தகள் என்றான் $கம்ப.03274.4

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிச் சிலத அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாைர
$கம்ப.03275.1
இவ்வழி தருதும் என்பது இயம்பலாம் இயல்பிற்று அன்றால் $கம்ப.03275.2
ெசவ்வழிக் கதிேரான் என்றும் ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.)
ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) அன்றி வாரான் $கம்ப.03275.3
ெவவ் வழித்து எனினும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விமானத்தின் ேமலது என்றா
$கம்ப.03275.4
பணம் தாழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பணிெமாழியாக்கு அன்புபட்டா படும்
காமக் $கம்ப.03276.1
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன்னம் அறியாதான்
ெகாதியாநின்றான் மதியாேல $கம்ப.03276.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் தாமைரயின் தனிப் பைகஞன் என்னும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஒருதாேன $கம்ப.03276.3
உணந்தான் உணவுற்று அவன்ேமல் இட்டு உயி
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்க்க உைர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03276.4
ேதயா நின்றாய் ெமய் ெவளுத்தாய் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கறுத்தாய்
நிைலதிrந்து $கம்ப.03277.1
காயா நின்றாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நயும் கண்டா ெசால்லக் ேகட்டாேயா
$கம்ப.03277.2
பாயாநின்ற மல வாளி பறியாநின்றா இன்ைமயால் $கம்ப.03277.3
ஓயா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உயி காத்தற்கு
உrயா யாவ உடுபதிேய $கம்ப.03277.4

ஆற்றா ஆகில் தம்ைமக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்காேரா என் ஆ
உயிக்குக் $கம்ப.03278.1
கூற்றாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலச் சனகி
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) தாமைரக்குத்
$கம்ப.03278.2
ேதாற்றாய் அதனால் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கrந்தாய் ெமலிந்தாய் ெவதும்பத்
ெதவுடங்கினாய் $கம்ப.03278.3
மாற்றா_ெப.(மாற்றா_ெப.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கண்டு அழிந்தால்
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ஆக வற்றாேமா $கம்ப.03278.4
என்னப் பன்னி இட உழவா இரேவாடு இவைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகற்றி $கம்ப.03279.1
முன்ைனப் பகலும் பகேலானும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் ெமாழியாமுன்
$கம்ப.03279.2
உன்னற்கு அrய உடுபதியும் இரவும் ஒளித்த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியில்
$கம்ப.03279.3
பன்னற்கு அrய பகலவனும் பகலும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரந்தவால் $கம்ப.03279.4
இருக்கின் ெமாழியா எr முகத்தின் ஈந்த ெநய்யின் அவி ெசம்ெபான்
$கம்ப.03280.1
உருக்கி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கதி
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அனல்ேபால் விrந்தது உய கமலம்
$கம்ப.03280.2
அருக்கன் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைமந்து அடங்கி
வாழாது அடாத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எய்திச் $கம்ப.03280.3

ெசருக்கி இைடேய திரு இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறிேயா ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசதாம்பல்
$கம்ப.03280.4
நாணி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி
மழுங்கி_வி.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுங்காநின்ற
உடம்பினன் ஆய்ச் $கம்ப.03281.1
ேசணில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சாய்ந்து கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) தாரம் பின் ெசல்லப் $கம்ப.03281.2
பூணின் ெவய்ேயான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைசேய புகுதப் ேபாவான்
புகழ்ேவந்த $கம்ப.03281.3
ஆைண ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைல
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) அரச_ெப.(அரெச_ெப.)
ேபான்றான் அல் ஆண்டான் $கம்ப.03281.4
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அன்பைர மலrன்
ேசக்ைகயுள் $கம்ப.03282.1
புணந்தில இைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவகுளி ெபாங்கலால் $கம்ப.03282.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழ மகளிகள் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) நங்கிட
$கம்ப.03282.3
உணந்தில கனவினும் ஊடல் தந்தில $கம்ப.03282.4
தள்ளுறும் உயிrன தைலவ நங்கலால் $கம்ப.03283.1
நள் இரவிைட உறும் நடுக்கம் நங்கலா $கம்ப.03283.2
ெகாள்ைளயின் அல கருங்குவைள_ெப.(கருங்குவைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மல $கம்ப.03283.3
கள் உகுவன எனக் கலுழும் கண்ணினா $கம்ப.03283.4

அைண மலச் ேசக்ைகயுள் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தந்தன $கம்ப.03284.1
பைணகைளத் தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவள வல்லி
ேபால் $கம்ப.03284.2
இைண மலக் ைககளின் இறுக இன் உயித் $கம்ப.03284.3
துைணவைரத் தழுவின துயில்கின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.03284.4
அளி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெதவுறும்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய் கதி $கம்ப.03285.1
ஒளி பட உணந்தில உறங்குகின்றன $கம்ப.03285.2
ெதளிவு இல இன் துயில் விைளயும் ேசக்ைகயுள் $கம்ப.03285.3
களிகைள நிகத்தன களிநல் யாைனேய $கம்ப.03285.4
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற துைற ெதவுறும்
விளக்கம் யாைவயும் $கம்ப.03286.1
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இழுது அஃகல ஒளி
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.03286.2
அருந்துைற நிரம்பிய உயிrன் அன்பைரப் $கம்ப.03286.3
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறதரும் குலப்
ேபைதமாrேன $கம்ப.03286.4
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
உrஞ்சு உறு ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) புல்லியும் $கம்ப.03287.1
வைனந்தில ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா மல $கம்ப.03287.2
நனந்தைல அமளியில் துயிலும் நங்ைகமா $கம்ப.03287.3

அனந்தrன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ேணாடு ஒத்தவாம் அேரா
$கம்ப.03287.4
இச்ைசயில் துயில்பவ யாவ கண்களும் $கம்ப.03288.1
நிச்சயம் பகலும் தம் இைமகள் நங்கல $கம்ப.03288.2
பிச்ைசயும் இடுதும் என்று உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேபணலா $கம்ப.03288.3
வச்ைசய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மைன வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
மானேவ $கம்ப.03288.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உறு பிrவின நாளின் நளம் ஓ $கம்ப.03289.1
தஞ்சு உற விடுவது ஓ தயாவு தாங்கலால் $கம்ப.03289.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயினா என
$கம்ப.03289.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறக் களித்தன ேநமிப்புள் எலாம் $கம்ப.03289.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதிக்கு அல்லது நடுவண்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03290.1
ஆைணயில் திறக்கிலா அலrல் பாய்வன $கம்ப.03290.2
மாண் விைன பயன்படா மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேச
$கம்ப.03290.3
பாணrல் தளந்தன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) தும்பிேய $கம்ப.03290.4
அரு மணிச் சாளரம் அதனின் ஊடு புக்கு $கம்ப.03291.1
எr கதி இன் துயில் எழுப்பி எய்தவும் $கம்ப.03291.2
மருஞூளாடு தெரறுள் உறும் நிைலய மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
$கம்ப.03291.3

தெரறுள் உற ெமய்ப்ெபாருள் ெதளிந்திலாrேன $கம்ப.03291.4
ஏவலின் வன்ைமைய எண்ணல் ேதற்றல $கம்ப.03292.1
நாவல இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளின் நாம
நூல் $கம்ப.03292.2
காவலின் நுனித்து உண கணித மாக்களும் $கம்ப.03292.3
கூவுறு ேகாழியும் துயில்வு ெகாண்டேவ $கம்ப.03292.4
இைனயன உலகினில் நிகழும் எல்ைலயில் $கம்ப.03293.1
கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அரக்கனும் கண்ணின் ேநாக்கினான் $கம்ப.03293.2
நிைனவுறும் மனத்ைதயும் ெநருப்பில் தய்க்குமால் $கம்ப.03293.3
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திங்கேள ஆகுமால்
என்றான் $கம்ப.03293.4
திங்ேகளா அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசல்வ ெசங்கதி
$கம்ப.03294.1
ெபாங்கு உைளப் பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) அம் புரவித் ேதரதால் $கம்ப.03294.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி சுடுவேத அன்றி ெமய் உறத் $கம்ப.03294.3
தங்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி சுடத் தகாது என்றா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.03294.4
நலச் சிகரக் கிr அன்னவன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ேயான் $கம்ப.03295.1
ஆலத்தினும் ெவய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற $கம்ப.03295.2
ேவைலக் குரைலத் தவிெகன்று விலக்கி ேமைல $கம்ப.03295.3
மாைலப் பிைறப் பிள்ைளைய கூவுதி வல்ைல என்றான் $கம்ப.03295.4

ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) நிருதக்கு இைற
அம்ெமாழி ெசால்லேலாடும் $கம்ப.03296.1
அந்நாளின் நிரம்பிய அம்மதி ஆண்டு ஒ ேவைல $கம்ப.03296.2
முந்நாளின் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைறயாகி முைளத்தது என்றால்
$கம்ப.03296.3
எந்நாளும் அருந்தவம் அன்றி இயற்றல் ஆேமா $கம்ப.03296.4
குடபாலின் முைளத்தது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குணங்கள் தேயான் $கம்ப.03297.1
வடவா அனல் அன்று எனின் மண்_ெப.(மண்_ெப.) பிட ைவத்த பாம்பின்
$கம்ப.03297.2
விடவாள் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அன்று எனின் என்ைன ெவகுண்டு
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.03297.3
அட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவிக்ெகாடு ேதான்றியது ஆகும். அன்ேற
$கம்ப.03297.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண் சடிலத் தைலைவத்தது தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தரங்கம் $கம்ப.03298.1
ேமாதும் கடலிற்கு இைட முந்து
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாேத $கம்ப.03298.2
ஓதும் கடுைவத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மிடற்றின் ஒளித்த தக்ேகான் $கம்ப.03298.3
ஈதும் கடுவாம் என எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணம் அன்ேறா $கம்ப.03298.4
உரும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலத்து உயி நுங்கிய
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஓடித் $கம்ப.03299.1

திருமு இச்சிறு மின் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தைம குைறந்தது இல்ைல
$கம்ப.03299.2
கருைமக் கைற ெநஞ்சினின் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாம்பின் $கம்ப.03299.3
ெபருைமச் சிறுைமக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபற்றி குைறந்தது உண்டநூ
$கம்ப.03299.4
கன்னக் கனியும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தன்ைனயும் காண்டும் அன்ேற
$கம்ப.03300.1
முன்ைனக் கதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அகற்றுதி முன்பு சான்ற $கம்ப.03300.2
என்ைனச் சுடும் என்னின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏழ் உலகத்தும்
வாழ்ேவா $கம்ப.03300.3
பின்ைனச் சில_ெப.(சில_ெப.) உய்வ என்று அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேபச்சும் உண்டநூ $கம்ப.03300.4
ஆண்டு அப்பிைற நங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் $கம்ப.03301.1
தண்டற்கு எளிதாய்ப் பல ேதய்ப்பன ேதய்க்கல்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03301.2
ேவண்டில் கரபத்திரத்து ஈந்து விழுத்தல் ஆகிக் $கம்ப.03301.3
காண்டற்கு இனிது ஆய்ப் பல கந்து திரட்டல்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03301.4
முருடு ஈந்து உருட்டற்கு எளிது என்பது என் முற்றும் முற்றிப் $கம்ப.03302.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தங்கு இல் ேகள்விச் சுட புக்கு வழங்கல் இன்றிக்
$கம்ப.03302.2

குருடு ஈங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னக் குறிக்ெகாண்டு
கண்ேணாட்டம் குன்றி $கம்ப.03302.3
அருள் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின் கrது என்பது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அந்தகாரம் $கம்ப.03302.4
விள்ளாது ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட ேமல் உற
வங்கி

எங்கும் $கம்ப.03303.1
நள்ளா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விழுங்கேலாடும் $கம்ப.03303.2
எள்ளா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் யாவரும் வவது

என்பது $கம்ப.03303.3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட ஒருத்தன் என்றான்
$கம்ப.03303.4
ேவைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வலியால் விழுங்கும் $கம்ப.03304.1
ஆலத்தின் அடங்குவது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணந்ேதன் $கம்ப.03304.2
ஞாலத்ெதவுடு விண்முதல் யாைவயும் நாவின் நக்கும் $கம்ப.03304.3
காலக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) காவிடம் உண்டு கறுத்தது அன்ேற $கம்ப.03304.4
அம்பும் அனலும் நுைழயாக் கன அந்தகாரத்து $கம்ப.03305.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் ஒப்பு அrது ஆய
துப்பின் $கம்ப.03305.2
ெகாம்ப குரும்ைபக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாண்டது திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
தாங்கி $கம்ப.03305.3

ெவம்பும் தமிேயன் முன் விளக்கு எனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.03305.4
மருள் ஊடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயக்ேகா மதி
மற்றும் உண்டநூ $கம்ப.03306.1
தெரறுளாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ேனா திணி ைம
இைழத்தாலும் ஒவ்வா $கம்ப.03306.2
இருளூடு இரு குண்டலம் ெகாண்டும் இருண்ட நலச் $கம்ப.03306.3
சுருடூளாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ சுட மா மதி
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.03306.4
புைடெகாண்டு எழு ெகாங்ைகயும் அல்குலும் புல்கி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03307.1
இைட கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரழுந்தாம் $கம்ப.03307.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நுங்கிய கண் உைடயா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ெமல்ல
$கம்ப.03307.3
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மங்ைகயராய் என் மனத்தவ ஆயினாேர $கம்ப.03307.4
பண்ேட உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழினும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பைடக்
கணாைரக் $கம்ப.03308.1
கண்ேடன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபால்வது ஒ
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருக் கண்டிேலனால் $கம்ப.03308.2
உண்ேட எனின் ேவறு இனி எங்ைக உணத்தி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03308.3

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஏறு ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மடவாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.03308.4
பூண்டு இப்பிணி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உறுகின்றது
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபாறாதாள் $கம்ப.03309.1
ேதண்டிக் ெகாடுவந்தனள் ெசய்வது ஒ மாறும் உண்டநூ $கம்ப.03309.2
காண்டற்கு இனியாள் உருக் கண்டவட்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றால் $கம்ப.03309.3
ஈண்டு இப்ெபாழுேத விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்ைகையக் கூவுக என்றான் $கம்ப.03309.4
என்றான் எனலும் கடிது ஏகின கூவும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.03310.1
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிருதக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேவ அற மாய்த்தல்
ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03310.2
ஒன்றாத காமக்கனல் உள் தெறேலாடும் நாசி $கம்ப.03310.3
ெபான் தாழ் குைழ தன்ெனாடும் ேபாக்கினள் ேபாய்ப் புகுந்தாள் $கம்ப.03310.4
ெபாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சில் ெகாடியாள்
புகுந்தாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03311.1
ெநய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ வாளவன் ேந உற
ேநாக்கு நங்காய் $கம்ப.03311.2
ைம நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் முன்ன $கம்ப.03311.3
இந்நின்றவள் ஆம் ெகால் இயம்பிய சீைத என்றான் $கம்ப.03311.4

ெசந்தாமைரக் கண்ெணாடும் ெசங்கனி வாயிேனாடும் $கம்ப.03312.1
சந்து ஆ தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாஞூளாடும் தாழ் தடக் ைகேகளாடும்
$கம்ப.03312.2
அம் தா_ெப.(தா_ெப.) அகலத்ெதவுடும் அஞ்சனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
என்ன $கம்ப.03312.3
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வல் வில் இராமன் என்றாள் $கம்ப.03312.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பால் உரு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டது ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஈண்டு $கம்ப.03313.1
எண்பாலும் இலாதது ஒ ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) உரு என்றி என்ேன $கம்ப.03313.2
கண் பால் உறும் மாைய கவற்றுதல் கற்ற
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.03313.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பாலவேர ெகால் விைளப்பவ மாைய என்றான் $கம்ப.03313.4
ஊன்றும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அப்புறம் ஒன்றினும் ஓடல் இன்றி
$கம்ப.03314.1
ஆன்றும் உளது ஆம் ெநடிது ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கனற்ற நின்றாய்க்கு
$கம்ப.03314.2
ஏன்று உன் எதிேர விழி ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடங்கள் ேதாறும் $கம்ப.03314.3
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைனயாள்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெதவுல் ெநறித்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றாள் $கம்ப.03314.4

அன்னாள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூற அரக்கனும் அன்னது ஆக
$கம்ப.03315.1
நின்னால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமைனக் காண்குறும் ந என் என்றான்
$கம்ப.03315.2
எந்நாள் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்ைன
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ெசய்தான் $கம்ப.03315.3
அந்நாள் முதல் யானும் அயத்திலன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றாள் $கம்ப.03315.4
ஆம் ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அடுக்கும் என் ஆக்ைகெயாடு ஆவி
ைநய $கம்ப.03316.1
ேவமால் விைனேயற்கு இனி என் விடிவாகும் என்னக் $கம்ப.03316.2
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) உலகுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) குைறகின்றது என்ேன $கம்ப.03316.3
பூ மாண் குழலாள் தைன வவ்வுதி ேபாதி என்றாள் $கம்ப.03316.4
என்றாள் அகன்றாள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கனும் ஈடு அழிந்தான்
$கம்ப.03317.1
ஒன்றானும் உணந்திலன் ஆவி உைலந்து ேசாந்தான் $கம்ப.03317.2
நின்றாரும் நடுங்கின நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள
நாளினாேல $கம்ப.03317.3
ெபான்றாது உளன் ஆயினன் அத்துைண ேபாலும் அன்ேற $கம்ப.03317.4
இறந்தா பிறந்தா என இன் உயி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கம்ப.03318.1

மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உணந்தான்
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) மாடு நின்றாைர ேநாக்கிக் $கம்ப.03318.2
கறந்தால் என நதரு சந்திர காந்தத்தாேல $கம்ப.03318.3
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
எனச் ெசப்புக என்றான் $கம்ப.03318.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற தச்சன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உணந்தான் $கம்ப.03319.1
சிந்தா விைன அன்றியும் ைகவிைனயாலும் ெசய்தான் $கம்ப.03319.2
அம் தாம ெநடுந்தறி ஆயிரத்தால்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03319.3
சந்து ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) தாமைரேயானும்
நாண $கம்ப.03319.4
காந்தம் அமுதின் துளி கால்வன கால மீ னின் $கம்ப.03320.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஒளி அன்றியும் ேமெலாடு கீ ழ் விrத்தான்
$கம்ப.03320.2
பூ தெனமூறல் புகுந்து உைற சாளரமும் புைனந்தான் $கம்ப.03320.3
ஏந்தும் மணிக் கற்பகச் சீதளக் கா இைழத்தான் $கம்ப.03320.4
ஆணிக்கு அைம ெபான் ைக மணிச் சுட ஆய் விளக்கம் $கம்ப.03321.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற்று இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சீப்பன தெயமூவ
மடந்ைதமாகள் $கம்ப.03321.2
பூணிற் ெபாலிவா புைட ஏந்திடப் ெபாங்கு ேதாளான் $கம்ப.03321.3

மாணிக்க மானத்திைட மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) காண
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03321.4
அல் ஆயிர ேகாடி அடுக்கியது ஒத்தேதனும் $கம்ப.03322.1
நல்லா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆம் நளி வால் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாமப் $கம்ப.03322.2
பல் ஆயிர ேகாடி பனி சுட ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.03322.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் ஆய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஓடி இrந்தது
அன்ேற $கம்ப.03322.4
ெபாற்பு உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒன்பதும் பூவின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03323.1
கற்பத் தருவின் கதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கற்ைற நாற
$கம்ப.03323.2
அல் பற்று அழியப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆக்கியதால் அருக்கன் $கம்ப.03323.3
நிற்பத் ெதளிகின்றது நள்சுட ேமன்ைம அன்ேறா $கம்ப.03323.4
ஊறு ஓைச முதல் ெபாறி யாைவயும் ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$கம்ப.03324.1
ேதறா நிைல உற்றது ஓ சிந்ைதயன் ெசய்ைக ஓரான் $கம்ப.03324.2
ேவறு ஆய பிறப்பு இைட ேவட்ைக விசித்தது ஈப்ப $கம்ப.03324.3
மாறு ஓ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புக்கு என மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $கம்ப.03324.4
தண்டல் இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேவா தாம் ேவண்டின தாயின்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03325.1

மண்டல மகர ேவைல அமுெதவுடும் வந்தது என்னப் $கம்ப.03325.2
பண் தரு சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசு_ெப.(பசு_ெப.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உயித்த
ைபம் ெபான் $கம்ப.03325.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி மலrல்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீதளச் ேசக்ைக சாந்தான்
$கம்ப.03325.4
ேந இைழ மகளி_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நிைற நைற வாசம்
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03326.1
ேவr அம் சரளச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேவனிலான்
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.03326.2
ஆகலி அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமிழ்து என
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஆவி $கம்ப.03326.3
தrனும் உதவற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தெனமூறல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.03326.4
சாளரத்து ஊடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவழ்தலும்
தrத்தல் ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03327.1
நள் அரத்தங்கள் சிந்தி ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரான் $கம்ப.03327.2
வாழ் மைனப் புகுந்தது ஆங்கு ஓ மாசுணம் வரக் கண்டன்ன $கம்ப.03327.3
ேகாள் உறக் ெகாதித்து விம்மி உைழயைரக் கூவிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03327.4

கூவலின் உயித்த சில் ந உலகிைனக் குப்புற்று என்னத் $கம்ப.03328.1
ேதவrன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்ைன இன்னலும் ெசயத் தக்காேனா
$கம்ப.03328.2
ஏவலின் அன்றித் தெனமூறல் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
எய்திற்று என்னாக் $கம்ப.03328.3
காவலின் உைழய தம்ைமக் ெகாணருதி கடிதின் என்றான் $கம்ப.03328.4
அவ்வழி உைழய ஓடி ஆண்டு அவக் ெகாணதேலாடும் $கம்ப.03329.1
ெவவ்வழி அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண்
ெவரு உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவய்ேயான்
$கம்ப.03329.2
ெசவ்வழி தெனமூறலாற்குத் திருத்தின  நெகால் என்ன $கம்ப.03329.3
இவ்வழி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலத் தைட
அவற்கு இல்ைல என்றா $கம்ப.03329.4
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெவருவா என்றால் $கம்ப.03330.1
மாண்டது ேபாலும் ெகாள்ைக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைட
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) வல்ைலத் $கம்ப.03330.2
ேதண்டின  திைசகள் ேதாறும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற விைசயின் ெசல்குற்று
$கம்ப.03330.3
ஈண்டு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைனப் பற்றி இருஞ்சிைற
இடுதி என்றான் $கம்ப.03330.4
காற்றிேனான் தன்ைன வாளா முனிதலின் கண்டது இல்ைல $கம்ப.03331.1

கூற்றும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன இன்ேன
குறுகுமால் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால்
$கம்ப.03331.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தரும் கருங்கண் சீைத ெமய் அருள் புைனேயன் என்றால்
$கம்ப.03331.3
ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அைமச்சைரக் ெகாணதி என்றான் $கம்ப.03331.4
ஏவின சிலத ஓடி ஏ எனும் துைணயில் எங்கும் $கம்ப.03332.1
கூவின கூவேலாடும் குறுகின ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதேமல்
$கம்ப.03332.2
மாவினில் சிவிைக தன்ேமல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
களிற்றின் ைவயத் $கம்ப.03332.3
ேதவரும் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தன்னில் ேதவரும் சிந்ைத சிந்த $கம்ப.03332.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்திrயேராடு மாசு அற
மனத்தின் எண்ணிச் $கம்ப.03333.1
சிந்ைதயில் நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயன் ெதளிவு
இல் ெநஞ்சன் $கம்ப.03333.2
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ெசல்வது ஆண்டு ஓ விமானத்தில் ஆரும் இன்றி
$கம்ப.03333.3
இந்தியம் அடக்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrசன்
இருக்ைக ேசந்தான் $கம்ப.03333.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrசன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இராவணன் எய்தேலாடும் $கம்ப.03334.1

ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயத்தன் சிந்ைத
ெபாருமுற்று ெவருவுகின்றான் $கம்ப.03334.2
கருந்தட மைல அன்னாைன எதிெகாண்டு கடன்கள் யாவும் $கம்ப.03334.3
திருந்திடச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்வித்
திருமுகம் ேநாக்கிச் ெசப்பும் $கம்ப.03334.4
சந்த மலத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கற்பக நழல் தைலவற்கும் $கம்ப.03335.1
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வாய் $கம்ப.03335.2
இந்த வனத்து என் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இருக்ைகக்கு எளிேயாrன்
$கம்ப.03335.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்து என் ெசால்லுதி என்றான்
மருள்கின்றான் $கம்ப.03335.4
ஆனது அைனத்தும் ஆவி தrத்ேதன் அயகின்ேறன் $கம்ப.03336.1
ேபானது ெபாற்பும் ேமன்ைமயும் அற்ேறன் புகேழாடும் $கம்ப.03336.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உனக்கு இன்று
எங்ஙன் உைரக்ேகன் இனி என் ஆ $கம்ப.03336.3
வானவருக்கும் நாண அடுக்கும் வைச அம்மா $கம்ப.03336.4
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தrத்ேதா மானிட மற்று அங்கு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வாளால் $கம்ப.03337.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிைல ேநந்தா
$கம்ப.03337.2
என் மரபுக்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மரபுக்கும் இதன்ேமல் ஓ
$கம்ப.03337.3
புன்ைம தெரழுப்பின் ேவறு இனி மற்று என் புகழ் ேவேலாய் $கம்ப.03337.4

திருகு சினத்தா முதிர மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
சிறிேயா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03338.1
பருகினன் என்றால் ெவன்றி நலத்தில் பழி அன்ேறா $கம்ப.03338.2
இருைக சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உன்
$கம்ப.03338.3
மருக உலந்தா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
மைலந்தான்_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வr வில்லால்
$கம்ப.03338.4
ெவப்பு அழியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சும் உலந்ேதன் விளிகின்ேறன் $கம்ப.03339.1
ஒப்பு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) என்ேற ேபா
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒல்ேலன் உடன் வாழும்
$கம்ப.03339.2
துப்பு அழி ெசவ்வாய் வஞ்சிைய ெவௗவத் துைண ெகாண்டிட்டு $கம்ப.03339.3
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழி நின்னால் தrய வந்ேதன்.
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) என்றான் $கம்ப.03339.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால் அைனத்தும்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் எrகின்ற
$கம்ப.03340.1
கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்னக் கிளராமுன் $கம்ப.03340.2
சிச்சி எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்ச் ெசவி ெபாத்தித் தெரறுமந்தான்
$கம்ப.03340.3
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) அகற்றிச் ெசற்ற மனத்ேதாடு அைறகின்றான்
$கம்ப.03340.4

மன்னா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ்ைவ
முடித்தாய் மதி அற்றாய் $கம்ப.03341.1
உன்னால் அன்று ஈது ஊழ்விைன என்ேற உணகின்ேறன் $கம்ப.03341.2
இன்னாேதனும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைரப்பன் இதம் என்னச் $கம்ப.03341.3
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அன்ேற
அன்னவனுக்குத் துணிவு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03341.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்ேதாடு உன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நேய அனல் முற்றிப் $கம்ப.03342.1
பற்றிைன உய்த்தாய் பற்பல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பசி கூர $கம்ப.03342.2
உற்று உயி உள்ேள ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலந்தாய்
பிைன அன்ேற $கம்ப.03342.3
ெபற்றைன ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இழந்தால் ெபறலாேமா $கம்ப.03342.4
திறத் திறனாேல ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முற்றித் திரு உற்றாய் $கம்ப.03343.1
மறத் திறனாேல ெசால்லுதி ெசால் ஆய் மைற வல்லாய் $கம்ப.03343.2
அறத் திறனாேல எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) அன்ேறா
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நயும் $கம்ப.03343.3
புறத் திறனாேல பின்னும் இழக்கப் புகுவாேயா $கம்ப.03343.4
நாரம் ெகாண்டா நாடு கவந்தா நைட_ெப.(நைட_ெப.) அல்லா $கம்ப.03344.1
வாரம் ெகாண்டா மற்று ஒருவற்கு ஆய் மைன வாழும் $கம்ப.03344.2
தாரம் ெகாண்டா என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம்ைமத் தருமம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.03344.3

ஈரும் கண்டாய் கண்டக உய்ந்தா எவ ஐயா $கம்ப.03344.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) உற்றான் அகலிைக ெபாற்பால் அழிவுற்றான்
$கம்ப.03345.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஒப்பா எத்தைனேயா தாம்
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) உற்றா $கம்ப.03345.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) திரு ஒப்பா எத்தைனேயா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
திரு உண்பா $கம்ப.03345.3
மந்திரம் அற்றா உற்றது உைரத்தாய் மதி அற்றாய் $கம்ப.03345.4
ெசய்தாேயனும் தவிைனேயாடும் பழி அல்லால் $கம்ப.03346.1
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஈன்றான் $கம்ப.03346.2
ைவதால் அன்ன வாளிகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் வழிேயாடும்
$கம்ப.03346.3
ெகாய்தான் அன்ேற ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) முடித்து உன் குழு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.03346.4
என் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ேன எண்ணைலேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
கரன் என்பான் $கம்ப.03347.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாைனக்கு ேமல் உளன் என்னும் நிைல அம்மா
$கம்ப.03347.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைனத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதெராடு மாளத் தனு
ஒன்றால் $கம்ப.03347.3
ெகான்றான் முற்றும் ெகால்ல
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) குறிெகாண்டான்
$கம்ப.03347.4

ெவய்ேயா யாேர வர விராதன் துைண ெவய்ேயா $கம்ப.03348.1
ஐேயா ேபானான் அம்ெபாடும் உம்பக்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்றால் $கம்ப.03348.2
உய்வா யாேர நம்மின் எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணேதாறும்
$கம்ப.03348.3
ைநயா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்து நலிவாேயா
$கம்ப.03348.4
மாண்டா மாண்டா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனி மாள்வா ெதவுழில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03349.1
ேவண்டா ேவண்டா ெசய்திடின் உய்வான் விதி உண்டநூ $கம்ப.03349.2
ஆண்டா ஆண்டா எத்தைன என்ேகன் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேநானா
$கம்ப.03349.3
ஈண்டா ஈண்டா நின்றவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இல அன்ேறா
$கம்ப.03349.4
எம்பிக்கும் என் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தனக்கும் இறுதிக்கு
ஓ $கம்ப.03350.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உய்க்கும் ேபா வில்லி தனக்கும் அயல்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03350.2
தம்பிக்கும் என் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) தவிந்ேத தளகின்ேறன்
$கம்ப.03350.3
கம்பிக்கும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்ேற கவல்கின்ேறன் $கம்ப.03350.4

நின்றும் ெசன்றும் வாழ்வன யாவும் நிைலயாவாய்ப் $கம்ப.03351.1
ெபான்றும் என்னும் ெமய்ம்ைம உணந்தாய் புைலயாள் தற்கு $கம்ப.03351.2
ஒன்றும் உன்னாய் என் உைர ெகாள்ளாய் உய ெசல்வத்து $கம்ப.03351.3
என்றும் என்றும் ைவகுதி ஐயா இனி என்றான் $கம்ப.03351.4
கங்ைக சைட ைவத்தவெனாடும் கயிைலெவற்பு ஓ $கம்ப.03352.1
அங்ைகயின் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனது ஆடு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மணித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03352.2
இங்கு ஒ மனிதற்கு எளிய என்றைன எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03352.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் எrயப் புருவம் மீ து உற விைடத்தான்
$கம்ப.03352.4
நிகழ்ந்தைத நிைனத்திைல என் ெநஞ்சின் நிைல அஞ்சாது $கம்ப.03353.1
இகழ்ந்தைன எனக்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) நங்ைக
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.03353.2
அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைர ஒப்பு உற
அைமத்தவைர ஐயா $கம்ப.03353.3
புகழ்ந்தைன தனிப்பிைழ ெபாறுத்தெனன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.03353.4
தன்ைன முனிவுற்ற தறுகண் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இேலாைனப் $கம்ப.03354.1
பின்ைன முனிவுற்றிடும் எனத் தவிதல் ேபணான் $கம்ப.03354.2
உன்ைன முனிவுற்று உன குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
முனிவுற்றாய் $கம்ப.03354.3
என்ைன முனிவுற்றிைல இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03354.4

எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலேய நிைனயின் ஈசன்
இகல் வில்லாய் $கம்ப.03355.1
வடித்த மைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வலித்தி
என வாrப் $கம்ப.03355.2
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இைட பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03355.3
ஒடித்த மைல அண்டம் முகடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மைலயன்ேறா $கம்ப.03355.4
யாதும் அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
உைரெகாளாய் இகல் இராமன் $கம்ப.03356.1
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) புைனயா முன் உயி ெகாள்ைளபடும் அன்ேற
$கம்ப.03356.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மதியால் இஃது ஒ ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) என்றாய் $கம்ப.03356.3
சீைத உருேவா நிருத தவிைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறா
$கம்ப.03356.4
உஞ்சு பிைழயாய் உறவிேனாடும் என உன்னா $கம்ப.03357.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பைற ேமாதும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நிைனயகில்லாய் $கம்ப.03357.2
அஞ்சும் எனது ஆ உயி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருகு நின்றா $கம்ப.03357.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) நுகவாைர இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனலும் நன்ேறா $கம்ப.03357.4

ஈசன் முதல் மற்றும் இைமேயா உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) மற்ைறத்
$கம்ப.03358.1
ேதசம் முதல் முற்றும் ஒ இைமப்பின் உயி தின்ப $கம்ப.03358.2
ேகாசிகன் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைட ெகாதிப்ேபாடு $கம்ப.03358.3
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப $கம்ப.03358.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அடல் ைக உைடயாைன மழுவாளால் $கம்ப.03359.1
ஏ எனும் உைரக்குள் உயி ெசற்ற எதிrல்லான் $கம்ப.03359.2
ேமய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) முற்றும் வr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சிைலயிேனாடும் $கம்ப.03359.3
தாயவன் வலி தைகைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உறு தைகத்ேதா
$கம்ப.03359.4
ேவதைன ெசய் காம விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேமலிட ெமலிந்தாய் $கம்ப.03360.1
தது_ெப.(தது_ெப.) உைர ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்ைக சிைதவு அன்ேறா
$கம்ப.03360.2
மாதுலனும் ஆய் மரபின் முந்ைத உற
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03360.3
ஈது உைரெசய்ேதன் அதைன எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றன் $கம்ப.03360.4
என்ன உைர அத்தைனயும் எத்தைனயும் எண்ணிச் $கம்ப.03361.1
ெசான்னவைன ஏசின அரக்க பதி
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03361.2

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உயி ெசற்றவைன அஞ்சி
உைறகின்றாய் $கம்ப.03361.3
உன்ைன ஒருவற்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உணைக நன்ேறா
$கம்ப.03361.4
திக்கயம் ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைல
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.03362.1
புக்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருக்ைக புைகவித்து
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் $கம்ப.03362.2
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) நடத்தும் எைனேயா தயரதன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.03362.3
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) நலிகிற்ப இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) வலி அன்ேறா $கம்ப.03362.4
மூவுலகினுக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாயகம் முடித்ேதன் $கம்ப.03363.1
ேமவல கிைடக்கின் இதன்ேமல் இனியது உண்டநூ $கம்ப.03363.2
ஏவல் ெசயகிற்றி எனது ஆைண வழி எண்ணிக் $கம்ப.03363.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் அைமச்ச கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கடவது உண்டநூ $கம்ப.03363.4
மறுத்தைன எனப் ெபறினும் நின்ைன வடி வாளால் $கம்ப.03364.1
ஒறுத்து மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உற்றது முடிப்ெபன் ஒழிகல்ேலன் $கம்ப.03364.2
ெவறுப்பன கிளத்தல் உறும் இத்ெதவுழிைல விட்டு என் $கம்ப.03364.3
குறிப்பின் வழி நிற்றி உயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலின் என்றான்
$கம்ப.03364.4

அரக்கன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் அறிந்தனன்
அடங்கி ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.03365.1
தருக்கின ெகடுவ என்றல் தத்துவ நிைலயிற்று அன்ேறா $கம்ப.03365.2
ெசருக்குநத் தத்தும் என்பா தம்மின் ஆ ெசருக்க என்னா $கம்ப.03365.3
உருக்கிய ெசம்பின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ந என
உைரக்கல் உற்றான் $கம்ப.03365.4
உன் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உறுதி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண்ைமயின்
உணத்திேனன் மற்று $கம்ப.03366.1
என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) இறுதி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அச்சத்தால் இைசத்ேதன்
அல்ேலன் $கம்ப.03366.2
நன்ைமயும் தைம அன்ேற நாசம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றேபாது $கம்ப.03366.3
புன்ைமயின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நராய் ெசய்வது
புகல்தி என்றான் $கம்ப.03366.4
என்றலும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லி
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளி நங்கிக் $கம்ப.03367.1
குன்று எனக் குவிந்த ேதாளாய் மாரன் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ெகாதிக்கும் அம்பால்
$கம்ப.03367.2
ெபான்றலின் இராமன் அம்பால் ெபான்றேல புகழ் உண்டு அன்ேறா $கம்ப.03367.3
தெனமூறைலப் பைகக்கச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீைதையத் தருதி என்றான் $கம்ப.03367.4
ஆண்ைடயான் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற அரக்க ஓ இருவேராடும்
$கம்ப.03368.1

பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் மானம் தரத் தண்டகம்
புக்க காைலத் $கம்ப.03368.2
தூண்டிய சரங்கள் பாயத் துைணவ பட்டு உருள அஞ்சி $கம்ப.03368.3
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன என் ெகால்
விளம்புக என்றான் $கம்ப.03368.4
ஆயவன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற அரக்கேகான் ஐய ெநாய்து உன்
$கம்ப.03369.1
தாைய ஆ உயி உண்டாைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெகாலச் சைமந்து
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03369.2
ேபாய் ஐயா புணப்பது என்ைன என்பது ெபாருந்திற்று ஒன்ேறா $கம்ப.03369.3
மாையயால் வஞ்சித்து அன்ேறா
ெவௗவுதல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அவைள என்றான்
$கம்ப.03369.4
புறத்து இனி உைரப்பது என்ேன புரவலன் ேதவி தன்ைனத் $கம்ப.03370.1
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உழி அன்றி வஞ்சித்து எய்துதல் சிறுைமத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03370.2
அறத்து உளது ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
அமத்தைல ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $கம்ப.03370.3
மறத் துைற வளத்தி மன்ன என்ன மாrசன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03370.4

ஆனவன் உைரக்க நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்க ேகான்
அவைர ெவல்லத் $கம்ப.03371.1
தாைனயும் ேவண்டுேமா என் தடக்ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தக்கது அன்ேறா
$கம்ப.03371.2
ஏைனய இறக்கில் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்ேற $கம்ப.03371.3
மான் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆதலாேல மாையயின்
வலித்தும் என்றான் $கம்ப.03371.4
ேதவிையத் தண்டா முன்னம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சரத்தின் சிந்திப் $கம்ப.03372.1
ேபாம் வைக புணப்பன் என்று புந்தியால் புகல்கின்ேறற்கும் $கம்ப.03372.2
ஆம் வைக ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல்ைல ஆ
விதி விைளைவ ஓவா $கம்ப.03372.3
ஏவிய ெசய்வது அல்லால் இல்ைல ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்று எண்ணா
$கம்ப.03372.4
என்ன மா மாயம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மற்று இயற்றுவது இயம்புக
என்றான் $கம்ப.03373.1
ெபான்னின் மான் ஆகிப் புக்கு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான்ைன மால்
புணத்துக என்ன $கம்ப.03373.2
அன்னது ெசய்ெவன் என்னா மாrசன் அைமந்து ேபானான் $கம்ப.03373.3
மின்னும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க ேகானும் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெநறியில் ேபானான் $கம்ப.03373.4
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வில் வலி
கண்டைமயால் $கம்ப.03374.1
தானாக அைமந்து சைமந்திலனால் $கம்ப.03374.2

மான் ஆகுதி என்றவன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலியால் $கம்ப.03374.3
ேபானான் மனமும் ெசயலும் புகல்வாம் $கம்ப.03374.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகும் வரைர

ேவறு
$கம்ப.03375.1
அஞ்சு உற்று மறுக்கு உறும் ஆழ் குழி ந $கம்ப.03375.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உற்றுழி மீ னின் நடுக்கு உறுவான் $கம்ப.03375.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உற்றது ஒ ெபற்றி நிைனப்பு அrதால் $கம்ப.03375.4
அக்காலமும் ேவள்வியின் அன்று ெதவுடந்து $கம்ப.03376.1
எக்காலும் நலிந்தும் ஒ ஈறு ெபறான் $கம்ப.03376.2
முக்காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் $கம்ப.03376.3
புக்கான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராகவன் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) $கம்ப.03376.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மானம் இலாத தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ஒளி சால்
$கம்ப.03377.1
மின் மானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓ $கம்ப.03377.2
ெபான் மான் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெகாடு ேபாயினனால் $கம்ப.03377.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மான் அைனயாள் தைன நாடுறுவான் $கம்ப.03377.4
கைல மான் முதலாயின கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எலாம் $கம்ப.03378.1
அைல மானுறும் ஆைசயின் வந்தனவால் $கம்ப.03378.2
நிைல மா மன வஞ்சைன ேநயம் இலா $கம்ப.03378.3

விைல_ெப.(விைல_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) கண் யாரும்
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.03378.4
ெபாய் ஆம் என ஓது புறஞ் ெசாலினால் $கம்ப.03379.1
ைநயா இைட ேநாவ நடந்திடுவாள் $கம்ப.03379.2
ைவேதவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வால் வைள முன்ைக எனும் $கம்ப.03379.3
ெகாய்யா மலரால் மல ெகாய்குறுவாள் $கம்ப.03379.4
உண்டாகிய ேகடு உைடயா துயில்வாய் $கம்ப.03380.1
எண் தானும் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையயா
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) $கம்ப.03380.2
கண்டா எனல் ஆம் வைக கண்டனளால் $கம்ப.03380.3
பண்டு ஆரும் உறா இட பாடுறுவாள் $கம்ப.03380.4
காணா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ைகதவம் என்று உணராள் $கம்ப.03381.1
ேபணாத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாடு ேபணினளால் $கம்ப.03381.2
வாணாள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் மாளுதலால் $கம்ப.03381.3
வழ்
 நாளில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புவி ேமவுதலால் $கம்ப.03381.4
ெநற்றிப் பிைறயாள் முனம் நின்றிடலும் $கம்ப.03382.1
முற்றிப் ெபாழி காதலின் முந்துறுவாள் $கம்ப.03382.2
பற்றித் தருக என்ெபன் எனப் பைதயா $கம்ப.03382.3
ெவற்றிச் சிைல வரைன

ேமவினளால் $கம்ப.03382.4
ஆணிப் ெபானின் ஆகியது ஆய் கதிரால் $கம்ப.03383.1
ேசணில் சுடகின்றது திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெசவி கால் $கம்ப.03383.2

மாணிக்க மயத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மான் உளதால் $கம்ப.03383.3
காணத் தகும் என்றனள் ைகெதவுழுவாள் $கம்ப.03383.4
இம்மான் இந்நிலத்தினில் இல்ைல எனா $கம்ப.03384.1
எம்மான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனச் சிறிது எண்ணல் ெசயான்
$கம்ப.03384.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மான் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெசால்
ெகாடு ேதம் மலேரான் $கம்ப.03384.3
அம்மானும் அருத்தியன் ஆயினனால் $கம்ப.03384.4
ஆண்டு அங்கு இைளேயான் உைரயாடினனால் $கம்ப.03385.1
ேவண்டும் எனல் ஆம் விைளவு அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனாப்
$கம்ப.03385.2
பூண் துஞ்சு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபாய்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.03385.3
காண்டும் என வள்ளல் கருத்து உணவான் $கம்ப.03385.4
காயம் கனகம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கால் ெசவி வால் $கம்ப.03386.1
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருேவாடு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனலால் $கம்ப.03386.2
மாயம் எனல் அன்றி மனக் ெகாளேவ $கம்ப.03386.3
ஏயும் இைற ஐயுறவு என்ற அளேவ $கம்ப.03386.4
நில்லா உலகின் நிைல ேநைமயினால் $கம்ப.03387.1
வல்லாரும் உணந்தில மன் உயிதாம் $கம்ப.03387.2
பல் ஆயிர ேகாடி பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளவால்
$கம்ப.03387.3

இல்லாதன இல்ைல இளங்குமரா $கம்ப.03387.4
என் என்று நிைனந்தது இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.03388.1
கன்னங்களின் ேவறு உள காணுதுமால் $கம்ப.03388.2
ெபான்னின் ஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழ் $கம்ப.03388.3
அன்னங்கள் பிறந்தது அறிந்திைலேயா $கம்ப.03388.4
முைறயும் முடிவும் இல ெமாய் உயி என்று $கம்ப.03389.1
இைறவன் இைளயாெனாடு இயம்பினனால் $கம்ப.03389.2
பைறயும் துைண அன்னது பல் ெநறி ேபாய் $கம்ப.03389.3
மைறயும் என ஏைழ வருந்தினளால் $கம்ப.03389.4
அைனயவள் கருத்ைத உன்னா அஞ்சனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03390.1
புைன இைழ காட்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று ேபாயினான்
ெபாறாத சிந்ைதக் $கம்ப.03390.2
கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தம்பி பின்பு ெசன்றனன்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா $கம்ப.03390.3
விைன என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் எதி விழித்தது அன்ேற
$கம்ப.03390.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுதி உைட மதியின்
ஒன்றும் $கம்ப.03391.1

தூக்கிலன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான்
அதன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசால்லல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03391.2
ேசக்ைகயின் அரவு நங்கிப் பிறந்தது ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03391.3
பாக்கியம் உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அன்ேறா அன்னது பழுது ேபாேமா
$கம்ப.03391.4
என் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைளயவ இதைன
ேநாக்காய் $கம்ப.03392.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பது அல்லால் தைன ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உவைம உண்டநூ $கம்ப.03392.2
பல் நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரளம்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசும்புல் ேமல்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) $கம்ப.03392.3
மின் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவள்ளியின்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $கம்ப.03392.4
வr சிைல மைற வேலாேன மான் இதன் வடிைவ
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03393.1
அrைவய ைமந்த யாேர ஆதரம் கூகிலாதா $கம்ப.03393.2

உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊவன பறப்ப யாவும்
$கம்ப.03393.3
விr சுட விளக்கம் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விட்டிலின் வழ்வ

காணாய் $கம்ப.03393.4
ஆrயன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற அன்னது தன்ைன ேநாக்கிச்
$கம்ப.03394.1
சீrயது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று சிந்ைதயில்
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) தம்பி $கம்ப.03394.2
காrயம் என்ைன ஈண்டுக் கண்டது கனக மாேனல் $கம்ப.03394.3
ேவr அம் தெரழுயல் வர மீ ள்வது ஏ ேமன்ைம என்றான் $கம்ப.03394.4
அற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பகரா முன்னம் அழகைன
அழகியாளும் $கம்ப.03395.1
ெகாற்றவன் ைமந்த மற்று இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைழவு உைட உைழைய
வல்ைல $கம்ப.03395.2
பற்றிைன தருதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பதியிைட அவதி எய்தப்
$கம்ப.03395.3
ெபற்றுழி இனிது உண்டாடப் ெபறற்கு அருந்தைகைமத்து என்றாள் $கம்ப.03395.4
ஐய நுண் மருங்குல் நங்ைக அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரெசய்ய
ஐயன் $கம்ப.03396.1
ெசய்ெவன் என்று அைமய ேநாக்கித் ெதளிவு உைடச் ெசம்மல் ெசப்பும்
$கம்ப.03396.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) வல் அரக்க வஞ்சம் விரும்பினா
விைனயின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03396.3

ைகதவ மான் என்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) காணுதி கைடயின் என்றான்
$கம்ப.03396.4
மாயேமல் மடியும் அன்ேற வாளியின் மடிந்த ேபாது $கம்ப.03397.1
காய் சினத்தவைரக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்ேதாமும் ஆதும் $கம்ப.03397.2
தூயேதல் பற்றிக் ேகாடும்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரண்டின்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.03397.3
தயேத உைரத்தி என்றான் ேதவைர இடுக்கண் தப்பான் $கம்ப.03397.4
பின் நின்றா எைனய என்றும் உணகிலம்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயம் $கம்ப.03398.1
என் என்றும் ெதளிதல் ேதற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் $கம்ப.03398.2
முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயின் நின்றா
முனிந்துள ேவட்டம் முற்றல் $கம்ப.03398.3
ெபான் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிரத் ேதாளாய்
புகழுைடத் தரம் அன்று என்றான் $கம்ப.03398.4
பைக உைட அரக்க என்றும் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) என்றும் பயிலும் மாயம்
$கம்ப.03399.1
மிைக உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரதத்ைத விடுதும் என்றால்
$கம்ப.03399.2
நைக உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற ஆதலின்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னாத் $கம்ப.03399.3

தைக உைடத் தம்பிக்கு அந்நாள் சதுமுகன் தாைத
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03399.4
அடுத்தவும் எண்ணிச் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அண்ணேல
அைமதி அன்ேறா $கம்ப.03400.1
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதன் பின் நின்றாகள்
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உள எனினும் வில்லால் $கம்ப.03400.2
ெதவுடுத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூவித்
ெதவுடந்தெனன் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03400.3
படுக்குெவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பற்றிெனன் ெகாணெவன் என்றான்
$கம்ப.03400.4
ஆயிைட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்னாள் அமுது
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.03401.1
வாயிைட மழைல இன்ெசால் கிளியினில் குழறி மாழ்கி $கம்ப.03401.2
நாயக நேய பற்றி நல்கைல ேபாலும் என்னாச் $கம்ப.03401.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
சிந்துபு சீறிப் ேபானாள் $கம்ப.03401.4
ேபானவள் புலவி ேநாக்கிப் புரவலன் ெபாலன் ெகாள் தாராய் $கம்ப.03402.1
மான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நாேன பற்றி வல்ைலயின் வருெவன்
அன்ேற $கம்ப.03402.2
கான் இயல் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னாைளக் காத்தைன இருத்தி என்னா
$கம்ப.03402.3

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நகு சரமும் வில்லும் வாங்கினன் விைரயல் உற்றான்
$கம்ப.03402.4
முன்னமும் மகவாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூவrல்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபானான் $கம்ப.03403.1
அன்ன மாrசன் என்ேற அயித்தெனன் இதைன ஐயா $கம்ப.03403.2
இன்னமும் காண்டி வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஏகு என
இருைக கூப்பிப் $கம்ப.03403.3
ெபான் அனாள் புக்க சாைல காத்தனன் புறத்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03403.4
மந்திரத்து இைளேயான் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ெமாழி மனத்துக்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03404.1
சந்திரற்கு உவைம சான்ற வதனத்தாள் சலத்ைத ேநாக்கிச் $கம்ப.03404.2
சிந்துரப் பவளச் ெசவ்வாய் முறுவலன் சிகரச் ெசவ்விச் $கம்ப.03404.3
சுந்தரத் ேதாளினான் அம் மானிைனத் ெதவுடரல் உற்றான் $கம்ப.03404.4
மிதித்தது ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ெமல்ல ெவறித்தது ெவருவி மீ தில்
$கம்ப.03405.1
குதித்தது ெசவிைய நட்டிக் குரபதம் உரத்ைதக் கூட்டி $கம்ப.03405.2
உதித்து எழும் ஊைத உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உருவச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03405.3
கதிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கல்வி ேவேற காட்டுவது ஒத்தது அன்ேற
$கம்ப.03405.4

நட்டினான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளந்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$கம்ப.03406.1
மீ ட்டும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நட்டற்கு அம்மா ேவறும் ஓ அண்டம் உண்டநூ
$கம்ப.03406.2
ஓட்டினான் ெதவுடந்த தன்ைன ஒழிவு அற
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.03406.3
காட்டினான் அன்றி அன்று அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடுப்ைப யா கணிக்கற்
பாலா $கம்ப.03406.4
குன்றிைட இவரும் ேமகக் குழுவிைடக்
குதிக்கும்_ெப.எச்.(குதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூடச்
$கம்ப.03407.1
ெசன்றிடின் அகலும் தாழின் தண்டல் ஆம் தைகைமத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03407.2
நின்றேத ேபால நங்கும் நிதிவழி ேநயம் நட்டும் $கம்ப.03407.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனப் ேபாயிற்று அம்மா $கம்ப.03407.4
காயம் ேவறு ஆகிச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருமம் ேவறு ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.03408.1
ஏயுேம என்னின் முன்னம் எண்ணேம இளவற்கு உண்ேட $கம்ப.03408.2
ஆயுேமல் உறுதல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்க
ஆனவகள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03408.3

மாயேம ஆயேத நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
வருந்தியது_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்றான் வள்ளல்
$கம்ப.03408.4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால் $கம்ப.03409.1
ெசற்று வானில் ெசலுத்தல் உற்றான் என $கம்ப.03409.2
மற்று அம்மாய அரக்கன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாளா $கம்ப.03409.3
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவகத்தின் உம்பrன்
ஓங்கினான் $கம்ப.03409.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்தினில் ஐயனும்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03410.1
சக்கரத்தில்_ெப.(சக்கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தைகவு அrது ஆயது
ஓ $கம்ப.03410.2
ெசக்க ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெசலுத்தினான்
$கம்ப.03410.3
புக்க ேதயம் புக்கு இன் உயி ேபாக்கு எனா $கம்ப.03410.4
ெநட்டு இைலச் சரம் வஞ்சைன ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறப் $கம்ப.03411.1
பட்டது அப்ெபாழுேத பகு வாயினால் $கம்ப.03411.2
அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக $கம்ப.03411.3
விட்டு அைழத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்று என வழ்ந்தனன்

$கம்ப.03411.4
ெவய்யவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருெவாடு வழ்தலும்

$கம்ப.03412.1
ெசய்யது அன்று எனச் ெசப்பிய தம்பிைய $கம்ப.03412.2
ஐயன் வல்லன் என் ஆ உயி வல்லன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03412.3

உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
வல்லன் என்று உன்னினான் $கம்ப.03412.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) நளத்து அரற்றினன்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

அந் $கம்ப.03413.1
நசன் ேமனிைய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற
ேநாக்கினான் $கம்ப.03413.2
மாசு இல் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ேவள்வியில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா $கம்ப.03413.3
rசேன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்பதும் ேதறினான்
$கம்ப.03413.4
புைழத்த வாளி உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) புகப் புல்லிேயான் $கம்ப.03414.1
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாையயின் என்
குரலால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03414.2
அைழத்தது உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய ெவய்துமால் $கம்ப.03414.3
மைழக் கண் ஏைழ என்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வருந்தினான் $கம்ப.03414.4
மாற்றம் இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) மாயம் மாrசன் என்று
$கம்ப.03415.1
ஏற்றம் முன் உணந்தான் இருந்தான் எனது $கம்ப.03415.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேதரும் அறிவினன் ஆதலால் $கம்ப.03415.3
ேதற்றுமால் இைளேயான் எனத் ேதறினான் $கம்ப.03415.4
மாள்வேத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆக
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அலன் $கம்ப.03416.1

சூழ்வது ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசால்லினால் $கம்ப.03416.2
மூள்வது ஏதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முடியா முனம் $கம்ப.03416.3
மீ ள்வேத நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மீ ண்டனன் $கம்ப.03416.4
சங்கு அடுத்த தனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமனியாற்கு $கம்ப.03417.1
அங்கு அடுத்த நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அைறந்தனம் $கம்ப.03417.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அடுத்த மலக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாட்கு $கம்ப.03417.3
இங்கு அடுத்த தைகைம இயம்புவாம் $கம்ப.03417.4
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அைலத்து முைழ திறந்து ஏங்கிய $கம்ப.03418.1
ெசயி தைலக்ெகாண்ட ெசால் ெசவி ேசதலும் $கம்ப.03418.2
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) தலத்திைட உற்றது ஒ ெகாள்ைகயாள் $கம்ப.03418.3
வயிறு அைலத்து விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மயங்கினாள் $கம்ப.03418.4
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைழ எனப் ேபைதேயன் $கம்ப.03419.1
முடித்தெனன் முதல் வாழ்வு என ெமாய் அழல் $கம்ப.03419.2
ெகாடிப் படிந்தது என ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாள் அரா $கம்ப.03419.3
இடிக்கு உைடந்தது எனப் புரண்டு ஏங்கினாள் $கம்ப.03419.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) வந்த

குணத்தின் எம் ேகாமகன் $கம்ப.03420.1
மற்ைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் புr மாையயால் $கம்ப.03420.2

இற்று வழ்ந்தனன்

என்னவும் என் அயல் $கம்ப.03420.3
நிற்றிேயா இைளேயாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
என்றாள் $கம்ப.03420.4
எண்ைமயா உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓ $கம்ப.03421.1
திண்ைமயா உள எனச் ெசப்பற் பாலேரா $கம்ப.03421.2
ெபண்ைமயால் உைரெசயப் ெபறுதிரால் என $கம்ப.03421.3
உண்ைமயான் அைனயவட்கு உணரக் கூறினான் $கம்ப.03421.4
ஏழுேம கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் ஏழுேம $கம்ப.03422.1
சூழும் ஏழ் மைல அைவ ெதவுடந்த சூழல்வாய் $கம்ப.03422.2
வாழும் ஏைழய சிறுவலிக்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம $கம்ப.03422.3
தாழுேம இராகவன் தனிைம ைதயl $கம்ப.03422.4
பா எனப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எனப் பவனம் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) $கம்ப.03423.1
ேப என அைவ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முனியில்
ேபருமால் $கம்ப.03423.2
கா எனக் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கமலக்
கண்ணைன $கம்ப.03423.3
யா எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடrன் ஆழ்கின்ற $கம்ப.03423.4
இைடந்துேபாய் நிசிசரற்கு இராமன் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03424.1
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது அைழக்குேம
அைழக்குமாம் எனின் $கம்ப.03424.2

மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அண்டங்கள் ேமல
கீ ழன $கம்ப.03424.3
உைடந்து ேபாம் அயன் முதல் உயிரும் வயுமால்

$கம்ப.03424.4
மாற்றம் என் பகவது மண்ணும் வானமும் $கம்ப.03425.1
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன் திrபுரம் எrத்த புங்கவன்
$கம்ப.03425.2
ஏற்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில் இற்றது எம்பிரான்
$கம்ப.03425.3
ஆற்றலின் அைமவது ஓ ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உண்ைமேயா $கம்ப.03425.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஈண்டு ந கருதிற்று எய்துேமல் $கம்ப.03426.1
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகமும்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முந்து உள $கம்ப.03426.2
ேதவரும் முனிவரும் முதல ெசவ்விேயா $கம்ப.03426.3
ஏவரும் வவ

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr )
எஞ்சுமால். $கம்ப.03426.4
பரக்க_குைற.எச்.(பரக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் பகவது பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
பண்ணவன் $கம்ப.03427.1
துரக்க அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) படத் ெதவுைலந்து ேசாகின்ற
$கம்ப.03427.2
அரக்கன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றினான் அதற்கு
$கம்ப.03427.3
இரக்கம் உற்று இரங்கலி இருத்தி ஈண்டு என்றான் $கம்ப.03427.4

என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இயம்பலும்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றத்தள் $கம்ப.03428.1
ெகான்றன இன்னலள் ெகாதிக்கும் உள்ளத்தள் $கம்ப.03428.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நிைல இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெநறியிற்று அன்று எனா $கம்ப.03428.3
வன் தறுகண்ணினள் வயித்துக் கூறுவாள் $கம்ப.03428.4
ஒருபகல் பழகினா உயிைர ஈவரால் $கம்ப.03429.1
ெபருமகன் உைலவுறு ெபற்றி ேகட்டும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03429.2
ெவருவைல நின்றைன ேவறு என் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி
$கம்ப.03429.3
எr இைட கடிது வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இறப்ெபன்
ஈண்டு எனா $கம்ப.03429.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வனத்திைடத் தாவும் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
ேபால் $கம்ப.03430.1
தூம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காட்டு எr ெதவுடகின்றாள் தைனச் $கம்ப.03430.2
ேசம வில் குமரனும் விலக்கிச் சீறடிப் $கம்ப.03430.3
பூ முக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புல்லிச் ெசால்லுமால்
$கம்ப.03430.4
துஞ்சுவது என்ைன ந ெசாற்ற ெசால்ைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03431.1
அஞ்சுெவன் மறுக்கிெலன் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி $கம்ப.03431.2
இஞ்சு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அடியேனன் ஏகுகின்றெனன் $கம்ப.03431.3

ெவஞ்சினம் விதியிைன ெவல்ல வல்லேமா $கம்ப.03431.4
ேபாகின்ேறன் அடியேனன்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகடு $கம்ப.03432.1
ஆகின்றது அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைண ந மறுத்து
$கம்ப.03432.2
ஏகு என்ற இருக்கின்ற தமியி என்று பின் $கம்ப.03432.3
ேவகின்ற சிந்ைதயான் விைடெகாண்டு ஏகினான் $கம்ப.03432.4
இருப்பேனல் எr இைட இறப்பரால் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.03433.1
ெபாருப்பு அைனயான் இைடப் ேபாெவேன எனின் $கம்ப.03433.2
அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) இல் ேகடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆருயி
$கம்ப.03433.3
விருப்பேனற்கு என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று
விம்மினான் $கம்ப.03433.4
அறம்தனால் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இலது
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆக்கலாம் $கம்ப.03434.1
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடு இவக்கு உறும் இதனின்
இவ்வழி $கம்ப.03434.2
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம் இதைனேய துணிெவன்
ெதவுல் விைனப் $கம்ப.03434.3
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து இதுபடும் ேபைதேயன்
எனா $கம்ப.03434.4

ேபாவது புrவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புகுந்தது உண்டு எனின்
$கம்ப.03435.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் எருைவயின் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
கண்ணுறும் $கம்ப.03435.2
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
அறிவித்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் $கம்ப.03435.3
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசய் தவத்தினால் ெசம்மல் ஏகினான் $கம்ப.03435.4
இைளயவன் ஏகலும் இறவு பாக்கின்ற $கம்ப.03436.1
வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இராவணன் வஞ்சம் முற்றுவான் $கம்ப.03436.2
முைள வrத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும்
முப்பைகத் $கம்ப.03436.3
தைள அr தவத்தவ வடிவும் தாங்கினான் $கம்ப.03436.4
ஊண் இலனாம் என உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியன் $கம்ப.03437.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநறி வந்தது ஓ வருத்தச் ெசய்ைகயன் $கம்ப.03437.2
பாணியின் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
படிக்கின்றான் என $கம்ப.03437.3
வைணயின்

இைசபட ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பாடுவான் $கம்ப.03437.4
பூப் ெபாதி அவிழ்ந்தன நைடயன் பூதலம் $கம்ப.03438.1
தப் ெபாதிந்தாம் என
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகயன் $கம்ப.03438.2

காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நடுக்கு உறும் காலன்
ைகயினன் $கம்ப.03438.3
மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் $கம்ப.03438.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மணிெதவுட தவத்தின் மாைலயன் $கம்ப.03439.1
ஆைமயின் இருக்ைகயன்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆக்ைகயன் $கம்ப.03439.2
நாம நூல் மாபினன் நணுகினான் அேரா $கம்ப.03439.3
தூ மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருந்ததி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல்வாய் $கம்ப.03439.4
ேதாம் அறு சாைலயின் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) துன்னினான் $கம்ப.03440.1
நா_ெப.(நா_ெப.) முதல் குழறிட நடுங்கு ெசால்லினான் $கம்ப.03440.2
யாவி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருக்ைகயுள் இருந்துள  என்றான்
$கம்ப.03440.3
ேதவரும் மருள் ெகாளத் தெரழுந்த ேமனியான் $கம்ப.03440.4
ேதாைகயும் இவ்வழித் ேதாம் இல் சிந்தைனச் $கம்ப.03441.1
ேசகு அறு ேநான்பின என்னும் சிந்ைதயாள் $கம்ப.03441.2
பாகு இயல் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஓ பவளக் ெகாம்ப ேபான்று $கம்ப.03441.3
ஏகுமின் ஈண்டு என எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03441.4
ெவற்பு இைட மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) என வியக்கும் ேமனியன் $கம்ப.03442.1
அற்பினின் திைர புரள் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேவைலயன் $கம்ப.03442.2
ெபாற்பினுக்கு அணியிைனப் புகழின் ேசக்ைகையக் $கம்ப.03442.3

கற்பினுக்கு அரசிையக் கண்ணில் ேநாக்கினான $கம்ப.03442.4
தூங்கல் இல் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெகழு
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உம்பrன் $கம்ப.03443.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகினாள்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) காண்டலும் $கம்ப.03443.2
ஏங்கினன் மனநிைல யாது என்று உன்னுவாம் $கம்ப.03443.3
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ெமலிந்தன_வி.மு.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) வரத்

ேதாள்கேள $கம்ப.03443.4
புன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சாயலின் எழிலில் பூநைறச் $கம்ப.03444.1
சுைன மடுத்து உண்டு இைச முரலும் தும்பியின் $கம்ப.03444.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எனக் களித்துளது என்பது என்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03444.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக் களித்தது கண்ணின் மாைலேய $கம்ப.03444.4
ேசயிதழ்த் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ேசக்ைக
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
$கம்ப.03445.1
ேமயவள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
காணுதற்கு $கம்ப.03445.2
ஏயுேம இருபது இங்கு இைமப்பு இல் நாட்டங்கள் $கம்ப.03445.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இல்ைல என்று அல்லல்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03445.4
அைர கைட இட்ட முக்ேகாடி ஆயுவும் $கம்ப.03446.1

புைர தபு_வி.(தபு_வி.) தவத்தின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பைடத்த ேபாதுேம
$கம்ப.03446.2
நிைர வைள முன்ைக இந் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நங்ைகயின் $கம்ப.03446.3
கைர அறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலக் கடற்கு என்று உன்னினான் $கம்ப.03446.4
ேதவரும் அவுணரும் ேதவி மாெராடும் $கம்ப.03447.1
கூவல் ெசய் ெதவுழிலின குடிைம ெசய்திட $கம்ப.03447.2
மூவுலகமும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முைறயின் ஆள
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03447.3
ஏவல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்குவன் இனி என்று
உன்னினான் $கம்ப.03447.4
உைளவு உறு துய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒளி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் எனின் $கம்ப.03448.1
முைள எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கிடும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) என்படும்
$கம்ப.03448.2
தைள அவிழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இவட் கண்டு
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $கம்ப.03448.3
இைளயவட்கு அளிப்பன் என் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்று எண்ணினான்
$கம்ப.03448.4
ஆண்ைடயான் அைனயன உன்னி ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேமல் $கம்ப.03449.1
மூண்டு எழு சிந்தைன முைற இேலான் தைன $கம்ப.03449.2
காண்டலும் கண்ணின் ந துைடத்த கற்பினாள் $கம்ப.03449.3
ஈண்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும் என்று
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறினாள் $கம்ப.03449.4

ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்தி ஈண்டு என $கம்ப.03450.1
ேவத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள் $கம்ப.03450.2
மாத் திr தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அயல் ைவத்த வஞ்சனும் $கம்ப.03450.3
பூத் ெதவுட சாைலயின் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்திேன $கம்ப.03450.4
நடுங்கின மைலகளும் மரனும் நா_ெப.(நா_ெப.)
அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03451.1
அடங்கின பறைவயும் விலங்கும் அஞ்சின $கம்ப.03451.2
படம் குைறந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதகக் $கம்ப.03451.3
கடுந் ெதவுழில் அரக்கைனக்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிேன
$கம்ப.03451.4
இருந்தவன் யாவது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருக்ைக இங்கு உைற
$கம்ப.03452.1
இருந்தவன் யாவன் ந யாைர என்றலும் $கம்ப.03452.2
விருந்தின_ெப.(விருந்தின_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி விரகு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) எனப் $கம்ப.03452.3
ெபருந்தடங் கண்ணவள் ேபசல் ேமயினாள் $கம்ப.03452.4
தயரதன் ெதவுல் குலத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தம்பிேயாடு $கம்ப.03453.1
உய குலத்து அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசால்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஏந்தினான் $கம்ப.03453.2
அயவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி

உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னவன்
$கம்ப.03453.3
ெபயrைனத் தெரழுகுதி ெபருைமயீ என்றாள் $கம்ப.03453.4
ேகட்டெனன் கண்டிெலன் ெகழுவு கங்ைக ந $கம்ப.03454.1
நாடு இைட ஒருமுைற நண்ணிேனன் மல $கம்ப.03454.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணின் ந யாவ மா
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கம்ப.03454.3
காட்டிைட அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிக்கின்ற
என்றான் $கம்ப.03454.4
அனக மா ெநறி பட அடிகள் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அலால் $கம்ப.03455.1
நிைனவது ஓ தெயமூவம் ேவறு இலாத ெநஞ்சினான் $கம்ப.03455.2
சனகன் மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெபய சனகி காகுத்தன் $கம்ப.03455.3
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றனள் மறு இல்
கற்பினாள் $கம்ப.03455.4
அவ்வழி அைனயன உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்
இைழ $கம்ப.03456.1
ெவவ்வழி வருந்தினி விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூப்பினி $கம்ப.03456.2
இவ்வழி இரு விைன கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணினி $கம்ப.03456.3
எவ்வழி நின்றும் இங்கு எய்தின  என்றாள் $கம்ப.03456.4
இந்திரற்கு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) எழுதல் ஆகலாச் $கம்ப.03457.1
சுந்தரன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மரபில் ேதான்றினான் $கம்ப.03457.2

அந்தரத்ேதாடும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஆள்கின்றான் $கம்ப.03457.3
மந்திரத்து அருமைற ைவகும் நாவினான். $கம்ப.03457.4
ஈசன் ஆண்டு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப இலங்கு
மால்வைர $கம்ப.03458.1
ஊசி ேவெராடும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊற்றத்தான்
$கம்ப.03458.2
ஆைசகள் சுமந்த ேப ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆைனகள் $கம்ப.03458.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய் மருப்பிைனப் ெபாடிெசய் ேதாளினான். $கம்ப.03458.4
நிற்பவ கைடத்தைல நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவேர $கம்ப.03459.1
ெசால் படும் மற்றவன் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெசால்லுங்கால் $கம்ப.03459.2
கற்பகம் முதலிய நிதியம் ைகயன $கம்ப.03459.3
ெபாற்பு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மான ந இலங்ைகப் ெபான் நக. $கம்ப.03459.4
ேமனைக திேலாத்தைம முதல ஏைழய $கம்ப.03460.1
வானகம் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவன்தன் மாட்சியால்
$கம்ப.03460.2
ஊனம் இல் அைடப்ைப கால் வருடல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசருப்பு
$கம்ப.03460.3
ஆனைவ முதல் ெதவுழில் அவரது ஆகுேம. $கம்ப.03460.4
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) இரவி என்பவகள்தாம்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03461.1

சிந்தைன வழி நிைல திrவ ேதசு உைட $கம்ப.03461.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிய அமர ஈண்டு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03461.3
கம் தடு ேகாயிலின் காவலாளேர. $கம்ப.03461.4
ெபான் நகரத்தினும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் நாக தம் $கம்ப.03462.1
ெதவுல் நகரத்தினும் ெதவுடந்த மா நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கம்ப.03462.2
எந் நகரத்தினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஈண்டு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03462.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகரத்தன நைவ இலாதன. $கம்ப.03462.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைட மல உளான்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தம் இல் $கம்ப.03463.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உைட வாழ்க்ைகயன் நாr பாகத்தன் $கம்ப.03463.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடத் தடக்ைகயன் வாr ைவத்த ெவங் $கம்ப.03463.3
ேகாள் உைடச் சிைறயினன் குணங்கள் ேமன்ைமயான். $கம்ப.03463.4
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) த ஒழுக்கினன்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வியன் $கம்ப.03464.1
ெசம்ைமேயான் மன்மதன் திைகக்கும் ெசவ்வியன் $கம்ப.03464.2
எம்ைமேயா அைனவரும் இைறவ என்று எணும் $கம்ப.03464.3
மும்ைமேயா ெபருைமயும் முற்றும் ெபற்றியான். $கம்ப.03464.4
அைனத்து உலகினும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகய $கம்ப.03465.1

எைனப் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தனது அருளின் இச்ைசேயா $கம்ப.03465.2
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உருகவும்
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநகிலன் $கம்ப.03465.3
மனக்கு இனியாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) நாடுவான்.
$கம்ப.03465.4
ஆண்ைடயான் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

அந்நக $கம்ப.03466.1
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயிேனன் $கம்ப.03466.2
நண்டெனன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற் பிrயும்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இேலன் $கம்ப.03466.3
மீ ண்டெனன் என்றனன் விைனயம் உன்னுவான் $கம்ப.03466.4
ேவதமும் ேவதிய அருளும் ெவஃகலாச் $கம்ப.03467.1
ேசதைன மன் உயி தின்னும் த விைனப் $கம்ப.03467.2
பாதக அரக்க தம் பதியின் ைவகுதற்கு $கம்ப.03467.3
ஏது என் உடலமும் மிைக என்று எண்ணுவ $கம்ப.03467.4
வனத்திைட மாதவ மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ைவகலி $கம்ப.03468.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) திரு நாட்டு இைடப் புனித ஊபுக $கம்ப.03468.2
நிைனத்திலி அறெநறி நிைனக்கிலாதவ $கம்ப.03468.3
இனத்திைட ைவகினி என் ெசய்த என்றாள் $கம்ப.03468.4

மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகட்ட
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலான் மறுவில் தந்தா $கம்ப.03469.1
ெவங்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க என்ன ெவருவலம் ெமய்ம்ைம ேநாக்கின்
$கம்ப.03469.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தினாய்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவrல் தய அல்ல $கம்ப.03469.3
எங்கள் ேபாலியக்கு நல்லா நிருதேர ேபாலும் என்றான் $கம்ப.03469.4
ேசயிைழ அன்ன ெசால்லத் தயவச்
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தால் $கம்ப.03470.1
தூயவ அல்ல ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெதவுல் ெநறி
ெதவுடந்ேதா என்றாள் $கம்ப.03470.2
மாய வல் அரக்க வல்ல ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உரு வrக்க என்பது
$கம்ப.03470.3
ஆயவள் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாள் ஆகலின் அயல்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எண்ணாள் $கம்ப.03470.4
அயித்தனள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஓ
ஐயுறவு அகத்துக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03471.1
ெபயத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துைடக்க எண்ணிப் பிறிது உற
ேபசலுற்றான் $கம்ப.03471.2
மயக்கு அறும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றின் வாழ்பவக்கு
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வல்ேலா $கம்ப.03471.3
இயற்ைகயின் நிற்பது அல்லால் இயற்றலாம் ெநறி என் என்றான் $கம்ப.03471.4

திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தெரழு வஞ்சன் அச்ெசால் ெசப்பலும் ெசப்பம் மிக்காள்
$கம்ப.03472.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அருந்தவம் முயலும் நாளுள்
$கம்ப.03472.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலதிrந்த வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அரக்க தம்
வருக்கத் ேதாடும் $கம்ப.03472.3
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) முடிவ
பின்ன இட இைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்றாள் $கம்ப.03472.4
மானவள் உைரத்தேலாடும் மானிட அரக்க தம்ைம $கம்ப.03473.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என மிளிரும் கண்ணாய் ேவ அற ெவல்வ என்னின்
$கம்ப.03473.2
யாைனயின் இனத்ைத_ெப.(இனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முயல்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பின்னும்
$கம்ப.03473.3
கூன் உகி_ெப.(உகி_ெப.) மடங்கல் ஏற்ைறக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) மான்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்
$கம்ப.03473.4
மின் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பங்கி விராதனும் ெவகுளி ெபாங்கக் $கம்ப.03474.1
கன்றிய மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவன்றிக் கரன் முதல்
கணக்கிேலாரும் $கம்ப.03474.2
ெபான்றிய பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஒன்றும் ேகட்டிலி ேபாலும் என்றாள்
$கம்ப.03474.3
அன்று அவக்கு அடுத்தது உன்னி மைழக்கண் ந அருவி ேசாவாள் $கம்ப.03474.4

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr வள்ளல்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான்
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) நிருத அன்னா $கம்ப.03475.1
ேகள் ஒடு மடியு மாறும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கிளரு மாறும் $கம்ப.03475.2
நாைளேய காண்டி அன்ேற நைவ இலி உணகிlேரா $கம்ப.03475.3
மீ ள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தருமம் தன்ைன ெவல்லுேமா
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்றாள் $கம்ப.03475.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைட அமுது அளாய அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
சில ெசால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.03476.1
தானுைடச் ெசவிகள் ஊடு தவழ் உற தளித்து வங்கும்

$கம்ப.03476.2
ஊனுைட உடம்பினானும் உருெகழு மானம்
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03476.3
மானிட வலிய என்ற மாற்றத்தால் சீற்றம் ைவத்தான் $கம்ப.03476.4
சீறினன் உைர ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறு வலிப் புல்லிேயாகட்கு $கம்ப.03477.1
ஈறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனிதன் ெசய்தான் என்று
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பினாேயல் $கம்ப.03477.2
ேதறுதி நாைளேய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருபது திண்ேதாள்
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $கம்ப.03477.3
வறிய

ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) பூைள வ என

வவன்

அன்ேற $கம்ப.03477.4
ேமருைவப் பறிக்க ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விண்ணிைன
இடிக்க ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.03478.1

நrைனக் கலக்க_குைற.எச்.(கலக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெநருப்பிைன அவிக்க
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.03478.2
பாrைன எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பல விைனச் சில ெசால் ஏழாய்
$கம்ப.03478.3
யா எனக் கருதிச் ெசான்னாய் இராவணற்கு அrது என் என்றான் $கம்ப.03478.4
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) தரு திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சால உள எனின்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.03479.1
கரண்ட ந இலங்ைக ேவந்ைதச் சிைற ைவத்த கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03479.2
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வனத்ைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிறியது ஓ பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
தன்னில் $கம்ப.03479.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
அன்ேறா மழுவினால் எறிந்தான் என்றாள் $கம்ப.03479.4
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் எrந்தன
நயனம் திக்கில் $கம்ப.03480.1
ெசன்றன திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தண்டின
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ைக $கம்ப.03480.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அடித்த
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும் என எயிற்றின் ஓளி $கம்ப.03480.3
ெமன்றன ெவகுளி ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டது
மாய ேவடம் $கம்ப.03480.4

இருவிைன துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலா அல்லன்
ெகால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03481.1
அrைவயும் ஐயம் எய்தா ஆ இவன்தான் என்று ஒன்றும் $கம்ப.03481.2
தெரழுவு அரு நிைலயளாகத் த விடத்து அரவம் தாேன $கம்ப.03481.3
உரு ெகழு சீற்றம் ெபாங்கிப் பணம் விrத்து உயந்தது ஒத்தான் $கம்ப.03481.4
ஆற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அலக்கண் ேநாக்கின்
$கம்ப.03482.1
ஏற்றம் என் நிைனக்கல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எதி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பலாகும்
$கம்ப.03482.2
மாற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன இல்ைல
வrக்கல் ஆகாக் $கம்ப.03482.3
கூற்றம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து உயி எனக் குைலவு
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03482.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ஏவல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) என் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

பாராய் $கம்ப.03483.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைடப் புழுவின் வாழும் மானிட வலிய என்றாய்
$கம்ப.03483.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனப் பிைழத்தாய் அல்ைல உன்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிைசந்து தின்ன $கம்ப.03483.3

எண்ணுெவன் எண்ணில் பின்ைன என் உயி இழப்ெபன் என்றான் $கம்ப.03483.4
குைலவு உறல் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) முன்னம் யாைரயும் கும்பிடா என்
$கம்ப.03484.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) என்னத் தனித்தனி இனிது
தாங்கி $கம்ப.03484.2
அலகு இல் பூண் அரம்ைப மாத_ெப.(மாத_ெப.) அடி முைற ஏவல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03484.3
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈேரழும் ஆளும் ெசல்வத்துள் உைறதி என்றான்
$கம்ப.03484.4
ெசவிகைளத் தளிக் ைகயாேல சிக்குறச் ேசமம் ெசய்தாள் $கம்ப.03485.1
கவினும் ெவஞ்சிைலக் ைக ெவன்றிக் காகுத்தன் கற்பிேனைன $கம்ப.03485.2
புவி இைட ஒழுக்கம் ேநாக்காய் ெபாங்கு எrப் புனித ஈயும் $கம்ப.03485.3
அவிைய நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ேவட்டது என்ன என் ெசானாய் அரக்க என்னா
$கம்ப.03485.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுைன நrன் ெநாய்தாப் ேபாதேல புrந்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03486.1
இன் உயி இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு
அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேட $கம்ப.03486.2
மின் உயித்து உருமின் சீறும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண விரவாமுன்னம்
$கம்ப.03486.3
உன் உயிக்கு உறுதி ேநாக்கின் ஒளித்தியால் ஓடி என்றாள் $கம்ப.03486.4
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உைரக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரக்கம் இல் அரக்கன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03487.1

உன் துைணக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உய திைச சுமந்த ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
$கம்ப.03487.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மருப்பின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மடித்த என்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.03487.3
குன்று இைடத் ெதவுடுத்து விட்ட பூங்கைண ெகால்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.03487.4
அணங்கினுக்கு அணங்கு அனாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அகத்துப்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03488.1
உணங்கிய உடம்பிேனனுக்கு உயிrைன உதவி உம்பக் $கம்ப.03488.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழ மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ைகக்ெகாள் என்னா $கம்ப.03488.3
வணங்கினன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாங்கும் மைலயினும் வலிய ேதாளான்
$கம்ப.03488.4
தைற வாய் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி தாழுதலும் $கம்ப.03489.1
கைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட ஆவி கலங்கினள் ேபால் $கம்ப.03489.2
இைறவா இைளேயாய் என ஏங்கினளால் $கம்ப.03489.3
ெபாைறதான் உருவானது ஒ ெபாற்பு உைடயாள் $கம்ப.03489.4
ஆண்டு ஆ இைட தயவன் ஆய் இைழையத் $கம்ப.03490.1
தண்டான் அயன் ேமல் உைர சிந்ைதெசயாத் $கம்ப.03490.2

தூண் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனல் ஆம் உய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வலியால் $கம்ப.03490.3
கீ ண்டான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேயாசைன கீ ெழாடு ேமல் $கம்ப.03490.4
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உய ேத மிைச
ேகால் வைளயாள் $கம்ப.03491.1
கண்டாள் தனது ஆ உயி கண்டிலளால் $கம்ப.03491.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறும் மின்னின் மயங்கினளால்
$கம்ப.03491.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வழியா எழுவான் விைரவான்
$கம்ப.03491.4
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ேத என ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழியும் $கம்ப.03492.1
ெகாடிேபால் புரள்வாள் குைலவாள் அயவாள் $கம்ப.03492.2
துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் $கம்ப.03492.3
கடிதா அறேன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கா எனுமால் $கம்ப.03492.4
மைலேய மரேன மயிேல குயிேல $கம்ப.03493.1
கைலேய பிைணேய களிேற பிடிேய $கம்ப.03493.2
நிைலயா உயிேரன் நிைல ேதறினி ேபாய் $கம்ப.03493.3
உைலயா வலியா உைழ ந உைரயீ $கம்ப.03493.4
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேசவகனா நிைல ந தெரழுவ $கம்ப.03494.1
மஞ்ேச ெபாழிேல வன ேதவைதகாள் $கம்ப.03494.2
அஞ்ேசல் என நல்குதிேரல் அடிேயன் $கம்ப.03494.3

உஞ்சால் அதுதான் இழிேவா உைரயீ $கம்ப.03494.4
நிருத ஆதிய ேவ அற நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால்
$கம்ப.03495.1
சர தாைரகள் வசினி

சாகிலிேரா $கம்ப.03495.2
வரதா இைளேயாய் மறு ஏதும் இலாப் $கம்ப.03495.3
பரதா இைளேயாய் பழி பூணுதிேரா $கம்ப.03495.4
ேகாதாவrேய குளிவாய் குைழவாய் $கம்ப.03496.1
மாதா அைனயாய் மனேன ெதளிவாய் $கம்ப.03496.2
ஓதாது உணவா உைழ ஓடிைன ேபாய் $கம்ப.03496.3
நதான் விைனேயன் நிைல ெசால்லைலேயா $கம்ப.03496.4
முந்தும் சுைனகாள் முைழ வாழ் அrகாள் $கம்ப.03497.1
இந்த நிலேனாடும் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக நால்
$கம்ப.03497.2
ஐந்தும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும் அைலந்து உைலயச் $கம்ப.03497.3
சிந்தும்படி கண்டு சிrத்திடுவ.
 $கம்ப.03497.4
என்று இன்ன பலவும் பன்னி இrயல் உற்று அரற்றுவாைளப் $கம்ப.03498.1
ெபான் துன்னு புண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைகப்
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குழாய் ேபாrல் என்ைனக் $கம்ப.03498.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்ைன மீ ட்ப ெகால்
அம் மானிட ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னா
$கம்ப.03498.3
வன் திண்ைக எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்கான்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வறிது வழ்ப்பான்

$கம்ப.03498.4

வாக்கினால் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாையயால் வஞ்ச மான்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.03499.1
ஆக்கினாய் ஆக்கி உன்ைன ஆருயி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்ைறப்
$கம்ப.03499.2
ேபாக்கினாய் புகுந்து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாகின்றாய் ெபாருது நின்ைனக் $கம்ப.03499.3
காக்குமா காண்டி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கடவல் உன் ேதைர
என்றாள் $கம்ப.03499.4
மீ ட்டும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர
ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வரேன

விைரவில் மற்று உன் $கம்ப.03500.1
கூட்டராம் அரக்க தம்ைமக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உங்ைக ெகாங்ைக
மூக்கும் $கம்ப.03500.2
வாட்டினா வனத்தில் உள்ளா மானிட என்ற வாத்ைத $கம்ப.03500.3
ேகட்டும் இம் மாயம் ெசய்தது அச்சத்தின் கிளச்சி அன்ேறா $கம்ப.03500.4
ெமாழிதரும் அளவில் நங்ைக ேகள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முரண்
இல் யாக்ைக $கம்ப.03501.1
இழி_வி.(இழி_வி.) தரு மனிதேராேட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசரு ஏற்பல்
என்றால் $கம்ப.03501.2
விழி தரும் ெநற்றியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவள்ளி ெவற்பு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாட்குப் $கம்ப.03501.3

பழி தரும் அதனின் சாலப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தரும் வஞ்சம் என்றான்
$கம்ப.03501.4
பாைவயும் அதைனக் ேகளாத் தம் குலப் பைகஞ தம்பால் $கம்ப.03502.1
ேபாவது குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) வாளின் ெபாருவது நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.)
ேபாலாம் $கம்ப.03502.2
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கற்பினாைர வஞ்சிக்கும் ஆற்றேல
ஆம் $கம்ப.03502.3
ஏவம் என் பழிதான் என்ேன இரக்கம் இல் அரக்கக்கு என்றாள் $கம்ப.03502.4
என்னும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல இன் கண் எங்கு அடா ேபாவது
எங்ேக $கம்ப.03503.1
நில் நில் என்று இடித்த ெசால்லன் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இைடப் பரப்பும்
கண்ணன் $கம்ப.03503.2
மின் என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வரத்

துண்டத்தன் ேமரு என்னும் $கம்ப.03503.3
ெபான் ெநடுங்குன்றம் வானின் வருவேத ேபாலும் ெமய்யான் $கம்ப.03503.4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புைடப்பு உற
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03504.2
ஆழியும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றாய் அழிதர முழுதும்
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.03504.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காற்று_ெப.(காற்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன இரு சிைற ஊைத
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03504.4
சாக_குைற.எச்.(சாவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன் தைலெயாடு மரமும் தாழ ேமல்
$கம்ப.03505.1

ேமகமும் விண்ணின் மீ ச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ மிைச
$கம்ப.03505.2
மாக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என $கம்ப.03505.3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி ைநயேவ $கம்ப.03505.4
யாைனயும் யாளியும் முதல யாைவயும் $கம்ப.03506.1
கான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரத்ெதவுடு தூறு கல்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $கம்ப.03506.2
ேமல் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு சிைற வச்சின்

ஏறலால் $கம்ப.03506.3
வானமும் கானமும் மாறு ெகாள்ளேவ $கம்ப.03506.4
உத்தமன் ேதவிைய உலெகாடு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேத $கம்ப.03507.1
ைவத்தைன ஏகுவது எங்கு வானிேனாடு $கம்ப.03507.2
இத்தைன திைசையயும் மைறப்ெபன் ஈண்டு எனாப் $கம்ப.03507.3
பத்திரச் சிைறகைள விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்பினான் $கம்ப.03507.4
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எருைவயின் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இலான்
$கம்ப.03508.1
எந்திரத் ேத ெசலவு ஒழிக்கும் ஈட்டினால் $கம்ப.03508.2
சிந்துரக் கால் சிரம் ெசக்க மூடிய $கம்ப.03508.3
கந்தரக் கயிைலைய
நிகக்கும்_ெப.எச்.(நிக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காட்சியான் $கம்ப.03508.4

ஆண்டு உற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணங்கிைன அஞ்சல் எனாத்
$கம்ப.03509.1
தண்டுற்றிலன் என்று உண சிந்ைதயினான் $கம்ப.03509.2
மூண்டு உற்று எழு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) முற்றிலனாய்
$கம்ப.03509.3
மீ ண்டுற்று உைரயாடைல ேமயினனால் $கம்ப.03509.4
ெகட்டாய் கிைளேயாடும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ்ைவ எலாம்
$கம்ப.03510.1
சுட்டாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைன ெதவுடங்கிைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03510.2
பட்டாய் எனேவ ெகாடு பத்தினிைய $கம்ப.03510.3
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிைலயால். $கம்ப.03510.4
ேபதாய் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேப
உலகின் $கம்ப.03511.1
மாதா அைனயாைள மனக்ெகாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03511.2
யாது ஆக நிைனத்தைன எண்ணம் இலாய் $கம்ப.03511.3
ஆதாரம் நினக்கு இனி யா உளேரா $கம்ப.03511.4
உய்யாமல் மைலந்து உம ஆருயிைர $கம்ப.03512.1
ெமய்யாக இராமன் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இடேவ $கம்ப.03512.2
ைக ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாடு அந்தகனா
$கம்ப.03512.3

ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திைலேயா $கம்ப.03512.4
ெகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr ெகால்லிய வந்ததன் ேமல் $கம்ப.03513.1
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உண்ைட கடாவ
விரும்பிைனேய $கம்ப.03513.2
அடும் என்பது உணந்திைல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வன் $கம்ப.03513.3
கடு உண்டு உயிrன் நிைல காணுதிேயா $கம்ப.03513.4
எல்லா உலகங்களும் இந்திரனும் $கம்ப.03514.1
அல்லாதவ மூவரும் அந்தகனும் $கம்ப.03514.2
புல்வாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.) கண்டது ேபால்வ அலால் $கம்ப.03514.3
வில்லாளைர ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) மிடுக்கு
உளேரா $கம்ப.03514.4
இம்ைமக்கு உறேவாடும் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழியும் $கம்ப.03515.1
ெவம்ைமத் ெதவுழில் இங்கு இதன்ேமல் இைலயால் $கம்ப.03515.2
அம்ைமக்கு அரு மா நரகம் தருமால் $கம்ப.03515.3
எம்ைமக்கு இதமாக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எண்ணிைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03515.4
முத் ேதவrல் மூல முதல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆம் $கம்ப.03516.1
அத்ேதவ இம் மானிட ஆதலினால் $கம்ப.03516.2
எத்ேதவெராடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் $கம்ப.03516.3
பித்து ஏறிைன ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) பிைழத்தைனயால்.
$கம்ப.03516.4

புரம் பற்றிய ேபா விைடேயான் அருளால் $கம்ப.03517.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபற்றவும் மற்று உள விஞ்ைசகளும் $கம்ப.03517.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ஆவன
உண்ைமயிேனான் $கம்ப.03517.3
சரம் பற்றிய சாபம் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைனேய. $கம்ப.03517.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆள்பவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) வைளத்த விலான்
$கம்ப.03518.1
தாேன வrன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடுப்பு அrதால்
$கம்ப.03518.2
நாேன அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உய்ப்ெபன் இந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதைல
$கம்ப.03518.3
ேபா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கடிது என்று புகன்றிடலும் $கம்ப.03518.4
ேகட்டான் நிருதக்கு இைற ேகழ் கிள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03519.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைர ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக வாய் மடியா
$கம்ப.03519.2
ஓட்டாய் இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைர ெசய்குநைர $கம்ப.03519.3
காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உைரயா $கம்ப.03519.4
வரும் புண்டரம் வாளி உன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உருவிப் $கம்ப.03520.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புண் திறவா வைக ேபருதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.03520.2
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) உண்ட நி மீ ள்கினும் என் உைழயின் $கம்ப.03520.3

கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) உண்ட ெசால் மீ ள்கிலள் காணுதியால். $கம்ப.03520.4
என்னும் அளவில் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) முன்னின் இரட்டி
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03521.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அயகின்றது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் யாக்ைக
$கம்ப.03521.2
சின்னம் உறும் இப்ெபாழுேத சிைல ஏந்தி நங்கள் $கம்ப.03521.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வந்திலன் என்று
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கம்ப.03521.4
முத்து உக்கன ேபால் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.)
முைலக்கண் வழத்

$கம்ப.03522.1
தத்துற்று அயேரல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தால பலத்தின் ஏலும் $கம்ப.03522.2
ெகாத்து ஒப்பன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) என்ற
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கம்ப.03522.3
பத்திற்கும் இன்ேற பலி ஈவது பாத்தி என்றான் $கம்ப.03522.4
இடிப்பு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழக்கின்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற வசி
 எற்றி $கம்ப.03523.1
முடிப் பத்திகைளப் படி இட்டு முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) துண்டம் $கம்ப.03523.2
கடிப்பக் கடிது உற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காண்தகும்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைணக்

$கம்ப.03523.3
ெகாடிப் பற்றி ஒடித்து உய வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆசி
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03523.4

அக்காைல அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் $கம்ப.03524.1
எக்காலமும் இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஒ ஈடு
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உற்றிலாதான் $கம்ப.03524.2
நக்கான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் நடுங்கிட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அன்ன
$கம்ப.03524.3
ைகக் காமுகத்ேதாடு கைடப் புருவம் குனித்தான் $கம்ப.03524.4
சண்டப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றான் சர தாைர
மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.03525.1
மண்டச் சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் $கம்ப.03525.2
கண்டப் படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் $கம்ப.03525.3
துண்டப் பைடயால் சிைல துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் $கம்ப.03525.4
மீ ட்டும் அணுகா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவங்கண் அநந்த
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கம்ப.03526.1
வாட்டும் கலுழன் என வன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தின் மீ டும் $கம்ப.03526.2
நட்டும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) எனும் ேநமியன் ேசம
வில் கால் $கம்ப.03526.3
ேகாட்டும் அளவில் மணிக் குண்டலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தான் $கம்ப.03526.4
எழுந்தான் தட மாபினில் ஏழிெனாடு ஏழு வாளி $கம்ப.03527.1
அழுந்தாது கழன்றிடப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்த அரக்கன் $கம்ப.03527.2
ெபாழிந்தான் புக_ெப.(புக_ெப.) வாளிகள் மீ ளவும் ேபாச் சடாயு $கம்ப.03527.3

விழுந்தான் என அஞ்சின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெவய்து உயித்தா
$கம்ப.03527.4
புண்ணில் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ந ெபாழியப் ெபாலி புள்ளின்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.03528.1
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கரேன முதேலா உதிரத்தின் வாr
$கம்ப.03528.2
கண்ணிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என்று நுகந்தது கான்று
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03528.3
விண்ணில் ெபாலிகின்றது ஒ ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.03528.4
ஒத்தான் உடேன உயித்தான் உருத்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03529.1
பத்ேதாடு பத்தின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பத்தியில் தத்தி மூக்கால்
$கம்ப.03529.2
ெகாத்தா நகத்தால் குைடயா சிைறயால் புைடயா $கம்ப.03529.3
முத்து ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கவசத்ைதயும் மூட்டு அறுத்தான்
$கம்ப.03529.4
அறுத்தாைன அரக்கனும் ஐம்பெதவுடு ஐம்பது அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.03530.1
ெசறித்தான் தட மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசறித்தலும்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அஞ்சி $கம்ப.03530.2
ெவறித்தா ெவறியாமுன் இராவணன் வில்ைலப் பல்லால் $கம்ப.03530.3
பறித்தான் பறைவக்கு இைற விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.03530.4

எல் இட்ட ெவள்ளிக் கயிைலப் ெபாருப்பு ஈசேனாடும் $கம்ப.03531.1
மல் இட்ட ேதாளால் எடுத்தான் சிைல வாயின் வாங்கி $கம்ப.03531.2
வில் இட்டு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனப் ெபாலிந்தான்
$கம்ப.03531.3
ெசால் இட்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி யா உள
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $கம்ப.03531.4
மீ ளா நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ணவன்
விண்ணின் ஓட $கம்ப.03532.1
வாளால் ஒறுத்தான் சிைல வாய் இைட நின்றும் வாங்கித் $கம்ப.03532.2
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) தடக்ைக வில்ைலத்
$கம்ப.03532.3
ேதாளால் இறுத்தான் துைணத் தாைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அன்பின் ேதாழன
$கம்ப.03532.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வில் $கம்ப.03533.1
மூலம் ஒடிப்பு உண்டது கண்டு முனிந்த ெநஞ்சன் $கம்ப.03533.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) மிடற்றான் புரம் அட்டது ஒ அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ேபாலும் $கம்ப.03533.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) எடுத்தான் எறிந்தான் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
ேதாற்றிலாதான் $கம்ப.03533.4
ஆற்றான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று உணராது எனது
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காண் என்று $கம்ப.03534.1

ஏற்றான் எருைவக்கு இைற முத்தைல எஃகம் மாபின் $கம்ப.03534.2
ேமல்தான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்பவ யா என விண்ணு
டூளாகள் $கம்ப.03534.3
ேதாற்றாது நின்றா தம ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைட ெகாட்டி ஆத்தா
$கம்ப.03534.4
ெபான் ேநாக்கிய தம் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்கேணாரும்
$கம்ப.03535.1
இன் ேநாக்கிய இல் வழி எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்தும் $கம்ப.03535.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைட ேயாகிய தம்ைமச் சாந்த $கம்ப.03535.3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேநாக்கிய ேநாக்கமும் ஆம் என மீ ண்டது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கம்ப.03535.4
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) முடன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இழந்தான் பைட ேவறு
எடாமுன் $கம்ப.03536.1
மாகம் மைறயும் படி நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) மான் ேதப் $கம்ப.03536.2
பாகன் தைலையப் பறித்துப் பட கற்பினாள் பால் $கம்ப.03536.3
ேமாகம் பைடத்தான் உைளவு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறிந்தான் $கம்ப.03536.4
எறிந்தான் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இராவணன் ெநஞ்சின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.03537.1
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஒ ஆடகத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) வாங்கி
$கம்ப.03537.2

ெபாறிந்தாங்கு எrயின் சிைக
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழப் புைடத்தான்
$கம்ப.03537.3
மறிந்தான் எருைவக்கு இைற மால்வைர ேபால மண்ேமல் $கம்ப.03537.4
மண்ேமல் விழுந்தான் விழேலாடும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) மான் ேதக்
$கம்ப.03538.1
கண்ேமல் ஒளியும் ெதவுடரா வைக தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கடாவி
$கம்ப.03538.2
விண்ேமல் எழுந்தான் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமல்லியலாளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தப் $கம்ப.03538.3
புண்ேமல் நுைழயத் துடிக்கின்றனள் ேபால் புரண்டாள் $கம்ப.03538.4
ெகாழுந்ேத அைனயாள் குைழந்து ஏங்கிய ெகாள்ைக கண்டான் $கம்ப.03539.1
அழுந்ேதல் அவலத்திைட அஞ்சைல அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்னா $கம்ப.03539.2
எழுந்தான் உயித்தான் அட எங்கு இனிப் ேபாவது என்னா $கம்ப.03539.3
விழுந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேத மிைச
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03539.4
பாய்ந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பல் மணித்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தான் $கம்ப.03540.1
ஏய்ந்து ஆ கதித் ேத பr எட்டிெனாடு எட்டும் எஞ்சித் $கம்ப.03540.2
தய்ந்து ஆசு அற வசி
 அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) துண்ட வாளால் $கம்ப.03540.3

காய்ந்தான் கவந்தான் உயி காலனும் ைக விதித்தான் $கம்ப.03540.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூணி
$கம்ப.03541.1
விண்தான் மைறப்பச் ெசறிகின்றன வில் இலாைம $கம்ப.03541.2
மண்டு ஆ அமதான் வழங்காைமயின் வச்ைசமாக்கள் $கம்ப.03541.3
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் $கம்ப.03541.4
மாச் சிச்சிரல் பாய்ந்தென மாபினும் ேதாள்கள் ேமலும் $கம்ப.03542.1
ஓச்சிச் சிறகால் புைடத்தான் உைலயா
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03542.2
மூச்சித்த இராவணனும் முடி சாய்ந்து இருந்தான் $கம்ப.03542.3
ேபாச்சு இத்தைன ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) எனப் புகன்றான் $கம்ப.03542.4
அவ்ேவைலயிேன முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.03543.1
ெவவ்ேவல் அரக்கன் விடலாம் பைட ேவறு காணான் $கம்ப.03543.2
இவ்ேவைலயிேன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இன் உயி
உண்ெபன் என்னாச் $கம்ப.03543.3
ெசவ்ேவ பிைழயா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற தத்து
எறிந்தான் $கம்ப.03543.4
வலியின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதாற்றிலன் மாற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தெயமூவ வாளால் $கம்ப.03544.1

நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
என்றது அன்றியும் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) நாளும் $கம்ப.03544.2
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைட ெசன்றுளது
ஆகலின் விண்ணின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.03544.3
குலிசம் எறியச் சிைற அற்றது ஒ குன்றின் வழ்ந்தான்

$கம்ப.03544.4
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ சிைற கீ ழ் உற
வழ்ந்தனன்

மண்ணின் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.03545.1
இrந்தா இழந்தாள் துைண என்ன முனிக் கணங்கள் $கம்ப.03545.2
பrந்தா பட விண்டுவின் நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.)
ைபம்ெபான் மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.03545.3
ெசாrந்தா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைத துளக்கம் உற்றாள்
$கம்ப.03545.4
ெவள்கும் அரக்கன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) புக
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிக்கான் $கம்ப.03546.1
ெதவுள்கின் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் எனச் ேசாந்து
ைநவாள் $கம்ப.03546.2
உள்கும் உயிக்கும் உயங்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாபு
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03546.3
ெகாள் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒடியக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வழ்ந்தது

ேபால்
குைலந்தாள் $கம்ப.03546.4
வன் துைண உளன் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னனும் $கம்ப.03547.1
ெபான்றினன் எனக்கு இனிப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என் என்கின்றாள் $கம்ப.03547.2

இன் துைண ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03547.3
அன்றில் அம் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) என அரற்றினாள் அேரா $கம்ப.03547.4
பின்னவன் உைரயிைன மறுத்துப் ேபைதேயன் $கம்ப.03548.1
அன்னவன் தைனக் கடிது அகற்றிேனன் ெபாரு $கம்ப.03548.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சிைற அற மயங்கிேனன் விதி $கம்ப.03548.3
இன்னமும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன இயற்றுேமா எனா
$கம்ப.03548.4
அல்லல் உற்ேறைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
என்ற இந் $கம்ப.03549.1
நல்லவன் ேதாற்பேத நரகன் ெவல்வேத $கம்ப.03549.2
ெவல்வதும் பாவேமா ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெபாய்க்குேமா $கம்ப.03549.3
இல்ைலேயா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினாள் $கம்ப.03549.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இேலன் உைர ெகாடு
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பிமீ  $கம்ப.03550.1
நள் நிைல அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெநறி நின்றுடூளாக்கு எலாம் $கம்ப.03550.2
ஆணிைய உந்ைதயக்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பைனக் $கம்ப.03550.3
காணிய வம் எனக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விம்மினாள் $கம்ப.03550.4
எல் இயல் விசும்பு இைட இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநமியாய் $கம்ப.03551.1

ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற ெநறி ெதவுடந்த
ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) $கம்ப.03551.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
கழித்த நம்பிையப் $கம்ப.03551.3
புல்லுதிேயா எனப் ெபாருமிப் ெபாங்கினாள் $கம்ப.03551.4
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அழியாைம என் கடைம_ெப.(கடைம_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.03552.1
ெபாற்பு அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலம்
ெபாருந்தும் ேபா வலான் $கம்ப.03552.2
வில் பழியுண்டது விைனயிேனன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03552.3
இல் பழியுண்டது என்று இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கினாள் $கம்ப.03552.4
ஏங்குவாள் தன்ைமயும் இறகு இழந்தவன் $கம்ப.03553.1
ஆங்கு உறு தன்ைமயும் அரக்கன் ேநாக்கினான் $கம்ப.03553.2
வாங்கினன் ேதrைட ைவத்த மண்ெணாடும் $கம்ப.03553.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மீ க்ெகாடு விண்ணின் ஏகினான்
$கம்ப.03553.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ெவய்யவன் ஏகும் ேவகத்தால் $கம்ப.03554.1
கண்ெணாடு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சுழன்ற
கற்பினாள் $கம்ப.03554.2
உள் நிைற உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றும் ஓந்திலள்
$கம்ப.03554.3

மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட தன்ைனயும்
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்பினாள் $கம்ப.03554.4
ஏகினன் அரக்கனும் எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேவந்தனும் $கம்ப.03555.1
ேமாக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய சிறிது ஆறி முன்னிேய $கம்ப.03555.2
மாகேம ேநாக்கினன் வஞ்சன் வல்ைலயில் $கம்ப.03555.3
ேபாகுதல் கண்டு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்லுவான் $கம்ப.03555.4
வந்தில ைமந்தரும் மருகிக்கு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03556.1
ெவந்துய துைடத்தனன் என்னும் ெமய்ப் புகழ் $கம்ப.03556.2
தந்தில விதியினா தரும ேவலிையச் $கம்ப.03556.3
சிந்தின ேமல் இனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என் ஆம்
ெகாேலா $கம்ப.03556.4
ெவற்றிய உள எனின் மின்னின் நுண் இைடப் $கம்ப.03557.1
ெபான் ெதவுடிக்கு இந்நிைல புகுதற் பாலேதா $கம்ப.03557.2
உற்றைத இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று உணரகிற்றிேலன்
$கம்ப.03557.3
சிற்றைவ வஞ்சைன முடியச் ெசய்தேதா $கம்ப.03557.4
பஞ்சு அைண பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண ஆகப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேச
$கம்ப.03558.1
அஞ்சன வண்ணேன இராமன் ஆதலால் $கம்ப.03558.2
ெவஞ்சின அரக்கனால் ெவல்லற்பாலேனா $கம்ப.03558.3
வஞ்சைன இைழத்தனன் கள்ள மாையயால். $கம்ப.03558.4

ேவ அற அரக்கைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பழி $கம்ப.03559.1
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் சிறுவனும் தண்ட
அஞ்சுமால் $கம்ப.03559.2
ஆrயன் ேதவிைய அரக்கன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலப் $கம்ப.03559.3
ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்தவன் பிைழப்பு இல் சாபத்தால். $கம்ப.03559.4
பரும் சிைற இன்னன பன்னி உன்னுவான் $கம்ப.03560.1
அருஞ்சிைற உற்றனளாம் எனா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கம்ப.03560.2
ெபாரும் சிைற அற்றேதல் பூைவ கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் $கம்ப.03560.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற இறாது என இடரும் நங்கினான் $கம்ப.03560.4
அம் சிைறக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) யாறு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாவு உற $கம்ப.03561.1
வஞ்சிைய மீ ட்கிேலன் என்னும் மானமும் $கம்ப.03561.2
ெசஞ்ெசேவ மக்கள்பால் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலும் $கம்ப.03561.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறத் துயின்றனன் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
நங்கலான் $கம்ப.03561.4
வஞ்சிைய அரக்கனும் வல்ைல ெகாண்டுேபாய்ச் $கம்ப.03562.1
ெசஞ்ெசேவ திரு உரு தண்ட அஞ்சுவான் $கம்ப.03562.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இயல் அரக்கிய நடுவண் ஆயிைடச் $கம்ப.03562.3
சிஞ்சுப வனத்திைடச் சிைற ைவத்தான் அேரா $கம்ப.03562.4
இந்நிைல இைனயவன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இயம்பினாம் $கம்ப.03563.1

ெபான் நிைல மானின் பின் ெதவுடந்து ேபாகிய $கம்ப.03563.2
மன் நிைல அறிக என மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஏவிய $கம்ப.03563.3
பின் இைளயவன் நிைல ேபசுவாம் அேரா $கம்ப.03563.4
ஒருமகள் தனிைமைய உன்னி உள் உறும் $கம்ப.03564.1
பருவரல் மீ திடப் பைதக்கும் ெநஞ்சினான் $கம்ப.03564.2
ெபருமகன் தைனத் தனிப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபது உறும் $கம்ப.03564.3
திருநகத் தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதன் ெசய்ைகயான் $கம்ப.03564.4
தெணமூ திைரக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) என விைரவில் ெசல்கின்றான்
$கம்ப.03565.1
புண்டrகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.03565.2
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்தன ேகாலத்தான் தைன $கம்ப.03565.3
கண்டனன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக் களிக்கும் கண்ணினான் $கம்ப.03565.4
துண் எனும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ெதவுடரத் ேதாைகயும்
$கம்ப.03566.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனும் ேபைதைம மயக்கப் ேபதினால் $கம்ப.03566.2
உள்நிைற ேசாரும் என்று ஊசலாடும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.03566.3
கண்ணனும் இளவைலக் கண்ணுற்றான் அேரா $கம்ப.03566.4

புன் ெசாற்கள் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகு வாய் அரக்கன்
உைர ெபாய் எனாது புலவாள் $கம்ப.03567.1
வன் ெசாற்கள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மடமங்ைக ஏவ
நிைல ேதர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருேள $கம்ப.03567.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசால் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தளகின்ற ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உைடேயன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
தனிேய $கம்ப.03567.3
என் ெசால் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனமும்
தளந்த_ெப.எச்.(தள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளவரன்

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்ேப. $கம்ப.03567.4
என்று உன்னி என்ைன விதியா முடிப்பது என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறையப் $கம்ப.03568.1
ெபான் துன்னு வில் ைக வய வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைனதாள் இைறஞ்சு ெபாழுதில்
$கம்ப.03568.2
மின் துன்னு நூலின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அழுந்த
விைரேவாடு புல்லி உருகா $கம்ப.03568.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்னி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல என்ெகால் என்று
ெநடிேயான் விளம்ப ெநாடிவான் $கம்ப.03568.4
இல்லா நிலத்தின் இையயாத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வஞ்சி எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உற
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03569.1
வல் வாய் அரக்கன் உைரயாகும் என்ன மதியாள் மறுக்கம் உறுவாள் $கம்ப.03569.2

நில்லாது மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறி ேபாதி என்ன ெநடிேயாய்
புயத்தின் வலி என் $கம்ப.03569.3
ெசால்லால் மனத்தின் அைடயாள் சினத்தின் முடிேவாடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துவள்வாள் $கம்ப.03569.4
ஏகாது நிற்றி எனின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெநருப்பின் இைட வழ்ெவன்

என்று முடுகா $கம்ப.03570.1
மா கானகத்தின் இைட ஓடேலாடும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அஞ்சி வஞ்ச
விைனேயன் $கம்ப.03570.2
ேபாகாது இருக்கின் இறவாது இருக்ைக புணராள் என ெகாடு உணரா $கம்ப.03570.3
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இறக்ைக அறன்
அன்று எனக்ெகாடு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்தது என்ன அமலன் $கம்ப.03570.4
சாவாது இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆனது உற்றது அஃேதா தடுக்க
முடியாது $கம்ப.03571.1
ஆ ஆ அலக்கண் உறுவாள் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருடூளா அகத்தின் அைடயா $கம்ப.03571.2
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒழியாது
ைகக்ெகாடு அகலப் $கம்ப.03571.3
ேபாவா பிrக்க முயல்வா புணத்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று தெரறுளா
$கம்ப.03571.4
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) திறத்தின் உளது அன்று
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) மடவாள் மறுக்கம் உறுவாள் $கம்ப.03572.1
சிந்தாகுலத்ெதவுடு உைரெசய்த ெசய்ைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ததும் அன்று ெதளிவாய் $கம்ப.03572.2

முந்ேத தடுக்க ஒழியாது எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைனேயன் முடித்த முடிவால் $கம்ப.03572.3
அந்ேதா ெகடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
அழிவான் $கம்ப.03572.4
பாணிக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ைன
பயில் பூைவ அன்ன குயிைலக் $கம்ப.03573.1
காணில் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துய
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்றி அயல் இல்ைல என்று
கடுகிச் $கம்ப.03573.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற்று
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி ஊடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைல வாளி அன்ன விைச
ேபாய் $கம்ப.03573.3
ஆணிப் பசும்ெபான் அைனயாள்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவி
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வல்ைல அணுகா $கம்ப.03573.4
ஓடி வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
சாைலயின் ேசாைலயின் உதவும் $கம்ப.03574.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இவந்த பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுrக் குழலாள் தைன
காணான் $கம்ப.03574.2
கூடு தன்னுைடயது பிrந்தாருயி குறியா $கம்ப.03574.3
ேநடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டிலது என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03574.4

ைகத்த சிந்ைதயன் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழ அணங்கிைனக் காணாது
$கம்ப.03575.1
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்தர ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இலான்
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03575.2
ைவத்த மா நிதி மண்ெணாடு மைறந்தன வாங்கிப் $கம்ப.03575.3
ெபாய்த்து உடூளா ெகாளத் திைகத்து நின்றாைனயும் ேபான்றான் $கம்ப.03575.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுழன்றது மால் வைர சுழன்றது மதிேயா $கம்ப.03576.1
எண் சுழன்றது சுழன்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஏழும் $கம்ப.03576.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) சுழன்றது ேவதமும் சுழன்றது விrஞ்சன் $கம்ப.03576.3
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிெராடு_ெப.(கதி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மதியும்
$கம்ப.03576.4
அறத்ைதச் சீறுங்ெகால் அருைளேய சீறுங்ெகால் அமர $கம்ப.03577.1
திறத்ைதச் சீறுங்ெகால் முனிவைரச் சீறுங்ெகால் தேயா $கம்ப.03577.2
மறத்ைதச் சீறுங்ெகால் என் ெகாேலா முடிவு என்று மைறயின் $கம்ப.03577.3
நிறத்ைதச் சீறுங்ெகால் ெநடுந்தைகேயான் என நடுங்கா $கம்ப.03577.4
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அந்ெநடியவன் மனநிைல திrய
$கம்ப.03578.1
மூல காரணத்தவெனாடும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் முற்றும் $கம்ப.03578.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆம் எனக் கைடயிடும் கணக்கு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்கள் $கம்ப.03578.3
ேமல கீ ழ் உறக் கீ ழன ேமல் உறும் ேவைல $கம்ப.03578.4

ேதrன் ஆழியும் தெரழுந்தனம் தண்டுதல் அஞ்சிப் $கம்ப.03579.1
பாrேனாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றதும்
பாத்தனம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று $கம்ப.03579.2
ஓரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈது என் என்பது உரன் இலாதவ ேபால்
$கம்ப.03579.3
தூரம்_ெப.(தூரம்_ெப.) ேபாதல் முன் ெதவுடதும் என்று இைளயவன் ெதவுழலும்
$கம்ப.03579.4
ஆம் அேத இனி அைமவது என்று அமலனும் ெமய்யில் $கம்ப.03580.1
தாம வா கைணப் புட்டிலும் முதலிய தாங்கி $கம்ப.03580.2
வாம மால் வைர மரன் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மடிதர வயவ
$கம்ப.03580.3
பூமி ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேத
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெநறி ேபானா $கம்ப.03580.4
மண்ணின் ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேத
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவடு எலாம் மாய்ந்து
$கம்ப.03581.1
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல ெமய் உற
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03581.2
புண்ணின் ஊடு உறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிகப்
புழுங்கி $கம்ப.03581.3
எண்ணின் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இனிச் ெசய்வது என் இளவேல என்றான்
$கம்ப.03581.4
தெறமூகு ேநாக்கியது எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தெரழுந்தது அத்திண்
ேத $கம்ப.03582.1

மற்கு ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் புயத்து
அண்ணேல வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.03582.2
விற்கு ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழியின் ெநடிது
அன்று விம்மி $கம்ப.03582.3
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் பயத்தது என்று இைளயவன் ேநந்தான்
$கம்ப.03582.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னேத கருமம் என்று
அத்திைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03583.1
ஏகி ேயாசைன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசன்றா இைட எதிந்தா
$கம்ப.03583.2
மாக மால் வைர கால் ெபார மறிந்தது மானப் $கம்ப.03583.3
பாக வைணயின்

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) பா ேமல் $கம்ப.03583.4
கண்டு கண்டகேராடும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைக ெபாருட்டால்
$கம்ப.03584.1
அண்ட ஆதியக்கு ஆ அம விைளந்தது என்று அயித்தா $கம்ப.03584.2
துண்ட வாளினில் சுடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) துணிந்தது என்று உணராப்
$கம்ப.03584.3
புண்டrகக் கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வரப் புரவலன் புகல்வான் $கம்ப.03584.4
ேநாக்கினால் ஐய ெநாய்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
$கம்ப.03585.1
மூக்கினால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முறிந்தைம முடிந்ததான்
ெமாய்ம்பின் $கம்ப.03585.2

தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரழுகிலம் தமியன் $கம்ப.03585.3
யாக்ைக ேதம்பிடும் எண்ணரும் பருவங்கள் இறந்தான். $கம்ப.03585.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சாலவும் நடுக்கு அரு மிடுக்கினன் நாமும் $கம்ப.03586.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடலாம்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எலாம் தடுப்பது திடனால் $கம்ப.03586.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) மீ ட்கினும் மீ ட்குமால்
ேவறு உற எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03586.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்த்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைல என்றலும் ெநடிேயான்
$கம்ப.03586.4
ெதவுடவேத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆம் எனப் படிமிைசச் சுற்றிப் $கம்ப.03587.1
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கால் எனக் கறங்கு எனச்
ெசல்லுவா பாத்தா $கம்ப.03587.2
மிடல்ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இடு வில்
முறிந்து என்ன $கம்ப.03587.3
கடலின் மாடு உய திைர எனக்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கண்டா $கம்ப.03587.4
சிைல கிடந்ததால் இலக்குவ ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ந கைடந்த $கம்ப.03588.1
மைல கிடந்தன வலியது வடிவினால் மதியின் $கம்ப.03588.2
கைல கிடந்தன காட்சியது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கடித்து ஒடித்தான்
$கம்ப.03588.3
நிைல கிடந்தவா ேநாக்கு என ேநாக்கினன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03588.4

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னரும்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற நிமிரச் $கம்ப.03589.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கின திrசிைகத் திணி
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $கம்ப.03589.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பல் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உறு புட்டில் ஓ
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $கம்ப.03589.3
குன்று ேபால் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டு அதிசயம் ெகாண்டா
$கம்ப.03589.4
மறித்தும் ெசன்றன வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) உற
வழங்கி $கம்ப.03590.1
எறிக்கும் ேசாதிகள் யாைவயும் ெதவுக்கன எனலாய் $கம்ப.03590.2
ெநறிக் ெகாள் கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) மைறதர நிருத ேகான் ெநஞ்சில்
$கம்ப.03590.3
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

கவசமும்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) பாத்தா $கம்ப.03590.4
கான் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) மைறதரக் கால்
வயக் கலி மா $கம்ப.03591.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உழி
சாரதி கிடந்துழி சாந்தா $கம்ப.03591.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
உதிரமும் கிடந்துழி உலகில் $கம்ப.03591.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத கிடந்துழி
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.03591.4
கண்டு அலங்கு தம் ைகத்தலம் விதித்தன கவின் ஆ $கம்ப.03592.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுதியின் விr கதி ெவய்ேயான் $கம்ப.03592.2
மண்டலம் பல மண்ணிைடக் கிடந்தன மணியின் $கம்ப.03592.3
குண்டலம் பல குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பூண்களின்
குவியல்_ெப.(குவியல்_ெப.) $கம்ப.03592.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணிக்குலம் பல உள குண்டலத் ெதவுகுதி $கம்ப.03593.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைமப்பன பல உள மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி பலவால்
$கம்ப.03593.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைனத்ைதயும் கடந்தனன் தமியன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
தாைத $கம்ப.03593.3
யாளி ேபால்பவ பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உள ெபாருதன இைளேயாய்
$கம்ப.03593.4
திருவின் நாயகன் உைர ெசயச் சுமித்திைர சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $கம்ப.03594.1
தருவின் நளிய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல என்றால்
$கம்ப.03594.2
ெபாருது தாைதைய இத்தைன ெநறிக்ெகாடு ேபானான் $கம்ப.03594.3
ஒருவேன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இராவணன் ஆம் என
உைரத்தான் $கம்ப.03594.4
மடலுள் நாட்டிய தா_ெப.(தா_ெப.) இைளேயான் ெசாைல மதியா $கம்ப.03595.1
மிடலுள் நாட்டங்கள் த உக ேநாக்கினன் விைரவான் $கம்ப.03595.2

உடலுள் நாட்டிய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் பரைவயின் உம்பக் $கம்ப.03595.3
கடலுள் நாட்டிய மைல அன்ன தாைதையக் கண்டான் $கம்ப.03595.4
துள்ளி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசந்தாமைர நயனங்கள் ெசாrயத் $கம்ப.03596.1
தள்ளி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமலன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தனி உயித் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $கம்ப.03596.2
வள்ளிேயான் திரு ேமனியில் தழல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) $கம்ப.03596.3
ெவள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மைல என வழ்ந்தான்

$கம்ப.03596.4
உயித்திலன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழிைக உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ெகால் என்று $கம்ப.03597.1
அயித்த தம்பி புக்கு அம் ைகயின் எடுத்தனன் அருவிப் $கம்ப.03597.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந
ெதளித்தலும் புண்டrகக் கண் $கம்ப.03597.3
ெபயத்துப் ைபப் பய அயவு தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனயன ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03597.4
தம் தாைதயைரத் தைனய ெகாைல ேநந்தா $கம்ப.03598.1
முந்து ஆேர உள்ளா முடிந்தான் முைன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$கம்ப.03598.2
எந்தாய் ஓ எற்கு ஆக நயும் இறந்தைனேயா $கம்ப.03598.3
அந்ேதா விைனேயன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூற்றம் ஆேனேன
$கம்ப.03598.4
பின் உறுவது ஓராேத ேபதுறுேவன் ெபண்பாலாள் $கம்ப.03599.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறுவல் தப்பான் தனி உறுவது ஓராேத $கம்ப.03599.2

உன் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தத்தாய் ஓ உறவும்
இல்லாேதன் $கம்ப.03599.3
என் உறுவான் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட
உறுேவன் எந்தாேய $கம்ப.03599.4
மாண்ேடேன அன்ேறா மைறேயா குைற முடிப்பான் $கம்ப.03600.1
பூண்ேடன் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) அதனால் உயி ெபாறுப்ேபன் $கம்ப.03600.2
நண்ேடன் மரம்ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ெதவுழிேலன்
$கம்ப.03600.3
ேவண்ேடன் இம் மா மாயப் புன்பிறவி ேவண்ேடேன $கம்ப.03600.4
என் தாரம் பற்று உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏன்றாையச்
சான்ேறாையக் $கம்ப.03601.1
ெகான்றானும் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெகாைல
உண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கிடந்தாய் $கம்ப.03601.2
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிைல ஏந்தி வாளிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுமந்து
$கம்ப.03601.3
நின்ேறனும் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரம்ேபால் நின்ேறேன. $கம்ப.03601.4
ெசால் உைடயா என்ேபால் இனி உளேரா ெதவுல் விைனேயன் $கம்ப.03602.1
இல் உைடயாள் காண இறகு உைடயாய் எண் இலாப் $கம்ப.03602.2
பல் உைடயாய் உன்ைனப் பைட உைடயான்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03602.3

வில் உைடேயன் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைடேயன் அல்ேலேனா $கம்ப.03602.4
அன்னா பலபலவும் பன்னி அழும் மயங்கும் $கம்ப.03603.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந இலாதான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பியும்
அத்தன்ைமயனா $கம்ப.03603.2
உன்னா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) சிறிது உள் முைளப்பப் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
அரசும் $கம்ப.03603.3
இன்னா உயிப்பான் இருவைரயும் ேநாக்கினான் $கம்ப.03603.4
உற்றது உணராது உயி உைலய ெவய்து உயிப்பான் $கம்ப.03604.1
ெகாற்றவைரக் கண்டான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
குளிப்பு உற்றான் $கம்ப.03604.2
இற்ற இரு சிறகும் இன்னுயிரும் ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.03604.3
ெபற்றனேன ஒத்தான் ெபயத்ேதன் பழி என்றான் $கம்ப.03604.4
பாக்கியத்தால் இன்று என் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல் பழி யாக்ைக $கம்ப.03605.1
ேபாக்குகின்ேறன் கண்ணுற்ேறன் புண்ணியேர வம்மின் என்று $கம்ப.03605.2
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் மகுடத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தகத்த $கம்ப.03605.3
மூக்கினால் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) முைற முைறேய ேமாக்கின்றான் $கம்ப.03605.4
வஞ்சைனயால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என்பது என்னுைடய $கம்ப.03606.1
ெநஞ்சகேம முன்னம் நிைனவித்தது ஆனாலும் $கம்ப.03606.2
அம் ெசால் மயிைல அருந்ததிைய நங்கினிேரா $கம்ப.03606.3

எஞ்சல் இலா ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) இருவரும்

என்று உைரத்தான்
$கம்ப.03606.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இயம்பலும்
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாமகன் $கம்ப.03607.1
ஒன்றும் ஆண்டு உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒழிவு உறா வைக $கம்ப.03607.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாயம் மான் வந்தது ஆதியா $கம்ப.03607.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) நிகழ்ந்தது நிரப்பினான்
அேரா $கம்ப.03607.4
ஆற்றேலான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர அைறய ஆைணயால்
$கம்ப.03608.1
ஏற்று உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேவந்தனும் $கம்ப.03608.2
மாற்றரும் துய அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மனக் ெகாளா வைக
$கம்ப.03608.3
ேதற்றுதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசப்புவான் $கம்ப.03608.4
அதிசயம் ஒருவரால் அைமக்கல் ஆகுேமா $கம்ப.03609.1
துதி அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் $கம்ப.03609.2
விதி வயம் என்பைத ேமற்ெகாள்ளா விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03609.3
மதி வலியால் விதி ெவல்ல வல்லேமா $கம்ப.03609.4
தெரழுவுறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊன்றச் சிந்ைதைய $கம்ப.03610.1

இrவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழியுமது இழுைத
நரதால் $கம்ப.03610.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ெபறுவிப்பான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.03610.3
அrவு ெசய் விதியினாக்கு அrது உண்டாகுேமா $கம்ப.03610.4
அலக்கணும் இன்பமும் அணுகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைவ $கம்ப.03611.1
விலக்குவம் என்பது ெமய்யிற்று ஆகுேமா $கம்ப.03611.2
இலக்கு முப்புரங்கைள எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில்லியா
$கம்ப.03611.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல அத்து இரந்தது தவத்தின் பாலேதா $கம்ப.03611.4
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாள் அரா விசும்பு பூத்தன $கம்ப.03612.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிச் ெசல்வைன விழுங்கி நங்குமால் $கம்ப.03612.2
அம் கண்மா ஞாலத்ைத விளக்கும் ஆய் கதி $கம்ப.03612.3
திங்களும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைற
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதயுமால். $கம்ப.03612.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) வருதலும் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ததலும்
$கம்ப.03613.1
சுந்தரத் ேதாளினி ெதவுன்ைம நரவால் $கம்ப.03613.2
மந்திர இைமயவ குருவின் வாய் ெமாழி $கம்ப.03613.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணுேமா $கம்ப.03613.4
தைடக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருவலிச் சம்பரப் ெபயக் $கம்ப.03614.1

கைடத் ெதவுழில் அவுணனால் குலிசக் ைகயினான் $கம்ப.03614.2
பைடத்தனன் பழி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வில்
வலாய் $கம்ப.03614.3
துைடத்தனன் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குவவுத்
ேதாளினால். $கம்ப.03614.4
பிள்ைளச் ெசால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அனாைளப் பிrவுறல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி $கம்ப.03615.1
தள்ளுற்ற அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) துயரமும்
தந்தேதயால் $கம்ப.03615.2
கள்ளப் ேபா அரக்க என்னும் கைளயிைனக்
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்தி $கம்ப.03615.3
புள்ளிற்கும் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) இல் ேபய்க்கும் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அன்ன
புலவு ேவேலாய் $கம்ப.03615.4
வடுக்கண் வா கூந்தலாைள இராவணன் மண்ணிேனாடும் $கம்ப.03616.1
எடுத்தனன் ஏகுவாைன எதிந்து எனது ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03616.2
தடுத்தெனன் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தவத்து அரன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளால் $கம்ப.03616.3
படுத்தனன் இங்கு வழ்ந்ேதன்

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்று பட்டது
என்றான் $கம்ப.03616.4
கூறின மாற்றம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசவித்துைள குறுகா முன்னம் $கம்ப.03617.1
ஊறின உதிரம் ெசங்கண் உயித்தன உயிப்புச் ெசந்த $கம்ப.03617.2

ஏறின புருவம் ேமல் ேமல் இrந்தன சுடகள் எங்கும் $கம்ப.03617.3
கீ றினது அண்ட ேகாளம் கிழிந்தன கிrகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03617.4
மண்ணகம் திrய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைர
திrய மற்ைறக் $கம்ப.03618.1
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிெராடும் திrயக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
$கம்ப.03618.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) திrய ேமைல விrஞ்சனும் திrய
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03618.3
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பது
தெரழுந்தது அன்ேற $கம்ப.03618.4
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்ேகாபம் யா ேமல்
ேகாள் உறும் ெகால் என்று அஞ்சி $கம்ப.03619.1
ெவறித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விம்முறுகின்ற ேவைல
$கம்ப.03619.2
ெபாறிப் பிதி படைலச் ெசந்தப் புைகெயாடு ெபாடிப்பப் ெபாம் என்று $கம்ப.03619.3
எறிப்பது ஓ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இராமனும் இயம்பல்
உற்றான் $கம்ப.03619.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) தனி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்ைனப்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் பற்றிக் $கம்ப.03620.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ஏக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாளுறக் குலுங்கல்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03620.2

எண் திைச இறுதியான உலகங்கள் இவற்ைற இன்ேன $கம்ப.03620.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவேகளாடும்
கைளயுமாறு இன்று காண்டி. $கம்ப.03620.4
தாரைக உதிரு மாறும் தனிக்கதி பிதிருமாறும் $கம்ப.03621.1
ேப அகல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) எங்கும் பிறங்கு எr பிறக்குமாறும்
$கம்ப.03621.2
நெராடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திrந்த யாவும் $கம்ப.03621.3
ேவெராடும் அழியு மாறும் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விளியு மாறும்.
$கம்ப.03621.4
இக்கணம் ஒன்றில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழிேனாடு
ஏழு சான்ற $கம்ப.03622.1
மிக்கன ேபான்று ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உலகங்கள் வயு
 மாறும் $கம்ப.03622.2
திக்கு உைட அண்ட ேகாளப் புறத்தவும் தந்து நrன் $கம்ப.03622.3
ெமாக்குளின் உைடயு மாறும் காண் என முனியும் ேவைல $கம்ப.03622.4
ெவஞ்சுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமருவில் மைறயலுற்றான்
$கம்ப.03623.1
எஞ்சல் இல் திைசயில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைனயும் இrயல் ேபாய $கம்ப.03623.2
துஞ்சின உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பது என்
துணிந்த ெநஞ்சின் $கம்ப.03623.3
அஞ்சினன் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் அயல் உடூளாக்கு அவதி
உண்டநூ $கம்ப.03623.4

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி நிகழும் ேவைல எருைவகட்கு இைறவன்
யாதும் $கம்ப.03624.1
ெசவ்விேயாய் முனியல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதவரும் முனிவ தாமும் $கம்ப.03624.2
ெவவ்வலி வர நின்னால் ேவறும் என்று ஏமுற்று உய்வா $கம்ப.03624.3
எவ்வலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவல்வா
இராவணன் ெசயைல என்றான் $கம்ப.03624.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமலத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நல்கின நைவ இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.03625.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

என்னில் கண்டைன ெசால்லும் உண்டநூ $கம்ப.03625.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கமலத்தாேன
முதலின தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்து உள்ளாற்கு $கம்ப.03625.3
ஆட் ெசய் கின்றாகளன்றி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்கின்றாகள் யாேர
$கம்ப.03625.4
தெணமூ திைர உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் ெசறுநமாட்டு ஏவல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03626.1
ெபண்டிrன் வாழ்வ அன்ேற இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறா
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெபற்றி $கம்ப.03626.2
பண்டு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்ேதான் நல்கப் பாற்கடல் அமுதம் அந்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03626.3
உண்டில ஆகில் இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அன்னவக்கு
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்டநூ $கம்ப.03626.4
வம்பு இைழ ெகாங்ைக வஞ்சி வனத்திைடத் தமியள் ைவகக் $கம்ப.03627.1

ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இைழ மானின் பின் ேபாய்க் குலப்பழி கூட்டிக்
ெகாண்டீ $கம்ப.03627.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இைழ வrவில் ெசங்ைக ஐயன்மீ  ஆயும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.03627.3
உம் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என்பது அல்லால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசய்
பிைழயும் உண்டநூ $கம்ப.03627.4
ஆதலால் முனிவாய் அல்ைல அருந்ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கற்பின்
$கம்ப.03628.1
காதலாள் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நக்கித் ேதவதம் கருத்தும்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03628.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் முைறயின் யாவும் விதியுளி நிறுவி ேவறும்
$கம்ப.03628.3
தது_ெப.(தது_ெப.) உள துைடத்தி என்றான்
ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) கமலம் ேசவான் $கம்ப.03628.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ஆண்டு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புண்ணியன் புகன்ற ெசால்ைலத் $கம்ப.03629.1
தயரதன் பணி ஈது என்னச் சிந்ைதயில்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03629.2
அயல் இனி முனிவது என்ைன அரக்கைர வருக்கம் தக்கும் $கம்ப.03629.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இனிச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று எண்ணிக் கண்ணிய சீற்றம்
தந்தான் $கம்ப.03629.4
ஆயபின் அமலன் தானும் ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைமதி என்ன
$கம்ப.03630.1

வாய் இைட ெமாழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயலும்
உண்டநூ $கம்ப.03630.2
ேபாயது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன் எங்ேக புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) எனப்
புள்ளின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.03630.3
ஓய்வினன் உணவும் ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரத்திலன் உயிரும் தந்தான் $கம்ப.03630.4
சீதம் ெகாள் மல உடூளானும் ேதவரும் என்பது என்ேன $கம்ப.03631.1
ேவதங்கள் காண் கிலாைம ெவளிநின்ேற மைறயும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03631.2
பாதங்கள் கண்ணில் பாத்தான் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ெகாள் ெநடிய பஞ்ச
$கம்ப.03631.3
பூதங்கள் விளியும் நாளும் ேபாக்கு இலா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக்கான்
$கம்ப.03631.4
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல விrஞ்சேன
முதல ேமேலா $கம்ப.03632.1
ஆடவக்கு அரசேனாடு தம்பியும்
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசார $கம்ப.03632.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அம மரமும் மாவும் கற்களும் கைரந்து சாய்ந்த $கம்ப.03632.3
ேசடரும் பாrேனாக்கும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிரம்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.03632.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றிலாத அரக்கனின்
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) தந்ேதன் $கம்ப.03633.1
துறந்தெனன் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேகேனா துறப்ெபேனா உயிைரச்
ெசால்லாய் $கம்ப.03633.2

பிறந்தெனன் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியால்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைத $கம்ப.03633.3
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இருந்துேளன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் ெசய்ேகன் இளவல் என்றான்
$கம்ப.03633.4
என்றலும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இைறயிைன இைறஞ்சி யாண்டும் $கம்ப.03634.1
ெவன்றியாய் விதியின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பழி அல விைளந்தது ஒன்ேறா
$கம்ப.03634.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி நிைனவது என்ேன
ெநருக்கிய அரக்க தம்ைமக் $கம்ப.03634.3
ெகான்றபின் அன்ேறா ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெகாடுந்துயக்
குளிப்பது என்றான் $கம்ப.03634.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஈது இயம்பிற்று என்ைன எண்ைமயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏைழச் $கம்ப.03635.1
சந்த வா குழலினாைளத் துறந்தைன தணிதி ேயனும் $கம்ப.03635.2
உந்ைதைய உயி ெகாண்டாைன உயி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊற்றம் இல்லாச்
$கம்ப.03635.3
சிந்ைதைய ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ைக என்றான் $கம்ப.03635.4
அவ்வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயவு
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03636.1

இவ்வழி இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணின்
ஏைழைமப் பாலது என்னா $கம்ப.03636.2
ெவவ்வழி ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

விலக்கினன் விளிந்த தாைத $கம்ப.03636.3
ெசவ்வழி உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான்
$கம்ப.03636.4
இந்தனம் எைனய என்னக் கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஈட்டத்ேதாடும்
$கம்ப.03637.1
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டும் தருப்ைபயும் திருத்திப் பூவும் $கம்ப.03637.2
சிந்தினன் மணலின் ேவதி தது_ெப.(தது_ெப.) அற இயற்றித் ெதள் ந $கம்ப.03637.3
தந்தனன் தாைத தன்ைனத் தடக்ைகயான் எடுத்துச் சாவான் $கம்ப.03637.4
ஏந்தினன் இருைக தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல்
$கம்ப.03638.1
சாந்ெதவுடு மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரும்
ெசாrந்தனன் தைலயின் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கம்ப.03638.2
காந்து எr கஞல மூட்டிக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முைற கடவா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.03638.3
ேநந்தனன் நிரம்பும் நன்னூல் மந்திர ெநறியின் வல்லான் $கம்ப.03638.4
தளித்தன களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பச்ைசத்
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ெகழுவு ெசம்பூத் $கம்ப.03639.1
துளித்தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) என்னத் துள்ளி ேசா ெவள்ளக்
கண்ணன் $கம்ப.03639.2

குளித்தனன் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஆற்றுக் குளித்தபின்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்ன  $கம்ப.03639.3
அளித்தனன் அரக்கச் ெசற்ற சீற்றத்தான் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தந்தான்
$கம்ப.03639.4
மீ ட்டு இனி உைரப்பது என்ேன விrஞ்சேன முதல ேமல் கீ ழ் $கம்ப.03640.1
காட்டிய உயிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருந்தின
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலாம் $கம்ப.03640.2
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைககளால்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புள்ளினுக்கு அரைசக்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கம்ப.03640.3
ஊட்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந ஐயன் உண்ட ந ஒத்தது அன்ேற
$கம்ப.03640.4
பல் வைக துைறயும் ேவதப் பலிக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) பலவும்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03641.1
ெவல்வைகக் குமரன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலயின் ேவைல சாந்தான் $கம்ப.03641.2
ெதவுல்வைகக் குலத்தின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
துன்பத்தால் புனலும் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03641.3
ெசல்வைகக்கு உrய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசய்குவான் என்ன
ெவய்ேயான் $கம்ப.03641.4
அந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகும் ேவைல
அவ்வழி அவரும் நங்கிச் $கம்ப.03642.1
சிந்துரச் ெசன்னித்து ஆண்டு ஓ ைமவைரச் ேசக்ைக ெகாண்டா $கம்ப.03642.2

இந்திரற்கு அடங்கல்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராக்கத
எழுந்தது என்ன $கம்ப.03642.3
ெவந்துயக்கு ஊற்றம் ஆய விr இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வங்கிற்று

அன்ேற
$கம்ப.03642.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உக அருவி சிந்தித் தெரறுமரல் உறுவ ேபாலக் $கம்ப.03643.1
கானமும் மைலயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கண்ணின் ந உகுக்கும்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கம்ப.03643.2
மானமும் சினமும் தாைத மரணமும் ைமந்த சிந்ைத $கம்ப.03643.3
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மைலந்து என நலிந்தது அன்ேற $கம்ப.03643.4
ெமய் உற உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவிைன
விைனயின் நூக்கும் $கம்ப.03644.1
ெபாய் உறு பிறவிேபாலப் ேபாக்க அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாங்கு
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கம்ப.03644.2
ெநய் உறு ெநருப்பின் வங்கி

நிமிதர உயிப்பு நளக் $கம்ப.03644.3
ைகயறவு உறுகின்றாரால் காணல் ஆம் கைரயிற்று அன்ேற $கம்ப.03644.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுதல்
ேதற்றாம் இன் நைக சனகி என்னும் $கம்ப.03645.1
காமரு திருைவ நத்ேதா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மதி காண்கிலாேதா $கம்ப.03645.2
ேதமரு தெரழுயல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

கண் எனத் தெரழுந்த
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03645.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாதும் குவிந்து இலாத்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்ேனா $கம்ப.03645.4

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயல் தபம் அன்ன ேப எழிலாட்டி மாட்டு $கம்ப.03646.1
நண்ணிய பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைவயினால் நைவ இல்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.03646.2
எண்ணியது அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாம் இைமத்தில
இராமன் என்னும் $கம்ப.03646.3
புண்ணியன் கண்ணும் வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தம்பிகண்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.03646.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள ேகாைதச் சீைத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானில் $கம்ப.03647.1
கண்டெனன் என்று வரற்கு

ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) காட்டத் $கம்ப.03647.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்த் தெனமூறல் என்னும் ேகாள் அராத்
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$கம்ப.03647.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் விளக்கும் ெசவ்வி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
விrந்தது அன்ேற $கம்ப.03647.4
களியுைட அனங்கக் கள்வன் கரந்து உைற கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.03648.1
ெவளிபடுத்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் விளக்கிய நிலவின்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.03648.2
நளி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்ெசாடு
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகத் $கம்ப.03648.3

துைள ஏயிற்று ஊறல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தாம் எனச்
சுட்டது அன்ேற $கம்ப.03648.4
இடம்படு மானத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இருள்தர எண்ணின் தந்தான்
$கம்ப.03649.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனயது ஆய ெவண்நிலா ெவதுப்ப வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03649.2
படம் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பால்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
இன் ெசால் $கம்ப.03649.3
தடம்ெபரும் கண்ணினாள்தன் தனிைமைய நிைனயல் உற்றான் $கம்ப.03649.4
மடித்த வாயன் வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயிப்பினன் $கம்ப.03650.1
துடித்து வங்கி

ஒடுங்குறு ேதாளினன் $கம்ப.03650.2
ெபாடித்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளிப் பூெவாடு மால்கr $கம்ப.03650.3
ஒடித்த ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைனயாள் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உன்னுவான் $கம்ப.03650.4
வாங்கு வில்லன் வரும் வரும் என்று இரு $கம்ப.03651.1
பாங்கும் நள்ெநறி பாத்தேனளா எனும் $கம்ப.03651.2
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேவைல விr திைர ஆம் என $கம்ப.03651.3
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்கி ஒடுங்கும்
உயிப்பினான் $கம்ப.03651.4
என் நிைனந்திலள் என்பது சாலுேமா $கம்ப.03652.1
மின் இைனந்த எயிற்றின் விலங்கு அனான் $கம்ப.03652.2

நில் நில் என்று ெநருங்கியேபாது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$கம்ப.03652.3
என் நிைனந்தேனளா என ஏங்குமால் $கம்ப.03652.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) காலும் நைக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாகத்தின்
$கம்ப.03653.1
வஞ்ச வாயின் மதி என மட்குவாள் $கம்ப.03653.2
ெவஞ்சினம் ெசய் அரக்கதம் ெவம்ைமைய $கம்ப.03653.3
அஞ்சினான் ெகால் என்று ஐயுறுமால் என்பான் $கம்ப.03653.4
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானமும் ேபாக்க
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காதலும் $கம்ப.03654.1
தூண்ட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட ேதாம் உறும்
ஆ உயி $கம்ப.03654.2
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டு ெவதுப்ப
ெவதும்பினான் $கம்ப.03654.3
ேவண்டுேமா எனக்கு இன்னமும் வில் என்பான் $கம்ப.03654.4
வில்ைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03655.1
கல்ைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைட கால் வரு
$கம்ப.03655.2
ெசால்ைல ேநாக்கித் துணுக்கு எனும் ெதவுல் மைற $கம்ப.03655.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேநாக்கின யாவரும் ேநாக்குவான் $கம்ப.03655.4

கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கூற்றிைன ேநாக்கினன் $கம்ப.03656.1
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவள்வி விதி முைற
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03656.2
சீைத என்வயின் தந்தேனளா எனும் $கம்ப.03656.3
ேபாதகம் எனப் ெபாம் என் உயிப்பினான் $கம்ப.03656.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் உயி காத்தற்கு ேநந்த
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03657.1
என் துைணக் குலமங்ைக ஒ ஏந்து இைழ $கம்ப.03657.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துயக்கும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இெலன் ஆயிேனன்
$கம்ப.03657.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என் வலி என நாணுமால் $கம்ப.03657.4
சாயும் தம்பி திருத்திய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி $கம்ப.03658.1
தயும் அங்கு அைவ தய்தலும் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03658.2
ஆயும் ஆவி புழுங்க அழுங்குமால் $கம்ப.03658.3
வாயும் ெநஞ்சும் புலர மயங்குவான் $கம்ப.03658.4
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏதுெகால் ேப அபிமானம்
ெகால் $கம்ப.03659.1
தெரழுந்தது இல்ைல திருமலக் கண் இைம $கம்ப.03659.2
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கற்பங்கள் ேபாக்குவான் $கம்ப.03659.3

இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு
அேரா $கம்ப.03659.4
ெவன்றி ேவற்ைக இளவைல ேமல் எலாம் $கம்ப.03660.1
ஒன்றுேபால உலப்பு இல நாள்கள்தாம் $கம்ப.03660.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டி அன்ேற
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.03660.3
இன்று நள்வதற்கு ஏது என் என்னுமால் $கம்ப.03660.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
மதியிைன நித்தமும் $கம்ப.03661.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டு ெமலிந்தைன
ெவள்குவாய் $கம்ப.03661.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூணவள் வாள்முகம்
ேபாதலால் $கம்ப.03661.3
ஈண்டு சால விளங்கிைன என்னுமால் $கம்ப.03661.4
நள் நிலாவின் இைசநிைற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்து $கம்ப.03662.1
ஆணி ஆய பழி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அன்னது $கம்ப.03662.2
நாணி நாடு கடந்தனனாம் ெகாேலா $கம்ப.03662.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் தனித் ேதரவன் என்னுமால் $கம்ப.03662.4
சுட்ட கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ெநடிது எனச் ேசாகின்றான் $கம்ப.03663.1
முட்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடக்ேகாெனாடு $கம்ப.03663.2
கட்டி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் கதிேராைனயும் $கம்ப.03663.3

இட்டனன்ெகால் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற என்னுமால் $கம்ப.03663.4
துடியின் ேந இைட ேதான்றலளாம் எனின் $கம்ப.03664.1
கடிய கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கங்குலின் கற்பம் ேபாய் $கம்ப.03664.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இம் மூr ந
$கம்ப.03664.3
ெநடிய மாநிலம் என்ன நிைனக்குமால் $கம்ப.03664.4
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இ(ன்)னாதன ெசய்தவத்ேதா உற
$கம்ப.03665.1
ஒறுத்து ஞாலத்து உயிதைம உண்டு உழல் $கம்ப.03665.2
மறத்தினாகள் வலிந்தன வாழ்வேரல் $கம்ப.03665.3
அறத்தினால் இனி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என் என்னுமால்
$கம்ப.03665.4
ேதனின் தெயமூவத் திரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) சிைலப்
$கம்ப.03666.1
பூ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்யும் ெபாருகைண
வரனும்

$கம்ப.03666.2
ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்ய விமலைன
ேநாக்கினான் $கம்ப.03666.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்யகிலான் தடுமாறினான் $கம்ப.03666.4
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாகத்து ஒருமுதல்
ேகாபத்தால் $கம்ப.03667.1

இைழந்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்கினான் $கம்ப.03667.2
ெகழுந்தைகக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
கிைடக்குேமா $கம்ப.03667.3
பழந் துயக்குப் பrவு உறும் பான்ைமயால் $கம்ப.03667.4
நலமான நிறத்தன் நிைனந்தைவ $கம்ப.03668.1
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஆகத் ெதவுைலவுறும் எல்ைலயில் $கம்ப.03668.2
மூலம் ஆம் மல முன்னவன் முற்றுறும் $கம்ப.03668.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆம் எனக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கழிந்தேத
$கம்ப.03668.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பாற்கடலின்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துயிைல
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளியும் $கம்ப.03669.1
கள்ளும் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பூங்ேகாைத கற்பின்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) படிவாற்குப் $கம்ப.03669.2
புள்ளும் சிலம்பும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும்
புைனேகாலம் $கம்ப.03669.3
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சில் அம்பும்
சிலம்பாேவல் உயி உண்டாகும் வைக உண்டநூ $கம்ப.03669.4
மயிலும் ெபைடயும் உடன் திrய மானும் கைலயும் மருவி வரப் $கம்ப.03670.1
பயிலும் பிடியும் கடகrயும் வருவ திrவ பாக்கின்றான் $கம்ப.03670.2
குயிலும் கரும்பும் ெசழுந் ேதனும் குழலும் யாழும் ெகாழும் பாகும் $கம்ப.03670.3
அயிலும் அமுதும் சுைவ தத்த ெமாழிையப் பிrந்தான் அழியாேனா $கம்ப.03670.4

முடி நாட்டிய ேகாட்டு உதயத்து முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) உற்றான் முதுகங்குல்
$கம்ப.03671.1
விடிநாள் கண்டும் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மிழற்றும் ெமன்ெசால் ேகளா வரற்கு

ஆண்டு $கம்ப.03671.2
அடிநாள் ெசந்தாமைர ஒதுங்கும் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இலளால்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அைடத்த $கம்ப.03671.3
கடி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கமலத்து என அவிழ்த்துக் காட்டுவான்ேபால்
கதிெவய்ேயான் $கம்ப.03671.4
ெபாழிைல ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புள்ைள
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூங்ெகாம்பின்
$கம்ப.03672.1
எழிைல ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இளமயிலின்
இயைலேநாக்கும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆனாள் $கம்ப.03672.2
குழைல ேநாக்கிக் ெகாங்ைக இைணக் குவட்ைட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அக்குவட்டின் $கம்ப.03672.3
ெதவுழிைல ேநாக்கித் தன்னுைடய_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+உைடய_உைட.ேவ.)
ேதாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிப்பான் $கம்ப.03672.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) இளவரன்

அடியின்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிேயாய்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.03673.1
ெபான்ைன நாடாது ஈண்டு
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புகேழா என்னப்
புகேழானும் $கம்ப.03673.2

ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துருவி அறிதும் ெதவுடந்து என்ன $கம்ப.03673.3
மின்னு சிைலயா மைலெதவுடந்த ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேபாயினரால் $கம்ப.03673.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) சுமந்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr அன்னா
$கம்ப.03674.1
பாசிைழ துன்று வனம்பல பின்னாக் $கம்ப.03674.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு குன்றிெனாடு ஆறு கடந்தா $கம்ப.03674.3
ேயாசைன ஒன்பெதவுடு ஒன்பது ெசன்றா $கம்ப.03674.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) படி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தினின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03675.1
கள் படி ேகாைதைய நாடின காணா $கம்ப.03675.2
உள் படி ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) உயிப்ெபாடு ெபாங்கப் $கம்ப.03675.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) படியும் குளி வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புக்கா
$கம்ப.03675.4
ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) சிந்ைத அலக்கண் அறிந்தான் $கம்ப.03676.1
நாrைய எங்கணும் நாடினன் நாடிப் $கம்ப.03676.2
ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் உழன்று இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பின்னா
$கம்ப.03676.3
ேமருவின் ெவங்கதி மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைறந்தான்
$கம்ப.03676.4
அரண்டு அருகும் ெசறி அஞ்சன புஞ்சம் $கம்ப.03677.1

முரண்டன ேபால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எங்கணும் முந்த $கம்ப.03677.2
தெரறுண்ட அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லவ சிந்ைதயின் முந்தி $கம்ப.03677.3
இருண்டன மாதிரம் எட்டும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.03677.4
இளிக்கு அைற இன்ெசால் இையந்தன பூைவ $கம்ப.03678.1
கிளிக்கு அைறயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கிஞ்சுக ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
$கம்ப.03678.2
ஒளி கைற மண்டிலம் ஒத்து உளது ஆங்கு ஓ $கம்ப.03678.3
பளிங்கு அைற கண்டு அதில் ைவகல் பயின்றா $கம்ப.03678.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இராமன் $கம்ப.03679.1
ெவவ் விைடேபால் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வரைன

வர $கம்ப.03679.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட நாடிைன ந ெகாணக என்றான் $கம்ப.03679.3
தெவமூ இைட வில்லவனும் தனி ெசன்றான் $கம்ப.03679.4
எங்கணும் நாடினன் ந இைட காணான் $கம்ப.03680.1
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) எனத் தமியன் திrவாைன $கம்ப.03680.2
அங்கு அவ்வனத்துள் அேயாமுகி ஆன $கம்ப.03680.3
ெவங்கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் $கம்ப.03680.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதிேயா புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) மந்திர நாமச் $கம்ப.03681.1
ெசால் மதியா அரவின் ெதவுடகிற்பாள் $கம்ப.03681.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மதேனாடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) தணிந்தாள் $கம்ப.03681.3

மன்மதன் ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்னும் மனத்தாள்
$கம்ப.03681.4
அழுந்திய சிந்ைத அரக்கி அலக்கண் $கம்ப.03682.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய காதலின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03682.2
புழுங்கும் என் ேநாெவாடு புல்லுெவன் அன்றி $கம்ப.03682.3
விழுங்கு ெவேனா என விம்மல் உழன்றாள் $கம்ப.03682.4
இரந்தெனன்_வி.மு.(இரந்து_வி.+ன்_இ.கா.+என்_பட.ஒரு.) எய்தியேபாது
இைசயாது $கம்ப.03683.1
கரந்தனேனல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.03683.2
முரஞ்சினில் ேமவி முயங்குெவன் என்று $கம்ப.03683.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) தயினும்
ெவய்யாள் $கம்ப.03683.4
உயிப்பின் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உமிழ்கின்றனள் ஒன்ற $கம்ப.03684.1
எயிற்றின் மைலக்குலம் ெமன்று இனிது
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03684.2
வயிற்றள் வலக்ெகாடு மாசுணம் வசு
 $கம்ப.03684.3
கயிற்றின் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) குழி கண்ணாள் $கம்ப.03684.4
பற்றிய ேகாள் அr யாளி பணிக்கண் $கம்ப.03685.1

தெறமூறிய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) தெரழுந்தாள்
$கம்ப.03685.2
இற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் ஈறு உறும் அந்நாள் $கம்ப.03685.3
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ேபாலும் முகத்தாள் $கம்ப.03685.4
ஆழி வறக்க முகக்க அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03686.1
மூைழெயனப் ெபாலி ெமாய் பில வாயாள் $கம்ப.03686.2
கூைழ புறத்து விrந்தது ஒ ெகாட்பால் $கம்ப.03686.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெநருப்பின் உருத்தைன ஒப்பாள் $கம்ப.03686.4
தடி தடவப் பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) தழுவத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.03687.1
ெநடிது அைடயக் குடெகழுமு நிணத்தாள் $கம்ப.03687.2
அடி தடவப் பட அரவம்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03687.3
கடி தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) உற்றவள் உருமு கறிப்பாள் $கம்ப.03687.4
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைற ஒப்பன என்ன விழிப்பாள் $கம்ப.03688.1
அைவ குளிரக் கடிது அழலும் எயிற்றாள் $கம்ப.03688.2
குைவ குைலயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
குவிய_குைற.எச்.(குவி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைலப்பாள் $கம்ப.03688.3
நைவ இல் புவி திரு நாண நடப்பாள் $கம்ப.03688.4
நள் அரவம் சr தாழ்ைக நிைரத்தாள் $கம்ப.03689.1
ஆள் அரவம் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அைணத்தாள் $கம்ப.03689.2

யாளியிைனப் பல தாலி_ெப.(தாலி_ெப.)
இைசத்தாள்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03689.3
ேகாள் அrையக் ெகாடு தாழ்குைழ இட்டாள் $கம்ப.03689.4
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.)
ஆைசயின் ந கலுழும் கண் $கம்ப.03690.1
குன்றி நிகப்ப குளிப்ப_குைற.எச்.(குளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழிப்பாள்
$கம்ப.03690.2
மின் திrகின்ற எயிற்றின் விளக்கால் $கம்ப.03690.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) இருளில் திr ேகாளr கண்டான் $கம்ப.03690.4
பண்ைடயின் நாசி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைதக்கும்
$கம்ப.03691.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறலாள் ஒடு தாடைக சீராள் $கம்ப.03691.2
கண்டக ஆய அரக்க கணத்து ஓ $கம்ப.03691.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதவுடி ஆம்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என்பது உணந்தான் $கம்ப.03691.4
பாவிய ஆம் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல
நம்பால் $கம்ப.03692.1
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் ேவறு இைல
என்பான் $கம்ப.03692.2
மா இயல் கானின் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03692.3
யாவள் அடீ உைர ெசய் கடிது என்றான் $கம்ப.03692.4
ேபசினன் அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ேபசுற நாணாள்
$கம்ப.03693.1

ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) உழன்று அழி சிந்ைதயளும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.03693.2
ஏசல் இல் அன்பினளாய் இனிது உன்பால் $கம்ப.03693.3
ஆைசயின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அேயாமுகி என்றாள்
$கம்ப.03693.4
பின்னும் உைரப்பவள் ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வரா
 $கம்ப.03694.1
முன்னம் ஒருத்த ெதவுடா முைலேயாடு உன் $கம்ப.03694.2
ெபான்னின் மணித் தட மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.03694.3
இன் உயிைரக் கடிது ஈகுதி என்றாள் $கம்ப.03694.4
ஆறிய சிந்ைதயள் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைர ெசய்யச்
$கம்ப.03695.1
சீறிய ேகாளr கண்கள் சிவந்தான் $கம்ப.03695.2
மாறிலி இ வாகைண இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $கம்ப.03695.3
கூறிடின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கூறு இடும்
என்றான் $கம்ப.03695.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உைர ெசப்ப மனத்தால் $கம்ப.03696.1
ெசற்றிலள் ைகத்துைண ெசன்னியின் ைவத்தாள் $கம்ப.03696.2
ெகாற்றவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ெகாள்ளப் $கம்ப.03696.3
ெபற்றிடின் இன்று பிறந்தெனன் என்றாள் $கம்ப.03696.4

ெவங்கதம் இல்லவள் பின்னரும் ேமேலாய் $கம்ப.03697.1
இங்கு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடுதி என்னின்
$கம்ப.03697.2
அங் ைகயினால் எைன அஞ்சைல என்றால் $கம்ப.03697.3
கங்ைகயின் ந ெகாணெவன் கடிது என்றாள் $கம்ப.03697.4
சுமித்திைர ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் அன்ன $கம்ப.03698.1
கமித்திலன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இரு காெதவுடு நாசி $கம்ப.03698.2
துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03698.3
இைமத்திலள்
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.) இன்ன
நிைனந்தாள் $கம்ப.03698.4
எடுத்தெனன் ஏகிெனன் என் முைழ தன்னுள் $கம்ப.03699.1
அைடத்து இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) அகற்றிய பின்ைன $கம்ப.03699.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) படுமால் உடேன உறும் நன்ைம $கம்ப.03699.3
திடத்து_ெப.(திடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இதுேவ நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) என்று அயல்
ெசன்றாள் $கம்ப.03699.4
ேமாகைன என்பது முந்தி முயன்றாள் $கம்ப.03700.1
மாக ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr ேபாலிைய வவ்வா $கம்ப.03700.2
ஏகினள் உம்பrன் இந்துெவாடு ஏகும் $கம்ப.03700.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனும்படி ெநாய்தினின் ெவய்யாள் $கம்ப.03700.4

மந்தரம் ேவைலயில் வந்ததும் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கம்ப.03701.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஊமுகில் என்னலும் ஆனாள் $கம்ப.03701.2
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவல்ெகாடு சூ அடும் வரச்
 $கம்ப.03701.3
சுந்தரன் ஊதரு ேதாைகயும் ஒத்தாள் $கம்ப.03701.4
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
மாெபாடு_ெப.(மாபு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ைகயின் அடங்கிப் $கம்ப.03702.1
பூங்கழல் வாசிைல மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெபாலிந்தான் $கம்ப.03702.2
வங்கிய

ெவஞ்சின வழ்மத

ெவம்ேபா $கம்ப.03702.3
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) உrக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் $கம்ப.03702.4
இப்படி ஏகினள் அன்னவள் இப்பால் $கம்ப.03703.1
அப்பு இைட ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ஆவித் $கம்ப.03703.2
துப்பு உைட மால்வைர ேதான்றலன் என்னா $கம்ப.03703.3
ெவப்பு உைட ெமய் உைட வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விைரந்தான் $கம்ப.03703.4
ெவய்து ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் இைட
ேமவரும் ந $கம்ப.03704.1
ஐது ஆதலிேனா அயல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா $கம்ப.03704.2
ெநாய்தாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேவகமும் ெநாய்திலனால்
$கம்ப.03704.3
எய்தாது ஒழியான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைன ெகாலாம்
$கம்ப.03704.4
ந கண்டைன இவ்வழி ேநடிைன ேபாய்ச் $கம்ப.03705.1

சா ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என இத்துைண
சாகிலனால் $கம்ப.03705.2
வா ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி
ெகாங்ைகைய வவ்வினபால் $கம்ப.03705.3
ேபா ெகாண்டனேனா ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனா $கம்ப.03705.4
அம் ெசால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அன்ன அணங்கிைன முன் $கம்ப.03706.1
வஞ்சித்த இராவணன் வவ்வினேனா $கம்ப.03706.2
நஞ்சிற் ெகாடியான் நடைலத் ெதவுழிலால் $கம்ப.03706.3
துஞ்சுற்றனேனா விதியின் துணிவால் $கம்ப.03706.4
வr வில் ைக என் ஆ உயி வந்திலனால் $கம்ப.03707.1
தருெசால் கருேதன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைதயைல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03707.2
பிrவுற்றெனன் என்பது ஒ பீைழ ெபருத்து $கம்ப.03707.3
எrவுற்றிட ஆவி இழந்தனேனா $கம்ப.03707.4
உண்டாகிய கா இருடூளாடு ஒருெவன் $கம்ப.03708.1
கண்தான் அயல் ேவெறாரு கண் இெலனால் $கம்ப.03708.2
புண்தான் உறு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புழுங்குறுேவன் $கம்ப.03708.3
எண்தான் இெலன் எங்ஙனம் நாடுெகேனா $கம்ப.03708.4
தள்ளா விைனேயன் தனி ஆ உயி ஆய் $கம்ப.03709.1
உள்ளாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நயும் ஒளித்தைனேயா $கம்ப.03709.2
பிள்ளாய் ெபrயாய் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்தைனயால் $கம்ப.03709.3

ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உன்ைன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ ெகாடிேத
$கம்ப.03709.4
ேபரா இட வந்தன ேபக்க வலாய் $கம்ப.03710.1
தரா இட தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
தெவமூவ ெதவுழும் $கம்ப.03710.2
வரா
 எைன இங்ஙன் ெவறுத்தைனேயா $கம்ப.03710.3
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
இத்துைண ைவகுதிேயா $கம்ப.03710.4
என்ைனத் தரும் எந்ைதைய என்ைனயைரப் $கம்ப.03711.1
ெபான்ைனப் ெபாருகின்ற ெபாலங் குைழயாள் $கம்ப.03711.2
தன்ைனப் பிrேவன் உெளன் ஆவதுதான் $கம்ப.03711.3
உன்ைனப் பிrயாத உயிப்பு அலேவா $கம்ப.03711.4
ெபான் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இவகின்ற ெபாலங் குைழயாள் $கம்ப.03712.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrேவன் $கம்ப.03712.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிரப்பிைனேயா $கம்ப.03712.3
என் ேதடிைன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) களிேற $கம்ப.03712.4
இன்ேற இறவாது ஒழிேயன் எமேரா $கம்ப.03713.1
ெபான்றாது ஒழியா புகல்வா உளேரல் $கம்ப.03713.2
ஒன்றாகிய உன் கிைளேயாைர எலாம் $கம்ப.03713.3

ெகான்றாய் ெகாடியாய் இதுவும் குணேமா $கம்ப.03713.4
மாந்தா முதல் மன்னவ தம் வழியின் $கம்ப.03714.1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஆைக துறந்தபின் ெமய் உறேவா $கம்ப.03714.2
தாம்தாம் ஒழியத் தமிேயன் உடேன $கம்ப.03714.3
ேபாந்தாய் எைன
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாயிைனேயா $கம்ப.03714.4
என்னா உைரயா எழும் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03715.1
உன்னா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஓய்வு உறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அலவால் $கம்ப.03715.2
மின்னாது இடியாது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாய் விைளவு ஈது $கம்ப.03715.3
என் ஆம் எனும் என் தனி நாயகேன $கம்ப.03715.4
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல சூழல்கள் ேதாறும்
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03716.1
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபய
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைளந்து உயிேபாய்
$கம்ப.03716.2
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகேசாரும்
மயங்குறு மால் $கம்ப.03716.3
ஆடும் களி மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ(ன்)னான் $கம்ப.03716.4
கைமயாஞூளாடும் என் உயி காவலில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03717.1
இைமயாதவன் இத்துைண தாழ்வுறுேமா $கம்ப.03717.2

சுைமயா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஊடு உழல் ெதவுல் விைனேயற்கு $கம்ப.03717.3
அைமயாது ெகால் வாழ்வு அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
எனுமால் $கம்ப.03717.4
அறப்பால் உளேதல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
முன்னவனாய்ப் $கம்ப.03718.1
பிறப்பான் உறின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறக்க எனா
$கம்ப.03718.2
மறப்பால் வடிவாள் ெகாடு மன் உயிைரத் $கம்ப.03718.3
துறப்பான் உறுகின்ற ெதவுடச்சியின் வாய் $கம்ப.03718.4
ேபந்தான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாையயினில் பிrயா $கம்ப.03719.1
ஈந்தான் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நாசி
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளேயான் $கம்ப.03719.2
ேசாந்தாள் இடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசவித் துைளயில் $கம்ப.03719.3
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதலுேம திருமால்
தெரறுளா $கம்ப.03719.4
பரல்தரு கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரக்க பல்கழல் $கம்ப.03720.1
முரற்று அரு ெவஞ்சமம் முயல்கின்றா எதி $கம்ப.03720.2
உரற்றிய ஓைச அன்று ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஊறுபட்டு $கம்ப.03720.3
அரற்றிய குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
அரக்கி ஆம் எனா $கம்ப.03720.4
அங்கியின் ெநடும்பைட வாங்கி ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03721.1
ெசங்ைகயில் கrயவன் திrக்கும் எல்ைலயில் $கம்ப.03721.2

ெபாங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அப்புறத்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக்கது
$கம்ப.03721.3
கங்குலும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எனப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டிற்ேற $கம்ப.03721.4
ெநடுவைர ெபாடிபட நிவந்த மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $கம்ப.03722.1
ஒடிவு உற நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உைலய ஊங்கு எலாம்
$கம்ப.03722.2
சடசட எனும் ஒலி தைழப்பத் தாக்குமா $கம்ப.03722.3
முடுகினன் இராமன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காலின் மும்ைமயான்
$கம்ப.03722.4
ஒருங்கு உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகின் ேமல்
ஊழிப் ேபச்சியுள் $கம்ப.03723.1
கருங்கடல் வருவேத அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.03723.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைணத் தம்முைன ேநாக்கிப் பின்னவன்
$கம்ப.03723.3
வருந்தைல வருந்தைல வள்ளிேயாய் எனா $கம்ப.03723.4
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
அடியேனன் வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03724.1
அந்தம் இல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) என்று அறியக் கூறுவான் $கம்ப.03724.2
சந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தளி புைர சரணம் சாந்தனன் $கம்ப.03724.3

சிந்தின நயனம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசய்ைகயான் $கம்ப.03724.4
ஊற்று உறு கண்ணின் ந ஒழுக நின்றவன் $கம்ப.03725.1
ஏற்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கன்றிைனப் பிrவுற்று ஏங்கிநின்று $கம்ப.03725.2
ஆற்றலது அரற்றுவது அrதின் எய்திட $கம்ப.03725.3
பால் துறும் பனிமுைல ஆவின் பான்ைமயான் $கம்ப.03725.4
தழுவினன் பல முைற தாைரக் கண்ணின் ந $கம்ப.03726.1
கழுவினன் ஆண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கனக ேமனிைய
$கம்ப.03726.2
வழுவிைனயாம் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாடு ஏங்கிேனன் $கம்ப.03726.3
எழு என மைல என இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளினாய் $கம்ப.03726.4
என்ைன அங்கு எய்தியது இயம்புவாய் என $கம்ப.03727.1
அன்னவன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம் அறியக் கூறலும்
$கம்ப.03727.2
இன்னலும் உவைகயும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03727.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அலாது ஒருெபாருள் தனக்குேமல் இலான் $கம்ப.03727.4
ஆய்வு உறு ெபருங்கடல் அகத்துள் ஆயவன் $கம்ப.03728.1
பாய் திைர வருெதவுறும் பrயற் பாலேனா $கம்ப.03728.2
தவிைனப் பிறவி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறயில் பட்டயாம் $கம்ப.03728.3
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறுதுய என நுடங்கல் ேநான்ைமேயா $கம்ப.03728.4

மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகமும் அமர மூவரும் $கம்ப.03729.1
ேமவ அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைக எனக்கு ஆக ேமல்வrன் $கம்ப.03729.2
ஏவேர கடப்பவ எம்பி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைள $கம்ப.03729.3
ஆவேத வலி இனி அரணும் ேவண்டுேமா $கம்ப.03729.4
பிrபவ யாவரும் பிrக ேப இட $கம்ப.03730.1
வருவன யாைவயும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாகழல் $கம்ப.03730.2
ெசருவலி வர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லது $கம்ப.03730.3
பருவரல் என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பயிலல் பாலேதா $கம்ப.03730.4
வன் ெதவுழில் வர ேபா வலி அரக்கிைய $கம்ப.03731.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேபா மீ ண்டெனன் என
விளம்பினாய் $கம்ப.03731.2
புன் ெதவுழில் அைனயவள் புகன்ற சீற்றத்தால் $கம்ப.03731.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைல ேபாலுமால்
கூறுவாய் என்றான் $கம்ப.03731.4
துைளபடு மூக்ெகாடு ெசவி துமித்து உகத் $கம்ப.03732.1
தைள வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நகிெலாடு தடிந்து நக்கிய $கம்ப.03732.2
அளைவயில் பூசலிட்டு அரற்றினாள் என $கம்ப.03732.3
இைளயவன் விளம்பி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருைக
கூப்பினான் $கம்ப.03732.4
ெதவுல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தைனக் ெகா(ல்)லத் ெதவுடகின் றாைளயும்
$கம்ப.03733.1

ெகால்லைல நாசிையக் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கினாய் $கம்ப.03733.2
வல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மனுமுதல் மரபிேனாய் எனப் $கம்ப.03733.3
புல்லினன் உவைகயின் ெபாருமி விம்முவான் $கம்ப.03733.4
ேப அருந்துய இைற ேபந்துடூளா என $கம்ப.03734.1
வரனும்

தம்பியும் விடிவு ேநாக்குவா $கம்ப.03734.2
வாருணம் நிைனந்தன வான ந உண்டு $கம்ப.03734.3
தாரணி தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிrயில் தங்கினா
$கம்ப.03734.4
கல் அத ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைட கானின் நுண்மணல் $கம்ப.03735.1
பல்லவம் மல ெகாடு படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாயலின் $கம்ப.03735.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் துயrேனாடு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாய்ந்தனன் $கம்ப.03735.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி இைளயவன் வருட வரேன

$கம்ப.03735.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் பிrந்தபின் மான ேநாயினால் $கம்ப.03736.1
அயில்வு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஒருெபாருள்
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) எய்தலால் $கம்ப.03736.2
துயில்வு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்பது ெசால்லற்
பாலேதா $கம்ப.03736.3
உயி ெநடிது உயிப்பு இைட ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடுவான் $கம்ப.03736.4
மானவள் ெமய் இைற மறக்கலாைமயின் $கம்ப.03737.1
ஆனேதா அன்று எனின் அரக்க மாயேமா $கம்ப.03737.2

கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) முழுவதும் கண்ணின் ேநாக்குங்கால் $கம்ப.03737.3
சானகி உரு எனத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமேய $கம்ப.03737.4
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) ேசயrக் கண்ணி கற்பிேனா $கம்ப.03738.1
அருங்கலம் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்ப ஆைசயால் $கம்ப.03738.2
ஒருங்கு உறத் தழுவுெவன் ஊறு காண்கிேலன் $கம்ப.03738.3
மருங்குல்ேபால் ஆனேதா வடிவும் ெமல்லேவ $கம்ப.03738.4
புண்டrகப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மலrல் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெபாதி
$கம்ப.03739.1
ெதவுண்ைட அம் ேசெயாளி துவத்த வாய் அமுது $கம்ப.03739.2
உண்டெனன் ஈண்டு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உைழயள்
அல்லளால் $கம்ப.03739.3
கண் துயில் இன்றியும் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) உண்டாகுேமா $கம்ப.03739.4
மண்ணினும் வானினும் மற்ைற மூன்றினும் $கம்ப.03740.1
எண்ணினும் ெநடியதாய் ஈரும் ஈட்டத்தால் $கம்ப.03740.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) சனகன் மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கம்ப.03740.3
கண்ணினும் ெநடியேதா ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கங்குேல $கம்ப.03740.4
அப்பு உைட அலங்கு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அமரும் ஆகலி $கம்ப.03741.1
உப்பு உைட இந்து என்று உதித்த ஊழித்த $கம்ப.03741.2
ெவப்பு உைட விrகதி ெவதுப்ப ெமய் எலாம் $கம்ப.03741.3

ெகாப்புளம் ெபாடித்தேதா ெகாதிக்கும் வானேம $கம்ப.03741.4
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி $கம்ப.03742.1
மன்னவ மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதி மயங்கினான் $கம்ப.03742.2
அன்னது கண்டனன் அல்கினான் எனத் $கம்ப.03742.3
துன்னிய ெசங்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேதான்றினான் $கம்ப.03742.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாைற ஈது என
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பினாள் $கம்ப.03743.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபாைற கூதரு மயிைல நாடிய $கம்ப.03743.2
அலம்புறு பறைவயும் அழுவவாம் எனப் $கம்ப.03743.3
புலம்புறு விடியலில் கடிது ேபாயினா $கம்ப.03743.4
ஐ ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அடுத்த ேயாசைனயின் இரட்டி அடவி புைடபடுத்த
$கம்ப.03744.1
ைவயம் திrந்தா கதிரவனும் வானின் நாப்பண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் $கம்ப.03744.2
எய்யும் சிைலக்ைக இருவரும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்ேத நட்டி
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும் $கம்ப.03744.3
ைகயின் வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வயிற்று
அடக்கும் கவந்தன் வனத்தின்கண் உற்றா $கம்ப.03744.4
எறும்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கைட உற யாைனேய முதல் $கம்ப.03745.1
உறுப்பு உைட உயி எலாம் உைலந்து சாய்ந்தன $கம்ப.03745.2
ெவறிப்பு உறு ேநாக்கின ெவருவுகின்றன $கம்ப.03745.3
பறிப்பு அரு வைல_ெப.(வைல_ெப.) இைட பட்ட பான்ைமய $கம்ப.03745.4

மரபுளி நிறுத்திலன்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03746.1
உரன் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
நாட்டு உயிகள் ேபால்வன $கம்ப.03746.2
ெவருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மேலாடு $கம்ப.03746.3
இrவன மயங்குவ இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ேநாக்கினா $கம்ப.03746.4
மால்வைர உருண்டன வருவ மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) $கம்ப.03747.1
கால் பறிந்து இறுவன கான யாறுகள் $கம்ப.03747.2
ேமல் உள திைச ஒடு ெவளிகள் ஆவன $கம்ப.03747.3
சூல் முதி ேமகங்கள் சுருண்டு வழ்வன

$கம்ப.03747.4
நால் திைசப் பரைவயும் இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உறக் $கம்ப.03748.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இைசத்து எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலைகக் கால்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03748.2
ஏற்று இைசத்து உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுங்குகின்றன $கம்ப.03748.3
ேபால் திைசச் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்துப்
புக்குளா $கம்ப.03748.4
ேதெமாழி திறத்தினால் அரக்க ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03749.1
ஏம் உற வைளந்தது என்று உவைக எய்தினா $கம்ப.03749.2
ேநமி மால் வைர என ெநருக்குகின்றேத $கம்ப.03749.3

ஆம் எனல் ஆய ைகம் மதிட்குள் ஆயினா $கம்ப.03749.4
இளவைல ேநாக்கினன் இராமன் ஏைழைய $கம்ப.03750.1
உைளவு ெசய் இராவணன்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.03750.2
அளைவயது ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிதி ஐய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.03750.3
கிள ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயரமும் கீ ண்டது ஆம் என்றான் $கம்ப.03750.4
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கதம்
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தாைனேயல் $கம்ப.03751.1
எற்றிய முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலி ஏங்கும் சங்கு இைச $கம்ப.03751.2
ெபற்றிலது ஆகலின் பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆம் எனச் $கம்ப.03751.3
ெசாற்றனன் இைளயவன் ெதவுழுது முன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03751.4
ெதள்ளிய அமுது எழத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வாங்கிய $கம்ப.03752.1
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவம்தான் ேவறு ஓ
நாகம்தான் $கம்ப.03752.2
தள்ளுரு வாெலாடும் தைலயினால்
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03752.3
உள் உறக் கவவேத ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊழியாய் $கம்ப.03752.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) விளம்பிய இளவல் வாசகம்
$கம்ப.03753.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நிைனந்தனன்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன் $கம்ப.03753.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேயாசைன உள் புக்கு
ஓங்கல்தான் $கம்ப.03753.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கவந்தன் ேந ெசன்றா $கம்ப.03753.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) சுட இரண்டிைன ேமருமால் வைர $கம்ப.03754.1
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இைடக்கு இைட இரு காதம்
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03754.3
வயிறு இைட வாய் எனும் மகர ேவைலயான் $கம்ப.03754.4
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவேராடு
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) இந்துைவத் $கம்ப.03755.1
தண்டிய ெநடுவைரத் தெயமூவ மத்திைனப் $கம்ப.03755.2
பூண்டு உய வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) இரு புைடயும் வாங்கலின் $கம்ப.03755.3
நண்டன கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயினான் $கம்ப.03755.4
ெதவுைகக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கருமகன் துருத்தித் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) எனப்
$கம்ப.03756.1
புைகக்ெகாடி கனெலாடு ெபாடிக்கும் மூக்கினான் $கம்ப.03756.2
பைகத் தைக ெநடுங்கடல் பருகும் பாவகன் $கம்ப.03756.3
சிைகக் ெகாழுந்து இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனத் திருகு நாவினான்
$கம்ப.03756.4
புரண்டு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இைடவர ெவருவிப் புக்கு உைற $கம்ப.03757.1

அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) தைன நாடி ஓ அருவி மால்வைர $கம்ப.03757.2
முரண் ெதவுகு முைழநுைழ முழுெவண் திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
$கம்ப.03757.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கூறு இட்டு என இலங்கு எயிற்றினான் $கம்ப.03757.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ந மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
முதல ஓதிய $கம்ப.03758.1
பூதம் ஓ ஐந்தினில் ெபாருந்திற்று அன்றிேய $கம்ப.03758.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் வரன்முைற விதிக்கும் ஐம்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.03758.3
பாதகம் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி பைடத்த
பண்பினான் $கம்ப.03758.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெவங் கதிகைள விழுங்கும் ெவவ்
அராச் $கம்ப.03759.1
ெசய் ெதவுழில் இல துயில் ெசவியின் ெதவுள்ைளயான் $கம்ப.03759.2
ெபாய் கிள வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) பிrயும் புன்ைமேயா
$கம்ப.03759.3
ைவகுறும் நரைகயும் நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயிற்றினான் $கம்ப.03759.4
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி எலாம் முருங்க
வாrத்தான் $கம்ப.03760.1
பற்றிய கரத்தினன் பைணத்த பண்ைணயில் $கம்ப.03760.2
துற்றிய புகுதரும் ேதாற்றத்தால் யாமன்_ெப.(யாமன்_ெப.) $கம்ப.03760.3
ெகாற்ற வாய்தல் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயினான் $கம்ப.03760.4

ஓலம் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயான்
$கம்ப.03761.1
ஆலேம என இருண்டு அழன்ற ஆக்ைகயான் $கம்ப.03761.2
நலமால் ேநமியின் தைலைய நக்கிய $கம்ப.03761.3
கால ேநமிையப் ெபாரும் கவந்தக் காட்சியான் $கம்ப.03761.4
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தணப்பு இல் கால் எறியத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைட $கம்ப.03762.1
ேமக்கு உய ெகாடுமுடி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு
ேந $கம்ப.03762.2
ஆக்ைகயின் இருந்தவன் தன்ைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி $கம்ப.03762.3
ேநாக்கினா இருவரும் நுணங்கு ேகள்வியா $கம்ப.03762.4
ந புகும் ெநடுங்கடல் அடங்கும் ேநமி சூழ் $கம்ப.03763.1
பா புகும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகு வாையப் பாத்தன $கம்ப.03763.2
சூ புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அrயது ஓ அரக்க ெதவுல் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
$கம்ப.03763.3
ஊ புகு வாயிேலா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று உன்னினா
$கம்ப.03763.4
அவ்வழி இைளயவன் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கிேய $கம்ப.03764.1
ெவவ்வியது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதம் வில்
வலாய் $கம்ப.03764.2

வவ்விய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயின்
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்ப் ெபயும்
$கம்ப.03764.3
ெசய்வது என் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) எனச் ெசம்மல் ெசால்லுவான் $கம்ப.03764.4
பாrடேம இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பரைவ சுற்றுறும் $கம்ப.03765.1
பா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அrது எனப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யது $கம்ப.03765.2
பா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம் வரப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயது $கம்ப.03765.3
பா இடந்து எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பாழியாய் $கம்ப.03765.4
ேதாைகயும் பிrந்தனள் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) துஞ்சினன் $கம்ப.03766.1
ேவக ெவம்பழி சுமந்து உழல ேவண்டேலன் $கம்ப.03766.2
ஆகலின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி இதனுக்கு ஆமிடம் $கம்ப.03766.3
ஏகுதி ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளவேல
என்றான் $கம்ப.03766.4
ஈன்றவ இடப்பட எம்பி துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறச் $கம்ப.03767.1
சான்றவ துய உறப் பழிக்குச் சாவுமாய்த் $கம்ப.03767.2
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் உயி
துறந்தேபாது அலால் $கம்ப.03767.3
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பழி துைடக்க
ஒண்ணுேமா $கம்ப.03767.4
இல் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைடய ந
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ெசால் ஆம் $கம்ப.03768.1

வல்லி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்க தம் மைன உளாள் எனச்
$கம்ப.03768.2
ெசால்லிெனன் மைல எனச் சுமந்த தூணிெயன் $கம்ப.03768.3
வில்லிெனன் ெசல்ெவேனா மிதிைல ேவந்தன்பால் $கம்ப.03768.4
தைள அவிழ் ேகாைதையத் தாங்கல் ஆற்றலன் $கம்ப.03769.1
இைள புரந்து அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல் இவந்த
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கம்ப.03769.2
உளன் என உைரத்தலின் உம்பரான் என $கம்ப.03769.3
விைளதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆதலின் விளிதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
என்றான் $கம்ப.03769.4
ஆண்டான் இன்னன பன்னிட ஐயற்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03770.1
ஈண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன்பின் ஏகிய பின்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03770.2
மூண்டால் முன்ேன ஆ உயிேராடும் முடியாேத $கம்ப.03770.3
மீ ண்ேட ேபாதற்கு ஆம் எனின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என் விைன என்றான்
$கம்ப.03770.4
என்றான் என்னாப் பின்னும் இைசப்பான் இட தன்ைன $கம்ப.03771.1
ெவன்றா அன்ேற வரகள்

ஆவா விரவாrன் $கம்ப.03771.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தம்முன்
எனும் தன்ைமய முன்ேன $கம்ப.03771.3
ெபான்றான் என்றால் நங்குவது அன்ேறா புகழ் அம்மா $கம்ப.03771.4

மாேன அன்னாள் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) தம் முன் வைர
ஆரும் $கம்ப.03772.1
காேன ைவகக் கண் துயில்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) அயல்
காத்தற்கு $கம்ப.03772.2
ஆனான் என்ேன என்றவ முன்ேன அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இன்றித்
$கம்ப.03772.3
தாேன வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்றலின் ேவறு ஓ
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.03772.4
என்தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இைச இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) $கம்ப.03773.1
பின்றாது எய்திப் ேப இைசயாளற்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உண்ேடல்
$கம்ப.03773.2
ெபான்றா முன்னம் ெபான்றுதி என்றாள் உைர ெபாய்யா $கம்ப.03773.3
நின்றால் அன்ேறா நிற்பது வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) நிைல அம்மா
$கம்ப.03773.4
என் ெபற்றாளும் யானும் எைனத்து ஓ வைகயாலும் $கம்ப.03774.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபற்றாட்கும்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிைனப்புப் பிைழயாமல் $கம்ப.03774.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபான் ேதாளாய் நல்லவ ேபண
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03774.3
ெசால் ெபற்ேறாம்_வி.மு.(ேபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓம்_பட.பன்.) மற்று ஆருயி
ேபணித் துறேவமால். $கம்ப.03774.4

ஓதும் கால் அப்பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முற்று உற்று ஒருவாத
$கம்ப.03775.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெசால்லும் ேதவரும் வயும்

கைட வயாய்

$கம்ப.03775.2
மாதங்கம் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்து
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனத்தின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாழும்
$கம்ப.03775.3
பூதம் ெகால்லப் ெபான்றுதி ேபாலும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டநூ
$கம்ப.03775.4
ேகட்டா ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ேபணா கிள ேபாrல் $கம்ப.03776.1
ேதாட்டா ேகாைதச் ேசா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தன்ைனத் துவளாமல்
$கம்ப.03776.2
மீ ட்டான் என்னும் ேப இைச
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெசரு
ெவல்ல $கம்ப.03776.3
மாட்டான் மாண்டான் என்றலின் ேமலும் வைச உண்டநூ $கம்ப.03776.4
தணிக்கும் தன்ைமத்து அன்று எனின் அன்று இத்தைக வாளால் $கம்ப.03777.1
கணிக்கும் தன்ைமத்து அன்று விடத்தின் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பூதம்
$கம்ப.03777.2
பிணிக்கும் ைகயும் ெபய் பில வாயும் பிைழயாமல் $கம்ப.03777.3
துணிக்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காணுதி துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துற
என்றான் $கம்ப.03777.4
என்னா முன்ேன ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இளங்ேகா இைளேயாற்கு $கம்ப.03778.1

முன்ேன ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்னவன்
அன்னானினும் முந்தும் $கம்ப.03778.2
தன்ேந இல்லாத் தம்பி தடுப்பா பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்ைல $கம்ப.03778.3
அன்ேனா கண்டா உம்பரும் ெவய்துற்று அழுதாரால் $கம்ப.03778.4
இைனய ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருவரும்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இரு கண் ேபால் $கம்ப.03779.1
கைனயும் வாகழல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகலும் கவந்தன்
$கம்ப.03779.2
விைனயின் எய்தினி யாவ ெகாலாம் என்று வினவ $கம்ப.03779.3
நிைனயும் ெநஞ்சின இைமத்தில உருத்தன நின்றா $கம்ப.03779.4
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா அல இகழ்ந்தன
என்ைன என்று அழன்றான் $கம்ப.03780.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபத்தன்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ெபாறி மயிப்புறம் ெபாடிப்ப $கம்ப.03780.2
விழுங்குேவன் என விைரதலும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.03780.3
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்கைள வாள்களால்
அrந்தன இட்டா $கம்ப.03780.4
ைககள் அற்று ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறு ஒழுக்கிய
கவந்தன் $கம்ப.03781.1
ெமய்யின் ேமற்ெகாடு கிழக்கு உற ெபருநதி விரவும் $கம்ப.03781.2
ைசய மா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாழ் வைரத் தனி வைர
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கம்ப.03781.3

ஐயம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உவைமயன் ஆனான் $கம்ப.03781.4
ஆளும் நாயகன் அம் ைகயில் தண்டிய அதனால் $கம்ப.03782.1
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தவிைன முடித்தான் $கம்ப.03782.2
ேதாளும் வாங்கிய ேதாம் உைட யாக்ைகையத் துறவா $கம்ப.03782.3
நளம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறைவயின்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற நிமிந்தான் $கம்ப.03782.4
விண்ணில் நின்றவன் விrஞ்சேன முதலின யாக்கும் $கம்ப.03783.1
கண்ணில் நின்றவன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனக்
கருத்துற உணந்தான் $கம்ப.03783.2
எண்ணில் அன்னவன் குணங்கைள வாய் திறந்து
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03783.3
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அrயது எப்ெபாருேள $கம்ப.03783.4
ஈன்றவேனா எப்ெபாருளும் எல்ைலத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்தின்
$கம்ப.03784.1
சான்றவேனா ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தவத்தின் தனிப்பயேனா $கம்ப.03784.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கவடாய் முைளத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூலேமா $கம்ப.03784.3
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருவிைனேயன் சாபத்
துய துைடத்தாய் $கம்ப.03784.4
மூலேம இல்லா முதல்வேன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முயலும் $கம்ப.03785.1
ேகாலேமா யாக்கும் தெரழுவு அrய ெகாள்ைகத்தால் $கம்ப.03785.2

ஆலேமா ஆலின் அைடேயா அைட
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03785.3
பாலேனா ேவைலப் பரப்ேபா பகராேய $கம்ப.03785.4
காண்பாக்கும் காணப்படு ெபாருட்கும் கண் ஆகிப் $கம்ப.03786.1
பூண்பாய் ேபால் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் $கம்ப.03786.2
மாண்பால் உலைக வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால் $கம்ப.03786.3
ஆண்பாேலா ெபண்பாேலா அப்பாேலா எப்பாேலா $கம்ப.03786.4
ஆதிப் பிரமனும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதிப் பரமனும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.03787.1
ஆதி எனும் ெபாருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.03787.2
ேசாதிச் சுடப் பிழம்பும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று ெசால்லுகின்ற
$கம்ப.03787.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உைரெசய்தால் ெவள்காேரா ேவறு உள்ளா $கம்ப.03787.4
எண்திைசயும் திண்சுவரா ஏழ் ஏழ் நிைல வகுத்த $கம்ப.03788.1
அண்டப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உைடய $கம்ப.03788.2
மண்டலங்கள் மூன்றின்ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மலராத $கம்ப.03788.3
புண்டrக ெமாட்டின் ெபாகுட்ேட புைர அம்மா $கம்ப.03788.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பால் அமர வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆரும் காணாத
$கம்ப.03789.1

எண்பால் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வி $கம்ப.03789.2
உண்பாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஊட்டுவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஒக்கின்ற $கம்ப.03789.3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஆ அறிவா பகராய் பரேமட்டி $கம்ப.03789.4
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) நத்த நrல் முைளத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03790.1
ெமாக்குேள ேபால முரண் இற்ற அண்டங்கள் $கம்ப.03790.2
ஒக்க உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் உேள
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒளிக்கின்ற
$கம்ப.03790.3
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அறிதற்கு எளிேதா பரம்பரேன $கம்ப.03790.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய்ைக கண்டு நிைனந்தனேவா நள் மைறகள்
$கம்ப.03791.1
உன் ெசய்ைக அன்னைவதாம்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கினேவா
$கம்ப.03791.2
என் ெசய்ேதன் முன்னம் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெசய்ைக எய்தினா $கம்ப.03791.3
பின் ெசல்வது இல்லாப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.03791.4
மாயப் பிறவி மயல் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாசு இலாக்
$கம்ப.03792.1
காயத்ைத நல்கித் துயrன் கைர ஏற்றிப் $கம்ப.03792.2

ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஒத்ேதன் ேபைதப் பிணக்கு
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமான் $கம்ப.03792.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ஒத்ேதன் என்ன நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இைழத்ேதன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.03792.4
என்று ஆங்கு இனிது இயம்பி இன்று அறியக் கூறுெவேனல் $கம்ப.03793.1
ஒன்றாது ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உறுதிக்கு என உன்னாத் $கம்ப.03793.2
தன்தாையக் கண்ணுற்ற கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
தன்ைமயனாய் $கம்ப.03793.3
நின்றாைனக் கண்டான் ெநறிநின்றா ேநநின்றான் $கம்ப.03793.4
பாராய் இைளயவேன பட்ட இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேவேற
ஓ $கம்ப.03794.1
ேபராளன் தானாய் ஒளி
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியனாய்
$கம்ப.03794.2
ேந ஆகாயத்தில் நிற்கின்றான் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவைன $கம்ப.03794.3
ஆராய் என அவனும் ஆெகாேலா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.03794.4
சந்தம் பூண் அலங்கல் வர தனு எனும் நாமத்ேதன் ஓ $கம்ப.03795.1
கந்தப்பன் சாபத்தால் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைடப்படு பிறவி கண்ேடன்
$கம்ப.03795.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற மலக்ைக தண்ட முன்
உைட வடிவம் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03795.3
எந்ைதக்கும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) நேர இைசப்பது ேகண்மின் என்றான்
$கம்ப.03795.4

கைண உலாம் சிைலயின ைரக் காக்குந இல்ைல ஏனும் $கம்ப.03796.1
இைண இலாள் தன்ைன நாடற்கு ஏயன ெசய்தற்கு ஏற்கும் $கம்ப.03796.2
புைண இலாதவற்கு ேவைல ேபாக்கு அrது அன்னேத ேபால் $கம்ப.03796.3
துைண இலாதவற்கும் இன்றால் பைகப்புலம் ெதவுைலத்து நக்கல். $கம்ப.03796.4
பழிப்பு அறும் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) பகவது
என் பதும பீடத்து $கம்ப.03797.1
உழிப் ெபருந்தைகைம சான்ற அந்தணன் உயித்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03797.2
அழிப்பதற்கு ஒருவனான அண்ணலும் அறிதி அன்ேற $கம்ப.03797.3
ஒழிப்பு அருந்திறல் பல்பூத கணத்ெதவுடும்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உண்ைம.
$கம்ப.03797.4
ஆயது ெசய்ைக என்பது அறத்துைற ெநறியின் எண்ணித் $கம்ப.03798.1
தயவச் ேசக்கிலாது ெசவ்விேயாச் ேசத்துச்
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.03798.2
தாயினும் உயிக்கு நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சவrையத் தைலப்பட்டு அன்னாள் $கம்ப.03798.3
ஏயேதா ெநறியின் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரைலயின்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஏறி. $கம்ப.03798.4
கதிரவன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆய கனக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நிறத்தினாைன $கம்ப.03799.1
எதி உற தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நட்பின் இனிது
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனின்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03799.2

ெவதி ெபாரு ேதாளினாைள நாடுதல் விழுமிது என்றான் $கம்ப.03799.3
அதி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தாமும் அன்னேத அைமயும்
என்றா $கம்ப.03799.4
ஆனபின் ெதவுழுது வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அந்தரத்து அவனும் ேபானான் $கம்ப.03800.1
மானவக் குமர தாமும் அத்திைச வழிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக் $கம்ப.03800.2
கானமும் மைலயும் நங்கிக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.03800.3
யாைனயின் இருக்ைக அன்ன மதங்கனது இருக்ைக ேசந்தா $கம்ப.03800.4
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கற்பக தருவும்
என்ன $கம்ப.03801.1
உண்ணிய நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உறுநறும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கம்ப.03801.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அன்றித் துன்பங்கள் இல்ைலயான $கம்ப.03801.3
புண்ணியம் புrந்ேதா ைவகும் துறக்கேம ேபான்றது அன்ேற $கம்ப.03801.4
அன்னது ஆம் இருக்ைக நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவு இல்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.03802.1
தன்ைனேய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கும்
சவrையத் தைலப்பட்டு அன்னாட்கு $கம்ப.03802.2

இன் உைர அருளித் தது_ெப.(தது_ெப.) இன்று இருந்தைன ேபாலும் என்றான்
$கம்ப.03802.3
முன் இவற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று எண்ணல்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ மூலம் இல்லான் $கம்ப.03802.4
ஆண்டு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அன்பின்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிக்
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03803.1
மாண்டது என் மாயப் பாசம் வந்தது வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.03803.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவத்தின்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபாயது பிறவி என்பாள் $கம்ப.03803.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாணந்து நல்க
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.03803.4
ஈசனும் கமலத் ேதானும் இைமயவ யாரும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$கம்ப.03804.1
வாசவன் தானும் ஈண்டு
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03804.2
ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அணுகியது இராமற்கு ஆய
$கம்ப.03804.3
பூசைன விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்பால் ேபாதுதி
என்று ேபானா. $கம்ப.03804.4

இருந்தெனன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஈண்டு எய்துதி
என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.03805.1
ெபாருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ற $கம்ப.03805.2
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்து அரசி தன்ைன அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கள் $கம்ப.03805.3
வருந்துறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தத்தாய் அம்மைன
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.03805.4
அனகனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் அன்று
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைறந்த பின்ைற $கம்ப.03806.1
விைன அறு ேநான்பினாளும் ெமய்ம்ைமயின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.03806.2
துைன பrத் ேதேரான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
துளக்கு இல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.03806.3
நிைனவு அrது ஆயற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநறி
எலாம் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03806.4
வட்டினுக்கு

அைமவது ஆன ெமய்ந்ெநறி ெவளியிற்று ஆகக் $கம்ப.03807.1
காட்டுறும் அறிஞ என்ன அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03807.2
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்ப
மன்ேனா ேகள்வியால் ெசவிகள் முற்றும் $கம்ப.03807.3

ேதாட்டவ உணவின்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமுதத்தின்
சுைவயாய் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03807.4
பின் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாகத்தின் ெபற்றியாேல
$கம்ப.03808.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
தனிைமயின் இனிது சாந்தாள் $கம்ப.03808.2
அன்னது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

அதிசயம் அளவு இன்று எய்திப் $கம்ப.03808.3
ெபான் அடிக் கழல்கள் ஆப்பப் புகன்ற மா ெநறியில் ேபானா $கம்ப.03808.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிரப் ேபானா
$கம்ப.03809.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட ைவகல் ேதாறும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
மாக்கள் ஆடக் $கம்ப.03809.2
கண்ணிய விைனகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாேல $கம்ப.03809.3
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்ைப ஆம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) புக்கா
$கம்ப.03809.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உரு எனக் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மும்ைம ஆம் முதல்
$கம்ப.03810.1
ேதான்று உரு எைவயும் அம்முதல ெசால்லுதற்கு $கம்ப.03810.2
ஏன்ற உரு அைமந்தவும் இைடயில் நின்றவும் $கம்ப.03810.3
ஊன்று உரு உணவினுக்கு உணவும் ஆயினான் $கம்ப.03810.4

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) படி மலரது ெசங்கண் ெவங் ைகம்மா $கம்ப.03811.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) படிகின்றது ெதளிவு சான்றது $கம்ப.03811.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) படி ேமகமும் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வங்கும்

ந $கம்ப.03811.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாண்பது $கம்ப.03811.4
ஈந்த நுண் பளிங்கு எனத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) ஈம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.03812.1
ேபந்து ஒளி நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) படந்த பித்திைகச் $கம்ப.03812.2
ேசந்துழிச் ேசந்துழி நிறத்ைதச் ேசதலால் $கம்ப.03812.3
ஓந்து உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல்லவ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒப்பது
$கம்ப.03812.4
குவால் மணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெதவுறும் பவளக் ேகால்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.03813.1
கவான் அரச அன்னமும் ெபைடயும் காண்டலில் $கம்ப.03813.2
தவா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) வானகம் தயங்கும் மீ ெனாடும் $கம்ப.03813.3
உவாமதி உலப்பு இல உதித்தது ஒத்தது $கம்ப.03813.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ந உலகமும் உயிகள் யாைவயும் $கம்ப.03814.1
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரகைரயும் விதிக்க ேவட்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.03814.2
சீத ந உவrையச் ெசகுக்குமாறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.03814.3
காதி காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) தரு கடலின் அன்னது $கம்ப.03814.4

எல் பட நாக தம் இருக்ைக ஈது எனக் $கம்ப.03815.1
கிற்பது ஒ காட்சியது எனினும் கீ ழ் உறக் $கம்ப.03815.2
கற்பகம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவிஞ
நாட்டிய $கம்ப.03815.3
ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆம் எனத் ேதான்றல் சான்றது $கம்ப.03815.4
களம் நவில் அன்னேம முதல கண்ணகன் $கம்ப.03816.1
தள மலப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலி தழங்க இன்னேதா $கம்ப.03816.2
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கிளச்சித்து ஆதலால் $கம்ப.03816.3
வள நகக் கூலேம ேபாலும் மாண்பது $கம்ப.03816.4
அr மலப் பங்கயத்து அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) எங்கணும் $கம்ப.03817.1
புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புக்கிடம் புகல்கிலாத யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.03817.2
திருமுகம் ேநாக்கலம் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ததும்
என்று $கம்ப.03817.3
எr புகுவன எனத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈட்டது $கம்ப.03817.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அைட
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சித்து
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.03818.1
மாசு அைட ேபைதைம இைட மயக்கலால் $கம்ப.03818.2
ஆசு அைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அைனயது ஆம்
எனப் $கம்ப.03818.3

பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) அைட வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதவுறும்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பது $கம்ப.03818.4
களிப்பு அடா மனத்தவன் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் $கம்ப.03819.1
கிளிப் படா ெமாழியவள் விழியின் ேகள் எனத் $கம்ப.03819.2
துளிப் படா நயனங்கள் துளிப்பச் ேசாரும் என்று $கம்ப.03819.3
ஒளிப் படாது ஆயிைட ஒளிக்கும் மீ னது $கம்ப.03819.4
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) படு முத்தமும் கலுழிக் கா மத $கம்ப.03820.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) படு தரளமும் மணியும் வாr ேந $கம்ப.03820.2
இைழ படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந அருவி எய்தலால் $கம்ப.03820.3
குைழ படு முகத்திய ேகாலம் ஒப்பது $கம்ப.03820.4
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கr ெபாதுவின் ஆடலின்
$கம்ப.03821.1
கங்குலின் எதி ெபாரு கலவிப் பூசலின் $கம்ப.03821.2
அங்கம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலசிய விைலயின்
ஆய் வைள $கம்ப.03821.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) வடிவு என
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யது
$கம்ப.03821.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரத் ேதனும்
ேவழத்தின் $கம்ப.03822.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மத மைழயும் மண்டலால்
$கம்ப.03822.2

உண்டவ ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களி உறலின் ஓதிய $கம்ப.03822.3
ெதவுண்ைட அம் கனி இதழ்த் துப்பின் சான்றது $கம்ப.03822.4
ஆrயம் முதலிய பதிெனண் பாைடயில் $கம்ப.03823.1
பூrய ஒருவழிப் புகுந்தது ஆம் என $கம்ப.03823.2
ஓவு இல கிளவிகள் ஒன்ெறாடு ஒப்பு இல $கம்ப.03823.3
ேசாவு இல விளம்பு புள்_ெப.(புள்_ெப.) துவன்றுகின்றது $கம்ப.03823.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உயி உறத் தனி தழுவும் ேபைடைய $கம்ப.03824.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உயி ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓதிமம் $கம்ப.03824.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அரமகளி தம் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) நூபுரத்
$கம்ப.03824.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகு மழைலையச் ெசவியின் ஓப்பது $கம்ப.03824.4
ஏறிடல் அrய மால் வைர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈத்து இழி_வி.(இழி_வி.) $கம்ப.03825.1
ஆறு இடு விைர அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆதிய $கம்ப.03825.2
ஊறிட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நக உைறத்த ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளச்
$கம்ப.03825.3
ேசறிடு பரணியில் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதசது $கம்ப.03825.4
நவ்வி ேநாக்கிய இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நிக குமுதத்து நறுந்ேதன் $கம்ப.03826.1
வவ்வி மாந்தrல் களி மயக்கு உறுவன மகரம் $கம்ப.03826.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இறப்ெபாடு பிறப்பு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்னக் $கம்ப.03826.3

கவ்வும் மீ ெனாடு முழுகின எழுவன கரண்டம் $கம்ப.03826.4
கவள யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அன்னாற்கு அந்தக் கடி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கமலத்து $கம்ப.03827.1
அவைள ஈகிலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தும் என்று
அருளித் $கம்ப.03827.2
திவள அன்னங்கள் திரு நைட_ெப.(நைட_ெப.) காட்டுவ ெசங்கண் $கம்ப.03827.3
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) காட்டுவ துவ இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) காட்டுவ
குமுதம் $கம்ப.03827.4
ெபய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்ெகாடு பிறழ $கம்ப.03828.1
ைவகலும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குைடபவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) அரமகளி
$கம்ப.03828.2
ெசய்ைக அன்னங்கள் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசடிய
என்னப் $கம்ப.03828.3
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அன்னங்கள்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாம்ப ெபாலிவ $கம்ப.03828.4
ஏலும் ந நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இைடயிைட எறித்தலின் படிகம் $கம்ப.03829.1
ேபாலும் வாபுனல் புகுந்துளவாம் எனப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03829.2
ஆலும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) அஞ்சின அலமர வஞ்சிக்
$கம்ப.03829.3
கூல மா மரத்து இருஞ்சிைற புலத்துவ குரண்டம் $கம்ப.03829.4
அங்கு ஒ பாகத்தில் அஞ்சன மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைடயப் $கம்ப.03830.1

பங்கு ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதில் பதுமராகத்து
ஓளி பாயக் $கம்ப.03830.2
கங்குலும் பகலும் எனப் ெபாலிவு எய்து கைரய $கம்ப.03830.3
மங்ைகமா தடமுைல எனப் ெபாலிவன வாளம் $கம்ப.03830.4
வலி நடத்திய_ெப.எச்.(நட_த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) என
வாைளகள் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03831.1
ஒலி நடத்திய_ெப.எச்.(நட_த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர ெதவுறும் உகள்வன
நநாய்_ெப.(நநாய்_ெப.) $கம்ப.03831.2
கலிநடக் கைழக் கண்ணுள என நடம் கவினப் $கம்ப.03831.3
ெபாலிவு உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் ேதைரகள்
புகழ்வன ேபாலும் $கம்ப.03831.4
அன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகன்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாய்ைகைய அணுகிக் $கம்ப.03832.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் $கம்ப.03832.2
தன்னின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளி இயற்கு
உருகினன் தளவான் $கம்ப.03832.3
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒடுங்கிடப் புலம்புதல்
உற்றான் $கம்ப.03832.4
வr ஆ மணிக் கால் வாளேம மட அன்னங்காள் எைன நங்கத் $கம்ப.03833.1
தrயாள் நடந்தாள் இல்லேளல்
தளந்த_ெப.எச்.(தள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதுந் தைகேவேயா
$கம்ப.03833.2

எrயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ உயிருக்கு
இரங்கினால் ஈது இைசயன்ேறா $கம்ப.03833.3
பிrயாது இருந்த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் ேபசில் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆேமா $கம்ப.03833.4
வண்ண நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாசக்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03834.1
புண்ணின் எrயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெபாதியும்
மருந்தின் தரும் ெபாய்காய் $கம்ப.03834.2
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாேயா $கம்ப.03834.3
ஒண்ணும் என்னின் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உதவாது
உேலாவினாரும் உயந்தாேரா $கம்ப.03834.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
ேசதாம்பல் விைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கமலம் ெகாடிவள்ைள $கம்ப.03835.1
தரங்கம் ெநருங்கு வரால் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) என்று இத்தைகயதைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03835.2
மருந்தின் அைனயாள் அவயவங்கள் அைவ நிற்கண்ேடன் வல் அரக்கன்
$கம்ப.03835.3
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) அகல்வான் சிந்தினேவா
ஆவி உைரத்தி ஆம் அன்ேற $கம்ப.03835.4
ஓடாநின்ற களி மயிேல சாயற்கு ஒதுங்கி உள்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03836.1
கூடாதாrல் திrகின்ற நயும் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) குளிந்தாேயா $கம்ப.03836.2

ேதடா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் உயிைரத்
தெரழுயக் கண்டாய் சிந்ைத உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03836.3
ஆடா நின்றாய் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண் உைடயாய்க்கு ஒளிக்குமாறு
உண்டநூ $கம்ப.03836.4
அைடயீ எனினும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் அறிந்தது உைரயீ
அன்னத்தின் $கம்ப.03837.1
ெபைடயீ ஒன்றும் ேபசீேரா பிைழயா ேதற்குப் பிைழத்தேரா $கம்ப.03837.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ந அழியச் ெசய்தாேர நடு இலாதா
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அவேராடு $கம்ப.03837.3
உைடயீ பைகதான் உைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உவக்கின்ேறைன முனிவேரா

$கம்ப.03837.4
ெபான் பால் ெபாருவும் விைர அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) புல்லிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) $கம்ப.03838.1
தன்பால் தழுவும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தமிழ்ப் பாட்டு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரேய $கம்ப.03838.2
என்பால் இல்ைல அப்பாேலா இருப்பாரல்ல விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உைடய
$கம்ப.03838.3
உன்பால் இல்ைல என்றேபாது ஒளிப்பாேராடும் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உண்டநூ
$கம்ப.03838.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாசகத்ைத வாய் திறந்திட்டு உதவாப் ெபாய்ைகக்
குவிந்து ஒடுங்கும் $கம்ப.03839.1

திருவாய் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசதாம்பற்கு அயேல
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கிைடேய $கம்ப.03839.2
ெவருவாது எதி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமுது
உயிது விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்விக்
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனிவாய் $கம்ப.03839.3
தருவாய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய் முகிழ் நைகயும்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் ெமாழியும் தாராேயா $கம்ப.03839.4
அலக்கண் உற்ேறற்கு உற்று உதவற்கு அைடவு உண்டன்ேறா ெகாடிவள்ளாய்
$கம்ப.03840.1
மலக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மடச் சீைத
காேத மற்ெறான்று அல்ைலயால் $கம்ப.03840.2
ெபாலக் குண்டலமும் ெகாடுங்குைழயும் புைனதாழ் முத்தின் ெபான்ேதாடும்
$கம்ப.03840.3
விலக்கி வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) காட்டாேயா
இன்னும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) விரும்புதிேயா $கம்ப.03840.4
பஞ்சு பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
பதுமம் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடியாள் என் $கம்ப.03841.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரயின் நிைலயம் பூத்தாள் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03841.2
மஞ்சு பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழலாள் கண்ேபால் மணிக்
குவளாய் $கம்ப.03841.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பூத்தது ஆம் அன்ன நைகயால் என்ைன நலிவாேயா
$கம்ப.03841.4

என்று அயா உயிக்கின்றவன் ஏடு அவிழ் $கம்ப.03842.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ஆவிப் புறத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03842.2
ெபான்ற யாதும் புகல்கிைல ேபாலுமால் $கம்ப.03842.3
வன் தயா இலி என்று வருந்தினான் $கம்ப.03842.4
வா அளித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மாப் பிடி வாய் இைட $கம்ப.03843.1
கா அளிக் கலுழிக் கருங்ைகம் மைல $கம்ப.03843.2
ந அளிப்பது ேநாக்கினன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
$கம்ப.03843.3
ேப அளிக்குப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல் ஆயினான்
$கம்ப.03843.4
ஆண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளைல அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும்
ஆ அணி $கம்ப.03844.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பி ேபாழுது கழிந்ததால்
$கம்ப.03844.2
ஈண்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் இைச என
$கம்ப.03844.3
நண்டவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தாழ் ெநடிேயாய் என்றான் $கம்ப.03844.4
அைரசும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrது ஏகி
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.03845.1

திைர ெசய் தத்தமும் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உண்ைமயால் $கம்ப.03845.2
வைர ெசய் மும்முத வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற
$கம்ப.03845.3
விைரெசய் பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடைல ேமயினான் $கம்ப.03845.4
நத்த நrல் ெநடியவன் மூழ்கலும் $கம்ப.03846.1
தத்த காமத் தெறறு கதித் தயினால் $கம்ப.03846.2
காய்த்து இரும்ைபக் கருமகக் கம்மியன் $கம்ப.03846.3
ேதாய்த்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒத்தது ேதாயேம
$கம்ப.03846.4
ஆடினான் அன்னமாய் அருமைறகள்
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03847.1
நடுந முன்ைன நூல் ெநறி முைறயின் ேநமி தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.03847.2
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) முனிவ தம் ெதவுகுதி
ேச ேசாைலவாய் $கம்ப.03847.3
மாடுதான் ைவகினான் எr கதிரும் ைவகினான் $கம்ப.03847.4
அந்தியாள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அணுக அங்கு அணுகுறாச் $கம்ப.03848.1
சந்தம் ஆ ெகாங்ைகயாள் தனிைமதான் நாயகன் $கம்ப.03848.2
சிந்தியா ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்ெபாழுது தெறறு
சீத ந $கம்ப.03848.3
இந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உந்துவான் எr கதிrனான் என $கம்ப.03848.4
பூ ஒடுங்கின விரவு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒடுங்கின ெபாழில்கள் $கம்ப.03849.1
மா ஒடுங்கின மரனும் இைல ஒடுங்கின கிளிகள் $கம்ப.03849.2

நா_ெப.(நா_ெப.) ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் $கம்ப.03849.3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒடுங்கின களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
$கம்ப.03849.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) துயின்றன நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.)
மைல துயின்றன மறு இல் $கம்ப.03850.1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03850.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது இல்
$கம்ப.03850.3
கண் துயின்றில ெநடிய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துயின்றது ஒ
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $கம்ப.03850.4
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
புணதலும் பைகயிெனாடு $கம்ப.03851.1
பங்கம் உற்று அளவு இல் விைன பrவு உறும் படி முடிவு இல் $கம்ப.03851.2
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) இற்றது கமலம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எடுத்தன
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.03851.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விமலன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
துயrன் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03851.4
காைலேய கடிது ெநடிது ஏகினா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கவினு $கம்ப.03852.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஏய் மைல தழுவு கான நள் ெநறி ெதவுைலய
$கம்ப.03852.2
ஆைல ஏய் துழனி அகன் நாட ஆகலி அமிழ்து $கம்ப.03852.3

ேபாலேவ உைர ெசய் புன மாைன நாடுதல் புrஞ $கம்ப.03852.4
எய்தினா சவr ெநடிது ஏய மால்வைர எளிதின் $கம்ப.03853.1
ெநாய்தின் ஏறின அதனின் ேநான்ைம சால் கவி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
$கம்ப.03853.2
ெசய்வது ஓகிலன் இவகள் தெவமூவராம் என ெவருவி $கம்ப.03853.3
உய்தும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என விைரவின் ஓடினான் மைல முைழயின்
$கம்ப.03853.4
காலின் மா மதைல இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காண்மிேனா கறுவு
உைடய $கம்ப.03854.1
வாலி ஏவலின் வரவினாகள் தாம் வrசிைலய $கம்ப.03854.2
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மால் வைர அைனய நதியா நிைனமின் என $கம்ப.03854.3
மூலம் ஓகில மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடினா
முைழ அதனின் $கம்ப.03854.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அஞ்சி
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழி அைமதி $கம்ப.03855.1
ெவமகூமூ விடத்திைன மறுகு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ ெவருவல்
$கம்ப.03855.2
தவ்விடத் தனி அருளு தாழ்சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என $கம்ப.03855.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இனிது
இருமின் அஞ்சல் என்று இைட உதவி $கம்ப.03855.4
அஞ்சைனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அஞ்சனக் கிr
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கம்ப.03856.1

மஞ்சைனக் குறுகி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாணவப் படிவெமாடு $கம்ப.03856.2
ெவஞ்சமத் ெதவுழில தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெமய்ய ைகமூசு சிைலய என
$கம்ப.03856.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அயித்து அயல்
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கற்பினின் நிைனயும்
$கம்ப.03856.4
ேதவருக்கு ஒருதைலவ ஆம் முதல் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எனின் $கம்ப.03857.1
மூவ மற்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
மூrவில் கர இவைர $கம்ப.03857.2
யாவ ஒப்பவ உலகின் யாது இவக்கு அrய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$கம்ப.03857.3
ேகவலத்து இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ேதவது எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிழைம ெகாடு $கம்ப.03857.4
சிந்ைதயில் சிறிது துய ேசவுறத் தெரறுமரலின் $கம்ப.03858.1
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயத்தவ அைனய
ேநாவுறச் சிறிய அல $கம்ப.03858.2
அந்தரத்து அமர அல மானிடப் படிவ மய $கம்ப.03858.3
சிந்தைனக்கு உrய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேதடுதற்கு உறும் நிைலய
$கம்ப.03858.4
தருமமும் தகவும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தனம்_ெப.(தனம்_ெப.)
எனும் தைகய இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.03859.1
கருமமும் பிறிது ஒெபாருள் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருதின் $கம்ப.03859.2

அருமருந்து அைனயது இைட அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது அதைன $கம்ப.03859.3
இரு மருங்கினும் ெநடிது துருவுகின்றன இவகள் $கம்ப.03859.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) எனும் ெபாருண்ைம இல கருைணயின்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைனய $கம்ப.03860.1
இதம் எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அலது ஒ இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
உணந்தில இவகள் $கம்ப.03860.2
சதமன் அஞ்சுறும் நிைலய தருமன் அஞ்சுறு சrத $கம்ப.03860.3
மதனன் அஞ்சுறு வடிவ மறலி அஞ்சுறு விறலர $கம்ப.03860.4
என்பன பலவும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருவைர
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03861.1
அன்பினின் உருகுகின்ற உள்ளத்தன் ஆவத்ேதாைர $கம்ப.03861.2
முன் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய தம்ைம
முன்னினான் என்ன நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03861.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்தால் தன்ைனத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலது ஒப்பு இலாதான் $கம்ப.03861.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ன தன்ைமய தறுகண்
ேபழ்வாய் $கம்ப.03862.1
மின் கன்றும் எயிற்றுக் ேகாள்மா ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) என்று
இைனயேவயும் $கம்ப.03862.2
பின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
கூரப் ேபழ்கணித்து இரங்குகின்ற $கம்ப.03862.3

என் கன்றுகின்றது எண்ணிப் பற்பல இவைர அம்மா $கம்ப.03862.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) முதல் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இவகள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.03863.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உறற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ தா விr சிைறப் பந்த வசி

$கம்ப.03863.2
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
கணங்கள் எங்கும் $கம்ப.03863.3
பயில்வுறத் திவைல சிந்திப் பயப் பயத் தழுவும் பாங்க $கம்ப.03863.4
காய் எr கனலும் கற்கள் கள் உைட மலகேள ேபால் $கம்ப.03864.1
தூய ெசங்கமல பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேதாய் ெதவுறும் குைழந்து
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03864.2
ேபாயின திைசகள் ேதாறும் மரெனாடு புல்லும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03864.3
சாய்வுறும் ெதவுழுவேபால் இங்கு இவேகளா தருமம் ஆவா $கம்ப.03864.4
துன்பிைனத் துைடத்து மாயத் ெதவுல் விைன தன்ைன நக்கித் $கம்ப.03865.1
தெனமூபுலத்து அன்றி மீ ளா ெநறி உய்க்கும் ேதவேரா தாம் $கம்ப.03865.2
என்பு ெநக்கு உருகுகின்றது இவகின்றது அளவு இல் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.03865.3
அன்பினுக்கு அவதி இல்ைல அைடவு என்ெகால்
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்ேறன் $கம்ப.03865.4
இவ்வழி எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருவரும் எய்தேலாடும் $கம்ப.03866.1

ெசவ்வழி உள்ளத்தானும் தெரழுவு உற எதிெசன்று எய்திக் $கம்ப.03866.2
கவ்ைவ இன்றாக நுங்கள் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எனக் கருைணேயானும்
$கம்ப.03866.3
எவ்வழி நங்கிேயாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா என விளம்பல் உற்றான்
$கம்ப.03866.4
மஞ்சு எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால
ேமனிய மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03867.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நளி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பனிக்குத் ேதம்பாக் $கம்ப.03867.2
கஞ்சம் ஒத்து அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ண
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காற்றின் ேவந்தற்கு $கம்ப.03867.3
அஞ்சைன வயிற்றில் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
நாமமும் அனுமன் என்ேபன் $கம்ப.03867.4
இம் மைல இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் எrகதிப்
பrதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.03868.1
ெசம்மலுக்கு ஏவல் ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ேதவ நும்வரவு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03868.2
விம்மல் உற்று அைனயன் ஏவ வினவிய
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.03868.3
எம்மைலக் குலமும் தாழ இைச சுமந்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $கம்ப.03868.4

மாற்றம் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் வrசிைலக்
குrசில் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.03869.1
ேதற்றம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இவனின் ஊங்குச்
ெசவ்விேயா இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேதறி $கம்ப.03869.2
ஆற்றலும் நிைறயும் கல்வி அைமதியும் அறிவும் என்னும் $கம்ப.03869.3
ேவற்றுைம இவேனாடு இல்ைலயாம் என விளம்பலுற்றான் $கம்ப.03869.4
இல்லாத உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எங்கும் ஈங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைசகள் கூரக் $கம்ப.03870.1
கல்லாத கைலயும் ேவதக் கடலுேம என்னும் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $கம்ப.03870.2
ெசால்லாேல ேதான்றிற்று அன்ேற யாெகால் இச்ெசால்லின்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.03870.3
வில் ஆ ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வர
விrஞ்சேனா விைட வலாேனா $கம்ப.03870.4
மாணி ஆம் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) அன்று மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வடிவம் ைமந்த $கம்ப.03871.1
ஆணி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற $கம்ப.03871.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தன்ைனச் சிக்கு அறத்
ெதளிந்ேதன் பின்னக் $கம்ப.03871.3
காணுதி ெமய்ம்ைம என்று தம்பிக்குக் கழறிக் கண்ணன் $கம்ப.03871.4
எவ்வழி இருந்தான் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவி
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) யாங்கள் $கம்ப.03872.1
அவ்வழி அவைனக் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருத்தியால் அணுக வந்ேதம் $கம்ப.03872.2

இவ்வழி நின்ைன உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இன்று
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03872.3
ெசவ்வழி உள்ளத்ேதாைனக் காட்டுதி தெரழுய என்றான் $கம்ப.03872.4
மாதிரப் ெபாருப்ெபாடு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
உலகின் மற்றுப் $கம்ப.03873.1
பூதரப் புயத்து வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனித யாேர
$கம்ப.03873.2
ஆதrத்து அவைனக் காண்டற்கு அணுகினி என்னின்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03873.3
தது_ெப.(தது_ெப.) அவித்து அைமயச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்தவச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நன்ேற $கம்ப.03873.4
இரவிதன் புதல்வன்_ெப.) தன்ைன இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.)
என்னும் $கம்ப.03874.1
பrவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) சீறப் ேபாந்து பருவரற்கு
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03874.2
அருவி அம் குன்றின் என்ேனாடு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அவன்பால் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $கம்ப.03874.3
வருவது ஓ அைமவின் வந்த வைரயினும்
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள  $கம்ப.03874.4
ஒடுங்கல் இல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் உவந்தன உதவி ேவள்வி
$கம்ப.03875.1

ெதவுடங்கின மற்றும் முற்றத் ெதவுல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துணிவ அன்ேற
$கம்ப.03875.2
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குலப் பைகஞன் ஆகிக் ெகால்லிய
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்ைற $கம்ப.03875.3
நடுங்கினக்கு அபயம் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அதனினும் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.03875.4
எம்ைமேய காத்தி என்றல் எளிது அேரா இைமப்பு இலாேதா $கம்ப.03876.1
தம்ைமேய முதலிட்டு ஆன்ற சராசரம் சைமத்த ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.03876.2
மும்ைம ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதல்வ
ந முருகற் ெசவ்வி $கம்ப.03876.3
உம்ைமேய புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புக்ேகமுக்கு இதின் வரும் உறுதி உண்டநூ
$கம்ப.03876.4
யா என விளம்புேகன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) எம்குலத் தைலவற்கு
உம்ைம $கம்ப.03877.1
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ந பணித்தி என்றான் ெமய்ம்ைமயின் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
ேபால்வான் $கம்ப.03877.2
வாகழல் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மரபுளி
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) யாதும் $கம்ப.03877.3
ேசாவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தெரழுவுறச் ெசால்லல் உற்றான். $கம்ப.03877.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மரபில் ேதான்றிச் சுடெநடு ேநமி ஆண்ட $கம்ப.03878.1
ஆrயன் அமரக்கு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அசுரைர
ஆவி உண்ட $கம்ப.03878.2

வrயன்

ேவள்வி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலேகாடும் ஆண்ட $கம்ப.03878.3
காrயன் கருைண அன்ன கண்ணன் அக்கவிைக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கம்ப.03878.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) தரும் மதத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேகாட்டுப்
புக_ெப.(புக_ெப.) மைலக்கு இைறைய
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03879.1
மயல் தரும் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) யாரும் மடிதர வrவில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03879.2
இயல் தரும் புலைமச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) மனு முதல் யாரும்
ஒவ்வாத் $கம்ப.03879.3
தயரதன் கனக மாடத் தட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அேயாத்தி ேவந்தன். $கம்ப.03879.4
அன்னவன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏவ
$கம்ப.03880.1
தன்னுைட உrைமச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தம்பிக்குத் தகவின்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03880.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேசந்தான் நாமமும் இராமன் என்பான் $கம்ப.03880.3
இந் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல வலானுக்கு ஏவல் ெசய் அடியன் யாேன.
$கம்ப.03880.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதாற்றம் ஆதி இராவணன்
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயப் $கம்ப.03881.1
புன் ெதவுழில் இறுதி ஆகப் புகுந்து உள ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.03881.2

ஒன்றும் ஆண்டு ஒழிவு உறாமல் உணத்தினன் உணத்தக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03881.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காலின் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெநடிது
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியில் தாழ்ந்தான்
$கம்ப.03881.4
தாழ்தலும் தகாத ெசய்தது என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தருமம் அன்றால்
$கம்ப.03882.1
ேகள்வி நூல் மைற வலாளா என்றனன் என்னக் ேகட்ட $கம்ப.03882.2
பாழி அம் தடந்ேதாள் வர மாருதி பதுமச் ெசங்கண் $கம்ப.03882.3
ஆழியாய் அடிேயன் தானும் அrக் குலத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்றான்
$கம்ப.03882.4
மின் உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்ேலா
வியப்புற ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நன்னூல் $கம்ப.03883.1
பின் உருக் ெகாண்டது என்னும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஆம் ெபாருளும்
நாணப் $கம்ப.03883.2
ெபான் உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு
புயத்திற்கும் உவைம ேபாதாத் $கம்ப.03883.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) தருமத்தின் தனிைம
தப்பான் $கம்ப.03883.4
கண்டிலன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் காலினால்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03884.1

புண்டrகக் கண் ஆழிப் புரவலன் ெபாலன் ெகாள் ேசாதி $கம்ப.03884.2
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தைகைமத்து ஒன்ேறா $கம்ப.03884.3
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நூல் கதிேரான் ெசால்லப் படித்தனன்
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) அம்மா $கம்ப.03884.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) படாக் கமலம் அன்ன தடங்கணான் தம்பிக்கு அம்ம
$கம்ப.03885.1
கீ ழ்ப் படா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கிளபடாது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும் $கம்ப.03885.2
நாட் படா மைறகளாலும் நைவ படா ஞானத்தாலும் $கம்ப.03885.3
ேகாட்படாப் பதேம ஐய குரக்கு உருக்ெகாண்டது என்றான் $கம்ப.03885.4
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நிமித்தம் ெபற்ேறம்
நம்பிையப் ெபற்ேறம் நம்பால் $கம்ப.03886.1
இல்ைலேய துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆனது இன்பமும் எய்திற்று இன்னும்
$கம்ப.03886.2
வில்லினாய் இவைனப் ேபாலாம் கவிக்குலக் குrசில் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.03886.3
ெசால்லினால் ஏவல் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைல ெசால்லற் பாற்ேறா
$கம்ப.03886.4
என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகால முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03887.1

குன்று உறழ் ேதாளினாைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அக்குரக்குச் சீயம் $கம்ப.03887.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன இன்ேன ெகாணகின்ேறன்
சிறிது ேபாது $கம்ப.03887.3
ெவன்றியி இருத்தி என்று விைடெபற்று விைரவில் ேபானான் $கம்ப.03887.4
ேபானவன் திரள் மணிப் புய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புகழினான் $கம்ப.03888.1
ஆன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாருசினத்து அரசன்மாடு அணுகினான்
$கம்ப.03888.2
யானும் உன்குலமும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உய்ந்தனம் எனா $கம்ப.03888.3
மானவன் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) எலாம் நிைனயும் மா மகிழ்வினான்
$கம்ப.03888.4
ேமலவன் திரு மகற்கு உைர ெசய்தான் விைர ெசய்தா $கம்ப.03889.1
வாலி என்று அளவு இலா வலியினான் உயி தெறக் $கம்ப.03889.2
காலன் வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இடக்கடல் கடந்தனம் எனா $கம்ப.03889.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டவனின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருநடம் புrகுவான்
$கம்ப.03889.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளா விண்ணுளா மாறு உளா ேவறு உளா $கம்ப.03890.1
எண் உளா இயலுளா இைச உளா திைச உளா $கம்ப.03890.2
கண் உளா ஆயினா பைக உளா கழிெநடும் $கம்ப.03890.3
புண் உளா ஆருயிக்கு அமிழ்தேம ேபால் உளா $கம்ப.03890.4

சூழி மால் யாைனயா ெதவுழுகழல் தயரதன் $கம்ப.03891.1
பாழியால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஒருவழிப் படர வாழ் $கம்ப.03891.2
ஆழியான் ைமந்த ேப அறிவினா அழகினா $கம்ப.03891.3
ஊழியா எளிது உனக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவுவா $கம்ப.03891.4
நதியா கருைணயின் ெநறியினா ெநறிவயின் $கம்ப.03892.1
ேபதியா நிைலைமயா எவrனும் ெபருைமயா $கம்ப.03892.2
ேபாதியாது அளவு இலா உணவினா புகழினா $கம்ப.03892.3
காதி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) தருகடல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயினா $கம்ப.03892.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இகல் சினவு தாடைக விளிந்து உருள வில் $கம்ப.03893.1
ேகாலி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடுைமயாள் புதல்வைனக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.03893.2
கால் இயல் ெபாடியினால் ெநடிய கற் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ஆம் $கம்ப.03893.3
ஆலிைகக்கு அrய ேப உருவு அளித்து அருளினான் $கம்ப.03893.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உறுப்பு அைமயும் நம்பியrல் முன்னவன்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03894.1
எல் உறுப்பு அrய ேப எழுசுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.03894.2
பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அைம தியம்பகம் எனும் $கம்ப.03894.3
வில் இறுத்தருளினான் மிதிைல புக்கைனய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03894.4

உைள வயப் புரவியான் உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசாலால் $கம்ப.03895.1
அளவு இல் கற்புைடய சிற்றைவ
பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளலால் $கம்ப.03895.2
வைள உைட புணrசூழ் மகிதலத் திரு எலாம் $கம்ப.03895.3
இைளயவற்கு உதவி இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
எழுந்தருளினான் $கம்ப.03895.4
தெவமூ இரா_ெப.(இரா_ெப.) வைக ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைக விரா
மழுவினான் $கம்ப.03896.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமைனயும் மா வலி ெதவுைலத் தருளினான்
$கம்ப.03896.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராகவன் ெவகுண்டு எழும் இரா_ெப.(இரா_ெப.)
அைனயன் ஆம் $கம்ப.03896.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விராதைன இராவைக துைடத்தருளினான்
$கம்ப.03896.4
கரன் முதல் கருைண அற்றவ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைடெயாடும் $கம்ப.03897.1
சிரம் உகச் சிைல குனித்து உதவுவான் திைச உளா $கம்ப.03897.2
பரம் உகப் பைக துமித்து அருளுவான் பரம ஆம் $கம்ப.03897.3
அரன் முதல் தைலவருக்கு அதிசயத் திறலினான் $கம்ப.03897.4
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) மால் நாக தாழ் ஆழியாேன அலால் $கம்ப.03898.1
காயம் மான் ஆயினான் யாவேன காவலா $கம்ப.03898.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அ(ம்)மால் ேநதியால் ேநrல் மாrசன் ஆம் $கம்ப.03898.3
மாய மான் ஆயினான் மாய மான் ஆயினான் $கம்ப.03898.4

உக்க அந்தமும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பைக
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
$கம்ப.03899.1
புக்க அந்தமும் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைர ெசயும்
புைரயேவா $கம்ப.03899.2
திக்க அந்தர ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திரள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சினவு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.03899.3
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவந்தனும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர தாழ் சவrேபால்
$கம்ப.03899.4
முைனவரும் பிறரும் ேமல் முடிவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம் $கம்ப.03900.1
இைனய வந்துறுவ என்று இயல்தவம் புrகுவா $கம்ப.03900.2
விைன எனும் சிைற துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயபதம்
விரவினா $கம்ப.03900.3
எைனய என்று உைர ெசய்ேகன் இரவிதன் சிறுவேன $கம்ப.03900.4
மாையயால் மதி இலா நிருதேகான் மைனவிையத் $கம்ப.03901.1
தய கான் ெநறியின் உய்த்தனன் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ேதடுவா $கம்ப.03901.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஐயா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடைமயால்
ெநடுமனம் $கம்ப.03901.3
தூையயா உைடைமயால் உறவிைனத் துணிகுவா $கம்ப.03901.4
தந்திருந்தன அருள் தைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைகஞன் ஆம்
$கம்ப.03902.1

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இைசதரும் $கம்ப.03902.2
புந்தியின் ெபருைமயாய் ேபாத என்று உைர ெசய்தான் $கம்ப.03902.3
மந்திரம் ெகழுமும் நூல் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவுவான் $கம்ப.03902.4
அன்ன ஆம் உைர எலாம் அறிவினால் உணகுவான் $கம்ப.03903.1
உன்ைனேய உைடய எற்கு அrயது எப்ெபாருள் அேரா $கம்ப.03903.2
ெபான்ைனேய ெபாருவுவாய் ேபாது எனப் ேபாதுவான் $கம்ப.03903.3
தன்ைனேய அைனயவன் சரணம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகினான் $கம்ப.03903.4
கண்டனன் என்ப மன்ேனா கதிரவன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) காமக்
$கம்ப.03904.1
குண்டலம் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால வதனமும்
குளிக்கும் கண்ணும் $கம்ப.03904.2
புண்டrகங்கள் பூத்துப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) தழ இப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கம்ப.03904.3
மண்டலம் உதயம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரகதக் கிr
அனாைன $கம்ப.03904.4
ேநாக்கினான் ெநடிது நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநடிவு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கமலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$கம்ப.03905.1
ஆக்கிய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அன்று ெதவுட்டு
இன்று காறும் $கம்ப.03905.2

பாக்கியம் புrந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குவிந்து இரு படிவ மாகி
$கம்ப.03905.3
ேமக்கு உய தடந்ேதாள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஆய் விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்பான் $கம்ப.03905.4
ேதறினன் அமரக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேதவராம்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அன்ேற $கம்ப.03906.1
மாறி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறப்பில்
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) மானுட
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.03906.2
ஆறுெகாள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவகள் ஆதி $கம்ப.03906.3
ேவறு உள குழுைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மானுடம் ெவன்றது என்ேற
$கம்ப.03906.4
என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவகின்ற
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஓதக் $கம்ப.03907.1
கைனகடல் கைர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறாக் கண்
இைண களிப்ப ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.03907.2
அனகைனக் குறுகினான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்ணலும் அருத்தி கூர
$கம்ப.03907.3
புைன மலத் தடக்ைக நட்டிப் ேபாந்து இனிது இருத்தி என்றான் $கம்ப.03907.4
தவா வலி அரக்க என்னும் தகா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பைகையத் தள்ளிக்
$கம்ப.03908.1

குவால் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின்
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ஒத்தா $கம்ப.03908.2
அவா முதல் அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத
அனகனும் அrயின் ேவந்தும் $கம்ப.03908.3
உவா உற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உடுபதி இரவி ஒத்தா
$கம்ப.03908.4
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) உற்று
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

குறித்தது
ஓ ெபாருட்டு முன்னாள் $கம்ப.03909.1
ஈட்டிய தவமும் பின்ன முயற்சியும் இையந்தது ஒத்தா $கம்ப.03909.2
வட்டு

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க என்னும் தவிைன ேவrன் வாங்கக்
$கம்ப.03909.3
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண கல்விேயாடு ஞானமும்
கிைடத்தது ஒத்தா $கம்ப.03909.4
ஆயது ஓ அவதியின்கண் அருக்கன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அரைச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03910.1
தவிைன தய ேநாற்றா என்னின் யா ெசல்வ நின்ைன $கம்ப.03910.2
நாயகன் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்னலாம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மிக்ேகாைய $கம்ப.03910.3
ேமயினன் விதிேய நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என் என்றான்
$கம்ப.03910.4

ைம அறு தவத்தின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சவr
இம்மைலயில் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03911.1
எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இயம்பினள் யாங்கள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03911.2
ைக அறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நின்னால் கடப்பது
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்ேதம் $கம்ப.03911.3
ஐய நின்தரும் என்ன அrக் குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெசால்வான்
$கம்ப.03911.4
முரண் உைடத் தடக்ைக ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்ேதைன $கம்ப.03912.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிைலப் புறத்தின் காறும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும்
ெதவுடர இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்று $கம்ப.03912.2
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) உைடத்தாக உய்ந்ேதன் ஆ உயி துறக்கலாற்ேறன்
$கம்ப.03912.3
சரண் உைனப் புகுந்ேதன் என்ைனத் தாங்குதல் தருமம் என்றான் $கம்ப.03912.4
என்ற அக்குரக்கு ேவந்ைத இராமனும்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03913.1
உன் தனக்கு உrய இன்ப துன்பங்கள் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) முன்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03913.2
ெசன்றன ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுவன தப்பல் அன்ன
$கம்ப.03913.3

நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) எனக்கும்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேந என
ெமாழியும் ேநரா $கம்ப.03913.4
மற்று இனி உைரப்பது என்ேன வானிைட மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
உன்ைனச் $கம்ப.03914.1
ெசற்றவ என்ைனச் ெசற்றா தயேர எனினும் உன்ேனாடு $கம்ப.03914.2
உற்றவ எனக்கும் உற்றா உன் கிைள எனது என் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.03914.3
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) உன் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
என் இன் உயித் துைணவன் என்றான் $கம்ப.03914.4
ஆத்தது குரக்குச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அஞ்சைன
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.03915.1
ேபாத்தன ெபாடித்த ேராமப் புளகங்கள் பூவின் மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.03915.2
தூத்தன விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ெசாrந்தன அனகன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03915.3
வாத்ைத எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குலத்து உடூளாக்கும் மைறயினும் ெமய்
என்று உன்னா $கம்ப.03915.4
ஆண்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியில்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அஞ்சைன
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
$கம்ப.03916.1
தூண் திரள் தடந்ேதாள் ைமந்த ேதாழனும் நயும்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.03916.2

ஈண்டு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனிதின்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இருக்ைக காண $கம்ப.03916.3
ேவண்டும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அருள் என் என்றான் வரனும்

விழுமிது
என்றான் $கம்ப.03916.4
ஏகின இரவி ேசயும் இருவரும் அrகள் ஏறும் $கம்ப.03917.1
ஊக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதவுடந்து
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03917.2
நாகமும் நரந்தக் காவும் நளின வாவிகளும்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03917.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமிையயும் ஏசும் புதுமலச்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புக்கார $கம்ப.03917.4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவி பளிக்கு அைற அளாவி $கம்ப.03918.1
நாரம் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நவமணித் தடங்கள்
நடும் $கம்ப.03918.2
பாரமும் மருங்கும் தெயமூவத் தருவு நப் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ஆடும்
$கம்ப.03918.3
சூ அரமகளி ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) துவன்றிய சும்ைமத்து அன்ேற $கம்ப.03918.4
அயவு இல் ேகள்விசால் அறிஞ ேவைல முன் $கம்ப.03919.1
பயில்வு இல் கல்வியா ெபாலிவு இல் பான்ைமேபால் $கம்ப.03919.2
குயிலும் மா மணிக் குழுவு ேசாதியால் $கம்ப.03919.3

ெவயிலும் ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதியும் ேமம்படா $கம்ப.03919.4
ஏய அன்னது ஆம் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேசாைலவாய் $கம்ப.03920.1
ேமய ைமந்தரும் கவியின் ேவந்தனும் $கம்ப.03920.2
தூய பூ அைணப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினா $கம்ப.03920.3
ஆய அன்பிேனாடு அளவளாவுவா $கம்ப.03920.4
கனியும் கந்தமும் காயும் தூயநன்கு $கம்ப.03921.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) யாைவயும் ெகாணர யாrனும் $கம்ப.03921.2
புனிதன் மஞ்சனத் ெதவுழில் புrந்து பின் $கம்ப.03921.3
இனிது இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்தும் ஆயினான் $கம்ப.03921.4
விருந்தும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் ெமய்ம்ைம
அன்பிேனாடு $கம்ப.03922.1
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் சிந்தியா
$கம்ப.03922.2
ெபாருந்தும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைனக்கு உrய பூைவையப் $கம்ப.03922.3
பிrத்துளாய் ெகாேலா நயும் பின் என்றான் $கம்ப.03922.4
என்ற ேவைலயில் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாருதி
$கம்ப.03923.1
குன்று ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருைக
கூப்பினான் $கம்ப.03923.2

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதியாய் ெநடிது ேகட்டியால்
$கம்ப.03923.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு உைரப்பது உண்டு
எனா $கம்ப.03923.4
நாலு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆம் நைவயில் ஆகலி $கம்ப.03924.1
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அன்ன ெதவுல் மைலயின்ேமல் உளான் $கம்ப.03924.2
சூலி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் துைறயில் முற்றினான் $கம்ப.03924.3
வாலி என்று உளான் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆற்றலான் $கம்ப.03924.4
கழலும் ேதவேராடு அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) கண்ணின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03925.1
உழலும் மந்தரத்து உருவு ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்
$கம்ப.03925.2
அழலும் ேகாள் அரா அகடு தவிடச் $கம்ப.03925.3
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலையக்
கைடயும் ேதாளினான் $கம்ப.03925.4
நிலனும் நரும் மா ெநருப்பும் காற்றும் என்று $கம்ப.03926.1
உைலவில் பூதம் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உைடய ஆற்றலான் $கம்ப.03926.2
அைலயின் ேவைல சூழ் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
மா $கம்ப.03926.3
மைலயின் நின்றும் இம் மைலயின் வாவுவான் $கம்ப.03926.4
கிட்டுவா ெபாராக் கிைடக்கின் அன்னவ $கம்ப.03927.1
பட்ட நல்வலம் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எய்துவான் $கம்ப.03927.2
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று $கம்ப.03927.3

அட்டம் மூத்தி தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பணியும் ஆற்றலான் $கம்ப.03927.4
கால் ெசலாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முன்ன கந்தன்
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கம்ப.03928.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசலாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெவன்றியான் $கம்ப.03928.2
வால் ெசலாத வாய் அலது இராவணன் $கம்ப.03928.3
ேகால் ெசலாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குைட ெசலாது
அேரா $கம்ப.03928.4
ேமருேவ முதல் கிrகள் ேவெராடும் $கம்ப.03929.1
ேபருேம அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேபருேமல்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.03929.2
காரும் வானமும் கதிரும் நாகமும் $கம்ப.03929.3
தூருேம அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
ேதாள்களால் $கம்ப.03929.4
பா இடந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03930.1
ந கைடந்த ேப ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேந உளான் $கம்ப.03930.2
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இடந்த மா எனினும் மற்றவன் $கம்ப.03930.3
தா_ெப.(தா_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேதா $கம்ப.03930.4
படந்த நள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ து $கம்ப.03931.1

அடந்து பாரம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற அனந்தனும்
$கம்ப.03931.2
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாங்கும்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிrைய ேமயினான் $கம்ப.03931.3
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாங்கும்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம்
$கம்ப.03931.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலிப்பதும் கால் சலிப்பதும் $கம்ப.03932.1
மிடல் அருக்க ேத மீ து ெசல்வதும் $கம்ப.03932.2
ெதவுடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால் $கம்ப.03932.3
அடலின் ெவற்றியாய் அயலின் ஆபேவா $கம்ப.03932.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஏழுபத்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேமருைவத்
$கம்ப.03933.1
தள்ளல் ஆன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அrயின் தாைனயான் $கம்ப.03933.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒன்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும்
வாழுமால் $கம்ப.03933.3
வள்ளேல அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வலியின் வண்ைமயால்
$கம்ப.03933.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இடிப்பு உறா வய ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சீய மா
$கம்ப.03934.1
முைழ இடிப்பு உறா முரண் ெவங் காலும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) $கம்ப.03934.2
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) துடிப்புறச் சாவுறாது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03934.3
விைழவிடத்தின் ேமல் விளிைவ அஞ்சலால் $கம்ப.03934.4

ெமய்க்ெகாள் வாலினால் மிடல் இராவணன் $கம்ப.03935.1
ெதவுக்க ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறத் ெதவுட
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.03935.2
புக்கு இலாத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாழி அரத்த ந $கம்ப.03935.3
உக்கு இலாத ேவறு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவேதா $கம்ப.03935.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தனிப் புதல்வன்_ெப.) இன் அளிச் $கம்ப.03936.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) தைழத்தைனய தன்ைமயான் $கம்ப.03936.2
அந்தகன் தனக்கு அrய ஆைணயான் $கம்ப.03936.3
முந்தி வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இவனின் ெமாய்ம்பிேனாய் $கம்ப.03936.4
அன்னவன் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ஆகேவ $கம்ப.03937.1
இன்னவன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இயற்றும்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03937.2
முன்னவன் குலப் பைகஞன் முட்டினான் $கம்ப.03937.3
மின் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணன் ெவம்ைமயான்
$கம்ப.03937.4
முட்டி நின்றவன் முரண் உரத்திேனாடு $கம்ப.03938.1
ஒட்ட அஞ்சி ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைலய ஓடினான் $கம்ப.03938.2
வட்ட மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலத்து அrது வாழ்வு எனா $கம்ப.03938.3
எட்டரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிலனுள்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03938.4

எய்து காைல_ெப.(காைல_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிலனுள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.03939.1
ெநாய்தின் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகாணெவன்
ேநான்ைமயவாய் $கம்ப.03939.2
ெசய்தி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) சிறிது ேபாழ்து எனா
$கம்ப.03939.3
ெவய்தின் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெவகுளி
ேமயினான். $கம்ப.03939.4
ஏகி வாலியும் இருது ஓ ஏெழாடு ஏழ் $கம்ப.03940.1
ேவக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிலம் தடவி ெவம்ைமயான் $கம்ப.03940.2
ேமாக ெவன்றிேமல் முயல்வின் ைவகிடச் $கம்ப.03940.3
ேசாகம் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) துைண
துளங்கினான். $கம்ப.03940.4
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்குறும் இவைன
அன்பினில் $கம்ப.03941.1
ெதவுழுது இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதவுழில் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகலால் $கம்ப.03941.2
எழுது ெவன்றியாய் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனப் $கம்ப.03941.3
பழுது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றனன் பrயும் ெநஞ்சினான்
$கம்ப.03941.4
என்று தானும் அவ்வழி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிலம் $கம்ப.03942.1

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னவன் ேதடுேவன்
அவற் $கம்ப.03942.2
ெகான்றுளான் தைனக் ெகால்ெவன் அன்று எனின் $கம்ப.03942.3
ெபான்றுேவன் எனாப் புகுதல் ேமயினான் $கம்ப.03942.4
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்லவா தணிவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கம்ப.03943.1
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமைலேயா கிளத்து
நதியால் $கம்ப.03943.2
அடுத்த காவலும் அrகள் ஆைணயால் $கம்ப.03943.3
ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) உண்டு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாலாம் $கம்ப.03943.4
அன்ன நாளில் மாயாவி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிலத்து $கம்ப.03944.1
இன்ன வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊடு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.03944.2
ெபான்னின் மால் வைர ெபாருப்பு
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு $கம்ப.03944.3
உன்னு குன்று எலாம் உடன் அடுக்கிேனம் $கம்ப.03944.4
ேசமம் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசங்கதிக் $கம்ப.03945.1

ேகாமகன் தைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.03945.2
ேமவு குன்றின் ேமல் ைவகும் ேவைல வாய் $கம்ப.03945.3
ஆவி உண்டனன் அவைன அன்னவன் $கம்ப.03945.4
ஒளித்தவன் உயிக் கள்ைள உண்டு ஊம் $கம்ப.03946.1
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலியும் கடிதின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03946.2
விளித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு உைர ெபறான்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03946.3
அளித்தவாறு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இளவலா எனா $கம்ப.03946.4
வால் விைசத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.03947.1
கால் விைசத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கடிதின் எற்றலும்
$கம்ப.03947.2
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகட்டவும் $கம்ப.03947.3
ேவைல புக்கவும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெவற்பு எலாம் $கம்ப.03947.4
ஏறினான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எவரும் அஞ்சுறச்
$கம்ப.03948.1
சீறினான் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03948.2
ேவறு இலாத அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.03948.3

ஆறினானும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வணங்கினான்
$கம்ப.03948.4
வணங்கி. அண்ண நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
இலாைமயால் $கம்ப.03949.1
உணங்கி உன்வழிப் படர உன்னுேவற்கு $கம்ப.03949.2
இணங்க இன்ைமயால் இைறவ நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உைடக் $கம்ப.03949.3
கணங்கள் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) உன் கடன்ைம என்றன $கம்ப.03949.4
ஆைண அஞ்சி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரைச
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ் $கம்ப.03950.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலாத என் நைவைய நல்குவாய் $கம்ப.03950.2
பூண் உலாவு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைற ெபாறாய் எனக் $கம்ப.03950.3
ேகாணினான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
கூறினான் $கம்ப.03950.4
அடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அவைன அஞ்சி ெவங் $கம்ப.03951.1
குடல் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்
$கம்ப.03951.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கர தலங்களால்
$கம்ப.03951.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கைடந்தனன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உைலந்தனன் $கம்ப.03951.4
பற்றி அஞ்சலன் பழிைய ெவஞ்சினம் $கம்ப.03952.1

முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முரண்
வலிக் ைகயால் $கம்ப.03952.2
எற்றுவான் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதலும்
பிைழத்து $கம்ப.03952.3
அற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அகன்றனன் $கம்ப.03952.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அதுக்குேமல் $கம்ப.03953.1
அந்தகற்கும் ஓ அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) இல்ைலயால் $கம்ப.03953.2
இந்த ெவற்பின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03953.3
முந்ைத உற்றது ஓ சாபம் உண்ைமயால் $கம்ப.03953.4
உருைம என்று இவற்கு உrய தாரம் ஆம் $கம்ப.03954.1
அரு மருந்ைதயும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விரும்பினான்
$கம்ப.03954.2
இருைமயும் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.03954.3
கருமம் இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
என்றனன் $கம்ப.03954.4

ெபாய் இலாதவன் வரன்முைற இம் ெமாழி புகல $கம்ப.03955.1
ஐயன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபய உைட அமரக்கும் அமரன் $கம்ப.03955.2
ைவயம் நுங்கிய வாய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) துடித்தது மலக் கண் $கம்ப.03955.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம் ேபாது எனச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03955.4
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிற்றைவ ெசாற்றனள் என்ன $கம்ப.03956.1
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தம்பிக்குத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
$கம்ப.03956.2
பாரம் ஈந்தவன் பrவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைளேயான் $கம்ப.03956.3
தாரம் ெவௗவினன் என்ற ெசால் தrக்கும் ஆறு உளேதா $கம்ப.03956.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழிேனாடு ஏழும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயிக்கு உதவி $கம்ப.03957.1
விலகும் என்னினும் வில் இைட வாளியின் வட்டித்

$கம்ப.03957.2
தைலைமேயாடு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாரமும் உனக்கு இன்று
தருேவன்_வி.மு.(தரு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03957.3
புலைமேயாய் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைறவிடம் காட்டு
என்று புகன்றான் $கம்ப.03957.4
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைகக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைர இைரப்ப $கம்ப.03958.1

அழுந்து துன்பினுக்கு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைர கண்டனன் அைனயான்
$கம்ப.03958.2
விழுந்தேத இனி வாலிதன் வலி என விரும்பா $கம்ப.03958.3
ெமாழிந்த வரற்கு

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எண்ணுவது உண்டு என
ெமாழிந்தான் $கம்ப.03958.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆண்டு உைரத்து அனுமேன முதலிய
அைமச்ச $கம்ப.03959.1
நிைனவும் கல்வியும் நதியும் சூழ்ச்சியும் நிைறந்தா $கம்ப.03959.2
எைனய அன்னவேராடும் ேவறு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இரவி
$கம்ப.03959.3
தைனயன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிச் சமீ ரணன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
உைர தருவான் $கம்ப.03959.4
உன்னிேனன் நினது உள்ளத்தின் உள்ளைத உரேவாய் $கம்ப.03960.1
அன்ன வாலிையக் காலனுக்கு அளிப்பது ஓ ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.03960.2
இன்ன வரபால்

இல்ைல என்று அயித்தைன இனி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03960.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ கைடப்பிடிப்பாய் எனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.03960.4
சங்கு சக்கரக் குறி உள தடக்ைகயில் தாளில் $கம்ப.03961.1
எங்கும் இத்தைன இலக்கணம் யாவக்கும் இல்ைல $கம்ப.03961.2

ெசங்கண் வில் கரத்து இராமன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திரு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மாேல $கம்ப.03961.3
இங்கு உதித்தனன் ஈண்டு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறுத்துதற்கு இன்னும்
$கம்ப.03961.4
ெசறுக்கும் வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) திrபுரம் த எழச் சினவிக் $கம்ப.03962.1
கறுக்கும் ெவஞ்சினக் காலன்தன் காலமும் காலால் $கம்ப.03962.2
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புங்கவன் ஆண்ட ேப ஆடகத் தனி வில் $கம்ப.03962.3
இறுக்கும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அம் மாயவற்கு அன்றியும் எளிேதா
$கம்ப.03962.4
என்ைன ஈன்றவன் இவ்வுலகு யாைவயும் ஈன்றான் $கம்ப.03963.1
தன்ைன ஈன்றவற்கு அடிைம ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உனக்கு அதுேவ
$கம்ப.03963.2
உன்ைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எற்கு உறு
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உளது என உைரத்தான் $கம்ப.03963.3
இன்ன ேதான்றேல அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இதற்கு ஏது
உண்டு இமூைறேயாய் $கம்ப.03963.4
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) உடன் ேதான்றுவன் எவக்கும் $கம்ப.03964.1
முன்பு ேதான்றைல அறிதற்கு முடிவு என் என்று
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.03964.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) சான்று என உைரத்தனன் ஐய என் யாக்ைக $கம்ப.03964.3
என்பு ேதான்றல உருகினது எனின் பிறிது எவேனா $கம்ப.03964.4
பிறிதும் அன்னவன் ெபருவலி ஆற்றைலப் ெபrேயாய் $கம்ப.03965.1

அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அரு
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) $கம்ப.03965.2
ெநறியில் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஏழில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உருவ இந் ெநடிேயான் $கம்ப.03965.3
ெபாறிெகாள் ெவஞ்சரம் ேபாவதுகாண் எனப் புகன்றான் $கம்ப.03965.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றமும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03966.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தனி மாருதி ேதாளிைண
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03966.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்மைலக் குறுகி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசப்புவது உளதால் $கம்ப.03966.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு என இராமனும் உைரத்தி
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.03966.4
ஏக ேவண்டும் இந் ெநறி என இனிது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கம்ப.03967.1
மாகம் நண்டன குறுகிட
நிமிந்தன_வி.மு.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) $கம்ப.03967.2
ஆக ஐந்திேனாடு இரண்டின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உருவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.03967.3
ேபாகேவ என்தன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட ேபாம் எனப்
புகன்றான் $கம்ப.03967.4
மறு இலான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூறலும் வானவக்கு இைறவன்
$கம்ப.03968.1

முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முயற்சிைய முன்னி
$கம்ப.03968.2
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலித் தடந் ேதாள்களால் சிைலைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
ஏற்றி $கம்ப.03968.3
அறிவினால் அளப்ப அrயவற்று அருகு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தான் $கம்ப.03968.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபrனும் ேபவில உலகங்கள் உைலந்து $கம்ப.03969.1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வில தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
சூழ் $கம்ப.03969.2
ஆழி மாநிலம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குலக் கிrகள் $கம்ப.03969.3
ஏழும் ஆண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03969.4
கைல கண்டு ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதியமும்
கதிரவன் தானும் $கம்ப.03970.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கண்டு ஓடுதற்கு அருந்தவம் ெதவுடங்குறும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கம்ப.03970.2
மைல கண்டநூம் என்பது அல்லது மலமிைச அயற்கும் $கம்ப.03970.3
இைல கண்டநூம் எனத் தெரழுப்ப அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தரத்தன ஏழும்
$கம்ப.03970.4
ஒக்க நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் உழல்வன உைலவு இல ஆக $கம்ப.03971.1

மிக்கது ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உளது என ேவறு கண்டிலமால்
$கம்ப.03971.2
திக்கும் வானமும் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) சீதம் $கம்ப.03971.3
புக்கு நங்கலின் தளவு இல இரவி ேதப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $கம்ப.03971.4
நடு நாள்களும் ேகாள்களும் என்ன ேமல்
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03972.1
மாடு ேதாற்றுவ மல எனப் ெபாலிகின்ற வளத்த $கம்ப.03972.2
ஓடு மா சுட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக்கு உள் கறுப்பு
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03972.3
ேகாடு ேதய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் எனும் குறிய $கம்ப.03972.4
தது_ெப.(தது_ெப.) அறும் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாைககள் தைழக்கின்ற
ெசயலால் $கம்ப.03973.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) என்னவும் தகுவன விசும்பினும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03973.2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஊ $கம்ப.03973.3
ஓதிமம் தனிப் ெபைடெயாடும் புைட
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவ $கம்ப.03973.4
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) மல்கு ேபாது அைட கனி காய் முதல் நானா
$கம்ப.03974.1
வற்று

மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலத்து யாைவயும் வழ்கில

யாண்டும் $கம்ப.03974.2

காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அலம்பினும் கலி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03974.3
ஆற்றின் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ேபாய் அைல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பாய் தரும் இயல்ப $கம்ப.03974.4
அடியினால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்தவன் அண்டத்துக்கு அப்பால்
$கம்ப.03975.1
முடிவின் ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடியன
ஆதலின் முடியா $கம்ப.03975.2
ெநடிய மால் எனும் நிைலயன நrைடக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03975.3
படியின் ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு மால்
வைரயினும் பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) $கம்ப.03975.4
வள்ளல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ைமந்தற்கும் தம்பிக்கும் வயித்த
$கம்ப.03976.1
உள்ளேம என ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள் வயிப்பு உைடய
$கம்ப.03976.2
ெதள்ளு நrைடக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா
சுமக்கின்ற ேசடன் $கம்ப.03976.3
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படம் குைடந்து கீ ழ் ேபாகிய ேவர
$கம்ப.03976.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திக்கிைன அளந்தன
பைணகளின் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.03977.1
என்று நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று இைசப்பன இரு சுட திrயும் $கம்ப.03977.2

குன்றினுக்கு உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றன
ஒன்றினும் குறுகா $கம்ப.03977.3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இைட ெநடிது ேயாசைன உைடய $கம்ப.03977.4
ஆய மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) அைனத்ைதயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமலன் $கம்ப.03978.1
தூய வா கைண துரப்பது ஓ ஆதரம் ேதான்றச் $கம்ப.03978.2
ேசய வானமும் திைசகளும் ெசவிடு உறத் ேதவக்கு $கம்ப.03978.3
ஏய்வு இலாதது ஓ பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) வரச் சிைலயின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
எறிந்தான் $கம்ப.03978.4
ஒக்க நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் அங்கு அங்ேக ஓைச $கம்ப.03979.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) நின்றவக்கு உற்றது பகவது எப்படிேயா $கம்ப.03979.2
திக்கயங்களும் மயங்கின திைசகளும் திைகத்த $கம்ப.03979.3
புக்கு அயன்பதி சலிப்பு உற ஒலித்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு வில்
$கம்ப.03979.4
அrந்தமன் சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெநடிது ஆத்தலும் அமர $கம்ப.03980.1
இrந்து நங்கின கற்பத்தின் இறுதி என்று அயித்தா $கம்ப.03980.2
பrந்த தம்பிேய பாங்கு நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
மற்ைறப் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $கம்ப.03980.3
புrந்த தன்ைமைய உைர ெசயின் பழி அவப்
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.03980.4

எய்தல் காண்டும் ெகால் இன்னம் என்று அrதின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03981.1
ெபாய் இல் மாருதி முதலிேனா புகழ்வுறும் ெபாழுதில் $கம்ப.03981.2
ெமாய் ெகாள் வாசிைல நாணிைன முைற உற வாங்கி $கம்ப.03981.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) வாளிைய ஆளுைட வில்லியும்
விட்டான் $கம்ப.03981.4
ஏழு மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உருவிக் கீ ழ் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.03982.1
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவிப் பின் உடன் அடுத்து இயன்ற $கம்ப.03982.2
ஏழ் இலாைமயால் மீ ண்டது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராகவன்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.03982.3
ஏழு கண்டபின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் $கம்ப.03982.4
ஏழு ேவைலயும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேமல் உயந்தன ஏழும் $கம்ப.03983.1
ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $கம்ப.03983.2
ஏழும் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) எழுவரும் நடுங்கின என்ப $கம்ப.03983.3
ஏழு ெபற்றேதா இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைணக்கு இலக்கம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03983.4
அன்னது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அறத்தினுக்கு
ஆ உயித் துைணவன் $கம்ப.03984.1
என்னும் தன்ைமைய ேநாக்கின யாவரும் எைவயும் $கம்ப.03984.2
ெபான்னின் வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பூண்டு $கம்ப.03984.3

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் ெகாளூஉ அருக்கன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ ெசப்பும் $கம்ப.03984.4
ைவயம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வானும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்றும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மலrன் ேமல் $கம்ப.03985.1
ஐயன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆழிேமல் ஆழிமா மாலும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.03985.2
ெசய்யன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விைன தெறறும் ேதவும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நாயிேனன் $கம்ப.03985.3
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவினாய்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முந்து உதவினாய் $கம்ப.03985.4
என் எனக்கு அrயது எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருளும் எற்கு எளிதலால்
$கம்ப.03986.1
உன்ைன இத்தைல விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதவினா விதியினா $கம்ப.03986.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஒப்புைடய உன் அடியருக்கு அடியன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.03986.3
மன்னவக்கு அரச என்று உைர ெசய்தான் வைச இலான் $கம்ப.03986.4
ஆடினா பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) அங்கும் இங்கும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03987.1
ஓடினா உவைக இன் நறைவ உண்டு உணகிலா $கம்ப.03987.2
ேநடினாம் வாலி காலைன எனா ெநடிது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.03987.3
வாடினா ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எலாம்
வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றவ எலாம் $கம்ப.03987.4

அண்டமும் அகிலமும் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று
அனல் இைடப் $கம்ப.03988.1
பண்டு ெவந்தன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைச வறந்திடினும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.03988.2
மண்டலம் ெதவுடுவது அம் மைலயின் ேமல் மைல எனக் $கம்ப.03988.3
கண்டனன் துந்துபிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அேரா
$கம்ப.03988.4
தெனமூபுலக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ஊ மயிடேமா திைசயின் வாழ்
$கம்ப.03989.1
வன்பு உலக் கr மடிந்தது ெகாேலா மகர மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கம்ப.03989.2
என்பு உலப்பு உற உலந்தது ெகாேலா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனா
$கம்ப.03989.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உலப்பு அrய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைர
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.03989.4
துந்துபிப் ெபயருைடச் சுடு சினத்து அவுணன் மீ து $கம்ப.03990.1
இந்துைவத் ெதவுட நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைணயினான் $கம்ப.03990.2
மந்தரக் கிr எனப் ெபrயவன் மகர ந $கம்ப.03990.3
சிந்திடக் கரு நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அrயிைனத் ேதடுவான்.
$கம்ப.03990.4
அங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr எதிந்து அைமதி என்
என்றலும் $கம்ப.03991.1

ெபாங்கு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசருவினில் ெபாருதி என்று உைர ெசயக்
$கம்ப.03991.2
கங்ைகயின் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைற
மிடற்று இைறவேன $கம்ப.03991.3
உங்கள் ெவங் கத வலிக்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உைர ெசய்தான்.
$கம்ப.03991.4
கடிது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனும்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கயிைலையக் $கம்ப.03992.1
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெகாம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன்
$கம்ப.03992.2
ெநாடிதி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குைற என் என்றலும் நுவன்றனன் அேரா
$கம்ப.03992.3
முடிவு இல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு எனக்கு அருள்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) முயல்க எனா.
$கம்ப.03992.4
மூலேம வரேம

மூடினாேயாடு ேபா $கம்ப.03993.1
ஏலுேம ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பால் ஏகு எனா ஏவினான் $கம்ப.03993.2
சால நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபா
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ஆதிேயல்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ேபா $கம்ப.03993.3
வாலி பால் ஏகு எனா வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா வான்_ெப.(வான்_ெப.) உளான்.
$கம்ப.03993.4
அன்னவன் விட உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrகள் தம் $கம்ப.03994.1

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேபா
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனா மைலயிைனச்
$கம்ப.03994.2
சின்ன பின்னம் படுத்திடுதலும் சினவி என் $கம்ப.03994.3
முன்னவன் முன்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனயவன் முைனதலும். $கம்ப.03994.4
இருவரும் திrவுறும் ெபாழுதின் இன்னவகள் என்று $கம்ப.03995.1
ஒருவரும் சிறிது உணந்திலகள் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகமும் $கம்ப.03995.2
ெவருவரும் தைகய ஆய் விழுவ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவரால் $கம்ப.03995.3
மருவ அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைகய தானவகள் வானவகள் தாம்.
$கம்ப.03995.4
த எழுந்தது விசும்பு உற ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச எலாம் $கம்ப.03996.1
ேபாய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புைக $கம்ப.03996.2
ேதாய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புணrயும் ெதவுட தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
கிrகளும் $கம்ப.03996.3
சாய் அழிந்தன அடித் தலம் எடுத் திடுதலால் $கம்ப.03996.4
புயலும் வானகமும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புணrயும் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
சூழ் $கம்ப.03997.1
அயலும் வழ்
 தூளியால் அறிவருந் தைகயவா $கம்ப.03997.2
மயனின் மாமகனும் வாலியும் மறத்து உடலினா $கம்ப.03997.3

இயலும் மாமதியம் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஆறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தேவ $கம்ப.03997.4
அற்றது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருப் புrவுறும்
அளவினில் $கம்ப.03998.1
ெகாற்ற வாலியும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குவவு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலிெயாடும் $கம்ப.03998.2
பற்றி ஆைசயின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
இைண பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.03998.3
எற்றினான் அவனும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடியின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரறினான் $கம்ப.03998.4
தைலயின் ேமல் அடிபடக் கடிது சாய் ெநடிது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.03999.1
உைலய வாய் முைழ திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா $கம்ப.03999.2
மைலயின் ேமல் உரும் இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மண்ெணாடும் $கம்ப.03999.3
குைலய மாதிைசகளும் ெசவிடு உறக் குத்தினான். $கம்ப.03999.4
கவr இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனக் கரதலம் ெகாடு திrத்து
$கம்ப.04000.1
இவதலும் குருதிபட்டு இைச ெதவுறும் திைச ெதவுறும் $கம்ப.04000.2
துவ அணிந்தன எனப் ெபாசி துைதந்தன துைணப் $கம்ப.04000.3
பவ ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைண மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) பயிலும் வன்
கrகேள. $கம்ப.04000.4
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
உடூளா இயலும் மண்டிலம் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04001.1

எைனயவும் தவிர ேமல் வயிர வன் கரதலத்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.04001.2
வலித்து எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று உயிரும்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) படர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.04001.3
உடலும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு அேரா. உயிரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
படர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடலும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு
அேரா $கம்ப.04001.4
முட்டி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவி இம் முைட
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.04002.1
கட்டி மால் வைரைய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதலும்
கருைணயான் $கம்ப.04002.2
இட்ட சாபமும் எனக்கு உதவும் என்று இயல்பினின் $கம்ப.04002.3
பட்டவா முழுவதும் பrவினால் உைர ெசய்தான் $கம்ப.04002.4
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அமலனும் கிளந்தவாறு எலாம் $கம்ப.04003.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதவுழில் இளவைல இதைன ைமந்த
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04003.2
ஓட்டு என அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
விரலின் உந்தினான் $கம்ப.04003.3
மீ ட்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விrஞ்சன் நாடு உற்று மீ ண்டேத
$கம்ப.04003.4
ஆ இைட அrக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அசனி அஞ்சுற $கம்ப.04004.1
வாய் திறந்து ஆத்தது வள்ளல்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04004.2

நாயக உணத்துவது உண்டு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) எனா $கம்ப.04004.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது ஓ இைட
$கம்ப.04005.1
ெவவ் வழி இராவணன் ெகாணர ேமைலநாள் $கம்ப.04005.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதவிேய ெகால் ஆம் $கம்ப.04005.3
கவ்ைவயின் அரற்றினள் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உளாள் $கம்ப.04005.4
உைழயrன் உணத்துவது உளது என்று உன்னிேயா $கம்ப.04006.1
குைழ ெபாரு கண்ணினாள் குறித்தது ஓந்திலம் $கம்ப.04006.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாரு கண் இைண வாrேயாடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.04006.3
இைழ ெபாதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் $கம்ப.04006.4
ைவத்தனம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி வள்ளல் நின்வயின் $கம்ப.04007.1
உய்த்தனம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது உணதியால்
எனாக் $கம்ப.04007.2
ைகத்தலத்து அன்னைவ ெகாணந்து காட்டினான் $கம்ப.04007.3
ெநய்த்தைல பால் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேநயத்தான். $கம்ப.04007.4
தெரழுவுற ேநாக்கினன் தெரழுைவ ெமய் அணி $கம்ப.04008.1
எr கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமழுகின் யாக்ைக ேபால் $கம்ப.04008.2

உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய்ப் $கம்ப.04008.3
பருகினன் என்கிலம் பகவது என்ெகால் ஆம் $கம்ப.04008.4
நல்குவது என் இனி நங்ைக ெகாங்ைகையப் $கம்ப.04009.1
புல்கிய பூணும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாங்ைக
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.04009.2
அல்குலின் அணிகளும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.04009.3
பல கலன் பிறவும் அப்படிவம் ஆனேவ $கம்ப.04009.4
விட்ட ேப உணவிைன விளித்த என்ெகேனா $கம்ப.04010.1
அட்டன உயிைர அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணிகள் என்ெகேனா $கம்ப.04010.2
ெகாட்டின சாந்து எனக் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்ெகேனா $கம்ப.04010.3
சுட்டன என்ெகேனா யாது ெசால்லுேகன் $கம்ப.04010.4
ேமாந்திட நறுமல ஆன ெமாய்ம்பினில் $கம்ப.04011.1
ஏந்திட உத்தrயத்ைத ஏய்ந்தன $கம்ப.04011.2
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவப் ேபாத்தலால் $கம்ப.04011.3
பூந்துகில் ஆய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூைவ பூண்கேள $கம்ப.04011.4
ஈத்தன ெசங்கண் ந ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாைவயும் $கம்ப.04012.1
ேபாத்தன மயிப்புறம் புளகம் ெபாங்குேதாள் $கம்ப.04012.2
ேவத்தனன் என்ெகேனா ெவதும்பினான் என்ேகா $கம்ப.04012.3
தத்தைன அவ்வழி யாது ெசப்புேகன் $கம்ப.04012.4

விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனயது ஓ ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) மீ க்ெகாள $கம்ப.04013.1
ெநடும்ெபாழுது உணவிேனாடு உயிப்பும்
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04013.2
தடம்ெபருங் கண்ணைனத் தாங்கினான் தனது $கம்ப.04013.3
உடம்பினில் ெசறி மயி_ெப.(மயி_ெப.) சுறுக்ெகாண்டு ஏறேவ $கம்ப.04013.4
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தாங்கலாது $கம்ப.04014.1
ஏங்கிய ெநஞ்சினன் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விம்முவான் $கம்ப.04014.2
வங்கிய

ேதாளினாய் விைனயிேனன் உயி $கம்ப.04014.3
வாங்கிெனன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணி வருவித்ேத எனா $கம்ப.04014.4
அயன் உைட அண்டத்தின் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்ைதயும் $கம்ப.04015.1
மயவு அற நாடி என் வலியும் காட்டி உன் $கம்ப.04015.2
உய புகழ்த் ேதவிைய உதவற் பாலனால் $கம்ப.04015.3
துய உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயதிேயா சுருதி நூல்
வலாய் $கம்ப.04015.4
திருமகள் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தெயமூவக் கற்பினாள் $கம்ப.04016.1
ெவருவரச் ெசய்துள ெவய்யவன் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) $கம்ப.04016.2
இருபதும் ஈைரந்து தைலயும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உன் $கம்ப.04016.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைணக்கு ஆற்றுேமா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழுேம
$கம்ப.04016.4

ஈண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ஏெழாடு ஏழ் எனப்
$கம்ப.04017.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உலகங்கள் வலியில் புக்கு
இைடத் $கம்ப.04017.2
ேதண்டி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கைனத் திருகித் ேதவிையக்
$கம்ப.04017.3
காண்டி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக்
ெகாணவல் காவேலாய் $கம்ப.04017.4
ஏவல் ெசய் துைணவேரம் யாங்கள் ஈங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.04018.1
தா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரு வலித் தம்பி நம்பி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04018.2
ேசவகம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனில் சிறுக ேநாக்கல் என்
$கம்ப.04018.3
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழியின் முந்துேமா $கம்ப.04018.4
ெபருைமேயா ஆயினா ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ேபசலா $கம்ப.04019.1
கருமேம அல்லது பிறிது என் கண்டது $கம்ப.04019.2
தருமம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அல்லது தனித்து ேவறு உண்டநூ $கம்ப.04019.3
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஏது உனக்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
கூதிேயா $கம்ப.04019.4

முளr ேமல் ைவகுவான் முருகன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.04020.1
தளி இயல் பாகத்தான் தடக்ைக ஆழியான் $கம்ப.04020.2
அளவி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆவேர அன்றி ஐயம் இல் $கம்ப.04020.3
கிளவியாய் தனித்தனி கிைடப்பேரா துைண $கம்ப.04020.4
என் உைடச் சிறு குைற முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈண்டு
ஒrஇப் $கம்ப.04021.1
பின் உைடத்தாயினும் ஆக ேபதுறும் $கம்ப.04021.2
மின் இைடச் சனகிைய மீ ட்டு மீ ள்துமால் $கம்ப.04021.3
ெபான் உைடச் சிைலயினாய்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் என்றான்
$கம்ப.04021.4
எr கதிக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூறலும் $கம்ப.04022.1
அருவி அம் கண் திறந்து அன்பின் ேநாக்கினான் $கம்ப.04022.2
திரு உைற மாபனும் ெதளிவு ேதான்றிட $கம்ப.04022.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைக உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பது ஆயினான்
$கம்ப.04022.4
விலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாளினாய் விைனயிேனனும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.04023.1
இலங்கு வில் கரத்தினன் இருக்கேவ
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.04023.2

கலன் கழித்தனள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04023.3
ெபாலன் குைழத் தெரழுைவய புrந்துடூளாகள் யா $கம்ப.04023.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrெயாடும் தடங்கள்
தம்ெமாடும் $கம்ப.04024.1
பூெணாடும் புலம்பினன்_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாக்கிேனன் $கம்ப.04024.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல சுமந்து உழல
நாணேலன் $கம்ப.04024.3
ஆறு உடன்
ெசல்பவ_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ப்_ெபாரு.உரு.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
அம் ெசால் மாதைர $கம்ப.04025.1
ேவறு உளா வலி ெசயின் விலக்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.04025.2
ஊறு உறத் தம் உயி உகுப்ப என்ைனேய $கம்ப.04025.3
ேதறினள் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
தக்ககிற்றிேலன் $கம்ப.04025.4
கருங்கடல் ெதவுட்டன கங்ைக தந்தன $கம்ப.04026.1
ெபாரும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) மாெனாடு புனலும் ஊட்டின $கம்ப.04026.2
ெபருந்தைக என் குலத்து அரச_ெப.(அரெச_ெப.) பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கம்ப.04026.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) தக்ககிற்றிேலன் $கம்ப.04026.4
இந்திரற்கு உrயது ஓ இடுக்கண் தத்து இகல் $கம்ப.04027.1

அந்தகற்கு அrய ேபா அவுணன் ேதய்த்தனன் $கம்ப.04027.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மற்று அவனின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்த
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உேளன் $கம்ப.04027.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயக் ெகாடும் பழி வில்லின் தாங்கிேனன்
$கம்ப.04027.4
விரும்பு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) எந்ைதயா ெமய்ம்ைம வயுேமல்

$கம்ப.04028.1
வரும் பழி என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூடேலன் $கம்ப.04028.2
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அழி ெசால்லிையப் பைகஞன் ைகக் ெகாளப் $கம்ப.04028.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி சூடிேனன் பிைழத்தது என் அேரா $கம்ப.04028.4
என்ன ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னன பன்னி
ஏங்கிேய $கம்ப.04029.1
துன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரத்து ேசாகின்றான் தைனப் $கம்ப.04029.2
பன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கதிரவன் புதல்வன்_ெப.) ைபயுள்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04029.3
அன்ன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய எனும் அளக்க நக்கினான் $கம்ப.04029.4
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆற்றலின் ஆறிேனன் அலது $கம்ப.04030.1
உய்வேன எனக்கு இதின் உறுதி ேவறு உண்டநூ $கம்ப.04030.2
ைவயகத்து இப்பழி தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாய்வது
$கம்ப.04030.3
ெசய்வன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குைற முடித்து அன்றிச் ெசய்கேலன்
$கம்ப.04030.4

என்றனன் இராகவன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.04031.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாருதி வணங்கினான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.04031.2
குன்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேதாளினாய் கூற ேவண்டுவது
$கம்ப.04031.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது அதைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகள் எனா $கம்ப.04031.4
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதவுழில் வாலிையக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாமகன் $கம்ப.04032.1
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதிேரான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆக்கிக் ைகவள
$கம்ப.04032.2
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட கூட்டினாலன்றி ேநடrது $கம்ப.04032.3
அடும் பைட அரக்கதம் இருக்ைக ஆைணயாய் $கம்ப.04032.4
வானேதா மண்ணேதா மற்று ெவற்பேதா $கம்ப.04033.1
ஏைன மா நாகதம் இருக்ைகப் பாலேதா $கம்ப.04033.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் தெரழுயலாய் ெதளிவது அன்று
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.04033.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட மானிடம் ஆனது உண்ைமயால் $கம்ப.04033.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகங்களும் இைமப்பின் எய்துவ
$கம்ப.04034.1
வவ்வுவ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைவயும் $கம்ப.04034.2

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) விைன வந்தென
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) மீ ள்வரால் $கம்ப.04034.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உைறவிடம்
அறியற் பாலேதா $கம்ப.04034.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைறேய
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
யாைவயும் $கம்ப.04035.1
திரு உைற ேவறு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதர ேவண்டுமால் $கம்ப.04035.2
வரன் முைற நாடிட வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்றால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
$கம்ப.04035.3
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) உண்டு அளப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ஆண்டும்
ேவண்டுமால் $கம்ப.04035.4
ஏழு பத்து ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளத்து எம்
பைட $கம்ப.04036.1
ஊழியிற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபாக்குமால்
$கம்ப.04036.2
ஆழிையக் குடிப்பினும் அயன் ெசய் அண்டத்ைதக் $கம்ப.04036.3
கீ ழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிைடத்த ெசய்யுமால் $கம்ப.04036.4
ஆதலால் அன்னேத அைமவது ஆம் என $கம்ப.04037.1
நதியாய் நிைனந்தெனன் என நிகழ்த்தினான் $கம்ப.04037.2
சாது ஆம் என்ற அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனுவின் ெசல்வனும் $கம்ப.04037.3
ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வாலிபால் என்னப் ேபாயினா $கம்ப.04037.4
ெவங்கண் ஆளி ஏறும் மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) மாவும் ேவக நாகமும் $கம்ப.04038.1

சிங்க ஏறு இரண்ெடாடும் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ன ெசய்ைகயா $கம்ப.04038.2
தங்கு சாலம் மூலம் ஆ தமாலம் ஏலம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால்
$கம்ப.04038.3
ெபாங்கு நாகமும் துவன்று சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஊடு ேபாயினா $கம்ப.04038.4
உைழ உலாம் ெநடுங்கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) அல்லேவல் $கம்ப.04039.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உலாவு சந்து
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அல்லேவல் $கம்ப.04039.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உலாவு முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) அல்ல
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு சண்பகக் $கம்ப.04039.3
குைழ உலாவு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அல்ல
ெபான்ெசய் குன்றேம $கம்ப.04039.4
அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியா அrக்
கணங்ேகளாடும் அங்கு $கம்ப.04040.1
இறங்கு ேபாதும் ஏறுேபாதும். ஈறு இலாத ஓைதயால் $கம்ப.04040.2
கறங்கு வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து
$கம்ப.04040.3
உறங்கு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாகம் மீ து உலாவுேம
$கம்ப.04040.4
நடு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஊடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஓட நரும் ஓட ேந
$கம்ப.04041.1

ஆடும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஓட மான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஓட ஆளி ேபாம்
$கம்ப.04041.2
மாடு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நடு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாவி ஊடு $கம்ப.04041.3
ஓடு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஓட ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யூகம் ஓடுேம $கம்ப.04041.4
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மைலத் தடங்கள்
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ஆவ அல்ல மால் $கம்ப.04042.1
தெரறுண்டு இலா மதத்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சீறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தலால் $கம்ப.04042.2
இருண்ட காழ் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தடத்ெதவுடு இற்று
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

சந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04042.3
உருண்டேபாது அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒழுக்கு ேப இழுக்கிேன $கம்ப.04042.4
மினல் மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) துவன்றி வில்
அலந்து_வி.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்குலாய் $கம்ப.04043.1
அனல் பரப்பல் ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ து
இைமப்ப வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிப்ப ேபால்
$கம்ப.04043.2
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரப்பல்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் பரப்பும் என்பவால்
$கம்ப.04043.3
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில் தடக்ைக
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஏகுகின்ற குன்றேம $கம்ப.04043.4

மருவி ஆடும் வாவி ேதாறும் வானயாறு
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04044.1
இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) ஆ தடங்கள் ேதாறும் ஏறு
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறுேபால் $கம்ப.04044.2
அருவி பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ஒன்றி யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏனலில் $கம்ப.04044.3
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓடி மந்தி ேகாடு பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாடு
எலாம் $கம்ப.04044.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இழுக்கு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) வாr
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ து
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.04045.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இழுக்கும் அன்றி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வில் இழுக்கும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி $கம்ப.04045.2
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு ேகாள் இழுக்கும் என்பவால் $கம்ப.04045.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இழுக்கும் ஏல வாசம் மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு
குன்றேம $கம்ப.04045.4
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஐந்ெதவுடு ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) $கம்ப.04046.1
உன்னல் ஆய ேயாசைனக்கும் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஏறி இம்பrல் $கம்ப.04046.2
ெபான்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் ெபாருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$கம்ப.04046.3

துன்னினாகள் ெசய்வது என்ைன என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்லுவா $கம்ப.04046.4
அவ்விடத்து இராமன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைழத்து வாலி ஆனது ஓ
$கம்ப.04047.1
ெவவ் விடத்தின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாவிைளக்கும் ஏல்ைவ ேவறு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04047.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விடத் துணிந்து அைமந்தது என்கருத்து
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றனன் $கம்ப.04047.3
தெவமூ அடக்கும் ெவன்றியானும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று சிந்தியா $கம்ப.04047.4
வாத்ைத அன்னது ஆக வான்_ெப.(வான்_ெப.) இயங்கு ேதrனான்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கம்ப.04048.1
நத் தரங்க ேவைல அஞ்ச நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
நாணேவ $கம்ப.04048.2
ேவத்து மண்ணுடூளா இrந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளாகள் விம்ம ேமல்
$கம்ப.04048.3
ஆத்த ஓைச ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டேத $கம்ப.04048.4
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரப்பி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா எதித்திேயல் அடப்பன்
என்று $கம்ப.04049.1
அடித் தலங்கள் ெகாட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.04049.2
புைடத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைளத்த
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) புக்கது என்ப மிக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கம்ப.04049.3

துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெசவி ெதவுைளக்கேண
$கம்ப.04049.4
மால் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கட கr முழக்கம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr
$கம்ப.04050.1
ஓப்பது ெசவித்தலத்து என்ன
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04050.2
ஆப்பு ஒலி
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) அமளி
ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.04050.3
பாற்கடல் கிடந்தேத அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பான்ைமயான் $கம்ப.04050.4
உருத்தனன் ெபார எதிந்து இளவல் உற்றைம $கம்ப.04051.1
வைரத் தடந் ேதாளினான் மனத்தின் எண்ணினான் $கம்ப.04051.2
சிrத்தனன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி திைசயின்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்து $கம்ப.04051.3
இrத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒ ஏெழாடு
ஏைழேய $கம்ப.04051.4
எழுந்தனன் வல்விைரந்து இறுதி ஊழியில் $கம்ப.04052.1
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகாள்ைகயான் $கம்ப.04052.2
அழுந்தியது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிr அருகில் மால் வைர $கம்ப.04052.3
விழுந்தன ேதாள்புைட விைசத்த காற்றிேன $கம்ப.04052.4
ேபாய்ப் ெபாடித்தன மயிப் புறத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறி $கம்ப.04053.1
காய்ப்ெபாடு உற்று எழு வட அனலும் கண் ெகடத் $கம்ப.04053.2

தப் ெபாடித்தன விழி ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நாட்டினும் $கம்ப.04053.3
மீ ப் ெபாடித்தன புைக உயிப்பு வங்கேவ

$கம்ப.04053.4
ைகக் ெகாடு ைகத் தலம் புைடப்பக் காவலின் $கம்ப.04054.1
திக் கயங்களும் மதச் ெசருக்குச் சிந்தின $கம்ப.04054.2
உக்கன உரும் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உைலந்த உம்பரும் $கம்ப.04054.3
ெநக்கன ெநrந்தன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றேம
$கம்ப.04054.4
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
வந்தெனன் என்ற வாசகம் $கம்ப.04055.1
இந்திr முதல் திைச எட்டும் ேகட்டன $கம்ப.04055.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) முதலிய தாரைகக் குழாம் $கம்ப.04055.3
சிந்தின மணிமுடிச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) தண்டேவ $கம்ப.04055.4
வசின

கரத்தின் ேவ பறிந்த ெவற்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.04056.1
ஆைசைய உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
அண்டப் பித்திைக $கம்ப.04056.2
பூசின ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மயி_ெப.(மயி_ெப.) ெபாடித்த
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறி $கம்ப.04056.3
கூசினன் அந்தகன் குைலந்தது உம்பேர $கம்ப.04056.4
கடித்த வாய் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உகு கனல்கள் கா விசும்பு $கம்ப.04057.1
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின $கம்ப.04057.2
தடித்து வழ்வன

எனத் தகந்து சிந்தின $கம்ப.04057.3

வடித்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலயத்தின் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அேரா $கம்ப.04057.4
ஞாலமும் நால் திைசப் புனலும் நாகரும் $கம்ப.04058.1
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தக்கும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.04058.2
காலமும் ஒத்தனன் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கைட $கம்ப.04058.3
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சேவ $கம்ப.04058.4
ஆ இைடத் தாைர என்று அமிழ்தின்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04059.1
ேவய் இைடத் ேதாளினாள் இைட விலக்கினாள் $கம்ப.04059.2
வாய் இைடப் புைக வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வாலி கண் வரும்
$கம்ப.04059.3
த இைடத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தகின்றாள் $கம்ப.04059.4
விலக்கைல விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விடு விளித்துளான் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
$கம்ப.04060.1
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்து அமுது கண்டு என
$கம்ப.04060.2
உலக்க இன் உயி குடித்து ஒல்ைல மீ ள்குவன் $கம்ப.04060.3
மைலக் குல மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கூறுவாள்
$கம்ப.04060.4
ெகாற்றவ நின்ெபருங் குவவுத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலிக்கு $கம்ப.04061.1
இற்றனன் முன்ைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஈடு உண்டு ஏகினான் $கம்ப.04061.2

ெபற்றிலன் ெபருந்திறல் ெபயத்தும் ேபாெசயற்கு $கம்ப.04061.3
உற்றது ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துைண உைடைமயால் என்றாள்
$கம்ப.04061.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடிவு இல் ேப
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $கம்ப.04062.1
ஏன்று உடன் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
எனக்கு ேந எனத் $கம்ப.04062.2
ேதான்றினும் ேதாற்று அைவ ெதவுைலயும் என்றலின் $கம்ப.04062.3
சான்று உள அன்னைவ ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ேகட்டியால். $கம்ப.04062.4
மந்தர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மத்து வாசுகி $கம்ப.04063.1
அந்தம் இல் கைட கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அைட கல் ஆழியான் $கம்ப.04063.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) தூண் எதி தருக்கின் வாங்குந $கம்ப.04063.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிய அமர ஏைனேயா $கம்ப.04063.4
ெபயவுற வலிக்கவும் மிடுக்கு இல் ெபற்றியா $கம்ப.04064.1
அயவுறல் உற்றைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04064.2
தயி எனக் கைடந்து அவக்கு அமுதம் தந்தது $கம்ப.04064.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெமாழி மறக்கல் ஆவேதா
$கம்ப.04064.4
ஆற்றலின் அமரரும் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) யாவரும் $கம்ப.04065.1
ேதாற்றன ஏைனய ெசால்லற் பாலேரா $கம்ப.04065.2
கூற்றும் என்ெபய ெசாலக் குைலயும் யா இனி $கம்ப.04065.3

மாற்றலற்கு ஆகிவந்து எதிரும் மாண்பினா $கம்ப.04065.4
ேபைதய எதிகுவ எனினும் ெபற்றுைட $கம்ப.04066.1
ஊதிய வரங்களும் உரமும் உள்ளதில் $கம்ப.04066.2
பாதியும் என்னதால் பைகப்பது எங்ஙனம் $கம்ப.04066.3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துய ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறினான் $கம்ப.04066.4
அன்னது ேகட்டவள் அரச ஆயவற்கு $கம்ப.04067.1
இன் உயி நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) அைமந்து இராமன் என்பவன் $கம்ப.04067.2
உன் உயி ேகாடலுக்கு உடன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) எனத் $கம்ப.04067.3
துன்னிய அன்பின ெசால்லினா என்றாள் $கம்ப.04067.4
உைழத்த வல் இரு விைனக்கு ஊறு காண்கிலாது $கம்ப.04068.1
அைழத்து அய உலகினுக்கு அறத்தின் ஆறு எலாம் $கம்ப.04068.2
இைழத்தவற்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அல இயம்பி என்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04068.3
பிைழத்தைன பாவி உன் ெபண்ைமயால் என்றான் $கம்ப.04068.4
இருைமயும் ேநாக்குறும் இயல்பினாற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04069.1
ெபருைமேயா இங்கு இதில் ெபறுவது என் ெகாேலா $கம்ப.04069.2
அருைமயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆறுைடத் $கம்ப.04069.3
தருமேம தவிகுேமா தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அேரா $கம்ப.04069.4

ஏற்ற ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈன்றவள் $கம்ப.04070.1
மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்தன் ைமந்தனுக்கு $கம்ப.04070.2
ஆற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உவைகயால்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயைனப் $கம்ப.04070.3
ேபாற்றைல இன்னன புகல்தற் பாைலேயா $கம்ப.04070.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் ெநருக்கி ேநrனும் $கம்ப.04071.1
ெவன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல அலால் பிறிது ேவண்டுேமா
$கம்ப.04071.2
தன்துைண ஒருவரும் தன்னில் ேவறு இலான் $கம்ப.04071.3
புன் ெதவுழில் குரங்ெகாடு
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நட்பேனா $கம்ப.04071.4
தம்பிய அல்லது தனக்கு ேவறு உயி $கம்ப.04072.1
இம்பrன் இலது என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏய்ந்தவன் $கம்ப.04072.2
எம்பியும் யானும் உற்று எதிந்த ேபாrனில் $கம்ப.04072.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இைட ெதவுடுக்குேமா அருளின் ஆழியான் $கம்ப.04072.4
இருத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைற இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இைமப்பு இல்
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.04073.1
உருத்தவன் உயிகுடித்து உடன் வந்தாைரயும் $கம்ப.04073.2
கருத்து அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்துெவன் கலங்கல்
என்றனன் $கம்ப.04073.3

விைரக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பின் உைரவிளம்ப அஞ்சினாள் $கம்ப.04073.4
ஒல்ைலச் ெசரு ேவட்டு உய ெவல் புய ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $கம்ப.04074.1
எல்ைலக்கும் அப்பால் இவகின்ற இரண்டிேனாடும் $கம்ப.04074.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) கிrயின்தைல
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) வாலி
கீ ழ்பால் $கம்ப.04074.3
ெதவுல்ைலக் கிrயின்தைல ேதாற்றிய ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) என்ன
$கம்ப.04074.4
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) எதி யாவரும்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுங்கி அஞ்சத் $கம்ப.04075.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலியால் தனி மால் வைர சாலும்
வாலி $கம்ப.04075.2
குன்றூடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றனன் ேகாள்
அவுணன் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04075.3
வன் தூண் இைடத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
நரசிங்கம் என்ன $கம்ப.04075.4
ஆக்கின்ற பின்ேனன்தைன ேநாக்கினன் தானும் ஆத்தான் $கம்ப.04076.1
ேவக்கின்ற வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும் ஏறு ெவறித்து
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.04076.2
ேபாக்கின்றது எல்லா உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெபாதிவுற்ற
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.04076.3
காக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தாவிய கால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன
$கம்ப.04076.4

அவ்ேவைல இராமனும் அன்புைடத் தம்பிக்கு ஐய $கம்ப.04077.1
ெசவ்ேவ ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்குதி தானவ
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$கம்ப.04077.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல எம் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
எக்காெலாடு எக்கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த $கம்ப.04077.3
ெவவ்ேவறு உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமனிைய மானும் என்றான்
$கம்ப.04077.4
வள்ளற்கு இைளயான் பகவான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தம்முன் வாழ்நாள் $கம்ப.04078.1
ெகாள்ளக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றுவைனக் ெகாணந்தான்
குரங்கின் $கம்ப.04078.2
எள்ளற்கு உறு ேபா ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணினன்
என்னும் என்னல் $கம்ப.04078.3
உள்ளத்தின் ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உற்றிலன் ஒன்றும் என்றான் $கம்ப.04078.4
ஆற்றாது பின்னும் பகவான் அறத்தாறு அழுங்கத் $கம்ப.04079.1
ேதற்றாது ெசய்வாகைளத் ேதறுதல்_ெதா.ெப.(ேதறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசவ்விது அன்றால் $கம்ப.04079.2
மாற்றான் எனத் தம்முைனக் ெகால்லிய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04079.3

ேவற்றாகள் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தஞ்சம் என் வர என்றான்
$கம்ப.04079.4
அத்தா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகள் என ஆrயன் கூறுவான்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04080.1
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கிைனப் ேபசல் ஆேமா $கம்ப.04080.2
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தாய_ெப.(தாய_ெப.) வயிற்றினும் பின்
பிறந்தாகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04080.3
ஒத்தால் பரதன் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உத்தமன்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உண்டநூ $கம்ப.04080.4
வில் தாங்கு ெவற்பு அன்ன இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாள ெமய்ம்ைம
$கம்ப.04081.1
உற்றா சில_ெப.(சில_ெப.) அல்லவேர பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) என்பது
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கம்ப.04081.2
ெபற்றா உைழப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றி அல்லால் $கம்ப.04081.3
அற்றா நைவ என்றலுக்கு ஆகுந ஆ ெகால் என்றான் $கம்ப.04081.4
வரத்
 திறேலா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இன்ன விளம்பும் ேவைல
$கம்ப.04082.1
ேதrல் திrவான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெசம்மல்
என்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04082.2
பாrல் திrயும் பனி மால் வைர அன்ன பண்பா $கம்ப.04082.3
மூrத் திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என
முட்டினாேர $கம்ப.04082.4

குன்ேறாடு குன்று ஒத்தன ேகாள் அrக் ெகாற்ற வல் ஏறு $கம்ப.04083.1
ஒன்ேறாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எதி உற்றனேவயும் ஒத்தா $கம்ப.04083.2
நின்றா திrந்தா ெநடுஞ்சாr நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திrந்த $கம்ப.04083.3
வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குயவன் திr மண்_ெப.(மண்_ெப.)
கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆழி என்ன $கம்ப.04083.4
ேதாடூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதய்த்தலின் ெதவுல் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தாங்கல் ஆற்றாத் $கம்ப.04084.1
தாடூளாடு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேதய்த்தலின்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தழல் பிறங்கல் $கம்ப.04084.2
வாடூளாடு மின் ஓடுவேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானின்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04084.3
ேகாடூளாடு ேகாள் உற்ெறன ஒத்து அடந்தா ெகாதித்தா $கம்ப.04084.4
தம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி மிக்கவ தம் ஒருதாய் வயிற்றின் $கம்ப.04085.1
வந்ேதா மட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெபாருட்டு மைலக்கலுற்றா $கம்ப.04085.2
சிந்து ஓடு அr ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண் திேலாத்தைம
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசற்ற $கம்ப.04085.3
சுந்ேதாப சுந்தப் ெபயத் ெதவுல்ைலயிேனாரும் ஒத்தா $கம்ப.04085.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒன்றிெனாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மைலக்கவும்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேமருத் $கம்ப.04086.1
திடல் ஒன்றிெனாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அம ெசய்யவும் சீற்றம் என்பது
$கம்ப.04086.2

உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உடற்றவும் கண்டிலாேதம் $கம்ப.04086.3
மிடல் இங்கு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ெதவுழிற்கு ஒப்பு உைர ேவறு
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) $கம்ப.04086.4
ஊகங்களின் நாயக ெவங்கண்
உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயால் $கம்ப.04087.1
ேமகங்கள் எrந்தன ெவற்பும் எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திக்கின் $கம்ப.04087.2
நாகங்கள் நடுங்கின நால் நிலமும் குைலந்த $கம்ப.04087.3
மாகங்கைள நண்ணிய விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேபாய் மைறந்தா
$கம்ப.04087.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமலினேரா ெநடுெவற்பின் முகட்டினாேரா $கம்ப.04088.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமலினேரா புற மாதிர வதியாேரா

$கம்ப.04088.2
கண் ேமலினேரா என யாவரும் காண நின்றா $கம்ப.04088.3
புண் ேமல் இரத்தம் ெபாடிப்பக் கடிப்பா புைடப்பா $கம்ப.04088.4
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திைச எட்ெடாடு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
முட்டும் $கம்ப.04089.1
ஆழிக் கிள ஆகலிக்கு ஐம்மடங்கு ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஓைச $கம்ப.04089.2
பாழித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினும் மாபினும் ைககள்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04089.3
ஊழிக் கிள கா உரும் ஒத்தது குத்தும் ஓைத $கம்ப.04089.4

ெவவ்வாய் எயிற்றால் மிடல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கடிப்ப மீ ச்ெசன்று $கம்ப.04090.1
அவ்வாய் எழு ேசாr அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆைசகள் ேதாறும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.04090.2
எவ்வாயும் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுஞ்சுட
மீ ன்கள் யாவும் $கம்ப.04090.3
ெசவ்வாைய நிகத்தன ெசக்கைர ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கம்ப.04090.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.)
இைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூடங்கள் வழ்ப்பச்

$கம்ப.04091.1
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ ேபால் ெபாறி தெறழுப்ப $கம்ப.04091.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) புயங்களும் இரவி
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உரனும் $கம்ப.04091.3
சந்த வல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடக் ைககள் தாக்கலின் தகவ
$கம்ப.04091.4
உரத்தினால் மடுத்து உந்துவ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) இட்டு உைதப்ப
$கம்ப.04092.1
கரத்தினால் விைசத்து எற்றுவ கடிப்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடிப்ப $கம்ப.04092.2
மரத்தினால் அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரப்புவ
ெபாருப்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வாங்கிக் $கம்ப.04092.3
சிரத்தின் ேமல் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுக்குவ
தெழழுப்ப த விழிப்ப $கம்ப.04092.4
எடுப்ப பற்றி உற்று ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) விட்டு எறிவ
$கம்ப.04093.1

ெகாடுப்ப வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
குத்துவ ைகத் தலம் குளிப்ப $கம்ப.04093.2
கடுப்பினில் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கறங்கு எனச் சாrைக பிறங்கத்
$கம்ப.04093.3
தடுப்ப பின்றுவ ஒன்றுவ தழுவுவ விழுவ $கம்ப.04093.4
வாலினால் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) வrந்தன ெநrந்து உக வலிப்ப $கம்ப.04094.1
காலினால் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடற்றுவ கழல்வ
$கம்ப.04094.2
ேவலினால் அற எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வலி உகிரால் $கம்ப.04094.3
ேதாலின் ஆ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநடுவைர முைழ எனத் ெதவுைளப்ப
$கம்ப.04094.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகத்தன மைலகளும் மரங்களும் மற்றும் $கம்ப.04095.1
கண் அகத்தினில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைவயும் ைகயால் $கம்ப.04095.2
எண் நக பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிதலின் எற்றலின்
இற்ற $கம்ப.04095.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத்திைன மைறத்தன மறிகடல்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.04095.4
ெவருவிச் சாய்ந்தன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேவறு என்ைன
விளம்பல் $கம்ப.04096.1
ஒருவக்கு ஆண்டு அம ஒருவரும் ேதாற்றில உடன்று $கம்ப.04096.2

ெசருவில் ேதய்த்தலின் ெசங்கனல் ெவண்மயி
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04096.3
முrபுல் கான் இைட எrபரந்தன என முைனவா $கம்ப.04096.4
அன்ன தன்ைமய ஆற்றலின் அம புr ெபாழுதின் $கம்ப.04097.1
வல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) திரள் புயத்து அடுதிறல்
வாலி $கம்ப.04097.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பிையத் தும்பிைய அr
ெதவுைலத்து என்னக் $கம்ப.04097.3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நகங்களின் கரங்களின் குைலந்து உக
மைலந்தான்_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04097.4
மைலந்தேபாது இைனந்து இரவி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஐயன்மாட்டு அணுகி
$கம்ப.04098.1
உைலந்த சிந்ைதேயாடு உணங்கினன் வணங்கிட உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.04098.2
குைலந்திேடல் உைம ேவற்றுைம தெரழுந்திலம் ெகாடிப் பூ $கம்ப.04098.3
மிைலந்து ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விடுத்தனன்
எதித்தனன் மீ ட்டும் $கம்ப.04098.4
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) தாரைக நிைர ெதவுடுத்து அணிந்தன ேபால $கம்ப.04099.1
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெசன்னியன் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) வானவல்
ஏற்ேறாடு $கம்ப.04099.2
உயங்கும் ஆப்பினன் ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாலி $கம்ப.04099.3
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகாளப் புைடத்து எற்றினன் குத்தினன் பல கால்
$கம்ப.04099.4

அயித்த சிந்ைதயன் அந்தகன குைலகுைலந்து அஞ்சச் $கம்ப.04100.1
ெசயித்து ேநாக்கினன் சினத்ெதவுடு சிறுநைக
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04100.2
வயித்த ைகயினும் காலினும் கதிமகன்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04100.3
உயித் தலந்ெதவுறும் புைடத்தனன் அடித்தனன் உைதத்தான் $கம்ப.04100.4
கக்கினான் உயி உயிப்ெபாடும் ெசவிகளின் கண்ணின் $கம்ப.04101.1
உக்கது ஆங்கு எrப் படைலேயாடு உதிரத்தின் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $கம்ப.04101.2
திக்கு ேநாக்கினன் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிேரான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ெசருக்கிப் $கம்ப.04101.3
புக்கு மீ க்ெகாடு ெநருக்கினன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.)
$கம்ப.04101.4
எடுத்துப் பா இைட எற்றுவன் பற்றி என்று இளவல் $கம்ப.04102.1
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இருகரங்கள் $கம்ப.04102.2
மடுத்து மீ க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலிேமல்
ேகால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாங்கித் $கம்ப.04102.3
ெதவுடுத்து நாெணாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறுத்து இராகவன் துரந்தான்
$கம்ப.04102.4
காரும் வா சுைவக் கதலியின் கனியிைனக் கழியச் $கம்ப.04103.1
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊசியிற் ெசன்றது
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என் ெசப்ப $கம்ப.04103.2
நரும் நதரு ெநருப்பும் வன் காற்றும் கீ ழ்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04103.3

பாரும் சா வலி பைடத்தவன் உரத்ைத_ெப.(உரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.04103.4
அலங்கு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
தம்பிைய அருளான் $கம்ப.04104.1
வலம்ெகாள் பா இைட எற்றுவான்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா வாலி $கம்ப.04104.2
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்விைசக் கால்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிவுறக் கைடக் கால்
$கம்ப.04104.3
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமருவும் ேவ பறிந்தால்
என வழ்ந்தான்

$கம்ப.04104.4
ைசயம் ேவெராடும் உரும் உறச் சாய்ந்தெனச் சாய்ந்தான் $கம்ப.04105.1
ைவயம் மீ திைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா
அடுதிறல் வாலி $கம்ப.04105.2
ெவய்யவன் தரு மதைலைய மிடல்ெகாடு
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04105.3
ைக ெநகிழ்ந்தனன் ெநகிழ்ந்திலன் கடுங்கைண கவதல் $கம்ப.04105.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வரனது

அடுகைண அவன்மிடல் உரத்து ஊடு
$கம்ப.04106.1
உற்றது அப்புறத்து உறாதமுன் உறு வலி கரத்தால் $கம்ப.04106.2
பற்றி வாலினும் காலினும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகப்படுத்தான் $கம்ப.04106.3
ெகாற்ற ெவங் ெகாடு மறலியும் சிரதலம் குைலந்தான் $கம்ப.04106.4

எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகப் படுப்பல் என்று இவரும்
$கம்ப.04107.1
உழுந்து ேபரு முன் திைச திrந்து இறுப்பல் என்று உறுக்கும் $கம்ப.04107.2
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாrைன ேவெராடும்
பறிப்பல் என்று ஓரும் $கம்ப.04107.3
அழுந்தும் இச்சரம் எய்தவன் ஆெகால் என்று அயிக்கும் $கம்ப.04107.4
எற்றும் ைகயிைன நிலத்ெதவுடும் எrப் ெபாறி பறப்பச் $கம்ப.04108.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்குறும் சுடு
சரத்திைனத் துைணக் கரத்தால் $கம்ப.04108.2
பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உறப் பறிப்பான் $கம்ப.04108.3
உற்று உறாைமயின் உைலவுறும் மைல என உருளும் $கம்ப.04108.4
ேதவேரா என அயிக்கும் அத்ேதவ இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயலுக்கு
$கம்ப.04109.1
ஆவேரா அவக்கு ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உண்டநூ எனும் அயேலா
$கம்ப.04109.2
யாவேரா என நைகெசயும் ஒருவேன இைறவ $கம்ப.04109.3
மூவேராடும் ஒப்பான் ெசயலாம் என ெமாழியும் $கம்ப.04109.4
ேநமி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாேலா நலகண்டன்
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $கம்ப.04110.1
ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் ெகாேலா அன்று எனின் குன்று
உருவு அயிலும் $கம்ப.04110.2
நாம இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வச்சிரப் பைடயும் என் நடுவண் $கம்ப.04110.3

ேபாம் எனும் துைண ேபாதுேமா யாது எனப் புழுங்கும் $கம்ப.04110.4
வில்லினால் துரப்ப அrது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் என வியக்கும் $கம்ப.04111.1
ெசால்லினால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முனிவேரா தூண்டினா என்னும்
$கம்ப.04111.2
பல்லினால் கடிப்புறும் பல காலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உரத்ைதக் $கம்ப.04111.3
கல்லி ஆப்ெபாடும்
பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகழிையக் கண்டான் $கம்ப.04111.4
சரம் எனும்படி தெரழுந்தது பலபடச் சலித்து என் $கம்ப.04112.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) எனும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உயிெராடும் உருவிய ஒன்ைறக்
$கம்ப.04112.2
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இரண்டினும் காலினும் வாலினும் கழற்றிப் $கம்ப.04112.3
பரமன் அன்னவன் ெபய அறிேவன் எனப் பறிப்பான் $கம்ப.04112.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட மனத்தன் உள்ளத்தன் $கம்ப.04113.1
வாங்கினான் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாளிைய ஆளி ேபால் வாலி
$கம்ப.04113.2
ஆங்கு ேநாக்கின அமரரும் அவுணரும் பிறரும் $கம்ப.04113.3
வங்கினாகள்

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வரைர

யா வியவாதா $கம்ப.04113.4
மூடு தெணமூ திைர முrதரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04114.1
ஈடு ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிேதா $கம்ப.04114.2

காடும் மா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விலங்கலும்
கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடலின் $கம்ப.04114.3
ஊடு ேபாதல் உற்று அதைன ஒத்து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது உதிரம் $கம்ப.04114.4
வாசத் தாரவன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) எனும் மைல வழங்கு அருவி $கம்ப.04115.1
ஓைசச் ேசாrைய ேநாக்கினன் உடன் பிறப்பு என்னும் $கம்ப.04115.2
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தம்பியும்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கண் $கம்ப.04115.3
ேநசத் தாைரகள் ெசாrதர ெநடுநிலம் ேசந்தான் $கம்ப.04115.4
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிையப் பரு வலித்
தடக்ைகயால் பற்றி $கம்ப.04116.1
இறுப்ெபன் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்தனன் ேமருைவ இறுப்ேபான் $கம்ப.04116.2
முறிப்ெபன் என்னினும் முறிவது அன்றாம் என ெமாழியாப் $கம்ப.04116.3
ெபாறித்த நாமத்ைத அறிகுவான் ேநாக்கினன் புகேழான் $கம்ப.04116.4
மும்ைம சால் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மூல மந்திரத்ைத முற்றும்
$கம்ப.04117.1
தம்ைமேய தமக்கு நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தனிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பதத்ைத_ெப.(பதம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) தாேன $கம்ப.04117.2
இம்ைமேய எழுைம ேநாய்க்கும் மருந்திைன இராமன் என்னும் $கம்ப.04117.3
ெசம்ைம ேச நாமம் தன்ைனக் கண்களின் தெரழுயக் கண்டான் $கம்ப.04117.4

இல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்பி எம்மேனாக்கு ஆகத் தங்கள் $கம்ப.04118.1
வில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேதான்றலால் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூலில்
$கம்ப.04118.2
ெசால் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்திலாத சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மரபும்
ெதவுல்ைல $கம்ப.04118.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
துறந்தது_ெதா.ெப.(துற_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்னா நைக
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உள்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04118.4
ெவள்கிடும் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சாய்க்கும் ெவடிபடச் சிrக்கும் மீ ட்டும்
$கம்ப.04119.1
உள்கிடும் இதுவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அறேமா
என்று உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04119.2
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூrெவம் களி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.04119.3
ெதவுள் ெகாடும் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
என்னத் துய உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாவான் $கம்ப.04119.4
இைற திறம்பினனால் என்ேன இழிந்துடூளா இயற்ைக என்னில் $கம்ப.04120.1
முைற திறம்பினனால் என்று ெமாழிகின்ற முகத்தான் முன்ன $கம்ப.04120.2
மைற திறம்பாத வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) மன்னக்கு முன்னம்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04120.3

துைற திறம்பாமல் காக்கத் ேதான்றினான்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04120.4
கண்ணுற்றான் வாலி நலக் காமுகில் கமலம்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04121.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்று வrவில் ஏந்தி வருவேத ேபாலும்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.04121.2
புண் உற்றது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசாr ெபாறிெயாடும் ெபாடிப்ப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04121.3
எண் உற்றாய் என் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என்று
ஏசுவான் இயம்பல் உற்றான் $கம்ப.04121.4
வாய்ைமயும் மரபும் காத்து மன் உயி
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $கம்ப.04122.1
தூயவன் ைமந்தேன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பரதன் முன் ேதான்றினாேய
$கம்ப.04122.2
தைமதான் பிறைரக் காத்துத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்தால் தங்கு அன்று
ஆேமா $கம்ப.04122.3
தாய்ைமயும் அன்றி நட்பும் தருமமும்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய் $கம்ப.04122.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கல்வி ஈது
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஈது உற்று
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04123.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றும் நாயகம் உன்னது அன்ேறா $கம்ப.04123.2

வலம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாங்கும் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) ஈது என்றால்
திண்ைம $கம்ப.04123.3
அலமரச் ெசய்யலாேமா அறிந்திருந்து அயந்துளா ேபால் $கம்ப.04123.4
ேகா இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்ேதாகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04124.1
ஓவியத்து எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா உருவத்தாய்
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.04124.2
ஆவிைய சனகன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்னத்ைத_ெப.(அன்னம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) அமிழ்தின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04124.3
ேதவிையப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன
திைகத்தைன ேபாலும் ெசய்ைக. $கம்ப.04124.4
அரக்க ஓ அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழிவேரல் அதற்கு ேவறு ஓ
$கம்ப.04125.1
குரக்கு இனத்து அரைசக் ெகால்ல மனுெநறி கூறிற்று உண்டநூ $கம்ப.04125.2
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்பால் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) கண்டாய் அப்பா $கம்ப.04125.3
பரக்கழி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பூண்டால்
புகைழ யா பrக்கற் பாலா $கம்ப.04125.4
ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் ஊதரு குரங்கின்
மாேட $கம்ப.04126.1
கலியது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்தேதா கருைண வள்ளால் $கம்ப.04126.2

ெமலியவ பாலேதேயா ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும் $கம்ப.04126.3
வலியவ ெமலிவு ெசய்தால் புகழ் அன்றி வைச இன்று ஆேமா $கம்ப.04126.4
கூட்டு ஒருவைரயும் ேவண்டாக் ெகாற்றவ
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைத $கம்ப.04127.1
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ஆங்ேக தம்பிக்குக் ெகாடுத்துப் ேபாந்து $கம்ப.04127.2
நாட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கருமம்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எம்பிக்கு
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரைச
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04127.3
காட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கருமம்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) கருமம்தான் இதன்ேமல்
உண்டநூ $கம்ப.04127.4
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அலங்கல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஆயவ புrவது
ஆண்ைமத் $கம்ப.04128.1
துைற எனல் ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற
ெதவுன்ைமயின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04128.2
இைறவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ைனச் ெசய்தது ஈது எனில் இலங்ைக
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.04128.3
முைற அ(ல்)ல ெசய்தான் என்று முனிதிேயா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இலாதாய்
$கம்ப.04128.4
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ேபா எதிரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) இருவரும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உற்றாேர $கம்ப.04129.1

ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ேமல் கருைண தூண்டி ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ேமல்
ஒளித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04129.2
வr சிைல குைழய வாங்கி வாய் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) மருமத்து எய்தல்
$கம்ப.04129.3
தருமேமா பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆேமா தக்கிலது என்னும் பக்கம்.
$கம்ப.04129.4
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

அன்று விதி அன்று ெமய்ம்ைமயின் $கம்ப.04130.1
வாரம் அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மண்ணினுக்கு என்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.04130.2
பாரம் அன்று பைக அன்று பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஒழிந்து $கம்ப.04130.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ெசய்தவாறு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04130.4
இருைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவக்கும் ஒக்கின்ற
$கம்ப.04131.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அன்ேறா
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காப்பது $கம்ப.04131.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) என்பது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ேபணல் விட்டு $கம்ப.04131.3
ஒருைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருவற்கு
உதவேலா $கம்ப.04131.4
ெசயைலச் ெசற்ற பைக தெறறுவான் தெரழுந்து $கம்ப.04132.1
அயைலப் பற்றித் துைண அைமந்தாய் எனின் $கம்ப.04132.2

புயைலப் பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாங்கு அr ேபாக்கி ஓ $கம்ப.04132.3
முயைலப் பற்றுவது என்ன முயற்சிேயா $கம்ப.04132.4
கா இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.04133.1
ஊ இயன்ற மதிக்கு உளது ஆம் என $கம்ப.04133.2
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மரபுக்கும் ஒ ெதவுல் மறு $கம்ப.04133.3
ஆrயன் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கிைன ஆம் அேரா
$கம்ப.04133.4
மற்று ஒருத்தன் வலிந்து அைறகூவ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04134.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்ைன ஒளித்து உயி உண்ட
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04134.2
இற்ைறயில் பிறக்கும் இகல் ஏறு என $கம்ப.04134.3
நிற்றி ேபாலும் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அேரா $கம்ப.04134.4
நூல் இயற்ைகயும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குலத்து உந்ைதய $கம்ப.04135.1
ேபால் இயற்ைகயும் சீலமும் ேபாற்றைல $கம்ப.04135.2
வாலிையப் படுத்தாய் அ(ல்)ைல மன் அற $கம்ப.04135.3
ேவலிையப் படுத்தாய் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வரேன

$கம்ப.04135.4
தாரம் மற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெகாள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயில்
$கம்ப.04136.1
பார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

பழிப்பேத
$கம்ப.04136.2

ேநரும் அன்று மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிராயுதன்
$கம்ப.04136.3
மாபின் எய்யேவா வில் இகல் வல்லேத $கம்ப.04136.4
என்று தானும் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெபாடி படத் $கம்ப.04137.1
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) காந்தி விழி வழித் த உக
$கம்ப.04137.2
அன்று அ(வ்)வாலி அைனயன கூறினான் $கம்ப.04137.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிகழ்த்தினான் $கம்ப.04137.4
பிலம் புக்காய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெபயராய் எனாப்
$கம்ப.04138.1
புலம்பு உற்று உன் வழிப் ேபாதல் உற்றான் தைன $கம்ப.04138.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புக்கு ஆன்ற முதிய குறிக்ெகாள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04138.3
அலம் ெபான் தாரவேன அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்றலும் $கம்ப.04138.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆள என் தம்முைன ைவத்தவன் $கம்ப.04139.1
தானும் மாளக் கிைளயின் இறத் தடிந்து $கம்ப.04139.2
யானும் மாள்ெவன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்கிெலன் $கம்ப.04139.3
ஊனம் ஆன உைர பகந்த என $கம்ப.04139.4
பற்றி ஆன்ற பைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரரும்

$கம்ப.04140.1
முற்று உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதியரும்
முன்பரும் $கம்ப.04140.2

இற்றது உம் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எய்தைலேயல் என $கம்ப.04140.3
ெகாற்ற நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முடி ெகாண்டது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ேகாதிலான் $கம்ப.04140.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்ைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்தனன்
$கம்ப.04141.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என் கண் இனத்தவ ஆற்றலால் $கம்ப.04141.2
தந்தது உன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்று தrக்கலான் $கம்ப.04141.3
முந்ைத உற்றது ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிந்து
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04141.4
ெகால்லல்
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) உம்பிைய
ேகாது அவற்கு $கம்ப.04142.1
இல்ைல என்பது உணந்தும் இரங்கைல $கம்ப.04142.2
அல்லல் ெசய்ேயல் உனக்கு அபயம் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கம்ப.04142.3
புல்லல் என்னவும் புல்லைல ெபாங்கினாய் $கம்ப.04142.4
ஊற்றம் முற்று உைடயான் உனக்கு ஆ அம $கம்ப.04143.1
ேதாற்றும் என்று ெதவுழுது உய ைகயைனக் $கம்ப.04143.2
கூற்றம் உண்ணக் ெகாடுப்பன் என்று எண்ணினாய் $கம்ப.04143.3
நால் திைசக்கும் புறத்ைதயும் நண்ணினான் $கம்ப.04143.4
அன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிந்தும் அருளைல $கம்ப.04144.1
பின்னவன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்பதும் ேபணைல
$கம்ப.04144.2

வன்னிதான் இடு சாப வரம்புைடப் $கம்ப.04144.3
ெபான் மைலக்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நண்ணலின்
ேபாகைல $கம்ப.04144.4
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ஆவதும் இற் பிறப்பு ஆவதும் $கம்ப.04145.1
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

ஆவதும் கல்வியின் ெமய்ந் ெநறி $கம்ப.04145.2
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) புண $கம்ப.04145.3
தாரம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) தாங்கும் தருக்கு அேரா
$கம்ப.04145.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) திறம்பல் வலியம் எனா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கம்ப.04146.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) திறம்ப எளியவப் ெபாங்குதல் $கம்ப.04146.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) $கம்ப.04146.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) திறம்பல் ெதளிவு உைடேயாக்கு எல்லாம். $கம்ப.04146.4
தருமம் இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) எனும் தைகத் தன்ைமயும்
$கம்ப.04147.1
இருைமயும் தெரழுந்து எண்ணைல எண்ணினால் $கம்ப.04147.2
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) உம்பிதன் ஆ உயி ேதவிையப் $கம்ப.04147.3
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நங்கிைன எய்தப் ெபறுதிேயா $கம்ப.04147.4
ஆதலானும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனக்கு ஆருயிக்
$கம்ப.04148.1
காதலான் எனலானும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கட்டெனன் $கம்ப.04148.2
ஏதிலாரும் எளிய என்றால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.04148.3

தது_ெப.(தது_ெப.) தப்பது என் சிந்ைதக் கருத்து அேரா $கம்ப.04148.4
பிைழத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனப் ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கம்ப.04149.1
தைழத்த வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

உைர
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தக்கிலாது $கம்ப.04149.2
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலி
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அல இத்துைண $கம்ப.04149.3
விைழத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெதவுழில் என்று விளம்புவான் $கம்ப.04149.4
ஐய நுங்கள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கற்பின்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04150.1
ெபாய் இல் மங்ைகயக்கு ஏய்ந்த புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) ேபால் $கம்ப.04150.2
ெசய்திலன் எைமத் ேதமல ேமலவன் $கம்ப.04150.3
எய்தின் எய்தியது ஆக இயற்றினான் $கம்ப.04150.4
மணமும் இல்ைல மைற ெநறி வந்தன $கம்ப.04151.1
குணமும் இல்ைல குல முதற்கு ஒத்தன $கம்ப.04151.2
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெசன்றுழிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கு அலால்
$கம்ப.04151.3
நிணமும் ெநய்யும் இணங்கிய ேநமியாய் $கம்ப.04151.4
ெபற்றி மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபற்றது ஒ ெபற்றியின்
$கம்ப.04152.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உற்றிெலன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகாடியால் $கம்ப.04152.2

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) உற்றது ஒ ெவற்றியினாய் எனச் $கம்ப.04152.3
ெசாற்ற ெசால் தைகக்கு உற்றது ெசால்லுவான் $கம்ப.04152.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ேதவrன்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைவ அற $கம்ப.04153.1
கலங்கலாது அற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி காண்டலின் $கம்ப.04153.2
விலங்கு அலாைம விளங்கியது ஆதலான் $கம்ப.04153.3
அலங்கலாக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அடுப்பது அன்று ஆம் அேரா
$கம்ப.04153.4
ெபாறியின் யாக்ைகயேதா புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04154.1
அறிவின் ேமலது அன்ேறா அறத்தாறு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.04154.2
ெநறியின் ேநான்ைமைய ேந நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04154.3
ெபறுதிேயா பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உற்று உறு ெபற்றிதான் $கம்ப.04154.4
மாடு பற்றி இடங்க வலித்திட $கம்ப.04155.1
ேகாடு பற்றிய ெகாற்றவற் கூயது ஓ $கம்ப.04155.2
பாடு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவின்
பயத்தினால் $கம்ப.04155.3
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விலங்கும் விலங்கு அேதா $கம்ப.04155.4
சிந்ைத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்தின் வழிச் ேசதலால் $கம்ப.04156.1
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதவுடித் திருவின் பrவு ஆற்றுவான் $கம்ப.04156.2

ெவந் ெதவுழில் துைற வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04156.3
எந்ைதயும் எருைவக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அல்லேனா $கம்ப.04156.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தது_ெப.(தது_ெப.) என்று இயல் தெரழு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $கம்ப.04157.1
இன்றி வாழ்வது அன்ேறா விலங்கின் இயல் $கம்ப.04157.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி $கம்ப.04157.3
ஒன்றும் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) உன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
உணத்துமால் $கம்ப.04157.4
தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று $கம்ப.04158.1
ஒக்க உன்னல ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உயந்துள $கம்ப.04158.2
மக்களும் விலங்ேக மனுவின் ெநறி $கம்ப.04158.3
புக்கேவல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்கும் புத்ேதளிேர $கம்ப.04158.4
காலன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) கடிந்த கணிச்சியான் $கம்ப.04159.1
பாலின் ஆற்றிய பத்தி பயத்தலால் $கம்ப.04159.2
மாலினால் தரு வன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதங்கள் $கம்ப.04159.3
நாலின் ஆற்றலும் ஆற்றுழி நண்ணினாய் $கம்ப.04159.4
ேம வரும் தருமத் துைற ேமவினா $கம்ப.04160.1
ஏவரும் பவத்தால் இழிந்ேதாகளும் $கம்ப.04160.2
தா வரும் தவரும் பல தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சால் $கம்ப.04160.3

ேதவரும் உள தைம திருத்தினா $கம்ப.04160.4
இைனயது ஆதலின் எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குலத்து யாவக்கும்
$கம்ப.04161.1
விைனயினால் வரும் ேமன்ைமயும் கீ ழ்ைமயும் $கம்ப.04161.2
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிந்தும்
அழித்தைன $கம்ப.04161.3
மைனயின் மாட்சி என்றான் மனு நதியான் $கம்ப.04161.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர அைமயக் ேகட்ட அr குலத்து
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) மாண்ட $கம்ப.04162.1
ெசவ்விேயாய் அைனயது ஆக ெசருக் களத்து உருத்து எய்யாேத $கம்ப.04162.2
ெவவ்விய புளிஞ என்ன விலங்கிேய
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வில்லால் $கம்ப.04162.3
எவ்வியது என்ைன என்றான் இலக்குவன் இயம்பல் உற்றான் $கம்ப.04162.4
முன்பு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்பி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சரண்புக முைற இ(ல்)ேலாையத்
$கம்ப.04163.1
தெனமூ புலத்து உய்ப்பன் என்று ெசப்பினன் ெசருவில் நயும் $கம்ப.04163.2
அன்பிைன உயிருக்கு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைடக்கலம் யானும் என்றி $கம்ப.04163.3
என்பது கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தது என்றான் $கம்ப.04163.4

கவி குலத்து அரசும் அன்ன கட்டுைர கருத்தில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04164.1
அவியுறு மனத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறத் திறன்
அழியச் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04164.2
புவி உைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) என்பது எண்ணினன்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்ேன $கம்ப.04164.3
ெசவி உறு ேகள்விச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசன்னியின் இைறஞ்சிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04164.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என உயிக்கு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தருமமும் தகவும் சால்பும்
$கம்ப.04165.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்பி ெநறியினின் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநைம $கம்ப.04165.2
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எம்பால் நைவ அற உணரலாேம $கம்ப.04165.3
தயன ெபாறுத்தி என்றான் சிறியன சிந்தி யாதான் $கம்ப.04165.4
இரந்தனன் பின்னும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) யாவதும் எண்ணல் ேதற்றாக்
$கம்ப.04166.1
குரங்கு எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாேயன் கூறிய
மனத்துக் ெகாள்ேளல் $கம்ப.04166.2
அரந்ைத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிறவி என்
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அரு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஐயா $கம்ப.04166.3

வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரும் வள்ளால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகள் என மறித்தும்
ெசால்வான் $கம்ப.04166.4
ஏவு கூ வாளியால் எய்து நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அடியேனன் $கம்ப.04167.1
ஆவி ேபாம் ேவைல வாய் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினாய் $கம்ப.04167.2
மூவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முற்றும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்றும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04167.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தருமம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
பைகயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறவும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04167.4
புரம் எலாம் எr ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.)
முதலிேனா ெபாருவு இலா $கம்ப.04168.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எலாம் உருவி என் வைச இலா வலிைம_ெப.(வலிைம_ெப.)
சால் $கம்ப.04168.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) எலாம் உருவி என் உயி எலாம்
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04168.3
சரம் அலால் பிறிது ேவறு உளது அேரா தருமேம $கம்ப.04168.4
யாவரும் எைவயும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் $கம்ப.04169.1
பூவும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெவறியும் ஒத்து ஒருவ
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாதுைமயாய் $கம்ப.04169.2
யாவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவது என்று அறிவினா அருளினா
$கம்ப.04169.3
தாவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) எனக்கு அருைமேயா
தனிைமேயாய் $கம்ப.04169.4

உண்டு எனும் தருமேம உருவமாய் உைடய நிற் $கம்ப.04170.1
கண்டு ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இனிக் காண
என் கடெவேனா $கம்ப.04170.2
பண்ெடாடு இன்று அளவுேம என் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழவிைனத்
$கம்ப.04170.3
தண்டேம அடியேனற்கு உறு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தருவேத. $கம்ப.04170.4
மற்று இனி உதவி உண்டநூ வானினும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானக் $கம்ப.04171.1
ெகாற்றவ நின்ைன என்ைனக் ெகால்லிய ெகாணந்து ெதவுல்ைலச் $கம்ப.04171.2
சிற்றினக் குரங்கிேனாடும் தெரழுவு உறச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக $கம்ப.04171.3
ெவற்று அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எம்பி வட்டு

அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனக்கு விட்டான். $கம்ப.04171.4
ஓவிய உருவ நாேயன் உளது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெபறுவது உன்பால்
$கம்ப.04172.1
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி ேவறு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $கம்ப.04172.2
தவிைன இயற்று ேமனும் எம்பி ேமல் சீறி என் ேமல் $கம்ப.04172.3
ஏவிய பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என்னும் கூற்றிைன ஏவல் என்றான் $கம்ப.04172.4
இன்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரப்பது உண்டால் எம்பிைய உம்பிமாகள்
$கம்ப.04173.1
தன்முைனக் ெகால்வித்தான் என்று இகழ்வேரல் தடுத்தி தக்ேகாய் $கம்ப.04173.2
முன் முேன ெமாழிந்தாய் அன்ேற இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
குைற முடிப்பது ஐயா $கம்ப.04173.3

பின் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விைனயின் ெசய்ைக
அதைனயும் பிைழக்கல் ஆேமா $கம்ப.04173.4
மற்று இெலன் எனினும் மாய அரக்கைன வாலின் பற்றி $கம்ப.04174.1
ெகாற்றவ நின்கண் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குரக்கு இயல்
ெதவுழிலும் காட்டப் $கம்ப.04174.2
ெபற்றிெலன் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைல பிறிது
ஒன்ேறனும் $கம்ப.04174.3
உற்றது ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றாலும் உrயன்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனுமன் என்றான் $கம்ப.04174.4
அனுமன் என்பவைன ஆழி ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசங்ைகத் $கம்ப.04175.1
தனு என நிைனதி_வி.மு.(நிைன_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) மற்று என் தம்பி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்பி ஆக $கம்ப.04175.2
நிைனதி_வி.மு.(நிைன_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) ஓ துைணவ இன்ேனா
அைனயவ இைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஈண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.04175.3
வனிைதைய நாடிக் ேகாடி வானினும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய் $கம்ப.04175.4
என்று அவற்கு இயம்பி பின்ன
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இளவல் தன்ைன $கம்ப.04176.1
வன் துைணத் தடக்ைக நட்டி வாங்கினன்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைமந்த $கம்ப.04176.2

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு உைரப்பது உண்டால் உறுதி
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடி $கம்ப.04176.3
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
வருந்தைல என்று கூறும் $கம்ப.04176.4
மைறகளும் முனிவ யாரும் மல மிைச அயனும் மற்ைறத் $கம்ப.04177.1
துைறகளின் முடிவும் ெசால்லும் துணிெபாருள் தனி வில் தாங்கி $கம்ப.04177.2
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இராமன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அற ெநறி நிறுத்த வந்தது
$கம்ப.04177.3
இைற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சங்ைக இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்ேகாய்
$கம்ப.04177.4
நிற்கின்ற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநறி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04178.1
கற்கின்றது இவன்தன் நாமம் கருதுவது இவைனக் கண்டாய் $கம்ப.04178.2
ெபாற் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளாய்
ெபாது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலைம ேநாக்கின்
$கம்ப.04178.3
எற் ெகான்ற வலிேய சாலும் இதற்கு ஒன்றும் ஏது ேவண்டா. $கம்ப.04178.4
ைகதவம் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாண்டும்
கழிப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கணக்கு இல் தைம $கம்ப.04179.1
ைவகலும் புrந்துளாரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய நிைலைய வள்ளல்
$கம்ப.04179.2

எய்தவ ெபறுவ என்றால் இைண அடி இைறஞ்சி ஏவல் $கம்ப.04179.3
ெசய்தவ ெபறுவது ஐயா ெசப்பலாம் தன்ைமத்து ஆேமா $கம்ப.04179.4
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) என் விதியினாேர உதவுவான்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.04180.1
இருைமயும் எய்தினாய் மற்று இனிச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாலது எண்ணின் $கம்ப.04180.2
திருமறு மாபன் ஏவல் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேசத்தி
சிந்ைத $கம்ப.04180.3
ஒருைமயின் நிறுவி மும்ைம உலகினும் உயதி அன்ேற. $கம்ப.04180.4
மத இயல் குரக்குச் ெசய்ைக மயெவாடு மாற்றி வள்ளல் $கம்ப.04181.1
உதவிைய உன்னி ஆவி உற்றிடத்து உதவுகிற்றி $கம்ப.04181.2
பதவிைய எவக்கும் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்ணவன் பணித்த யாவும் $கம்ப.04181.3
சிைதவு இல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தின் தவு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிறவி ததி. $கம்ப.04181.4
அரசியல் பாரம் பூrத்து அயந்தைன இகழாது ஐயன் $கம்ப.04182.1
மைர மலப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழுதி
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) என்பா $கம்ப.04182.2
எr எனற்கு உrய என்ேற எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் $கம்ப.04182.3
புrதி சிற்றடிைம குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெபாறுப்ப என்று
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா $கம்ப.04182.4

என்ன இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும்
$கம்ப.04183.1
பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழிலாைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04183.2
மன்னவக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ைமந்த மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சுற்றத்ேதாடும் $கம்ப.04183.3
உன் அைடக்கலம் என்று உய்த்ேத உய கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
ைவத்தான் $கம்ப.04183.4
ைவத்தபின் உrைமத் தம்பி மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ைல $கம்ப.04184.1
உய்த்தைன ெகாணதி உன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அரு
மகைன என்ன $கம்ப.04184.2
அ தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவைன ஏவி அைழத்தலின் அைணந்தான் என்ப
$கம்ப.04184.3
ைகத்தலத்து உவr நைரக் கலக்கினான்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
$கம்ப.04184.4
சுட உைட மதியம் என்னத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல் யாண்டும்
$கம்ப.04185.1
இட உைட உள்ளத்ேதாைர எண்ணினும் உணந்திலாதான் $கம்ப.04185.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) உைட நறுெமன் ேசக்ைக மைல அன்றி உதிர வாrக்
$கம்ப.04185.3

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தாைதையக் கண்ணின் கண்டான் $கம்ப.04185.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் கனலும் நரும்
குருதியும் கால மாைலக் $கம்ப.04186.1
குண்டலம் அலம்பு கின்ற குவவுத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குrசில்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.04186.2
மண்டலம் உலகின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அம் மதியின் மீ தா
$கம்ப.04186.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் அதனின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன வழ்ந்தான்

$கம்ப.04186.4
எந்ைதேய எந்ைதேய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழு திைர வளாகத்து
யாக்கும் $கம்ப.04187.1
சிந்ைதயால் ெசய்ைகயால் ஓ தவிைன ெசய்திலாதாய் $கம்ப.04187.2
ெநாந்தைன அதுதான் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்முகம் ேநாக்கிக் கூற்றும் $கம்ப.04187.3
வந்தேத அன்ேறா அஞ்சாது ஆ அதன் வலிையத் தப்பா $கம்ப.04187.4
தைற அடித்தது ேபால் தராத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைசகள் தாங்கும் $கம்ப.04188.1
கைறயடிக்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டகன்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உன்தன் $கம்ப.04188.2
நிைற அடிக் ேகால வாலின் நிைலைமைய நிைனயுந் ேதாறும் $கம்ப.04188.3

பைற அடிக்கின்றது அந்தப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) அறப் பறந்தது அன்ேற
$கம்ப.04188.4
குல வைர ேநமிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்ற வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்டின் $கம்ப.04189.1
தைலகளும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபான் தாளின் தழும்பு இனி தவிந்த
அன்ேற $கம்ப.04189.2
மைலெகாளும் அரவும் மற்றும் மதியமும் பலவும் தாங்கி $கம்ப.04189.3
அைலகடல் கைடய ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆ இனிக்
கைடவ ஐயா $கம்ப.04189.4
பஞ்சின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும்
$கம்ப.04190.1
அஞ்சலித்து அறியாச் ெசங்ைக ஆைணயாய் அமர யாரும் $கம்ப.04190.2
எஞ்சல இருந்தா உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நேயா $கம்ப.04190.3
துஞ்சிைன வள்ளிேயாகள் நின்னின் யா ெசால்லற் பாலா $கம்ப.04190.4
ஆயன பலவும் பன்னி அழுங்கினன்_வி.மு.(அழுங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட
ஒரு.) புழுங்கி ேநாக்கித் $கம்ப.04191.1
த உறு ெமழுகின் சிந்ைத உருகினன் ெசங்கண் வாலி $கம்ப.04191.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனி அயவாய் அல்ைல என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெநஞ்சில் புல்லி $கம்ப.04191.3
நாயகன் இராமன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்விைனப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.04191.4
ேதான்றலும் இறத்தல் தானும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறத் துணிந்து ேநாக்கின்
$கம்ப.04192.1

மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகத்திேனாக்கும் மூலத்ேத
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.04192.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடைமயால்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இறுதி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசந்தது யாக்கும்
$கம்ப.04192.3
சான்று என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

தந்தான்.
$கம்ப.04192.4
பாலைம தவி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் ெசால் பற்றுதி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தன்னின் $கம்ப.04193.1
ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருளும் இல்லா ெமய்ப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வில்லும் தாங்கி $கம்ப.04193.2
கால் தைர ேதாய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் புலக்கு
உற்றது அம்மா $கம்ப.04193.3
மால்தரும் பிறவி ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என வணங்கு ைமந்த $கம்ப.04193.4
என் உயிக்கு இறுதி ெசய்தான் என்பைத இைறயும் எண்ணாது $கம்ப.04194.1
உன் உயிக்கு உறுதி ெசய்தி இவற்கு அம உற்றது உண்ேடல் $கம்ப.04194.2
ெபான் உயித்து ஒளிரும் பூணாய் ெபான்றுதி தருமம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04194.3
மன்னுயிக்கு உறுதி ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மல அடி சுமந்து வாழ்தி. $கம்ப.04194.4

என்றனன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய உறுதிகள்
யாவும் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04195.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தடக்ைக ஆரத் தனயைனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சாலக் $கம்ப.04195.2
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்
குரக்கு இனத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெகாற்றப் $கம்ப.04195.3
ெபான் திணி வயிரப் ைபம் பூண் புரவலன் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04195.4
ெநய் அைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிருத
என்னும் $கம்ப.04196.1
துய் அைட கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) அன்ன ேதாளினன் ெதவுழிலும் தூயன்
$கம்ப.04196.2
ெபாய் அைட உள்ளத்தாக்குப் புலப்படாப் புலவ மற்று உன் $கம்ப.04196.3
ைகயைட ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமற்குக் காட்டும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.04196.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி தாழ்தேலாடும் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தடங்கணானும் $கம்ப.04197.1
ெபான் உைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நட்டி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாறுத்தி என்றான் $கம்ப.04197.2
என்னலும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும் ஏத்தின
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாலி $கம்ப.04197.3
அந் நிைல துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானுக்கு
அப்புறத்து உலகன் ஆனான் $கம்ப.04197.4

ைக அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ெநகிழ்தேலாடும் கடுங்கைண கால வாலி
$கம்ப.04198.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அகத்துள்
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உருவி ேமக்கு
உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ ப் ேபாய் $கம்ப.04198.2
துய்ய நக் கடலுள் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூய்
மல அமர சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04198.3
ஐயன் ெவந் விடாத ெகாற்றத்து ஆவம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தது அன்ேற $கம்ப.04198.4
வாலியும் ஏகினான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
உலகில் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $கம்ப.04199.1
பாலியா முன்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrதி
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ெசங்ைக பற்றி $கம்ப.04199.2
ஆல் இைலப் பள்ளியானும் அங்கதேனாடு ேபானான் $கம்ப.04199.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விழித் தாைர ேகட்டாள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.04199.4
குங்குமம் ெகாட்டி அன்ன குவிமுைலக் குவட்டிற்கு ஒக்கப் $கம்ப.04200.1
ெபாங்கு ெவங் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேபாப்ப புrகுழல் சிவப்ப ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.04200.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அலங்கல்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புரண்டனள்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசக்க $கம்ப.04200.3

ெவங்கதி விசும்பில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மின் எனத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யாள் $கம்ப.04200.4
ேவய்ங் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) விளr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் வைண

என்று
இைவயும் நாண $கம்ப.04201.1
ஏங்கினள் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மி
உருகினள் இரு ைக கூப்பி $கம்ப.04201.2
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைலகள் ேசாந்து சrதர
குழலும் தாழ $கம்ப.04201.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயராள் பன்னி இைனயன
உைரக்கலுற்றாள் $கம்ப.04201.4
வைர ேச ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட நாளும் ைவகுேவன் $கம்ப.04202.1
கைர ேசரா இட ேவைல காண்கேலன் $கம்ப.04202.2
உைர ேச ஆ உயிேர என் உள்ளேம $கம்ப.04202.3
அைரேச யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண
அஞ்சிேனன் $கம்ப.04202.4
துயராேல ெதவுைலயாத என்ைனயும் $கம்ப.04203.1
பயிராேயா பைகயாத பண்பினாய் $கம்ப.04203.2
ெசயி தரா விைன ஆன தெயமூவேம $கம்ப.04203.3
உயி ேபானால் உடலாரும் உய்வேரா $கம்ப.04203.4
நறிது ஆம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமிழ்து
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கலின் $கம்ப.04204.1
பிறியா இன் உயி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி
தாம் $கம்ப.04204.2

அறியாேரா நமனா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று எனின்
$கம்ப.04204.3
சிறியாேரா உபகாரம் சிந்தியா $கம்ப.04204.4
அணங்கு ஆ பாகைன ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேதாறும் உற்று $கம்ப.04205.1
உணங்கா ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் அன்ெபாடும்
$கம்ப.04205.2
இணங்கா காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இரண்ெடாடு ஒன்றினும் $கம்ப.04205.3
வணங்காது இத்துைண ைவக வல்ைலேயா $கம்ப.04205.4
வைர ஆ ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபாடி ஆடி ைவகுவாய் $கம்ப.04206.1
தைர ேமலாய் உறு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈது எனக் $கம்ப.04206.2
கைரயாேதன் இடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) கண்டும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$கம்ப.04206.3
உைரயாய் என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ஊனம் யாவேதா
$கம்ப.04206.4
ைநயா நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இங்ஙன் $கம்ப.04207.1
ெமய் வாேனா திருநாடு ேமவினாய் $கம்ப.04207.2
ஐயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனது ஆவி என்றதும் $கம்ப.04207.3
ெபாய்ேயா ெபாய் உைரயாத புண்ணியா $கம்ப.04207.4
ெசரு ஆ ேதாள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சிந்ைதேயன் எனின் $கம்ப.04208.1
மருவா ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் எைனயும் ெவௗவுமால் $கம்ப.04208.2

ஒருேவனுள் உைள ஆகில் உய்தியால் $கம்ப.04208.3
இருேவம் உள் இருேவம் இருந்திேலம் $கம்ப.04208.4
எந்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அமிழ்து ஈய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம்
$கம்ப.04209.1
உய்ந்தாம் என்று உபகாரம் உன்னுவா $கம்ப.04209.2
நந்தா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல சிந்தி நண்ெபாடும் $கம்ப.04209.3
வந்தாேரா எதி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா எலாம் $கம்ப.04209.4
ஓயா வாளி ஒளித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்வான்
$கம்ப.04210.1
ஏயா வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமன் என்று உளான்
$கம்ப.04210.2
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் $கம்ப.04210.3
ஈயாேயா அமிழ்ேதயும் ஈகுவாய் $கம்ப.04210.4
ெசாற்ேறன் முந்து உற அன்ன ெசால் ெகாளாய் $கம்ப.04211.1
அற்றான் அன்னது ெசய்கலான் எனா $கம்ப.04211.2
உற்றாய் உம்பிைய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04211.3
இற்றாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைன என்று காண்ெபேனா $கம்ப.04211.4
நறு ஆம் ேமருவும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெநருக்கினால் $கம்ப.04212.1
மாறு ஓ வாளி உன் மாைப ஈவேதா $கம்ப.04212.2
ேதேறன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) மாயேமா $கம்ப.04212.3

ேவறு ஓ வாலி ெகால் ஆம் விளிந்துளான் $கம்ப.04212.4
தைக ேந வண் புகழ் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தம்பியா $கம்ப.04213.1
பைக ேநவா உள ஆன பண்பினால் $கம்ப.04213.2
உக ேந சிந்தி உலந்து அழிந்தவால் $கம்ப.04213.3
மகேன கண்டிைலேயா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வாழ்வு எலாம் $கம்ப.04213.4
அரு ைமந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியா $கம்ப.04214.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைமந்தற்கும் அடாதது உன்னினா $கம்ப.04214.2
தருமம் பற்றிய தக்கவக்கு எலாம் $கம்ப.04214.3
கருமம் கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) என்றல் கட்டேதா $கம்ப.04214.4
என்றாள் இன்னன பன்னி இன்னேலாடு $கம்ப.04215.1
ஒன்றானாள் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஏதும் உற்றிலாள் $கம்ப.04215.2
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) அந்நிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நதிசால் $கம்ப.04215.3
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மால்வைர அன்ன மாருதி $கம்ப.04215.4
மடவாரால் அம் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) முன்ன வாழ் $கம்ப.04216.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமவும்படி ஏவி வாலிபால் $கம்ப.04216.2
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) யாவும் கைடகண்டு கண்ணேனாடு $கம்ப.04216.3
உடனாய் உற்றது எலாம் உணத்தினான் $கம்ப.04216.4
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ஏ அற்று உக மீ து அருக்கனா $கம்ப.04217.1
புக ேமைல கிr புக்க ேபாதினில் $கம்ப.04217.2

நகேம ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குரக்கு நாயகன்
$கம்ப.04217.3
முகேம ஒத்தது மூr மண்டிலம் $கம்ப.04217.4
மைறந்தான் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அருக்கன் வள்ளிேயான் $கம்ப.04218.1
உைறந்தான் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) உன்னுவான் $கம்ப.04218.2
குைறந்தான் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) குைழந்து அழுங்குவான் $கம்ப.04218.3
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ கங்குலின் ேவைல
நந்தினான் $கம்ப.04218.4
புதல்வன்_ெப.) ெபான் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ெபாறுத்தலால் $கம்ப.04219.1
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ேப உவைகக்கு முந்துவான் $கம்ப.04219.2
உதவும் பூமகள் ேசர ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மலக் $கம்ப.04219.3
கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கரத்தின்
நக்கினான் $கம்ப.04219.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) அருட்கு நாயகன்
$கம்ப.04220.1
மதி சால் தம்பிைய வல்ைல ஏவினான் $கம்ப.04220.2
கதிேரான் ைமந்தைன ஐய ைககளால் $கம்ப.04220.3
விதியால் ெமௗலி மிைலச்சுவாய் எனா $கம்ப.04220.4
அப்ேபாேத அருள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணலும் $கம்ப.04221.1
ெமய்ப்ேபா மாருதி தன்ைன வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04221.2

இப்ேபாேத ெகாண இன்ன ெசய்விைனக்கு $கம்ப.04221.3
ஒப்பு ஆம் யாைவயும் என்று உணத்தலும் $கம்ப.04221.4
மண்ணும் ந முதல் மங்கலங்களும் $கம்ப.04222.1
எண்ணும் ெபான் முடி ஆதி யாைவயும் $கம்ப.04222.2
நண்ணும் ேவைலயில் நம்பி தம்பியும் $கம்ப.04222.3
திண்ணம் ெசய்வன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்மைல
$கம்ப.04222.4
மைறேயா ஆசி வழங்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா $கம்ப.04223.1
நைற ேதாய் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்ெநறிக்கு $கம்ப.04223.2
இைறேயான்தன் இைளேயான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏந்தைலத்
$கம்ப.04223.3
துைறேயா நூல்முைற ெமௗலி சூட்டினான் $கம்ப.04223.4
ெபான்மா ெமௗலி புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ெபாய்
இலான் $கம்ப.04224.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மானக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தாழும் ேவைலயில்
$கம்ப.04224.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தழுவுற்று
நாயகன் $கம்ப.04224.3
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எல்ைலயான் $கம்ப.04224.4

ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
அைம இருக்ைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04225.1
ேவண்டுவ மரபின் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விதிமுைற இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வர
$கம்ப.04225.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அரசுக்கு ஏற்ற யாைவயும்
புrந்து ேபாrல் $கம்ப.04225.3
மாண்டவன் ைமந்தேனாடும் வாழ்தி நல்திருவின் ைவகி. $கம்ப.04225.4
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) சால் அறிவின் வாய்த்த மந்திர மாந்தேராடும்
$கம்ப.04226.1
தைம த ஒழுக்கின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்
ெதவுழில் மறவேராடும் $கம்ப.04226.2
தூய்ைம சால் புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) ேபணித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறு
ெதவுழிைல ஆகிச் $கம்ப.04226.3
ேசய்ைமேயாடு அணிைம இன்றித் ேதவrன் தெரழுய நிற்றி. $கம்ப.04226.4
புைக உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னின் உண்டு
ெபாங்கு அனல் அங்கு என்று
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04227.1
மிைக உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நூேலா விைனயமும் ேவண்டற் பாற்ேற $கம்ப.04227.2
பைகயுைடச் சிந்ைத யாக்கும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறு பண்பின் தரா
$கம்ப.04227.3

நைகயுைட முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் உைர நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.)
நாவால். $கம்ப.04227.4
ேதவரும் மருள்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசயி அறு
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உன்
$கம்ப.04228.1
காவலுக்கு உrயது என்றால் அன்னது கருதிக் காண்டி $கம்ப.04228.2
ஏவரும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்ப அயலவ விரவா என்று
$கம்ப.04228.3
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) இயேலா ஆவ முைனவக்கும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றின். $கம்ப.04228.4
ெசய்வன ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாண்டும் தயன
சிந்தியாமல் $கம்ப.04229.1
ைவவன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் வைச இல
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறல் $கம்ப.04229.2
ெமய் ெசாலல் வழங்கல் யாவும் ேமவின ெவஃகல் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
$கம்ப.04229.3
உய்வன ஆக்கித் தம்ேமாடு உயவன
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வாய். $கம்ப.04229.4
சிறிய என்று இகழ்ந்து ேநாவு ெசய்வன ெசய்யல் மற்று இந் $கம்ப.04230.1
ெநறி இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ தைம இைழத்தலால் உணச்சி நண்டு
$கம்ப.04230.2
குறியது ஆம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய கூனியால் குவவுத் ேதாளாய்
$கம்ப.04230.3

ெவறியன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தின்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயக் கடலின் வழ்ந்ேதன்

$கம்ப.04230.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ெபாருட்டால்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மரணம் என்றல் $கம்ப.04231.1
சங்ைக இன்று உணதி வாலி ெசய்ைகயால் சாலும் இன்னும் $கம்ப.04231.2
அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) திறத்தினாேன அல்லலும் பழியும்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.04231.3
எங்களில் காண்டி அன்ேற இதற்கு ேவறு உவைம உண்டநூ $கம்ப.04231.4
நாயகன் அல்லன் நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04232.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என இனிது ேபணத் தாங்குதி தாங்கு வாைர $கம்ப.04232.2
ஆயது தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேயனும் அற வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகவா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.04232.3
தயன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது சுடுதியால்
தைமேயாைர. $கம்ப.04232.4
இறத்தலும் பிறத்தல் தானும் என்பன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
யாண்டும் $கம்ப.04233.1
திறத்துளி ேநாக்கின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைனதரத் தெரழுந்த அன்ேற $கம்ப.04233.2
புறத்து இனி உைரப்பது என்ேன பூவின்ேமல் புனிதற் ேகனும் $கம்ப.04233.3
அறத்தினிது இறுதி வாழ் நாட்கு இறுதி அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உறுதி என்ப. $கம்ப.04233.4

ஆக்கமும் ேகடும் தாம் ெசய் அறத்ெதவுடு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆய
$கம்ப.04234.1
ேபாக்கி ேவறு உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ேதறா ெபாரு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புலைம நூேலா $கம்ப.04234.2
தாக்கின ஒன்ேறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தருக்கு உறும் ெசருவில் தக்ேகாய்
$கம்ப.04234.3
பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்ைதப் பற்றல் ஆேமா $கம்ப.04234.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) தைகைம என்ப இயல்புளி மரபின்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04235.1
மன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்கண் வருவுழி
மாrக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.04235.2
பின்னுற முைறயின் உன்தன் ெபருங்கடற் ேசைனேயாடும் $கம்ப.04235.3
துன்னுதி ேபாதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் ெசால்வான் $கம்ப.04235.4
குரங்கு உைற இருக்ைக என்னும் குற்றேம குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அல்லால்
$கம்ப.04236.1
அரங்கு உறு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனல் ஆயது அன்ேற
$கம்ப.04236.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) கிள அருவிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) வள்ளல்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மனத்தின் எம்ைம $கம்ப.04236.3
இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணி
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருத்தியால் சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எம்பால். $கம்ப.04236.4
அrந்தம நின்ைன அண்மி அருளுக்கும் உrேயம் ஆகிப் $கம்ப.04237.1

ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெவறுைமயின் பிறிது ஒன்றாேமா $கம்ப.04237.2
கருந்தடங் கண்ணினாைள நாடல் ஆம் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) காறும்
$கம்ப.04237.3
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் தருதி எம்ேமாடு என்று
அடி இைணயின் வழ்ந்தான்.

$கம்ப.04237.4
ஏந்தலும் இதைனக் ேகளா இன் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) நாற $கம்ப.04238.1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அைம இருக்ைக எம்ேபால் விரதிய விைழதற்கு
ஒவ்வா $கம்ப.04238.2
ேபாந்து அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) இருப்பின் எம்ைமப் ேபாற்றேவ
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாமால் $கம்ப.04238.3
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இயற்றும் உன்தன்
அரசியல் தருமம் ததி $கம்ப.04238.4
ஏழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாந்து
எr வனத்து இருக்க ஏன்ேறன் $கம்ப.04239.1
வாழியாய் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ைவகும் வள நக ைவகல் ஒல்ேலன்
$கம்ப.04239.2
பாழி அம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வர பாத்திைல ேபாலும்
அன்ேற $கம்ப.04239.3
யாழ் இைச ெமாழிேயாடு அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உறும்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்ேனா $கம்ப.04239.4
ேதவி ேவறு அரக்கன் ைவத்த ேசமத்துள் இருப்பத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.04240.1

ஆவி ேபால் துைணவேராடும் அளவிடற்கு அrய இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
$கம்ப.04240.2
ேமவினான் இராமன் என்றால் ஐய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மாற்றம் $கம்ப.04240.3
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முற்றும் காலத்தும் முற்ற
வற்ேறா $கம்ப.04240.4
இல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்திலாேதா இயற்ைகைய இழந்தும் ேபாrன்
$கம்ப.04241.1
வில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்தும் வாழ்ேவற்கு இன்னன ேமன்ைம இல்லாச்
$கம்ப.04241.2
சில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புrந்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைமகள் தருமாறு
$கம்ப.04241.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதவுடந்த ேநான்பின் நைவ அற
ேநாற்பல் நாளும். $கம்ப.04241.4
அரசியற்கு உrய யாவும் ஆற்றுழி ஆற்றி ஆன்ற $கம்ப.04242.1
திைரெசயற்கு உrய ேசைனக் கடெலாடும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நான்கின்
$கம்ப.04242.2
விரசுக என்பால் நின்ைன ேவண்டிெனன் வர என்றான் $கம்ப.04242.3
உைரெசயற்கு எளிதும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அrதும்
ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04242.4
மறித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் கூறான் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய
ேதாற்றத்து அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04243.1

குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகல் மாேதா ேகாது இல ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்னா
$கம்ப.04243.2
ெநறிப் பட கண்கள் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நவர ெநடிது தாழ்ந்து $கம்ப.04243.3
ெபாறிப்ப அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) உன்னாக் கவிக்
குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேபானான் $கம்ப.04243.4
வாலி காதலனும் ஆண்டு மல அடி வணங்கினாைன $கம்ப.04244.1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அன்ன ெநடியவன் அருளின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04244.2
சீலம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைடைய
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிறு தாைத என்னா $கம்ப.04244.3
மூலேம தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
ஆம் என முைறயின் நிற்றி. $கம்ப.04244.4
என்ன மற்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெதவுடர என்றான் $கம்ப.04245.1
ெபான் அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புகழ் உைடக் குrசில் ேபானான் $கம்ப.04245.2
பின்ன மாருதிைய ேநாக்கிப் ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வர நயும் $கம்ப.04245.3
அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அறிவின் என்றான் $கம்ப.04245.4
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெபாழிகின்ற
புணச்சியானும் $கம்ப.04246.1

இத்தைல இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாேயன் ஏயின
எனக்குத் தக்க $கம்ப.04246.2
ைகத்ெதவுழில் ெசய்ெவன் என்று கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.04246.3
ெமய்த்தைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர விளம்பி விட்டான்
$கம்ப.04246.4
நிரம்பினான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) காத்த நிைற அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இறுதி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04247.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாது அதைன மற்று ஓ தைலமகன் வலிதின்
ெகாண்டால் $கம்ப.04247.2
அரும்புவ நலனும் தங்கும் ஆகலின் ஐய நின்ேபால் $கம்ப.04247.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாைற அறிவிேனாரால் நிைலயிைனப் ெபறுவது
அம்மா $கம்ப.04247.4
ஆன்றவற்கு உrயது ஆய அரசிைன நிறுவி அப்பால் $கம்ப.04248.1
ஏன்று எனக்கு உrயது ஆய கருமமும் இயற்றற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04248.2
சான்றவ நின்னின் இல்ைல ஆகலால் தருமம் தாேன $கம்ப.04248.3
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேவண்ட அத்தைல ேபாதி என்றான்
$கம்ப.04248.4
ஆழியான் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற ஆைண ஈது
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அஃேத $கம்ப.04249.1

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புrேவன் என்று
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாருதியும் ேபானான்
$கம்ப.04249.2
சூழிமால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அன்ன தம்பியும் தானும் ெதவுல்ைல
$கம்ப.04249.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாயகனும் ேவறு ஓ உயதடங் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
உற்றான் $கம்ப.04249.4
ஆrயன் அருளின் ேபாய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகல்மைல அகத்தன்
ஆய $கம்ப.04250.1
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மகனும் மானத் துைணவரும் கிைளயும் சுற்ற
$கம்ப.04250.2
தாைரைய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னாள்
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முந்ைதச் $கம்ப.04250.3
சீrயன் ெசால்ேல என்ன ெசவ்விதின் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்தான் $கம்ப.04250.4
வள அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்ைற
வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

யாரும் $கம்ப.04251.1
கிைளஞrன் உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆைண கிள திைச
அளப்ப ேகடூளாடு $கம்ப.04251.2
அளவு இல ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அங்கதன்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அத்து $கம்ப.04251.3
இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் $கம்ப.04251.4
வள்ளலும் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி மதங்கனது இருக்ைக ஆய
$கம்ப.04252.1

ெவள்ள வான்_ெப.(வான்_ெப.) குடுமிக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற ேமவி ெமய்ம்ைம $கம்ப.04252.2
அள்ளுறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தம்பி அன்பினால் அைமக்கப் பட்ட $கம்ப.04252.3
எள்ளல் இல் சாைல எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனிதினின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.04252.4
மா இயல் வட திைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மானவன்
$கம்ப.04253.1
ஓவியேம என ஒளிக் கவின் குலாம் $கம்ப.04253.2
ேதவிைய நாடிய முந்தித் தெனமூ திைசக்கு $கம்ப.04253.3
ஏவிய துது_ெப.(தூது_ெப.) என இரவி ஏகினான் $கம்ப.04253.4
ைப அைணப் பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாந்தள்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04254.1
ெமாய்ந் நிலத் தகளியில் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) நெநயின் $கம்ப.04254.2
ெவய்யவன் விளக்கமா ேமருப் ெபான் திr $கம்ப.04254.3
ைம அடுத் ெதவுத்தது மைழத்த வானேம $கம்ப.04254.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண்டத்தின் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஆம் என
$கம்ப.04255.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) இருண்டது ெவயிலின்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி $கம்ப.04255.3
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
ெமலிந்தன_வி.மு.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) தைழத்த
ேமகேம $கம்ப.04255.4
நஞ்சினின் நளி ெநடுங்கடலின் நங்ைகய $கம்ப.04256.1

அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தலின் $கம்ப.04256.2
வஞ்சைன அரக்கதம் வடிவின் ெசய்ைகயின் $கம்ப.04256.3
ெநஞ்சினின் இருண்டது நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) வானேம $கம்ப.04256.4
நாட்களின் நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாரம் நா_ெப.(நா_ெப.) உற $கம்ப.04257.1
ேவட்ைகயின் பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மின்னுவ $கம்ப.04257.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைககள்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருவின் வாமதப்
$கம்ப.04257.3
பூட்ைககள் நிைறந்தபுண் திறப்ப ேபான்றேவ $கம்ப.04257.4
நல்நிறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கr நிைரத்த நத்து என $கம்ப.04258.1
சூல்நிற முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) துவன்றி சூழ்திைர
$கம்ப.04258.2
மால்நிற ெநடுங்கடல் வாr மூrவான் $கம்ப.04258.3
ேமல் நிைறந்துளது என முழக்க மிக்கேத $கம்ப.04258.4
அrப்ெபரும் ெபயரவன் முதலிேனா அணி $கம்ப.04259.1
விrப்பவும் ஒத்தன ெவற்புமீ து த $கம்ப.04259.2
எrப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆைசகள் $கம்ப.04259.3
சிrப்பவும் ஒத்தன தெரழுந்த மின் எலாம் $கம்ப.04259.4
மாதிரக் கருமகன் மாrக் காமைழ $கம்ப.04260.1
யாதினும் இருண்ட விண்_ெப.(விண்_ெப.) இருந்ைதக் குப்ைபயின் $கம்ப.04260.2

கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) ெவங்கால் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துருத்திக் ேகாள்
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04260.3
ஊது ெவங்கனல் உமிழ் உைலயும் ஒத்தேவ $கம்ப.04260.4
சூடின மணிமுடித் துகளில் விஞ்ைசய $கம்ப.04261.1
கூடு உைற நக்கிய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாட்களும் $கம்ப.04261.2
ஆடுவ ெபயெதவுறும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) யாைனயின் $கம்ப.04261.3
ஓைடகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்தேவ $கம்ப.04261.4
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற மகளிரும் பிலத்த
பாந்தளும் $கம்ப.04262.1
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உயி நடுங்கிட இரவியின் கதி
$கம்ப.04262.2
அrந்தன ஆம் என அசனி நா_ெப.(நா_ெப.) என $கம்ப.04262.3
விrந்தன திைசெதவுறும் மிைசயின் மின் எலாம் $கம்ப.04262.4
எண்வைக நாகங்கள் திைசகள் எட்ைடயும் $கம்ப.04263.1
நண்ணின நா_ெப.(நா_ெப.) வைளத்தைனய மின் நக $கம்ப.04263.2
கண்ணன் ெமய்வடிவு எனக் கருகு காவிசும்பு $கம்ப.04263.3
உள்நிைற உயிப்பு என ஊைத ஊதின $கம்ப.04263.4
தைலைமயும் கீ ழ்ைமயும் தவிதல் இன்றிேய $கம்ப.04264.1
மைலயினும் மரத்தினும் மற்றும் முற்றினும் $கம்ப.04264.2
விைல_ெப.(விைல_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளவழி விலங்கும் ேவைசய $கம்ப.04264.3
உைலவு உறும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என உலாய ஊைதேய $கம்ப.04264.4

அழுங்குறு மகளி_ெப.) தம் அன்பத் தந்தவ $கம்ப.04265.1
புழுங்குறு புணமுைல ெகாதிப்பப் புக்கு உலாய் $கம்ப.04265.2
ெகாழுங்குைறத் தைச என ஈந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04265.3
விழுங்குறு ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) என வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) வங்கிற்ேற

$கம்ப.04265.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
விசும்பு அைடத்தலானும் மின் $கம்ப.04266.1
கூத்து எழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனப்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாட்பினும்
$கம்ப.04266.2
தாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைணயின் விண்_ெப.(விண்_ெப.) தழங்கு
தாவினும் $கம்ப.04266.3
ேபாப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களம் எனப் ெபாலிந்தது உம்பேர
$கம்ப.04266.4
இன் நைகச் சனகிையப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்தல்ேமல் $கம்ப.04267.1
மன்மதன் மலக் கைண வழங்கினான் எனப் $கம்ப.04267.2
ெபான்ெநடுங் குன்றின்ேமல்
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைரகள் $கம்ப.04267.3
மின்ெனாடுந் துவன்றின ேமக ராசிேய $கம்ப.04267.4
கல் இைடப்படும் துளி திவைல கா இடு $கம்ப.04268.1
வில் இைடச்சரம் என விைசயின் வழ்ந்தன

$கம்ப.04268.2

ெசல் இைடப்பிறந்த ெசங்கனல்கள் சிந்தின $கம்ப.04268.3
அல் இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் இயற்றல் ேபால்
$கம்ப.04268.4
மள்ளகள் மறுபைட மான யாைனேமல் $கம்ப.04269.1
ெவள்ளிேவல் எறிவன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகங்கள் $கம்ப.04269.2
தள்ளரும் துளிபடத் தகந்து சாய்கிr $கம்ப.04269.3
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெவங் கடகr புரள்வ ேபான்றேவ $கம்ப.04269.4
வானிடு தனு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கருப்பு வில் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
$கம்ப.04270.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இடு ெகாடியவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வழ்துளி

$கம்ப.04270.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சாதுைண
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமய $கம்ப.04270.3
ஊனுைட உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எலாம் உகுத்தது ஒத்தேத $கம்ப.04270.4
தத்தனும் கவிகளும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்பைக $கம்ப.04271.1
ேபத்தன இனி எனப் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.04271.2
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஆய்மல $கம்ப.04271.3
தூத்தன ஒத்தன துள்ளி ெவள்ளேம $கம்ப.04271.4
வண்ண வில் கர தலத்து அரக்கன் மண்ெணாடு $கம்ப.04272.1

விண்ணிைடக் கடிது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகும் ேவைலயில் $கம்ப.04272.2
ெபண்ணினுக்கு அருங்கலம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபய்வைள
$கம்ப.04272.3
கண் எனப் ெபாழிந்தது கால மாrேய $கம்ப.04272.4
பரஞ்சுடப் பண்ணவன் பண்டு விண்ெதவுட $கம்ப.04273.1
புரம்சுட விடுசரம் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மின்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.04273.2
அரம் சுடப் ெபாறிநிமி அயிலின் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.04273.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுட உைளந்தன பிrந்துடூளா எலாம் $கம்ப.04273.4
ெபாருள்தரப் ேபாயினப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய் உடற்கு $கம்ப.04274.1
உருள்தரு ேத மிைச உயிெகாண்டு உய்த்தலால் $கம்ப.04274.2
மருள்தரு பிrவின் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மாசுணம் ெகடக் $கம்ப.04274.3
கருடைனப் ெபாருவின கால மாrேய $கம்ப.04274.4
முழங்கின முைற முைற மூrேமகம் ந $கம்ப.04275.1
வழங்கின மிைடவன மான யாைனகள் $கம்ப.04275.2
தழங்கின ெபாழிமதத் திவைல தாழ்தரப் $கம்ப.04275.3
புழுங்கின எதி எதி ெபாருவ ேபான்றேவ $கம்ப.04275.4
விைசெகாடு மாருதம் மறித்து வசலால்

$கம்ப.04276.1
அைசவுறு சிறுதுளி அப்பு மாrயின் $கம்ப.04276.2
இைசயுற எய்வன இையவவாய் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $கம்ப.04276.3

திைசெயாடு திைச ெசருச் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒத்தேவ $கம்ப.04276.4
விைழவுறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரப்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04277.1
உைழ உற உயி உற உயிக்கும் மாதrன் $கம்ப.04277.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உற மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றின $கம்ப.04277.3
குைழ உறப் ெபாலிந்தன உலைவக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) எலாம் $கம்ப.04277.4
பாடலம் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) கூரப் பகலவன் பசுைம_ெப.(பசுைம_ெப.)
கூரக் $கம்ப.04278.1
ேகாடல்கள் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) கூரக் குவலயம் சிறுைம கூர
$கம்ப.04278.2
ஆடின மயில்கள் ேபசாது அடங்கின குயில்கள் $கம்ப.04278.3
ேகடுறத் தளந்தா ேபான்றும் திரு உறக் கிளந்தா ேபான்றும் $கம்ப.04278.4
நால் நிறச் சுரும்பும் வண்டும் நவமணி அணியின் சாரத் $கம்ப.04279.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உற மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசயிதழ்க்
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெச_ெப.அ.(சிவ_ெப.) ம்பூ $கம்ப.04279.2
ேவனிைல ெவன்றது அம்மா கா என வியந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04279.3
மா நிலக் கிழத்தி ைககள் மறித்தன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.04279.4

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவம் தம்ேபால்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாந்த $கம்ப.04280.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைடக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) தம்ைமத் தழ இயன
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.04280.2
மீ ளல அைவயும் அன்ன விைழவின உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) வந்த

$கம்ப.04280.3
ேகாள் அரவு என்னப் பின்னி அவற்ெறாடும் குைழந்து சாய்ந்த $கம்ப.04280.4
எள் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடனும் இன்றி எழுந்தன
இலங்கு ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) $கம்ப.04281.1
தள்ளுறத் தைலவ தம்ைமப்
ப்rந்தவ_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
தழுவத் தூமக் $கம்ப.04281.2
கள் உைட ஓதியாதம் கலவியில் பலகால் கான்ற $கம்ப.04281.3
ெவள்ளைடத் தம்பல் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) சிதந்து என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.04281.4
தங்கனி நாவல் ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய குன்றின் ெசம்ெபான் $கம்ப.04282.1
வாங்கின ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாrல்
மண்டும் மால் யாறு மான $கம்ப.04282.2
ேவங்ைகயின் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) விrந்தன வயும்

ஈத்து $கம்ப.04282.3
தாங்கின கலுழி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைலமயக்
குறுவ தம்மில் $கம்ப.04282.4

நல்ெநடுங் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேபாதில் நைற விr கடுக்ைக
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூ $கம்ப.04283.1
துன்னிய ேகாபத் ேதாடும்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.04283.2
இன் இைச முரல்வ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருநில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ைக ஏந்திப் $கம்ப.04283.3
ெபான்ெனாடும் காைச நட்டிக் ெகாடுப்பேத ேபான்றது அம்மா $கம்ப.04283.4
கிைளத்துைள மழைல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கின்னரம் நிகத்த மின்னும்
$கம்ப.04284.1
துளிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) வள் வாத் தூrயம் துைவப்ப
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04284.2
வைளக் ைகய ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேதான்றிகள் அரங்கின் மாேட $கம்ப.04284.3
விளக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காண்ேபா விழி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைளயின்
ெமன்பூ $கம்ப.04284.4
ேபைடயும் ஞXமிறும் பாயப் ெபயவுறப் பிறக்கும் ஓைச $கம்ப.04285.1
ஊடுறத் தாக்கும் ேதாறும் ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி பிறப்ப நல்லா
$கம்ப.04285.2
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஏற்கும் அrய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அமிழ்தப்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.04285.3
ேகாடிய தாளம் ெகாட்டல் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) கூதாளம்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04285.4
வைழதுறு கான யாறு மாநிலக் கிழத்தி மக்கட்கு $கம்ப.04286.1

உைழதுறு மைலமாக் ெகாங்ைக சுரந்த பால் ஒழுக்ைக
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04286.2
விைழவுறு ேவட்ைகேயாடும் ேவண்டுநக்கு
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டிக் $கம்ப.04286.3
குைழெதவுறும் கனகம்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பகம் நிகத்த
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $கம்ப.04286.4
பூ இயல் புறவம் எங்கும் ெபாறி வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபாப்பத்
$கம்ப.04287.1
தவிய களிய வாகிச் ெசருக்கிய காமச் ெசவ்வி $கம்ப.04287.2
ஓவலில் மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ேதாறும் உைரத்து அற உrஞ்சி
ஒண்ேகழ் $கம்ப.04287.3
நாவிய ெசவ்வி நாறக் கைலெயாடும் புலந்த நவ்வி $கம்ப.04287.4
ேதrல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச ெசலச்
ெசருக்கு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கும்
$கம்ப.04288.1
கூ எயிற்றிய கண் எனக் குவிந்தன குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $கம்ப.04288.2
மாரன் அன்னவ வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) கண்டு உவக்கின்ற மகளி_ெப.)
$கம்ப.04288.3
மூரல் ெமன்குறு முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ஒத்து அரும்பின
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $கம்ப.04288.4
களிக்கும் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணுள
இனெமனக் கண்ணுற்று $கம்ப.04289.1
அளிக்கு மன்னrன் ெபான்மைழ வழங்கின அருவி $கம்ப.04289.2

ெவளிக்கண் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) என விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) கண்டு
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.04289.3
களிக்கும் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எனப்
ெபாலிந்தன கமலம் $கம்ப.04289.4
சரத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல யாைவயும் குைடந்தன தடவிச் $கம்ப.04290.1
சுரத நூல் தெரழு விட_ெப.(விட_ெப.) எனத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுகுப்பப் $கம்ப.04290.2
பரத நூல் முைற நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறப் பகுப்பான்
$கம்ப.04290.3
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞைரப் ெபாருவின ேதன  $கம்ப.04290.4
ேநாக்கினால் நைம ேநாக்கு அழிகண்ட நுண் மருங்குல் $கம்ப.04291.1
தாக்கு அணங்கு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சீைதக்குத் தாங்கருந்
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கம்ப.04291.2
ஆக்கினாம் உருவால் எனும் அரும்ெபறல் உவைக $கம்ப.04291.3
வாக்கினால் உைரயாம் எனக் களித்தன மான்கள் $கம்ப.04291.4
நடு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு ேநயத்தால் ெநடிது உறப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04292.1
வாடுகின்றன மருள் உறு காதலின் மயங்கிக் $கம்ப.04292.2
கூடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதித் தடம்ெதவுறும் குைடந்தன படிவுற்று
$கம்ப.04292.3
ஆடுகின்றன ெகாழுநைரப் ெபாருவின அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.04292.4
கா எனும் ெபயக் கrயவன் மாபினில் கதிமுத்து $கம்ப.04293.1

ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆம் எனப் ெபாலிந்தன அளக்கரும் அளக்க $கம்ப.04293.2
ந முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா ேமகத்தின் அருகு உற
நிைரத்துக் $கம்ப.04293.3
கூரும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத் திைரெயனப் பறப்பன குரண்டம்
$கம்ப.04293.4
மருவி நங்கல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாைலய வானில் $கம்ப.04294.1
பருவ ேமகத்தின் அருகு உறக் குருகினம் பறப்ப $கம்ப.04294.2
திருவின் நாயகன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனத் ேதமைற
தெரழுக்கும் $கம்ப.04294.3
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மாபினின் உத்தrயத்திைன
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04294.4
உற ெவதுப்புறும் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதவுழில் ேவனிலான்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04295.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நிைனப்பருங் கா எனும் ெசவ்விேயான் ேசர $கம்ப.04295.2
நிைற மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறு குளிப்பினின் ெநடுநில
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $கம்ப.04295.3
புற மயித்தலம் ெபாடித்தன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பசும்புல்
$கம்ப.04295.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவாம் மலத் திைசமுகன் முதலின ெதளிந்ேதா
$கம்ப.04296.1
ஞான நாயகன் நைவ உற ேநாக்கின நல்கக் $கம்ப.04296.2

கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) யாைவயும் பரப்பிய கண்ணின்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சனகன் $கம்ப.04296.3
மாைன நாடி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழப்பன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $கம்ப.04296.4
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெச(வ்) ேவலவ ெசறிசிைலக் குrசில இருண்ட
$கம்ப.04297.1
குஞ்சி ேசெயாளி கதுவுறப் புதுநிறம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04297.2
பஞ்சி ேபாத்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி எனப் ெபாலிந்தன பதுமம்
$கம்ப.04297.3
வஞ்சி ேபாலிய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) என நுடங்கின வல்லி $கம்ப.04297.4
நயி அன்னவள் குதைலயி ஆதலின் ேநடிப் $கம்ப.04298.1
ேபாய ைதயைலத் தருதி என்று இராகவன் புகலத் $கம்ப.04298.2
ேதயம் எங்கணும் திrந்தன ேபாந்து இைடத் ேதடிக் $கம்ப.04298.3
கூய ஆய் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குைறந்த குைறந்தன குயில்கள். $கம்ப.04298.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாநிலம் புல்தரக்
குமட்டிய புனிற்றா $கம்ப.04299.1
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆம்பிகள் இடறின ெசறிதயி
ஏய்ந்த $கம்ப.04299.2
ெமாழிந்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட முகிழ்முைல ஆய்ச்சிய முழவில்
$கம்ப.04299.3

பிழிந்த பால்வழி நுைரயிைனப் ெபாருவின பிடவம்_ெப.(பிடவம்_ெப.)
$கம்ப.04299.4
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நாறின ெகாடிச்சிய வடிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
விைர வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $கம்ப.04300.1
ஏங்க நாகமும் நாறின நுைளச்சிய ஐம்பால் $கம்ப.04300.2
ஆங்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நாறின ஆய்ச்சிய ஓதி
$கம்ப.04300.3
ஞாங்க உற்பலம் உழத்திய பித்திைக நாற $கம்ப.04300.4
ேதைரக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
அல்குலாள் திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காணான் $கம்ப.04301.1
ஆைரக் கண்டு உயி ஆற்றுவான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அழிந்தான் $கம்ப.04301.2
மாரற்கு எண் இல் பல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மலக் கைண வகுத்த
$கம்ப.04301.3
காைரக் கண்டனன் ெவந் துயக்கு ஒருகைர காணான் $கம்ப.04301.4
அளவு இல் கா எனும் அப்ெபரும் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தால் $கம்ப.04302.1
தளவ என்பது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrேவாருக்கும் தகுமால் $கம்ப.04302.2
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதனினும் அமிழ்தினும் குைழத்தவள் வைளத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.04302.3
வளவி உண்டவன் வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வருத்ேதா $கம்ப.04302.4
காவியும் கருங்குவைளயும் ெநய்தலும் காயாம் $கம்ப.04303.1

பூைவயும் ெபாருவான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
புலம்பினன்_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) தளவான்
$கம்ப.04303.2
ஆவியும் சிறிது உண்டு ெகாலாம் என அயந்தான் $கம்ப.04303.3
தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்னாள் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ ெசால்லும் $கம்ப.04303.4
வா ஏ முைலயாைள மைறக்குந வாழ் $கம்ப.04304.1
ஊேர அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) உயிேராடு
உழல்ேவன் $கம்ப.04304.2
நேர உைடயாய் அருள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைலேயா $கம்ப.04304.3
காேர எனது ஆவி கலக்குதிேயா $கம்ப.04304.4
ெவப்பு ஆ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மின்னின்
எயிற்ைற_ெப.(எயிறு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவகுண்டு $கம்ப.04305.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் $கம்ப.04305.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாதக வஞ்ச அரக்கைரேய $கம்ப.04305.3
ஒப்பாய் உயிெகாண்டு அலது ஓவைலேயா $கம்ப.04305.4
அயில் ஏய் விழியா விைள ஆ அமிழ்தின் $கம்ப.04306.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஏய் ெமாழியாக் ெகாணராய் ெகாடியாய் $கம்ப.04306.2
துயிேலன் ஒருேவன் உயி ேசாவு உணவாய் $கம்ப.04306.3
மயிேல எைனந வலி ஆடுதிேயா $கம்ப.04306.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வாைடெயாடு ஆடி வலிந்து உயி ேமல் $கம்ப.04307.1
நுைழவாய் மலவாய் ெநாடியாய் ெகாடிேய $கம்ப.04307.2

இைழ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலாள் இைடேபால் இைடேய $கம்ப.04307.3
குைழவாய் எனது ஆவி குைழக்குதிேயா $கம்ப.04307.4
விைழேயன் விைழ வானருள் ெமய்ம்ைமயின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04308.1
இைழேயன் உணேவன் நைவ இன்ைமயினால் $கம்ப.04308.2
பிைழேயன் உயிேராடு பிrந்தனரால் $கம்ப.04308.3
உைழேய அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உைழயா உைரயாய் $கம்ப.04308.4
பயில் பாடக ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி பஞ்சு அைனயா $கம்ப.04309.1
ெசயி ஏதும் இலாெராடு தருதிேயா $கம்ப.04309.2
அயிராது உடேன அகல்வாய் அைலேயா $கம்ப.04309.3
உயிேர ெகடுவாய் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஓகிைலேய $கம்ப.04309.4
ஒன்ைறப் பகராய் குழலுக்கு உைடவாய் $கம்ப.04310.1
வன் ைதப்புறு நள் வயிரத் திைனேயா $கம்ப.04310.2
ெகான்ைறக் ெகாடியாய் ெகாணகிற்றிைலேயா $கம்ப.04310.3
என்ைறக்கு உறவாக இருந்தைனேய $கம்ப.04310.4
குரா அரும்பு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூவாள்
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ெவங் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கம்ப.04311.1
விராவு ெவங் கடுவின்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெவய்தின்
$கம்ப.04311.2

உரா அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ஊட்டி உைலவு உற
மைலவது ஒன்ேறா $கம்ப.04311.3
இராவண ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.)
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ஒன்ேறா $கம்ப.04311.4
ஓைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலினாைள ஒளிக்கலாம் உபாயம் உன்னி
$கம்ப.04312.1
நாடி மாrசனா ஓ ஆடகம் நவ்வி ஆனா $கம்ப.04312.2
வாைடயாய்க் கூற்றினாரும் உருவிைன மாற்றி
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.04312.3
ேகடு சூழ்வாக்கும் ேவண்டும் உருக்ெகாளக் கிைடத்த அன்ேற. $கம்ப.04312.4
அருவிைன அரக்க என்ன அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) அதனில் யாரும்
$கம்ப.04313.1
ெவருவர முழங்குகின்ற ேமகேம மின்னுகின்றாய் $கம்ப.04313.2
தருவல் என்று இரங்கினாேயா தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
$கம்ப.04313.3
உருவிைனக் காட்டிக் காட்டி ஒளிக்கின்றாய் ஒளிக்கின்றாயால் $கம்ப.04313.4
உள் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிக்கும்
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) உயி சுட உைலேவன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.04314.1
புண் உற வாளி தூத்தல் பழுது இனிப் ேபாதி மார $கம்ப.04314.2
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைளயவன் இன்ேன
உன்ைனக் $கம்ப.04314.3

கண்ணுறும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பின்ைன யா
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சீற்றம் காப்பா $கம்ப.04314.4
வில்லும் ெவங்கைணயும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெவஞ்சமத்து அஞ்சினா ேமல்
$கம்ப.04315.1
புல்லுந அல்ல ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேபாற்றலக் குறித்தல் ேபாலாம்
$கம்ப.04315.2
அல்லும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகலும் நங்காய் அனங்க ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அருளில் தந்தாய் $கம்ப.04315.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று எளிவந்ேதா
ேமல் ெசலுத்தலும் சீைமத்து ஆேமா $கம்ப.04315.4
என்ன இத்தைகய பன்னி ஈடு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்குகின்ற $கம்ப.04316.1
தன்ைன ஒப்பாைன ேநாக்கித் தைக
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயந்த தம்பி $கம்ப.04316.2
நின்ைன எத்தைகைய ஆக நிைனந்தைன ெநடிேயாய் என்னாச் $கம்ப.04316.3
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுமந்த ைகயன் ேதற்றுவான்
ெசப்பல் உற்றான் $கம்ப.04316.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) நளிது காரும் மாrயும் வந்தது என்ற கவற்சிேயா
$கம்ப.04317.1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அரக்க வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்கிய நைமேயா
$கம்ப.04317.2
வாலி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நாட வாரல் இலாைமேயா
$கம்ப.04317.3

சால நூல் உண ேகள்வி வர தளந்தது என்ைன தவத்திேனாய் $கம்ப.04317.4
மைற துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ைவயமும் $கம்ப.04318.1
நிைற துளங்கினும் நிைல துளங்குறு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிற்குேமா
$கம்ப.04318.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) துளங்குவ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேப
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைடய ேபைதய ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04318.3
இைற துளங்குறு புருவ ெமன்சிைல இைட துளங்குற இைசயுேமா $கம்ப.04318.4
அனுமன் என்பவன் அளவு
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) அறிஞ
அங்கதன் ஆதிேயா $கம்ப.04319.1
எைனய என்பது ஓ இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எணும் இயல்பினா
$கம்ப.04319.2
விைனயின் ெவந்துய விரவு திங்களும் விைரவு ெசன்றன எளிதின்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04319.3
தனு எனும் திரு நுதலி
வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) சரதம் வன்
துய தவிதிேய $கம்ப.04319.4
மைற அறிந்தவ வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) கண்டு உைம வலியும் வஞ்சக
வழிெயாடும் $கம்ப.04320.1
குைறய_குைற.எச்.(குைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இடகைளெவன்
என்றைன குைற முடிந்தது விதியினால் $கம்ப.04320.2

இைறவ அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இறுதி கண்டு இனிது இைச
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இைமயவகள்தாம்
$கம்ப.04320.3
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உம்பரும் உதவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அழிந்திடல் உறுதிேயா $கம்ப.04320.4
காது ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) நினக்கு அலாது பிறக்கு எவ்வாறு
கலக்குேமா $கம்ப.04321.1
ேவதைனக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வரைத

அன்று ேபைதைம ஆம் அேரா $கம்ப.04321.2
ேபாது பிற்படல் உண்டு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புணத்திேயல் $கம்ப.04321.3
யாது உனக்கு இயலாதது எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்ன இயம்பினான்
$கம்ப.04321.4
ெசாற்ற தம்பி உைரக்கு உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி ேசாவு ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதவுல்ைலேயான் $கம்ப.04322.1
இற்ற இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இயக்கம் எய்திட ைவகல் பற்பல ஏக ேமல்
$கம்ப.04322.2
உற்று நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனக் ெகாடும் பிணி
ஒன்றின்ேமல் உடன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உராய் $கம்ப.04322.3
மற்று ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணி பற்றினாெலன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்தது மாrேய $கம்ப.04322.4

நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெநடுங்குளம் ெநருங்கின தரங்கம் $கம்ப.04323.1
குைறந்தன கருங்குயில் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உய குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.04323.2
மைறந்தன ெநடுந்திைச
வருந்தின_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) பிrந்தா $கம்ப.04323.3
உைறந்தன மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.) உடன் அன்றில் உயி ஒன்றி
$கம்ப.04323.4
பாசிைழ மடந்ைதய பழிப்பு இல் அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கம்ப.04324.1
தூசு ெதவுட ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ெதவுடவுற்ேற $கம்ப.04324.2
வசியது

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) எr
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr புண் வழ்
 $கம்ப.04324.3
ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) புrவாேமல் $கம்ப.04324.4
ேவைல நிைறவுற்றன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதி ெவதுப்பும் $கம்ப.04325.1
சீலம் அழிவுற்ற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உற்று உருவு ெசப்பின் $கம்ப.04325.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அறிவுற்று உணதல் கன்னல் அளவு அல்லால்
$கம்ப.04325.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உற்றது என ஓவு அrது மாேதா
$கம்ப.04325.4
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) கிழிய ெநற் ெபாதி நிரம்பின நிரம்பாச் $கம்ப.04326.1
ெசாற்கு இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிளிகள் ேதாைகயவ
தூய்ெமன் $கம்ப.04326.2

பற்கு இழி_வி.(இழி_வி.) மணிப்பட திைரப் பரத_ெப.(பரத_ெப.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கம்ப.04326.3
ெபான் கிழி விrத்தன சிைனப் ெபாதுளு புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $கம்ப.04326.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கருகு கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல நவா $கம்ப.04327.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கருது சிந்ைத முனி அந்தணrன் ஆலிப் $கம்ப.04327.2
பிறங்கு அரு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துளிபடப் ெபயவில் குன்றின்
$கம்ப.04327.3
உறங்கல பிறங்கல் அயல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உய ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.04327.4
சந்தின் அைடயின் படைல_ெப.(படைல_ெப.) ேவதிைக தடந்ேதாறு $கம்ப.04328.1
அந்தி இடு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக நுைழந்த குளி
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.04328.2
மந்தி துயில் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) முைழ வன்
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) அங்கத்து $கம்ப.04328.3
இந்தியம் அவித்த தனி ேயாகியின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04328.4
ஆசு இல் சுைன வால் அருவி ஆய்
இைழய_குறி.வி.அ.ெப.(இைழ_ெப.+அ_பட.பன்.) ஐம்பால் $கம்ப.04329.1
வாச மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறல் இல ஆன மணி_ெப.(மணி_ெப.) வன் கால்
$கம்ப.04329.2
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) வறிது ஆன இதண் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணிகள்
விண்ேமல் $கம்ப.04329.3

வசல்

இலவான ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மாr_ெப.(மாr.) துளி
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.04329.4
கருந்தைகய தண்சிைனய ைகைத மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.04330.1
தருந்தைகய ேபாது கிைளயின் புைட தயங்கப் $கம்ப.04330.2
ெபருந்தைகய ெபான் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) ஒடுக்கி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபராது
$கம்ப.04330.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருகின்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பிrந்தவரக்ள் என்ன $கம்ப.04330.4
பதங்கம் முழவு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைச பல் ஞXமிறு
பன்ன $கம்ப.04331.1
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி ேமவும் $கம்ப.04331.2
மதங்கியைர ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ைவகும் மர மூலத்து $கம்ப.04331.3
ஒதுங்கின உைழக்குலம் மைழக்குலம் உழக்க $கம்ப.04331.4
விளக்கு ஒளி அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக விழுங்கு அமளி
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) $கம்ப.04332.1
இைளக்கும் இைட மங்ைகயரும் ைமந்தகளும் ஏற $கம்ப.04332.2
தளத்தகும் மலத் தவிசு இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நகு
சந்தின் $கம்ப.04332.3
ெதவுைளத் துயில் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துயில்வுற்ற குளி தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.04332.4

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலத் தவிசு
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைக
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $கம்ப.04333.1
மாமரன் நிைரத் ெதவுகு ெபாதும்ப உைழ ைவக $கம்ப.04333.2
ேதமரன் அடுக்கு இதண் இைடச் ெசறி குரம்ைபத் $கம்ப.04333.3
தூமருவு எயிற்றியெராடு அன்ப துயில்வுற்றா $கம்ப.04333.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) புைட சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உய சிறு இைல மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேதாறு $கம்ப.04334.1
எள்ளரு மறிமூக் குருஞூளாடு அண்டகள் இருந்தா $கம்ப.04334.2
கள்ளrன் ஒளித்து உழல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04334.3
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பசி மூழ்கிட
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04334.4
சரம் பயில் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துளி நிரந்த புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) சார
$கம்ப.04335.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெபயவு_ெதா.ெப.(ெபய_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இல் வன் கr
கரந்து உற ஒடுங்கா $கம்ப.04335.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அகல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) ைவகல் பல ைவகும் $கம்ப.04335.3
முரம்பினில் நிரம்பல முைழஞ்சு இைட நுைழந்த $கம்ப.04335.4
இத்தைகய மாr_ெப.(மாr.) இைட
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04336.1

மத்தக மணிக் குறுநைகச் சனகன் மான்ேமல் $கம்ப.04336.2
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவத்தினன்
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இைட உயிப்பான் $கம்ப.04336.3
வித்தகன் இலக்குவைன முன்னினன் விளம்பும் $கம்ப.04336.4
மைழக் கரு மின் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் வஞ்சைன $கம்ப.04337.1
இைழப்ப (அ)ருங் ெகாங்ைகயும் எதிவுற்று இன்னலின் $கம்ப.04337.2
உைழத்தனள் உைலந்து உயி உலக்கும் ஒன்றினும் $கம்ப.04337.3
பிைழப்பு அrது எனக்கும் ஈது என்ன ெபற்றிேயா $கம்ப.04337.4
தூநிறச் சுடுசரம் தூணி தூங்கிட $கம்ப.04338.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறப்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிரத் ேதாஞூளாடும்
$கம்ப.04338.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உறக் கடவேத இதுவும் இந்நிைல $கம்ப.04338.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உற்றது ஒத்துழியும்
வகிேலன்

$கம்ப.04338.4
தெரழு கைண மலெராடு திறந்த ெநஞ்ெசாடும் $கம்ப.04339.1
அrய வன் துயெராடும் யானும் ைவகுேவன் $கம்ப.04339.2
எrயும் மின்மினி மணிவிளக்கின் இன் துைண $கம்ப.04339.3
குrஇ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபைடெயாடும் துயிலக் கூட்டினுள் $கம்ப.04339.4
வானகம் மின்னினும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முழங்கினும் $கம்ப.04340.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெமலிகுெவன்
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரா எனக் $கம்ப.04340.2

கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) புகுந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முடித்த
காrயம் $கம்ப.04340.3
ேமல் நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கீ ழ்
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இனி என் ேவண்டுமால்
$கம்ப.04340.4
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்கேலன் மாr_ெப.(மாr.)
ஈது எனின் $கம்ப.04341.1
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேசவது
சரதம் இப்பழி $கம்ப.04341.2
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் தவேலா பின்ன
அன்னது $கம்ப.04341.3
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுவேலா துயrன்
ைவகுேவன் $கம்ப.04341.4
ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கதம் இருக்ைக
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனிக் $கம்ப.04342.1
காண்டலின் பற்பல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) காண்டுமால் $கம்ப.04342.2
ேவண்டுவது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வர ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தெற $கம்ப.04342.3
மாண்டனன் என்றது மாட்சிப் பாலது ஆம் $கம்ப.04342.4
ெசப்பு உருக்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) இம் மாrச் சீகரம் $கம்ப.04343.1
ெவப்பு உறப் புரம் சுட ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வவேதா

$கம்ப.04343.2

அப்பு உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஆய் இைழ $கம்ப.04343.3
துப்பு உருக் குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.04343.4
ெநய் அைட த எதி நிறுவி நிற்கு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$கம்ப.04344.1
ைக அைட என்ற அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சனகன் கட்டுைர $கம்ப.04344.2
ெபாய் அைட ஆக்கிய ெபாறி இேலெனாடு $கம்ப.04344.3
ெமய் அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி
விளிதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $கம்ப.04344.4
ேதற்றுவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைளயாகத் ேதறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04345.1
ஆற்றுேவன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உளனாக ஆய்வைள $கம்ப.04345.2
ேதாற்றுவாள் அல்லள் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆ
இனி $கம்ப.04345.3
மாற்றுவா துயக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
உண்டாகுேமா $கம்ப.04345.4
விட்ட ேபா வாளிகள் விrஞ்சன் விண்ைணயும் $கம்ப.04346.1
சுட்டேபாது இைமயவ முதல ெதவுல்ைலேயா $கம்ப.04346.2
பட்டேபாது உலகமும் உயிரும் பற்று அறக் $கம்ப.04346.3
கட்டேபாது அல்லது மயிைலக் காண்குேமா $கம்ப.04346.4
தருமம் என்ெறாரு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தன்ைன அஞ்சி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04347.1

தெரறுமருகின்றது ெசறுந ேதவேராடு $கம்ப.04347.2
ஒருைமயின் வந்தனேரனும் உய்கலா $கம்ப.04347.3
உரும் என ஒலி படும் உர விேலாய் என்றான் $கம்ப.04347.4
இளவலும் உைர ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
எண்ணும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இனும் $கம்ப.04348.1
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் $கம்ப.04348.2
களவு_ெப.(களவு_ெப.)
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
உைற காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04348.3
அளவியது அயவது என் ஆைண ஆயியாய் $கம்ப.04348.4
திைர ெசய் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திண்கடல் அமிய்தம் ெசங்கணான்
$கம்ப.04349.1
உைர ெசயத் தrனும் அத்ெதவுழில் உவந்திலன் $கம்ப.04349.2
வைர முதல் கலப்ைபகள் மாடு நாட்டித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.04349.3
குைர மலத் தடக்ைகயால் கைடந்து
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04349.4
மனத்தினின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் வகுத்து வாய்ப் ெபயும் $கம்ப.04350.1
நிைனப்பினன் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேநமியான்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.04350.2
எைன பல பைடக்கலம் ஏந்தி யாைரயும் $கம்ப.04350.3

விைனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சூழ்ச்சியின் ெபாருது ெவல்லுமால்
$கம்ப.04350.4
கண் உைட நுதலினன் கணிச்சி வானவன் $கம்ப.04351.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடப் புரம் சுட ெவகுண்ட ேமைலநாள் $கம்ப.04351.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சியும் ஈட்டிக்
ெகாண்டவும் $கம்ப.04351.3
அண்ணேல ஒருவரால் அறியற் பாலேவா $கம்ப.04351.4
ஆகுந யாைரயும் துைணவ ஆக்கிப் பின் $கம்ப.04352.1
ஏகுறு நாளிைட எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணுவ
$கம்ப.04352.2
ேசகு உறப் பல்முைற தெரறுட்டிச் ெசய்தபின் $கம்ப.04352.3
வாைக என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வழுவற்
பாலேதா $கம்ப.04352.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துைற திறம்பின அரக்க ஆற்றல $கம்ப.04353.1
மறத் துைற நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என வலிக்கும்
வன்ைமேயா $கம்ப.04353.2
திறத் துைற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி திறம்பல் உண்டு எனின் $கம்ப.04353.3
புறத்து இனி யா திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாைகயும் $கம்ப.04353.4
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதவுடிக்கு இட கைள பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ைபயேவ $கம்ப.04354.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்து உளது இனி
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) நங்குவாய் $கம்ப.04354.2

அந்தணக்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அரக்கக்கு ஆதுேமா $கம்ப.04354.3
சுந்தரத் தனு வலாய் ெசால்லு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.04354.4
உறுதி அஃேத என உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊழியான் $கம்ப.04355.1
இறுதி உண்ேட ெகால் இம் மாrக்கு என்பது ஓ $கம்ப.04355.2
தெறறு துய உழந்தனன் ேதயத் ேதய்வு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04355.3
அறுதிைய அைடந்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ஆண்டு ேபாய் $கம்ப.04355.4
மள்கல் இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) மருவி
மண்ணுடூளா $கம்ப.04356.1
உள்கிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் உதவி
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது $கம்ப.04356.2
எள்கல் இல் இரவலக்கு ஈவது இன்ைமயால் $கம்ப.04356.3
ெவள்கிய மாந்தrன் ெவளுத்த ேமகேம $கம்ப.04356.4
தவிைன நல்விைன என்னத்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04357.1
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) விைன ெபாருள்தைன
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபற்றது ஓ $கம்ப.04357.2
ஆய்விைன ெமய்யுணவு அணுக ஆசு அறும் $கம்ப.04357.3
மாையயின் மாய்ந்தது மாrப் ேப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.04357.4
மூள் அம ெதவுைலவுற முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அவிந்த ேபால் $கம்ப.04358.1

ேகாள் அைம கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குமுறல் ஓவின
$கம்ப.04358.2
நள் அடு கைண எனத் துளியும் நங்கின $கம்ப.04358.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற உற்று என
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்ெனலாம் $கம்ப.04358.4
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கிrகள் தாழ்வைர $கம்ப.04359.1
அடுத்த ந ஒழிந்தன அருவி தூங்கின $கம்ப.04359.2
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் உத்தrயத்ெதவுடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04359.3
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வால் நிறத்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபான்றேவ $கம்ப.04359.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மாமைலகளின் புறத்து வதலால்

$கம்ப.04360.1
மாக யாறு யாைவயும் வாr அற்றன $கம்ப.04360.2
ஆைகயால் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவில்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கம்ப.04360.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆறு ஒழுகலான்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபாலேவ $கம்ப.04360.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) திறந்து எழுகளிறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
காமுகில் $கம்ப.04361.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திறந்து ஏகலின் ெபாலிந்தது இந்துவும் $கம்ப.04361.2

நடம் திறன் நவில்வுறு நங்ைகமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கம்ப.04361.3
படம் திறந்து ஒருவலின் ெபாலியும் பான்ைமேபால் $கம்ப.04361.4
பாசிைழ மடந்ைதய பகட்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$கம்ப.04362.1
பூசிய சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) புழுகு குங்குமம் $கம்ப.04362.2
மூசின முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உலா ெமாண்டு உற
$கம்ப.04362.3
வசின

நறும்ெபாடி விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) வாைடேய $கம்ப.04362.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தைலமகன் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
மாற்றுவான் $கம்ப.04363.1
நன்ெனடும் பருவமும் நணுகிற்று ஆதலால் $கம்ப.04363.2
ெபான்னிைன நாடிய ேபாதும் என்ப ேபால் $கம்ப.04363.3
அன்னமும் திைசதிைச அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்ணின் வாய். $கம்ப.04363.4
தம் சிைற ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல $கம்ப.04364.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு மம்மரும் நிைனப்பும் நண்டன $கம்ப.04364.2
மஞ்சு உறு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமயில் $கம்ப.04364.3
எஞ்சின மிதிைல நாட்டு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என்னேவ $கம்ப.04364.4
வஞ்சைனத் தவிைன மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவ
$கம்ப.04365.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) எனத் ெதளிந்தன நரம் நெதவுறும் $கம்ப.04365.2
பஞ்சு எனச் சிவக்கும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பாதப் ேபைதய $கம்ப.04365.3

அஞ்சனக் கண் எனப் பிறழ்ந்த ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கம்ப.04365.4
ஊடிய மடந்ைதய வதனம் ஒத்தன $கம்ப.04366.1
தாள்ெதவுறும் மலந்தன முதிந்த_ெப.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.04366.2
கூடின துவ இதழ்க் ேகாலம்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.04366.3
ேசடு உறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முைக
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கிைட $கம்ப.04366.4
கல்வியின் திகழ் கணக்காய கம்பைலப் $கம்ப.04367.1
பல்விதச் சிறா எனப் பகவ பல்லr $கம்ப.04367.2
ெசல் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்லது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்கலா $கம்ப.04367.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாளrன் அவிந்த நா_ெப.(நா_ெப.) எலாம்
$கம்ப.04367.4
ெசறிபுனல் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) திைரக் ைகயால்
திைரத்து $கம்ப.04368.1
உறுதுைணக் கால்மடுத்து ஓடி ஓத ந $கம்ப.04368.2
எறுழ்வலிக் கணவைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆறு
எலாம் $கம்ப.04368.3
முறுவலிக்கின்றன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத்தினால் $கம்ப.04368.4
ெசால் நிைற ேகள்வியின் ெதவுடந்த மாந்தrன் $கம்ப.04369.1

இல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) உற்று
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதrன் $கம்ப.04369.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பயப்பய நங்கித் தள்ளரும்
$கம்ப.04369.3
ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாருந்தின பூகத் தாறு எலாம் $கம்ப.04369.4
பயின்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குளிப்பவும் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) நத்து
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $கம்ப.04370.1
இயன்றன இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஏய்ந்த ெமய்யின
$கம்ப.04370.2
வயின்ெதவுறும் வயின்ெதவுறும் மடித்த வாயின $கம்ப.04370.3
துயின்றன இடங்க மா தடங்கள் ேதாறுேம $கம்ப.04370.4
ெகாஞ்சுறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குதைல கூடின
$கம்ப.04371.1
அம் சிைற அறுபத்து அளக ஓளிய $கம்ப.04371.2
எஞ்சல் இல் குைழயன இைட நுடங்குவ $கம்ப.04371.3
வஞ்சிகள் ெபாலிந்தன மகளி_ெப.) மானேவ $கம்ப.04371.4
அளித்தன முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேதாற்ப மான் அனா $கம்ப.04372.1
ெவளித்து எதி விழிக்கவும் ெவள்கி ேமன்ைமயால் $கம்ப.04372.2
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன $கம்ப.04372.3
குளித்தன மண்ணிைட கூனல் நந்து எலாம் $கம்ப.04372.4
மைழபடப் ெபாதுளிய மருதத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.04373.1
தைழபடப் ேபrைலப் புைரயில் தங்குவ $கம்ப.04373.2

இைழபடு ெபைடெயாடும் எள்ளில் நள்ளிகள் $கம்ப.04373.3
புைழ அைடத்து ஒடுங்கின ெபாச்ைச மாக்கள் ேபால் $கம்ப.04373.4
அன்ன காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அகலும் அளவினில் $கம்ப.04374.1
முன்னம் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இளவைல ெமாய்ம்பிேனாய் $கம்ப.04374.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயின் ஊங்கினும்
தூங்கினன் $கம்ப.04374.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வந்திலன் என்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அேரா $கம்ப.04374.4
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திருப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவிப்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.04375.1
திறன் நிைனந்திலன் சீைமயின்
தந்தனன்_வி.மு.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04375.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அன்புகிடக்க நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.04375.3
மறன் அறிந்திலன் வாழ்வின் மயங்கினான் $கம்ப.04375.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரு நட்ெபாடு நா_ெப.(நா_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04376.1
ஒன்றும் ெமய்ம்ைம சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர
ெபாய்த்து உளான் $கம்ப.04376.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்குதல்ெதா.ெப.(நக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) குற்றத்தின் நங்குமால் $கம்ப.04376.3

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிந்ைதையத் ேதகுவாய்
$கம்ப.04376.4
ெவம்பு கண்டக விண்புக ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04377.1
இம்ப நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் $கம்ப.04377.2
ெகாம்பும் உண்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூற்றமும் உண்டு உங்கள்
$கம்ப.04377.3
அம்பும் உண்டு என்று ெசால்லு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆைணேய $கம்ப.04377.4
நஞ்சம் அன்னவைர நலிந்தால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04378.1
வஞ்சம் அன்று மனுவழக்கு ஆதலால் $கம்ப.04378.2
அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறியாதவன் $கம்ப.04378.3
ெநஞ்சில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலாவ நிறுத்துவாய்
$கம்ப.04378.4
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆளும் அரசும்
நும்சுற்றமும் $கம்ப.04379.1
நரும் ஆளுதிேர எனின் ேநந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.04379.2
வாரும் வாரலிராம் எனின் வானரப் $கம்ப.04379.3
ேபரும் மாளும் எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபசுவாய் $கம்ப.04379.4
இன்னம் நாடுதும் இங்கு இவக்கும் வலி $கம்ப.04380.1
துன்னினாைர எனத் துணிந்தா எனின் $கம்ப.04380.2

உன்ைன ெவல்ல உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றினும்
$கம்ப.04380.3
நின்னலால் பிற_ெப.(பிற_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) நிகழ்த்துவாய்
$கம்ப.04380.4
நதி ஆதி நிகழ்த்திைன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04381.1
ேவதியாத ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ெவகுண்டு அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
$கம்ப.04381.2
சாதியாது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசால் தரத்தக்கைன $கம்ப.04381.3
ேபாதி ஆதி என்றான் புகழ்ப் பூணினான் $கம்ப.04381.4
ஆைணசூடி அடிெதவுழுது ஆண்டு இைற $கம்ப.04382.1
பாணியாது படெவrந் பாழ்படாத் $கம்ப.04382.2
தூணி தூக்கி ெதவுடுசிைல ெதவுட்டு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.04382.3
ேசணின் நங்கினன் சிந்ைதயுள் நங்கலான் $கம்ப.04382.4
மாறு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரனும் மைலகளும்
$கம்ப.04383.1
நறுெசன்று ெநடுெநறி நங்கிட $கம்ப.04383.2
ேவறு ெசன்றனன் ேமன்ைமயின் ஓங்கிடும் $கம்ப.04383.3
ஆறு ெசன்றிலன் ஆைணயின் ஏகுவான் $கம்ப.04383.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறத் ெதவுட ேமருவின் சீ வைர $கம்ப.04384.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறப் புக்கு அழுந்தின மாதிரம் $கம்ப.04384.2
கண் உறத் தெரழுவுற்றது கட்ெசவி $கம்ப.04384.3

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ஊன்றலால் $கம்ப.04384.4
ெவம்பு கான் இைடப் ேபாகின்ற ேவகத்தால் $கம்ப.04385.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேதாயும் மராமரத்து ஊடு ெசல் $கம்ப.04385.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ேபான்றனன் அன்று அடல் வாலிதன் $கம்ப.04385.3
தம்பிேமல் ெசலும் மானவன் தம்பிேய $கம்ப.04385.4
மாடு ெவன்றி ஒ மாதிர யாைனயின் $கம்ப.04386.1
ேசடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகடில்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திக்கின் மா $கம்ப.04386.2
நாடுகின்றது நண்ணிய கால்பிடித்து $கம்ப.04386.3
ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் $கம்ப.04386.4
உருக் ெகாள் ஒண்கிr ஒன்றின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றிைனப் $கம்ப.04387.1
ெபாருக்க எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெபான் ஒளி
ேமனியான் $கம்ப.04387.2
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ஆம் $கம்ப.04387.3
பருப்பதத்திைன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பினால்
$கம்ப.04387.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் தைமயன் தனி வாளியின் $கம்ப.04388.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய
கிட்கிந்ைத ேசந்தவன் $கம்ப.04388.2

குன்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றினில் குப்புறும் $கம்ப.04388.3
ெபான் துளங்கு உைளச் சீயமும் ேபான்றனன் $கம்ப.04388.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானரம் காலைனக்
கண்டேபால் $கம்ப.04389.1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அம $கம்ப.04389.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றத்து இைளேயான்
குறுகினான் $கம்ப.04389.3
சண்ட ேவகத்தினால் என்று சாற்றுலும் $கம்ப.04389.4
அன்ன ேதான்றலும் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழிலான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
$கம்ப.04390.1
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எய்திலான் $கம்ப.04390.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கருத்து உட் ெகாளா $கம்ப.04390.3
ெபான்னின் வாகழல் தாைத இல் ேபாயினான் $கம்ப.04390.4
நளன் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகக்
ேகாயிலுள் $கம்ப.04391.1
தள மலத்தைகப் பள்ளியில்_ெப.(பள்ளி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாழ்குழல்
$கம்ப.04391.2
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைலச்சிய ஏந்து அடி ைதவர $கம்ப.04391.3
விைள துயிற்கு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) விரும்புவான் $கம்ப.04391.4
ெதள்ளிேயா உதவு அப்ெபருஞ் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆம் $கம்ப.04392.1

கள்ளினால் அதிகம் களித்தான் கதிப் $கம்ப.04392.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மால்ெநடும் ெபான்வைர புக்கது ஓ $கம்ப.04392.3
ெவள்ளி மால்வைர என்ன விளங்குவான் $கம்ப.04392.4
சிந்துவாரத் தரு நைற ேதக்கு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $கம்ப.04393.1
சந்தம் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சாயல தாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$கம்ப.04393.2
கந்த மாமலக் காடுகள் தாவிய $கம்ப.04393.3
மந்த மாருதம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற ைவகுவான்
$கம்ப.04393.4
தித்தியா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கிைட
வாய்ச்சிய $கம்ப.04394.1
முத்த வாள்நைக முள்ெளயிறு ஊறுேதன் $கம்ப.04394.2
பித்தும் மாலும் பிறவும் ெபருக்கலால் $கம்ப.04394.3
மத்த வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) என்ன மயங்குவான் $கம்ப.04394.4
மகுட குண்டலம் ஏய் முக மண்டலத்து $கம்ப.04395.1
உகு ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுடக்கற்ைற உலாவலால் $கம்ப.04395.2
பகலவன் சுட பாய் பனி மால்வைர $கம்ப.04395.3
தக மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயங்குவான்
$கம்ப.04395.4
கிடந்தனன் கிடந்தாைனக் கிைடத்து இரு $கம்ப.04396.1
தடங்ைக கூப்பினன் தாைர முன்நாள்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04396.2

மடங்கல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாற்றம் விளம்புவான்
$கம்ப.04396.3
ெதவுடங்கினான் அவைனத் துயில் நக்குவான் $கம்ப.04396.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேகள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமற்கு
இைளயவன் $கம்ப.04397.1
சிந்ைதயுள் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீற்றம் திருமுகம் $கம்ப.04397.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்ப தடுப்ப
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேவகத்தன் $கம்ப.04397.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) உன்
மனக் கருத்து யாது என்றான் $கம்ப.04397.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாற்றம் இைசத்தனன் என்பது
ஓ $கம்ப.04398.1
நிைனவு இலான் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெநருக்கவும் $கம்ப.04398.2
நைன நறுந்துளி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) மயக்கவும் $கம்ப.04398.3
தைன உணந்திலன் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணத் தங்கினான்
$கம்ப.04398.4
ஆதலால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr $கம்ப.04399.1
யாதும் முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றுவது
இன்ைமயால் $கம்ப.04399.2
ேகாது இல் சிந்ைத அனுமைனக் கூவுவான் $கம்ப.04399.3
ேபாதல் ேமயினன் ேபாதகேம அனான் $கம்ப.04399.4
மந்திரத் தனி மாருதி தன்ெனாடும் $கம்ப.04400.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடவர
 விராய்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $கம்ப.04400.2
அந்தரத்தின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ைனதன்
ேகாயிைல $கம்ப.04400.3
இந்திரற்கு மகன்மகன் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04400.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்ெசயத் தக்கது என்
என்றலும் $கம்ப.04401.1
ெசய்தி ெசய்தற்கு அருெநடுந் தயன $கம்ப.04401.2
ெநாய்தில் அன்னைவ நக்கவும் ேநாக்குதி $கம்ப.04401.3
உய்தி ேபாலும் உதவி ெகான்ற எனா $கம்ப.04401.4
மீ ட்டும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விளம்புகின்றாள் பைட $கம்ப.04402.1
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று உைமக்
ெகாற்றவன் கூறிய $கம்ப.04402.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திறம்பின் நும்நாள் திறம்பும் எனக் $கம்ப.04402.3
ேகட்டிl இனிக் காண்டி கிைடத்திரால் $கம்ப.04402.4
வாலியா உயி காலனும் வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில்
$கம்ப.04403.1
ேகாலி வாலிய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெகாடுத்தவ $கம்ப.04403.2
ேபாலுமால் உம்புறத்து இருப்பா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04403.3
சாலுமால் உங்கள் தன்ைமயிேனாக்கு எலாம் $கம்ப.04403.4
ேதவி நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அத்ேதவrன் சீrேயான்
$கம்ப.04404.1

ஆவி நங்கினன்ேபால் அயவான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04404.2
பாவியாது பருகுதி ேபாலும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04404.3
காவி நாள்மலக் கண்ணிய காதல்ந $கம்ப.04404.4
திறம்பின  ெமய் சிைதத்த உதவிைய $கம்ப.04405.1
நிறம்ெபாl உங்கள் தவிைன ேநந்ததால் $கம்ப.04405.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
உறின் மாளுதி மற்று இனிப் $கம்ப.04405.3
புறஞ்ெசய்து ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என் என்கின்ற
ேபாதின்வாய் $கம்ப.04405.4
ேகாள் உறுத்தற்கு அrய குரங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.04406.1
நள் எழுத் ெதவுடரும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாயிைலத் $கம்ப.04406.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உறுத்தி தடவைர தந்தன $கம்ப.04406.3
மூளுறுத்தி அடுக்கின ெமாய்ம்பினால் $கம்ப.04406.4
சிக்குறக் கைட ேசமித்த ெசய்ைகய $கம்ப.04407.1
ெதவுக்குறுத்த மரத்த துவன்றின $கம்ப.04407.2
புக்கு உறுக்கிப் புைடத்தும் என புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $கம்ப.04407.3
மிக்கு இறுத்தன ெவற்பும் இறுத்தன $கம்ப.04407.4
காக்கேவா கருத்து என்று கதத்தினால் $கம்ப.04408.1
பூக்க_குைற.எச்.(பூக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூரல் புரவல புங்கவன்
$கம்ப.04408.2
தாக்கணங்கு உைற தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாளினால் $கம்ப.04408.3
நூக்கினான் அக்கதவிைன ெநாய்தினின் $கம்ப.04408.4

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மாமதிலும் கதவும் கடி $கம்ப.04409.1
ேமவும் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்ெபாடும்
$கம்ப.04409.2
ேதவு ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) தண்டலும் தண்ட
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.04409.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆம் என பற்று
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இற்றவால் $கம்ப.04409.4
ெநாய்தின் ேநான் கதவும் முது வாயிலும் $கம்ப.04410.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் மதிலும் திைச ேயாசைன
$கம்ப.04410.2
ஐ இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக $கம்ப.04410.3
ெவய்தின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரக்கும் ெவருக்
ெகாளா $கம்ப.04410.4
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மதிலும் பட வாயிலும்
$கம்ப.04411.1
சrய வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

தடித்தின் முடித்தைல
$கம்ப.04411.2
ெநrய ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பிளப்ப ெநடுந்திைச $கம்ப.04411.3
இrயல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
இற்றில இன் உயி $கம்ப.04411.4
பகரேவயும் அrது பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
$கம்ப.04412.1
புக_ெப.(புக_ெப.) இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் $கம்ப.04412.2

சிகர மால்வைர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrந்துழி
$கம்ப.04412.3
மகர ேவைலைய ஒத்தது மாநக $கம்ப.04412.4
வானரங்கள் ெவருவி மைல ஒrஇ $கம்ப.04413.1
கான் ஒருங்கு படர அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காவைர $கம்ப.04413.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானகம் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் $கம்ப.04413.3
ேபானபின் ெபாலிவு அற்றது ேபான்றேத $கம்ப.04413.4
அன்ன காைலயின் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக ஆளியும் $கம்ப.04414.1
ெபான்னின் நல்நக வதியிற்

புக்கனன் $கம்ப.04414.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைரையச் சுற்றின
நின்றவ $கம்ப.04414.3
என்ன ெசய்குவது எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
என்றன $கம்ப.04414.4
அைன எதிந்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஆய் வைளயாெராடும் $கம்ப.04415.1
மைனயின் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வழியிைன மாற்றினால் $கம்ப.04415.2
நிைனயும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அ நள் ெநறி ேநாக்கலான் $கம்ப.04415.3
விைனயம் ஈது என்று அனுமன் விளம்பினான் $கம்ப.04415.4
ந எலாம் அயல் நங்குமின் ேநந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04416.1
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வினவுவன் என்றலும்
$கம்ப.04416.2
ேபர நின்றன யாவரும் ேபகலாத் $கம்ப.04416.3

தாைர ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.பன்.) தாழ்
குழலாெராடும் $கம்ப.04416.4
உைரெசய் வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற $கம்ப.04417.1
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) வதி
 கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன் ேகாயிைலப் $கம்ப.04417.2
புரைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ(ன்)னான் புகேலாடும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.04417.3
விைரெசய் வாகுழல் தாைர விலங்கினாள் $கம்ப.04417.4
விலங்கி ெமல்லியல் ெவள்நைக ெவள்வைள $கம்ப.04418.1
இலங்கு நுண்ணிைட ஏந்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெமன்முைல $கம்ப.04418.2
குலம்ெகாள் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மகளி_ெப.) குழாத்தினால் $கம்ப.04418.3
வலம்ெகாள் வதி
 ெநடுவழி மாற்றினாள் $கம்ப.04418.4
வில்லும் வாளும் அணிெதவுறும் மின்னிட $கம்ப.04419.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அrக்குரல் ேமகைல
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04419.2
பல்வைகப் புருவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பம்பிட $கம்ப.04419.3
வல்லி ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) வலத்தினின் வந்தேத $கம்ப.04419.4
ஆக்கும் நூபுரங்கள் ேபr அல்குலாம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத சுற்ற
$கம்ப.04420.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் வில் புருவம் ேபாப்ப மடந்ைதய
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது $கம்ப.04420.2

ேபக்க அருஞ்சீற்றம் ேபர முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபயத்து ஒதுங்கி பின்னப்
$கம்ப.04420.3
பாக்கவும் அஞ்சினான் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பருவைர
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான் $கம்ப.04420.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வதனம் சாய்த்து தனுெநடுந் தைரயின்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04421.1
மாமிய குழுவின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ஆம் என
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நிற்ப $கம்ப.04421.2
பூமியில் அணங்கு அனாதம் ெபாது இைடப் புகுந்து ெபான்ேதாள் $கம்ப.04421.3
தூமன ெநடுங்கண் தாைர நடுங்குவாள்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04421.4
அந்தம் இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேநாற்ற ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
உண்டாயின் அன்றி $கம்ப.04422.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிேனாக்கும் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று ஆேம
$கம்ப.04422.2
ைமந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் மைனவரப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந்ேதம் $கம்ப.04422.3
உய்ந்தனம் விைனயும் தந்ேதம் உறுதிேவறு இதனின் உண்டநூ $கம்ப.04422.4
ெவய்தின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவருவி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.04423.1

ெசய்திதான் உணகிலாது திருவுளம் தெரழுத்தி என்றா $கம்ப.04423.2
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆழிேவந்தன் அடியிைண பிrகலாதாய் $கம்ப.04423.3
எய்தியது என்ைன என்றாள் இைசயினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசால்லாள் $கம்ப.04423.4
ஆ ெகாேலா உைரெசய்தா என்று அருள்வர சீற்றம் அஃக $கம்ப.04424.1
பாகுலாம் முழுெவண் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பகல்வந்த
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ேபாலும் $கம்ப.04424.2
ஏகுலாம் முகத்தினாைள இைறமுகம்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04424.3
தாகுலாம் அலங்கல் மாபன் தாயைர
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநந்தான் $கம்ப.04424.4
மங்கல அணிைய நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாசக் $கம்ப.04425.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாற்றி குங்குமம்
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெகாட்டாப் $கம்ப.04425.2
ெபாங்குெவம் முைலகள் பூகக் கழுத்ெதவுடு மைறயப் ேபாத்த $கம்ப.04425.3
நங்ைகையக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
நயனங்கள் பனிப்ப நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04425.4
இைனயராம் என்ைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருவரும்
என்ன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04426.1

நிைனவினான் அயப்புச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினன் ெநடிது நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04426.2
வினவினாட்கு எதிெரா மாற்றம் விளம்பவும் ேவண்டும் என்று
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04426.3
புைன குழலாட்கு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrயம்
புகல்வது ஆனான் $கம்ப.04426.4
ேசைனயும் யானும் ேதடித் ேதவிையத் தருெவன் என்று $கம்ப.04427.1
மானவற்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம்
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அருக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.04427.2
ஆனவன் அைமதி வல்ைல அறிக என அருளின்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04427.3
ேமல்நிைல அைனயான் ெசய்ைக விைளந்தவா விளம்புக என்றான் $கம்ப.04427.4
சீறுவாய் அல்ைல ஐய சிறியவ தைம ெசய்தால் $கம்ப.04428.1
ஆறுவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால் மற்று ஆ உள அயந்தான் அல்லன்
$கம்ப.04428.2
ேவறுேவறு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் தூதைர
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.04428.3
ஊறுமா ேநாக்கித் தாழ்த்தான் உதவி மாறு உதவி உண்டநூ $கம்ப.04428.4
ஆயிர ேகாடி தூத அrகணம் அைழப்ப ஆைண $கம்ப.04429.1
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) புகுதும் நாளும் புகுந்தது
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புக்ேகாக்குத் $கம்ப.04429.2

தாயினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நேர தணிதிரால் தருமம் அஃதால்
$கம்ப.04429.3
தயன ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யாவேர ெசறுந ஆவா $கம்ப.04429.4
அைடந்தவக்கு அபயம் நவி அருளிய அளவில் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.04430.1
ெதவுடந்து நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பணியின் தந்தால் அதுவும்நும் ெதவுழிேல
அன்ேறா $கம்ப.04430.2
மடந்ைததன் ெபாருட்டால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமக் களத்து மாண்டு $கம்ப.04430.3
கிடந்தில என்னின் பின்னும் நிற்குேமா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) அம்மா
$கம்ப.04430.4
ெசம்ைமேச உள்ளத் தகள் ெசய்தேப உதவி
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04431.1
ெவம்ைமேச பைகயும் மாற்றி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருத்தி

விட்ட
$கம்ப.04431.2
உம்ைமேய இகழ்வ என்னின் எளிைமயாய் ஒழிவது ஒன்ேறா $கம்ப.04431.3
இம்ைமேய வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுைமயும் இழப்ப அன்ேற
$கம்ப.04431.4
ஆண்டேபா வாலி ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மாற்றியது அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆனால் $கம்ப.04432.1
ேவண்டுேமா துைணவ நும்பால் வில்லினும் மிக்கது உண்டநூ $கம்ப.04432.2
ேதண்டுவாத் ேதடுகின்ற ேதவிைய அதைனச் ெசவ்ேவ $கம்ப.04432.3

பூண்டுநின்று உய்தற் பாலா நும்கழல் புகுந்து உடூளாரும் $கம்ப.04432.4
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் யாைவயும்
இனிது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04433.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண ேகள்வி யாளன் அருள்வர நாணுக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04433.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நிற்றேலாடும் நத்தனன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) என்று உன்னா $கம்ப.04433.3
வன் துைண வயிரத் திண்ேதாள் மாருதி மருங்கின்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04433.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி வதனம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04434.1
அந்தமில் ேகள்வி நயும் அயத்தைன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.04434.2
முந்திய ெசய்ைக என்றான் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இனும் முைளக்கும் என்று
அங்கு $கம்ப.04434.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளுக என்னா இயம்பினன் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லான் $கம்ப.04434.4
சிைதவு அகல் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தாைய தந்ைதைய குருைவ தெயமூவப்
$கம்ப.04435.1
பதவி அந்தணைர ஆைவ பாலைர பாைவமாைர $கம்ப.04435.2
வைத புrகுநக்கும் உண்டாம் மாற்றலாம் மாற்றம் மாயா $கம்ப.04435.3

உதவி ெகான்றாக்கு ஒன்றானும் ஒழிக்கல் ஆம் உபாயம் உண்டநூ $கம்ப.04435.4
ஐய நும்ேமாடும் எங்கள் அrக்குலத்து அரசேனாடும் $கம்ப.04436.1
ெமய்யுறு ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமைலநாள் விைளவது ஆன
$கம்ப.04436.2
ெசய்ைக என்ெசய்ைக அன்ேறா அன்னது சிைதயு மாயின் $கம்ப.04436.3
உய்வைக எனக்கும் உண்டநூ உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) மாசு உண்டது அன்ேறா
$கம்ப.04436.4
ேதவரும் தவமும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறமும் மற்றும் $கம்ப.04437.1
யாவரும் நேர என்பது என்வயின்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) எந்தாய் $கம்ப.04437.2
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) உண்டநூ அருள் உண்டு
அன்ேற $கம்ப.04437.3
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்பின  முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உண்டானால் $கம்ப.04437.4
மறந்திலன் கவியின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வயம் பைட வருவிப்பாைரத்
$கம்ப.04438.1
திறம்திறம் ஏவி அன்னா ேசவது
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்த்தான் $கம்ப.04438.2
அறம்துைண நுமக்கு உற்றான்தன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இன்று
அழியுமாகில் $கம்ப.04438.3

பிறந்திலன் அன்ேற ஒன்ேறா நரகமும் பிைழப்பது அன்றால் $கம்ப.04438.4
உதவாமல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவிக்குக் ைகம்மாறு ஆக
$கம்ப.04439.1
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ைமந்த மற்றும் உண்டாக வற்ேறா $கம்ப.04439.2
சிைதயாத ெசருவில் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) முன்ெசன்று
ெசறுந மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.04439.3
உைதயாேனல் உைதயுண்டு ஆவி உைலயாேனல் உலகில் மன்ேனா $கம்ப.04439.4
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓ இயல்பிற்று அன்றால் $கம்ப.04440.1
ேவண்டல அறிவேரல் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகண்ைமத விைனயிற்று
ஆமால் $கம்ப.04440.2
ஆண்தைக ஆளி ெமாய்ம்பின் ஐய ந
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.04440.3
காண்டியால் உன்முன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவிகுலக் ேகாெனாடு என்றான் $கம்ப.04440.4
மாருதி மாற்றம் ேகட்ட மைலபுைர வயிரம் ேதாளான் $கம்ப.04441.1
தவிைன ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றத்தான் சிந்ைத ெசய்தான்
$கம்ப.04441.2
ஆrயன் அருளின் தந்தான் அல்லன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்த
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $கம்ப.04441.3

ேபவு அrது ஆக ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறுைமயான் என்னும் ெபற்றி $கம்ப.04441.4
அைனயது கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்ன அr
குலத்தவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04442.1
நிைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் இன்ேன நிகழ்த்துவது உளது நின்பால்
$கம்ப.04442.2
இைனயன உைரத்தற்கு ஏற்ற எண்ணுதி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்னா $கம்ப.04442.3
வைனகழல் வயிரத் திண்ேதாள் மன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமரன்
ெசால்வான் $கம்ப.04442.4
ேதவிையக் குறித்துச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீற்றமும் மானத் தயும் $கம்ப.04443.1
ஆவிையக் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயைன அதைனக் கண்ேடன்
$கம்ப.04443.2
ேகா இயல் தருமம் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாடுைமேயாடு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) கூடிப் $கம்ப.04443.3
பாவியக்கு ஏற்ற ெசய்ைக கருதுவன் பழியும் பாேரன் $கம்ப.04443.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) என்ைன
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஆற்றி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி உற்று $கம்ப.04444.1
நாயகன்தைனயும் ேதற்ற நாள்பல
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேறல் $கம்ப.04444.2
தயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ேதவரும்
வவ

ஒன்ேறா $கம்ப.04444.3

வயும்

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ேபாகா
விதிைய யா விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாலா
$கம்ப.04444.4
உன்ைனக் கண்டு உம்ேகான் தன்ைன
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதவும் ெபற்றி $கம்ப.04445.1
என்ைனக் கண்டனன் ேபால் கண்டு இந்நாள் இைட ெநடிது ைவகி $கம்ப.04445.2
தன்ைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்ேத
தாழ்த்தான் அன்று எனில் தனு ஒன்றாேல $கம்ப.04445.3
மின்ைனக் கண்டைனயாள் தன்ைன நாடுதல்
விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாற்ேறா $கம்ப.04445.4
ஒன்றுேமா வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அன்றி உலகமும் பதினால்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.04446.1
ெவன்றி மாக் கடலும் ஏழ் ஏழ் மைல உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) என்னேவயாய்
$கம்ப.04446.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ அண்டத்து உள்ேள
எனின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெநடியது ஒன்ேறா $கம்ப.04446.3
அன்று ந ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம்
தாழ்வித்தல் தருமம் அன்றால் $கம்ப.04446.4
தாழ்வித்த அல்l பல்நாள் தருக்கிய அரக்க தம்ைம $கம்ப.04447.1
வாழ்வித்த இைமேயாக்கு இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) வருவித்த மரபின்
தராக் $கம்ப.04447.2
ேகள்வித் தயாள துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கிளவித்த பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
தன்ைன $கம்ப.04447.3
மூள்வித்த முனியாதாைன முனிவித்த முடிவின் என்றான் $கம்ப.04447.4

ேதான்றல் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் மாருதி
ெதவுழுது ெதவுல்ைல $கம்ப.04448.1
ஆன்ற நூல் அறிஞ ேபாய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைடப்பாய் அல்ைல $கம்ப.04448.2
ஏன்றது முடிேயம் என்னின் இறத்தும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்துக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04448.3
சான்று இனி அறேன ேபாந்து உன் தம்முைனச் சாதி என்றான் $கம்ப.04448.4
முன்னும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசால்லிற்று அன்ேறா முயன்றது முற்றுங்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.04449.1
இன்னும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைசத்த
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) இையந்தனம் என்று
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04449.2
அன்னது ஓ அைமதியான்தன் அருள் சிறிது
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04449.3
ெபான்னின் வா சிைலயினானும் மாருதிேயாடும் ேபானான் $கம்ப.04449.4
அயில் விழி குமுதச் ெசவ்வாய் சிைலநுதல் அன்னப் ேபாக்கின் $கம்ப.04450.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் ெகாடித்ேத அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக திணிேவய் ெமன்ேதாள் $கம்ப.04450.2
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெமாழி கலசக் ெகாங்ைக மின் இைட குமிழ் ஏ மூக்கின்
$கம்ப.04450.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இயல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
குழாத்ெதவுடும் தாைர ேபானாள் $கம்ப.04450.4
வல்ல மந்திrயேராடு வாலி காதலனும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.04451.1

அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலம் அன்ன அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
தந்தான் $கம்ப.04451.2
வில்லியும் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைரவின் என் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) வர $கம்ப.04451.3
ெசால்லுதி நுந்ைதக்கு என்றான் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத் ெதவுழுது ேபானான்
$கம்ப.04451.4
ேபானபின் தாைத ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபாலம்ெகாள்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.04452.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறப் பற்றி முற்றும் ைதவந்து தடக்ைக
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04452.2
மானவற்கு இைளேயான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்
வாயிலின் புறத்தான் சீற்றம் $கம்ப.04452.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உய ேவைல ேமலும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விைளந்தது என்றான் $கம்ப.04452.4
அறிவுற்று மகளி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அலமரும் அமைல
ேநாக்கிப் $கம்ப.04453.1
பிrவுற்ற மயக்கத்தான் முந்து உற்றது ஓ ெபற்றி ஓரான் $கம்ப.04453.2
ெசறி ெபான் தா_ெப.(தா_ெப.) அலங்கல் வர ெசய்திலம் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
நம்ைமக் $கம்ப.04453.3
கறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருளுக்கு என்ேனா
காரணம் கண்டது என்றான் $கம்ப.04453.4
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தைல
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04454.1
வியந்தைன உதவி ெகான்றாய் ெமய் இைல என்ன வங்கி

$கம்ப.04454.2
உயந்தது சீற்றம் மற்று ஈது உற்றது ெசய்ைக முற்றும் $கம்ப.04454.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தெரழு அனுமன் ேவண்ட
நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இன்னும் $கம்ப.04454.4
வருகின்ற ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாைனப் $கம்ப.04455.1
ெபாருகின்ற நகர வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெபான் கதவு அைடத்து
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.04455.2
அருகு ஒன்றும் இல்லா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வாங்கின அடுக்கி மற்றும்
$கம்ப.04455.3
தெரழுகின்ற சினத் தப் ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசருச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெசருக்கி நின்றா
$கம்ப.04455.4
ஆண்தைக அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
மலக் கமலத் தாளால் $கம்ப.04456.1
தண்டினன் தண்டா முன்னம் தெறமூெகாடு வடக்கும்
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04456.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் மதிலும் ெகாற்ற
வாயிலும் நிைரத்த குன்றும் $கம்ப.04456.3
கீ ண்டன தகந்து பின்ைனப் ெபாடிெயாடும் ெகழ இய அன்ேற $கம்ப.04456.4

அந்நிைல கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்
அrக்குலத்து அனிகம் அம்மா $கம்ப.04457.1
எந்நிைல நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்ேகன் யாண்டு
புக்கு ஒளித்தது என்ேகன் $கம்ப.04457.2
இந்நிைல கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏந்து இைழ ஆயத்ேதாடு $கம்ப.04457.3
மின் நிைல வில்லினாைன வழி எதி விலக்கி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04457.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநாக்கான் ைமந்தனும்
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04458.1
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் பற்றிப்
புகல்கிலன் ெபாருமி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04458.2
நங்ைகயும் இனிது கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாயக
நடந்தது என்ேனா $கம்ப.04458.3
எங்கள்பால் என்னச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
அண்ணலும் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04458.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அன்னவன் சீற்றம் மாற்றி
$கம்ப.04459.1
விதிமுைற மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அல்லன்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.04459.2

கதும் என ெகாணரும் துது_ெப.(தூது_ெப.) கல் அதச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவி $கம்ப.04459.3
எதிமுைற இருந்தான் என்றாள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இங்குப்
புகுந்தது என்றான் $கம்ப.04459.4
ெசாற்கு உrத்தான எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசால்லலும் அருக்கன்
ேதான்றல் $கம்ப.04460.1
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) உrயாகள் யாவ
அைனயவ சினத்தின் ேநந்தால் $கம்ப.04460.2
விற்கு உrயான் இத்தன்ைம ெவகுளியின் விைரவின்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04460.3
எற்கு உைரயாது ந இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயற்றியது என்ைன
என்றான் $கம்ப.04460.4
உணத்திெனன் முன்னம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உணந்திைல உணவின் தந்தாய்
$கம்ப.04461.1
புணப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாருதிக்கு உைரக்கப்
ேபாேனன் $கம்ப.04461.2
இணத் ெதவுைக ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்தா
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலித் தடந்ேதாள் எந்தாய் $கம்ப.04461.3
கணத்திைட அவைன நயும் காணுதல் கருமம் என்றான் $கம்ப.04461.4
உறவுண்ட சிந்ைதயானும் உைரெசய்வான் ஒருவக்கு இன்னம் $கம்ப.04462.1
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேட அவரால் ஈண்டு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)

ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உதவி உற்றது
$கம்ப.04462.2
இறல் உண்டநூ என்னின் தவான்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப இடைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04462.3
நறவு உண்டு மறந்ேதன் காண நாணுவன் ைமந்த என்றான் $கம்ப.04462.4
ஏயின இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலால் மற்று ஏழைமப் பாலது என்ேனா
$கம்ப.04463.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) என்னும் ெதளிவு இன்ேறல் தருமம் என் ஆம்
$கம்ப.04463.2
தவிைன ஐந்தின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்றியும் திருக்கு நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04463.3
மாையயின் மயங்குகின்றாம் மயக்கின்ேமல்
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைவத்தாம்
$கம்ப.04463.4
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவிைனையச் ெசற்ேறா
பிறவியின் தவ என்ன $கம்ப.04464.1
விளிந்து இலா உணவிேனாரும் ேவதமும் விளம்பேவயும் $கம்ப.04464.2
ெநளிந்து உைற புழுைவ நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நறவு
உண்டு நிைறகின்ேறனால் $கம்ப.04464.3
அளிந்து அகத்து எrயும் தைய ெநய்யினால் அவிக்கின்றாrன் $கம்ப.04464.4

தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உணரத்
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைக அறு பிறவி என்பது
$கம்ப.04465.1
என்னத்தான் மைறயும் மற்ைறத் துைறகளும் இைசத்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04465.2
முன்ைனத்தான் தன்ைன ஓரா முழுப்பிணி அழுக்கின் ேமேல $கம்ப.04465.3
பின்ைனத்தான் ெபறுவது அம்மா நறவு உண்டு திைகக்கும் பித்ேதா $கம்ப.04465.4
அளித்தவ அஞ்சும் ெநஞ்சின் அைடத்தவ அறிவில் மூழ்கிக் $கம்ப.04466.1
குளித்தவ இன்ப துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) குைறத்தவ அன்றி ேவr
$கம்ப.04466.2
ஒளித்தவ உண்டு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடிக் $கம்ப.04466.3
களித்தவ எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கண்டது உண்டநூ $கம்ப.04466.4
ெசற்றதும் பைகஞ நட்டா ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப உதவிதானும் $கம்ப.04467.1
கற்றதும் கண் கூடாகக் கண்டதும் கைல வலாள $கம்ப.04467.2
ெசாற்றதும் மானம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுடந்ததும் படந்த துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கம்ப.04467.3
உற்றதும் உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இறுதி ேவறு இதனின் உண்டநூ
$கம்ப.04467.4

வஞ்சமும் களவும் ெபாய்யும் மயக்கமும் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இல் ெகாட்பும்
$கம்ப.04468.1
தஞ்சம் என்றாைர நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் களிப்பும் தாக்கும் $கம்ப.04468.2
கஞ்ச ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அணங்கும்
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கள்ளினால் அருந்தினாைர
$கம்ப.04468.3
நஞ்சமும் ெகால்வது அல்லால் நரகிைன நல்காது அன்ேற $கம்ப.04468.4
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
நறவால் ேகடு வரும் என கிைடத்த அச்ெசால் $கம்ப.04469.1
காட்டியது அனுமன் நதிக் கல்வியால்
கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அல்லால் $கம்ப.04469.2
மீ ட்டு இனி உைரப்பது என்ேன விைரவின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04469.3
மூட்டிய ெவகுளியால் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முடிவதற்கு ஐயம் உண்டநூ
$கம்ப.04469.4
ஐய நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அஞ்சிேனன் இந் நறவினின் அrய ேகடு
$கம்ப.04470.1
ைகயினால் அன்றிேயயும் கருதுதல்_ெதா.ெப.(கருது_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கருமம் அன்றால் $கம்ப.04470.2
ெவய்யது ஆம் மதுைவ இன்னம் விரும்பிேனன் என்னின் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04470.3

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைரகள் அன்ன
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) சிைதக்க என்றான் $கம்ப.04470.4
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பி
அண்ணற்கு எதி ெகாளற்கு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04471.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னும் நேய நணுகு என அவைன ஏவி $கம்ப.04471.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணத் ேதவிமாரும் தமெராடும்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தானும் $கம்ப.04471.3
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) ெநடிய
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கைடத்தைல
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீரான் $கம்ப.04471.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புைகயும் ஊழின் $கம்ப.04472.1
நிைரத்த ெபான்குடமும் தப மாைலயும் நிக இல் முத்தும் $கம்ப.04472.2
குைரத்து எழு விதானத்ேதாடு ெதவுங்கலும் ெகாடியும் சங்கும் $கம்ப.04472.3
இைரத்து இமிழ் முரசும் முற்றும் இயங்கின வதி
 எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04472.4
தூய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பளிங்கின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவகளில் தலத்தில்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04473.1
நாயக மணியிற் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூணின் நாப்பண்
$கம்ப.04473.2

சாைய புக்கு உறலால் கண்டநூ அயவுற ைக விேலாடும் $கம்ப.04473.3
ஆயிர ைமந்த வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) உள எனப்
ெபாலிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கம்ப.04473.4
அங்கதன் ெபயத்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அடிெதவுழுதாைன ஐயன் $கம்ப.04474.1
எங்கு இருந்தான் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
என்றலும் எதிேகாள் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04474.2
மங்குல் ேதாய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெகாற்றக் கைடத்தைல
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04474.3
சிங்க ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வர ெசய்தவச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) என்றான் $கம்ப.04474.4
சுண்ணமும் தூசும் வசி
 சூடகத் ெதவுடிக் ைகம் மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.04475.1
கண் அகன் கவrக் கற்ைறக் கால் உற கைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.04475.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற வளந்தது என்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வர $கம்ப.04475.3
வண்ண வில் கரத்தான் முன்ன கவிக் குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04475.4
அருக்கியம் முதல ஆய அருச்சைனக்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாவும் $கம்ப.04476.1
முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மகளி_ெப.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)

இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முகிலின் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.04476.2
இருக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முனிவ ஓத இைச திைச அளப்ப யாணத்
$கம்ப.04476.3
திருக்கிள ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேநாக்கித் ேதவரும் மருளச் ெசன்றான்
$கம்ப.04476.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) மகளி_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்ணில் $கம்ப.04477.1
சும்ைமவால் மதியம் குன்றில் ேதான்றியது எனவுந் ேதான்றிச் $கம்ப.04477.2
ெசம்மைல எதிேகாள் எண்ணித் திருெவாடு மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.04477.3
அம் மைல உதயஞ் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைதயும் அைனயன் ஆனான் $கம்ப.04477.4
ேதாற்றிய அrக்குலத்து அரைச ேதான்றலும் $கம்ப.04478.1
ஏற்று எதி ேநாக்கினன் எழுந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிச்
$கம்ப.04478.2
சீற்றம் அங்கு அதுதைன ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) சிந்ைதயால் $கம்ப.04478.3
ஆற்றினன் தருமத்தின் அைமதி உன்னுவான் $கம்ப.04478.4
எழு என மைல என எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்களால் $கம்ப.04479.1
தழுவின இருவரும் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைதயலா $கம்ப.04479.2
குழுெவாடும் வரதம்

குழாத்திேனாடும் புக்கு $கம்ப.04479.3

ஒழிவு இல் ெபாற் ேகாபுரத்து உைறயுள் எய்தினா $கம்ப.04479.4
அrயைண அைமந்தது காட்டி ஐய ஈண்டு $கம்ப.04480.1
இரு எனக் கவிக்குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஏவலும் $கம்ப.04480.2
திருமகள் தைலமகன் புல்லில் ேசர எற்கு $கம்ப.04480.3
உrயேதா இஃது என மனத்தின் உன்னுவான் $கம்ப.04480.4
கல் அைண மனத்திைனயுைடக் ைகேகசியால் $கம்ப.04481.1
எல் அைண மணிமுடி துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எம்பிரான் $கம்ப.04481.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைண ைவக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபான் ெசய்
பூந்ெதவுட $கம்ப.04481.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைண ைவகலும் ேவண்டுேமா என்றான் $கம்ப.04481.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தலும் இரவி
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கம்ப.04482.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
விம்மினன் மலக்கண் ந உக $கம்ப.04482.2
குன்று என உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) குட்டிம $கம்ப.04482.3
வன் தலத்து
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
மனுவின் ேகாமகன் $கம்ப.04482.4
ைமந்தரும் முதியரும் மகளி_ெப.) ெவள்ளமும் $கம்ப.04483.1
அந்தம் இல் ேநாக்கின அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணின $கம்ப.04483.2

இந்தியம் அவித்தவ என இருந்தன $கம்ப.04483.3
ெநாந்தன தளந்தன நுவல்வது ஓகிலா $கம்ப.04483.4
மஞ்சன விதிமுைற மரபின் ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04484.1
எஞ்சல் இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம்
$கம்ப.04484.2
உய்ஞ்சனம் இனி என அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உைரத்தலும் $கம்ப.04484.3
அஞ்சன வண்ணனுக்கு அனுசன் கூறுமால் $கம்ப.04484.4
வருத்தமும் பழியுேம வயிறு மீ க்ெகாள $கம்ப.04485.1
இருத்தும் என்றால் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனியது
யாவேதா $கம்ப.04485.2
அருத்தி உண்டு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அவலம்தான் தழ இக் $கம்ப.04485.3
கருத்து ேவறு உற்றபின் அமிழ்தும் ைகக்குமால் $கம்ப.04485.4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு த அவித்து $கம்ப.04486.1
ஆட்டிைன கங்ைகந அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேதவிையக் $கம்ப.04486.2
காட்டிைன எனின் எைமக் கடலின் ஆ அமிழ்து $கம்ப.04486.3
ஊட்டிைனயால் பிறிது உயவும் இல்ைலயால் $கம்ப.04486.4
பச்சிைல கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) காய் பரமன் நுங்கிய $கம்ப.04487.1
மிச்சிேல நுகவது ேவறு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஒன்றும் $கம்ப.04487.2
நச்சிேலன் நச்சிேனன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
உண்ட $கம்ப.04487.3

எச்சிேல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இதற்கு ஐயம் இல்ைலயால்
$கம்ப.04487.4
அன்றியும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது ஐய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இனிச் $கம்ப.04488.1
ெசன்றனன் ெகாணந்து அைடதிருத்தினால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04488.2
நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) துைணக் ேகாமகன் நுகவது ஆதலான் $கம்ப.04488.3
இன்று இைற தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் $கம்ப.04488.4
வானர ேவந்தனும் இனிதின் ைவகுதல் $கம்ப.04489.1
மானவ தைலமகன் இடrன் ைவகேவ $கம்ப.04489.2
ஆனது குரக்கு இனத்து எமகட்கு ஆம் எனா $கம்ப.04489.3
ேமல் நிைல அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
விம்மினான் அேரா $கம்ப.04489.4
ழுந்தனன் ெபாருக்ெகன இரவி கான்முைள $கம்ப.04490.1
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணrனன்

ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்வினன் $கம்ப.04490.2
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய சிந்ைதயன் அனுமற்கு
ஆண்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.04490.3
ெமாழிந்தனன் வரன்முைற ேபாதல் முன்னுவான் $கம்ப.04490.4
ேபாயின தூதrன் புகுதும் ேசைனைய $கம்ப.04491.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உடன் ெகாணருதி ெநறிவேலாய் எனா $கம்ப.04491.2
ஏயினன் அனுமைன இருத்தி ஈண்டு எனா $கம்ப.04491.3
நாயகன் இருந்துழிக் கடிது நண்ணுவான் $கம்ப.04491.4

அங்கதன் உடன்ெசல அrகள் முன்ெசல $கம்ப.04492.1
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) உள்ளமும் வழியும் பின்ெசல $கம்ப.04492.2
சங்ைக இல் இலக்குவன் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம்
முனின் $கம்ப.04492.3
ெசங்கதிேரான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கடிதிற் ெசன்றனன் $கம்ப.04492.4
ஒன்பதினாயிர ேகாடி ஊகம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.04493.1
முன் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞாங்க ெமாய்ப்பு உற $கம்ப.04493.2
மன் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைளஞரும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சுற்று
உற $கம்ப.04493.3
மின் ெபாரு பூணினான்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயில்
$கம்ப.04493.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மிைடந்தன குமிறு ேபrயின்
$கம்ப.04494.1
இடி வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மிைடந்தன பணிலம் ஏங்கின $கம்ப.04494.2
தடி வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மிைடந்தன தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூண் ஒளி
$கம்ப.04494.3
ெபாடி வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எழுந்தன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேபாத்தேவ
$கம்ப.04494.4
ெபான்னினின் முத்தினின் புைனெமன் தூசினின் $கம்ப.04495.1
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் ெவள்ளியின் $கம்ப.04495.2
பின்னின விசும்பினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெபட்பு உறத் $கம்ப.04495.3

துன்னின சிவிைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைக சுற்றின $கம்ப.04495.4
வரனுக்கு

இைளயவன் விளங்கு ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $கம்ப.04496.1
பாrனில் ேசறலின் பrதி ைமந்தனும் $கம்ப.04496.2
தாrனின் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தழங்கத் தாரணித்
$கம்ப.04496.3
ேதrனில் ெசன்றனன் சிவிைக பின்ெசல $கம்ப.04496.4
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மானவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்வைர $கம்ப.04497.1
ெநாய்தினின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பின்பு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$கம்ப.04497.2
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் $கம்ப.04497.3
ைக துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04497.4
கண்ணிய கணிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசல்வக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
விட்டு $கம்ப.04498.1
அண்ணைல அடிெதவுழ அைணயும் அன்பினால் $கம்ப.04498.2
நண்ணிய கவிக்குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) நாள்ெதவுறும் $கம்ப.04498.3
புண்ணியன் ெதவுழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரதன் ேபான்றனன் $கம்ப.04498.4
பிறிவு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தம்பியும் பிrய ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
$கம்ப.04499.1
இறுதியில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்தைல $கம்ப.04499.2

அைறமணித் தாrேனாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பா ெதவுட $கம்ப.04499.3
ெசறி மலச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) முடியின் தண்டினான் $கம்ப.04499.4
தண்டலும் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைடத் திருவும் ேநாவுற $கம்ப.04500.1
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் தடக்ைகயால் ெநடிது
புல்லினான் $கம்ப.04500.2
மூண்டு எழு ெவகுளி ேபாய் ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முன்புேபால் $கம்ப.04500.3
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக ஏவிேய $கம்ப.04500.4
அயல் இனிது இருத்தி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அரசும் ஆைணயும்
$கம்ப.04501.1
இயல்பினின் இையந்தேவ இனிதின் ைவகுேம $கம்ப.04501.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெபாரு தைடக்ைகந
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல் உயி
$கம்ப.04501.3
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இலேத குைட என வினாயினான் $கம்ப.04501.4
ெபாருளுைட அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்ட ேபாழ்து
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.04502.1
உருளுைடத் ேதrனான் புதல்வன்_ெப.) ஊழியாய் $கம்ப.04502.2
இருளுைட உலகினுக்கு இரவி அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04502.3
அருளுைடேயற்கு அைவ அrயேவா என்றான் $கம்ப.04502.4
பின்னரும் விளம்புவான் ெபருைமேயாய் நினது $கம்ப.04503.1

இன் அருள் உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04503.2
மன்னவ நின்பணி மறுத்து ைவகி என் $கம்ப.04503.3
புன் நிைலக் குரக்கு இயல் புதுக்கிேனன் என்றான் $கம்ப.04503.4
ெபருந்திைச அைனத்ைதயும் பிைசந்து ேநடிேனன் $கம்ப.04504.1
தரும் தைக அைமந்தும் அத்தன்ைம ெசய்திேலன் $கம்ப.04504.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ திறத்தினால் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.)
சிந்ைத ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04504.3
வருந்திைன இருக்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வாழ்வின் ைவகிேனன்
$கம்ப.04504.4
இைனயன யானுைட இயல்பும் எண்ணமும் $கம்ப.04505.1
விைனயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆண்ைமயும் விளம்ப ேவண்டுேமா
$கம்ப.04505.3
வைனகழல் வrசிைல வள்ளிேயாய் என்றான் $கம்ப.04505.4
திரு உைற மாபனும் தந்தேதயும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04506.1
ஒருவ அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உன் உrைமேயா
உைர $கம்ப.04506.2
தரு விைனத்து ஆைகயின் தாழ்விற்று ஆகுேமா $கம்ப.04506.3
பரதன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைனயன பகதிேயா என்றான் $கம்ப.04506.4
ஆrயன் பின்னரும் ஐய நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உண $கம்ப.04507.1
மாருதி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி மருவினான் என $கம்ப.04507.2

சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) கான்முைள ேதான்றுமால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.04507.3
ந இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரைவயின் ெநடிய ேசைனயான் $கம்ப.04507.4
ேகாடி ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதுவ $கம்ப.04508.1
ஓடின ெநடும்பைட ெகாணதல் உற்றதால் $கம்ப.04508.2
நாள்தரக் குறித்ததும் இன்று நாைள அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.04508.3
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம் தாைனேயாடு அவனும்
எய்துமால் $கம்ப.04508.4
ஒன்பதினாயிர ேகாடி உற்றது $கம்ப.04509.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அந் ெநடிய ேசைனக்கு $கம்ப.04509.2
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உறும் அவதிநாள் நாைள நண்ணிய $கம்ப.04509.3
பின் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தக்கது ேபசல் பாற்று என்றான்
$கம்ப.04509.4
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமனும் வர நிற்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ $கம்ப.04510.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகுேமா அைமதி
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கம்ப.04510.2
ெபரும்பகல் இறந்தது ெபயதி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பைட $கம்ப.04510.3
ெபாருந்துழி வா என ெதவுழுது ேபாயினான் $கம்ப.04510.4
அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய ேபாய்த் $கம்ப.04511.1
தங்குதி உந்ைதேயாடு என்று தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.04511.2

ெசங்கணான் தம்பியும் தானும் சிந்ைதயின் $கம்ப.04511.3
மங்ைகயும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அன்று ைவகினான் $கம்ப.04511.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய கீ த்தியான் கதிrன் ெசம்மல் பால் $கம்ப.04512.1
ேபாயதும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
புகுந்த யாைவயும் $கம்ப.04512.2
ஓய்வுறாது உணத்து என உணத்தினான் அேரா $கம்ப.04512.3
வாய்ைமயா உணவுறும் வலிய ெமாய்ம்பினான் $கம்ப.04512.4
அன்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) இறுத்தனன் அலr கீ ழ்த் திைசப் $கம்ப.04513.1
ெபான் திணி ெநடுவைர ெபாலிவு உறாத முன் $கம்ப.04513.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) தூதுவ கூவ வானரக் $கம்ப.04513.3
குன்று உறழ் ெநடும்பைட அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கூறுவாம் $கம்ப.04513.4
ஆைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரத்து எறுழ்வலி
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04514.1
வானர அதிப ஆயிர உடன்வர வகுத்த $கம்ப.04514.2
கூனல் மாக் குரங்கு ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆயிர ேகாடித் $கம்ப.04514.3
தாைனேயாடும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சதவலி என்பவன் சாந்தான்
$கம்ப.04514.4
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமருைவ எடுக்குறும்
மிடுக்கினுக்கு உrய $கம்ப.04515.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தெரழுந்து உண்டு ெதளிவுறு வானரச்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.04515.2
ஆன்ற பத்து நூறு ஆயிர ேகாடிேயாடு அைமயத் $கம்ப.04515.3

ேதான்றினான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுேடணனன்
எனும் ெபயத் ேதான்றல் $கம்ப.04515.4
ஈறு இல் ேவைலைய இைமப்புறும் அளவினில் கலக்கிச் $கம்ப.04516.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) காண்குறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு வானரச்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.04516.2
ஆறு எண் ஆயிர ேகாடியது உடன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
அமுதம் $கம்ப.04516.3
மாறு இலா ெமாழி உருைமையப் பயந்தவன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04516.4
ஐம்பது ஆய நூறாயிர ேகாடி எண்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04517.1
ெமாய்ம்பு மால்வைர புைர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானரம்
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04517.2
இம்ப ஞாலத்தும் வானத்தும்
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீத்தி $கம்ப.04517.3
நம்பைனத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகசr
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.04517.4
மண்ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஏனத்தின் வலியன
வயிரத் $கம்ப.04518.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெகாள் மால்வைர மயிப் புறத்தன எனத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04518.2
கண்ெகாள் ஆயிர ேகாடியின் இரட்டியின் கணித்த $கம்ப.04518.3
எண்கின் ஈட்டம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறுழ்வலித் தூமிரன் இறுத்தான் $கம்ப.04518.4

முனியும் ஆம் எனின் அருக்கைன முரண் அற முருக்கும் $கம்ப.04519.1
தனிைம தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலைகயும்
சலம்வrன் குைமக்கும் $கம்ப.04519.2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மாக்குரங்கு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆயிர ேகாடி $கம்ப.04519.3
அனிகம் முன்வர ஆன்ெபயக் கண்ணன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான் $கம்ப.04519.4
தனிவரும் தடங்கிr எனப் ெபrயவன் சலத்தால் $கம்ப.04520.1
நிைனயும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இற உரும் என உறுக்குறு நிைலயன்
$கம்ப.04520.2
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர ேகாடிப் $கம்ப.04520.3
புனித ெவஞ்சின வானரப் பைடெகாடு புகுந்தான் $கம்ப.04520.4
இடியும் மாக்கடல் முழக்கமும் ெவருக் ெகாள
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04521.1
முடிவு இல் ேப முழக்கு உைடயன விைசயன முரண $கம்ப.04521.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கூற்ைறயும் ஒப்பன பதிற்ைறந்து ேகாடி
$கம்ப.04521.3
ெநடிய வானரப் பைடெகாண்டு புகுந்தனன் நலன் $கம்ப.04521.4
மா கரத்தன உரத்தன வலியன நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.04522.1
ேவகரத்த ெவங்கண் உமிழ் ெவயிலன மைலயின் $கம்ப.04522.2
ஆகரத்தினும் ெபrயன ஆறு ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ேகாடி $கம்ப.04522.3

சாகரத்ெதவுடும் தrமுகன் என்பவன் சாந்தான் $கம்ப.04522.4
இைளத்து ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாநிலம் ேவண்டும் என்று
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04523.1
முைளத்த முப்பதினாயிர ேகாடியின் முற்றும் $கம்ப.04523.2
விைளத்த ெவஞ்சினத்து அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெவருவுற விழிக்கும்
$கம்ப.04523.3
அளக்கேராடும் அக்கயன் எனும் ெபயரன்_குறி.வி.மு.(ெபய_ெப._அன்_பட.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான் $கம்ப.04523.4
ஆயிரத்து அறுநூறு ேகாடியின் கைட
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04524.1
பாயிரப் ெபரும்பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரைவயின் திைரயின் $கம்ப.04524.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உருத்து உடேன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) தட
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரைய $கம்ப.04524.3
ஏய் உருப் புயச் சாம்பன் என்பவனும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தான் $கம்ப.04524.4
வகுத்த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல அயன் நிசிசர வாழ்நாள் $கம்ப.04525.1
உகுத்தி நெயனப் ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருவலி உைடயான்
$கம்ப.04525.2
பகுத்த பத்து நூறாயிரப் பத்தியின் இரட்டி $கம்ப.04525.3
ெதவுகுத்த ேகாடி ெவம்பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துன்முகன்
ெதவுடந்தான் $கம்ப.04525.4
ேகாடி ேகாடி நூறாயிர எண் எனக் குவிந்த $கம்ப.04526.1

நடு ெவஞ்சினத்து அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இருபுைட
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04526.2
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உம்பரும் இம்பரும்
பூழியில் மூழ்க $கம்ப.04526.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இவந்த தாக் கிrபுைர துமிந்தனும் ெதவுடந்தான்
$கம்ப.04526.4
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்து நூறாயிரப் பத்து
எனும் ேகாடி $கம்ப.04527.1
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சின வானரப்
பைடெயாடும் ஒருங்ேக $கம்ப.04527.2
சயம் தனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவு எனத் திறல்ெகாடு தைழத்த
$கம்ப.04527.3
மயிந்தன் மல் கசேகாமுகன் தன்ெனாடும்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04527.4
கறங்கு ேபால்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய $கம்ப.04528.1
பிறங்கு தெணமூ திைர கடல்புைட
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் ெபயவ
$கம்ப.04528.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் வானரம் ஒன்பது ேகாடி எண் வகுத்த $கம்ப.04528.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாள் ெவஞ்சினப் பைடெகாடு குமுதனும் ேசந்தான்
$கம்ப.04528.4
ஏழின் ஏழு நூறாயிர ேகாடி என்று
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04529.1
பாழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்கிள
பைடெகாண்டு பரைவ $கம்ப.04529.2

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபrனும் உைலவு இல உலகினில்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04529.3
பூழி விண்புகப் பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் $கம்ப.04529.4
ஏழும் ஏழும் என்று உைரக்கின்ற உலகங்கள் எைவயும் $கம்ப.04530.1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலாத் தடவைரக் குலங்கள் $கம்ப.04530.2
சூழும் ேதாற்றத்த வலிெகாள் ெதவுள்ளாயிர ேகாடிப் $கம்ப.04530.3
பாழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புயத்து அrெயாடும் இடபனும் படந்தான்
$கம்ப.04530.4
தக்கபாதனும் வினதனும் சரபனும் திைரக்கும் $கம்ப.04531.1
மால் கருங்கடற்கு உயந்துள ைமம்முகத்து அனிகம் $கம்ப.04531.2
ஆக்கும் எண்ணருங் ேகாடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்டமும் புறமும்
$கம்ப.04531.3
ேபாக்கும் பூழியில் மைறதர முைறயினின் புகுந்தா $கம்ப.04531.4
ைக அஞ்சு ஆயுதம் உைடய அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுைளக் காண
$கம்ப.04532.1
ெமய் அஞ்சாதன மாதிரம் சிறிது என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04532.2
ைவயம் சாவரத் திrதரு வானர ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.04532.3
ஐ அஞ்சு ஆயிர ேகாடி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அனுமன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான்
$கம்ப.04532.4
ெநாய்தின் கூடிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நூறாயிர ேகாடி $கம்ப.04533.1

எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதவரும் என்ெகாேலா முடிவு
என்பது என்ன $கம்ப.04533.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) சிந்ைதயால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04533.3
தெயமூவத் தச்சன் ெமய்த்திரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ேசந்தான் $கம்ப.04533.4
கும்பனும் குலச் சங்கனும் முதலின குரங்கின் $கம்ப.04534.1
தம் ெபரும்பைடத் தைலவகள் தர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.04534.2
இம்ப நின்றவக்கு எண் அrது இராகவன் ஆவத்து $கம்ப.04534.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனும் துைணக்கு உrய மற்று உைரப்ப அrது அளேவ
$கம்ப.04534.4
ேதாயின் ஆழி ஓ ஏழும் ந சுவறி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆம் $கம்ப.04535.1
சாயின் அண்டமும் ேமருவும் ஒருங்குடன் சாயும் $கம்ப.04535.2
ஏயின் மண்டலம் எள் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04535.3
காயின் ெவங்கனல் கடவுளும் இரவியும் கrயும் $கம்ப.04535.4
எண்ணின் நான்முக எழுபதினாயிரக்கு
இயலா_எதி.ம.வி.எச்.(இயல்_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04536.1
உண்ணின் அண்டங்கள் ஓபிடி உண்ணவும் உதவா $கம்ப.04536.2

கண்ணின் ேநாக்குறின் கண் நுதலானுக்கும் கதுவா $கம்ப.04536.3
மண்ணின்ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானர
ேசைனயின் வரம்ேப $கம்ப.04536.4
ஒடிக்குேமல் வடேமருைவ ேவெராடும் ஒடிக்கும் $கம்ப.04537.1
இடிக்குேமல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானக முகட்ைடயும் இடிக்கும்
$கம்ப.04537.2
பிடிக்குேமல் ெபருங்காற்ைறயும் கூற்ைறயும்
பிடுக்கும்_ெப.எச்.(பிடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04537.3
குடிக்குேமல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏைழயும் குடங்ைகயின் குடிக்கும்
$கம்ப.04537.4
ஆறு பத்து எழு ேகாடியாம் வானரக்கு அதிப $கம்ப.04538.1
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உrயா $கம்ப.04538.2
மாறு இல் ெகாற்றவன் நிைனத்தன முடிக்குறும் வலிய $கம்ப.04538.3
ஊறும் இப்ெபரும் ேசைனெகாண்டு எளிதின் வந்துற்றா $கம்ப.04538.4
ஏழு மாகடல் பரப்பினும் பரப்பு என இைசப்பச் $கம்ப.04539.1
சூழும் வானரப் பைடெயாடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரரும்

துவன்றி
$கம்ப.04539.2
ஆழி மாபrத் ேதரவன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அடிகள் $கம்ப.04539.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று உைரத்து அல
தூவின வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04539.4

அைனயது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்தலும் அருக்கன் $கம்ப.04540.1
தைனயன் ெநாய்தினின் தயரதன் புதல்வைனச் சாந்தான் $கம்ப.04540.2
நிைனயும் முன்னம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தது
நின்ெபருஞ் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.04540.3
விைனயின் கூற்றுவ கண்டருள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என விளம்ப
$கம்ப.04540.4
ஐயனும் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
என முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளி $கம்ப.04541.1
ைதயலாள் வரக் கண்டனன் ஆம் எனத் தளிப்பான் $கம்ப.04541.2
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அங்கு ஒ ெநடுவைரச்
சிகரத்தின் இருக்ைக $கம்ப.04541.3
ெவய்யவன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெபயத்தும் அச்ேசைனயின் மீ ண்டான்
$கம்ப.04541.4
அஞ்ெசாடு ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேயாசைன அகலத்தது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04542.1
ெசஞ்ெசேவ வடதிைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தெனமூதிைச ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04542.2
எஞ்சலில் ெபருஞ்ேசைனைய எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என ஏவி $கம்ப.04542.3
ெவஞ்சினப் பைடவரைர

உடன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டான் $கம்ப.04542.4

மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் ெவன்றிேவல் வர
$கம்ப.04543.1
காண்டி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என வரன்முைற தெரழுவு உறக் காட்டி
$கம்ப.04543.2
ஆண்டு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து எழுந்தைத அன்ேற
$கம்ப.04543.3
ஈண்டு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பால் எறிகடல் ெநறி
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.04543.4
எட்டுத் திக்ைகயும் இருநிலப் பரப்ைபயும் இைமேயா $கம்ப.04544.1
வட்ட விண்ைணயும் மறிகடல் அைனத்ைதயும் மைறப்பத் $கம்ப.04544.2
ெதவுட்டு ேமல் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூளியின் பூழி $கம்ப.04544.3
இட்டுச் ெசம்மிய நிைறகுடம் ஒத்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டம்
$கம்ப.04544.4
அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னைவ உணந்தவ உளரால் $கம்ப.04545.1
வித்தகக்கு இனி உைரக்கலாம் உவைம ேவறு யாேதா $கம்ப.04545.2
பத்து இரட்டி நன்பகல் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஒருவல பாப்பா $கம்ப.04545.3
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தினும் நடுவு கண்டில முடிவு எவேனா
$கம்ப.04545.4
விண்ணின் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உலகத்தின் நாகrன்
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) $கம்ப.04546.1

எண்ணின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலது ஒப்பு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமன் $கம்ப.04546.2
கண்ணின் சிந்ைதயின் கல்வியின் ஞானத்தின்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04546.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தம்பிைய ேநாக்கினன் உைர ெசய்வதானான்
$கம்ப.04546.4
அடல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனக்கு நாமும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அறிவால் $கம்ப.04547.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கண்டநூம் இனி முடியுறக் காணுமாறு உளேதா
$கம்ப.04547.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கலாய் மண்ணிைட
மாக்கள் $கம்ப.04547.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கண்டநூம் என்ப யாவேர முடிவுறக் கண்டா $கம்ப.04547.4
ஈசன் ேமனிைய ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) திைசகைள ஈண்டு
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.04548.1
ஆசு இல் ேசைனைய ஐம்ெபரும் பூதத்ைத அறிைவ $கம்ப.04548.2
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபச்சிைன சமயங்கள்
பிணக்குறும் பிணக்ைக $கம்ப.04548.3
வாசமாைலயாய் யாவேர முடிவு
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $கம்ப.04548.4

இன்ன ேசைனைய முடிவுற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04549.1
பின்ைனக் காrயம் புrதுேமல் நாள்பல
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04549.2
உன்னிச் ெசய்ைகேமல் ஒருப்படல் உறுவேத உறுதி $கம்ப.04549.3
என்ன வரைனக்

ைகெதவுழுது இைளயவன் இயம்பும் $கம்ப.04549.4
யாவது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினின் ஈங்கு இவக்கு
இயலாது $கம்ப.04550.1
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆகுவது அrயது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது எனல் ஆேம $கம்ப.04550.2
ேதவ ேதவிையத் ேதடுவது என்பது சிறிதால் $கம்ப.04550.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேதாற்றது தருமேம ெவன்றது இப்பைடயால் $கம்ப.04550.4
தரங்க ந எழும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04551.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள் ேப உலகத்தினில் மற்ைற மன்னுயிகள்
$கம்ப.04551.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகாள் மால்வைர உயி
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04551.3
குரங்கின் மாப் பைடக்கு உைற இடப் பைடத்தன ெகால்லாம் $கம்ப.04551.4
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திைச மருங்கும் $கம்ப.04552.1
ேதண்டுவாகைள வல்ைலயில் ெசலுத்துவது அல்லால் $கம்ப.04552.2

நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல்வலாய் என்றனன்
இைளயவன் ெநடிேயான் $கம்ப.04552.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதரவன் காதலற்கு ஒருெமாழி
புகலும் $கம்ப.04552.4
வைகயும் மானமும் மாறு எதிந்து ஆற்றுறும் $கம்ப.04553.1
பைகயும் இன்றி நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு $கம்ப.04553.2
தைகவு இல் ேசைனக்கு அவதி சைமந்தது ஓ $கம்ப.04553.3
ெதவுைகயும் உண்டு ெகாேலா எனச் ெசால்லினான் $கம்ப.04553.4
ஏற்ற ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எழுபதின் இற்ற என்று $கம்ப.04554.1
ஆற்றலாள அறிவின் அைமத்தது ஓ $கம்ப.04554.2
மாற்றம் உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அல்லது மற்றும் ஓ
$கம்ப.04554.3
ேதாற்றம் என்று இதற்கு எண்ணும் முன் ெசால்லுேமா $கம்ப.04554.4
ஆறு பத்து எழு ேகாடி அன கருக்கு $கம்ப.04555.1
ஏறு ெகாற்றத் தைலவ இவக்குமுன் $கம்ப.04555.2
கூறு ேசைனப் பதி ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்ைறயும் $கம்ப.04555.3
நறு ெசய்திடும் நலன் என்று ஓதினான் $கம்ப.04555.4
என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எrகதி ைமந்தைன
$கம்ப.04556.1
ெவன்றி வில் ைக இராமன் விருப்பினால் $கம்ப.04556.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிப் பல
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ேனா ெநறி $கம்ப.04556.3

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைழப்பன சிந்தைன
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றான் $கம்ப.04556.4
அவனும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அனுமைன ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04557.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாைதயின்
புக்கு உழல் $கம்ப.04557.2
தவன ேவகத்ைத ஓகிைல தாழ்த்தைன $கம்ப.04557.3
கவன மாக் குரங்கின் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காண்டிேயா
$கம்ப.04557.4
ஏகி ஏந்திைழ தன்ைன இருந்துழி $கம்ப.04558.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நாடுக நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நாடுக $கம்ப.04558.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமி புகுந்திட வல்லநின்
$கம்ப.04558.3
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ஈண்டு ெவளிப்பட ேவண்டுமால் $கம்ப.04558.4
தெனமூ திைசக்கண் இராவணன் ேசண்நக $கம்ப.04559.1
என்று இைசக்கின்றது என் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இன்னணம் $கம்ப.04559.2
வன் திைசக்கு இனி மாருதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால் $கம்ப.04559.3
ெவன்றிைசக்கு உrயா பிற_ெப.(பிற_ெப.) ேவண்டுேமா $கம்ப.04559.4
வள்ளல் ேதவிைய வஞ்சித்து
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04560.1
கள்ள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் ெசலக் கண்டது $கம்ப.04560.2
ெதள்ளிேயாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெனமூ திைச என்பது ஓ
$கம்ப.04560.3

உள்ளமும் எனக்கு உண்டு என உன்னுவாய் $கம்ப.04560.4
தாைர ைமந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் $கம்ப.04561.1
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

யாவரும் ேமம்படும் ேமன்ைமயால் $கம்ப.04561.2
ேசக நின்ெனாடும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேசைனயும்
$கம்ப.04561.3
ேபக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இரண்ெடாடும் ெபற்றியால் $கம்ப.04561.4
குட திைசக்கண் சுேடணன் குேபரன் வாழ் $கம்ப.04562.1
வட திைசக்கண் சதவலி வாசவன் $கம்ப.04562.2
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திைசக்கண் வினதன்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) தரு $கம்ப.04562.3
பைடெயாடு உற்றுப் படக எனப் பன்னினான் $கம்ப.04562.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வானர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இரண்ெடாடும்
$கம்ப.04563.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடித் துருவி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதி $கம்ப.04563.2
முற்று உறாத முன் முற்றுதி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட $கம்ப.04563.3
ெகாற்ற வாைகயின  எனக் கூறினான் $கம்ப.04563.4
ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) நூறு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கம்ப.04564.1
தூண்டு ேசாதிக் ெகாடுமுடி ேதான்றலால் $கம்ப.04564.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமி ெகால் ஆம் என ேந
ெதவுழ $கம்ப.04564.3

ேவண்டும் விந்த மைலயிைன ேமவுவ $கம்ப.04564.4
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வைர தந்தபின் ேதவரும் $கம்ப.04565.1
ஆடுகின்றது அறுபதம் ஐந்திைனப் $கம்ப.04565.2
பாடுகின்றது பல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.04565.3
ஓடுகின்ற நருமைத உன்னுவ $கம்ப.04565.4
வாம ேமகைல வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
$கம்ப.04566.1
காம ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) களி இைசக் கள்ளினால் $கம்ப.04566.2
தூம ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அசுணம் துயில்வு உறும் $கம்ப.04566.3
ஏம கூடம் எனும் மைல எய்துவ $கம்ப.04566.4
ெநாய்தின் அம்மைல நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நுமெராடும் $கம்ப.04567.1
ெபாய்ைகயின் கைர பிற்படப் ேபாதிரால் $கம்ப.04567.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபண்ைணக்
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெபண்ைணச் சில $கம்ப.04567.3
ைவகல் ேதடிக் கடிது வழிக் ெகாள்வ $கம்ப.04567.4
தாங்கும் ஆ அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தருவள சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
$கம்ப.04568.1
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) விதப்பமும்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என $கம்ப.04568.2
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாடு ெநடியன பிற்படத்
$கம்ப.04568.3

ேதங்கு வாபுனல் தண்டகம் ேசதிரால் $கம்ப.04568.4
பண்டு அகத்தியன் ைவகியதாப் பக $கம்ப.04569.1
தண்டகத்தது தாபத தம்ைம உள் $கம்ப.04569.2
கண்டு அகத்துய தவது காண்டிரால் $கம்ப.04569.3
முண்டகத் துைற என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாய்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $கம்ப.04569.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நுங்குற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்ேதா
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கம்ப.04570.1
ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாலிவது பூம்ெபாழில்
$கம்ப.04570.2
சீல மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) வாய் எனத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கனி
$கம்ப.04570.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்றிக் கனிவது காண்டிரால் $கம்ப.04570.4
நயனம் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இைமயா துயிலா
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $கம்ப.04571.1
அயனம் இல்ைல அருக்கனுக்கு அவ்வழி $கம்ப.04571.2
சயன மாத_ெப.(மாத_ெப.) கலவித் தைலத் தரும் $கம்ப.04571.3
பயனும் இன்பமும் நரும் பயக்குமால் $கம்ப.04571.4
ஆண்டு இறந்தபின் அந்தரத்து இந்துைவத் $கம்ப.04572.1
தண்டுகின்றது ெசங்கதிச் ெசல்வனும் $கம்ப.04572.2
ஈண்டு உைறந்து அலது ஏகலம் என்பது $கம்ப.04572.3
பாண்டுவின் மைல என்னும் பருப்பதம் $கம்ப.04572.4

முத்து ஈத்துப் ெபான் திரட்டி மணி_ெப.(மணி_ெப.) உருட்டி முது நத்தம்
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ஆய $கம்ப.04573.1
மத்து ஈத்து மரன் ஈத்து மைல ஈத்து மான் ஈத்து வருவது யாக்கும்
$கம்ப.04573.2
புத்து ஈத்திட்டு அைலயாமல் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) நாடு உதவுவது புனிதம்
ஆன $கம்ப.04573.3
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தத்தம் அகன் ேகாதாவr என்ப அம்மைலயின்
அருகிற்று அம்மா $கம்ப.04573.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்பால் அறத்து ஆேற எனத்
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) அருளின் ஆறும் $கம்ப.04574.1
ெவவ் ஆறு ஆம் எனக் குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இயங்கா வைக
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விrபூஞ்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.04574.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறும் உறத் துவன்றி
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஓட மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமப்பது இைமேயா ேவண்ட
$கம்ப.04574.3
தெவமூ ஆறு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
தனிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவணத்ைதச் ேசதி
மாேதா $கம்ப.04574.4
சுவணநதி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்பால் சூrய
காந்தகம் என்னத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.04575.1

கவண் உமிழ்கல் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனவைரயும்
சந்திர காந்தகமும் காண்டீ $கம்ப.04575.2
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) அைவ நத்து ஏகியபின் அகல்நாடு பல கடந்தால்
அனந்தன் என்பான் $கம்ப.04575.3
உவண பதிக்கு ஒளித்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்கணமும்
குலிந்தமும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதி மாேதா
$கம்ப.04575.4
அரன் அதிகன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்த அr அதிகன் என்று உைரக்கும்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இேலாக்குப் $கம்ப.04576.1
பரகதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவு அrய பrேச
ேபால் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அrய பண்பிற்று ஆமால் $கம்ப.04576.2
சுரநதியின் அயலது வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் குடுமிச் சுடத் ெதவுைகய
ெதவுழுேதாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04576.3
வரன் அதிகம் தரும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்ததி
ஆம் ெநடுமைலைய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அப்பால் $கம்ப.04576.4
அஞ்சுவரும் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரனும் ஆறும் அகன்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சுைனயும் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $கம்ப.04577.1
மஞ்சு இவரும் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrயும் வளநாடும் பிற்படப் ேபாய்
வழிேமல் ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04577.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) வரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிழ்துநனி ெகாடுத்து ஆையக்
கலுழன் நண்ணும் $கம்ப.04577.3

எஞ்சு இல் மரகதப் ெபாருப்ைப இைறஞ்சி அதன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சார ஏகி
மாேதா $கம்ப.04577.4
வடெசாற்கும் தெனமூெசாற்கும் வரம்பிற்றாய் நான்மைறயும் மற்ைற நூலும்
$கம்ப.04578.1
இைட ெசாற்ற ெபாருட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எல்ைலயதாய்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்துக்கு ஈறாய் ேவறு $கம்ப.04578.2
புைட சுற்றுந் துைணயின்றிப் புகழ் ெபாதிந்த ெமய்ேயேபால்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04578.3
அைட சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தண்சாரல்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்கடத்தில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடதி மாேதா
$கம்ப.04578.4
இருவிைனயும் இைடவிடா எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விைனயும்
இயற்றாேத இைமேயா ஏத்தும் $கம்ப.04579.1
திருவிைனயும் இடுபதம் ேத சிறுைமையயும் முைற ஒப்பத்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04579.2
கருவிைனயது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவிக்கு என்று
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைட இல் ஞானத்து
$கம்ப.04579.3
அருவிைனயின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைகஞ ஆண்டு உள ஈண்டு
இருந்தும் அடி வணங்கற் பாலா $கம்ப.04579.4

ேதாதவத்தித் தூய்மைறேயா துைற ஆடும் நிைற ஆறும் சுருதித் ெதவுல் நூல்
$கம்ப.04580.1
மாதவத்ேதா உைறவிடனும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணித்தடனும்
வான மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.04580.2
கீ தம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கின்னரங்கள் இன்
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) வருடு ெதவுறும் கிளக்கும் ஓைத $கம்ப.04580.3
ேபாதகத்தின் மழக் கன்றும் புலிப் பறழும் உறங்கு இடனும் ெபாருந்திற்று அம்மா
$கம்ப.04580.4
ேகாடு உறு மால் வைரயதைனக் குறுகுதிேரல் உம் ெநடிய
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04581.1
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உறுதி ஆதலினால் விலங்குதி அப்புறத்து ந ேமவு
ெதவுண்ைட $கம்ப.04581.2
நாடு உறுதி உற்று அதைன நாடுறுதி அதன் பின்ைன நளிநப் ெபான்னிச்
$கம்ப.04581.3
ேசடு உறு தண்புனல் தெயமூவத் திருநதியின் இருகைரயும் தெரழுதி மாேதா
$கம்ப.04581.4
துறக்கம் உற்றா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என்னத் துைறெகழுந ேசாணாடு
புகுந்ேதா ெதவுல்ைல $கம்ப.04582.1
மறக்கம் உற்றா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவ
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி ந வல்ைல ஏகி $கம்ப.04582.2
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) உற்றா கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) உற்றா என
உணவிெனாடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) $கம்ப.04582.3

பிறக்கம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மைலநாடு நாடி அகன்
தமிழ்நாட்டில் ெபயதி மாேதா $கம்ப.04582.4
தெனமூ தமிழ்நாட்டு அகன் ெபாதியில் திருமுனிவன் தமிழ்ச்
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ேசகிற்றேரல் $கம்ப.04583.1
என்றும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைறவிடமாம்
ஆதலினான் அம்மைலைய இடத்திட்டு ஏகிப் $கம்ப.04583.2
ெபான் திணிந்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருகும் ெபாருைந எனும் திருநதி பின்பு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாகக் $கம்ப.04583.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) வள தடஞ்சாரல் மேயந்திர மா ெநடுவைரயும் கடலும்
காண்டி $கம்ப.04583.4
ஆண்டு கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல உவrக்கு
அப்புறத்தும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அவதி ஆகத்
$கம்ப.04584.1
ேதண்டி இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடதி விைட ேகாடி கடிது என்னச் ெசப்பும் ேவைல $கம்ப.04584.2
நண்டவனும் மாருதிைய நிைற அருளால் உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நதி வல்ேலாய்
$கம்ப.04584.3
காண்டி எனின் குறி ேகட்டி என ேவறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழறல் உற்றான் $கம்ப.04584.4
பாற்கடல் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பவளத்ைதப் பஞ்சி ஊட்டி
$கம்ப.04585.1
ேமற்பட மதியம் சூட்டி விரகுற நிைரத்த
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.04585.2

கால் தைக விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04585.3
ஏற்பில என்பது அன்றி இைண அடிக்கு உவைம உண்டநூ $கம்ப.04585.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெமய்யா உணதி ஐய நிைரவைள
மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04586.1
வாய்ைமயால் உவைமயாக மதியறி புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ைவத்த
$கம்ப.04586.2
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆம் என்ற ேபாதும் அல்லன ெசால்லினாலும்
$கம்ப.04586.3
யாம யாழ் மழைலயாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புறவடிக்கு இழுக்கு மன்ேனா
$கம்ப.04586.4
விைனவரால் அrய ேகாைதப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கைணக்கால் ெமய்ேய $கம்ப.04587.1
நிைனவரால் அrய இன்னும் ேநபடப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04587.2
சிைன வரால் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆவம் ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) சிைன ேயனும்
ெசப்பம் $கம்ப.04587.3
எைனவரால் பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈட்டம்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரத்து இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்ேனா
$கம்ப.04587.4
அரம்ைப என்று அளக மாத_ெப.(மாத_ெப.) குறங்கினுக்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பின் $கம்ப.04588.1
வரம்ைபயும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது மற்று
உைர வகுக்கல் ஆேமா $கம்ப.04588.2

நரம்ைபயும் அமிழ்தம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறைவயும் நல்நப் பண்ைணக் $கம்ப.04588.3
கரும்ைபயும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லாள்
கவாற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருது கண்டாய் $கம்ப.04588.4
வா ஆழிக் கலசக் ெகாங்ைக வஞ்சிேபால் மருங்குலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.04589.1
தா_ெப.(தா_ெப.) ஆழிக் கைலசா அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடற்கு உவைம தக்ேகாய் $கம்ப.04589.2
பா ஆழி பிடrல் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாந்தளும் பனி ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04589.3
ஓ ஆழித் ேதரும் ஒவ்வா உனக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உைரப்பது
என்ேனா. $கம்ப.04589.4
சட்டகம் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாைரயும் சைமக்கத் தக்காள் $கம்ப.04590.1
இட்டிைட இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயம்பக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணதி என்னின் $கம்ப.04590.2
கட்டுைரத்து உவைம காட்ட கண் ெபாறி கதுவா ைகயில் $கம்ப.04590.3
ெதவுட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் ெசால்லும் இல்ைல. $கம்ப.04590.4
ஆல் இைல படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) தட்டும் ஐய நுண் பலைக ெநாய்ய
$கம்ப.04591.1
பால் நிறத் தட்டம் வட்டக் கண்ணடி பலவும் இன்ன $கம்ப.04591.2
ேபாலும் என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
புைனந்துைர ெபாதுைம பாக்கின் $கம்ப.04591.3

ஏலும் என்று இைசக்கின் ஏலா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வயிற்று
இயற்ைக இன்னும். $கம்ப.04591.4
சிங்கல் இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04592.1
ெபாங்கு ெபான் துைள என்றாலும் புல்லிது ெபாதுைமத்து ஆமால் $கம்ப.04592.2
அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உந்தி
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுழி எனக் கணித்தது
உண்டால் $கம்ப.04592.3
கங்ைகைய ேநாக்கிச் ேசறி கடலினும் ெநடிது கற்ேறாய் $கம்ப.04592.4
மயி_ெப.(மயி_ெப.) ஒழுக்கு என ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டால் வல்லி ேச
வயிற்றில் மற்று என் $கம்ப.04593.1
உயி ஒழுக்கு அதற்கு ேவண்டும் உவைம ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரக்க
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04593.2
ெசயி இல் சிற்றிைடயாய் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடக்கம் தரக் $கம்ப.04593.3
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) உறுத்து அைமய ைவத்த ெகாள் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
என்று உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடி $கம்ப.04593.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு
அம்ெபான் $கம்ப.04594.1
வல்லி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உளவால் ேகால வயிற்றில் மற்று அைவயும்
மார $கம்ப.04594.2
வில்லி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகின் வாழும் மாதரும் ேதாற்ற ெமய்ம்ைம
$கம்ப.04594.3
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாம்

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வைரெயனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற.
$கம்ப.04594.4
ெசப்பு என்ெபன் கலசம் என்ெபன் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நரும் ேதெவன் $கம்ப.04595.1
துப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) திரள் சூது_ெப.(சூது_ெப.) என்ெபன் ெசால்லுெவன்
தும்பிக் ெகாம்பும் $கம்ப.04595.2
தப்பு இன்றிப் பகலின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சக்கர
வாகம் என்ெபன் $கம்ப.04595.3
ஒப்பு ஒன்றும் முைலக்குக் காேணன் பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைலெவன் இன்னும்.
$கம்ப.04595.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கண்டாலும் மாைலக் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) கண்டாலும்
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $கம்ப.04596.1
அரும்பு கண் தாைர ேசாவது அன்றி ேவறு அறிவது உண்டநூ $கம்ப.04596.2
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கண்டு ஆலும் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவைம ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04596.3
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) கண்டு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) எனக்கு இைல இைசப்பது என்ேனா $கம்ப.04596.4
முன்ைகேய ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகத்துள்ளும்
$கம்ப.04597.1
என் ைகேய இழுக்கம் அன்ேற இயம்பினும் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) என்றல்
$கம்ப.04597.2
வன் ைக யாழ் மணிக் ைக என்றல் மற்று ஒன்ைற உணத்தல் அன்றி $கம்ப.04597.3

நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ைகயாள் தடக்ைக ஆேமா நலத்தின்ேமல் நலமும்
உண்டநூ $கம்ப.04597.4
ஏலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிண்டி இளந்தளி
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாணக் $கம்ப.04598.1
ேகாலக் கற்பகத்தின் காம_ெப.(காம_ெப.) குைழ நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கமல ெமன்பூ $கம்ப.04598.2
நூல் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருங்குலாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நூபுரம் புலம்பும் ேகாலக் $கம்ப.04598.3
காலுக்குத் ெதவுைலயும் என்றால் ைகக்கு ஒப்பு ைவக்கலாேமா $கம்ப.04598.4
ெவள்ளிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசவ்வாய் விளங்கு இைழ
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெபான் ெகாம்பின் $கம்ப.04599.1
வள் உகிக்கு உவைம நம்மால் மயவு அற வகுக்கலாேமா $கம்ப.04599.2
எள்ளுதி நேர மூக்ைக என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவறி என்றும்
$கம்ப.04599.3
கிள்ைளகள் முருக்கின் பூைவக் கிழிக்கு ேமல் உைரக்கலாேமா $கம்ப.04599.4
அங்ைகயும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நிைனயு மாேபால் $கம்ப.04600.1
ெசங்களி சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெசருக்கிய தெயமூவ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $கம்ப.04600.2
மங்ைகதன் கழுத்ைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வள இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகும் வாrச் $கம்ப.04600.3
சங்கமும் நிைனதி_வி.மு.(நிைன_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) யாயின் நைவ
என்று துணிதி தக்ேகாய் $கம்ப.04600.4

பவளமும் கிைடயும் ெகாவ்ைவப் பழனும் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குமுதப்
பூவும் $கம்ப.04601.1
துவள்வில இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) முருக்கு என்று
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுடக்கம் சாலத் $கம்ப.04601.2
தவளம் என்று உைரக்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ததும்பும்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04601.3
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண்ணி வண்ண வாய்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) குறியும் அஃேத $கம்ப.04601.4
சிவந்தது ஓ அமிழ்தம் இல்ைல ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இல்ைல உள என்றாலும்
$கம்ப.04602.1
கவந்தேபாது அன்றி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நிைனப்ப ஓ களிப்பு
நல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04602.2
பவந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலினாள்தன் பவள வாய்க்கு உவைம பாவித்து
$கம்ப.04602.3
உவந்தேபாது உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைரத்தேபாது உைரத்தது ஆேமா $கம்ப.04602.4
முல்ைலயும் முருந்தும் முத்தும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) என்று
உைரத்தேபாது $கம்ப.04603.1
ெசால்ைலயும் அமிழ்தும் பாலும் ேதனும் என்று உைரக்கத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04603.2
அல்லது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
இல்ைல அமிழ்திற்கும் உவைம உண்டநூ $கம்ப.04603.3
வல்ைலேயல் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடி மாறு
இலா ஆறு சான்ேறாய் $கம்ப.04603.4

ஓதியும் எள்ளும் ெதவுள்ைளக் குமிழும் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றால் $கம்ப.04604.1
ேசாதிெசய் ெபான்னும் மின்னும் மணியும்ேபால் துளங்கித் ேதான்றா $கம்ப.04604.2
ஏதுவும் இல்ைல வல்ேலா எழுதுேவாக்கு
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா $கம்ப.04604.3
நதிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நேய
நிைனதியால் ெநடிது காண்பாய்_வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.04604.4
வள்ைள கத்தrைக வாம மயிவிைனக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) என்ன
$கம்ப.04605.1
பிள்ைளகள் உைரப்பது அல்லால் ெபrயவ உைரக்கின் பித்தாம் $கம்ப.04605.2
ெவள்ளிெவண் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழுத்தவம் விைளந்தது
என்ேற $கம்ப.04605.3
உள்ளுதி காைத அல்லால் உவைமக்கும் உவைம உண்டநூ $கம்ப.04605.4
ெபrயவாய்ப் பரைவ ஒவ்வா பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04606.1
அrயவாய் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அடங்குவ அல்ல உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கம்ப.04606.2
தெரழுய ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கால் ேநாக்கின் தெரழுவில தெயமூவம்
என்னக் $கம்ப.04606.3
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ஆய் ெவளிய
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாள்தடங் கண்கள்
அம்மா $கம்ப.04606.4

ேகள் ஒக்கின் அன்றி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கிளத்தினால் கீ ழ்ைமத்து ஆமால்
$கம்ப.04607.1
ேகாள் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னின்
அல்லால் குறி ஒப்பக் கூறிற்று ஆேமா $கம்ப.04607.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வடி கணாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புருவத்துக்கு உவைம ைவக்கின் $கம்ப.04607.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஒக்க
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இல்ைல அநங்க சாபம் $கம்ப.04607.4
நல்நாளும் நளினம் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நளி
அடி நுதைல நாடிப் $கம்ப.04608.1
பல் நாளும் பன்னி ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி
எனும் பண்பது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04608.2
முன்நாளின் முைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
முழுநாளும் குைறேய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04608.3
எந் நாளும் வளராது என்னின் இைற
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பிற்று ஆமால்
$கம்ப.04608.4
வைனபவ இல்ைல அன்ேற வனத்துள் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன $கம்ப.04609.1
அைனயன எனினும் அந்த அழகுக்கு ஓ அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உண்டாகா
$கம்ப.04609.2
விைன ெசயக் குழன்ற அல்ல விதிெசய
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$கம்ப.04609.3

புைனமணி அளகம் என்றும் புதுைமயாம் உவைம பூணா $கம்ப.04609.4
ெகாண்டலின் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) குனிசிைல
வள்ைள ெகாற்றக் $கம்ப.04610.1
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தரளம் என்று
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகண்ைமய
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கம்ப.04610.2
மண்டலம் வதனம் என்று ைவத்தனன் விதிேய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04610.3
புண்டrகத்ைத உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓவாய் $கம்ப.04610.4
காrைனக் கழித்துக் கட்டி கள்ளிேனாடு ஆவி ஊட்டி $கம்ப.04611.1
ேப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பு ேதாய்த்து ெநறிவு உறஇப் பிறங்குகற்ைறச்
$கம்ப.04611.2
ேசா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெதவுகுதி என்று சும்ைம ெசய்தைனயது அம்மா
$கம்ப.04611.3
ேநைமையப் பருைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைறநறுங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நத்தம் $கம்ப.04611.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) கமலத் தெயமூவப் பூவிற்கும் உண்டு
ெபாற்பின் $கம்ப.04612.1
எல்ைலயின் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உைரக்கும் ஏதம் $கம்ப.04612.2
அல்லவும் சிறிது குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அகன்றில அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
அன்ன $கம்ப.04612.3

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயலாளுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) அன்றிப் பிறிது உண்டு அன்றால். $கம்ப.04612.4
மங்ைகயக்கு ஓதி ைவத்த இலக்கணம் வண்ண வாசப் $கம்ப.04613.1
பங்கயத் தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி ேநாக்கின் $கம்ப.04613.2
ெசங்கயல் கருங்கண் ெசவ்வாய்த் ேதவரும்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவக்
$கம்ப.04613.3
ெகாங்ைக அக்குயிலுக்கு ஒன்றும் குைறவு இைல குறியும் அஃேத $கம்ப.04613.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாைழச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குயிெலாடு கிளியும்
கூட்டி $கம்ப.04614.1
மழைலயும் பிறவும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடித்த
ைகம்மலrன் ேமலான் $கம்ப.04614.2
இைழெபாரும் இைடயினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இன்ெசாற்கள் இையயச்
ெசய்தான் $கம்ப.04614.3
பிைழயிலது உவைம காட்டப் ெபற்றிலன்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால் இன்னும்
$கம்ப.04614.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்றி
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவனும் $கம்ப.04615.1
நா_ெப.(நா_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுைவ மற்று
ஒன்ேறா அமிழ்து அன்றி நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) இல்ைல $கம்ப.04615.2

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினாள்தன் ெமன்ெமாழிக்கு உவைம
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04615.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒன்ேறா அமிழ்தம் ஒன்ேறா அைவ ெசவிக்கு
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04615.4
பூ வரும் மழைல அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) புைன மடப் பிடி என்று இன்ன
$கம்ப.04616.1
ேதவரும் மருளத் தக்க ெசலவின எனினும் ேதேறன் $கம்ப.04616.2
பாவரும் கிழைமத் ெதவுன்ைமப் பருணித ெதவுடுத்த பத்தி $கம்ப.04616.3
நாவரும் கிளவிச் ெசவ்வி நைடவரு நைடயள் நல்ேலாய் $கம்ப.04616.4
எந்நிறம் உைரக்ேகன் மாவின் இளநிறம் முதிரும் மற்ைறப் $கம்ப.04617.1
ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கருகும் என்றால் மணிநிறம் உவைம ேபாதா
$கம்ப.04617.2
மின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) நாணி எங்கும் ெவளிப்படா ஒளிக்கும்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04617.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தாேன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலநிறம் சமழ்க்கும்
அன்ேற $கம்ப.04617.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அவைள ஒப்பா மற்று உள அல்ல என்னும்
$கம்ப.04618.1
சங்ைகயில் உள்ளந் தாேன சான்று எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சான்ேறாய் $கம்ப.04618.2

அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருகு சாந்து $கம்ப.04618.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தினாட்குச் ெசப்பு எனப்
பின்னும் ெசப்பும் $கம்ப.04618.4
முன்ைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முனிெயாடும் முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) ந
மிதிைலவாய்ச் $கம்ப.04619.1
ெசன்னிநள் மாைலயான் ேவள்வி காணிய
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04619.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆடும் துைறக்கு அருகு நின்றாைள
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.04619.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாடத்திைடக் கண்டதும் கழறுவாய் $கம்ப.04619.4
வைர ெசய்தாள் வில் இறுத்தவன் அ மாமுனிெயாடும் $கம்ப.04620.1
விரசினான் அல்லேனல் விடுவல்யான் உயி எனக் $கம்ப.04620.2
கைரெசயா ேவைலயிற் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கற்பினள் தெரழுந்து
$கம்ப.04620.3
உைர ெசய்தாள் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம்
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைர
ெசய்வாய். $கம்ப.04620.4
சூழி மால் யாைனயின் துைண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைண எனக் $கம்ப.04621.1
ேகழ் இலா வனமுைலக் கிr சுமந்து இைடவது ஓ $கம்ப.04621.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மின்
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாடியின் வந்தாைள அன்று $கம்ப.04621.3
ஆழியான் அரச அைவ கண்டதும் அைறகுவாய் $கம்ப.04621.4

முன்புநான் அறிகிலா முனிெநடுங் கானிேல $கம்ப.04622.1
என்பிேன ேபாதுவான் நிைனதிேயா ஏைழ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04622.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆய் ஆ உயிக்கு இனிைய ஆயிைன இனித்
$கம்ப.04622.3
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆய் முடிதிேயா என்றதும் ெசால்லுவாய். $கம்ப.04622.4
ஆன ேப அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடவி ேசவாய் உனக்கு $கம்ப.04623.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலாதன எலாம் இனியேவா இனி எனா
$கம்ப.04623.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உலாம் ெநடுமலக் கண்கள் ந விழ
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04623.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இலா உயிrன்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவதும் உைர ெசய்வாய்.
$கம்ப.04623.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாநக
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதி
ெதவுடும் $கம்ப.04624.1
கல்லின் மாமதில் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கைட கடந்திடுதல் முன் $கம்ப.04624.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தவு அrய ெவங்கானம் யாேதா எனச் $கம்ப.04624.3
ெசால்லினாள் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம்
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசால்லுவாய். $கம்ப.04624.4
இைனயவாறு உைரெசயா இனிதின் ஏகுதி எனா $கம்ப.04625.1

வைனயும் மாமணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமாதிரம் அளித்து அறிஞ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04625.2
விைன எலாம் முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா விைட
ெகாடுத்து உதவலும் $கம்ப.04625.3
புைனயும் வா கழலினான் அருஞூளாடும் ேபாயினான். $கம்ப.04625.4
அங்கதக் குrசிேலாடு அடு சினத்து உழவராம் $கம்ப.04626.1
ெவங்கதத் தைலவரும் விrகடல் பைடெயாடும் $கம்ப.04626.2
ெபாங்குவில் தைலவைரத் ெதவுழுது முன்ேபாயினா $கம்ப.04626.3
ெசங்கதிச் ெசல்வைனப் பணிவுறும் ெசன்னியா $கம்ப.04626.4
ேபாயினா ேபாயபின் புறந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைசகள்ேதாறு
$கம்ப.04627.1
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின ெபாருட்கு $கம்ப.04627.2
ஆயினா அவரும் அங்கு அன்னநாள் அவதியில் $கம்ப.04627.3
தாயினா உலகிைனத் தைகெநடுந் தாைனயா $கம்ப.04627.4
குன்று இைசத்தன எனக் குலவுேதாள் வலியினா $கம்ப.04628.1
மின் திைசத்திடும் இைடக் ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாடின விராய்
$கம்ப.04628.2
வன்திைசப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண் தமிழ் உைடத் $கம்ப.04628.3
தெனமூ திைசச் ெசன்றுளா திறன்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ெசய்வாம் $கம்ப.04628.4
சிந்துராகத்ெதவுடும் திரள் மணிச் சுட
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04629.1

அந்தி வானத்தின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிதலான் அரவிேனாடு $கம்ப.04629.2
இந்து யாறு எய்தலான் இைறவன் மா ெமௗலி ேந $கம்ப.04629.3
விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினா ெவய்தினால் $கம்ப.04629.4
அந் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றேமாடு அவி மணிச் சிகரமும்
$கம்ப.04630.1
ெபான்ெநடுங் ெகாடுமுடிப் புைரகளும் புக்குமுன் $கம்ப.04630.2
நல்ெநடுந் ேதாைகைய நாடினா நைவ
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.04630.3
பல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆம் என்னா ஓ
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைட $கம்ப.04630.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாஞாலம் ஓ மறு உறா வைகயின்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.04631.1
சில் அல் ஓதிைய இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துைறவிடம் ேதடினா $கம்ப.04631.2
புல்லினா உலகிைனப் ெபாது இலா வைகயினால் $கம்ப.04631.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மா கடல்கேள ஆடுமாறு ஏகினா $கம்ப.04631.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேபாய் இழிவ ேமல் நிமிவ விண்படவ ேவ
$கம்ப.04632.1
உண்ட மாமரனின் அம்மைலயின்வாய் உைறயுந $கம்ப.04632.2
மண்டு பா அதனின் வாழ் உயிகள் அம் மதியிேனா $கம்ப.04632.3
கண்டிலாதன அயன் கண்டிலாதன ெகாலாம் $கம்ப.04632.4
ஏகினா ஓசைன ஏழ் ஒடு ஏழு பா $கம்ப.04633.1
ேசகரத் தெனமூதிைசக் கடிது ெசல்கின்றா $கம்ப.04633.2

ேமக மாைலயிெனாடும் விரவி ேமதியின் $கம்ப.04633.3
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ேச நருமைத யாறு நண்ணினா $கம்ப.04633.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆடு இடங்களும் அமர நாடிய $கம்ப.04634.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடு இடங்களும் துறக்கம்
ேமயவ $கம்ப.04634.2
முன்னி ஆடு இடங்களும் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) மூசுேதன் $கம்ப.04634.3
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றினா $கம்ப.04634.4
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தெரழுைவைய நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியா $கம்ப.04635.1
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கூந்தலும் அளக
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் $கம்ப.04635.2
நிைறநறுந் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முகமும் நித்தில $கம்ப.04635.3
முறுவலும் காண்பரால் முழுதும் காண்கிலா $கம்ப.04635.4
ெசருமத யாக்ைகய திருக்கு இல் சிந்ைதய $கம்ப.04636.1
தரும தயாவிைனத் தழுவும் தன்ைமய $கம்ப.04636.2
ெபாரு மதயாைனயும் பிடியும் புக்கு உழல் $கம்ப.04636.3
நருமைத ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதியும்
நங்கினா $கம்ப.04636.4
தாம கூடத் திைரத் தத்த சங்கம $கம்ப.04637.1
நாம கூடப் ெபருந்திைசைய நல்கிய $கம்ப.04637.2
வாம கூடச் சுடமணி வயங்குறும் $கம்ப.04637.3

ஏமகூடத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கிrைய எய்தினா $கம்ப.04637.4
மாடு உறு கிrகளும் மறனும் மற்றவும் $கம்ப.04638.1
சூடு உறு ெபான் எனப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றுறப் $கம்ப.04638.2
பாடு உறு சுட ஒளி பரப்புகின்றது $கம்ப.04638.3
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உறும் உலகினும்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யது
$கம்ப.04638.4
பறைவயும் பல்வைக விலங்கும் பாடு அைமந்து $கம்ப.04639.1
உைறவன கனகம் நுண் தூளி ஒட்டலால் $கம்ப.04639.2
நிைறெநடு ேமருைவச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நர
ஆய்ப் $கம்ப.04639.3
புறம்ெநடும் ெபான் ஒளி மிளிரும் ெபாற்பது $கம்ப.04639.4
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனகநுண் பராகம் பாடு உற
$கம்ப.04640.1
எrசுடச் ெசம்மணி ஈட்டத்து ஊடு வழ்
 $கம்ப.04640.2
அருவியும் நதிகளும் அலங்கு த இைட $கம்ப.04640.3
உருகு ெபான் பாய்வ ேபான்று ஒழுகுகின்றது $கம்ப.04640.4
விஞ்ைசய பாடலும் விசும்பின் ெவள்வைளப் $கம்ப.04641.1
பஞ்சின்ெமல் அடியினா ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாணியும்
$கம்ப.04641.2
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு ேபrயின் $கம்ப.04641.3
மஞ்சு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது $கம்ப.04641.4

அைனயது ேநாக்கினா ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் அயில்
$கம்ப.04642.1
விைனயினன் இராவணன்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பு எனும்
$கம்ப.04642.2
நிைனவின உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்து
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின
$கம்ப.04642.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மிகக் கனல்ெபாறி சிந்தும் ெசங்கணா $கம்ப.04642.4
இம்மைல காணுதும் ஏைழ மாைன அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.04643.1
ெசம்மைல நக்குதும் சிந்ைதத் தது_ெப.(தது_ெப.) என $கம்ப.04643.2
விம்மல் உற்று உவைகயின்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உள்ளத்தா
$கம்ப.04643.3
அம்மைல ஏறினா அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நங்கினா $கம்ப.04643.4
இrந்தன கrகளும் யாளி ஈட்டமும் $கம்ப.04644.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாளrகளும் ெவருவி
நங்கின $கம்ப.04644.2
திrந்தன எங்கணும் திருைவக் காண்கிலா $கம்ப.04644.3
பrந்தன சிந்தைன பrகின்றாம் என $கம்ப.04644.4
ஐம்பதிற்று இரட்டி காவதத்தினால்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04645.1
உம்பைரத் ெதவுடுவது ஒத்து உயவின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04645.2

ெசம்ெபான் நல்கிrைய ஓ பகலில் ேதடினா $கம்ப.04645.3
ெகாம்பிைனக் கண்டில குப்புற்று ஏகினா $கம்ப.04645.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனையத் $கம்ப.04646.1
ெதள்ளுந உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் திrந்து
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந $கம்ப.04646.2
எள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மேகந்திரத்து எம்மில்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.04646.3
உள்ளினா உயெநடும் ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) நங்கினா $கம்ப.04646.4
மாருதி முதலிய வயிரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வயப் $கம்ப.04647.1
ேபாெகழு வரேர

குழுமிப் ேபாகின்றா $கம்ப.04647.2
ந எனும் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்
ெநறியின் நங்கலால் $கம்ப.04647.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) ெவருவும் ஓ சுரத்ைதத் துன்னினா $கம்ப.04647.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அைடயா விலங்கு அrது புல்ெலாடும் $கம்ப.04648.1
கள் உைட மரன் இல கல்லும் தந்து உகும் $கம்ப.04648.2
உள்ளிைட யாவும் நுண் ெபாடிெயாடு ஓடிய $கம்ப.04648.3
ெவள்ளிைட அல்லது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அrது $கம்ப.04648.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நடுக்குற
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உறப் $கம்ப.04649.1
ெபான்ெபாலி யாக்ைககள் புழுங்கிப் ெபாங்குவா $கம்ப.04649.2
தெனமூபுலம் தங்கு எr நரகில்
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04649.3

என்பு இல்பல் உயி என ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) எய்தினா $கம்ப.04649.4
நட்டிய_ெப.எச்.(நட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவின
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தண்டு_ஏவ.(தண்டு_வி.)
ேதாறு $கம்ப.04650.1
ஊட்டிய ெவம்ைமயால் உைலயுங் காலின $கம்ப.04650.2
காட்டினும் காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் காயம்
ததலால் $கம்ப.04650.3
சூட்டு அகல்ேமல் எழு ெபாrயின் துள்ளினா $கம்ப.04650.4
ஒதுங்கல்_ெதா.ெப.(ஒதுங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆம் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
இைற காண்கிலாது உயி $கம்ப.04651.1
பிதுங்கல் ஆம் உடலின முடிவில் பீைழயா $கம்ப.04651.2
பதங்கள் தப் பருகிடப் பைதக்கின்றா பல $கம்ப.04651.3
விதங்களால் ெநடும்பில வழியின் ேமவினா $கம்ப.04651.4
மீ ச் ெசலவு அrது இனி விளியின் அல்லது $கம்ப.04652.1
தச் ெசலவு ஒழியவும்
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பில $கம்ப.04652.2
வாய்ச் ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
மனத்தின் எண்ணினா $கம்ப.04652.3
ேபாய்ச் சில அறிதும் என்று அதனில் புக்கன $கம்ப.04652.4
அக்கணத்து அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிலத்து அகணி எய்தினா $கம்ப.04653.1
திக்கிேனாடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதங்கு
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.04653.2

எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏம் உறப் $கம்ப.04653.3
புக்கேத அைனயது ஓ புைர புக்கு எய்தினா $கம்ப.04653.4
எழுகில கால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் எண்
இல $கம்ப.04654.1
வழி உளது ஆம் எனும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
மாற்றினா_வி.மு.(மாற்று_வி.+இந்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.04654.2
இழுகிய ெநய் எனும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பினுள் $கம்ப.04654.3
முழுகிய ெமய்ய ஆய் உயிப்பு முட்டினா $கம்ப.04654.4
நின்றன ெசய்வது ஓ நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஓகில $கம்ப.04655.1
ெபான்றினம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனப் ெபாருமு புந்தியா $கம்ப.04655.2
வன்திறல் மாருதி வல்ைலேயா எைம $கம்ப.04655.3
இன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காக்க என்று
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறினா $கம்ப.04655.4
உய்வுறுத்துெவன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைலயி ஊழின் வால் $கம்ப.04656.1
ெமய் உறப் பற்றுதி விடுகிl ஏன $கம்ப.04656.2
ஐயன் அக்கணத்தினில் அகலும் நள்ெநறி $கம்ப.04656.3
ைகயினில் தடவி ெவங்காலின் ஏகினான் $கம்ப.04656.4
பன்னிரண்டு ேயாசைன படந்த ெமய்யினன் $கம்ப.04657.1
மின் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) குண்டலங்கள்
வில் இடத் $கம்ப.04657.2
துன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெதவுைலந்திடத் துrதத்து ஏகினான் $கம்ப.04657.3

ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrகள் ேபால்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளினான்
$கம்ப.04657.4
கண்டன கடிநக கமலத்து ஒண்கதி $கம்ப.04658.1
மண்டலம் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறந்து
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாண்பது $கம்ப.04658.2
விண்தலம் நாணுற விளங்குகின்றது $கம்ப.04658.3
புண்டrகத்தவள் வதனம் ேபான்றது $கம்ப.04658.4
கற்பகக் கானது கமலக் காடது $கம்ப.04659.1
ெபான் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாபுரப் புrைச புக்கது $கம்ப.04659.2
அற்புதம் அமரரும் எய்தலாவது $கம்ப.04659.3
சிற்பியாம் மயன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வருந்திச் ெசய்தது $கம்ப.04659.4
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நகரமும் இைண இலாதது $கம்ப.04660.1
மந்திர மணியினின் ெபான்னின் மண்ணினில் $கம்ப.04660.2
அந்தரத்து எழுசுட அைவ இன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.04660.3
உந்தரும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துரந்து ஒளிர நிற்பது $கம்ப.04660.4
புவிபுகழ் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேப அமலன் ேதாள்புகழ் $கம்ப.04661.1
கவிகள்தம் மைன எனக் கனக ராசியும் $கம்ப.04661.2
சவி உைடத் தூசும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாந்தும் மாைலயும் $கம்ப.04661.3
அவி இைழக் குப்ைபயும் அளவு இலாதது $கம்ப.04661.4
பயில்குரல் கிண்கிணி பதத்த பாைவய $கம்ப.04662.1

இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைட ைமந்தகள் இயக்கு இலாைமயால் $கம்ப.04662.2
துயிலவும் ேநாக்கவும் துைணயது அன்றிேய $கம்ப.04662.3
உயி இலா ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) என்ன ஒப்பது $கம்ப.04662.4
அமிழ்து உறழ் அயினிைய அடுத்த உண்டியும் $கம்ப.04663.1
தமிழ்நிக நறவமும் தனித்தண் ேதறலும் $கம்ப.04663.2
இமிழ்கனிப் பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன $கம்ப.04663.3
கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு இல் ெகாட்பது $கம்ப.04663.4
கன்னிெநடு மாநகரம் அன்னது எதிகண்டா $கம்ப.04664.1
இந்நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊ என்று $கம்ப.04664.2
உன்னி உைர ஆடின உவந்தன வியந்தா $கம்ப.04664.3
ெபான்னின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அதன் ஊடு
இனிது புக்கா $கம்ப.04664.4
புக்க நகரத்து இனிது நாடுதல் புrந்தா $கம்ப.04665.1
மக்கள்கைட ேதவதைல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகின் ைவயத்து $கம்ப.04665.2
ஒக்க உைறேவா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) அலால்
மற்று $கம்ப.04665.3
எக்குறியின் உள்ளவும் எதிந்தில திrந்தா $கம்ப.04665.4
வாவி உள ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) உள வாச மல
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04666.1
காவும் உள காவி விழியாகள்ெமாழி என்னக் $கம்ப.04666.2
கூவும் இளெமன் குயில்கள் பூைவ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேகாலத் $கம்ப.04666.3

தூவிமட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சுவடு இல்ைல $கம்ப.04666.4
ஆய நகரத்தின் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உள் உற அறிந்தா $கம்ப.04667.1
மாைய ெகால் எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்றும்
நிைனவு உற்றா $கம்ப.04667.2
தய பிலனுள் பிறவி ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறா $கம்ப.04667.3
தூயது துறக்கம் என ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) துணிவு உற்றா $கம்ப.04667.4
இறந்திலம் இதற்குrயது எண்ணியிலம் ஏதும் $கம்ப.04668.1
மறந்திலம் அயிப்பிெனாடு இைமப்பு உளம் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
$கம்ப.04668.2
பிறந்தவ ெசயற்கு உrய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இன்றால் $கம்ப.04668.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தெரழுவது என் என இைசத்தன திைகத்தா $கம்ப.04668.4
சாம்பன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைர ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) எழுசலத்தால்
$கம்ப.04669.1
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளிைய ஒளித்த படு
கள்வன் $கம்ப.04669.2
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புக
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறி
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) முடிவு இன்றால் $கம்ப.04669.3
ஏம்பல் இனி ேமைல விதியால்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.04669.4

இன்று பிலன் ஈது இைடயின் ஏற அrது எனின் பா $கம்ப.04670.1
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சகரக்கு அதிகம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேசறும் $கம்ப.04670.2
அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனின் வஞ்சைன அரக்கைர அடங்கக்
$கம்ப.04670.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதும் அஞ்சல் என
மாருதி ெகாதித்தான் $கம்ப.04670.4
மற்றவரும் மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மனக்ெகாள வலித்தா
$கம்ப.04671.1
உற்றன புரத்தின் இைட ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுடrன் உள் ஓ $கம்ப.04671.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அைனத்தும் உரு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒளி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04671.3
கற்ைறவிr ெபான் சைடயினாைள எதி கண்டா $கம்ப.04671.4
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அலச வற்கைல வrந்து வrவாளம் $கம்ப.04672.1
ெபாரும் கலசம் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாசு புைட பூசப் $கம்ப.04672.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கைல மதித்திரு முகத்த பிறழ் ெசங்ேகழ்
$கம்ப.04672.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண
$கம்ப.04672.4
ேத அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெசறிதிண்
கதலி ெசப்பும் $கம்ப.04673.1

ஊருவின் ஒடுங்கு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் $கம்ப.04673.2
ேந இைட சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமி ெகாங்ைகப் $கம்ப.04673.3
பாரம் உள் ஒடுக்கு உற உயிப்பு இைட பrப்ப $கம்ப.04673.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலக்கு உவைம சால்வுறு தளிக்ைக $கம்ப.04674.1
பூமருவு ெபான் ெசறி குறங்கு இைட
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04674.2
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முதல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
பைக கால்தளர ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கம்ப.04674.3
நாமம் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புலனும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) புல்ல $கம்ப.04674.4
ெநறிந்துநிமி கற்ைற நிைற ஓதி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$கம்ப.04675.1
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சைட உற்றது தலத்தின்
ெநறி ெசல்லப் $கம்ப.04675.2
பறிந்து விைன பற்று அற மனப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) பாசம் $கம்ப.04675.3
பிறிந்து ெபயரக் கருைண கண்வழி பிறங்க $கம்ப.04675.4
இருந்தனள் இருந்தவைள எய்தின இைறஞ்சா $கம்ப.04676.1
அருந்ததி எனத்தைகய சீைத அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆகப்
$கம்ப.04676.2
பrந்தன பைதத்தன பணித்த குறி பண்பின் $கம்ப.04676.3
தெரழுந்து உணதி மற்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெகால்
ேதவி எனேலாடும் $கம்ப.04676.4

எக்குறிெயாடு எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
உைரக்ேகன் $கம்ப.04677.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறியுைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இராமன்
மைனயாடூளா $கம்ப.04677.2
அக்கு வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அதன் ேந
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04677.3
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனின்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என மாருதி உைரத்தான்
$கம்ப.04677.4
அன்ன ெபாழுதின்கண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணங்கும் அறிவுற்றாள்
$கம்ப.04678.1
முன் அைனய ேசறல் முைற அன்று என முனிந்தாள் $கம்ப.04678.2
துன் அrய ெபான் நகrயின் உைறவி அல்l $கம்ப.04678.3
என்ன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) யாவ உைரெசய்க என
இைசத்தாள்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04678.4
ேவதைன அரக்க ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாைய விைளவித்தா $கம்ப.04679.1
சீைதைய ஒளித்தன மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புைர ேதவுற்று $கம்ப.04679.2
ஏதம் இல் அறத்துைற நிறுத்திய இராமன் $கம்ப.04679.3
தூத உலகில் திrதும் என்னும் உைர
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.04679.4
என்றலும் இருந்தவள் எழுந்தனள் இரங்கிக் $கம்ப.04680.1

குன்று அைனயது ஆயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப உவைக
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04680.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஆக நடனம்புrவல் என்னா
$கம்ப.04680.3
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.பன்.)
ெநடுங்கண் இைண ந கலுழி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.04680.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உைழ
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராமன் என யாணச் $கம்ப.04681.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உைழ ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெசப்பிடுதேலாடும் $கம்ப.04681.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைழ நிகழ்ந்ததைன ஆதியிேனாடு அந்தம்
$கம்ப.04681.3
ெவவ் விைழவு இல் சிந்ைத ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி விrத்தான்
$கம்ப.04681.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவளும் என்னுைடய ேகடு
இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இன்ேன $கம்ப.04682.1
காட்டியது வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

என
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கால் ந $கம்ப.04682.2
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமிழ்து அன்ன சுைவ இன்
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) அன்ேபாடு $கம்ப.04682.3
ஊட்டி மனன் உள் குளிர_குைற.எச்.(குளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன் உைர
உைரத்தாள் $கம்ப.04682.4

மாருதியும் மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) மலச் சரண்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04683.1
யா இ நகருக்கு இைறவ யாதுநின் இயல் ேப $கம்ப.04683.2
பாபுகழ் தவத்திைன பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளுக என்றான் $கம்ப.04683.3
ேசாகுழலும் மற்று அவெனாடு உற்றபடி
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04683.4
நூல் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நுனித்த ெநறி நூறுவர ெநாய்தா $கம்ப.04684.1
ேமல் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நிமித்து ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) காெலாடு
விழுங்கா $கம்ப.04684.2
மான் முக நலத்தவன் மயன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தால் $கம்ப.04684.3
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அளித்துளது இ மாநகரம் நல்ேலாய்
$கம்ப.04684.4
அன்னது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தானவன் அரம்ைபயருள் ஆங்கு ஓ
$கம்ப.04685.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலினாள் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அ(ந்)நல்லாள் $கம்ப.04685.2
என் உயி அனாள் அவைள யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இரப்ப $கம்ப.04685.3
ெபான் உலகில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
பிலத்திைட புணத்ேதன். $கம்ப.04685.4
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவளும் அன்னவனும்
அன்றில் விைழேபாகத்து $கம்ப.04686.1

உணந்தில ெநடும்பகல் இம் மாநக உைறந்தா $கம்ப.04686.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) குைழயினாஞூளாடு உயகாதல் ஒருவாது உற்று
$கம்ப.04686.3
இணங்கிவரு பாசம் உைடேயன் உடன் இருந்ேதன். $கம்ப.04686.4
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயினில்
வல்ேலாய் $கம்ப.04687.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழைய நாடிவரு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) இைற
சீறிப் $கம்ப.04687.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திறலினாைன உயி உண்டு பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
என்று அம் $கம்ப.04687.3
முருந்து நிக மூரல் நைகயாைளயும் முனிந்தான். $கம்ப.04687.4
முனிந்து அவைள உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்றும் ெமாழிக என்ன
$கம்ப.04688.1
கனிந்த துவ வாயவளும் என்ைன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
கண்ணா $கம்ப.04688.2
வைனந்து முடிவு உற்றது என மன்னனும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04688.3
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
இருத்தி நக காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நினது என்றான். $கம்ப.04688.4
என்றலும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஏகும் ெநறி எந்நாள் $கம்ப.04689.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர எனக்கு முடிவு என்று உைர ெசயாமுன்
$கம்ப.04689.2

வன்திறல வானரம் இராமன் அருள்
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04689.3
அன்று முடிவு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இட
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அகன்றான் $கம்ப.04689.4
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள பூச உள
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள ஒன்ேறா $கம்ப.04690.1
வண்ண மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உள மற்றும் உள
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04690.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அைவ விட்டு உைம அைடந்திடுதல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04690.3
எண் அrய பல்பகல் இருந்தவம் இைழத்ேதன் $கம்ப.04690.4
ஐ இருபது ஓசைன அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிலம்
ஐயா $கம்ப.04691.1
ெமய் உளது ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏறும் ெநறி காேணன் $கம்ப.04691.2
உய்யும் ெநறி உண்டு உதவுவ எனின் உபாயம் $கம்ப.04691.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக சிந்ைதயில்
நிைனத்தி சிறிது என்றாள் $கம்ப.04691.4
அன்னது சுயம்பிரைப கூற அனுமானும் $கம்ப.04692.1
மன்னுபுலன் ெவன்றுவரும் மாது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
மலத்தாள் $கம்ப.04692.2
ெசன்னியின் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வானவகள் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04692.3
ெபான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈகுவல் நினக்கு எனல் புகன்றான் $கம்ப.04692.4

முைழத்தைல இருட் கடலின் மூழ்கி முடிேவைமப் $கம்ப.04693.1
பிைழத்து உயி உயிக்க அருள்ெசய்த ெபrேயாேன $கம்ப.04693.2
இைழத்தி ெசயலாய விைன என்றன இரந்தா $கம்ப.04693.3
வழுத்த அrய மாருதியும் அன்னது வலிப்பான் $கம்ப.04693.4
நடுங்கன்மின் எனும் ெசாைல நவின்று நைக நாற $கம்ப.04694.1
மடங்கலின் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏறு அrய வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கம்ப.04694.2
ஒடுங்கலில் பிலம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) திறந்து உலெகாடு ஒன்ற $கம்ப.04694.3
ெநடுங்ைககள் ெபயத்து ெநடுவான் உற நிமிந்தான் $கம்ப.04694.4
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) உய சுடப்புயம்
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) என்ன $கம்ப.04695.1
மருத்து மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இப்படி இடந்து உற வளந்தான் $கம்ப.04695.2
கருத்து நிமி கண்ணின் எதி
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04695.3
உருத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமாவிைனயும் ஒத்தான்
$கம்ப.04695.4
மா வடிவுைடக் கமல நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) வகுக்கும் $கம்ப.04696.1
தூ வடிவுைடச் சுட ெகாள் விண்தைல ெதவுைளக்கும் $கம்ப.04696.2
மூ அடி குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைற
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அடி முடித்தான் $கம்ப.04696.3

பூ வடிவுைடப் ெபாருவு இல் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) புைரந்தான்
$கம்ப.04696.4
ஏழ் இருபது ஓசைன இடந்து படியின் ேமல் $கம்ப.04697.1
ஊழ் உற எழுந்ததைன உம்பரும் ஒடுங்கப் $கம்ப.04697.2
பாழிெநடு வன் பிலனுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட
ேமல்பால் $கம்ப.04697.3
ஆழியில் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனுமன்
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என ஆத்தான் $கம்ப.04697.4
இன்றும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேமல்கடல் இயக்கு இல் பில தவா
$கம்ப.04698.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது நள் நுதலிேயாடும்
$கம்ப.04698.2
குன்று புைர ேதாளவ எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறி
ெகாண்டா $கம்ப.04698.3
ெபான்திணி விசும்பின் இைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலி ேபானாள்
$கம்ப.04698.4
மாருதி வலித்தைகைய ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மறேவாரும் $கம்ப.04699.1
பா இைட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) படரப் ேபாய் $கம்ப.04699.2
நருைடய ெபாய்ைகயினின் நள்கைர அைடந்தா $கம்ப.04699.3
ேதருைட ெநடுந்தைகயும் ேமைலமைல ெசன்றான் $கம்ப.04699.4

கண்டா ெபாய்ைகக் கண் அகல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக்கைர காமுற்று
$கம்ப.04700.1
உண்டா ேதனும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கனி காயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சூழல் $கம்ப.04700.2
ெகாண்டா அன்ேற இன் துயில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி உன்னித்
$கம்ப.04700.3
தண்டா ெவன்றித் தானவன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல்லான் $கம்ப.04700.4
மைலேய ேபால்வான் மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒப்பான் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
முற்றக் $கம்ப.04701.1
ெகாைலேய ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) கூற்ைற
நிகப்பான் ெகாடுைமக்கு ஓ $கம்ப.04701.2
நிைலேய ேபால்வான் நைம இலாதான் நிமி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கம்ப.04701.3
கைலேய ேபாலும் கால எயிற்றான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கண்ணான்
$கம்ப.04701.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ைககள் தாவி மீ து $கம்ப.04702.1
உருவி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவி ஒற்றலால்
$கம்ப.04702.2
ெபாரு இல் மாr_ெப.(மாr.) ேமல் ஒழுகு ெபாற்பினால் $கம்ப.04702.3
அருவி பாய்தரும் குன்றேம அனான் $கம்ப.04702.4
வானவக்கும் மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலிக்கு ேந
$கம்ப.04703.1

தானவக்குேம அrய தன்ைமயான் $கம்ப.04703.2
ஆனவக்கு அலால் அவெனாடு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவறு $கம்ப.04703.3
ஏனவக்கும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணுேமா $கம்ப.04703.4
பிறங்கு பங்கியான் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபட்பினில் $கம்ப.04704.1
கறங்கு ேபான்றுளான் பிைசயும் ைகயினான் $கம்ப.04704.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள் சிந்ைதயா ெநறி ெசல் ஆய்வினால் $கம்ப.04704.3
உறங்குவாைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைல
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04704.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) என்னது என்று உணந்தும் புல்லிேயா
$கம்ப.04705.1
எய்தினாகள் யா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எேனா எனா $கம்ப.04705.2
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மாபினில் $கம்ப.04705.3
ைகயின் ேமாதினான் காலேன அனான் $கம்ப.04705.4
மற்று அம் ைமந்தனும் உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) மாறினான் $கம்ப.04706.1
இற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகால் ஆம் இலங்ைக
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) எனா $கம்ப.04706.2
எற்றினாைன ேந எற்றினான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.04706.3
முற்றினான் உயிக்கு அந்தம் முற்றினான் $கம்ப.04706.4
இடி உண்டு ஆங்கண் ஓ ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) இற்றது ஒத்து $கம்ப.04707.1

அடி உண்டான் தளந்து அலறி வழ்தலும்

$கம்ப.04707.2
ெதவுடியின் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விைசத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றினா $கம்ப.04707.3
பிடி உண்டா எனத் துயிலும் ெபற்றியா $கம்ப.04707.4
யா ெகால் ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைழத்தது என்
எனாத் $கம்ப.04708.1
தாைர ேசயிைனத் தனி வினாயினான் $கம்ப.04708.2
மாருேதயன் மற்று அவனும் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) சால் $கம்ப.04708.3
ஆrயா தெரழுந்து அறிகிேலன் என்றான் $கம்ப.04708.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தைனத் தெரழுய எண்ணிேனன் $கம்ப.04709.1
தூ நிவந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) துமிரன் என்னும் ேப $கம்ப.04709.2
ரான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆழ் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆளும் ஓ $கம்ப.04709.3
தானவன் எனச் சாம்பன் சாற்றினான் $கம்ப.04709.4
ேவறும் எய்துவா உளெகால் ஆம் எனாத் $கம்ப.04710.1
ேதறி இன்துயில் ெசலவு தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா
$கம்ப.04710.2
வறு
 ெசஞ்சுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேவைலவாய் $கம்ப.04710.3
நாற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) நாடுவா
$கம்ப.04710.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ைந ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலப் புளினம் ஏய்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) அத்து $கம்ப.04711.1

உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) இன்
அமுதம் ஊறு வாய் $கம்ப.04711.2
வண்ண ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நைகத் தரள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகப்
$கம்ப.04711.3
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) நண்ணினா ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
நாடுவா $கம்ப.04711.4
துைறயும் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு சூழலும் $கம்ப.04712.1
குைறயும் ேசாைலயும் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நச் $கம்ப.04712.2
சிைறயும் ெதள்ளு பூந்தடமும் தெணமூ பளிக்கு $கம்ப.04712.3
அைறயும் ேதடினா அறிவின் நடினா $கம்ப.04712.4
அணி ெகாழித்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவரும்
ஆடினா $கம்ப.04713.1
பிணி ெகாழித்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிறவி ேவrன் வன் $கம்ப.04713.2
துணி ெகாழித்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுழிகள்ேதாறும்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) $கம்ப.04713.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழிப்பதன் கைரயின் ைவகினா $கம்ப.04713.4
ஆடு ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) ந ஆறும் ஏறினா $கம்ப.04714.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) நண்ணினா மைல கடந்துளா $கம்ப.04714.2
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

நண்ணினா என்ன
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ந $கம்ப.04714.3
நாடு நண்ணினா நைவயின் நண்ணலா $கம்ப.04714.4

தச நவப் ெபயச் சரள சண்பகத்து $கம்ப.04715.1
அசந அப்புலத்து அகணி நாடு ஒrஇ $கம்ப.04715.2
உசநவப் ெபயக் கவி உதித்த ேப $கம்ப.04715.3
இைச விதப்பநாடு எளிதின் எய்தினா $கம்ப.04715.4
ைவதருப்ப மண்டலனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கு
$கம்ப.04716.1
எய்து அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) அத்தைனயும் எய்தினா $கம்ப.04716.2
ெபய் தருப்பம் நூல் பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியா $கம்ப.04716.3
ெசய் தவத்துளா வடிவின் ேதடினா $கம்ப.04716.4
அன்ன தன்ைமயால் அறிஞ நாடி அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.04717.1
ெசந்ெநல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சூழ் திரு நல்நாடு ஒrஇத் $கம்ப.04717.2
தன்ைன எண்ணும் அத்தைக புகுந்துளா $கம்ப.04717.3
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினா $கம்ப.04717.4
உண்டு அகத்துள் ஆய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐம்ெபாறிக்
$கம்ப.04718.1
கண்டகக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காலன் ஆயினா $கம்ப.04718.2
தண்டகத்ைதயும் தடவி ஏகினா $கம்ப.04718.3
முண்டகத் துைற கடிது முற்றினா $கம்ப.04718.4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ந எலாம் அமர மாதரா $கம்ப.04719.1
ெகாள்ைளமா முைலக் கலைவ ேகாைதயில் $கம்ப.04719.2

கள்ளும் நாறலின் கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வாழ் $கம்ப.04719.3
புள்ளும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணா புலவு ததலால் $கம்ப.04719.4
குஞ்சரம் குைடந்து ஒழுகு ெகாட்பதால் $கம்ப.04720.1
விஞ்ைச மன்னபால் விரக மங்ைகமா $கம்ப.04720.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) வைணயின்

நடத்து பாடலால் $கம்ப.04720.3
அஞ்சுவா கண்ந அருவி ஆறு அேரா $கம்ப.04720.4
கமுக வா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கனக ஊசலில் $கம்ப.04721.1
குமுத வாயினா குயிைல ஏசுவா $கம்ப.04721.2
சமுக வாளியும் தனுவும வாழ் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.04721.3
அமுத பாடலா மருவி யாடுவா $கம்ப.04721.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
துைறைய எய்தினா $கம்ப.04722.1
நிைனயும் ேவைலவாய் ெநடிது ேதடுவா $கம்ப.04722.2
விைனய வாகுழல் திருைவ ேமவலா $கம்ப.04722.3
புைனயும் ேநாயினா கடிது ேபாயினா $கம்ப.04722.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியான் ெநடிய தாளின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04723.1
ஈண்டு கங்ைக வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிவது என்னல்
ஆம் $கம்ப.04723.2
பாண்டு அம் மைலப் பட விசும்பிைனத் $கம்ப.04723.3
தண்டுகின்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) எய்தினா
$கம்ப.04723.4

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உறுத்து மீ து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதள்நிலா $கம்ப.04724.1
மருள் உறுத்து வண் சுட வழங்கலால் $கம்ப.04724.2
அருள் உறுத்திலா அடல் அரக்கன்ேமல் $கம்ப.04724.3
உருள் உறுத்து திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கயிைல ஒத்ததால் $கம்ப.04724.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற நிவந்த ேசாதி ெவள்ளி அம் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ேமவிக் $கம்ப.04725.1
கண் உற ேநாக்கல் உற்றா களி உறக் கனிந்த காம_ெப.(காம_ெப.) $கம்ப.04725.2
பண் உறு கிளவிச் ெசவ்வாய்ப் பைட உறு ேநாக்கினாைள $கம்ப.04725.3
எண் உறு திறத்தும் காணா இட உறும் மனத்த எய்த்தா $கம்ப.04725.4
ஊைத ேபால் விைசயின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் உழுைவேபால் வயவ
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) $கம்ப.04726.1
ஆதிைய அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வா
அரக்கனால் வஞ்சிப்பு உண்ட $கம்ப.04726.2
சீைத ேபாகின்றாள் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வழ இவந்து
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04726.3
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபால்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதாவrயிைனக் குறுகிச்
ெசன்றா $கம்ப.04726.4
எழுகின்ற திைரயிற்றாகி இழிகின்ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந யாறு $கம்ப.04727.1
ெதவுழுகின்ற சனகன் ேவள்வி ெதவுடங்கிய சுருதிச் ெசால்லால் $கம்ப.04727.2
உழுகின்ற ெபாழுதின் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகட்கு

இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$கம்ப.04727.3
அழுகின்ற கலுழி மாr_ெப.(மாr.) ஆம் எனப் ெபாலிந்தது அன்ேற $கம்ப.04727.4
ஆசு இல் ேப உலகில் காண்ேபா அளைவ நூல் எனலும் ஆகிக் $கம்ப.04728.1
காெசாடு கனகம் தூவிக் கவின் உறக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் யாறு $கம்ப.04728.2
ஏசு ேபா அரக்கன் மாபின் இைடபறித்து எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.04728.3
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

வடக மீ க்ேகாள் ஈது என
விளங்கிற்று அன்ேற $கம்ப.04728.4
அந் நதி முழுதும் நாடி ஆய் வைள மயிைல யாண்டும் $கம்ப.04729.1
சந்நிதி உற்றிலாதா ெநடிது பின்தவிரச் ெசன்றா $கம்ப.04729.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஈது இலாதது ஈது என்று
யாைவயும் எண்ணும் ேகாளா $கம்ப.04729.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைனகள் தக்கும்
சுவணகத் துைறயில் புக்கா $கம்ப.04729.4
சுரும்ெபாடு_ெப.(சுரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதனும் வண்டும் அன்னமும்
துவன்று புள்ளும் $கம்ப.04730.1
கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசந்ெநல் காடும் கமல வாவிகளும்
மல்கிப் $கம்ப.04730.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.)
பின் கிடக்கச் ெசன்றா $கம்ப.04730.3

குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) ந முரஞ்சும் ேசாைலக் குலிந்தமும் புறத்துக்
ெகாண்டா $கம்ப.04730.4
ெகாங்கணம் ஏழும் நங்கிக் குடகடல் தரளக் குப்ைபச் $கம்ப.04731.1
சங்கு அணி பானல் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) தண்புனல் தவிர ஏகித்
$கம்ப.04731.2
திங்களின் ெகாழுந்து சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிமய நள் ேகாட்டுத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.04731.3
அம் ைககள் கூப்ப நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருந்ததிக்கு அருக ஆனா $கம்ப.04731.4
அருந்ததிக்கு அருகு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அழகினுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்தாள் $கம்ப.04732.1
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திக்கு உணந்திலாதா
ஏகினா இைடய_ெப.(இைடய_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.04732.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ததிக்கு அருந்ேதன் மாறும் மரகதப் ெபருங்குன்று
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04732.3
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதில்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றா ேவங்கடத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கம்ப.04732.4
முைனவரும் மைற வ(ல்)ேலாரும் முந்ைநநாட் சிந்ைத மூண்ட $கம்ப.04733.1
விைனவரும் ெநறிைய மாற்றும் ெமய் உணேவாரும்
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.04733.2
எைனவரும் அமர மாத_ெப.(மாத_ெப.) யாவரும் சித்த என்ேபா $கம்ப.04733.3
அைனவரும் அருவி நல்ந நாளும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுகின்றா $கம்ப.04733.4

ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம்ெபாறியும்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காமமும் $கம்ப.04734.1
ைவத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசாலின் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
வாள்கணின் $கம்ப.04734.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வஞ்சக வாளியும் எண் அறச்
$கம்ப.04734.3
ெசய்தவம் பல ெசய்குந ேதவரால் $கம்ப.04734.4
வலம் ெகாள் ேநமி மைழநிற வானவன் $கம்ப.04735.1
அலங்கு தாளிைண தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அ
மைல $கம்ப.04735.2
விலங்கும் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உறுகின்றன ெமய் ெநறி $கம்ப.04735.3
புலம் ெகாள்வாகட்கு அைனயது ெபாய்க்குேமா $கம்ப.04735.4
ஆய குன்றிைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருந்தவம்
$கம்ப.04736.1
ேமய ெசல்வைர ேமயின ெமய்ந்ெநறி $கம்ப.04736.2
நாயகன்தைன நாளும் வணங்கிய $கம்ப.04736.3
தூய_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ_பட.பன்.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலப்
பாதங்கள் சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.04736.4
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுrகுழல் ேதாைகையத் $கம்ப.04737.1
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாபுனல் தெணமூ திைரத்
தண்டக $கம்ப.04737.2
நாடு நண்ணுகின்றா மைற நாவல $கம்ப.04737.3

ேவடம் ேமயின ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உரு ேமவுவா $கம்ப.04737.4
குன்று சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடத்ெதவுடும்
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $கம்ப.04738.1
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
படப்ைபயும் ெமாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.04738.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிடக்ைகயும் தெணமூ திைர
$கம்ப.04738.3
மன்று சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரப்பும்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எலாம் $கம்ப.04738.4
சூல் அடிப் பலவின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தூங்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$கம்ப.04739.1
ேகால் அடிப்ப ெவrஇக் குல மள்ள ஏச் $கம்ப.04739.2
சால் அடித்தரும் சாலியின் ெவண்முைள $கம்ப.04739.3
ேதால் அடிக் கிைள அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) துைவப்பன $கம்ப.04739.4
ெசருகு உறும் கணில் ேதம் குவைளக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.04740.1
அருகு உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஆய்ச்சிய $கம்ப.04740.2
இரு குறங்கும் பிறங்கின வாைழயில் $கம்ப.04740.3
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குயிலும்
துயிலுமால் $கம்ப.04740.4
தெரறுவின் ஆப்பு உறும் பல்லியம் ேத மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $கம்ப.04741.1
கருவிமா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என்று களிப்பு உறா $கம்ப.04741.2

ெபாருந தண்ணுைமக்கு அன்னமும் ேபாகலா $கம்ப.04741.3
மருவினாக்கு மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) உண்டாகுேம $கம்ப.04741.4
ேதைர வன் தைலத் தெஙமூகு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பாைளைய
$கம்ப.04742.1
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) என்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) நடுங்குவ $கம்ப.04742.2
தாைர வன்தைலத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆம்பைலச்
$கம்ப.04742.3
ேசைர என்று புலம்புவ ேதைரேய $கம்ப.04742.4
நள்ளி வாங்கு கைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நவ்விய $கம்ப.04743.1
ெவள்ளி வால் வைள வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெவண்மணி $கம்ப.04743.2
அள்ளி நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) சிைன ெபாrயாத என்று $கம்ப.04743.3
உள்ளி ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) முதுகின் உைடப்பரால் $கம்ப.04743.4
ேசட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) சிறு புன்ைகயின்
$கம்ப.04744.1
ேகாட்ட ேதம் பலவின் கனிக் கூன்சுைள $கம்ப.04744.2
ேதாட்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாதும்பrல்
தூங்குேதன் $கம்ப.04744.3
ஈட்டம் என்னச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாய்ப்பன $கம்ப.04744.4
ெசல்வ என்றும் வடக்கு கைல தெறமூகு தமிழ் $கம்ப.04745.1
ெசால் வரம்பின என்றும் சுளி படக் $கம்ப.04745.2

ெகால்வ என்றும் ெகாடுப்பவ என்றும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.04745.3
இல் வரம்பின் தைகத் தெனறும் மீ ட்டேத $கம்ப.04745.4
அன்ன தண்டகநாடு கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்
$கம்ப.04746.1
ெபான்னிநாடு ெபாரு இல எய்தினா $கம்ப.04746.2
ெசந்ெநலும் கரும்பும் கமுகும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04746.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி அrது ஏகுவா
$கம்ப.04746.4
ெகாடிறு தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்க் குழு
நாைரவாழ் $கம்ப.04747.1
தடறு தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூன்
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தாைழயின் $கம்ப.04747.2
மிடறு தாங்கும் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உைடத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கனி
$கம்ப.04747.3
இடறுவா நறுந்ேதனின் இழுக்குவா $கம்ப.04747.4
குழுவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வள குட்டம் எனக் ெகாளா $கம்ப.04748.1
எழுவு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இமிழ் கருப்ேபந்திரத்து $கம்ப.04748.2
ஒழுகு சாற்று அகன் கூைனயில் ஊழ்முைற $கம்ப.04748.3
முழுகி நக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) முைளக்குேம
$கம்ப.04748.4

பூ ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.)
உறு ேசாைலகள் $கம்ப.04749.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒருங்கு ெசாrதலின் ேதவு இல $கம்ப.04749.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெநருங்குறும் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என ெவrஇ
$கம்ப.04749.3
வானரங்கள் மரங்களின் ைவகுமால் $கம்ப.04749.4
தாறு நாறுவ வாைழகள் தாைழயின் $கம்ப.04750.1
ேசாறு நாறுவ தூங்குறும் மாங்கனி $கம்ப.04750.2
நாறு நாறுவ நாறு வளக்குறும் $கம்ப.04750.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) நாறுவ ெசங்கழுந அேரா $கம்ப.04750.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபான்னி அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடு
ஒrஇ $கம்ப.04751.1
மைனயின் மாட்சி குலாம் மைலமண்டலம் $கம்ப.04751.2
விைனயின் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பின
ேமயினா $கம்ப.04751.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தெனமூ தமிழ்நாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா $கம்ப.04751.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருத்தகு நாட்டிைன அண்ட நாடு $கம்ப.04752.1
ஒத்திருக்கும் என்றால் உைர ஒக்குேமா $கம்ப.04752.2
எத்திறத்தினும் ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) புகழ் $கம்ப.04752.3
முத்தும் முத்தமிழும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்றுேமா
$கம்ப.04752.4
என்ற தெனமூ தமிழ்நாட்டிைன எங்கணும் $கம்ப.04753.1

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடித் திrந்து திருந்தினா
$கம்ப.04753.2
ெபான்றுவாrல் ெபாருந்தின ேபாயினா $கம்ப.04753.3
துன்று அல் ஓதிையக் கண்டில துன்பினா $கம்ப.04753.4
வன் திைசக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்ன மேகந்திரக் $கம்ப.04754.1
குன்று இைசத்தது வல்ைலயிற் கூடினா $கம்ப.04754.2
தெனமூ திைசக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சீகர மாருதம் $கம்ப.04754.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுெநறி நங்கினா $கம்ப.04754.4
மைழத்த விண்ணகம் என
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உற $கம்ப.04755.1
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைகயாள் $கம்ப.04755.2
அைழப்பேத கடுக்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆழி ேநாக்கினா
$கம்ப.04755.4
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந எண் திைச ேமவி நாடின 
$கம்ப.04756.1
ெபாருந்துதி மேயந்திரத்து என்று ேபாக்கிய $கம்ப.04756.2
அருந்துைணக் கவிகளாம் அளவு இல் ேசைனயும் $கம்ப.04756.3
ெபருந்திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனப் ெபயத்தும் கூடிற்ேற $கம்ப.04756.4

யாவரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
எளிதின் எய்தினா $கம்ப.04757.1
பூ வரு புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபாரு இல் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடத்
$கம்ப.04757.2
ேதவிையக் காண்கிலா ெசய்வது ஓகிலா $கம்ப.04757.3
நா_ெப.(நா_ெப.) உறக் குழறிட நவில்கின்றா அேரா $கம்ப.04757.4
அற்றது ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவதி காட்சியும் $கம்ப.04758.1
உற்றிலம் இராகவன் உயிரும் ெபான்றுமால் $கம்ப.04758.2
ெகாற்றவன் ஆைணயும் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றனம் $கம்ப.04758.3
இற்றது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இனி என்று எண்ணினா $கம்ப.04758.4
அருந்தவம் புrதுேமா அன்னது அன்று எனின் $கம்ப.04759.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அரு ெநடுங்கடு உண்டு மாய்துேமா $கம்ப.04759.2
திருந்தியது யாது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ததும் என்று $கம்ப.04759.3
இருந்தன தம் உயிக்கு இறுதி எண்ணுவா $கம்ப.04759.4
கைர ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அயல் கனகம் மால் வைர $கம்ப.04760.1
நிைர துவன்றிய என ெநடிது இருந்தவக்கு $கம்ப.04760.2
உைர ெசயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உளது என உணத்தினான் $கம்ப.04760.3
அரசிளங் ேகாளr அயரும் சிந்ைதயான் $கம்ப.04760.4
நாடினம் ெகாணருதும் நளினத்தாைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.04761.1

மூடிய உலகிைன முற்றும் முட்டி என்று $கம்ப.04761.2
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) திலகனுக்கு அன்பினா எனப் $கம்ப.04761.3
பாடவம் விளம்பினம் பழியின் மூழ்கிேனம் $கம்ப.04761.4
ெசய்தும் என்று அைமந்தது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தந்திலம் $கம்ப.04762.1
ெநாய்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது
நுவலகிற்றிலம் $கம்ப.04762.2
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பது ஓ இைறயும் கண்டிலம்
$கம்ப.04762.3
உய்தும் என்றால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ உrைமத்து ஆகுேமா
$கம்ப.04762.4
எந்ைதயும் முனியும் எம் இைற இராமனும் $கம்ப.04763.1
சிந்தைன வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்ெசய்ைக காண்குேறன் $கம்ப.04763.2
நுந்துெவன் உயிrைன நுணங்கு ேகள்வியீ $கம்ப.04763.3
புந்தியின் உற்றது புகல்தி ஆம் என்றான் $கம்ப.04763.4
விழுமியது உைரத்தைன விசயம்
வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.04764.1
எழுெவாடும் மைலெயாடும் இகலும் ேதாளினாய் $கம்ப.04764.2
அழுதுேமா இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பாழ்படத் $கம்ப.04764.3
ெதவுழுதுேமா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்
சாம்பன் ெசால்லினான் $கம்ப.04764.4

மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விளம்ப மிக்கது என் $கம்ப.04765.1
மாண்டுறுவது நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என மதித்தனம் $கம்ப.04765.2
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக அரசிளங்குமர அன்னது $கம்ப.04765.3
ேவண்டலின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயிக்கு உறுதி ேவண்டுமால்
$கம்ப.04765.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தலும்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கம்ப.04766.1
குன்று உறழ்ந்து என வள குவவுத் ேதாளின  $கம்ப.04766.2
ெபான்றி ந மடிய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாவேனல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.04766.3
நன்றேதா உலகமும் நயக்கற் பாலேதா $கம்ப.04766.4
சான்றவ பழி உைரக்கு அஞ்சித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி $கம்ப.04767.1
ேபான்றவ மடிதரப் ேபாந்துளான் என $கம்ப.04767.2
ஆன்ற ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடூளா அைறதல் முன்னம்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.04767.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுடகுெவன் என மறித்தும் கூறுவான் $கம்ப.04767.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இறுதி யாய்க்கும்
எந்ைதக்கும் யாவேரனும் $கம்ப.04768.1
ெசால்லவும் கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகட்டால்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) துஞ்சவும் அடுக்கும்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04768.2

வில்லியும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் வவது

திண்ணம் அச்ெசால்
$கம்ப.04768.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ந அேயாத்தி புக்கால் வாழ்வேரா பரதன் மற்ேறா
$கம்ப.04768.4
பரதனும் பின் உடூளானும் பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்தவரும் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04769.1
சரதேம முடிவ ெகட்ேடன் சனகி என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) சாற்றும்
$கம்ப.04769.2
விரத மாதவத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) விளக்கினால்
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) யாக்கும் $கம்ப.04769.3
கைர தெரழுவு இலாத துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ எனக் கலுழ்ந்தான்
$கம்ப.04769.4
ெபாருப்பு உறழ் வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபாரு
சினத்து ஆளி ேபால்வான் $கம்ப.04770.1
தrப்பு இலாது உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம்
தடுப்பரும் தைகத்தது ஆய $கம்ப.04770.2
ெநருப்ைபேய விைளத்த ேபால ெநஞ்சமும் மறுகக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04770.3
விருப்பினால் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளம்பினன் எண்கின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.04770.4
நயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாைதயும்
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குலத்
$கம்ப.04771.1
தாயம் வந்தவக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைனய இல்ைலயால் $கம்ப.04771.2

ஆயது கருதினம் அன்னது அன்று எனின் $கம்ப.04771.3
நாயக இறுதியும் நவிலற் பாலேதா $கம்ப.04771.4
ஏகு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவ்வழித் $கம்ப.04772.1
ேதாைகையக் கண்டிலா வைகயும்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் $கம்ப.04772.2
சாைகயும் உணத்துதி தவிதி ேசாகம் ேபா $கம்ப.04772.3
வாைகயாய் என்றனன் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆற்றலான் $கம்ப.04772.4
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அைவ உைரத்தபின் அனுமன்
ெசப்புவான் $கம்ப.04773.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றினும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயில்
புக்கிலம் $கம்ப.04773.2
கவனம் மாண்டவ எனக் கருத்து இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
எனத் $கம்ப.04773.3
தவன ேவகத்தின  சலித்திேரா என்றான் $கம்ப.04773.4
பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில்
வானத்தில்_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.04774.1
ெபான் வைரக் குடுமியில் புறத்துள் அண்டத்தில் $கம்ப.04774.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேதவிையக் காண்டும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனில் $கம்ப.04774.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அவதிைய இைறவன் ெசால்லுேமா $கம்ப.04774.4
நாடுதேல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இன்னும் நாடி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.04775.1

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல குழலி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துயrல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம $கம்ப.04775.2
வடிய

சடாயுைவப் ேபால வடுதல்

$கம்ப.04775.3
பாடவம் அல்லது பழியிற்றாம் என்றான் $கம்ப.04775.4
என்றலும்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.04776.1
பின் துைண ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைழப்பு இல்
வாய்ைமயான் $கம்ப.04776.2
ெபான்றினன் என்ற ெசால் புலம்பும் ெநஞ்சினன் $கம்ப.04776.3
குன்று என நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவக் குறுகல்
ேமயினான் $கம்ப.04776.4
முைற உைட எம்பியா முடிந்தவாறு எனாப் $கம்ப.04777.1
பைறயிடும் ெநஞ்சினன் பைதக்கும் ேமனியன் $கம்ப.04777.2
இைற உைடக் குலிச ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிதலால் முனம் $கம்ப.04777.3
சிைற அறு மைல எனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயான்
$கம்ப.04777.4
மிடல் உைட எம்பிைய வட்டும்

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினப் $கம்ப.04778.1
பைட உள ஆயினா பாrல் யா எனா $கம்ப.04778.2
உடலிைன வழிந்து ேபாய் உவr ந உகக் $கம்ப.04778.3
கடலிைனப் புைரயுறும் அருவிக் கண்ணினான் $கம்ப.04778.4

உழும் கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உமிழும் மின்னினால் $கம்ப.04779.1
மழுங்கிய_ெப.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்கணின்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாrயான்
$கம்ப.04779.2
அழும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முழக்கினான் அவனி ஆறு என $கம்ப.04779.3
முழங்கிவந்து இழிவது ஓ முகிலும் ேபால்கின்றான் $கம்ப.04779.4
வள்ளியும் மரங்களும் மைலயும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறத் $கம்ப.04780.1
ெதள்ளும் நுண் ெபாடி படக் கடிது ெசல்கின்றான் $கம்ப.04780.2
தள்ளுவன் கால் ெபாரத் தரணியில் தவழ் $கம்ப.04780.3
ெவள்ளி அம் ெபருமைல ெபாருவும் ேமனியான் $கம்ப.04780.4
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இருந்தவ இrயல்
ேபாயினா $கம்ப.04781.1
ஐயன் அம் மாருதி அழலும் கண்ணினான் $கம்ப.04781.2
ைகதவ நிசிசர கள்ள ேவடத்ைத $கம்ப.04781.3
உய்தி ெகால் இனி என உருத்து முன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04781.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

மனத்தன் விம்மலன்
$கம்ப.04782.1
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாr ந
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினன்
$கம்ப.04782.2
சங்ைகயிற் சழக்கு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்னும்
தன்ைமைய $கம்ப.04782.3

இங்கித வைகயினால் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கினான் $கம்ப.04782.4
ேநாக்கினன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) நுணங்கு
ேகள்வியான் $கம்ப.04783.1
வாக்கினால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி வழங்குறாத முன் $கம்ப.04783.2
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சடாயுைவத் தருக்கினால் உயி $கம்ப.04783.3
நக்கின யா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிரப்புவ என்றான் $கம்ப.04783.4
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உள்ளவாறு உைரப்பின் உற்றது $கம்ப.04784.1
பின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நிரப்புதல் பிைழப்பு இன்று ஆகுமால்
$கம்ப.04784.2
என்ன மாருதி எதி எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேவந்தனும் $கம்ப.04784.3
தன்ைன ஆம் தன்ைமையச் சாற்றல் ேமயினான் $கம்ப.04784.4
மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய் $கம்ப.04785.1
என் பிறந்தாக்கு இைட எய்தலாத என் $கம்ப.04785.2
பின் பிறந்தான் துைண ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபைதேயன் $கம்ப.04785.3
முன்பு இறந்ேதன்_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என முடியக்
கூறினான் $கம்ப.04785.4
கூறிய வாசகம் ேகட்ட ேகாது இலான் $கம்ப.04786.1
ஊறிய துன்பத்தின் உவr உள் புகா $கம்ப.04786.2
ஏறினன் உணத்தினன் இகல் இராவணன் $கம்ப.04786.3

வறிய

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைட விளிந்த ஆறு எலாம் $கம்ப.04786.4
அவ்வுைர ேகட்டலும் அசனி ஏற்றினால் $கம்ப.04787.1
தவ்விய கிr எனத் தைரயின் வழ்ந்தனன்

$கம்ப.04787.2
ெவவ் உயிரா உயி பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விம்மினான் $கம்ப.04787.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பினான் $கம்ப.04787.4
இைளயா நள் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) இன்றி
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகத் $கம்ப.04788.1
தைள ஆேனன் உயி ேபாதல் தக்கதால் $கம்ப.04788.2
வைளயா ேநமியன் வன்ைமசால் வலிக்கு $கம்ப.04788.3
இைளயாேன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன மாயேமா $கம்ப.04788.4
மலேரான் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு $கம்ப.04789.1
உைலயா நடு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) இன்னும் உண்டு அேரா $கம்ப.04789.2
நிைலயா கற்பமும் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) இன்று
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04789.3
இைலயானாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன தன்ைமேயா
$கம்ப.04789.4
உடேன அண்டம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) முந்து உயித்
$கம்ப.04790.1
திடு அந் நாள்வந்து இருேவாம் உடூளாம் எைன $கம்ப.04790.2
விட நேய தனி ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரமும்

$கம்ப.04790.3

கடேனா எம் கலுழற்கும் ேமன்ைமயாய் $கம்ப.04790.4
ஒன்றா மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகத்துடூளாைரயும் $கம்ப.04791.1
ெவன்றான் என்னினும் வர நிற்கு ேந $கம்ப.04791.2
நின்றாேன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன் நின்ைனயும் $கம்ப.04791.3
ெகான்றாேன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன ெகாள்ைகேயா
$கம்ப.04791.4
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்னலால் $கம்ப.04792.1
ெபான்றும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புகுந்தேபாது அவற்கு $கம்ப.04792.2
ஒன்றும் ெசால்ெகாடு உணச்சி நல்கினான் $கம்ப.04792.3
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைர அன்ன மாருதி
$கம்ப.04792.4
ேதற்றத் ேதறி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கணான்
$கம்ப.04793.1
கூற்று ஒப்பான் ெகாைல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கேனாடு $கம்ப.04793.2
ஏற்றுப் ேபா ெசய்தது என் நிமித்து என $கம்ப.04793.3
காற்றின் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கட்டுைரக்குமால் $கம்ப.04793.4
எம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் இல்
உளாள் $கம்ப.04794.1
ெசங்ேகாலான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) சீைத ெசவ்வியாள் $கம்ப.04794.2
ெவம்ேகால் வஞ்சன் விைளத்த மாையயால் $கம்ப.04794.3
தம் ேகாைனப் பிrவுற்ற தன்ைமயாள் $கம்ப.04794.4

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் ெகாைல
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கைனக் $கம்ப.04795.1
கண்டான் உம்பி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கடக்கலான் $கம்ப.04795.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ ேகாைதைய
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) எனாத்
$கம்ப.04795.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதராெனாடு எதிந்து சீறினான் $கம்ப.04795.4
சீறித் தயவன் ஏறு ேதைரயும் $கம்ப.04796.1
கீ றித் ேதாள்கள் கிழித்து அழித்தபின் $கம்ப.04796.2
ேதறித் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தெயமூவ
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கம்ப.04796.3
வறப்

ெபான்றினன் ெமய்ம்ைமேயான் என்றான் $கம்ப.04796.4
விளித்தான் அன்னது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமய்ம்ைமேயாய் $கம்ப.04797.1
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடத்தகு தத்தன்மாட்டு
உயி $கம்ப.04797.2
அளித்தாேன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாக் $கம்ப.04797.3
களித்தான் வாr கரந்த கண்ணினான் $கம்ப.04797.4
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) எங்கள் இராமன் பத்தினி
$கம்ப.04798.1
ெசந்தாள் வஞ்சி திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இறந்தவன் $கம்ப.04798.2
ைமந்து ஆ எம்பி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் சீத்திேயாடு $கம்ப.04798.3

உய்ந்தான் அல்லது உலந்தது உண்ைமேயா $கம்ப.04798.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அன்னானுடன் எம்பி அன்பிேனாடு $கம்ப.04799.1
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உன்னா உயி ஒன்ற ஓவினான் $கம்ப.04799.2
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாதது ஓ ேபறு ெபற்றவற்கு
$கம்ப.04799.3
இறவு என்னாம் அதின் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) யாவேதா $கம்ப.04799.4
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈம்புனல் $கம்ப.04800.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு ஆடுதல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தந்தபின் $கம்ப.04800.2
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி மாறு இலாதவன்
$கம்ப.04800.3
துன்றும் தா_ெப.(தா_ெப.) அவக்கு இன்ன ெசால்லினான் $கம்ப.04800.4
வாழ்வித்த எைன ைமந்த வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந
$கம்ப.04801.1
ஆழ்வித்த அலி துன்ப ஆழிவாய்க் $கம்ப.04801.2
ேகள்வித் தவிைன கீ றின  இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.04801.3
ேபாழ்வித்த உைர ெபாய்யின் நங்கின  $கம்ப.04801.4
எல்lரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராம நாமேம $கம்ப.04802.1
ெசால்l ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனக்கு ஓ ேசாவு
இலா $கம்ப.04802.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஈரப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நண்ணும்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசால் $கம்ப.04802.3

வல்l வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) வளக்கும் மாண்பின  $கம்ப.04802.4
என்றான் அன்னது காண்டும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனா $கம்ப.04803.1
நின்றா நின்றுழி நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ேமனியான் $கம்ப.04803.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினா $கம்ப.04803.3
வன் ேதாளான் சிைற வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தாயேவ $கம்ப.04803.4
சிைற ெபற்றான் திகழ்கின்ற ேமனியான் $கம்ப.04804.1
முைறெபற்று ஆம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் மூடினான் $கம்ப.04804.2
நிைறெபற்று ஆவி ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உயிக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கம்ப.04804.3
உைற ெபற்றால் எனலாம் உறுப்பினான் $கம்ப.04804.4
தெரறுண்டான் ெமய் ெபய ெசப்பேலாடும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04805.1
உருண்டான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பயத்ைத
உன்னினா $கம்ப.04805.2
மருண்டா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ேகாைன வாழ்த்தினா $கம்ப.04805.3
ெவருண்டா சிந்ைத வியந்து விம்முவா $கம்ப.04805.4
அன்னாைனக் கடிது அஞ்சலித்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.04806.1
முன்னாள் உற்றது முற்றும் ஓது எனச் $கம்ப.04806.2
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெசாற்றது சிந்ைத
ேதாய்வு உற $கம்ப.04806.3
தன்னால் உற்றது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விளம்புவான் $கம்ப.04806.4

தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்பீ
சம்பாதி சடாயு என்ேபம் $கம்ப.04807.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒளிச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெசல் ேநாக்கின் கழுகினுக்கு
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்ேவம் $கம்ப.04807.2
பாய் திைரப் பரைவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) பட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகும்
பண்பின் $கம்ப.04807.3
ஆய் கதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேத ஊ அருணனுக்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த $கம்ப.04807.4
ஆய் உய உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாடு காண்டும் என்று அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
தள்ள $கம்ப.04808.1
மீ உய விசும்பின் ஊடு ேமக்கு உறச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.04808.2
காய் கதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேதைரக் கண்ணுற்ேறம் கண்ணுறாமுன்
$கம்ப.04808.3
தையயும் தக்கும் தெயமூவச் ெசங்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) சீற
$கம்ப.04808.4
முந்திய எம்பி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முருங்கு அழல் முடுகும் ேவைல
$கம்ப.04809.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) காத்தி என்றான்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இரு சிைறயும் ஏந்தி $கம்ப.04809.2
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
மைறத்தேலாடும் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மைறயப்
ேபானான் $கம்ப.04809.3
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் இறகு தந்து
விழுந்தெனன் விளிந்திலாேதன் $கம்ப.04809.4

மண்ணிைட விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ைன
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
$கம்ப.04810.1
கண்ணிைட ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கருைணயன் சனகன்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.04810.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இைட ஈட்டின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானர இராமன் ேபைர
$கம்ப.04810.3
எண் இைட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து இறகு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.04810.4
எம்பியும் இடrன் வழ்ந்தான்

ஏயது மறுக்க அஞ்சி $கம்ப.04811.1
அம்பரத்து இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாணக் கழுகினுக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆனான் $கம்ப.04811.2
நம்பிமீ  ஈது எம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ந இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாற்ைற $கம்ப.04811.3
உம்பரும் உவக்கத் தக்கீ  உணத்துமின்
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.04811.4
என்றலும் இராமன் தன்ைன ஏத்தின இைறஞ்சி எந்தாய் $கம்ப.04812.1
புன் ெதவுழில் அரக்கன் மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவிையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான் $கம்ப.04812.2
தெனமூ திைச என்ன உன்னித் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றா $கம்ப.04812.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ந வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நவில்வன் என்றான் $கம்ப.04812.4
பாகு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) குதைலயாைளப் பாதக அரக்கன் பற்றிப் $கம்ப.04813.1
ேபாகின்ற ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) கண்ேடன் புக்கனன் இலங்ைக புக்கு
$கம்ப.04813.2
ேவகின்ற உள்ளத்தாைள ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற அகத்து ைவத்தான்
$கம்ப.04813.3
ஏகுமின் காண்டி ஆங்ேக இருந்தனள் இைறவி இன்னும் $கம்ப.04813.4
ஓசைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு உண்டால் ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இலங்ைக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கம்ப.04814.1
பாச ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கரத்துக் கூற்றும் கண் புலம் பரப்ப அஞ்சும்
$கம்ப.04814.2
நசன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன் சீற்றம் ெநருப்புக்கும்
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) நங்கள்_பதி.ெப.(நங்கள்_முன்.பன்.) $கம்ப.04814.3
ஏசு அறு குணத்த ேசறல் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.) என்றான் $கம்ப.04814.4
நால் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மற்ைற
நாr ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.04815.1
பால் முகப் பரைவப் பள்ளிப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண பரன் என்றாலும்
$கம்ப.04815.2
காலினுக் ேகயும் ேசறல் அrது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.04815.3
ேமல் உமக்கு உறுவது எண்ணிச் ெசல்லுமின் விளிவு இலாத $கம்ப.04815.4

எல்lரும் ேசறல் என்பது எளிதன்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக
மூதூ $கம்ப.04816.1
வல்lேரல் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஏகி
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
ஒழுகி வாய்ைமச் $கம்ப.04816.2
ெசால்lேர துயைர நக்கித் ேதாைகையத் தெரறுட்டி மீ டி $கம்ப.04816.3
அல்lேரல் என் ெசால் ேதறி உணத்துமின் அழகற்கு அம்மா $கம்ப.04816.4
காக்குந இன்ைமயால் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முழுதும் கன்றிச் $கம்ப.04817.1
ேசக்ைக விட்டு இrயல் ேபாகித் தெரறுமரும் அதைனத் தக்கப் $கம்ப.04817.2
ேபாக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீ நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) புrமின் என்னா
$கம்ப.04817.3
ேமக்கு உற விைசயின் ெசன்றான் சிைறயினால் விசும்பு ேபாப்பான் $கம்ப.04817.4
ெபாய் உைர ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்ேற புகலுற்றா $கம்ப.04818.1
ைக உைற ெநல்லித் தன்ைமயின் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கைர கண்டாம்
$கம்ப.04818.2
உய் உைர ெபற்றாம் நல்லைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உற எண்ணிச்
$கம்ப.04818.3
ெசய்யுமின் ஒன்ேறா ெசய்வைத ெநாய்தின் ெசயவல்l. $கம்ப.04818.4
மாள வலித்ேதம் என்றும் இம் மாளா வைசேயாடும் $கம்ப.04819.1
மீ ளவும் உற்ேறம் அன்னைவ
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவளி ெபற்ேறம்
$கம்ப.04819.2

காள நிறத்ேதாடு ஒப்பவ மாயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாவுற்று $கம்ப.04819.3
ஆளும் நலத்த ஆளுமின் எம் ஆ உயி அம்மா $கம்ப.04819.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) ெவற்றிக் காதலேனாடும் சுட வில் ைக $கம்ப.04820.1
ஆrயைனச் ெசன்ேற ெதவுழுது உற்றது அைறகிற்பின் $கம்ப.04820.2
சீrயது அன்று ேதருதல் ெகாற்றச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அம்மா $கம்ப.04820.3
வாr கடப்ேபா_வி.அ.ெப.(கட_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) யாவ எனத் தம்
வலி ெசால்வா $கம்ப.04820.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அைனத்தும் ேததர எட்டா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெமய்யன் $கம்ப.04821.1
பூதலம் முற்றும் ஓ அடி ைவத்துப் ெபாலிேபாழ்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.04821.2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பைற ைவத்ேத வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ேமரு $கம்ப.04821.3
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைளத்ேத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
உைலவு உற்ேறன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பீ $கம்ப.04821.4
ஆதலின் இப்ேப ஆகலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி $கம்ப.04822.1
மீ து கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தயவ உட்கும் விைனேயாடும் $கம்ப.04822.2
சீைத தைனத் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு உடன்
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறன் இன்று என்று
$கம்ப.04822.3
ஓதி இறுத்தான் நாலு முகத்தான் உதவுற்றான் $கம்ப.04822.4
நலன் முதல் ேப ேபாெகழு ெகாற்ற ெநடுவர
 $கம்ப.04823.1

சால உைரத்தா வாr
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கம்ப.04823.2
ேவைல கடப்ெபன் மீ ளமிடுக்கு இன்று என விட்டான் $கம்ப.04823.3
வாலி அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வர வயப்ேபா வைச இல்லான் $கம்ப.04823.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி இப்ேபாது ஆ இட துய்த்து இங்கு இனி
யாைரப் $கம்ப.04824.1
ேபாம் என ைவப்ேபாம் என்பது புன்ைம புகழ் அன்ேற $கம்ப.04824.2
ேகா முதல்வக்கு ஏறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாற்றக் குமரா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.04824.3
நாமம் நிறுத்திப் ேப இைச ைதக்கும் நைவ இல்ேலான். $கம்ப.04824.4
ஆrயன் முன்னப் ேபாதுற உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அதனானும் $கம்ப.04825.1
காrயம் எண்ணிச் ேசாவு அற முற்றும் கடனானும் $கம்ப.04825.2
மாருதி ஒப்பா ேவறு இைல என்னா அயன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.04825.3
சீrயன் மல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) விrப்பான்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசப்பும் $கம்ப.04825.4
ேமைல விrஞ்சன் வயினும்

வயா

மிைகநாள  $கம்ப.04826.1
நூைல நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுண்ணிது உணந்த
நுவல்தக்கீ  $கம்ப.04826.2
காலனும் அஞ்சும் காய்சின ெமாய்ம்பீ கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) நின்ற $கம்ப.04826.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) நுகந்தான் ஆம் என ெவம்ேபா அடகிற்பீ. $கம்ப.04826.4

ெவப்புறு ெசந்த ந வளியாலும் விளியாத $கம்ப.04827.1
ெசப்புறு தெயமூவப் பல் பைடயாலும் சிைதயாத $கம்ப.04827.2
ஒப்பு உறின் ஒப்பா நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அலது இல்l ஒருகாேல
$கம்ப.04827.3
குப்புறின் அண்டத்து அப்புறேமயும் குதிெகாள்வ.
 $கம்ப.04827.4
நல்லவும் ஒன்ேறா தயவும் நாடி நைவதரச் $கம்ப.04828.1
ெசால்லவும் வல்l காrயம் நேர துணிகிற்பீ $கம்ப.04828.2
ெவல்லவும் வல்l மீ ளவும் வல்l மிடல் உண்ேடல் $கம்ப.04828.3
ெகால்லவும் வல்l ேதாள்வலி என்றும் குைறயாத. $கம்ப.04828.4
ேமரு கிrக்கும் மீ து உற
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரு
ெமய்யீ $கம்ப.04829.1
மாr_ெப.(மாr.) துளிக்கும் தாைர இடுக்கும்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வல்l $கம்ப.04829.2
பாைர எடுக்கும் _ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநான்ைம வலத்த பழி அற்ற $கம்ப.04829.3
சூrயைனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைக அகத்தும் ெதவுடவல்l. $கம்ப.04829.4
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆறு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறத்து ஆறு அழியாைம
$கம்ப.04830.1

மறிந்து உருளப் ேபா வாலிைய
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) மதிவல்l
$கம்ப.04830.2
ெபாறிந்து இைமயாக்ேகான் வச்சிர பாணம் புகமூழ்க $கம்ப.04830.3
எறிந்துழி இற்று ஓ புன்மயிேரனும் இழவாத. $கம்ப.04830.4
ேபா முன் எதிந்தால் மூ உல ேகனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகா
$கம்ப.04831.1
ஓவு இல் வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒல்கல் இல் வரத்து

உய ேதாள  $கம்ப.04831.2
பா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் ேப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
சீக்கும்_ெப.எச்.(சீக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பகேலான் முன்
$கம்ப.04831.3
ேத முன் நடந்ேத ஆrய நூலும் தெரழுவுற்ற. $கம்ப.04831.4
நதியின் நின்ற வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) அைமந்த நிைனவானும்
$கம்ப.04832.1
மாத_ெப.(மாத_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேபணாது வளந்த மைற
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04832.2
ஓதி உணந்த ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கடந்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04832.3
ஆதி அயன் தாேன என யாதும் அைறகின்ற. $கம்ப.04832.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அைமந்தாற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) சிறந்த
அதனாேன $கம்ப.04833.1
கண்ணி உணந்த கருமம் நுமக்ேக கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்னத் $கம்ப.04833.2

திண்ணிது அைமந்த ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிப்பீ
சிைதவு இன்றால் $கம்ப.04833.3
புண்ணியம் ஒன்ேற என்றும் நிைலக்கும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாண்டீ.
$கம்ப.04833.4
அடங்கவும் வல்l காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்ேறல் அம வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.04834.1
மடங்கல் முனிந்தால் அன்ன வலத்த மதி நாடித் $கம்ப.04834.2
ெதவுடங்கியது ஒன்ேறா முற்றும் முடிக்கும் ெதவுழில் அல்லால் $கம்ப.04834.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவவ்வாய்
ஊறு கிைடத்தால் இைடயாத. $கம்ப.04834.4
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றத்து
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்பான் முதல் யாரும் $கம்ப.04835.1
பூண்டு நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியானும் ெபாைற யாலும் $கம்ப.04835.2
பாண்டித நேர பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
உய்க்கும்படி வல்l $கம்ப.04835.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாேத ேவண்டுவ
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன வல்l.
$கம்ப.04835.4
ஏகுமின் ஏகி எம் உயி நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைச
ெகாள்ள  $கம்ப.04836.1
ஓைக ெகாணந்து உம் மன்ைனயும் உய்யும்படி ெசய்யீ $கம்ப.04836.2
சாகரம் முற்றும தாவிடும் ந இக்கடல் தாவும் $கம்ப.04836.3

ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அைமந்த என்று விrஞ்சன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
விட்டான் $கம்ப.04836.4
சாம்பன் இயம்பத் தாழ் வதனத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நாப்பண் $கம்ப.04837.1
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) விrந்தால் அன்ன சிrப்பான் அறிவாளன் $கம்ப.04837.2
கூம்பெலாடும் ேச ைகக்கமலத்தன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04837.3
ஏம்பல் வரத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிந்ைத தெரழுப்பான்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04837.4
நயிேர நிைனவின் முன்ேன ெநடுந்திைரப் பரைவ ஏழும் $கம்ப.04838.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ைதயைலத் தருதற்கு
ஒத்த $கம்ப.04838.2
ேபாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrதி என்று புலைம த புன்ைம
காண்டற்கு $கம்ப.04838.3
ஏயினி என்னின் என்னின் பிறந்தவ யாவ இன்னும் $கம்ப.04838.4
இலங்ைகைய இடந்து ேவேராடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தருக என்றாலும் $கம்ப.04839.1
விலங்கின தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவெராடும் விளிய நூறிப்
$கம்ப.04839.2
ெபாலங் குைழ மயிைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாது எனப்
புகன்றிட்டாலும் $கம்ப.04839.3
கலங்கலி உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம்
முடிக்குவல் கடிது காண்டி. $கம்ப.04839.4

ஓசைன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறும் உள் அடி உள்ளதாக $கம்ப.04840.1
ஈசன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) அளந்தது ஏய்ப்ப இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இனிது தாவி $கம்ப.04840.2
வாசவன் முதேலா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைலயினும் இலங்ைக வாழும் $கம்ப.04840.3
நசைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நூறி நிைனத்தது முடிப்பல் பின்னும்.
$கம்ப.04840.4
முற்றும் ந உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முற்றும் விழுங்குவான்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முந்ந $கம்ப.04841.1
உற்றேத எனினும் அண்டம் உைடந்துேபாய்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதனும் $கம்ப.04841.2
இற்ைற நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அருளும் எம் ேகான் ஏவலும்
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலும் $கம்ப.04841.3
கற்ைறவா சிைறகள் ஆகக் கலுழனின் கடப்பல் காண்டி. $கம்ப.04841.4
ஈண்டு இனிது உைறமின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) எறி
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04842.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) காறும் விைட தம்மின்
விைரவின் என்னா $கம்ப.04842.2
ஆண்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அமர தூவச் $கம்ப.04842.3

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதவுட சிமயத் தெயமூவ மேயந்திரத்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெசன்றான் $கம்ப.04842.4
ெபாரு அரு ேவைல தாவும் புந்தியான் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) தாய
$கம்ப.04843.1
ெபரு வடிவு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேயான்
ேமக்கு உறப் ெபயந்த தாள்ேபால் $கம்ப.04843.2
உரு அறி வடிவின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஓங்கினன் உவைம யாலும்
$கம்ப.04843.3
திருவடி என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யாவக்கும் தெரழுய
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04843.4
பாநிழல் பரப்பும் ெபான் ேத ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதிப் பrதி
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.04844.1
ேபா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்பும் ேமேலா புகழ் என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
புக்குத் $கம்ப.04844.2
தா_ெப.(தா_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்பும் ேதாளான் தடங்கடல் தாவா
முன்னம் $கம்ப.04844.3
ந நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உவr தாவி இலங்ைக ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04844.4
பகு வாய மடங்கல் ைவகும் பட வைர முழுதும் மூழ்க $கம்ப.04845.1
உகு வாய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகாள் நாகத்து
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வால்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழின் $கம்ப.04845.2
ெநகு வாய சிகர ேகாடி ெநrவன தெரழுய
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04845.3

மக ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) முதுகில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மந்தரம் எனலும்
ஆனான் $கம்ப.04845.4
மின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) தாளின்
வக்கிய

கழலின் ஆப்பத் $கம்ப.04846.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாற்றம் வாேனா கண்
புலத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தாவ $கம்ப.04846.2
வல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிகர ேகாடி மேயந்திரம் அண்டம் தாங்கும்
$கம்ப.04846.3
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூணின் பாத சிைல எனப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04846.4
அலங்கலில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ம்ைம அரவு எனப் பூதம் ஐந்தும் $கம்ப.04847.1
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகாரப் பாட்டின்
ேவறுபாடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வக்கம்

$கம்ப.04847.2
கலங்குவது எவைரக் கண்டால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ப
ைகவில் ஏந்தி $கம்ப.04847.3
இலங்ைகயில் ெபாருதா அன்ேற மைறகளுக்கு இறுதி ஆவா $கம்ப.04847.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக ஆண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாேனா
துறக்கம் நாடு அருகில் கண்டான் $கம்ப.04848.1
ஈண்டது தான்ெகால் ேவைல இலங்ைக என்று ஐயம் எய்தா $கம்ப.04848.2
ேவண் தரு விண்ணாடு என்னும் ெமய்ம்ைம கண்டு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
மீ ட்டான் $கம்ப.04848.3

காண் தகு ெகாள்ைக உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) இல் எனக் கருத்துள்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04848.4
கண்டெனன் இலங்ைகமூதூ கடிெபாழில் கனக நாஞ்சில் $கம்ப.04849.1
மண்டல மதிலும் ெகாற்ற வாயிலும் மணியில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04849.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தளக் களப மாட வதியும்

பிறவும் என்னா
$கம்ப.04849.3
அண்டமும் திைசகள் எட்டும் அதிரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டி ஆத்தான்
$கம்ப.04849.4
வன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வrெகாள்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) அழல் உமிழும் வாய
$கம்ப.04850.1
ெபான் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைழகள் ேதாறும் புறத்து
உராய்ப் புரண்டு ேபவ $கம்ப.04850.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தம் இல்லான்
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநrந்து கீ ழ் அழுந்தும் நலக்
$கம்ப.04850.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வயிறு கீ றிப் பிதுங்கின குடகள்
மான $கம்ப.04850.4
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) முைழயுள்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு உைளச்
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04851.1
உகல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கக்கி உள் உற ெநrந்த
ஊழின் $கம்ப.04851.2

அகல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பரைவ நாண அரற்றுறு குரல ஆகிப்
$கம்ப.04851.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒளி கரப்ப வாைன மைறத்தன பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04851.4
ெமாய் உறு ெசவிகள் தாழ்ந்து முதுகு உற முைற கால் தள்ள $கம்ப.04852.1
ைம உறு விசும்பின் ஊடு நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாலதிய மஞ்சின் $கம்ப.04852.2
ெமய் உறத் தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என் பிடிெயாடும் ெவருவேலாடும் $கம்ப.04852.3
ைக உற மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) சுற்றிப் பிளிறின களிநல்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.04852.4
ெபான்பிறழ் சிைமயக் ேகாடு ெபாடி உறப் ெபாறியும் சிந்த $கம்ப.04853.1
மின்பிறழ் குடுமிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெவrந் உற ெநrயும் ேவைல
$கம்ப.04853.2
புன் புற மயிரும் பூவா கண்புலம் புறத்து நாறா $கம்ப.04853.3
வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெகௗவி வல்லியம் இrந்த
மாேதா $கம்ப.04853.4
ேதக்கு உறு சிகரக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) திrந்து ெமய் ெநrந்து சிந்தத்
$கம்ப.04854.1
தூக்கு உறு ேதால வாள துrதத்தின்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் $கம்ப.04854.2
தாக்கு உறு ெசருவில் ேநந்தா தாளற வசத்

தாவி $கம்ப.04854.3
ேமக்கு உற விைசத்தா என்னப் ெபாலிந்தன விஞ்ைச ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
$கம்ப.04854.4

தாரைக சுடகள் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தவிரத் தாழ்ந்து $கம்ப.04855.1
பா இைட அழுந்துகின்ற பட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பனி மாக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.04855.2
கூ உகிக் குவவுத் ேதாளான் கூம்பு எனக் குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04855.3
ஆகலி அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆழும் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
எனல் ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.04855.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) குங்குமம் குலிகம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.04856.1
ேபாது உகு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) என்று
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுடக்கத்த யாவும் பூசி $கம்ப.04856.2
மீ து உறு சுைன ந ஆடி அருவி ேபாய் உலகின் வழ்வ

$கம்ப.04856.3
ஓதிய குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) கீ றிக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந ெசாrவது
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04856.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறும் மத்து இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னக் கன
வைர திrயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.04857.1
மிடல் உறு புலன்கள் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய்த் தவ விசும்பின் உற்றா $கம்ப.04857.2
திடல் உறு கிrயில் தத்தம் ெசய்விைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முற்றா $கம்ப.04857.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உறு பாசம் வசா
 உம்பச் ெசல்வாைர ஒத்தா $கம்ப.04857.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இயல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) கீ றி ெவடித்தலும்
நடுக்கம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04858.1

மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் தளிக்ைக மாத_ெப.(மாத_ெப.) தழ இக் ெகாளப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா $கம்ப.04858.2
அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் அள்ளத் திrந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அணங்கு புல்லக் $கம்ப.04858.3
கயிைலயில் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைவத்
தனித்தனிக் கடுத்தல் ெசய்தா $கம்ப.04858.4
ஊறிய நறவும் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றமும்
உணைவ உண்ணச் $கம்ப.04859.1
சீறிய மனத்த தெயமூவ மடந்ைதய ஊடல் தவுற்று $கம்ப.04859.2
ஆறின அஞ்சுகின்றா அன்பைரத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$கம்ப.04859.3
ஏறின இட்டு நத்த ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிளிக்கு இரங்குகின்றா
$கம்ப.04859.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நிகழும் ேவைல இைமயவ
முனிவ மற்றும் $கம்ப.04860.1
முத்திறத்து உலகத்தாரும் முைறமுைற விசும்பின் ெமாய்த்தா $கம்ப.04860.2
ெதவுத்து உறு மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்தும்
சுண்ணமும் மணியும் தூவி $கம்ப.04860.3
வித்தக ேசறி என்றா வரனும்

விைரவது ஆனான் $கம்ப.04860.4
குறு முனி குடித்த ேவைல குப்புறும் ெகாள்ைகத்து
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.04861.1
ெவறுவிது விசயம் ைவகும் விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அலங்கல் வர $கம்ப.04861.2

சிறிது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று இகழல் பாைல அல்ைல
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேசறி என்னா $கம்ப.04861.3
உறுவலித் துைணவ ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
ஒருப்பட்டான் ெபாருப்ைப ஒப்பான் $கம்ப.04861.4
இலங்ைகயின் அளவிற்று அன்றால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் $கம்ப.04862.1
விலங்கவும் உளதன்று என்று விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) வியந்து
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04862.2
அலங்கல் தாழ் மாபன் முன் தாழ்ந்து அடித்துைண அழுத்தேலாடும் $கம்ப.04862.3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகழு மைலயும் தாளும் பூதலம் புக்க மாேதா
$கம்ப.04862.4
வால் விைசத்து எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வன்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மடக்கி மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ஒடுக்கி மானத் $கம்ப.04863.1
ேதால் விைசத் ேதாள்கள் ெபாங்கக் கழுத்திைனச் சுருக்கித் தூண்டும் $கம்ப.04863.2
கால் விைசத் தடக்ைக நட்டி கண்புலம் கதுவா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கம்ப.04863.3
ேமல் விைசத்து எழுந்தான் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) விrஞ்சன் நாடு உrஞ்ச
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04863.4
ஆயவன் எழுதேலாடும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைண
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) யாவும் $கம்ப.04864.1
ேவய் உய குன்றும் ெவன்றி ேவழமும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04864.2
நாயகன் பணி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னா நளி
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைக தாமும் $கம்ப.04864.3

பாய்வன என்ன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) படந்தன பழுவம் மான $கம்ப.04864.4
இைச உைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவகத்தால்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றும் $கம்ப.04865.1
பைச உைட மரமும் மாவும் பல் உயிக் குலமும் வல்ேல $கம்ப.04865.2
திைச உறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறிகடல் இலங்ைக
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04865.3
விைச இல ஆகித் தாழ்ந்து வழ்வன

என்ன
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.04865.4
மாெவாடு மரமும் மண்ணும் வல்லியும் மற்றும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04866.1
ேபாவது புrந்த வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விைசயினால் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
ேபாக்கத் $கம்ப.04866.2
தூவின கீ ழும் ேமலும் தூத்தன சுருதி அன்ன $கம்ப.04866.3
ேசவகன் ேசரா முன்னம் ேசதுவும் இயன்ற மாேதா $கம்ப.04866.4
கீ ண்டது ேவைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந கீ ழ் உறக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாக $கம்ப.04867.1
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவளிப்பட மணிகள் மின்ன
$கம்ப.04867.2
ஆண்தைக அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரவினுக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) வாழ்வும் $கம்ப.04867.3
காண்தகு தவத்தன் ஆேனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக் களிப்புக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04867.4

ெவய்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைறயினால் ந ேவைலையக் கிழிய வசி

$கம்ப.04868.1
ெநாய்தின் ஆ அமுதம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநான்ைமேய நுவலும் நாக $கம்ப.04868.2
உய்தும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்பது என்ேன உறுவலிக் கலுழன் ஊழின்
$கம்ப.04868.3
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ஆம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அலக்கண் உற்று இrயல்
ேபானா $கம்ப.04868.4
துள்ளிய மகர மீ ன்கள் துடிப்பு அறச் சுறவு தூங்க $கம்ப.04869.1
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) பைனமீ ன் துஞ்சத் திவைலயது ஊழிக் காலின்
$கம்ப.04869.2
வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைச ெபார
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாr $கம்ப.04869.3
தள்ளிய திைரகள் முந்து உற்று இலங்ைக ேமல்
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.04869.4
இடுக்கு உறு ெபாருள்கள் என்னாம் எண்திைச சுமந்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.04870.1
நடுக்கு உற விசும்பில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாயகன் தூதன் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கம்ப.04870.2
ஒடுக்கு உறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) வன் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அடிெயாடும்
ஒடித்த அந்நாள் $கம்ப.04870.3

முடுக்கு உறக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முத்தைலக் கிrைய
ஒத்தான் $கம்ப.04870.4
ெகாட்பு உறு புரவித் தெயமூவக் கூ நுதிக் குலிசத்தாற்கும் $கம்ப.04871.1
கண் புலம் கதுவல் ஆகா ேவகத்தான் கடலும் மண்ணும் $கம்ப.04871.2
உள்படக் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்டம் உற உள
ெசலவின் ஒற்ைறப் $கம்ப.04871.3
புட்பக விமானம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இலங்ைக ேமல் ேபாவது ஒத்தான் $கம்ப.04871.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முனிவர வியந்து
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04872.1
மண்ணவ இைறஞ்சச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாருதி
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) உள் கூர $கம்ப.04872.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் தன்ைன
அமுக்குெவன் இன்னும் என்னாக் $கம்ப.04872.3
கண்ணுதல் ஒழியச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கயிைலயங் கிrைய ஒத்தான் $கம்ப.04872.4
மாணியாம் ேவடம் தாங்கி மல அயற்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மாண்டு ஓ
$கம்ப.04873.1
ஆணியாய் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அறப்ெபாருள் நிரப்பும்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.04873.2

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெநடுநாள்
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திrதைலச்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ைனக் $கம்ப.04873.3
காணிய விைரவில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கனக மால் வைரயும் ஒத்தான் $கம்ப.04873.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கிழித்து உதிர மீ ன்கள் மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$கம்ப.04874.1
குைழவு உறத் திைசகள் கீ ற ேமருவும் குலுங்கக் ேகாட்டின் $கம்ப.04874.2
முைழ உைடக் கிrகள் முற்ற முடுகுவான் முடிவு காலத்து $கம்ப.04874.3
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உறக் கடுகும் ேவகத் தாைதயும் அைனயன் ஆனான்
$கம்ப.04874.4
தடக்ைக நால் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) பத்துத் தைலெயாடும் உைடயான் தாேன
$கம்ப.04875.1
அடக்கி ஐம்புலன்கள் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அறுதலாேல $கம்ப.04875.2
ெகடக் குறியாகி மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04875.3
வடக்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைக
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பருதி வானவனும்
ஒத்தான் $கம்ப.04875.4
புறத்து உறல் அஞ்சி ேவறு ஓ அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) புக்கு
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபாக்கி $கம்ப.04876.1
மறத் ெதவுழில் அரக்கன் வாழும் மாநக மனுவின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04876.2

திறத்தைக இராமன் என்னும் ேசவகற் பற்றிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04876.3
அறத்தைக அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேபா ஆழியும்
அைனயன் ஆனான் $கம்ப.04876.4
ேகழ் உலாம் முழு நிலாவில் கிள ஒளி இருைளக் கீ றப் $கம்ப.04877.1
பாழி மா ேமரு நாண விசும்பு இைடப் படந்த ேதாளான் $கம்ப.04877.2
ஆழி சூழ் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) முருங்க
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04877.3
ஊழிநாள் வடபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவா முழு
மதியும் ஒத்தான் $கம்ப.04877.4
அடல் எல் ஆம் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) மாயற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காட்டக் $கம்ப.04878.1
குடல் எலாம் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) சிந்தக் குன்று எனக்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04878.2
திடல் எலாம் ெதவுடந்து ெசல்லச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விசும்பு ஒதுங்கு
அத்தெயமூவக் $கம்ப.04878.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் கடக்கத் தாவும் கலுழனும் அைனயன் ஆனான்
$கம்ப.04878.4
நாலிேனாடு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் நடுக்கு உற அடுக்கும் நாக
$கம்ப.04879.1

ேமல் இல் ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காறும்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூலத்தன்
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) $கம்ப.04879.2
காலினால் அளந்த வான முகட்ைடயும் கடக்கக் கால $கம்ப.04879.3
வாலினால் அளந்தான் என்று வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மருளச் ெசன்றான்
$கம்ப.04879.4
விளித்துப் பின் ேவைல தாவும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வால்
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) எய்க்கும் $கம்ப.04880.1
அளித் துப்பின் அநுமன் என்னும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துைண
ெபற்றதாயும் $கம்ப.04880.2
களித்துப் புன் ெதவுழில் ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரக்க கண்ணுறுவ என்ன $கம்ப.04880.3
ஒளித்துப் பின்ெசல்லும் காலன் பாசத்ைத ஒத்தது அன்ேற $கம்ப.04880.4
ேமருைவ முழுதும் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ து
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவக நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$கம்ப.04881.1
காநிறத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏவக் கலுழன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காைலச் $கம்ப.04881.2
ேசாவு உறும் மனத்த தாகிச் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுற்று நங்கிப் $கம்ப.04881.3
ேபவுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறங்கு ேபழ்வால்
$கம்ப.04881.4
குன்ெறாடு குணிக்கும் ெகாற்றக் குவவுத்ேதாள் குரக்குச் சீயம் $கம்ப.04882.1

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ேவகத் திண்கால்
எறிதரத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ைவகும் $கம்ப.04882.2
மின்ெதவுட வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆன விமானங்கள்
விைசயில் தம்மில் $கம்ப.04882.3
ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாக்கடல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.04882.4
வலங்ைகயின் வயிர ஏதி ைவத்தவன் ைவகும்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04883.1
கலங்கியது ஏகுவான்தன் கருத்து என் ெகால் என்னும் கற்பால் $கம்ப.04883.2
விலங்கு அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

முடுகிய
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ெவய்ேயா $கம்ப.04883.3
இலங்ைகயின் அளவு அன்று என்னா இம்ப நாடு இrந்தது இப்பால் $கம்ப.04883.4
ஓசைன உலப்பு இலாத உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அைமந்து உைடய என்னத்
$கம்ப.04884.1
ேதசமும் நூலும் ெசால்லும் திமிங்கில கிலங்ேகளாடும் $கம்ப.04884.2
ஆைசைய உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) அன்று
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாக்ைக $கம்ப.04884.3
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

காலின் வந்து

மிதந்தன மீ ன்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04884.4
ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உருவத்து
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேபாகின்ற
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) $கம்ப.04885.1

தருவன தடக்ைக தள்ளா நிமிச்சிய தம்முள்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04885.2
ஒருவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குணத்து வள்ளல் ஓ உயித் தம்பி என்னும்
$கம்ப.04885.3
இருவரும் முன்னச் ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.)
ஒத்தன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலும் $கம்ப.04885.4
இந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எறி கால்
என ஏகும் ேவைலத் $கம்ப.04886.1
திந்நாகம் மா வில் ெசறி கீ ழ்த்திைச காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04886.2
ைகந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அந்நாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வந்தது ஒ
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.04886.3
ைமந்நாகம் என்னும் மைல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற வந்தது அன்ேற
$கம்ப.04886.4
மீ ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசம்ெபான் முடி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மின்
இைமப்ப $கம்ப.04887.1
ஓயா அருவித் திரள் உத்தrயத்ைத ஒப்பத் $கம்ப.04887.2
தேயா உளராகியகால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைம தப்பான்
$கம்ப.04887.3
மாேயான் மகரக் கடல்நின்று எழும் மாண்பது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04887.4
நூல் ஏந்து ேகள்வி நுகரா புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ேநாக்கல் உற்றா $கம்ப.04888.1
ேபால் ஏந்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) ெபாறாது நங்கக் $கம்ப.04888.2

கால் ஆழ்ந்து அழுந்திக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்குழி கச்சம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04888.3
மால் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மந்தர ெவற்பு மானா $கம்ப.04888.4
தள்ளற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிைற மாடு
தைழப்ெபாடு ஓங்க $கம்ப.04889.1
எள்ளற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலாது
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04889.2
வள்ளல் கடைலக் ெகடநக்கி மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ெவௗவி $கம்ப.04889.3
உள் உற்று எழும் ஓ உவணத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஏயும்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04889.4
ஆன்று ஆழ் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந இைட ஆதிெயாடு அந்தம் ஆகித்
$கம்ப.04890.1
ேதான்றாதுநின்றான் அருள் ேதான்றிட முந்து
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04890.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஆம் உலகத்ெதவுடும் முற்று உயிராய மற்றும்
$கம்ப.04890.3
ஈன்றாைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவணத் தனி
அண்டம் என்ன $கம்ப.04890.4
இந்நrல் என்ைனத் தரும் எந்ைதைய
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்றி $கம்ப.04891.1
ெசய்ந்நைம ெசய்ேயன் எனச் சிந்தைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தின் $கம்ப.04891.2

அந்நrல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல் அந்தணன் ஆதி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அம் $கம்ப.04891.3
முந்நrல் மூழ்கித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைளத்தவா ேபால்
$கம்ப.04891.4
பூவால் இைடயூறு புகுந்து ெபாறாத ெநஞ்சின் $கம்ப.04892.1
ேகா ஆம் முனி சீறிட ேவைல குளித்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04892.2
மூவா முதல் நாயகன் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்நாள் $கம்ப.04892.3
ேதவ ஆசுர ேவைலயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்ன $கம்ப.04892.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) குங்குமம் ஒப்பன நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) வாய்ந்த நrன் $கம்ப.04893.1
இறங்கும் பவளக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) சுற்றின ெசம்ெபான் ஏய்ந்த $கம்ப.04893.2
பிறங்கும் சிகரப் பட முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ெதவுறும் பிணாேவாடு
$கம்ப.04893.3
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகரங்கள்
உயிப்ெபாடு உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபர
$கம்ப.04893.4
கூன் சூல் முதி இப்பி குைரக்க நிைரத்த பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) $கம்ப.04894.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சூல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
பளிங்கு முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கம்ப.04894.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சூலநாளில் தைக முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உயித்த
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $கம்ப.04894.3

மீ ன்சூழ்வரும் அம் முழு ெவண்மதி வறு
 சீற $கம்ப.04894.4
பல்லாயிரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) காசு_ெப.(காசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
பாடு இைமக்கும் $கம்ப.04895.1
கல்லா சிமயத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைகத்தலம் நண்டு காட்டித் $கம்ப.04895.2
ெதவுல் ஆகலியுள் புக மூழ்கி வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ேதாற்றத்து
$கம்ப.04895.3
எல் ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈட்டம்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுகின்றது என்ன
$கம்ப.04895.4
மைனயில் ெபாலி மாக ெநடுங்ெகாடி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏய்ப்ப
$கம்ப.04896.1
விைனயில் திரள் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவித்திரள் தூங்கி
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.04896.2
நிைனவில் கடலூடு எழேலாடும்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்காச் $கம்ப.04896.3
சுைனயில் பைனமீ ன் திமிேலாடு ெதவுடந்து
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04896.4
ெகாடு நாெலாடு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) குலப்பைக குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
மூன்றும் $கம்ப.04897.1
சுடு ஞானம் ெவளிப்பட உய்ந்த துயக்கு இலாேபால் $கம்ப.04897.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) முைழத்தைல விம்மல்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கி

$கம்ப.04897.3
ெநடுநாள் ெபாைற உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உயிப்பு
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $கம்ப.04897.4

எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ேணாடு
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆடி $கம்ப.04898.1
உழுந்து ஓடு காலத்திைட உம்பrன் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) எங்கும் $கம்ப.04898.2
ெகாழுந்து ஓடி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுங்குன்ைற வியந்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04898.3
அழுங்கா மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் எனா அயித்தான் $கம்ப.04898.4
நேமல் படரா ெநடுங்குன்று நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்றல் $கம்ப.04899.1
சீேமல் படராது_எதி.ம.வி.எச்.(பட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்
சிந்ைத உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04899.2
ேவ ேமல்பட வன்தைல கீ ழ்ப்பட நூக்கி விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
$கம்ப.04899.3
ஊேமல் படரக் கடிது உம்பrன் மீ து உயந்தான் $கம்ப.04899.4
உந்தாமுன் உைலந்து உய ேவைல ஒளித்த குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$கம்ப.04900.1
சிந்தாகுலம் உற்றது பின்னரும் தவில் அன்பால் $கம்ப.04900.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு ஓ சிறு மானுட
ேவடம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04900.3

எந்தாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகள் என இன்ன இைசத்தது அன்ேற
$கம்ப.04900.4
ேவற்றுப் புலத்ேதான் அலன் ஐய
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04901.1
மாற்றுச் சிைற என்று அr வச்சிரம் மாண ஓச்ச $கம்ப.04901.2
வற்றுப்பட

நூறிய ேவைலயின் ேவைல உய்த்துக் $கம்ப.04901.3
காற்றுக்கு இைறவன் எைனக் காத்தனன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) காந்த.
$கம்ப.04901.4
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) அருங்காதலன் ஆதலின்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தூண்ட $கம்ப.04902.1
என்னால் உனக்கு ஈண்டு ெசயற்கு உrத்தாயது இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
$கம்ப.04902.2
ெபான்னா சிகரத்து இைற ஆறிைன ேபாதி என்னா $கம்ப.04902.3
உன்னா உயந்ேதன் உயவிற்கும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய் $கம்ப.04902.4
கா ேமக வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) பணி பூண்டனன் காலின்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.04903.1
ேதவான் வருகின்றனன் சீைதையத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உய்யப் $கம்ப.04903.2
ேபவான் அயல் ேசறி இதில் ெபரும்ேபறு இல் என்ன $கம்ப.04903.3
நேவைலயும் என்ைன உைரத்தது நதிநின்றாய் $கம்ப.04903.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாயினும் நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
எனக்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று நாடி $கம்ப.04904.1

இற்ேற இைற எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஏயது
ேகாடி என்னால் $கம்ப.04904.2
ெபான்தா அகல் மாப தம் இல்லுைழ
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாேத $கம்ப.04904.3
உற்றாெசயல் மற்றும் உண்டநூ என உற்று உைரத்தான் $கம்ப.04904.4
உைரத்தான் உைரயால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஊறு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்பது உன்னி $கம்ப.04905.1
விைரத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
விட்டு விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04905.2
சிrத்தான் அளேவ சிறிது அத்திைசச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04905.3
வைரத்தாழ் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபான் குடுமித் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மாடு கண்டான் $கம்ப.04905.4
வருந்ேதல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் துைண வானவன் ைவத்த
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.04906.1
அருந்ேதன் இனி யாதும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) நிரப்பி
அல்லால் $கம்ப.04906.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதன்ெமாழி சார நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாேத $கம்ப.04906.3
இருந்ேதன் நுகந்ேதன் இதன்ேமல் இனி ஈவது என்ேனா $கம்ப.04906.4
முன்பின் சிறந்தா இைட உள்ளவ காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) முற்றப் $கம்ப.04907.1

பின்பின் சிறந்தா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகக்கு $கம்ப.04907.2
என்பின் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயது ஒ ஊற்றம்
உண்டு என்னல் ஆேம $கம்ப.04907.3
அன்பின் சிறந்தாயது ஒ பூசைன யாகண் உண்ேட $கம்ப.04907.4
ஈண்ேட கடிது ஏகி இலங்ைக
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04908.1
ஆண்டான் அடிைமத் ெதவுழில் ஆற்றலின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உண்ேட
$கம்ப.04908.2
மீ ண்டால் நுகேவன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
என ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைம
$கம்ப.04908.3
பூண்டான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கண்புலம் பிற்பட முன்பு
ேபானான் $கம்ப.04908.4
ெசவ்வான் கதிரும் குளி திங்களும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ைவகும் $கம்ப.04909.1
ெவவ்ேவறு அரணங்களும் மீ ெனாடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மற்றும் $கம்ப.04909.2
எவ்வாய் உலகத்தவும் ஈண்டி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தம்மின் $கம்ப.04909.3
ஒவ்வாதன ஒத்திட ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காலும்
ஒத்தான் $கம்ப.04909.4
நேமல் கடல்ேமல் நிமிகின்ற நிமிச்சி ேநாக்காப் $கம்ப.04910.1
பாேமல் தவழ் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) பாய் நடவாப் பதத்து என்
$கம்ப.04910.2

ேதேமல் குதிெகாண்டவன் இத்திறம் சிந்ைதெசய்தான் $கம்ப.04910.3
ஆேமல்ெகால் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் $கம்ப.04910.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒத்து ஒளி வால் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஊழின்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இைமப்ப $கம்ப.04911.1
நள் ஒத்து உய ேதாளின் விசும்பு நிரம்பு ெமய்யின் $கம்ப.04911.2
ேகாள் ஒத்தவன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விசும்பு இரு கூறு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04911.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒத்தது ேமல் ஒளி கீ ழ் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$கம்ப.04911.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தலத்திைட முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) வப்பான்

$கம்ப.04912.1
ஏன்று உற்று வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வலி எம்ைம
உணத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று $கம்ப.04912.2
ஆன்று உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா குைறேநர
அரக்கி ஆகித் $கம்ப.04912.3
ேதான்றுற்று நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) சுரைசப்
ெபயச் சிந்ைத தூயாள் $கம்ப.04912.4
ேபழ்வாய் ஒ அரக்கி உருக்ெகாடு ெபட்பின் ஓங்கிக் $கம்ப.04913.1
ேகாள்வாய் அrயின் குலத்தாய் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றும் உட்க
$கம்ப.04913.2
வாழ்வாய் எனக்கு ஆம் இடமாய் வருவாய் ெகால் என்னா $கம்ப.04913.3

நள்வாய் விசும்பும் தனது உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெநருக்க
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04913.4
தேய எனல் ஆய பசி பிணி தத்தல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04914.1
ஆேய விைரவு உற்று எைன அண்மிைன வண்ைமயாள $கம்ப.04914.2
நேய இனி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிணங்ெகாள் பிணங்கு
எயிற்றின் $கம்ப.04914.3
வாேய புகுவாய் வழி மற்று இைல வானின் என்றாள் $கம்ப.04914.4
ெபண்பால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பசிப் பீைழ ஒறுக்க
ெநாந்தாய் $கம்ப.04915.1
உண்பாய் எனது ஆக்ைகைய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உதவற்கு ேநவல்
$கம்ப.04915.2
விண்பாலவ நாயகன் ஏவல்
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டால் $கம்ப.04915.3
நண்பால் எனச் ெசால்லினன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாளன் நக்காள்
$கம்ப.04915.4
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏழ் உலகங்களும் காண
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) யாக்ைக தன்ைன $கம்ப.04916.1
ஆந்ேத பசிதவன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆைண என்று அன்னள்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04916.2
ஓந்தானும் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருேவன் நினது
ஊழில் ேபழ்வாய்ச் $கம்ப.04916.3
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுகின்ேறன் வைலயாம்
எனில் தின்றிடு என்றான் $கம்ப.04916.4

அக்காைல அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆகப் $கம்ப.04917.1
புக்கால் நிைறயாத_எதி.ம.ெப.எச்.(நிைற_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புைழப் ெபருவாய் திறந்து $கம்ப.04917.2
விக்காது விழுங்க நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
அதுேநாக்கி வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.04917.3
திக்கு ஆ அவள்வாய் சிறிதாம்வைக ேசணில் நண்டான் $கம்ப.04917.4
நண்டான் உடேன சுருங்கா நிமி வாய் இடத்தின் $கம்ப.04918.1
ஊண்தான் என உற்று ஒ உயிப்பு உயிராத முன்னம் $கம்ப.04918.2
மீ ண்டான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டன விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உைறேவாகள் எம்ைம $கம்ப.04918.3
ஆண்டான் வலன் என்று அலதூய் ெநடிது ஆசி
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.04918.4
மின் ேமல் பட ேநான்ைமயின் ஆம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வக்கம்

நங்கித்
$கம்ப.04919.1
தன்ேமனியளாய் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தாயினும்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தாழ $கம்ப.04919.2
என் ேமல் முடியாதன என்று இனிது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04919.3
ெபான் ேமனியனும் ெநடிது ஆசி
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.04919.4
கீ தங்கள் இைசத்தன கின்னர கீ தம்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04920.1

ேபதங்கள் இயம்பின ேபைதய ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $கம்ப.04920.2
பூதங்கள் ெதவுடந்து புகழ்ந்தன பூசுேரச $கம்ப.04920.3
ேவதங்கள் இயம்பின தெனமூறல் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04920.4
மந்தாரம் உந்து மகரந்தம்_ெப.(மகரந்தம்_ெப.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
$கம்ப.04921.1
ெசந்தாமைர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்துச் ெசறி ேவ சிைதப்பத் $கம்ப.04921.2
தம்தாம் உலகத்திைட விஞ்ைசய பாணி தாழாக் $கம்ப.04921.3
கந்தார வைணக்களி

ெசஞ்ெசவி தாழ்ந்து நுங்க $கம்ப.04921.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காநிறப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேவேறயும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04922.1
ெபாங்கு ஆகலிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தரப் ெபாலிவேத ேபால் $கம்ப.04922.2
இங்கு ஆ கடத்தி எைன என்னா எழுந்தாள் $கம்ப.04922.3
அங்காரதாைர பிறிது ஆலாலம் அன்னாள் $கம்ப.04922.4
காதக் கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் $கம்ப.04923.1
பாதச் சிலம்பின் ஒலி ேவைல ஒலி பம்ப $கம்ப.04923.2
ேவதக் ெகாழுஞ்சுடைர நாடி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமல்நாள் $கம்ப.04923.3
ஓதத்து இன் ஊடு வரு ைகடவைன ஒத்தாள் $கம்ப.04923.4
துண்டப் பிைறத்துைண எனச் சுட எயிற்றாள் $கம்ப.04924.1
கண்டத் திைடக் கைற உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைகம்மா $கம்ப.04924.2

முண்டத்து உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உrயால் முளr
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04924.3
அண்டத்தினுக்கு உைற அைமத்தைனய வாயாள் $கம்ப.04924.4
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல ெநடுங்கடலின் ந
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.04925.1
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அலம்ப முடி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு
ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04925.2
அன்று ஆய்திறத்தவன் அறத்ைத அருடூளாடும் $கம்ப.04925.3
தின்றாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
என்பது தெரழுந்தான் $கம்ப.04925.4
ேபழ் வாய் அகத்து அலது ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04926.1
நள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகத்தின் இைட ஏகும் ெநறி காணான் $கம்ப.04926.2
வாழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) அனுக்க வளவாள் பில வயிற்ைறப் $கம்ப.04926.3
ேபாழ்வான் நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்ெமாழி புகன்றான்
$கம்ப.04926.4
சாயா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தழுவினாய் தழிய பின்னும் $கம்ப.04927.1
ஓயா உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைச கண்டும்
உணகில்லாய் $கம்ப.04927.2
வாயால் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வான்வழி அைடத்தாய் $கம்ப.04927.3

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாைர என்ைன இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல என்றான் $கம்ப.04927.4
ெபண்பால் எனக் கருது ெபற்றி ஒழி உற்றால் $கம்ப.04928.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பாலவக்கும் உயி வடுவது

ெமய்ேய $கம்ப.04928.2
கண்பால் அடுக்க உய காலன் வருேமனும் $கம்ப.04928.3
உண்பால் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒழிப்பது
அrது என்றாள் $கம்ப.04928.4
திறந்தாள் எயிற்ைற_ெப.(எயிறு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இைட ெசன்றான் $கம்ப.04929.1
அறந்தான் அரற்றியது அயத்து அமர எய்த்தா $கம்ப.04929.2
இறந்தான் எனக்ெகாடு ஒ இைமப்பதனின் முன்னம் $கம்ப.04929.3
பிறந்தான் எனப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேகாளr ெபயந்தான் $கம்ப.04929.4
கள்வாய் அரக்கி கதறக் குட கணத்தில் $கம்ப.04930.1
ெகாள் வா தடக்ைகயன் விசும்பின்மிைச
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04930.2
முள்_ெப.(முள்_ெப.) வாய் ெபாருப்பின் முைழ
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாய்தின் $கம்ப.04930.3
உள் வாழ் அரக் ெகாடு எழு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கலுழன் ஒத்தான்
$கம்ப.04930.4
சாகா வரத் தைலவrல் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04931.1

ஏகா அரக்கி குட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
எழுந்தான் $கம்ப.04931.2
மா கால் விைசக்க வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
உற வாேலாடு $கம்ப.04931.3
ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கதலிக்கு உவைம ஆனான் $கம்ப.04931.4
ஆத்தாகள் வானவகள் தானவ அழுங்கா $கம்ப.04932.1
ேவத்தா விrஞ்சனும் வியந்து மலெவள்ளம் $கம்ப.04932.2
தூத்தான் அகன் கயிைலயில் ெதவுைலவு இேலானும் $கம்ப.04932.3
பாத்தான் முனி தைலவ ஆசிகள் பகந்தா $கம்ப.04932.4
மாண்டாள் அரக்கி அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) வாய் வயிறு
காறும் $கம்ப.04933.1
கீ ண்டான் இைமப்பின் இைட ேமருகிr கீ ழா $கம்ப.04933.2
நண்டான் வயக் கதி
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெநடிது என்னப்
$கம்ப.04933.3
பூண்டான் அருக்கன் உய வானின்வழி ேபானான் $கம்ப.04933.4
ெசாற்றாகள் ெசாற்றதுைண பல ெதவுைகயது அன்ேறா $கம்ப.04934.1
முற்றா முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானின் இைட முந்ந $கம்ப.04934.2
rல் தாவி எற்று எனினும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி இலங்ைக
$கம்ப.04934.3
உற்றால் விலங்கும் இைடயூறு என உணந்தான் $கம்ப.04934.4

ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உன்னாத் $கம்ப.04935.1
ேதறல் இல் அரக்கபுr தைம அைவ தரா $கம்ப.04935.2
ஏறுவைக இங்கு உளது இராம என எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04935.3
மாறும் அதின் மாறு பிறிது இல் என மதித்தான் $கம்ப.04935.4
தசும்பு உைடக் கனகம் நாஞ்சில் கடிமதில் தணித்து ேநாக்கா $கம்ப.04936.1
அசும்பு உைடப் பிரசத் தெயமூவக் கற்பக நாட்ைட அண்மி $கம்ப.04936.2
விசும்பு இைட ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விலங்கி ேவறு இலங்ைக மூதூப் $கம்ப.04936.3
பசும் புைடச் ேசாைலத்து ஆங்ேகா பவள மால் வைரயில் பாய்ந்தான்
$கம்ப.04936.4
ேமக்கு உறச் ெசல்ேவான் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவைலேமல் இலங்ைக ெவற்பு $கம்ப.04937.1
நூக்கு உறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநான்ைம
$கம்ப.04937.2
ேபாக்குறற்கு இைடயூறாகப் புயெலாடு ெபாதிந்த வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
$கம்ப.04937.3
தாக்குறத் தகந்து சாயும் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) எனத் தக்கது அன்ேற $கம்ப.04937.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அடி உற்று மீ து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறு வரம்பின்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.04938.1
எண் அடி அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றில்
நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04938.2
விண்ணிைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்னும் ெமல்லியல்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநாக்கக் $கம்ப.04938.3
கண்ணடி ைவத்தது அன்ன இலங்ைகையக் கண்ணில் கண்டான் $கம்ப.04938.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நளினக் ைக மறித்து நாக
$கம்ப.04939.1
ெபான் நக இதைன ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பது புல்லிது அம்மா $கம்ப.04939.2
அந்நக இதனின் நன்ேறல் அண்டத்ைத முழுதும் ஆள்வான் $கம்ப.04939.3
இந்நக இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அதற்கு ஏது என்றான் $கம்ப.04939.4
மாண்டது ஓ நிலத்திற்றாம் என்று உணத்துதல் வாய்ைமத்து அன்றால்
$கம்ப.04940.1
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.)
இன்றி விைழந்த துய்க்கும் $கம்ப.04940.2
ஈண்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஈறு
இலது யாண்டுக் கண்டாம் $கம்ப.04940.3
ஆண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துறக்கம் அஃேத அருமைறத் துணிவும்
அம்மா $கம்ப.04940.4

உள் புலம் எழுநூறு என்ப ஓசைன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றில்
$கம்ப.04941.1
தெடமூபு உறு ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இதன் உைழச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றால் $கம்ப.04941.2
நுட்புலம் நுணங்கு ேகள்வி நுைழவின எனினும்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04941.3
கண் புலம் வரம்பிற்றாேம காட்சியும் கைரயிற்றாேம $கம்ப.04941.4
ெபான்ெகாண்டு இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணிையக்ெகாடு ெபாதிந்த $கம்ப.04942.1
மின்ெகாண்டு அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவயிைலக்ெகாடு சைமத்த $கம்ப.04942.2
என்ெகாண்டு இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனத்
தெரழுவு இலாத $கம்ப.04942.3
வன் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) விட்டு மதி முட்டுவன
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $கம்ப.04942.4
நாக ஆலயங்ெகௗ◌ாடு நாக உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) தம் $கம்ப.04943.1
பாகு ஆ மருங்கும் இல என்ன உய பண்ப $கம்ப.04943.2
ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) அஞ்ச அகல் ேமருைவ அனுக்கும் $கம்ப.04943.3
மாகால் வழங்கு சிறு தெனமூறல் என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04943.4
மாகாrன் மின்ெகாடி மடக்கின அடுக்கி $கம்ப.04944.1
மீ காரம் எங்கணும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) விளக்கி
$கம்ப.04944.2
ஆகாய கங்ைகயிைன அங்ைகயினின் அள்ளிப் $கம்ப.04944.3

பாகு ஆய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெசால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வசுபடு

அகாரம் $கம்ப.04944.4
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இைச கிண்கிணிப் பதுமச் $கம்ப.04945.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெசவிச் ெசழும் பவளத்தின் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
சுட சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04945.2
மஞ்சின் அஞ்சன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கிய வடித்த
$கம்ப.04945.3
அம் சில் ஓதிேயாடு உவைமய ஆக்குற அைமவ $கம்ப.04945.4
நான நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலக் கற்பக நறுவிைர நான்ற $கம்ப.04946.1
பானம் வாய் உற ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆறு உைடப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $கம்ப.04946.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவாம் விைரச் ெசழுங் கழுநத் துயில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04946.3
வான யாறு தம் அரமியத் தலம் ெதவுறும் மடுப்ப $கம்ப.04946.4
குழலும் வைணயும்

யாழும் என்று இைனயன குைழய $கம்ப.04947.1
மழைல ெமன்ெமாழி கிளிக்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கின்ற மகளி_ெப.) $கம்ப.04947.2
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்ெநடும் தடமணிச்
சுவெதவுறும் துவன்றும் $கம்ப.04947.3
நிழலும் தம்ைமயும் ேவற்றுைம தெரழுவரு
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.04947.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாடங்கள் இந்திரற்கு
அைமவர எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04948.1

மைனயின் மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.) என்னின் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசால்லும் மாசு உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04948.2
அைனயவாம் எனின் அரக்கதம் திருவுக்கும் அளைவ $கம்ப.04948.3
நிைனயலாம் அன்றி உவைகயும் அன்னதாய்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04948.4
மணிகள் எத்துைண ெபrயவும் மால் திரு மாபின் $கம்ப.04949.1
அணியும் காசினும் அகன்றன உள எனல் அrதால் $கம்ப.04949.2
திணியும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகத் திருமைன தெயமூவமாத் தச்சன்
$கம்ப.04949.3
துணிவின்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ெதவுட்டு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில்கள் $கம்ப.04949.4
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) அடங்கலும் கற்பகம் மைன எலாம் கனகம் $கம்ப.04950.1
அர மடந்ைதய சிலதிய அரக்கியக்கு அமர $கம்ப.04950.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) அடங்கி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைழயராய் உழல்குவ ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.04950.3
தரம் அடங்குவது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவமால் $கம்ப.04950.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) என்பவ யாரும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருநகக்கு
இைறவற்கு $கம்ப.04951.1
ஏவல் ெசய்பவ ெசய்கிலாதவ எவ என்னின் $கம்ப.04951.2

மூவ தம்முளும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அங்கு உைழயனா முயலும்
$கம்ப.04951.3
தாவில் மாதவம் அல்லது பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தகுேமா $கம்ப.04951.4
ேபா இயன்றன ேதாற்ற என்று இகழ்தலில் புறம்ேபாய் $கம்ப.04952.1
ேந இயன்ற வன் திைசெதவுறும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.04952.2
ஆrயன் தனித் தெயமூவ மாக் களிறும் ஓ ஆழிச் $கம்ப.04952.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) தனித் ேதருேம இந்நகத் ெதவுகாத $கம்ப.04952.4
வாழும் மன் உயி யாைவயும் ஒருவழி வாழும் $கம்ப.04953.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாயகன் திருவயிறு ஒத்துளது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊ $கம்ப.04953.2
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்தன் அலங்கு ேதப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $கம்ப.04953.3
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.04953.4
தழங்கு ேபrயின் அரவமும் தைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $கம்ப.04954.1
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும் மூrந
முழக்ெகாடு முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04954.2
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புதுக் குதைலய நூபுரக்
குரலின் $கம்ப.04954.3
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமகைலக்
கிண்கிணி வயின்ெதவுறும் மைறயும் $கம்ப.04954.4
மரகதத்தினும் மற்று உள மணியினும் வைனந்த $கம்ப.04955.1

குரகதத் தனித் ேத எலாம் இைமப்பு இல் பல் ேகாடி $கம்ப.04955.2
இரவி ெவட்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கின்ற
இயற்ைகய என்றால் $கம்ப.04955.3
நரகம் ஒக்குமால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துறக்கம்
இந்நகக்கு $கம்ப.04955.4
திருகு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அரக்கரும் கருநிறம் தந்தா
$கம்ப.04956.1
அருகு ேபாகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழைகப் $கம்ப.04956.2
பருகும் இந்நகத் துன் ஒளி பரத்தலில் பசும்ெபான் $கம்ப.04956.3
உருகுகின்றது ேபான்று உளது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) சூழ் உவr $கம்ப.04956.4
அண்டம் முற்றவும் விழுங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்றும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வான் $கம்ப.04957.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனிக் கடிநக ெநடுமைன கதிகட்கு $கம்ப.04957.2
உண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என்று உைரப்பு
அrது ஒப்பிடில் தம்முன் $கம்ப.04957.3
விண்டவாய்ச் சிறு மின்மினி என்னவும் விளங்கா $கம்ப.04957.4
ேதனும் சாந்தமும் மான்மதச் ெசறி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேசறும்
$கம்ப.04958.1
வான நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல கற்பக மலகளும் வய மாத் $கம்ப.04958.2
தான வாrயும் நெராடு மடுத்தலில்
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04958.3
மீ னும் தானும் ஓ ெவறிமணம் கமழுமால் ேவைல $கம்ப.04958.4

தெயமூவத் தச்சைன புகழ்துேமா ெசங்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன்
$கம்ப.04959.1
ெமய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்ைதேய வியத்துேமா விrஞ்சன் $கம்ப.04959.2
ஐயப்பாடு இலா வரத்ைதேய மதித்துேமா அறியாத் $கம்ப.04959.3
ெதவுய்யல் சிந்ைதேயம் யாவைர யாது என்று துதிப்ேபம் $கம்ப.04959.4
வானும் நிலனும் ெபறுமாறு இனி மற்றும் உண்டநூ $கம்ப.04960.1
கானும் ெபாழிலும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கனகத்தினாலும் $கம்ப.04960.2
ஏைன மணியாலும் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவனும் யாவும் $கம்ப.04960.3
ேதனும் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனியும் தரச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக $கம்ப.04960.4
நரும் ைவயமும் ெநருப்பும் ேமல் நிமி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலும்
$கம்ப.04961.1
மாr_ெப.(மாr.) வானமும் வழங்கல வாகும் தம் வளச்சி $கம்ப.04961.2
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேகாபுரத்து உயச்சி கண்டு உணந்தால் $கம்ப.04961.3
ேமரு எங்ஙனம் விளக்குேமா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முற்றும் ெவள்கி
$கம்ப.04961.4
முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியும் என்று எண்ணிப் $கம்ப.04962.1
ெபான்னின் மாநக மீ ச்ெசலான் கதி எனப் புகல்வா $கம்ப.04962.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஆைரயின் ஒளியினில் கண்வழுக் குறுதல் $கம்ப.04962.3

உன்னி நாள்ெதவுறும் விலங்கினன் ேபாதைல
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.04962.4
தய ெசய்குந ேதவரால் அைனயவ ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04963.1
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இல்லது ஓ வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அைமக்குவன் என
மதியாக் $கம்ப.04963.2
காயம் என்னும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணக்கு அறு பதத்ைதயும்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.04963.3
ஏயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) இட்டனன் கயிைல அன்று
எடுத்தான் $கம்ப.04963.4
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி $கம்ப.04964.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புகாது இனி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) புகா என்ைக
வம்ேப $கம்ப.04964.2
திறம்பு காலத்துள் யாைவயும் சிைதயினும் சிைதயா $கம்ப.04964.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புகாது இந்த அணிமதிள் கிடக்ைகநின்று அகத்தின்
$கம்ப.04964.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
திைரக் குைரகடல் இைடயதாய்க் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) $கம்ப.04965.1
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைமக்கின்ற இயல்பால் $கம்ப.04965.2
பண்டு அரா அைணப் பள்ளியான் உந்தியில்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04965.3
அண்டேமயும் ஒத்து இருந்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணி நக அைமதி
$கம்ப.04965.4

பாடுவா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) எண் இல் மற்று அவrனும் பலரால்
$கம்ப.04966.1
ஆடுவாகள் மற்று அவrனும் பலருள அைமதி $கம்ப.04966.2
கூடு வாrைட இன்னியம் ெகாட்டுவா முட்டு இல் $கம்ப.04966.3
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

காண்குறும் ேதவரால் விழு நடம் காண்பா $கம்ப.04966.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மாதேராடு இகலுவ விஞ்ைசய மகளி_ெப.)
$கம்ப.04967.1
ஆன மாதேராடு ஆடுவ இயக்கிய அவைரச் $கம்ப.04967.2
ேசாைன வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அரக்கிய ெதவுடகுவ ெதவுடந்தால்
$கம்ப.04967.3
ஏைன நாகிய அரு நடக் கிrைய ஆய்ந்திருப்பா $கம்ப.04967.4
இைழயும் ஆைடயும் மாைலயும் சாந்தமும் ஏந்தி $கம்ப.04968.1
உைழய என்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவுவ
நிதியங்கள் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.04968.2
விைழயும் ேபாகேம இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாய்ெகாடு
விளம்பின் $கம்ப.04968.3
குைழயும் ெநஞ்சினால் நிைனயினும் மாசு என்று
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04968.4
ெபான்னின் மால்வைரேமல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாழிந்தன ெபாருவ
$கம்ப.04969.1
உன்னி நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊழ்முைற உைரப்பப் $கம்ப.04969.2

பன்னி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல பணி
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதினில் பைடத்தான்
$கம்ப.04969.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தச்சனாம் இந்நக துதிப்பான் $கம்ப.04969.4
மகர வைணயின்

மந்தர கீ தத்து
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04970.1
சகர ேவைலயின் ஆகலி திைசமுகம் தழுவும் $கம்ப.04970.2
சிகர மாளிைகத் தலம் ெதவுறும் தெரழுைவய தற்றும் $கம்ப.04970.3
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
அைனத்தும் $கம்ப.04970.4
பளிக்கு மாளிைகத் தலம் ெதவுறும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதவுறும் பசுந்ேதன்
$கம்ப.04971.1
துளிக்கும் கற்பகத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேசாைலகள் ேதாறும் $கம்ப.04971.2
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதறல் உண்டு ஆடுந பாடுந ஆகிக் $கம்ப.04971.3
களிக்கின்றா அலால் கவல்கின்றா ஒருவைரக் காேணன் $கம்ப.04971.4
ேதறல் மாந்தின ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைச மாந்தின ெசவ்வாய் $கம்ப.04972.1
ஊறல் மாந்தின இன் உைர மாந்தின ஊடல் $கம்ப.04972.2
கூறல் மாந்தின அைனயவத் ெதவுழுது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேகாபத்து $கம்ப.04972.3
ஆறல் மாந்தின அரக்கியக்கு உயி அன்ன அரக்க $கம்ப.04972.4

எறித்த குங்குமத்து இளமுைல
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுய்யில் $கம்ப.04973.1
கறுத்த ேமனியில் ெபாலிந்தன ஊடலில் கனன்று $கம்ப.04973.2
மறித்த ேநக்கிய மல அடி மஞ்சுளப் பஞ்சி $கம்ப.04973.3
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலங்கள் ெபாலிந்தில
அரக்கதம் குஞ்சி $கம்ப.04973.4
விளrச் ெசால்லிய ஓதியால் ேவைலயுள்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04974.1
பவளக் ேகாடு எனப் ெபாலிந்தது பைடெநடும் கண்ணால் $கம்ப.04974.2
குவைளக் ேகாட்டகம் கடுத்தது குளிமுகக் குழுவால் $கம்ப.04974.3
முளrக் கானமும் ஒத்தது முழங்குந இலங்ைக $கம்ப.04974.4
எழுந்தன திrந்து ைவகும் இடத்ததாய் இன்று காறும் $கம்ப.04975.1
கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதைனேய கிளப்பது அல்லால் $கம்ப.04975.2
அழிந்துநின்று ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ேன அல
உடூளான் ஆதி ஆக ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.04975.3
ேவறு உயிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரக்கருக்கு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாதா $கம்ப.04975.4
காயத்தால் ெபrய வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

கணக்கு இல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
கல்லும் $கம்ப.04976.1
ஆயத்தா வரத்தின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அளவு அற்றா
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.04976.2
மாயத்தா அவக்கு எங்ேகனும் வரம்பும் உண்டாேம மற்ேறா $கம்ப.04976.3

ேதயத்தா ேதயம் ேசந்தால் ேதவிலா ெசருவிற் ேசறல் $கம்ப.04976.4
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உலாம் காலும் கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உலாம் ைகயும்
காந்தும் $கம்ப.04977.1
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) இல்ைல அன்னா
$கம்ப.04977.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உலாம் களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் குஞ்சியால்
பஞ்சி குன்றா $கம்ப.04977.3
மழைல யாழ்க் குதைலச் ெசவ்வாய் மாதரும் இல்ைல மாேதா $கம்ப.04977.4
கள் உறக் கனிந்த பங்கி அரக்கைரக் கடுத்த காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.04978.1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உறத் ெதவுடவ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.)
உறக் கடிது ேபாவ $கம்ப.04978.2
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உறுப்பு எயிற்ற
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தைலயன
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெமய்ய $கம்ப.04978.3
உள் உறக் களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றின் உயச்சிய
ஓைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.04978.4
வள்ளிநுண் மருங்குல் என்ன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மருளின்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.04979.1
தள்ளுறப் பாணி தள்ளா நடம் புr தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.04979.2
ெவள்ளிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைகய தாம்
ெவள்குகின்றா $கம்ப.04979.3
கள் இைச அரக்க மாத_ெப.(மாத_ெப.) களித்திடும் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.)
காண்பா $கம்ப.04979.4

ஒறுத்தேலா நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்ேறா
உயபைடக்கு ஒருங்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.04980.1
இறுத்தலும் எளிதாம் மற்றும் யாவக்கும் இயக்கம் உண்ேட $கம்ப.04980.2
கறுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கி மாரும் அரக்கரும்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசி
 $கம்ப.04980.3
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூண் ெவறுக்ைக யாேல
தூரும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வதிெயல்லாம்

$கம்ப.04980.4
வடங்களும் குைழயும் பூணும் மாைலயும் சாந்தும் யாைனக் $கம்ப.04981.1
கடங்களும் கலினமா விலாழியும் கணக்கு இலாத $கம்ப.04981.2
இடங்களின் இடங்கள் ேதாறும் யாெறாடும் அடுத்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.04981.3
அடங்கியது என்னின் என்ேன ஆழியின் ஆழ்ந்தது உண்டநூ $கம்ப.04981.4
வில் பைட ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்ேகேனா ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ேகேனா $கம்ப.04982.1
மல் பைட உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ேகேனா
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட வலிது என்ேகேனா $கம்ப.04982.2
கற்பணம் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) பிண்டிபாலம் என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காந்தும் $கம்ப.04982.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பைட ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்ேகேனா நாயகற்கு
உைரக்கும் நாளில் $கம்ப.04982.4
என்றனன் இலங்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைனயன பலவும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.04983.1

நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) அரக்க
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநrனும் ேநவ என்னாத்
$கம்ப.04983.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைக அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சுருக்கி அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சரளச்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கம்ப.04983.3
குன்றிைட இருந்தான் ெவய்ேயான் குடகடல் குளிப்ப தானான் $கம்ப.04983.4
ஏய்விைன இறுதியில் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.04984.1
ஆய்விைன மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இலான் அறிஞ ெசால்
ெகாளான் $கம்ப.04984.2
வவிைன

நிைனக்கிலான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெமய் இலான் $கம்ப.04984.3
தவிைன என இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெசறிந்தது எங்குேம $கம்ப.04984.4
கrத்த மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எயில் உைடக் கணிச்சி வானவன் $கம்ப.04985.1
எrத்தைல அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைனைய $கம்ப.04985.2
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உrைவயால் உலகுக்கு
ஓ உைற $கம்ப.04985.3
புrத்தனன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) என்னும் ெபாற்பேத $கம்ப.04985.4
அணங்கு அரா அரசேகான் அளவில் ஆண்ெடலாம் $கம்ப.04986.1
பணம் கிள தைலெதவுறும் உயித்த பாய்விடம் $கம்ப.04986.2
உணங்கல் இல் உலெகலாம் முைறயின் உண்டுவந்து $கம்ப.04986.3
இணங்கு எr புைகெயாடும் எழுந்தது என்னேவ $கம்ப.04986.4

வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.)
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரபின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.04987.1
ெபண்ைம நங்காத கற்புைடய ேபைதையத் $கம்ப.04987.2
திண்ைம நங்காதவன் சிைறைவத்தான் என $கம்ப.04987.3
ெவண்ைம நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் விrந்தது
என்னேவ $கம்ப.04987.4
அவ்வழி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிைட $கம்ப.04988.1
எவ்வழி மருங்கினும் அரக்க எய்தினா $கம்ப.04988.2
தெவமூ வழி அந்தரத் திைசய ஆைகயால் $கம்ப.04988.3
ெவவ்வழி இருள்தர மதித்து மீ ச்ெசல்வா $கம்ப.04988.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வளநகக்கு ஏகுவா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
$கம்ப.04989.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) உலகிைனச் சாகுவா சலத்து $கம்ப.04989.2
அந்தகன் உைறயுைள அணுகுவா அயில் $கம்ப.04989.3
ெவம்ெதவுழில் அரக்கனது ஏவல் ேமயினா $கம்ப.04989.4
ெபான் நக மடந்ைதய விஞ்ைசப் பூைவய $கம்ப.04990.1
பன்னக வனிைதய இயக்க பாைவய $கம்ப.04990.2
முன்னின பணிமுைற மாறி முந்துவா $கம்ப.04990.3
மின்னினம் மிைடந்தென விசும்பின் மீ ெசல்வா $கம்ப.04990.4
ேதவரும் அவுணரும் ெசங்கண் நாகரும் $கம்ப.04991.1

ேமவரும் இயக்கரும் விஞ்ைச ேவந்தரும் $கம்ப.04991.2
ஏவரும் விசும்பு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இrய ஈண்டினா $கம்ப.04991.3
தா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பணி முைற தழுவும் தன்ைமயா $கம்ப.04991.4
சித்திரப் பத்தியில் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசன்றன $கம்ப.04992.1
இத்துைண தாழ்த்தனம் முனியும் என்று தம் $கம்ப.04992.2
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைலயும் $கம்ப.04992.3
உத்தrயங்களும் சrய ஓடுவா $கம்ப.04992.4
தண்டரும் தவிைன தக்கத் தந்துேபாய் $கம்ப.04993.1
மாண்டு அற உலந்தது மாருதிப் ெபய $கம்ப.04993.2
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக மாr_ெப.(மாr.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிைட $கம்ப.04993.3
ஈண்டு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) முைளத்து என முைளத்தது இந்துேவ $கம்ப.04993.4
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராகவன் தூதன் வாழ்ந்தனன் $கம்ப.04994.1
எந்ைதேய இந்திரனாம் என்று ஏமுறும் $கம்ப.04994.2
அந்தம் இல் கீ ழ்த்திைச அளக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கம்ப.04994.3
சுந்தr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எனப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிற்ேற
$கம்ப.04994.4
கற்ைற ெவண்கவr ேபால் கடலின் ெவண்திைர $கம்ப.04995.1

சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிற்றால்
$கம்ப.04995.2
இற்றது என் பைக என எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.04995.3
ெகாற்ற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட எனக் குளி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கேள $கம்ப.04995.4
தெரழுந்து ஒளி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குடத்தினால் திைர $கம்ப.04996.1
முrந்து உய பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூrவான் $கம்ப.04996.2
ெசாrந்தேதயாம் எனத் துள்ளும் மீ ெனாடும் $கம்ப.04996.3
விrந்தது தண்நிலா ேமலும் கீ ழுேம $கம்ப.04996.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவன் சுரபிேய அந்தி வான்மிைச $கம்ப.04997.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உதயமா மடி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்களா $கம்ப.04997.2
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் பசும் கதி வழங்கு
தாைரயாச் $கம்ப.04997.3
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் ஒத்தது நிலவின்
ேதாற்றேம $கம்ப.04997.4
எண் உைட அநுமன்ேமல் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.04998.1
மண்ணிைட வழ்கில

மறித்தும் ேபாகல $கம்ப.04998.2

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கைன அஞ்சி ஆய்கதி
$கம்ப.04998.3
விண்ணிைடத் ெதவுத்தின
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம்
$கம்ப.04998.4
எல்லியின் நிமி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) குைறயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.04999.1
கல்லிய நிலவின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முறியும் ெகௗவின $கம்ப.04999.2
புல்லிய பைக எனப் ெபாருவ
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.04999.3
மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) மலெதவுறும்
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
எலாம் $கம்ப.04999.4
வசு
 உறு பசும் கதிக் கற்ைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா $கம்ப.05000.1
ஆசு உற எங்கணும் நுைழந்து அளாயது $கம்ப.05000.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) உறு கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) இலங்ைக
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஊ $கம்ப.05000.3
தூசு உைற இட்டது ேபான்று ேதான்றிற்றால் $கம்ப.05000.4
இகழ்வு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்து
இராமன் எய்தது ஓ $கம்ப.05001.1
பகழியின் ெசலவு என அநுமன் பற்றினால் $கம்ப.05001.2
அகழ் புகுந்து அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) புகுந்து இலங்ைக ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.05001.3

புகழ் புகுந்து உலாயது ஓ ெபாலிவும் ேபான்றேத $கம்ப.05001.4
அவ்வழி அநுமனும் அணுகலாம் வைக $கம்ப.05002.1
எவ்வழி என்பைத உணவின் எண்ணினான் $கம்ப.05002.2
ெசவ்வழி ஒதுங்கினன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஏத்தப் ேபாய் $கம்ப.05002.3
ெவவ்வழி அரக்க ஊ ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேமயினான் $கம்ப.05002.4
ஆழி அகழாக அருகா அமர வாழும் $கம்ப.05003.1
ஏழ் உலகின் ேமைல ெவளி காறும் முகடு ஏறிக் $கம்ப.05003.2
ேகழ் அrய ெபான்ெகாடு சைமந்து கிள ெவள்ளத்து $கம்ப.05003.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திr நாளும் உைலயா மதிைல உற்றான் $கம்ப.05003.4
கலங்கல் இல் கடும் கதிகள் மீ து கடிது ஏகா $கம்ப.05004.1
அலங்கல் அயில் வஞ்சகைன அஞ்சி எனின் அன்றால் $கம்ப.05004.2
இலங்ைக மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) இங்கு இதைன ஏறல் அrது என்ேற $கம்ப.05004.3
விலங்கி அகல்கின்றன விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என வியந்தான் $கம்ப.05004.4
தெவமூ அளவு இலாத இைட ேசறல் அrது அம்மா $கம்ப.05005.1
அவ்வளவு அகன்றது அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) அண்டம் இைடயாக $கம்ப.05005.2
எவ்வளவின் உண்டு ெவளி ஈறும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னா
$கம்ப.05005.3
மடங்கல் அr ஏறும் மத மால் களிறும் நாண $கம்ப.05006.1
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனிேய புகுதும் நம்பி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மூதூ $கம்ப.05006.2

அடங்கrய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அயில் அந்தகனது ஆைணக் $கம்ப.05006.3
கடுந்திைசயின் வாய் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
எதி கண்டான் $கம்ப.05006.4
ேமருைவ நிறுத்தி ெவளி ெசய்ததுெகால் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
$கம்ப.05007.1
ஊ புக அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படுகால்ெகால்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் $கம்ப.05007.2
ேசாவு இல நிைலக்க நடு விட்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தூேணா $கம்ப.05007.3
ந புகு கடற்கு வழிேயா என நிைனந்தான் $கம்ப.05007.4
ஏழ் உலகின் வாழும் உயி யாைவயும் எதிந்தால் $கம்ப.05008.1
ஊழின்முைற அன்றி உடேன புகும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்ேறா
$கம்ப.05008.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) இயங்கு வழி ஈது என
வகுத்தால் $கம்ப.05008.3
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பைக என்றான் $கம்ப.05008.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒருநூெறாடு இருநூறும் மிைடவர
 $கம்ப.05009.1
கள்ள விைன ெவவ் வலி அரக்க இருைகயும் $கம்ப.05009.2
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறும் வாளும் உற மின்ன முைற நின்றா $கம்ப.05009.3
எள்ளrய காவலிைன அண்ணலும் எதிந்தான் $கம்ப.05009.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) மழு வாஞூளாடு அயில் ேதாமரம்
உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) $கம்ப.05010.1
கால வr வில் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கப்பணம் முசுண்டி $கம்ப.05010.2
ேகால கைண ேநமி குலிசம் சுrைக குந்தம் $கம்ப.05010.3

பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தின பrத்தா $கம்ப.05010.4
அங்குசம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவண் அடுத்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
விசிக்கும் $கம்ப.05011.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குைசய பாசம் முதல்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பயில் ைகய $கம்ப.05011.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அன்ன ெசறி குஞ்சிய சினத்ேதா
$கம்ப.05011.3
பங்குனி மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி பலாச
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஒப்பா $கம்ப.05011.4
அளக்க அrதாகிய கணத்ெதவுடு அயல்நிற்கும் $கம்ப.05012.1
விளக்கினம் இருட்டிைன விழுங்கி ஒளி கால $கம்ப.05012.2
உளக் கடிய காலன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உட்கும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $கம்ப.05012.3
இளக்கம் இல் கடற்பைட இருக்ைகைய எதிந்தான் $கம்ப.05012.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அமர எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஏவ உள என்ேன $கம்ப.05013.1
கவ்ைவ முது வாயிலின் ெநடுங்கைட கடப்பா $கம்ப.05013.2
தெவமூவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசமம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேசவகனும் யாமும் $கம்ப.05013.3
ெவவ் அம ெதவுடங்கிடின் எனாய் விைளயும் என்றான் $கம்ப.05013.4
கருங்கடல் கடப்பது அrது அன்று இநக காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $கம்ப.05014.1
ெபருங்கடல் கடப்பது அrது எண்ணம் இைற ேபrன் $கம்ப.05014.2
அருங்கடன் முடிப்பது அrதாம் அம கிைடப்பின் $கம்ப.05014.3

ெநருங்கு அடல் விைளப்ப ெநடுநாள் என நிைனந்தான் $கம்ப.05014.4
வாயில்வழி ேசறல் அrது அன்றியும் வலத்ேதா $கம்ப.05015.1
ஆயில் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ைவத்தவழி ஏகல்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அன்றால் $கம்ப.05015.2
காய்கதி இயக்கு இல் மதிைலக் கடிது தாவிப் $கம்ப.05015.3
ேபாய் இ நக புக்கிடுெவன் என்று ஒ அயல் ேபானான் $கம்ப.05015.4
நாள்நாளும் தான்நல்கிய காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
மூதூ $கம்ப.05016.1
வாழ்நாள் அன்னாள் ேபாவதின் ேமேல வழிநின்றாள் $கம்ப.05016.2
தூணாம் என்னும் ேதாளுைடயாைனச் சுடேராைனக் $கம்ப.05016.3
காணா வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கட் ெசவி என்னக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கண்ணாள் $கம்ப.05016.4
எட்டுத் ேதாளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் $கம்ப.05017.1
ெதவுட்டுப் ேபரும் ேசாதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் $கம்ப.05017.2
முட்டிப் ேபாrன் மூவுலகத்ைத முதேலாடும் $கம்ப.05017.3
கட்டிச் சீறும் காலன் வலத்தாள் கைம இல்லாள் $கம்ப.05017.4
பாரா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) எண்திைச ேதாறும்
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அப்பால் $கம்ப.05018.1
வாரா நின்றாேரா என மாr_ெப.(மாr.) மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால்
$கம்ப.05018.2
ஆரா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) நூபுரம்
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) தரு தாளாள் $கம்ப.05018.3

ேவரா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) மின்னின்
இைமக்கும் மிளிபூணாள் $கம்ப.05018.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெவம்கைத
பாசம் மிளிசங்கம் $கம்ப.05019.1
ேகால் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சாபம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்தாள் வடகுன்றம்
$கம்ப.05019.2
ேபால்வாள் திங்கட் ேபாழின் எயிற்றாள் புைக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$கம்ப.05019.3
கால்வாள் காணில் காலனும் உட்கும் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) மிக்காள் $கம்ப.05019.4
அஞ்சு வணத்தின் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுத்தாள் அரவு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05020.1
அஞ்சு உவணத்தின் ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) மிகுத்தாள் அருள் இல்லாள்
$கம்ப.05020.2
அம் சுவணத்தின் உத்தrயத்தாள் அைல ஆரும் $கம்ப.05020.3
அம் சு வள் நத்தின் முத்து ஒளி ஆரத்து அணிெகாண்டாள் $கம்ப.05020.4
சிந்து ஆரத்தின் ெசச்ைச அணிந்தாள் ெதளிநூல் யாழ் $கம்ப.05021.1
அம் தாரத்தின் ேநவரு ெசால்லாள் அைற தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.05021.2
கந்தாரத்தின் இன் இைச பன்னிக் களிகூரும் $கம்ப.05021.3
மந்தாரத்தின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அலம்பு மகுடத்தாள் $கம்ப.05021.4
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உட்கும் ஆழி இலங்ைக இகல் மூதூ $கம்ப.05022.1
நல்லாள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) உைற
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நயனத்தாள்
$கம்ப.05022.2

நில்லாய் நில்லாய் என்று உைர ேநரா நிைனயாமுன் $கம்ப.05022.3
வல்ேல ெசன்றாள் மாருதி கண்டான்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.05022.4
ஆகா ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) அஞ்சைல ேபாலும்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லாய் $கம்ப.05023.1
சாகா மூலம் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உழல்வாேமல்
சலம் என்னாம் $கம்ப.05023.2
பாகு ஆ இஞ்சிப் ெபான்மதில் தாவிப் பைகயாேத $கம்ப.05023.3
ேபாகாய்_வி.மு.(ேபா_வி.+க்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என்றாள் ெபாங்கு அழல்
என்னப் புைக கண்ணாள் $கம்ப.05023.4
களியா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) மூள
$கம்ப.05024.1
விளியாநின்ேற நதி நலத்தின் விைன ஓவான் $கம்ப.05024.2
அளியான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலத்தால்
அைணகின்ேறன் $கம்ப.05024.3
எளிேயன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் $கம்ப.05024.4
என்னா முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிமாற்றம் $கம்ப.05025.1
ெசான்னாேய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவன் அடா ெதவுல் புரம் அட்டான்
$கம்ப.05025.2
அன்னாேரனும் அஞ்சுவ எய்தற்கு அளியுற்றால் $கம்ப.05025.3
உன்னால் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊெகால்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ என்று உற நக்காள் $கம்ப.05025.4

நக்காைளக் கண்டு ஐயன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ நைக
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05026.1
நக்காய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா யாெசால
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) உனது ஆவி $கம்ப.05026.2
உக்கால் ஏதாம் ஓடைல என்றாள் இனி இவ்வூ $கம்ப.05026.3
புக்கால் அன்றிப் ேபாகலன் என்றான் புகழ்ெகாண்டான் $கம்ப.05026.4
வஞ்சம் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வானரம்
அல்லன் வரு காலன் $கம்ப.05027.1
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்டால் என்ைன
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சூழ் திைர ஆழி $கம்ப.05027.2
நஞ்சம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ கண்
நுதைலப் ேபால் நகுகின்றான் $கம்ப.05027.3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெகாண்ேட கல் என நின்ேற நிைனகின்றாள்
$கம்ப.05027.4
ெகால்வாம் அன்ேறல் ேகாள் உறும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ எனல்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05028.1
ெவல்வாய் நேயல் ேவறி எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விழிேதாறும் $கம்ப.05028.2
வல்வாய் ேதாறும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதிவானில் $கம்ப.05028.3
ெசல்வாய் என்னா மூவிைல ேவைலச் ெசலவிட்டாள் $கம்ப.05028.4
தடித்தாம் என்னத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எதி
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தழல்ேவைலக்
$கம்ப.05029.1

கடித்தான் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விண்ணின் முrக்கும் கலுழன் ேபால்
$கம்ப.05029.2
ஒடித்தான் ைகயால் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயகாலம் $கம்ப.05029.3
பிடித்தாள் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) துண் என எண்ணம் பிைழயாதான்
$கம்ப.05029.4
இற்றுச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) நறு எழல் காணா எr ஒப்பாள் $கம்ப.05030.1
மற்றுத் தெயமூவப் பல்பைட ெகாண்ேட மைலவாைள $கம்ப.05030.2
உற்றுக் ைகயால் ஆயுதம் ஒன்றும் ஒழியாமல் $கம்ப.05030.3
பற்றிக் ெகாள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி ஓவான் $கம்ப.05030.4
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவப்
பல்பைட காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) மைலவான்
ேமல் $கம்ப.05031.1
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்ன முரற்றி முனிகின்றாள் $கம்ப.05031.2
கழங்கும் பந்தும் குன்றுெகாடு ஆடும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஓச்சித் $கம்ப.05031.3
தழங்கும் ெசந்தச் சிந்த அடித்தாள் தைகவு இல்லாள் $கம்ப.05031.4
அடியா முன்னம் அங்ைக அைனத்தும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயால்
$கம்ப.05032.1
பிடியா என்ேன ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெகால்லில் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
என்னா $கம்ப.05032.2

ஒடியா ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓரடி
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உயிேராடும்
$கம்ப.05032.3
இடிேயறு உண்ட மால்வைர ேபால் மண்ணிைட
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.05032.4
விழுந்தாள் ெநாந்தாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குருதிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெவள்ளத்து $கம்ப.05033.1
அழுந்தா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) நான்முகனா தம்
அருள் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05033.2
எழுந்தாள் யாரும் யாைவயும் எல்லா உலகத்தும் $கம்ப.05033.3
ெதவுழும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தூதுவன் முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05033.4
ஐய ேகள் ைவயம் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயன் அருள் அைமதியாக $கம்ப.05034.1
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் மூதூ காப்ெபன்
இலங்ைகமாேதவி என்ேபன் $கம்ப.05034.2
ெசய்ெதவுழில் இழுக்கினாேல திைகத்து இந்தச் சிறுைம ெசய்ேதன் $கம்ப.05034.3
உய்தி என்று அளித்தியாயின் உணத்துவல் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
என்றாள் $கம்ப.05034.4
எத்தைன காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) காப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இந்த
மூதூ என்று அம் $கம்ப.05035.1
முத்தைன வினவிேனற்கு முரண்வலிக் குரங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உன்ைனக் $கம்ப.05035.2

ைகத்தலம் அதனால் தண்டில் கழிவது அன்று என்ைனக் காண்டி $கம்ப.05035.3
சித்திர நகரம் பின்ைனச் சிைதவது திண்ணம் என்றாள். $கம்ப.05035.4
அன்னேத முடிந்தது ஐய அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேதாற்கும் $கம்ப.05036.1
என்னும் ஈது இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும்
தைகயேதா இனி மற்று உன்னால் $கம்ப.05036.2
உன்னிய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முற்றும் உனக்கும் முற்றாதது உண்டநூ
$கம்ப.05036.3
ெபான் நக புகுதி என்று புகழ்ந்தனள் இைறஞ்சிப் ேபானாள் $கம்ப.05036.4
வரனும்

விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைமேய விைளயும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று $கம்ப.05037.1
ஆrயன் கமல பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அகத்து உற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.05037.2
பூrய இலங்ைக மூதூப் ெபான்மதில் தாவிப் புக்கான் $கம்ப.05037.3
சீrய பாலின் ேவைலச் சிறுபிைர தெறழுத்தது
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05037.4
வான்ெதவுட மணியில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைம
அறு மாட ேகாடி $கம்ப.05038.1
ஆன்ற ேப இருைளச் சீத்துப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைமவு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05038.2

ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதயத்து
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஒற்ைற வான்_ெப.(வான்_ெப.) உருைளத் ேதேரான்
$கம்ப.05038.3
ேதான்றினன் ெகால்ேலா என்னா அறிவனும் துணுக்கம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05038.4
ெமாய்ம்மணி மாட மூதூ முழுது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்றா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05039.1
ெமய்ம்ைமைய உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாணா
மிைக என விலங்கிப் ேபானான் $கம்ப.05039.2
இம்மதில் இலங்ைக நாப்பண் எய்துேமல் தன்முன்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05039.3
மிம்மினி அல்லேனா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவயில்கதி
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அம்மா $கம்ப.05039.4
ெபாசிவு உறு பசும்ெபான் குன்றில் ெபான்மதில் நடுவண்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05040.1
வைச அற விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி
மணியினால் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.05040.2
அைசவு இல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக மூதூ ஆ
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இன்ைமயாேலா $கம்ப.05040.3
நிசிசர ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்மா நள் நக
நிருத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05040.4
என்று அன இயம்பி வதி
 ஏகுவது இழுக்கம் என்னாத் $கம்ப.05041.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைக அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சுருக்கி மாளிைகயில் சாரச் $கம்ப.05041.2

ெசன்றனன் என்ப மன்ேனா ேதவருக்கு அமுதம் ஈந்த $கம்ப.05041.3
குன்று என அேயாத்தி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) புகழ் எனக் குலவு ேதாளான்
$கம்ப.05041.4
ஆத் துறு சாைல ேதாறும் ஆைனயின் கூடம் ேதாறும் $கம்ப.05042.1
மாத் துறு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேதாறும் வாசியின் பந்தி ேதாறும் $கம்ப.05042.2
காத் துறு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேதாறும் கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாளான் $கம்ப.05042.3
பூத்ெதவுறும் வாவிச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாறிவr வண்டில் ேபானான் $கம்ப.05042.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒளிெகாள் நானாவித மணிப்
பித்திப் பத்தி $கம்ப.05043.1
ெசாrயும் மா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அங்கு அங்ேக சுற்றலால் காலின் ேதான்றல்
$கம்ப.05043.2
கrயனாய் ெவளியன் ஆகிச் ெசய்யனாய்க் காட்டும் காண்டற்கு $கம்ப.05043.3
அrயனாய் எளியனாம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகத்து உைற அழகேன ேபால்
$கம்ப.05043.4
ஈட்டுவா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அலால் மற்று ஈட்டினால்
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கம்ப.05044.1
காட்டுவா விதியா அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண்கிற்பா
காண்மின் அம்மா $கம்ப.05044.2
பூட்டு வா முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெபாறாத ெபாய் இைட ைநயப் பூ ந
$கம்ப.05044.3

ஆட்டுவா அமர மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஆடுவா அரக்க மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.05044.4
கானக மயில்கள் என்னக் களி மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என்ன $கம்ப.05045.1
ஆனன கமலப் ேபாது ெபாலிதர அரக்க மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.05045.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகு சரளச் ேசாைலத் தெயமூவந ஆற்றுத் ெதள் ந
$கம்ப.05045.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாைர
$கம்ப.05045.4
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழுவைக நரம்பின் நல்யாழ் $கம்ப.05046.1
அலத்தகத் தளிக்ைக ேநாவ அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
$கம்ப.05046.2
கலக்கு உற முழங்கிற்று என்று ேசடிய கன்னிமா தம் $கம்ப.05046.3
மலக் ைகயால் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
மைழயின்வாய் ெபாத்துவாைர $கம்ப.05046.4
சந்தப் பூம் பந்த ேவய்ந்த தமனிய அரங்கில் தத்தம் $கம்ப.05047.1
சிந்தித்தது உதவும் தெயமூவ மணிவிளக்கு ஒளிரும் ேசக்ைக $கம்ப.05047.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒத்து நிருத மாக்கள் விளம்பின
ெநறி வழாமல் $கம்ப.05047.3
கந்தப்ப மகளி_ெப.) ஆடும் நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) காண்கின்றாைர
$கம்ப.05047.4
திருத்திய பளிக்கு ேவதித் ெதள்ளிய ேவல்கள் என்னக் $கம்ப.05048.1

கருத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைரக்கும் உண்கண் கரும்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெசம்ைம காட்ட $கம்ப.05048.2
வருத்திய ெகாழுந தம்பால் வரம்பின்றி
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$கம்ப.05048.3
அருத்திய பயிக்கு நேபால் அருநறவு அருந்துவாைர $கம்ப.05048.4
ேகாதறும் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நாட்டம் ெகாழுந கண்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெகாள்ளத் $கம்ப.05049.1
தூதுளம் கனிைய ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) துவத்த
வாய் ெவண்ைம ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05049.2
மாதரும் ைமந்த தாமும் ஒருவபால் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ைவத்த
$கம்ப.05049.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் கள் உண்டா ேபால் முைறமுைற களிக்கின்றாைர
$கம்ப.05049.4
வில் பட பவளப் பாதத்து அலத்தகம்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கம்ப.05050.1
ெபாற்பு அளவு இல்லா வாசப் புைன நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கலைவ பூசி
$கம்ப.05050.2
அற்புத வடிக்கண் வாளிக்கு அஞ்சனம்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் ெபான் $கம்ப.05050.3
கற்பகம் ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கிக் கலன் தெரழுந்து அணிகின்றாைர $கம்ப.05050.4
புலிபடு மதுைக ைமந்த புதுப்பிைழ உயிைரப் புக்கு $கம்ப.05051.1

நலிவு இைட அமுத வாயால் நச்சு உயித்து அயில் கண் நல்லா $கம்ப.05051.2
ெமலிவு உைட மருங்குல் மின்னின் அலமரச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) விம்மி
$கம்ப.05051.3
ஒலிபட உைதக்கும் ேதாறும் மயி_ெப.(மயி_ெப.) புளகு உதிக்கின்றாைர
$கம்ப.05051.4
உள்ளுைட மயக்கால் உண்கண்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் ெவண்ைம ஊறித்
$கம்ப.05052.1
துள்ளிைடப் புருவம் ேகாணித் துடிப்ப ேவ ெபாடிப்பத்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05052.2
ெவள்ளிைட மருங்குலா தம் மதிமுகம் ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகிக்
$கம்ப.05052.3
கள்ளிைடத் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கிக்
கணவைரக் கனல்கின்றாைர $கம்ப.05052.4
ஆைலயில் மைலயில் சாலி முைளயினில் அமுத வாrச் $கம்ப.05053.1
ேசாைலயில் துவச இல்லில் ேசானக மைனயில் தூய $கம்ப.05053.2
ேவைலயில் ெகாள ஒணாத ேவல்கணா குமுதச் ெசவ்வாய் $கம்ப.05053.3
வாழ் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஊறு தம்ேதன் மாந்தின மயங்குவாைர $கம்ப.05053.4
நலனுறு கணவ தம்ைம நைவ உறப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விம்மும் $கம்ப.05054.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) உறு கலைவ தய முள்_ெப.(முள்_ெப.) நிலா முளrச்
ெசங்ேகழ் $கம்ப.05054.2
மலமிைச மல பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன வைளக்
ைகயால் வதனம் தாங்கி $கம்ப.05054.3

அலமரும் உயிrேனாடும் ெநடிது உயித்து அயகின்றாைர $கம்ப.05054.4
ஏதி அம் ெகாழுந தம்பால் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலாேல $கம்ப.05055.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) இயங்கு அமளிச் ேசக்ைக உயி இலா உடலில் சாய்வா
$கம்ப.05055.2
மாதுய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தூண்ட வழியின்ேமல் ைவத்த கண்ணா
$கம்ப.05055.3
தூதிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயிவந்து
துடிக்கின்றாைர $கம்ப.05055.4
சங்ெகாடு சிலம்பும் நூலும் பாதசாலகமும் தாழப் $கம்ப.05056.1
ெபாங்கு பல் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இல் உைற தெயமூவம்
ேபாற்றிக் $கம்ப.05056.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெசவ்வாய்
அரம்ைபய பாணி ெகாட்டி $கம்ப.05056.3
மங்கல கீ தம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலப்பலி
வகுக்கின்றாைர $கம்ப.05056.4
இைழெதவுட வில்லும் வாளும் இருஞூளாடு மைலய யாணக் $கம்ப.05057.1
குைழெதவுட நயனக் கூேவல் குமர ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருவக் ேகாட்டி
$கம்ப.05057.2
முைழெதவுட சங்கு ேபr முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூr $கம்ப.05057.3
மைழெதவுட மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) என்ன விழாெவாடு வருகின்றாைர
$கம்ப.05057.4

பள்ளியின் ைமந்தேராடும் ஊடிய பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05058.1
உள்ளிய கலவிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உடற்றுதற்கு
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்ச $கம்ப.05058.2
ெமள்ளேவ இைழைய நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அஞ்சனம் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏய்ந்த $கம்ப.05058.3
கள்ளவாள் நயனம் என்னும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற கழிக்கின்றாைர
$கம்ப.05058.4
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஊடின உணேவாடு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.05059.1
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரணம் முற்றும்
ெகாழுநேராடு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாணத்
$கம்ப.05059.2
தூவி அம் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) என்ன மின் இைட துவள ஏகி $கம்ப.05059.3
ஆவியும் தாமுேம புக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கதவு அைடக்கின்றாைர
$கம்ப.05059.4
கின்னர மிதுனம் பாடக் கிளமைழ கிழித்துத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05060.1
மின் எனத் தரளம் ேவய்ந்த ெவண்ணிற விமானம்
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05060.2
பன்னக மகளி_ெப.) சுற்றிப் பல ஆண்டு இைச பரவப் பண்ைணப் $கம்ப.05060.3
ெபான்னக வதி
 ேதாறும் புதுமைன புகுகின்றாைர $கம்ப.05060.4
ேகாைவயும் குைழயும் மின்னக் ெகாண்டலின் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆப்பத்
$கம்ப.05061.1

ேதவநின்று ஆசி கூற முனிவ ேசாபனங்கள் ெசப்பப் $கம்ப.05061.2
பாைவய குழாங்கள் சூழப் பாட்ெடாடு வான நாட்டுப் $கம்ப.05061.3
பூைவய பலாண்டு கூறப் புதுமணம் புணகின்றாைர $கம்ப.05061.4
இயக்கிய அரக்கி மாகள் நாகிய இன்ெசால் விஞ்ைச $கம்ப.05062.1
முயல்கைற இலாத திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகத்திய முதலிேனாைர
$கம்ப.05062.2
மயக்கற நாடி ஏகு மாருதி மைலயின் ைவகும் $கம்ப.05062.3
கயக்கம் இல் துயிற்சிக் கும்ப கருணைனக் கண்ணிற் கண்டான் $கம்ப.05062.4
ஓசைன ஏழ் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயந்தது
உம்பrன் $கம்ப.05063.1
வாசவன் மணிமுடி கவித்த மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.05063.2
ஏசு உற விளங்குவது இருைள எண்வைக $கம்ப.05063.3
ஆைசயின் நிைலெகட அகற்றி ஆன்றது $கம்ப.05063.4
அன்னதன் நடுவண் ஓ அமளி மீ மிைசப் $கம்ப.05064.1
பன்னக அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனப் பரைவதான் எனத் $கம்ப.05064.2
துன்னிருள் ஒருவழித் ெதவுக்கதாம் என $கம்ப.05064.3
உன்னரும் தவிைன உருக்ெகாண் ெடன்னேவ $கம்ப.05064.4
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைனகடல் முழுகி
மூவைகத் $கம்ப.05065.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல் கதிெயாடும் தழுவித் தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு
$கம்ப.05065.2

மன்ெநடும் கற்பக வனத்து ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05065.3
இன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தெனமூறல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழுகி ஏகேவ $கம்ப.05065.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வருட மாமதி
$கம்ப.05066.1
ஆனனம் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்டபத்துள்
ஆய் கதிக் $கம்ப.05066.2
கால் நகு காந்தம் மீ க் கான்ற காமநத் $கம்ப.05066.3
தூ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துளி முகத்தில் தூற்றேவ
$கம்ப.05066.4
மூசிய உயிப்பு எனும் முடுகு வாதமும் $கம்ப.05067.1
வாசலின் புறத்திைட நிறுவி வன்ைமயால் $கம்ப.05067.2
நாசியின் அளைவயின் நடத்தக் கண்டவன் $கம்ப.05067.3
கூசினன் குதித்தனன் விதித்த ைகயினான் $கம்ப.05067.4
பூழியின் ெதவுைக விசும்பு அணவப் ேபாய்ப் புகும் $கம்ப.05068.1
ேகழில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாடியவன் உயிப்புக் ேகடிலா $கம்ப.05068.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் துைடக்கும் மாருதம் $கம்ப.05068.3
ஊழியின் இறுதி பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வது
ஒக்கேவ $கம்ப.05068.4
பைக என மதியிைனப் பகுத்துப் பாடுற $கம்ப.05069.1
அைக இல் ேபழ் வாய்மடுத்து அருந்துவான் எனப் $கம்ப.05069.2

புைகெயாடு முழங்குேப உயிப்புப்
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05069.3
நைக இலா முழுமுகத்து எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) நாறேவ $கம்ப.05069.4
தைடயுறு மந்திரம் தைகந்த நாகம்ேபால் $கம்ப.05070.1
இைடயுறவு அrயது ஓ உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05070.2
கைடயுக முடிெவனும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஓந்து அயல் $கம்ப.05070.3
புைடெபயரா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடலும் ேபாலேவ $கம்ப.05070.4
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமய அரக்கைன
அரக்க $கம்ப.05071.1
ேகா எனாநின்ற குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலி
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05071.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நாட்டங்கள் ெபாறி உகக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எழக்
கனன்றான் $கம்ப.05071.3
ஏவேனா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மூவrன் ஒருவனாம்
ஈட்டான் $கம்ப.05071.4
குறுகி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அவன்தைல
ஒருபதும் குன்று ஒத்து $கம்ப.05072.1
இறுகு திண்புயம் இருபதும் இவற்கு இைல என்னா $கம்ப.05072.2
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எனும்
வடைவ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனைல $கம்ப.05072.3

அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரைவ அம்
புனலினால் அவித்தான் $கம்ப.05072.4
அவித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக என்று அங்ைக
$கம்ப.05073.1
கவித்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கிட சிலபகல் என்பது கருதாச் $கம்ப.05073.2
ெசவிக்குத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அன்ன இராகவன் புகழிைனத் திருத்தும்
$கம்ப.05073.3
கவிக்கு நாயகன் அைனயவன் உைறயுைளக் கடந்தான் $கம்ப.05073.4
மாட கூடங்கள் மாளிைக ஓளிகள் மகளி_ெப.) $கம்ப.05074.1
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆலயங்கள் $கம்ப.05074.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேவதிைக பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் $கம்ப.05074.3
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகெழனும் நலத்தான் $கம்ப.05074.4
மணிெகாள் வாயிலில் சாளரத் தலங்களில் மலrல் $கம்ப.05075.1
கணிெகாள் நாளத்தில் கால் எனப் புைக எனக்
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05075.2
நுணுகும் வங்கும்

மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைல
யாவேர நுவல்வா $கம்ப.05075.3
அணுவின் ேமருவின் ஆழியான் எனச் ெசலும் அறிேவான் $கம்ப.05075.4
ஏந்தல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழி மருங்கினும் எய்திக் $கம்ப.05076.1
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்விரல் மடந்ைதய யாைரயும் காண்பான்
$கம்ப.05076.2

ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேவதிய ேமலுடூளா கீ ழுடூளா விரும்பப்
$கம்ப.05076.3
ேபாந்த புண்ணியன் கண்ணகன் ேகாயிலுள் புக்கான் $கம்ப.05076.4
பளிக்கு ேவதிைகப் பவழத்தின் கூடத்துப் பசுந்ேதன் $கம்ப.05077.1
துளிக்கும் கற்பகப் பந்தrல் கரு நிறத்ேதாபால் $கம்ப.05077.2
ெவளித்து ைவகுதல் அrது என அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உரு ேமவி
$கம்ப.05077.3
ஒளித்து வாழ்கின்ற தருமம் அன்னான்தைன உற்றான் $கம்ப.05077.4
உற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உணைவத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உணவினால் உணந்தான் $கம்ப.05078.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல்லேதா குணத்தினன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05078.2
ெசற்றம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தினன்
ஒருசிைற ெசன்றான் $கம்ப.05078.3
ெபாற்ற மாடங்கள் ேகாடி ஓ ெநாடி இைடப் புக்கான் $கம்ப.05078.4
முந்து அரம்ைபய முதலின முழுமதி முகத்துச் $கம்ப.05079.1
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சிய பலைரயும் தெரழுந்து $கம்ப.05079.2
மந்திரம் பல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனத்தின்முன்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05079.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சிைறயிருந்த வாயிலின்கைட எதிந்தான்
$கம்ப.05079.4

ஏதி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக்ைகய
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05080.1
மூதுைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கைதகளும் பிதிகளும் ெமாழிவா
$கம்ப.05080.2
ஓதில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உறுவலி அரக்க
$கம்ப.05080.3
காது ெவஞ்சினக் களியின காவைலக் கடந்தான் $கம்ப.05080.4
முக்கண் ேநாக்கினன் முைறமகன் அறுவைக முகமும் $கம்ப.05081.1
திக்கு ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயங்களும் சில
கரந் தைனயான் $கம்ப.05081.2
ஒக்க ேநாக்கிய குழாத்திைட உறங்குகின்றாைனப் $கம்ப.05081.3
புக்கு ேநாக்கினன் புைகபுகா வாயினும் புகுவான் $கம்ப.05081.4
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கேனா கணிச்சியான்
மகேனா $கம்ப.05082.1
அைளயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr அைனயவன் யாவேனா
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05082.2
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரனாம்

ஏந்தலும் இவனுடன் ெநடுநாள்
$கம்ப.05082.3
உைளய உள்ளேபா உளது என உள்ளத்தின் உணந்தான் $கம்ப.05082.4
இவைன இன் துைண உைடய ேப இராவணன் என்ேன $கம்ப.05083.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்ைறயும் ெவன்றது ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எனப் புகேலன் $கம்ப.05083.2

சிவைன நால் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவைனத்
திருெநடுமாலாம் $கம்ப.05083.3
அவைன அல்லது நிக பிற_ெப.(பிற_ெப.) என்பதும் அறிேவா $கம்ப.05083.4
என்று ைக மறித்து இைடநின்று
காலத்ைத_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
இழப்பது_ெதா.ெப.(இழ_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.05084.1
அன்று ேபவது என்று ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரத்து அடங்காத்
$கம்ப.05084.2
துன்று மாளிைக ஓளிகள் துrசு அறத் துருவிச் $கம்ப.05084.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதடினன்
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்திைனத் தந்தான் $கம்ப.05084.4
அக்கன் மாளிைக கடந்துேபாய் ேமல் அதிகாயன் $கம்ப.05085.1
ெதவுக்க ேகாயிலும் தம்பிய இல்லமும் துருவித் $கம்ப.05085.2
தக்க மந்திரத் தைலவமா மைனகளும் தடவிப் $கம்ப.05085.3
புக்கு நங்கினன் இராகவன் சரம் எனப் புகேழான் $கம்ப.05085.4
இன்ன ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவகள் இருக்ைகப் $கம்ப.05086.1
ெபான்னின் மாளிைக ஆயிர ேகாடியும் புக்கான் $கம்ப.05086.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாநகப் புறத்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கரந்து உைற காண்பான்
$கம்ப.05086.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றினுள் நடுவணது
அகழிையத் ெதவுடந்தான். $கம்ப.05086.4

தனிக் கடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைணயிலான்
தாய $கம்ப.05087.1
பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுள்தன் பrபவம்
துைடப்பான் $கம்ப.05087.2
இனிக் கடப்பு அrது ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05087.3
கனிக்கு அடல் கதி ெதவுடந்தவன் அகழிையக் கண்டான் $கம்ப.05087.4
பாழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிடங்கு எனப்
பகவேரல் பல் ேப $கம்ப.05088.1
ஊழிகாலம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் கல்லினும் முடியா $கம்ப.05088.2
ஆழி ெவம்சினத்து அரக்கைன அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் $கம்ப.05088.3
ஏழும் இந்நகச் சுலாய ெகால் ஆம் என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05088.4
ஆய தாகிய அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அகழிைய அைடந்தான் $கம்ப.05089.1
தாய ேவைலயின் இருமடி விைசெகாடு தாவிப் $கம்ப.05089.2
ேபாய காலத்தும் ேபாக்கு அrது என்பது புகன்றான் $கம்ப.05089.3
நாயகன் புகழ் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05089.4
ேமக்கு நால்வைக ேமகமும் கீ ழ்விழத் $கம்ப.05090.1
தூக்கினால் அன்ன ேதாயத்ததாய்த் துய $கம்ப.05090.2
ஆக்கினான் பைட அன்ன அகழிைய $கம்ப.05090.3

வாக்கினால் உைர ைவக்கலும் ஆகுேமா $கம்ப.05090.4
ஆைன மும்மதமும் பr ஆழியும் $கம்ப.05091.1
மான மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குங்கும வாrயும் $கம்ப.05091.2
நானம் ஆந்த நைறக்குழல் ஆவியும் $கம்ப.05091.3
ேதனும் ஆரமும் ேதய்ைவயும் நாறுமால் $கம்ப.05091.4
உன்னம் நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.) புதா உளில்
$கம்ப.05092.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) வண்டானங்கள் ஆழிப்புள்
$கம்ப.05092.2
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) $கம்ப.05092.3
ெசன்னம் காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) குணாலம் சிலம்புேம $கம்ப.05092.4
நலத்த மாத_ெப.(மாத_ெப.) நைற அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) நாவியும் $கம்ப.05093.1
அலத்தகக் குழம்பும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடின
$கம்ப.05093.2
இலக்கணக் களிேறாடு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடக்
$கம்ப.05093.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
பிடுக்கும்_ெப.எச்.(பிடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒ
ஊடல் ெகாடுக்குமால் $கம்ப.05093.4
நறவு நாறிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.05094.1
துைறகள் ேதாறும் முகிழ்த்தன ேதான்றுமால் $கம்ப.05094.2

சிைறயின் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) முகத்திேனாடு $கம்ப.05094.3
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) தாம் உைடயா ஒடுங்காேகளா $கம்ப.05094.4
பளிங்கு ெசற்றிக் குயிற்றிய பாய் ஒளி $கம்ப.05095.1
விளிம்பும் ெவள்ளமும் ெமய் தெரழுயாது ேமல் $கம்ப.05095.2
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) சிந்ைதயரும் சிறியாேகளாடு $கம்ப.05095.3
அளிந்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது அறிதற்கு
எளிதாவேரா $கம்ப.05095.4
நலேமமுதல் நன்மணி நித்திலம் $கம்ப.05096.1
ேமல கீ ழ பல்ேவறு ஒளி வசலால்

$கம்ப.05096.2
பாலின் ேவைல முதல் பல ேவைலயும் $கம்ப.05096.3
கால் கலந்தனேவா எனக் காட்டுேம $கம்ப.05096.4
அன்ன ேவைல அகழிைய ஆகலி $கம்ப.05097.1
என்னேவ கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இஞ்சியும் பின்பட
$கம்ப.05097.2
துன்னரும் கடி மாநக துன்னினான் $கம்ப.05097.3
பின்ன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
ேபசுவாம் $கம்ப.05097.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) நாழிைக பாதியில் காலனும் $கம்ப.05098.1
ெவருவி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரக்கதம்
ெவம்பதி $கம்ப.05098.2
ஒருவேன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பன்னிரண்டு ஓசைனத் $கம்ப.05098.3

தெரறுவு மும்ைம நூறாயிரம் ேதடினான் $கம்ப.05098.4
ேவrயும் அடங்கின ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விளம்பும்
$கம்ப.05099.1
பாrயும் அடங்கின அடங்கினது பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.05099.2
காrயம் அடங்கினகள் கம்மியகள் மும்ைமத் $கம்ப.05099.3
தூrயம் அடங்கின ெதவுடங்கினது உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) $கம்ப.05099.4
இறங்கின நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் பr ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) உற எங்கும்
$கம்ப.05100.1
கறங்கின மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் எயில்
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) துடிக்கண் $கம்ப.05100.2
பிறங்கின நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குழல அன்ப பிrயாேதா $கம்ப.05100.3
உறங்கின பிணங்கி எதி ஊடினவ அல்லா $கம்ப.05100.4
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) தரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள்புய ைமந்த கலவிப் ேபா
$கம்ப.05101.1
கடந்தன இைடந்தன களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மயில்ேபாலும் $கம்ப.05101.2
மடந்ைதய தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தன முகட்டு இைட மயங்கிக் $கம்ப.05101.3
கிடந்தன நடந்தது புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) தரு ேகதம் $கம்ப.05101.4
வாம நைறயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நுகந்தவ
மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05102.1
காம நைறயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நுகந்தவ களித்தா $கம்ப.05102.2
பூமன் அைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற இலங்கு அமளி புக்கா $கம்ப.05102.3
தூம நைற இன் துைற அயின்றில துயின்றா $கம்ப.05102.4

பண் இைம அைடத்த பல கண் ெபாருந பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.05103.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைம அைடத்தன விைளந்தது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
வைண

$கம்ப.05103.2
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) அைடத்தன தழங்கு இைச
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05103.3
கண் இைம அைடத்தன அைடத்தன கபாடம் $கம்ப.05103.4
விrந்தன நரந்தம் முதல் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மல வளாகத்து $கம்ப.05104.1
உrஞ்சி வரு தெனமூறல் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உண்டு அயல் உலாவச்
$கம்ப.05104.2
ெசாrந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.05104.3
எrந்தன பிrந்தவதம் எஞ்சுதனி ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.05104.4
இளக்க இழுது எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எண் அரு விளக்ைகத்
$கம்ப.05105.1
துளக்கியது தெனமூறல் பைக ேசார உயேவாrன் $கம்ப.05105.2
அளக்கெராடு அளக்கrய ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உற வயா

$கம்ப.05105.3
விளக்கு என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமய் உறு விளக்கம் $கம்ப.05105.4
நித்த நியமத் ெதவுழில் முடித்து ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.05106.1
உத்தம உறங்கினகள் ேயாகிகள் துயின்றா $கம்ப.05106.2
மத்தமத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உறங்கின உறங்காப்
$கம்ப.05106.3

பித்தரும் உறங்கின இனிப் பிறரது என்ேனா $கம்ப.05106.4
ஆயெபாழுது அம்மதில் அகத்து அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ைவகும் $கம்ப.05107.1
தூய தெரறு ஒன்ெறாடு ஒருேகாடி துருவிப் ேபாய்த் $கம்ப.05107.2
தயவன் இருக்ைக அயல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகழ்
இஞ்சி $கம்ப.05107.3
ேமயது கடந்தனன் விைனப் பைகைய ெவன்றான் $கம்ப.05107.4
ேபா இயற்ைக இராவணன் ெபான் மைன $கம்ப.05108.1
சீ இயற்ைக நிரம்பிய திங்களாத் $கம்ப.05108.2
தாரைகக் குழுவில் தைழத்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05108.3
நாrயக்கு உைறவாம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நண்ணினான் $கம்ப.05108.4
முயல் கரும் கைற நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்
மதி $கம்ப.05109.1
அயக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ அமுது
அன்னவ $கம்ப.05109.2
இயக்க மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) யாவரும் ஈண்டின $கம்ப.05109.3
நயக்கும் மாளிைக வதிைய

நண்ணினான் $கம்ப.05109.4
தைழந்த ெமாய் ஒளி ெபய்ம் மணித் தாழ் ெதவுறும் $கம்ப.05110.1
இைழந்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலினும் இன்
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) காலினும் $கம்ப.05110.2
நுைழந்து ெநாய்தினின் ெமய் உற ேநாக்கினான் $கம்ப.05110.3
விைழந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) விைன ேவ அற வசினான்

$கம்ப.05110.4

அத்திரம் புைர யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அரக்கன் ேமல் $கம்ப.05111.1
ைவத்த சிந்ைதய வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயிப்பு இல $கம்ப.05111.2
பத்திரம் புைர நாட்டம் பைதப்பு அறச் $கம்ப.05111.3
சித்திரங்கள் என இருந்தா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05111.4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சர மாரைன அஞ்சிேயா
$கம்ப.05112.1
ெமள்ள இன் கனவின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேவண்டிேயா $கம்ப.05112.2
கள்ளம் என்ெகால் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து $கம்ப.05112.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இன்றி உறங்குகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.05112.4
பழுதில் மன்மதன் எய்கைண பல் முைற $கம்ப.05113.1
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைகய
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) உயிப்பின $கம்ப.05113.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வது என் ஆைண
அரக்கைன $கம்ப.05113.3
எழுதலாம் ெகால் என்று எண்ணுகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05113.4
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அருளாய்
எனது ஆவிையக் $கம்ப.05114.1
கூவுகின்றிைல கூறைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனப் $கம்ப.05114.2
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபசுவ ேபால் கண் பனிப்பு உறப் $கம்ப.05114.3
பூைவேயாடு புலம்புகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05114.4

ஈரத் தெனமூறல் இழுக ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தம் $கம்ப.05115.1
பாரக் ெகாங்ைகையப் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தப்
பாதகன் $கம்ப.05115.2
வரத்
 ேதாள்களின் வக்கம்

எண்ணா உயி $கம்ப.05115.3
ேசாரச் ேசாரத் துளங்குகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05115.4
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மணி நாறிய நள்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $கம்ப.05116.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) வசுறு

பள்ளியில்_ெப.(பள்ளி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பல்பகல்
$கம்ப.05116.2
ஒக்க ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உலக்க உலந்தவ $கம்ப.05116.3
ெசக்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒத்தா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05116.4
வாளின் ஆற்றிய கற்பக வல்லிய $கம்ப.05117.1
ேதாளின் நாற்றிய தூங்கு அமளித் துயில் $கம்ப.05117.2
நாளினால் ெசவியில் புகும் நாம யாழ்த் $கம்ப.05117.3
ேதளினால் திைகப்பு எய்துகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05117.4
கவ்வு தக்கைண ேமருைவக் கால்
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05118.1
எவ்வினான் மைல ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05118.2
வவ்வு சாந்து தம் மாமுைல
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05118.3

ெசவ்வி கண்டு குலாவுகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05118.4
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உய
ேவைலயும் ேகாக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.05119.1
ஆடினான் புகழ் அம் ைக நரம்பினால் $கம்ப.05119.2
நாடி நால் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பண்ணும் நயப்பு உறப் $கம்ப.05119.3
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) புகழ் பாடுகின்றா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05119.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இயக்கிய ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05120.1
மைன ஒராயிரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேபாய்
$கம்ப.05120.2
அைனயவன் குலத்து ஆய் வைளயா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கம்ப.05120.3
நிைனவின் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) நதியின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05120.4
எrசுட மணியின் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகழ் இளெவயில் இைடவிடாது
$கம்ப.05121.1
விr இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகி நாளும் விளக்கு இன்றி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.05121.2
அrைவய குழுவின் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆைசயும் தாமுேம புக்கு $கம்ப.05121.3
ஒருசிைற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளத்ெதவுடு ஊடுவாரும்
$கம்ப.05121.4

நைக எrக் கற்ைற தெறமூறி நாவி ேதாய்த்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ஓதி $கம்ப.05122.1
புைக எனத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) சுற்றப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல ெபாங்கு
ேசக்ைக $கம்ப.05122.2
பைக என ஏகி யாணப் பளிங்கு உைடச் சீதப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) $கம்ப.05122.3
மிைக உயிேராடும் காம விம்மலின் ெவதும்புவாரும் $கம்ப.05122.4
சவிபடு தைகசால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆகக் $கம்ப.05123.1
குவியும்_ெப.எச்.(குவி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆக மின்ெகாடி மருங்குல் ஆகக் $கம்ப.05123.2
கவி ஒளிச் ெசக்க கற்ைற ஓதியா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உண் கண்ணா
$கம்ப.05123.3
அவிமதி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஆக அந்திவான் ஒக்கின்றாரும் $கம்ப.05123.4
பானல் உண் கண்ணும் வண்ணப் படிமுைற மாறப் பண்ைணச் $கம்ப.05124.1
ேசாைன ேபான்று அளிகள் பம்பும் சுrகுழல் கற்ைற ேசார $கம்ப.05124.2
ேமல் நிவந்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாட ெவள்நிலா
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05124.3
வான மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ைகயின் வாr மணிக் கழங்கு ஆடுவாரும் $கம்ப.05124.4
உைழ உைழப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான யாற்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
நாட்டுக் $கம்ப.05125.1

குைழ முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குளிப்பில
என்று ஊடி $கம்ப.05125.2
இைழ ெதவுடுத்து இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட தடுமாற ஏறி $கம்ப.05125.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதுத்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரால் மஞ்சனம்
ஆடுவாரும் $கம்ப.05125.4
பன்னக அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகழ்ப் பணா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வலியில் பற்றி $கம்ப.05126.1
இன் உயிக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்ைச
$கம்ப.05126.2
மன்னவ முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூணும்
மாைலயும் பைணயம் ஆகப் $கம்ப.05126.3
ெபான்னின் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பலைகச் சூது_ெப.(சூது_ெப.) துயில்கில
ெபாருகின்றாரும் $கம்ப.05126.4
தெனமூ நகு குடம் உள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சித்திய இைசப்பத் தஞ்ெசால்
$கம்ப.05127.1
பன்னக மகளி_ெப.) வள் வாத் தண்ணுைமப் பாணி ேபணப் $கம்ப.05127.2
ெபான் நகு தரளப் பந்தக் கற்பகப் ெபாதும்பப் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.05127.3
இன் நைக அரம்ைபமாைர ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு
இருக்கின்றாரும் $கம்ப.05127.4
ஆணியில் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சுட அருவி உண்கண் $கம்ப.05128.1

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதய ெசய்வ ேதாரா
$கம்ப.05128.2
வைணயும்

குழலும் தத்தம் மிடறும் ேவற்றுைமயில்
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05128.3
பாணி தள்ளாடப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அமுது உகப் பாடுவாரும் $கம்ப.05128.4
தண்டைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அன்ன குறங்கு இைட
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தட்டில் $கம்ப.05129.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
துகிலும் ேகாைவக் கைலகளும் ேசாரக் கூங்கள் $கம்ப.05129.2
உண்டு அலமந்த கண்ணா ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) இட்டு உலாவுகின்ற
$கம்ப.05129.3
குண்டலம் திரு வில் வசக்

குரைவயில் குழறு வாரும் $கம்ப.05129.4
நச்சு எனக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கண்ணா கள்ஞூளாடு
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நக்கிப் $கம்ப.05130.1
பிச்சrல் பிதற்றி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பூந்துகில் கலாபம் பீறிக் $கம்ப.05130.2
குச்சrத் திறத்தின் ஓைச களம் ெகாளக் குழுக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டிச் $கம்ப.05130.3
சச்சrப் பாணி ெகாட்டி நிைற தடுமாறுவாரும் $கம்ப.05130.4
தயி நிறக் கள் உண்டு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தள்ளத் தம்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தள்ளப் $கம்ப.05131.1
பயி_ெப.(பயி_ெப.) உறத் தெயமூவம் என்ேமல் படிந்தது பாமின் என்னா
$கம்ப.05131.2

உயி உயித்து இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயும் உச்சிேமல்
உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நட்டி $கம்ப.05131.3
மயி_ெப.(மயி_ெப.) சிலித்து உடலம் கூசி வாய் விrத்து ஒடுங்கு வாரும்
$கம்ப.05131.4
இத்திறத்து அரக்க மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஈrரு ேகாடி ஈட்டம் $கம்ப.05132.1
பத்தியின் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பத்திப்
பட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறுவும் பாத்தான் $கம்ப.05132.2
சித்திய உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாடத்
தெரறுவும் பின்னாகச் ெசன்றான் $கம்ப.05132.3
உத்திைச விஞ்ைச மாத_ெப.(மாத_ெப.) உைறயுைள முைறயின் உற்றான்
$கம்ப.05132.4
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
மகrைக ெநடுமுடி அரக்கைன வரக்காணா $கம்ப.05133.1
* தளந்த_ெப.அ.(தளந்த_ெப.அ.) சிந்ைத தம் இைடயினும் நுடங்கிட உயிெராடு
தடுமாறிக் $கம்ப.05133.2
களம் தவா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கருவியில் ைககளில் ெசயிrய
கைலக்கண்ணால் $கம்ப.05133.3
அளந்த பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெவவ் அரவு தம் ெசவிபுக அலமரல் உறுகின்றா
$கம்ப.05133.4
புrயும் நல்ெநறி முனிவரும் புலவரும் புகல்கில ெபாைறகூர $கம்ப.05134.1
எrயும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து இகல் அடு ெகாடும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் $கம்ப.05134.2
பrயும் ெநஞ்சின இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என வயித்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைகெயாடும் பனித்திங்கள் $கம்ப.05134.3

ெசாrயும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி துைணமுைலக் குைவ சுடக்
ெகாடிகளில் துடிக்கின்றா $கம்ப.05134.4
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம்வைக திrந்து சிந்தைன சிந்த $கம்ப.05135.1
முறுகு காதலின் ேவதைன உழப்பவ முயங்கிய முைலமுன்றில் $கம்ப.05135.2
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறிகளும்
இன் உயிப் ெபாைற ஈர $கம்ப.05135.3
மறுகு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்கள் சிவப்பு உற ேநாக்கின மயங்கின
உயிக்கின்றா $கம்ப.05135.4
ஆய விஞ்ைசய மடந்ைதய உைறவிடம் ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
அைம ேகாடி $கம்ப.05136.1
தூய மாளிைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தெரறுத் துருவிப்ேபாய்த்
ெதவுைலவு இல் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகிற்கும் $கம்ப.05136.2
நாயகன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயிைல நண்ணுவான் கண்டனன் நளி
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.05136.3
மாய நந்திய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி மயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $கம்ப.05136.4
கண்டு கண்ெணாடும் கருத்ெதவுடும் கடாயினன் காரணம் கைட
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) $கம்ப.05137.1
உண்டு ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எங்கள் நாயகற்கு
உயிrனும் இனியாைளக் $கம்ப.05137.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தவன் ைவத்தது
ஓ உைறயுள்ெகால் குல மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைனக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05137.3

விண்டுவின் தட மாபினின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒத்தது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உற்றான்
$கம்ப.05137.4
அரம்ைப ேமனைக திேலாத்தைம உருப்பசி ஆதியாயவ மாரன் $கம்ப.05138.1
சரம் ெபய் தூணிேபால் தளி அடி கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெதவுடச் சாமைர தடுமாறக்
$கம்ப.05138.2
கரும்ைபயும் சுைவ ைகப்பித்த ெசால்லிய காமரம் கனி யாழின் $கம்ப.05138.3
நரம்பின் இன்னிைச ெசவிபுக நாசியில் கற்பக விைர நாற $கம்ப.05138.4
விைழவு நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமன்ைமய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கீ ழ்ைமேயா ெவகுள்வு
உற்றால் $கம்ப.05139.1
பிைழெகால் நன்ைமெகால் ெபறுவது என்று ஐயுறு பீைழயால்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தெனமூறல் $கம்ப.05139.2
உைழய கூவப் புக்கு ஏகு எனப் ெபயவது ஓ ஊசலின் உளதாகும் $கம்ப.05139.3
பைழயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) அல
ெசய்வேரா பருணித பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஓவா $கம்ப.05139.4
இன்ன தன்ைமயின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கங்கள்
இயல்ெகடப் ெபாலிகின்ற $கம்ப.05140.1
தன்னது இன் ஒளி தைழவு உறத் துயில்ெகாளும் ைதயைலத் தைகவு இல்லான்
$கம்ப.05140.2
அன்னள் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சானகி
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என அயித்து அகத்து எழு
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தத் $கம்ப.05140.3
துன்னு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி உடெலாடு_ெப.(உடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சுடுவது ஓ துய உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05140.4
எற்பு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுட யாக்ைகயால்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
இழந்தனள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.05141.1
அற்பு வான்_ெப.(வான்_ெப.) தைள இல் பிறப்பு அதெனாடும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தெயமூவக் $கம்ப.05141.2
கற்பும் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனம் குைழ
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) எனில் காகுத்தன் புகேழாடும்
$கம்ப.05141.3
ெபாற்பும் யானும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைகயும் அரக்கரும்
ெபான்றுதும் இன்று என்றான் $கம்ப.05141.4
மானுயத் திருவடிவினள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) மாறுெகாண்டனள் கூறில்
$கம்ப.05142.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இயக்கிேயா தானவ ைதயேலா ஐயுறும் தைக ஆனாள்
$கம்ப.05142.2
கான் உயத்த தா_ெப.(தா_ெப.) இராமன்ேமல்
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
காrைகயாக்கு $கம்ப.05142.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உயத்தவன் மருங்குதான் மீ ளுேமா நிைனந்தது மிைக
என்றான் $கம்ப.05142.4
இலக்கணங்களும் சில உள என்னினும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுகில்லா $கம்ப.05143.1

அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறகின்றது
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) யாக்ைக $கம்ப.05143.2
மலக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேசாந்து வாய் ெவrஇச்
சில மாற்றங்கள் பைறகின்றாள் $கம்ப.05143.3
உலக்கும் இங்கு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கணவனும்
அழிவும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியன் நகக்கு உளது என்றான்
$கம்ப.05143.4
என்று உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏம் உறு நிைலயினில்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இ திறன் என்னாப் $கம்ப.05144.1
பின்று சிந்ைதயன் ெபயந்தனன் அ மைன பிற்படப் ெபருேமருக் $கம்ப.05144.2
குன்று குன்றிய தைக உற ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாற்றத்து மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கம்ப.05144.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கனன் இராவணற்கு
எடுப்பரும் கிr எனத் திரள் ேதாளான் $கம்ப.05144.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) துடித்தன ெநடுவைர துடித்தன நிருததம் குலமாத
$கம்ப.05145.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) துடித்தன மருங்குல் ேபால் கண்களும் புருவமும்
ெபான் ேதாளும் $கம்ப.05145.2
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி ெநடுவானம் $கம்ப.05145.3
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடித்தன ெவடித்தன பூரண
மங்கல கலசங்கள் $கம்ப.05145.4

புக்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ெகாடு ேநாக்கினன் ெபாருவரும் திரு
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.05146.1
ெநக்கு நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நங்கும் அந்ேதா இந்த ெநடுநகத் திரு என்னா $கம்ப.05146.2
எக்குலங்களில் யாவேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
இருவிைன எல்ேலாக்கும் $கம்ப.05146.3
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊழ்முைற அல்லது
வலியது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் என உணவுற்றான் $கம்ப.05146.4
நூல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நுணங்கிய ேகள்வியான்
ேநாக்கினன் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கூரும் $கம்ப.05147.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
புைடபரந்து ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைட வியன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$கம்ப.05147.2
பால் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பல்மணிப் பல்தைலப்
பாப்பு இைடப் படேவைல $கம்ப.05147.3
மால் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வதிந்தேத அைனயது
ஓ வனப்பினன் துயில்வாைன $கம்ப.05147.4
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) குன்று இவந்து அைனயன
குருமணி ெநடுேமாலி $கம்ப.05148.1
இைழேகளாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளெவயில்
எறித்திட இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வய

$கம்ப.05148.2

முைழெகாள் ேமருவின் முகட்டு இைடக் கனகைன
முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண் சீயம்
$கம்ப.05148.3
தைழெகாள் ேதாஞூளாடும் தைலபல
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் துயில்வது ஓ
தைகயாைன $கம்ப.05148.4
ஆய ெபான் தலத்து ஆய்வைள அரம்ைபய ஆயிர அணி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05149.1
தூய ெபான் கவr திரள் இயக்கிடச் சுழிபடு பசுங்காற்றின் $கம்ப.05149.2
மீ ய கற்பகத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளி விராயன வழ்ெதவுறும்

ெநடுேமனி
$கம்ப.05149.3
தய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதவுடிச் சீைதைய நிைனெதவுறும் உயித்து உயி
ேதய்வாைன $கம்ப.05149.4
குழந்ைத_ெப.(குழந்ைத_ெப.) ெவண்மதிக் குடுமியன் ெநடுவைர குலுக்கிய குலத்
ேதாைளக் $கம்ப.05150.1
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கு இைட கரந்தன அனங்கன்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடும் கைண பலபாய $கம்ப.05150.2
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயதிைச யாைனயின் ஒளி
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உற்று இற்ற $கம்ப.05150.3
பழம் தழும்பினுக்கு இைட இைடேய சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற $கம்ப.05150.4
சாந்து அளாவிய கலைவேமல் தவழ்வுறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்ப் பசும்
தெனமூறல் $கம்ப.05151.1
ஏய்ந்த காமெவம் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உயித்து இருமடி துருத்தியின் உயிப்பு
ஏறக் $கம்ப.05151.2

கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
சனகிபால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) முதல் கரணங்கள் கடிது ஓடப் $கம்ப.05151.3
பாந்தள் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைழ எனக்
குைழவு உறு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பாழ்பட்டாைன $கம்ப.05151.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஊக்கம் மூளத்
திைசெதவுறும் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05152.1
மண்டிய ெசருவில் மானத் ேதாள்களால் வாr வாr $கம்ப.05152.2
உண்டது தெவழுட்டிப் ேபழ்வாய்க் கைடகள் ேதாறு ஒழுகிப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05152.3
அண்டதம் புகழில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அைமதியாைன
$கம்ப.05152.4
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசக்ைக
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறி
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவதும்பும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கம்ப.05153.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெமாக்குள் என்னப் ெபாடித்து
ேவ ெகாதித்துப் ெபாங்கக் $கம்ப.05153.2
கள் அவிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) வண்ெடா டும் கrந்து
சாம்ப $கம்ப.05153.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தய உயிக்கின்ற
உயிப்பினாைன $கம்ப.05153.4
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ேநமியானில் சிந்ைதெமய்த்
திருவின் ஏகப் $கம்ப.05154.1

பூஇயல் அமளி ேமலாப் ெபாய் உறக்கு உறங்குவாைனக் $கம்ப.05154.2
காவி அம் கண்ணி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் கண்ணிய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
நரால் $கம்ப.05154.3
ஆவிைய உயிப்பு என்று ஓதும் அம்மி இட்டு அைரக்கின்றாைன $கம்ப.05154.4
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைக நிைனப்பு முற்ற உரு
ெவளிப்பட்ட ேவைல $கம்ப.05155.1
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைக முகத்தன்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நடுக்குறும் மனத்தன் வா ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$கம்ப.05155.2
உகும் தைக ெமாழியாள் முன்னம் ஒருவைக
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ேள $கம்ப.05155.3
புகுந்தனள் அன்ேறா என்று மயி_ெப.(மயி_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெபாடிக்கின்றாைன $கம்ப.05155.4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெதவுழில் கலாப மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
ேவட்ைக மீ க்கூரும் ஏனும் $கம்ப.05156.1
குன்று ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருமாக் குன்றின்
அrதில் ேச ெகாள்ைக ேபால $கம்ப.05156.2
வன் ெதவுழில் ெகாற்றப் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணந்திடும்
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாகட்கு $கம்ப.05156.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்றின் ஏக அrய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒழுக்கினாைன $கம்ப.05156.4
தழுவா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கடல் மீ து
உதயகிrயில் சுட தயங்க $கம்ப.05157.1

எழுவான் என்ன மின் இைமக்கும் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பிற்றாய்
$கம்ப.05157.2
முழு வானவராய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதல்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.05157.3
மழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேநமி குலிசத்தின் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
துைடத்த மாபாைன $கம்ப.05157.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தா_ெப.(தா_ெப.) வண்டும் திைசயாைன மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) துைதந்த வண்டும்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05158.1
மாடு உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கலைவ வயக் களிற்றின் சிந்துரத்ைத மாறு ெகாள்ளக் $கம்ப.05158.2
ேகாடு உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால் ெகாைல
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிேவலின்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அஞ்சித் $கம்ப.05158.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதவுழுத பைக ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) முடி
உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழும்பு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரணத்தாைன $கம்ப.05158.4
கண்டனன் காண்டேலாடும் கருத்தின் மூள் காலச் ெசந்த $கம்ப.05159.1
விண்டன கண்கள் கீ ண்டு ெவடித்தன கீ ழும் ேமலும் $கம்ப.05159.2
ெகாண்டது ஓ உருவ மாேயான் குறளினும் குறுகி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05159.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும் ேதாள்கள் இருபதும்
தெரழுய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05159.4

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
என் ஆம் $கம்ப.05160.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆற்று கண்ணாைள வஞ்சித்தான் மணிமுடி என்
$கம்ப.05160.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆற்றலால் இடித்துத் தைலபத்தும் தகத்து இன்று என்
$கம்ப.05160.3
ஆள் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காட்ேடேனல் அடிேயனாய் முடிேயேன
$கம்ப.05160.4
நடித்துவாழ் தைகைமயேதா அடிைமதான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதைலப்
$கம்ப.05161.1
பிடித்துவாழ் அரக்கனா யான்கண்டும் பிைழப்பாேரா $கம்ப.05161.2
ஒடித்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைனத்தும்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும் உைதத்து உருட்டி $கம்ப.05161.3
முடித்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ முடித்தால் ேமல் முடிவது எ(ல்)லாம்
முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.05161.4
என்று ஊக்கி எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) கடித்து இரு கரமும் பிைசந்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05162.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊக்கி
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பான் ேநமிேயான்
பணி அன்றால் $கம்ப.05162.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊக்கி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைழத்தல்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடேயாக்கு
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்றால் $கம்ப.05162.3

பின் தூக்கின் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சாலப் பிைழபயக்கும் எனப்
ெபயந்தான் $கம்ப.05162.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்டவன்ேபால் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அைமந்துள எனினும் $கம்ப.05163.1
சீலம் பாக்குrேயாகள் எண்ணாது ெசய்பேவா $கம்ப.05163.2
மூலம் பாக்குறின் உலைக முடிவிக்கும் முைறத்து எனினும் $கம்ப.05163.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற
ேவைல கடவாத கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.05163.4
இற்ைறப் ேபாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சீற்றம் என்ேனாடு முடிந்திடுக
$கம்ப.05164.1
கற்ைறப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலாைளச் சிைறைவத்த கண்டகைன
$கம்ப.05164.2
முற்றப் ேபா முடித்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்கு என்றால் முைன
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05164.3
ெகாற்றப் ேபாச் சிைலத்ெதவுழிற்குக் குைற உண்டாம் எனக் குைறந்தான்
$கம்ப.05164.4
அந்நிைலயான் ெபயத்து உைரப்பான் ஆய்வைளக்ைக அணி இைழயா
$கம்ப.05165.1
இந்நிைலயானுடன் துயில்வா உளரல்ல
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைலயும் $கம்ப.05165.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) காமத்தால்
புலகின்ற நிைல பூைவ $கம்ப.05165.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைலயின் உளள் என்னும் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) எனக்கு
நல்குமால் $கம்ப.05165.4

என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு இனி ஓ
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல்ைல என நிைனயாக் $கம்ப.05166.1
குன்று அன்ன ேதாளவன்தன் ேகா மைன பின்படப் ெபயந்தான் $கம்ப.05166.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்னுவான் அந்ேதா இந்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகrல் $கம்ப.05166.3
ெபான் துன்னும் மணிப் பூணாள் இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
என்னப் ெபாருமினான் $கம்ப.05166.4
ெகான்றாேனா கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அழியாக் குலமகைளக் ெகாடும் ெதவுழிலால்
$கம்ப.05167.1
தின்றாேனா எப்புறத்ேத ெசறித்தாேனா சிைற சிறிேயான் $கம்ப.05167.2
ஒன்றானும் உணரகிேலன் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிப் ேபாய் என் உைரக்ேகன் $கம்ப.05167.3
ெபான்றாத ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எனக்கு இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ேபாகாதால் $கம்ப.05167.4
கண்டு வரும் என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காகுத்தன்
கவிகுலக்ேகான் $கம்ப.05168.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும் என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் இதுவால்
$கம்ப.05168.2
புண்டrக நயனத்தான் பால் இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாேவேனா
$கம்ப.05168.3

விண்டவேராடு உடன் வயாது

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வாளா
விளிேவேனா $கம்ப.05168.4
கண்ணிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம் குைழைய
$கம்ப.05169.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அைடதும் என்றாைர ஆண்டு இருத்தி
விைரந்த_ெப.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05169.2
எண்ணியது முடிக்ககிேலன் இனி முடியாது இருப்ேபேனா $கம்ப.05169.3
புண்ணியம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என் உைழ
நின்றும் ேபாயதால் $கம்ப.05169.4
ஏழுநூறு ஓசைன சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயில்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இலங்ைக $கம்ப.05170.1
வாழும் மா மன்னுயி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காணாத மற்று இல்ைல
$கம்ப.05170.2
ஊழியான் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவி ஒருவைரயும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காேணன் $கம்ப.05170.3
ஆழி தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இட ஆழி இைடேய
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அழிேவேனா $கம்ப.05170.4
வல் அரக்கன்தைனப் பற்றி வாய் ஆறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உகக் $கம்ப.05171.1
கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்ேகேனா $கம்ப.05171.2
எல் அரக்கும் அயில் நுதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இராவணனும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05171.3

ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அரக்கின் உருகி விழ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
தழலால் ேவய்ேகேனா $கம்ப.05171.4
வானவேர முதேலாைர வினவுவேனல் வல் அரக்கன் $கம்ப.05172.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உளன் ஆக உைரெசய்யும்
தருக்கு இலரால் $கம்ப.05172.2
ஏைனயகள் எங்கு உைரப்பா எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தெரழுேகேனா $கம்ப.05172.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நங்காத உயி
சுமந்த உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல்ேலன் $கம்ப.05172.4
எருைவக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்ைகயில் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.05173.1
திருைவக் கண்டெனன் என்றான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உைரயும் சிைதந்ததால் $கம்ப.05173.2
கருைவக்கும் ெநடுநகைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடேய கைரயாேத
$கம்ப.05173.3
உருைவக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னமும்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உெளன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உழல்ேவேனா $கம்ப.05173.4
வடித் தாழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலாைள வான்_ெப.(வான்_ெப.)
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) அறியப்
$கம்ப.05174.1
பிடித்தான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம்
பிைழயாதால் $கம்ப.05174.2

எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழி இலங்ைகயிைன
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இட்டு இன்று இவைன
$கம்ப.05174.3
முடித்தாேல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முடிதல் முைற மன்ற என்று
உணவான் $கம்ப.05174.4
எள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒழியாமல்
யாண்ைடயினும் உளனாய்த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.05175.1
உள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவைனப்
ேபால் எம் மருங்கும் உலாவுவான் $கம்ப.05175.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மானத்ைத உற ேநாக்கிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபவான் $கம்ப.05175.3
கள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலச்ேசாைல
அயல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கண்ணுற்றான் $கம்ப.05175.4
மாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் மணிமலச்
ேசாைலைய மருவித் $கம்ப.05176.1
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழிக் காண்ெபேனல் தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
சிறுைம $கம்ப.05176.2
ஊடு கண்டிெலன் என்னில் பின் உrயது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல
$கம்ப.05176.3
வடுேவன்

மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்கல்ேமல் இலங்ைகைய
வட்டி

$கம்ப.05176.4
என்று ேசாைலபுக்கு எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
இராகவன் தூதன் $கம்ப.05177.1
ஒன்றி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பூமைழ ெபாழிந்தன உவந்தா $கம்ப.05177.2

அன்று வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் சிைற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
ைவத்த $கம்ப.05177.3
துன்று அல் ஓதிதன் நிைல இனிச் ெசால்லுவான் துணிந்தாம் $கம்ப.05177.4
வல் மருங்குல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கிய ெநருக்க அங்கு இருந்தாள்
$கம்ப.05178.1
கல் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்றும் ஓ துளி வரக் காணா $கம்ப.05178.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மருந்துேபால் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) அற உணங்கிய
நங்ைக $கம்ப.05178.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மருங்குல்ேபால் ேவறு உள அங்கமும் ெமலிந்தாள்
$கம்ப.05178.4
துயில் அறக் கண்கள் இைமத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் $கம்ப.05179.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இைடத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளக்கு என ஒளி இலா
ெமய்யாள் $கம்ப.05179.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) மழைலயாள் மான்
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $கம்ப.05179.3
அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புலிக் குழாத்து
அகப்பட்டது அன்னாள் $கம்ப.05179.4
விழுதல் விம்முதல் ெமய் உற ெவதும்புதல் ெவருவல் $கம்ப.05180.1
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமைன எண்ணித் $கம்ப.05180.2
ெதவுழுதல் ேசாருதல் துளங்குதல் துய
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயித்தல் $கம்ப.05180.3

அழுதல்_ெதா.ெப.(அழு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றி மற்று அயல் ஒன்றும்
ெசய்குவது அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05180.4
தைழத்த ெபான் முைலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருவிேபால் தாழப்
$கம்ப.05181.1
புைழத்த ேபால ந நிரந்தரம் ெபாழிகின்ற ெபாலிவால் $கம்ப.05181.2
இைழக்கும் நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்குலாள்
இைண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள் $கம்ப.05181.3
மைழக்கண் என்பது காரணக் குறி என வகுத்தாள் $கம்ப.05181.4
அrய மஞ்சிேனாடு அஞ்சனம் முதலிய அதிகம் $கம்ப.05182.1
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காண்டலும் கண்ணின்ந கடல்புகக் கலுழ்வாள்
$கம்ப.05182.2
உrய காதல_ெப.(காதல_ெப.) ஒருவேராடு ஒருவைர உலகில் $கம்ப.05182.3
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) எனும் துய உருவுெகாண்டால் அன்ன பிணியாள்
$கம்ப.05182.4
துப்பினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகெயாடு கால்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துளி மஞ்சு $கம்ப.05183.1
ஒப்பினான் தைன நிைனெதவுறும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05183.2
அப்பினால் நைனந்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய உயிப்பு உைட யாக்ைக
$கம்ப.05183.3
ெவப்பினால் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருநிைல
உறாத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) துகிலாள் $கம்ப.05183.4

அrது ேபாகேவா விதிவலி கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்று அஞ்சிப் $கம்ப.05184.1
பrதி வானவன் குலத்ைதயும் பழிையயும் பாராச் $கம்ப.05184.2
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓ துணிவால் $கம்ப.05184.3
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாதிரம் அைனத்ைதயும்
அளக்கின்ற கண்ணாள் $கம்ப.05184.4
கைமயினாள் திருமுகத்து அயல் கதுப்பு உறக் ெகௗவிச் $கம்ப.05185.1
சுைமயுைடக் கற்ைற நிலத்திைடக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூமதிைய $கம்ப.05185.2
அைமய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமிழ்கின்ற அயில்
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவில் $கம்ப.05185.3
குைமயுறத் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சைட
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழலாள் $கம்ப.05185.4
ஆவி அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புைனவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்றி ேவறு
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05186.1
தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைடத் ேதாய்கிலா ெமய்யாள் $கம்ப.05186.2
ேதவு தெணமூகடல் அமிழ்துெகாண்டு அநங்கேவள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05186.3
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புைகயுண்டேத ஒக்கின்ற உருவாள் $கம்ப.05186.4
கண்டிலன்ெகாலாம் இளவலும் கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் $கம்ப.05187.1

உண்டு இலங்ைக என்று உணந்தில உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஒறுப்பான்
$கம்ப.05187.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறந்தைம
அறிந்திலராம் எனக் குைழயாப் $கம்ப.05187.3
புண் திறந்ததில் எr நுைழந்தால் எனப் புைகவாள் $கம்ப.05187.4
மாண்டுேபாயினன் எருைவகட்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மற்று அவேராடு
$கம்ப.05188.1
ஆண்ைட என் நிைல உைரப்பவ இல்ைல இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறப்பில்
$கம்ப.05188.2
காண்டேலா அrது என்று என்று விம்முறும்
கலங்கும்_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05188.3
மீ ண்டும் மீ ண்டும் புக்கு எr நுைழந்தால் என ெமலிவாள் $கம்ப.05188.4
என்ைன நாயகன் இளவைல எண்ணிலா விைனேயன் $கம்ப.05189.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாத்ைத
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவிலள் எனத் துறந்தாேனா
$கம்ப.05189.2
முன்ைன ஊழ்விைன முடிந்தேதா என்று என்று முைறயால் $கம்ப.05189.3
பன்னி வாய் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேதய்ந்து ஆருயி பைதப்பாள் $கம்ப.05189.4
அருந்தும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடகு ஆ
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்தும் என்று அழுங்கும்
$கம்ப.05190.1
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) கண்டேபாது என் உறுேமா என்று விம்மும்
$கம்ப.05190.2

மருந்தும் உண்டுெகால் யான்ெகாண்ட ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
என்று மயங்கும் $கம்ப.05190.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெசல் அrத்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் $கம்ப.05190.4
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) வஞ்சைன அரக்க இத்துைணப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ைவயா $கம்ப.05191.1
தின்ப என் இனிச் ெசயத்தக்கது என்று தந்தாேனா $கம்ப.05191.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலப் ெபாைற தன்ெபாைற எனத் தவிந்தாேனா
$கம்ப.05191.3
என்ெகால் எண்ணுவது என்னும் அங்கு இராப்பகல் இல்லாள் $கம்ப.05191.4
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயரும் தம்பியும்
ெபயத்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திக் $கம்ப.05192.1
ெகாற்ற மா நகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்தாெகாேலா குறித்துச் $கம்ப.05192.2
ெசாற்ற யாண்டு எலாம் உைறந்து அன்றி அந்நகத் துன்னான் $கம்ப.05192.3
உற்றது உண்டு எனாப் பட உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறாதன உறுவாள் $கம்ப.05192.4
முரன் எனத்தகும் ெமாய்ம்பிேனா முன் ெபாருதவேபால் $கம்ப.05193.1
வரனும் மாயமும் வஞ்சமும் வரம்பில வல்ேலா $கம்ப.05193.2
ெபார நிகழ்ந்தது ஓ பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உண்டாம் எனப் ெபாருமாக்
$கம்ப.05193.3
கரன் ெநrத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டனளாம் எனக் கவல்வாள்
$கம்ப.05193.4

தெமமூமடங்கிய ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேககய
$கம்ப.05194.1
தம் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) உன் தம்பியதாம் என $கம்ப.05194.2
மும்மடங்கு ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகத்தின்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.05194.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மடங்கைல உன்னி ெவதும்புவாள் $கம்ப.05194.4
ெமய்த் திருப்பதம் ேமவு என்ற ேபாதினும் $கம்ப.05195.1
இத்திரு துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகு என்ற ேபாதினும்
$கம்ப.05195.2
சித்திரத்தின் அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தாமைர
$கம்ப.05195.3
ஒத்திருக்கும் முகத்திைன உன்னுவாள் $கம்ப.05195.4
ேதங்கு கங்ைகத் திருமுடிச் ெசங்கணான் $கம்ப.05196.1
வாங்கு ேகால வடவைர வாசிைல $கம்ப.05196.2
ஏங்கும் மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய்விழ $கம்ப.05196.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாைள
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமலிந்துளாள்
$கம்ப.05196.4
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அம்பர ேவந்தற்கு
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05197.1
பல் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பதினாலாயிரம் பைட $கம்ப.05197.2
கன்னல் மூன்றில் களப்படக் கால் வைள $கம்ப.05197.3

வில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கி ெவதும்புவாள் $கம்ப.05197.4
ஆழ நக் கங்ைக அம்பி கடாவிய $கம்ப.05198.1
ஏைழ ேவடனுக்கு எம்பி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்பி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05198.2
ேதாழன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெகாழுந்தி எனச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05198.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நண்பிைன உன்னி
மயங்குவாள் $கம்ப.05198.4
ெமய்த்த தாைத விரும்பினன் நட்டிய_ெப.எச்.(நட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05199.1
ைக தலங்கைள ைககளின் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவறு $கம்ப.05199.2
உய்த்தேபாது தருப்ைபயில் ஒண்பதம் $கம்ப.05199.3
ைவத்த ேவதிைகச்ெசய்தி மனக்ெகாள்வாள் $கம்ப.05199.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகாள் ேதம் மலச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உrைமசால்
$கம்ப.05200.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள் ெபான் முடி தம்பி வைனந்திலன் $கம்ப.05200.2
திரங்கு ெசஞ்சைட கட்டிய ெசய்விைனக்கு $கம்ப.05200.3
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கியது
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்குவாள் $கம்ப.05200.4
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ஒழியப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05201.1

அருத்தி ேவதியற்கு ஆன்குலம் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.05201.2
கருத்தின் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) கண்டு இைற
$கம்ப.05201.3
சிrத்த ெசய்ைக நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழும்
ெசய்ைகயாள் $கம்ப.05201.4
மழுவின் வாய் இன மன்னைர மூெவழு $கம்ப.05202.1
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நூறிப் புலவு உறு புண்ணின் ந $கம்ப.05202.2
முழுகினான் தவ ெமாய்ம்ெபாடு மூrவில் $கம்ப.05202.3
தழுவும் ேமன்ைம நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
சாம்புவாள் $கம்ப.05202.4
ஏக வாளி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேமல் $கம்ப.05203.1
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண் ெபாடித்தநாள் $கம்ப.05203.2
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) முற்றும் ஓ கண்ணில வாகிய $கம்ப.05203.3
ேவக ெவன்றிையத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைலேமற் ெகாள்வாள் $கம்ப.05203.4
ெவவ் விராதைன ேமவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவிைன $கம்ப.05204.1
வவ்வி மாற்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சாபமும் மாற்றிய $கம்ப.05204.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமைன உன்னித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆ
உயி $கம்ப.05204.3
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) இராது உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஓய்ந்து
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதம்புவாள் $கம்ப.05204.4

இருந்தனள் திrசைட என்னும் இன்ெசாலில் $கம்ப.05205.1
திருந்தினாள் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைன $கம்ப.05205.2
அருந்திறல் அரக்கிய அல்லும் நள் உறப் $கம்ப.05205.3
ெபாருந்தலும் துயில் நைறக் களிெபாருந்தினா $கம்ப.05205.4
ஆயிைடத் திrசைட என்னும் அன்பினால் $கம்ப.05206.1
தாயினும் இனியவள் தன்ைன ேநாக்கினாள் $கம்ப.05206.2
தூயந ேகட்டி என் துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ஆம் எனா $கம்ப.05206.3
ேமயது ஓ கட்டுைர விளம்பல் ேமயினாள் $கம்ப.05206.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) துடிக்கின்றேதா நான்ெசய் தவிைன $கம்ப.05207.1
சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்ைமேயா $கம்ப.05207.2
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கம்ப.05207.3
வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓகிேலன் $கம்ப.05207.4
முனிெயாடு மிதிைலயின் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) முந்துநாள்
$கம்ப.05208.1
துனி அறு புருவமும் ேதாளும் நாட்டமும் $கம்ப.05208.2
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என $கம்ப.05208.3
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) துடிக்கின்றன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நல்குவாய் $கம்ப.05208.4
மறந்தெனன் இதுவும் ஓ மாற்றம் ேகட்டியால் $கம்ப.05209.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு சிந்ைத என் ஆவி நாயகன் $கம்ப.05209.2

பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாமுழுவதும் தம்பிேய
ெபறத் $கம்ப.05209.3
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கான் புகுந்தநாள் வலம்
துடித்தேத $கம்ப.05209.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைனயான் வனத்து இைழக்க நண்ணிய $கம்ப.05210.1
வஞ்சைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வலம் துடித்த வாய்ைமயால் $கம்ப.05210.2
எஞ்சல ஈண்டுதாம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துடிக்குமால் $கம்ப.05210.3
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் $கம்ப.05210.4
என்றலும் திrசைட இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாபனம் $கம்ப.05211.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
எனா நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயாள் $கம்ப.05211.2
உன்துைணக் கணவைன உறுதல் உண்ைமயால் $கம்ப.05211.3
அன்றியும் ேகட்டி என்று அைறதல் ேமயினாள் $கம்ப.05211.4
உன் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பசப்பு அற உயி உயிப்பு உற $கம்ப.05212.1
இன் நிறத் தெனமூ இைச இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்பினால் $கம்ப.05212.2
மின் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மருங்குலாய் ெசவியில் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
ஓ $கம்ப.05212.3
ெபான் நிறத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதிப் ேபாயதால் $கம்ப.05212.4
ஆயது ேதrன் உன் ஆவி நாயகன் $கம்ப.05213.1
ஏயது துது_ெப.(தூது_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிரும்
என்னுமால் $கம்ப.05213.2

தயது தயவக்கு எய்தல் திண்ணம் என் $கம்ப.05213.3
வாயது ேகள் என மறித்தும் கூறுவாள் $கம்ப.05213.4
துயிலைல ஆதலில் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) ேதான்றல $கம்ப.05214.1
அயில் விழி அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அைமய ேநாக்கிேனன் $கம்ப.05214.2
பயில்வன பழுது இல பrவின் ஆண்டன $கம்ப.05214.3
ெவயிலினும் ெமய்யன விளம்பக் ேகட்டியால் $கம்ப.05214.4
எண்ெணய் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முடிெதவுறும் இழுகி ஈறு இலாத் $கம்ப.05215.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழுைத
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.)
$கம்ப.05215.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இராவணன் அரத்த
ஆைடயன் $கம்ப.05215.3
நண்ணினன் தெனமூ புலம் நைவ இல் கற்பினாய் $கம்ப.05215.4
மக்களும் சுற்றமும் மற்று உடூளாகளும் $கம்ப.05216.1
புக்கன அப்புலம் ேபாந்தது இல்ைலயால் $கம்ப.05216.2
சிக்கு அற ேநாக்கினன் தய இன்னமும் $கம்ப.05216.3
மிக்கன ேகட்க என விளம்பல் ேமயினாள் $கம்ப.05216.4
ஆண்தைக இராவணன் வளக்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனல்
$கம்ப.05217.1
ஈண்டில பிறந்தவால் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெகாள் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சிதல்
$கம்ப.05217.2

தூண்டரு மணிவிளக்கு அழலும் ெதவுல் மைன $கம்ப.05217.3
கீ ண்டதால் வான ஏறு எறியக் கீ ைழநாள் $கம்ப.05217.4
பிடி மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) பிறந்தன பிறங்கு ேபrயும் $கம்ப.05218.1
இடிபட முழங்கின இரட்டல் இன்றிேய $கம்ப.05218.2
தடி உைட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இன்றித் தாவு இல்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.05218.3
ெவடிபட அதிருமால்
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் $கம்ப.05218.4
வில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இன்றிேய இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அற $கம்ப.05219.1
எல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எறித்து உளது என்னத் ேதான்றுமால் $கம்ப.05219.2
மல் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ைமந்த சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05219.3
கற்பக மாைலயும் புலவு காலுமால் $கம்ப.05219.4
திrயுமால் இலங்ைகயும் மதிலும் திக்கு எலாம் $கம்ப.05220.1
எrயுமால் கந்தப்ப நகரம் எங்கணும் $கம்ப.05220.2
தெரழுயுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின $கம்ப.05220.3
விrயுமால் விளக்கிைன விழுங்குமால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.05220.4
ேதாரணம் முறியுமால் துளங்கிச் சூழி மால் $கம்ப.05221.1
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) முறியுமால் வலத்த வால் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
$கம்ப.05221.2

ஆரண மந்திரத்து அறிஞ நாட்டிய $கம்ப.05221.3
பூரண குடத்து ந நறவில் ெபாங்குமால் $கம்ப.05221.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட மதியிைனப்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எழும்
$கம்ப.05222.1
புண் ெதவுட குருதியில் ெபாழியுமால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.05222.2
தண்ெடாடு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தனு என்று இன்னன
$கம்ப.05222.3
மண்டு அம புrயுமால் ஆழி மாறு உற $கம்ப.05222.4
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) மங்கலத் தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) மற்று
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05223.1
அம் ைகயின் வாங்குந எவரும் இன்றிேய $கம்ப.05223.2
ெகாங்ைகயின் வழ்ந்தன

குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றினால் $கம்ப.05223.3
இங்கு இதின் அற்புதம் இன்னும் ேகட்டியால் $கம்ப.05223.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேதவி அம் மயன் மடந்ைததன் $கம்ப.05224.1
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வழ்ந்தன

$கம்ப.05224.2
துன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுட சுடச் சுறுக்ெகாண்டு ஏறின $கம்ப.05224.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உண்டு எனும் இதற்கு ஏது ஈது எனா $கம்ப.05224.4
என்று அன இயம்பி ேவறு இன்னும் ேகட்டியால் $கம்ப.05225.1
இன்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இப்ெபாழுது எழுந்தது ஓ கனா_ெப.(கனா_ெப.)
$கம்ப.05225.2
வன் துைணக் ேகாளr இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மாறு இலாக் $கம்ப.05225.3

குன்று இைட உழுைவ அம் குழுக்ெகாண்டு ஈண்டிேய $கம்ப.05225.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா மதகr
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) $கம்ப.05226.1
நிரம்புற வைளந்தன ெநருக்கி ேநந்தன $கம்ப.05226.2
குரம்பு அறு பிணம் படக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாறு இலாப் $கம்ப.05226.3
புரம் புக இருந்தது ஓ மயிலும் ேபாயதால் $கம்ப.05226.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) திருவிளக்கு அைமய மாட்டிய $கம்ப.05227.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒளி விளக்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திச் ெசய்யவள்
$கம்ப.05227.2
நாயகன் தனி மைன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணுதல் $கம்ப.05227.3
ேமயினள் வடணன்

ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெசாலாய் $கம்ப.05227.4
ெபான்மைன புக்க அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருவில் ேபாதினில்
$கம்ப.05228.1
என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணத்திைன முடிந்தது இல் என $கம்ப.05228.2
அன்ைனேய அதன்குைற காண் என்று ஆயிைழ $கம்ப.05228.3
இன்னமும் துயில்க என இருைக கூப்பினாள் $கம்ப.05228.4
இவ்விைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன்
ஏவிய $கம்ப.05229.1
ெவவ் விைட அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபா வரத்
 தூதனும் $கம்ப.05229.2

அவ்விைட எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அrதின்
ேநாக்குவான் $கம்ப.05229.3
ெநாவ் இைட மடந்ைததன் இருக்ைக ேநாக்கினான் $கம்ப.05229.4
அவ்வயின் அரக்கிய அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உற்று அம்மேவா $கம்ப.05230.1
ெசவ்ைவ இல் துயில் நைமச் ெசய்தது ஈது எனா $கம்ப.05230.2
எவ்வயின் மருங்கினும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வங்கினா

$கம்ப.05230.3
ெவவ் அயில் மழு எழுச் சூல ெவங்ைகயா $கம்ப.05230.4
வயிற்றிைட வாயின வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநற்றியில் $கம்ப.05231.1
குயிற்றிய விழியின ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேநாக்கின $கம்ப.05231.2
எயிற்றினுக்கு இைடயிைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாளி ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
$கம்ப.05231.3
துயில்ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிலன் எனத் ெதவுட்ட வாயினா
$கம்ப.05231.4
ஒருபது ைகயின ஒற்ைறச் ெசன்னிய $கம்ப.05232.1
இருபது தைலயின இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயின $கம்ப.05232.2
ெவருவரு ேதாற்றத்த விகட ேவடத்த $கம்ப.05232.3
பருவைர எனமுைல பலவும் நாற்றினா $கம்ப.05232.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ேதாட்டி
ேதாமரம் $கம்ப.05233.1
கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கப்பணம் கற்ற ைகயின $கம்ப.05233.2

ஆலேம உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனிய $கம்ப.05233.3
பாலேம தrத்தவன் ெவருவும் பான்ைமயா $கம்ப.05233.4
கr பr ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மாக் கரடி யாளி ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
$கம்ப.05234.1
அr நr நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) என அணி முகத்தின $கம்ப.05234.2
ெவrந் உறு முகத்தின விழிகண் மூன்றின $கம்ப.05234.3
புrதரு ெகாடுைமய புைகயும் வாயினா $கம்ப.05234.4
எண்ணினுக்கு அளவிடல் அrய ஈட்டின $கம்ப.05235.1
கண்ணினுக்கு அளவிடல் அrய காட்சிய $கம்ப.05235.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனப் ெபயெகாடு திrயும் ெபற்றிய $கம்ப.05235.3
துண் எனத் துயில் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றினா $கம்ப.05235.4
ஆயிைட உைர அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகன்
ேதவியும் $கம்ப.05236.1
த அைனயவ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கித் ேதம்பினாள் $கம்ப.05236.2
நாயகன் தூதனும் விைரவின் நண்ணினான் $கம்ப.05236.3
ஓய்விலன் உயமரப் பைணயின் உம்பரான் $கம்ப.05236.4
அரக்கிய அயில் முதல் ஏந்தும் அங்ைகய $கம்ப.05237.1
ெநருக்கிய குழுவின துயிலும் நங்கின $கம்ப.05237.2
இருக்குந மற்று இதற்கு ஏது என் எனப் $கம்ப.05237.3

ெபாருக்ெகன அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இைட
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கினான் $கம்ப.05237.4
விr மைழக்குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் எனக் $கம்ப.05238.1
கருநிறத்து அரக்கிய குழுவில் கண்டனன் $கம்ப.05238.2
குருநிறத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
ஊழியான் $கம்ப.05238.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) அத்து
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எற்கு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காந்தத்ைத $கம்ப.05238.4
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
அரக்கிய காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) சுற்று உளா $கம்ப.05239.1
மடக்ெகாடி சீைதயாம் மாதேர ெகாலாம் $கம்ப.05239.2
கடல்துைண ெநடிய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணின் நப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.05239.3
தடத்திைட இருந்தது ஓ அன்னத் தன்ைமயாள் $கம்ப.05239.4
எள்ளரும் உருவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இலக்கணங்களும் $கம்ப.05240.1
வள்ளல்தன் உைரெயாடும் மாறு ெகாண்டில $கம்ப.05240.2
கள்ள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கமலக்கண்ணனா $கம்ப.05240.3
உள் உைற உயிrைன ஒளித்துைவத்தவா $கம்ப.05240.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலைகயும் முைறயின் நக்கிய $கம்ப.05241.1
பாவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி ெகாள்வான்
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
இதால் $கம்ப.05241.2

ஆவேத அரவு அைண துயிலின்
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05241.3
ேதவேன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கமலச் ெசல்விேய $கம்ப.05241.4
வடினது

அன்று அறன் யானும் வகேலன்

$கம்ப.05242.1
ேதடினன் கண்டனன் ேதவிேய எனா $கம்ப.05242.2
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05242.3
ஓடினன் உலாவினன் உவைகத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண்டான் $கம்ப.05242.4
மாசு உண்ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அனாள் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதித் $கம்ப.05243.1
ேதசு உண்ட திங்களும் என்னத் ேதய்ந்து உளாள் $கம்ப.05243.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) உண்ட கூந்தலாள் கற்பும் காதலும் $கம்ப.05243.3
ஏசுண்ட இல்ைலயால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டநூ $கம்ப.05243.4
புைனகழல் இராகவன் ெபான் புயத்ைதேயா $கம்ப.05244.1
வனிைதய திலகத்தின் மனத்தின் மாண்ைபேயா $கம்ப.05244.2
வைனகழல் அரசrன் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) மிக்கிடும் $கம்ப.05244.3
சனகதம் குலத்ைதேயா யாைதச் சாற்றுேகன் $கம்ப.05244.4
ேதவரும் பிைழத்தில தெயமூவ ேவதிய $கம்ப.05245.1
ஏவரும் பிைழத்தில அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ஈறு இன்றால்
$கம்ப.05245.2
யாவது இங்கு இனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயது
எம்பிராற்கு $கம்ப.05245.3

ஆவ என் அடிைமயும் பிைழப்பு இன்றாம் அேரா $கம்ப.05245.4
ேகழிலாள் நிைற இைற கீ ண்டதாம் எனின் $கம்ப.05246.1
ஆழியான் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எனும் ஆழி மீ க்ெகாள $கம்ப.05246.2
ஊழியின் இறுதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும் என்று
உன்னிேனன் $கம்ப.05246.3
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
இனி வரம்பில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் $கம்ப.05246.4
ெவங்கனல் முழுகியும் புலன்கள் வக்கியும்

$கம்ப.05247.1
நுஙகுவ அருந்துவ நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாற்பவ
$கம்ப.05247.2
எங்கு உள குலத்தில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல்லின்
மாண்புைட $கம்ப.05247.3
நங்ைகய மனத்தவம் நவிலற் பாலேதா $கம்ப.05247.4
ேபண ேநாற்றது மைனப் பிறவி ெபண்ைமேபால் $கம்ப.05248.1
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) ேநாற்று உயந்தது நங்ைக ேதான்றலால் $கம்ப.05248.2
மாண ேநாற்று ஈண்டு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு எலாம் $கம்ப.05248.3
காண ேநாற்றிலன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கமலக்
கண்களால் $கம்ப.05248.4
முனிபவ அரக்கிய முைறயின் நங்கினா $கம்ப.05249.1
இனி அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அலாது யாரும் இல்ைலயால் $கம்ப.05249.2
தனிைமயும் ெபண்ைமயும் தவமும் இன்னேத $கம்ப.05249.3

வனிைதயக்கு ஆக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்தின் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
எலாம் $கம்ப.05249.4
தருமேம காத்தேதா சனகன் நல்விைனக் $கம்ப.05250.1
கருமேம காத்தேதா கற்பின் காவேலா $கம்ப.05250.2
அருைமேய அருைமேய யா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆற்றுவா
$கம்ப.05250.3
ஒருைமேய எம்மேனாக்கு உைரக்கற் பாலேதா $கம்ப.05250.4
ெசல்வேமா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைமேயா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.05251.1
அல்லும் நன்பகலும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ஆட்ெசய்வா $கம்ப.05251.2
ஒல்லுேமா ஒருவக்கு ஈது உறுகண் யாது இனி $கம்ப.05251.3
ெவல்லுேமா தவிைன அறத்ைத ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.05251.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைனயன
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வண்ணவான்
$கம்ப.05252.1
ெபான் திணி ெநடுமரப் ெபாதும்ப புக்கவன் $கம்ப.05252.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி நிகழ்ந்தது என் எனில் $கம்ப.05252.3
துன்று பூம் ேசாைலவாய் அரக்கன் ேதான்றினான் $கம்ப.05252.4
சிகர வண் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெநடுவைர எைவயும் ஒருவழித் திரண்டன
சிவண $கம்ப.05253.1

மகrைக வயிர குண்டலம் அலம்பு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைட வயங்கச் $கம்ப.05253.2
சகரன் ந ேவைல தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிrல்
தைலெதவுறும் தைலெதவுறும் தயங்கும் $கம்ப.05253.3
வைகய பல் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) இளெவயில் எறிப்பக் கங்குலும் பகல்பட
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05253.4
உருப்பசி உைடவாள் ஏந்தினள் ெதவுடர ேமனைக ெவள்ளைட உதவச்
$கம்ப.05254.1
ெசருப்பிைனத் தாங்கித் திேலாத்தைம
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரம்ைபய குழாம் புைட சுற்றக்
$கம்ப.05254.2
கருப்புரச் சாந்தும் கலைவயும்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமிழ் பrமள கந்தம்
$கம்ப.05254.3
மருப்புைடப் ெபாருப்பு ஏ மாதிரக் களிற்றின் வrக்ைகவாய் மூக்கிைட மடுப்ப
$கம்ப.05254.4
நான ெநய் விளக்கு நால் இரு ேகாடி நங்ைகய அங்ைகயால்
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05255.1
ேமல் நிவந்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணியுைட
அணியின் விr கதி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எலாம் விழுங்கக் $கம்ப.05255.2
கால் முதல் ெதவுடந்த நூபுரம் சிலம்பக் கிண்கிணி கைலெயாடும் கலிப்பப்
$கம்ப.05255.3
பால் நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்னக் குழாம் படந்தெனமூனப்
பற்பல மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) படர $கம்ப.05255.4

சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேசாைலயின் தைனேயா
$கம்ப.05256.2
வந்தது இங்கு யாேதா யாெராடும் ேபாேமா என்று தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மறுகுதலால் $கம்ப.05256.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதேலா இைமப்பு இலா நாட்டத்து எைனவரும்
உயிப்பு அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்ப $கம்ப.05256.4
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறக் குன்றின் ெநடிது உறத்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நத்த
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவியின்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05257.1
பால் நிறப் பட்டின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உத்தrயம் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
உறப் பசும்ெபான் ஆரத்தின் $கம்ப.05257.2
மால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மணிகள் இைட உறப் பிறழ்ந்து வருகதி இளெவயில்
ெபாருவச் $கம்ப.05257.3
சூல்நிறக் ெகாண்மூக் கிழித்து இைட துடிக்கும் மின் என மாபின் நூல் துளங்க
$கம்ப.05257.4
ேதாள்ெதவுறும் ெதவுடந்த மகrைக வயிரக் கிம்புr வலயமாச் சுடகள்
$கம்ப.05258.1
நாள்ெதவுறும் ெதவுடரும் கலி ெகழு விசும்பின் நாஞூளாடு ேகாளிைன நக்கத்
$கம்ப.05258.2
தாள்ெதவுறும் ெதவுடந்த தழங்கு ெபான் கழலின் தைக ஒளி
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தடவக் $கம்ப.05258.3
ேகள்ெதவுறும் ெதவுடந்த முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெவண்ணிலவின் முக
மல இரவினும் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $கம்ப.05258.4

தன்நிறத்ேதாடு மாறுெகாண்டு இைமக்கும் நவி அம் தைழபட
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05259.1
ெபான் நிறத் தூசு கருவைர மருங்கில்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுெவயில் ெபாருவ
$கம்ப.05259.2
மின் நிறக் கதிrல் ெசற்றிய பசும்ெபான் விரல்தைல அவி ஒளிக் காசின்
$கம்ப.05259.3
கல் நிறக் கற்ைற ெநடுநிழல் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கற்பக முழுவனம் கவின $கம்ப.05259.4
சன்னவரத்த

ேகாைவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தரளம் ஊழியின் இறுதியில்
தனித்த $கம்ப.05260.1
ெபான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரயில் ெதவுத்திய ேகாளும் நாளும் ஒத்து
இைடயிைட ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05260.2
மின் ஒளி ெமௗலி உதய மால்வைரயின் ம்ளுப் பட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கதிச் ெசல்வ $கம்ப.05260.3
பன்னிருவrனும் இருவரும் தவிர உதித்தது ஓபடி ஒளிபரப்ப $கம்ப.05260.4
பயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இரட்ைடப் பைண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஒடியப் படியினில் பrபவம் சுமந்த $கம்ப.05261.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுக்கின் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மா மதத்த மாதிரக்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.05261.2
கயிைலயில் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண்
ெதவுட தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கனகனது உய
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05261.3

அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அrயின் சுவடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கரத்தால்
அைளந்த மாக் கrயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்ச
$கம்ப.05261.4
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கரும் கண் இயக்கிய துயக்கு இல் அரம்ைபய
விஞ்ைசயக்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05262.1
நங்ைகய நாக மடந்ைதய சித்த நாrய அரக்கிய முதலாம் $கம்ப.05262.2
குங்குமக் ெகாம்ைமக் குவிமுைலக் கனிவாய்க் ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.)
துயந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குதைல $கம்ப.05262.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ஈட்டம் மால்வைர
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
அம் குழு என வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05262.4
ெதவுைள உறு புைழ ேவய் தூங்கு இைசக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) துயல் உறாது
ஒருநிைல ெதவுடர $கம்ப.05263.1
இைளயவ மிடறும் இன் நிைல இயக்கக் கின்னரம் முைற நிறுத்து
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05263.2
கிைள உறு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சில் அrப் பாண்டில்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழெவாடும் ெகழுமி
$கம்ப.05263.3
அைள உைற அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் ைவயமும் அளப்ப
$கம்ப.05263.4
அன்ன பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சதுக்கம் சாமைர உக்கம் ஆதியாம் வrைசயின்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05264.1
உன்னரும் ெபான்னின் மணியினில் புைனந்த இைழக்குலம் மைழக் கரும்
கைடக்கண் $கம்ப.05264.2

மின் இைடச் ெசவ்வாய்க் குவி முைலப் பைணத்ேதாள் வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேத அல்குலா தாங்கி $கம்ப.05264.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறக் காrன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) கண்டு
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என நடப்ப $கம்ப.05264.4
தந்திr ெநறியில் தாக்குறு கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) தூக்கின எழுவிய சதியின்
$கம்ப.05265.1
முந்துறு குணிேலாடு இையவுறு குறட்டில் சில்லrப் பாண்டிலின் முைறயின்
$கம்ப.05265.2
மந்தர கீ தத்து இைசப்பதம் ெதவுடந்த வைகயுறு கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.)
வழாமல் $கம்ப.05265.3
அந்தர வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரம்ைபய கரும்பின் பாடலா
அருகு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகவ $கம்ப.05265.4
அந்தியின் அனங்கன் அழல்படத் துரந்த அல மலப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வாய்
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05266.1
ெவந்துறு புண்ணின் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுைழந்து என்ன ெவண்மதிப் பசும்
கதி விரவ $கம்ப.05266.2
மந்தமாருதம் ேபாய் மலெதவுறும் வாr வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ந மாrயின்
வருேதன் $கம்ப.05266.3
சிந்து நுண் துளிகள் சீகரத் திவைல உருக்கிய ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) எனத்
தெறழுப்ப $கம்ப.05266.4
இைழ புைர மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இரட்ைட $கம்ப.05267.1

உைழ புகு ெசப்பின் ஒளிதர
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உத்தrயத்தின ஒல்கிக்
$கம்ப.05267.2
குைழ புகு கமலம் ேகாட்டின
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறுநைகக் குமுத வாய்
மகளி_ெப.) $கம்ப.05267.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) புைர ஒண்கண் ெசங்கைட ஈட்டம் மாபினும் ேதாளினும்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05267.4
மாைலயும் சாந்தும் கலைவயும் பூணும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) நுண் தூெசாடு
காசும் $கம்ப.05268.1
ேசாைலயின் ெதவுழுதிக் கற்பகத் தருவும் நிதிகளும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ெதவுடரப்
$கம்ப.05268.2
பாலின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பரைவத் திைர கரும் கிrேமல்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என சாமைர
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05268.3
ேவைலநின்று உயரும் முயலில் ெவண்மதியின் ெவண்குைட மீ து உற
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05268.4
ஆகலி அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) அருவைர இலங்ைக அடி ெபயத்து இடு ெதவுறும்
அழுந்த $கம்ப.05269.1
ேந ெபாரும் பரைவப் பிறழ் திைர
தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) திைசெதவுறும் நிமிரச்
$கம்ப.05269.2
சாவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடுவின் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைடப்
பகுவாய் அனந்தனும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடுமாற $கம்ப.05269.3

மூr ந ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இருநில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) முதுகு
உளுக்குற்றனள் முரல $கம்ப.05269.4
ேகடகத்ேதாடு மழு எழுச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அங்குசம் கப்பணம் கிடுேகாடு
$கம்ப.05270.1
ஆடகச் சுடவாள் அயில் சிைல குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அைனத்தும்
$கம்ப.05270.2
தாடைகக்கு இரட்டி எறுழ்வலி தைழத்த தைகைமய தடவைர ெபாறுக்கும்
$கம்ப.05270.3
சூடகத் தடக்ைகச் சுடுசினத்து அடுேபா அரக்கிய தைலெதவுறும் சுமப்ப
$கம்ப.05270.4
விrதளி முைக பூக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைட முதல் ேவ பழம்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபானால் ேவய்ந்த
$கம்ப.05271.1
தரு உய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) திைச ெதவுறும் கrயத் தழல் உமிழ்
உயிப்பு முன் தவழத் $கம்ப.05271.2
திருமகள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச
அறிந்திருந்தும் திைகப்பு உறு சிந்ைதயால் ெகடுத்தது $கம்ப.05271.3
ஒருமணி ேநடும் பல்தைல அரவின் உைழெதவுறும் உைழெதவுறும் உலாவி
$கம்ப.05271.4
இைனயது ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எறுழ்வலி அரக்க ஏந்தல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்துகின்றாைன $கம்ப.05272.1
அைனயது ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அஞ்சைன சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
கண்டனன் அைமவுற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.05272.2

விைனயமும் ெசயலும் ேமல்விைள ெபாருளும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழி விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05272.3
வைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இராமன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய ஓதி
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் மைறந்ேத $கம்ப.05272.4
ஆயிைட அரக்கன் அரம்ைபய குழுவும் அல்லவும் ேவறு அயல்
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05273.1
ேமயினன் ெபண்ணின் விளக்கு எனும் தைகயாள் இருந்துழி ஆண்டு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெவருவிப் $கம்ப.05273.2
ேபாயின உயிரளாம் என நடுங்கிப் ெபாறி வr எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலிப் புைகக்
கண் $கம்ப.05273.3
காய் சின உழுைவ தின்னிய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைலயிளம் பிைண எனக் கைரந்தாள் $கம்ப.05273.4
கூசி ஆவி குைலவுறு வாைளயும் $கம்ப.05274.1
ஆைசயால் உயி ஆசு அழிவாைனயும் $கம்ப.05274.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் கண் இைண சான்று எனக் கண்டனன் $கம்ப.05274.3
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உளத்தினான் $கம்ப.05274.4
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) சானகி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) இராகவன் $கம்ப.05275.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நான்மைற
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) $கம்ப.05275.2

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நல்லறம் என்று உற
வாழ்த்தினான் $கம்ப.05275.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதாறும் உயவுறும் கீ த்தியான் $கம்ப.05275.4
அவ்விடத்து அருகு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரக்கன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.05276.1
எவ்விடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது $கம்ப.05276.2
ெநாவ் விடக் குயிேல நுவல்க என்றனன் $கம்ப.05276.3
ெவவ் விடத்ைத அமுது என ேவண்டுவான் $கம்ப.05276.4
ஈசற்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஈடு அழிவுற்று
இைற $கம்ப.05277.1
வாசிப்பாடு அழியாத மனத்தினான் $கம்ப.05277.2
ஆைசப்பாடும் அந்நாணும் அடத்திடக் $கம்ப.05277.3
கூசிக் கூசி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ கூறினான் $கம்ப.05277.4
இன்று இறந்தன நாைள இறந்தன $கம்ப.05278.1
என் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இதால் எைனக்
$கம்ப.05278.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறந்தபின் கூடுதிேயா
குைழ $கம்ப.05278.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறங்கி
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தரு ெசங்கணாய் $கம்ப.05278.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஒருங்கு உடன் ஓம்பும் என் $கம்ப.05279.1
அலகில் ெசல்வத்து அரசியல் ஆைணயில் $கம்ப.05279.2
திலகேம உன் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அனங்கன் தரு $கம்ப.05279.3

கலகம் அல்லது எளிைமயும் காண்டிேயா $கம்ப.05279.4
பூந்தண் வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபான் ெகாழுந்ேத புகழ் $கம்ப.05280.1
ஏந்து ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) இகழ்ந்தைன இன் உயிக் $கம்ப.05280.2
காந்தன் மாண்டிலன் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் $கம்ப.05280.3
வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்ேறா $கம்ப.05280.4
ேநாற்கின்றாகளும் நுண்ெபாருள் நுண்ணிதில் $கம்ப.05281.1
பாக்கின்றாரும் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பாத்திேயல் $கம்ப.05281.2
வாக் குன்றாம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) என் ெசால் மவுலியால் $கம்ப.05281.3
ஏற்கின்றாெராடு உடன் உைற இன்பமால் $கம்ப.05281.4
ெபாருளும் யாழும் விளrயும் பூைவயும் $கம்ப.05282.1
மருளும் நாளும் மழைல வழங்குவாய் $கம்ப.05282.2
தெரறுளும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ெசய்தது உன் சிந்ைதயில்
$கம்ப.05282.3
அருளும் மின் மருங்கும் அrது ஆக்கிேயா $கம்ப.05282.4
ஈண்டு நாளும் இளைமயும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$கம்ப.05283.1
மாண்டு மாண்டு பிறிது உறும் மாைலய $கம்ப.05283.2
ேவண்டும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெவறிேத விளிந்தால் இனி $கம்ப.05283.3
யாண்டு வாழ்வது இட உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆழ்திேயா $கம்ப.05283.4

இழவு எனக்கு உயி எய்தினும்
எய்துக_வியங்.வி.மு.(எய்து_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.05284.1
குைழ முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
சிந்தைன ேகாடினால் $கம்ப.05284.2
பழகி நிற்புறு பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இைய காமத்ேதாடு $கம்ப.05284.3
அழகினுக்கு இனி யா உள ஆவேரா $கம்ப.05284.4
ெபண்ைமயும் அழகும் பிறழா மனத் $கம்ப.05285.1
திண்ைமயும் முதல் யாைவயும் ெசய்யவாய்க் $கம்ப.05285.2
கண்ைமயும் ெபாருந்திக் கருைணப்படா $கம்ப.05285.3
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) என்ெகால் சனகன் மடந்ைதேய $கம்ப.05285.4
வட்டும்

காலத்து அலறிய ெமய்க்குரல் $கம்ப.05286.1
ேகட்டும் காண்டற்கு இருத்திெகால் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05286.2
நாட்டுங்கால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்லறத்தின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
$கம்ப.05286.3
ஊட்டுங் காலத்து இகழ்வது உறும் ெகாேலா $கம்ப.05286.4
தக்கது என் உயி வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உறத் தாழ்கிலாத் $கம்ப.05287.1
ெதவுக்க ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெதவுைலயும் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05287.2
புக்கு உயந்தது எனும் புகழ் ேபாக்கி ேவறு $கம்ப.05287.3
உக்கது என்னும் உறு பழி ேகாடிேயா $கம்ப.05287.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேதவிய ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ைகெதவுழும்
$கம்ப.05288.1

தாவு இல் மூவுலகின் தனி நாயகம் $கம்ப.05288.2
ேமவுகின்றது நுன்கண் விலக்கிைன $கம்ப.05288.3
ஏவ ஏைழய நின்னின் இலங்கு இழாய் $கம்ப.05288.4
குடிைம மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெசயும்
ெகாற்றத்து என் $கம்ப.05289.1
அடிைம ேகாடி அருளுதியால் எனா $கம்ப.05289.2
முடியின் மீ து முகிழ்த்து உய ைகயினன் $கம்ப.05289.3
படியின் ேமல் விழுந்தான் பழி பாக்கலான் $கம்ப.05289.4
காய்ந்தன சலாைக அன்ன உைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கதுவா முன்னம் $கம்ப.05290.1
தந்தன ெசவிகள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) திrந்தது
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாr $கம்ப.05290.2
பாய்ந்தன கண்கள் ஒன்றும் பrந்திலள் உயிக்கும் ெபண்ைமக்கு $கம்ப.05290.3
ஏய்ந்தன வல்ல ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மாற்றங்கள்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05290.4
மல்ெலாடு திரள்ேதாள் வஞ்சன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பிறிது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.05291.1
கல்ெலாடும் ெதவுடந்த ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கற்பின்ேமல் கண்டது
உண்டநூ $கம்ப.05291.2
இல்ெலாடும் ெதவுடந்த மாதக்கு ஏய்வன அல்ல
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05291.3

ெசால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுயக் ேகட்டி துரும்பு எனக் கனன்று
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05291.4
ேமருைவ உருவ ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகேவண்டின் $கம்ப.05292.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் முற்றுவித்திடுதல்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.05292.2
ஆrயன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வல்லது அறிந்திருந்து அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இலாதாய் $கம்ப.05292.3
சீrய அல்ல ெசால்லித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும் சிந்துவாேயா $கம்ப.05292.4
அஞ்சிைன ஆதலால் அன்று ஆண்தைக அற்றம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05293.1
வஞ்சைன மான் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏவி மாையயால்
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவத்தாய் $கம்ப.05293.2
உஞ்சைன ேபாதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விடுதி உன் குலத்துக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05293.3
நஞ்சிைன எதிந்த ேபாது ேநாக்குேமா நினது நாட்டம் $கம்ப.05293.4
பத்து உள தைலயும் ேதாளும் பல உள பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூவும் $கம்ப.05294.1
வித்தக வில்லினாற்குத் திருவிைளயாடற்கு ஏற்ற $கம்ப.05294.2
சித்திர இலக்கம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லது
ெசருவில் ஏற்கும் $கம்ப.05294.3
சத்திைய ேபாலும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சடாயுவால் தைரயின் வழ்ந்தாய்

$கம்ப.05294.4

ேதாற்றைன பறைவக்கு அன்று துள்ளும் ந ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கம்ப.05295.1
ஏற்றவன் வாளால் ெவன்றாய் இன்று எனின் இறத்தி அன்ேற $கம்ப.05295.2
ேநாற்ற ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உைடய வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நுனித்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05295.3
கூற்றினுக்கு அன்ேற வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

சரத்துக்கும் குறித்தது உண்டநூ
$கம்ப.05295.4
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைட வாளும் நாளும்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைட உரனும் பின்னும்
$கம்ப.05296.1
மற்று உைட எைவயும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலரவன்
முதேலா வாத்ைத $கம்ப.05296.2
வில் ெதவுைட இராமன் ேகாத்து விடுதலும் விலக்குண்டு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05296.3
இற்று உைடந்து இறுதல் ெமய்ேய விளக்கின் முன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
உண்டாேமா $கம்ப.05296.4
குன்றுந எடுத்தநாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாழுந்தால் உன்ைன $கம்ப.05297.1
ெவன்றவன் புரங்கள் ேவவத் தனிச் சரம் துரந்த ேமரு $கம்ப.05297.2
என் துைணக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.05297.3
அன்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச ேகட்டிைல ேபாலும்
அம்மா $கம்ப.05297.4

மைல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்திைச
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாக்கைள $கம்ப.05298.1
நிைல ெகடுத்ேதன் எனும் மாற்றம் ேநரும்ந $கம்ப.05298.2
சிைல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளயவன் நிற்கச்
ேசந்திைல $கம்ப.05298.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னமும் மகளித் தாழ்திேயா $கம்ப.05298.4
ஏைழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒளித்துைற
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஆம் என $கம்ப.05299.1
ஆழி எம் ேகாம் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05299.2
ஆழியும் இலங்ைகயும் அழியத் தாழுேமா $கம்ப.05299.3
ஊழியும் திrயும் உன் உயிெராடு ஓயுேமா $கம்ப.05299.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அரக்கைர விளித்து வயுேமா

$கம்ப.05300.1
வஞ்சைன நெசய வள்ளல் சீற்றத்தான் $கம்ப.05300.2
எஞ்சல் இல் உலெகலாம்
எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.05300.3
அஞ்சுகின்ேறன் இதற்கு அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) சான்று அேரா
$கம்ப.05300.4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் $கம்ப.05301.1
ெவங்கணாய் புன்ெதவுழில் விலக்க ேமற்ெகாளாய் $கம்ப.05301.2

ெசங்கண் மால் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்ேற
ெகாேலா $கம்ப.05301.3
எங்கள் நாயகைனயும் நிைனந்தது ஏைழ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05301.4
மானுய இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என மனக் ெகாண்டாய் எனின்
$கம்ப.05302.1
கான் உய வைர நிக காத்த வrயன்

$கம்ப.05302.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனிதனால் தவத்துளா எனில்
$கம்ப.05302.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உய ெகான்ைறயான் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேததியால் $கம்ப.05302.4
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) என்று இகழ்ந்தைன என்னின் யாண்டு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.05303.1
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அன்ேற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊழியான் $கம்ப.05303.2
ெசரு வருங்கால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேமன்ைம ேததியால்
$கம்ப.05303.3
ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திரு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயுள் ெபான்றுவாய்
$கம்ப.05303.4
ெபான் கணான் தம்பி என்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேபாத் ெதவுழில் $கம்ப.05304.1
வில் கண் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெபாருத ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ேவறு உளா $கம்ப.05304.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கணா நல்லறம்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளினும் $கம்ப.05304.3
இல் கணா இறந்தில இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நங்கினா $கம்ப.05304.4
பூ இேலான் ஆதியாகப் புலன்கள் பாம் ெநறியில் ேபாகாத் $கம்ப.05305.1
ேதவேரா அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) தாேமா நிைலநின்று விைனயில் தந்தா
$கம்ப.05305.2
ஏவ மூவுலகின் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்தின இைசயின் ஏழாய்
$கம்ப.05305.3
பாவேமா முன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருமேமா தெரழுயப் பாராய்
$கம்ப.05305.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் ஈந்தது ஓ ஈசன்
யாண்டும் $கம்ப.05306.1
அ ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்ப்பான்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவத்தின் அன்ேற
$கம்ப.05306.2
ஒப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திருவும்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறெவாடும் உலக்க உன்னித்
$கம்ப.05306.3
தப்புதி அறத்ைத ஏழாய் தருமத்ைதக் காமியாேயா $கம்ப.05306.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) திறம்பாத ேதாலா வலியின எனினும் மாண்டா
$கம்ப.05307.1

அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பினரும் மக்கட்கு அருள் திறம்பினரும் அன்ேற
$கம்ப.05307.2
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலும் பாசப் பிணக்கு உைடப்
பிணியில் தந்தா $கம்ப.05307.3
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பைககள் மூன்றும் துைடத்தவ பிற_ெப.(பிற_ெப.) யா ெசால்லாய் $கம்ப.05307.4
தெனமூ தமிழ் உைரத்ேதான் முன்னாத் தது_ெப.(தது_ெப.) த முனிவ யாரும்
$கம்ப.05308.1
புன் ெதவுழில் அரக்கக்கு ஆற்ேறம் ேநாற்கிலம் புகுந்த ேபாேத $கம்ப.05308.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் உன்னால்
அன்னா குைறவது சரதம் ேகாேவ $கம்ப.05308.3
என்றன யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேகட்ேடன்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அதற்கு இையவ
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05308.4
உன்ைனயும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று உன்
ஊற்றமும் உைடய நாளும் $கம்ப.05309.1
பின்ைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்க ேசைனப் ெபருைமயும் முனிவ
ேபணிச் $கம்ப.05309.2
ெசான்னபின் உங்ைக மூக்கும் உம்பிய ேதாளும் தாளும் $கம்ப.05309.3
சின்னபின்னங்கள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) சிந்தியாேயா $கம்ப.05309.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தடக்ைகயால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐந்நான்கு
கரமும் பற்றி $கம்ப.05310.1

வாய் வழி குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசாரக் குத்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைறயில்
ைவத்த $கம்ப.05310.2
தூயவன் வயிரத் ேதாள்கள் துணித்தவன் ெதவுைலந்த மாற்றம் $கம்ப.05310.3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிந்திைலேயா நதி நிைல அறிந்திலாத நசா
$கம்ப.05310.4
கடிக்கும் வல் அரவும்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரம் களிக்கின்ேறாைய $கம்ப.05311.1
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுேவாடு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) காட்டி
$கம்ப.05311.2
இடிக்குந இல்ைல உள்ளா எண்ணியது
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்ைன $கம்ப.05311.3
முடிக்குந என்ற ேபாது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டநூ $கம்ப.05311.4
என்ற அறத்து உைர ேகட்டலும் இருபது நயனம் $கம்ப.05312.1
மின் திறப்பன ஒத்தன ெவயில்விடு பகுவாய் $கம்ப.05312.2
குன்று இறத் தெழழுத்து உரப்பின குறிப்பது என் காமத் $கம்ப.05312.3
தின் திறத்ைதயும் கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
சீற்றத்தின் தைகைம $கம்ப.05312.4
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாளினன் மாதிரம்
அைனத்ைதயும் மைறவித்து $கம்ப.05313.1
அளந்த ேதாளினன் அனல்ெசாr கண்ணினன் இவைளப் $கம்ப.05313.2
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தின்ெபன் என்று உடன்று
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
அடிெபயரான் $கம்ப.05313.3

கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றமும் காதலும் எதி
எதி கிைடப்ப $கம்ப.05313.4
அன்னகாைலயில் அநுமனும் அருந்ததிக் கற்பின் $கம்ப.05314.1
என்ைன ஆளுைட நாயகன் ேதவிைய என்முன் $கம்ப.05314.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நசன் ைக
ெதவுடுவதன்முன் துைகத்து உழக்கிப் $கம்ப.05314.3
பின்ைன நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ெசய்குெவன்
என்பது பிடித்தான் $கம்ப.05314.4
தனியன் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
தைலபத்தும் கடிது உகத் தாக்கிப் $கம்ப.05315.1
பனியின் ேவைலயில் இலங்ைகையக் கீ ழ் உறப் பாய்ச்சிப் $கம்ப.05315.2
புனித மா தவத்து அணங்கிைனச் சுமந்தனன் ேபாெவன் $கம்ப.05315.3
இனிதின் என்பதும் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பிைசந்து இருந்தான $கம்ப.05315.4
ஆண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் அகத்து
அண்டத்ைத அழிப்பான் $கம்ப.05316.1
மூண்ட கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த என
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் $கம்ப.05316.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம ந நத்தத்தின்
அவிவுறும் நிைலயில் $கம்ப.05316.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருதன்ைமயால்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ விளம்பும் $கம்ப.05316.4

ெகால்ெவன் என்று உடன்ேறன் உன்ைனக் ெகால்கிெலன் குறித்துச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05317.1
ெசால் அளவு அவற்றுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காரணம் தெரழுயச்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.05317.2
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்டநூ $கம்ப.05317.3
ெவல்வதும் ேதாற்றல் தானும் விைளயாட்டின்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமல்நாள் $கம்ப.05317.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகள் உைரக்க நிற்கு ஓ உயி என உrேயான் தன்ைனக்
$கம்ப.05318.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாள் இைழத்தால்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி விடில்
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05318.2
என்றன் ஆ உயிரும் நங்கும் என்பைத இையய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05318.3
அன்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வஞ்சம் ெசய்தது ஆ எனக்கு அமrன்
ேநவா $கம்ப.05318.4
மான் என்பது அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானிட ஆவா
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05319.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்பது அறிந்தால்
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ஏைழைம
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கல் $கம்ப.05319.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) என்பது அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லாய் ேதவதாம் யாவேர எம் $கம்ப.05319.3

ேகான் என்பது அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ைனத்
திறம்புவா குைறயின் அல்லால் $கம்ப.05319.4
ெவன்ேறாரும் இருப்ப யாக்கும் ேமலவ விளிவு இலாேதா $கம்ப.05320.1
என்ேறாரும் இருப்ப அன்ேற இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஏவல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05320.2
ஒன்ேறா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும்
ஆள்கின்ற ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$கம்ப.05320.3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாய் இதற்கு ேவறு ஓ காரணம் விrப்பது
உண்டநூ $கம்ப.05320.4
மூவரும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தாமும் முரண் உக முற்றும்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $கம்ப.05321.1
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருட்டினால் ஓ பழி
ெபறப் பயன்த ேநான்பின் $கம்ப.05321.2
ஆ இயல் மனித தம்ைம அடுகிேலன் அவைர ஈண்டக் $கம்ப.05321.3
கூவிநின்று ஏவல் ெகாள்ெவன் காணுதி குதைலச் ெசால்லாய் $கம்ப.05321.4
சிற்றியல் சிறுைம ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சிறுெதவுழில் மனிதேராேட
$கம்ப.05322.1
முற்றியது ஆய வர முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) என்கண் முைளயாேதனும்
$கம்ப.05322.2
இற்ைற இப்பகலில் ெநாய்தின் இருவைர ஒருைகயாேல $கம்ப.05322.3
பற்றிெனன் ெகாணரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) காணுதி பழிப்பு இலாதாய்
$கம்ப.05322.4

பதவு இயல் மனிதேரனும் ைபந்ெதவுடி நின்ைனத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05323.1
உதவிைய உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கின் உயி
ெகாைலக்கு உrய அல்ல $கம்ப.05323.2
சிைதவுறல் அவக்கு ேவண்டிச் ெசய்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேதந்தது இன்றி
$கம்ப.05323.3
இதம் உனக்கு ஈேத ஆகில் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் $கம்ப.05323.4
பள்ள ந அேயாத்தி நண்ணிப் பரதேன முதலிேனா ஆண்டு $கம்ப.05324.1
உள்ளவ தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உயி குடித்து ஊழித் தயின்
$கம்ப.05324.2
ெவள்ள ந மிதிைலேயாைர ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) எளிதின் எய்திக் $கம்ப.05324.3
ெகாள்ெவன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயிரும் என்ைன அறிந்திைல
குைறந்த நாடூளாய் $கம்ப.05324.4
ஈது உைரத்து அழன்று ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எrகதி வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேநாக்கித் $கம்ப.05325.1
தது_ெப.(தது_ெப.) உயிக்கு இைழக்கும் நாளும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஓ
இரண்டில் ேதய்ந்தது $கம்ப.05325.2
ஆதலில் பின்ைன நேய அறிந்தவாறு அறிதி என்னாப் $கம்ப.05325.3
ேபாது அrக் கண்ணினாைள அகத்துைவத்து உரப்பிப் ேபானான் $கம்ப.05325.4
அஞ்சுவித்தானும் ஒன்றால் அறிவுறத் ேதற்றியானும் $கம்ப.05326.1
வஞ்சியின் ெசவ்வியாைள வசித்து என்பால் வருவ அன்ேறல் $கம்ப.05326.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமக்கு ஆெவன் என்னா நைக இலா முகத்துப் ேபழ்வாய்
$கம்ப.05326.3

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அரக்கிமாக்கு ேவறு ேவறு உைரத்துப்
ேபானான் $கம்ப.05326.4
ேபாயினன் அரக்கன் பின்ைனப் ெபாங்கு அரா நுங்கிக் கான்ற $கம்ப.05327.1
தூய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதியம்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாைகையத் ெதவுடந்து சுற்றித்
$கம்ப.05327.2
தய வல் அரக்கிமாகள் தெழழுத்து இழித்து உரப்பிச் சிந்ைத $கம்ப.05327.3
ேமயின வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளம்புவான்
உடன்று மிக்கா $கம்ப.05327.4
முன்முன் நின்றா கண் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சிந்த முடுகு உற்றா $கம்ப.05328.1
மின்மின் என்னும் சூலமும் வாளும் மிைச ஓச்சிக் $கம்ப.05328.2
ெகால்மின் ெகால்மின் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குைறத்துக் குட ஆரத் $கம்ப.05328.3
தின்மின் தின்மின் என்று தெழழுத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) எல்லாம $கம்ப.05328.4
ைவயம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.05329.1
ஐயன் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வல்லான் அறிவாளன்
$கம்ப.05329.2
ெமய் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உன்பால் ைவத்துளது அல்லால் விைன ெவன்ேறான்
$கம்ப.05329.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புன்ைம யாதுெகால்
என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05329.4

மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தய மானுயத் தத்தம் வழிேயாடும்
$கம்ப.05330.1
ெபண்ணில் தேயாய் நின்முதல் மாயும் பிணிெசய்தாய் $கம்ப.05330.2
புண்ணில் ேகால் இட்டால் அன ெசால்லிப் ெபாதுேநாக்காது $கம்ப.05330.3
எண்ணில் காணாய் ெமய்ம்ைமைய என்றா சில_ெப.(சில_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05330.4
புக்க வழிக்கும் ேபாந்த வழிக்கும் புைக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த $கம்ப.05331.1
ஒக்க விைதப்பான்
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) அன்ேறா
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல்லாய் $கம்ப.05331.2
இக்கணம் இற்றாய் உன் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இனி
வாழா $கம்ப.05331.3
சிக்க உைரத்ேதம் என்று தெழழுத்தா சில_ெப.(சில_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05331.4
ெகால்வான் உற்ேறா_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) ெபற்றியும்
யாதும் குைறயாேதான் $கம்ப.05332.1
ெவல்வான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகான் தின்னுமின் வம் என்பவ ெமய்யும்
$கம்ப.05332.2
வல்வாய் ெவய்ேயான் ஏவலும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவத்தாள் $கம்ப.05332.3
நல்வாய் நல்லாள் கண்கள் கலுழ்ந்ேத நகுகின்றாள் $கம்ப.05332.4
இன்ேனா அன்ன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து
இைட நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05333.1

முன்ேன ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனாவின் முடிவு அம்மா
$கம்ப.05333.2
பின்ேன வாளா ேபதுறுவேரல்

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என்றாள் $கம்ப.05333.3
அன்ேன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்றாள் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவிவு உற்றா $கம்ப.05333.4
அறிந்தா அன்ன முச்சைட என்பாள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்லப்
$கம்ப.05334.1
பிறிந்தா சீற்றம் மன்னைன அஞ்சிப் பிறிகில்லா $கம்ப.05334.2
ெசறிந்தா ஆய தவிைன அன்னா தெறல் எண்ணா $கம்ப.05334.3
ெநறிந்து ஆ ஓதிப் ேபைதயும் ஆவி நிைல
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05334.4
காண்டற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காலமும் ஈேத தெறறு
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $கம்ப.05335.1
தூண்டற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிந்ைதயினாரும்
துயில்கில்லா $கம்ப.05335.2
ேவண்டத் துஞ்சா என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விஞ்ைச விைன ெசய்தான்
$கம்ப.05335.3
மாண்டு அற்றா ஆம் என்றிட அன்னா மயவு உற்றா $கம்ப.05335.4
துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துய ஆற்றாள் $கம்ப.05336.1
ெநஞ்சால் ஒன்றும் உய்வழி
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ெநகுகின்றாள்
$கம்ப.05336.2

அஞ்சா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) பல்ெநடு நாளும்
அழிவுற்றாள் $கம்ப.05336.3
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு இட உற்றாள் $கம்ப.05336.4
கருேமகம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கா அைனயான்
$கம்ப.05337.1
தருேம தமிேயன் தனது ஆ உயிதான் $கம்ப.05337.2
உரும் ஏறு உறழ் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
ஒலிதான் $கம்ப.05337.3
வருேம உைரயாய் வலி ஆ விதிேய $கம்ப.05337.4
கல்லா மதிேய கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலேவ $கம்ப.05338.1
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரேவ சிறுகா
இருேள $கம்ப.05338.2
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எைனேய முனிவ நிைனயா $கம்ப.05338.3
வில்லாளைன யாதும் விளித்திலிேரா $கம்ப.05338.4
தழல் வசி
 உலாவரு வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05339.1
அழல்வ எனது ஆவி அறிந்திலிேரா $கம்ப.05339.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வைர

அனான் உடேன ெநடுநாள் $கம்ப.05339.3
உழல்வ ெகாடியீ உைரயாடிலிேரா $கம்ப.05339.4
வாராது ஒழியான் எனும் வன்ைமயினால் $கம்ப.05340.1
ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி இடக்கு உைடேவன் $கம்ப.05340.2
தரா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வலி ேசவகேன $கம்ப.05340.3

நாராயணேன தனி நாயகேன $கம்ப.05340.4
தரு ஒன்றிய கான் அைடவாய் தவிந $கம்ப.05341.1
வருெவன் சில நாளினில் மாநகவாய் $கம்ப.05341.2
இரு என்றைன இன் அருள்தான் இதுேவா $கம்ப.05341.3
ஒருெவன் தனி ஆவிைய உண்ணுதிேயா $கம்ப.05341.4
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உணேவ உயிேர
ெபருநாள் $கம்ப.05342.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்று உழல்வ தனிநாயகைனக் $கம்ப.05342.2
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணயும் கழிவரலி

நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05342.3
பூணும் பழிேயாடு ெபாருந்துவேதா $கம்ப.05342.4
முடியா முடி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முடிந்திடவும் $கம்ப.05343.1
படி ஏழும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துய பாவிடவும் $கம்ப.05343.2
மடியான் உடன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகுதும் $கம்ப.05343.3
ெகாடியான் வரும் என்று குலாவுவேதா $கம்ப.05343.4
என்று என்று உயி விம்மி இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிவாள் $கம்ப.05344.1
மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இைழயாள் $கம்ப.05344.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என் உயி உண்டு எனின் உண்டு இட
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05344.3
ெபான்றும் ெபாழுேத புகழ் பூணும் எனா $கம்ப.05344.4

ெபாைற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றி என் உயிரும்
ேபாற்றிேனன் $கம்ப.05345.1
அைற இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழலவன்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயால்
$கம்ப.05345.2
நிைற இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்பகல் நிருத நள் நகச் $கம்ப.05345.3
சிைற இருந்ேதைனயும் புனிதன் தண்டுேமா $கம்ப.05345.4
உன்னின பிற_ெப.(பிற_ெப.) என உணந்தும் உய்ந்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05346.1
ெசான்னன ெசான்னன ெசவியில் தூங்கவும் $கம்ப.05346.2
மன் உயி காத்து இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ைவகிேனன் $கம்ப.05346.3
என்னின் ேவறு அரக்கிய யாண்ைடயா ெகாேலா $கம்ப.05346.4
ெசால் பிrயாப் பழி சுமந்து தூங்குேவன் $கம்ப.05347.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பிறப்பு உைடைமயும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
அேரா $கம்ப.05347.2
கற்புைட மடந்ைதய கைத உடூளாகள் தாம் $கம்ப.05347.3
இல் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தவ யாவ
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலால் $கம்ப.05347.4
பிறமைன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபண்ைணப்
ேபணுதல் $கம்ப.05348.1

திறன் அலது என்று உயிக்கு இைறவன்
தந்தனன்_வி.மு.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05348.2
புறன் அல அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உறப்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாக்கி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05348.3
அறன் அலது இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு என்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றுேகன் $கம்ப.05348.4
எப்ெபாழுது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழியின்
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05349.1
அப்ெபாழுேத உயி துறக்கும் ஆைணேயன் $கம்ப.05349.2
ஒப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரு மறு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓத
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05349.3
துப்பு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்வது துறக்கம்
துன்னேவா $கம்ப.05349.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அழி சிந்ைதய ஆய ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.05350.1
வன்பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய $கம்ப.05350.2
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அழி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்க் குலத்துள்
ேதான்றிேனன் $கம்ப.05350.3
என் பழி துைடப்பவ என்னின் யாவேர $கம்ப.05350.4
வஞ்சைன மானின் பின் மன்ைனப் ேபாக்கி என் $கம்ப.05351.1
மஞ்சைன ைவது பின் வழிக்ெகாள்வாய் எனா $கம்ப.05351.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைனயான் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுந்த நங்ைக
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05351.3
உய்ஞ்செனன் இருத்தலும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெகாள்ளுேமா $கம்ப.05351.4

வல் இயல் மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) தம் வருக்கம் மாசு அற $கம்ப.05352.1
ெவல்லினும் ெவல்க ேபா விளிந்து வடுக

$கம்ப.05352.2
இல் இயல் அறத்ைத யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கம்ப.05352.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பழி அவைரச்
சுற்றுேமா $கம்ப.05352.4
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் மானம் மா
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாட்சிய $கம்ப.05353.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவ மடந்ைதய முன்பு ேபைதேயன் $கம்ப.05353.2
கரும் தனி முகிலிைனப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கள்வ ஊ $கம்ப.05353.3
இருந்தவள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என ஏச நிற்ெபேனா
$கம்ப.05353.4
அற்புதன் அரக்கதம் வருக்கம் ஆசு அற $கம்ப.05354.1
வில் பணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைறயின் மீ ட்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05354.2
இல் புகத் தக்கைல என்னின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைடக் $கம்ப.05354.3
கற்பிைன எப்பrசு இைழத்துக் காட்டுேகன் $கம்ப.05354.4
ஆதலால் இறத்தேல அறத்தின் ஆறு எனாச் $கம்ப.05355.1
சாதல் காப்பவரும் என் தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
சாம்பினா $கம்ப.05355.2
ஈது அலாது இடமும் ேவறு இல்ைல என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.05355.3

ேபாது உலாம் மாதவிப் ெபாதும்ப
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05355.4
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) பின்னும் எண்ணாத
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு $கம்ப.05356.1
உய்திறம் இல்ைல என்று ஒருப்பட்டு ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.05356.2
ெகாய்தளிக் ெகாம்பிைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இட்ேட தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$கம்ப.05356.3
ெபய்திடும் ஏல்ைவயில் தவத்தின் ெபற்றியால் $கம்ப.05356.4
கண்டனன் அநுமனும் கருத்தும் எண்ணினான் $கம்ப.05357.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
துணுக்கம் ெமய்தண்டக் கூசுவான் $கம்ப.05357.2
அண்ட நாயகன் அருள்தூதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனாத் $கம்ப.05357.3
ெதவுண்ைட வாய் மயிலிைனத் ெதவுழுது ேதான்றினான் $கம்ப.05357.4
அைடந்தெனன் அடியேனன் இராமன் ஆைணயால் $கம்ப.05358.1
குைடந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்ைதயும்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாட்பினால்
$கம்ப.05358.2
மிைடந்தவ உலப்பில தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேமவலால் $கம்ப.05358.3
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கிேனன் $கம்ப.05358.4
ஈண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இருந்தைத இடrன் ைவகுறும் $கம்ப.05359.1
ஆண்தைக அறிந்திலன் அதற்குக் காரணம் $கம்ப.05359.2

ேவண்டுேம அரக்கதம் வருக்கம் ேவெராடு $கம்ப.05359.3
மாண்டில ஈது அலால் மாறு ேவறு உண்டநூ $கம்ப.05359.4
ஐயுறல் உளது அைடயாளம் ஆrயன் $கம்ப.05360.1
ெமய்யுற உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைரயும்
ேவறு உள $கம்ப.05360.2
ைக உறு ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் கனியில் காண்டியால் $கம்ப.05360.3
ெநயுறு விளக்கு அனாய் நிைனயல் ேவறு என்றான் $கம்ப.05360.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைறஞ்ச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரக்கமும் முனிவும்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05361.1
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் ெநறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறிகள் ஐந்தும் $கம்ப.05361.2
ெவன்றவன் அல்லன் ஆகில் விண்ணவன்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $கம்ப.05361.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைரயும் தூயன் நைவ
இலன்ேபாலும் என்னா $கம்ப.05361.4
அரக்கேன ஆக ேவறு ஓ அமரேன ஆக அன்றிக் $கம்ப.05362.1
குரக்கு இனத்து ஒருவேனதான்
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) ஆக $கம்ப.05362.2
இரக்கேம ஆக வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு எம்பிரான்
நாமம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05362.3
உருக்கினன் உணைவத் தந்தான் உயி இதின் உதவி உண்டநூ $கம்ப.05362.4

என நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கள்ளம் $கம்ப.05363.1
மனன் அகத்து உைடய ஆய வஞ்சக மாற்றம் அல்லன் $கம்ப.05363.2
நிைனவு உைடச் ெசாற்கள் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

நிலம்புகப் புலம்பா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05363.3
வினவுதற்கு உrயன் என்னா வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவன் என்றாள்
$கம்ப.05363.4
ஆயெசால் தைலேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம் ைகயன் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்ைனத் $கம்ப.05364.1
தூயவன் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்பு ேதடிய
துைணவன் ெதவுல்ைலக் $கம்ப.05364.2
காய்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கவிக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அவற்றுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05364.3
நாயகன் சுக்கிrவன் என்று உளன் நைவயில் தந்தான். $கம்ப.05364.4
மற்றவன் முன்ேனான் வாலி இராவணன் வலி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாலின்
$கம்ப.05365.1
இற்று உகக் கட்டி எட்டுத் திைசயினும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05365.2
ெவற்றியன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேவண்ட ேவைலைய
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மத்தில் $கம்ப.05365.3

சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமுது எழக் கைடந்த ேதாளான்
$கம்ப.05365.4
அன்னவன் தன்ைன உம்ேகான் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஒன்றால் ஆவி வாங்கிப்
$கம்ப.05366.1
பின்னவற்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) நல்கித் துைண எனப் பிடித்தான் எங்கள்
$கம்ப.05366.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தனக்கு நாேயன் மந்திரத்து
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) வானின் $கம்ப.05366.3
நல்ெநடும் காலின் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நாமமும் அநுமன் என்ேபன்
$கம்ப.05366.4
எழுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணன
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05367.1
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைல தனித்தனி
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாள
$கம்ப.05367.2
குழுவின உம் ேகான் ெசய்யக் குறித்தது குறிப்பின் உன்னி $கம்ப.05367.3
வழு இல ெசய்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானரம்
வானின் நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05367.4
துப்பு உறு பரைவ ஏழும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா
ஏழும் ஆழ்ந்த $கம்ப.05368.1
ஒப்பு உறு நாக நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உம்பநின்று இம்பகாறும் $கம்ப.05368.2

இப்புறம் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ைன எதிந்தில
என்னின் அண்டத்து $கம்ப.05368.3
அப்புறம் ேபாயும் ேதட அவதியின் அைமந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05368.4
புன்ெதவுழில் அரக்கன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெபாதிந்து தூசில் $கம்ப.05369.1
குன்றின் எம் மருங்கின் இட்ட அணிகலக் குறியினாேல $கம்ப.05369.2
ெவன்றியான் அடிேயன் தன்ைன ேவறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறித் $கம்ப.05369.3
தெனமூதிைசச் ேசறி என்றான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அருள் சிைதவது ஆேமா $கம்ப.05369.4
ெகாற்றவற்கு ஆண்டுக் காட்டிக் ெகாடுத்தேபாது அடுத்த
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.05370.1
இற்ைறநாள் அளவும் அன்னா அன்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இழித்து நத்த
$கம்ப.05370.3
மற்ைற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணிகள் காண் உன் மங்கலம் காத்த மன்ேனா
$கம்ப.05370.4
ஆயவன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அங்கதன் வாலி
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.05371.1
ஏயவன் தெனமூபால் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இரண்டிேனாடு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.05371.2

ேமயினன் படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைனயவன் விடுத்தான் என்ைனப்
$கம்ப.05371.3
பாய்திைர இலங்ைக மூதூக்கு என்றனன் பழிைய ெவன்றான் $கம்ப.05371.4
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) உைரத்தேலாடும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப உவைக ஏற $கம்ப.05372.1
ெவய்து உற ஒடுங்கும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற விம்மி
ஓங்க $கம்ப.05372.2
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றேதா என்று அருவிந ஒழுகு
கண்ணாள் $கம்ப.05372.3
அய்ய ெசால் அைனயன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எப்படித்து அறிவி என்றாள்
$கம்ப.05372.4
படி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்துக் காட்டும் படித்து
அன்று படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) பண்பின் $கம்ப.05373.1
முடிவு உள உவைமக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இலக்கணம் உைரக்கின்
முந்தா $கம்ப.05373.2
துடி இைட அைடயாளத்தின் ெதவுடைவேய ெதவுடதி என்னா $கம்ப.05373.3
அடிமுதல் முடி ஈறாக அறிவுற அநுமன் ெசால்வான் $கம்ப.05373.4
ேசயிதழ்த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என்று ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உடூளா
$கம்ப.05374.1
ஏயின அதன்துைண எளியது இல்ைலயால் $கம்ப.05374.2
நாயகன் திருவடி குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாட்டுறின்
$கம்ப.05374.3

பாய்திைரப் பவழமும் குவைளப் பண்பிற்றால் $கம்ப.05374.4
தளம்ெகழு கற்பக முகிழும் தண்துைற $கம்ப.05375.1
இளம்ெகாடிப் பவழமும் கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்
அைவ $கம்ப.05375.2
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதி உதிக்கும் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) $கம்ப.05375.3
இளம்கதி ஒக்கினும் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்திழாய் $கம்ப.05375.4
சிறியவும் ெபrயவும் ஆகித் திங்ேகளா $கம்ப.05376.1
மறு இல பத்து உள அல்ல மற்று இனி $கம்ப.05376.2
எறிசுட வயிரேமா திரட்சி_ெப.(திரட்சி_ெப.) எய்தில $கம்ப.05376.3
அறிகிெலன் உகிக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உவைம ஆவன
$கம்ப.05376.4
ெபாருந்தின நிலெனாடு ேபாந்து கான் இைட $கம்ப.05377.1
வருந்தின எனின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நூைல மாறுெகாண்டு
$கம்ப.05377.2
இருந்தது நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாைவயும் $கம்ப.05377.3
ஒருங்கு உடன் புணவன உணத்தற் பாலேதா $கம்ப.05377.4
தாங்கு அைணப் பணிலமும்
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாங்கும் ந
$கம்ப.05378.1
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

அைணப் பணிமிைச ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அன்னவன்
$கம்ப.05378.2

பூங்கைணக்காற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrசுதான் ெபாரு $கம்ப.05378.3
ஆம் கைணக்கு ஆவேமா ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அன்ைனேய $கம்ப.05378.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கிள பறைவயின் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆடு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கம்ப.05379.1
பிறங்கு எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) அைணவன
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பு உைட
$கம்ப.05379.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கிள மதகrக் கரமும் நாணின $கம்ப.05379.3
குறங்கினுக்கு உவைம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் கூடுேமா
$கம்ப.05379.4
வலம் சுழித்து ஒழுகு ந வழங்கு கங்ைகயின் $கம்ப.05380.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) சுழி என்றலும் புன்ைம பூெவாடு $கம்ப.05380.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சுழித்து எழும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்தி ேந இனி
$கம்ப.05380.3
இலஞ்சியும் ேபாலும் ேவறு உவைம யாண்டு அேரா $கம்ப.05380.4
ெபாரு அரு மரகதப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் மால்வைர $கம்ப.05381.1
ெவரு உற விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆகத்ைதப் $கம்ப.05381.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அற ேநாற்றனள் என்னில் பின்ைன
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.05381.3
திருவினில் திரு உளா யாவ தெயமூவேம $கம்ப.05381.4
நடுறு கீ ழ்த்திைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைனயின்
$கம்ப.05382.1

ேகாள்துறு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எனச் சிறிது கூறலாம் $கம்ப.05382.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உறும் மல எனச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சுற்று அறாத்
$கம்ப.05382.3
தாள்துறு தடக்ைக ேவறு உவைம சாலுேமா $கம்ப.05382.4
பச்சிைலத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கண்டால் அன
$கம்ப.05383.1
ைகச்ெசறி முகிழ் உகி_ெப.(உகி_ெப.) கனகன் என்பவன் $கம்ப.05383.2
வச்சிர யாக்ைகைய வகிந்த வன் ெதவுழில் $கம்ப.05383.3
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நக்குேம $கம்ப.05383.4
திரண்டில ஒளியில திருவின் ேசவில $கம்ப.05384.1
முரண்தரு ேமருவின் சிைலயின் மூrநாண் $கம்ப.05384.2
புரண்டில புகழ் இல ெபாருப்பு என்று ஒன்றுேபான்று $கம்ப.05384.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இல புயங்களுக்கு உவைம ஏற்குேமா $கம்ப.05384.4
கடல்படு பணிலமும் கன்னிப் பூகமும் $கம்ப.05385.1
மிடற்றினுக்கு உவைம என்று உைரக்கும் ெவள்ளிேயாக்கு $கம்ப.05385.2
உடன்பட ஒண்ணுேமா உரகப் பள்ளியான் $கம்ப.05385.3
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைற சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இருக்க எங்களால் $கம்ப.05385.4
அண்ணல்தன் திருமுகம் கமலம் ஆெமனில் $கம்ப.05386.1
கண்ணினுக்கு உவைம ேவறு யாது காட்டுேகன் $கம்ப.05386.2
தண்மதி ஆம் என உைரக்கத் தக்கேதா $கம்ப.05386.3

ெவண்மதி ெபாலிந்தது ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதயுமால் $கம்ப.05386.4
ஆரமும் அகிலும் நவி அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அமலன் ெசவ்வாய் $கம்ப.05387.1
நாரம் உண்டு அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ேகழ்
நளினம் என்று உைரக்க நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05387.2
ஈரமுண்டு அமுதம் ஊறும் இன்னுைர இயம்பாேதனும் $கம்ப.05387.3
மூரல் ெவண்முறுவல் பூவாப் பவழேமா ெமாழியற்பாற்ேற $கம்ப.05387.4
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெகால்ேலா முழுநிலவின் முறியின் திறேனா முைற
அமுதத் $கம்ப.05388.1
ெதவுத்தின் துள்ளி ெவள்ளி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெதவுடுத்த ெகால்ேலா துைற
அறத்தின் $கம்ப.05388.2
வித்தின் முைளத்த அங்குரம்ெகால் ேவேற சிலெகால் ெமய்ம்முகிழ்த்த
$கம்ப.05388.3
ெதவுத்தின் ெதவுைகெகால் யாது என்று பல்லுக்கு உவைம ெசால்லுேகன்
$கம்ப.05388.4
எள்ளா நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இந்திரநலத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுந்து மரகதத்தின்
$கம்ப.05389.1
விள்ளா முழுமா நிழல்பிழம்பும் ேவண்ட ேவண்டும் ேமனியேதா $கம்ப.05389.2
தள்ளா ஓதி ேகாபத்ைதக் ெகௗவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சாந்ததுவும் $கம்ப.05389.3
ெகாள்ளா வள்ளல் திருமூக்கிற்கு உவைம பின்னும் குணிப்பு ஆேமா $கம்ப.05389.4

பனிக் கல் சுரத்துக் கரன் முதேலா கவந்தப் பைடயும் பல்ேபயும் $கம்ப.05390.1
தனிக் ைகச்சிைலயும் வானவரும் முனிவ குழுவும் தனி
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) $கம்ப.05390.2
இனிக் கட்டு அழிந்தது அரக்ககுலம் என்று சுருதி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.05390.3
குனிக்கக் குனித்த புருவத்துக்கு உவைம நேய ேகாடியால் $கம்ப.05390.4
வரும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனி மறுவும்
வளவும் ேதய்வும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவம் $கம்ப.05391.1
ஒருநாள் கவ்வும் உறுேகாளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05391.2
இருநால் பகலின் இலங்குமதி அலங்கல் இருளின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ்ப் $கம்ப.05391.3
ெபருநாள் நிற்பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநற்றிப்
ெபற்றித்தாகப் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா
$கம்ப.05391.4
நண்டு குழன்று ெநய்த்து இருண்டு ெநறிந்து
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கம்ப.05392.1
பூண்டு புrந்து சrந்து கைட சுருண்டு புைகயும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூவும்
$கம்ப.05392.2
ேவண்டும் அல்ல எனத் தெயமூவ ெவறிேய
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறும்குஞ்சி
$கம்ப.05392.3

ஈண்டு சைட ஆயினது என்றால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என்று
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இழிவு அன்ேறா $கம்ப.05392.4
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் ெபாருந்தப் புவி ஏழின் $கம்ப.05393.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஏற்ற ெநடுஞ்ெசல்வம் எதிந்த ஞான்றும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்றி $கம்ப.05393.2
அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும்
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைடைய இழிவு
ஆன $கம்ப.05393.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஏற்றின் உளது என்றால் மத்தயாைன வருந்தாேதா
$கம்ப.05393.4
என்ன ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrயின் இட்ட ெமழுகு என்னத்
$கம்ப.05394.1
தன்ைன அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிவாைளத் தைரயின் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாயகனா $கம்ப.05394.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி உண்டு அைடயாளச்
ெசால்லும் உளவால் ெதவுழுதைகய $கம்ப.05394.3
அன்னநைடயாய் ேகட்க என
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அைறவான் ஆயினான்
$கம்ப.05394.4
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி நாள்கள் சில
தாயக்கு $கம்ப.05395.1
அடுத்த பணி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இருத்தி என அச்சுற்று $கம்ப.05395.2

உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகிேலாடும் உயி உக்க
உடேலாடும் $கம்ப.05395.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிேவாடும் அயல்
நின்றதும் இைசப்பாய் $கம்ப.05395.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடி
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருள் ஏந்தி நிைறெசல்வம் $கம்ப.05396.1
பூண்டு அதைன நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநறி ேபாதல்
உறு நாளின் $கம்ப.05396.2
ஆண்டு அந் நக ஆைரெயாடு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அகலாமுன்
$கம்ப.05396.3
யாண்ைடயது கான் என இைசத்ததும் இைசப்பாய் $கம்ப.05396.4
எள் அrய ேததரு சுமந்திரன் இைசப்பாய் $கம்ப.05397.1
வள்ளல் ெமாழி வாசகம் எனத் துய
மறந்தாள்_வி.மு.(மர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05397.2
கிள்ைளெயாடு பூைவகள் வளத்தல் கிள என்னும் $கம்ப.05397.3
பிள்ைள உைரயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உணத்துதி ெபயத்தும் $கம்ப.05397.4
மீ ட்டும் உைர ேவண்டுவன இல்ைல என ெமய் ேப $கம்ப.05398.1
தட்டியது தட்டு அrய ெசய்ைகயது ெசவ்ேவ $கம்ப.05398.2
நட்டு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என ேநந்தனன் எனா ெநடிய ைகயால்
$கம்ப.05398.3
காட்டினன் ஒ ஆழி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நுதலி கண்டாள் $கம்ப.05398.4
இறந்தவ பிறந்தபயன் எய்தினெகால் என்ேகா $கம்ப.05399.1

மறந்தவ அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) வந்தனெகால் என்ேகா $கம்ப.05399.2
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட ெதவுடந்ததுெகால்
என்ேகா $கம்ப.05399.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தெரழுவது என்ைனெகால் இந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதலி ெசய்ைக $கம்ப.05399.4
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) புற்று
அரவு எதிந்தது எனல் ஆனாள் $கம்ப.05400.1
பழம் தனம்_ெப.(தனம்_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பைடத்தவரும் ஒத்தாள் $கம்ப.05400.2
குழந்ைதைய உயித்த மலடிக்கு உவைம
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05400.3
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழி ெபற்றது ஒ உயிப்
ெபாைறயும் ஒத்தாள் $கம்ப.05400.4
வாங்கினள் முைலக்குைவயில் ைவத்தனள் சிரத்தால் $கம்ப.05401.1
தாங்கினள் மலக்கண் மிைச ஒத்தினள் தடம்ேதாள் $கம்ப.05401.2
வங்கினள்

ெமலிந்தனள் குளிந்தனள் ெவதுப்ேபாடு $கம்ப.05401.3
ஏங்கினள் உயித்தனள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) எனல் ஆேம $கம்ப.05401.4
ேமாக்கும் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற முயங்கும் ஒளி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந $கம்ப.05402.1

நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைற கண் இைண ததும்ப
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நள $கம்ப.05402.2
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுவலக்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்றும்
நுவல்கில்லாள் $கம்ப.05402.3
ேமக்கு நிமி விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் $கம்ப.05402.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழி ேநrைழ
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மின்னின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05403.1
பூண்டது ஒளி ெபான் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபாம்மல்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) அம்மா $கம்ப.05403.2
ஆண்தைகதன் ேமாதிரம் அடுத்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05403.3
தண்டு_ஏவ.(தண்டு_வி.) அளவில் ேவதிைகெசய் தெயமூவமணி ெகால்ேலா
$கம்ப.05403.4
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பசியால் இட உழந்தவகள்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05404.1
அருந்தும் அமுது ஆகியது அறத்தவைர அண்மும் $கம்ப.05404.2
விருந்தும் எனல் ஆகியது வயும்

உயி
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05404.3
மருந்தும் எனல் ஆகியது வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி $கம்ப.05404.4
இத்தைகயள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயி ஏம் உற
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05405.1
முத்த நைகயாள் விழியின் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) முைலமுன்றில் $கம்ப.05405.2

தத்தி உக ெமன்குதைல தள்ள உயி
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05405.3
உத்தம எனா இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசகம்
உைரத்தாள் $கம்ப.05405.4
மும்ைம ஆம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வற்கும்
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆய்ச் $கம்ப.05406.1
ெசம்ைமயால் உயி தந்தாய்க்குச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்னால் எளியது உண்ேட $கம்ப.05406.2
அம்ைம ஆய் அப்பன் ஆய அத்தேன அருளின் வாழ்ேவ $கம்ப.05406.3
இம்ைமேய மறுைம தானும் நல்கிைன இைசேயாடு என்றாள் $கம்ப.05406.4
பாழிய பைணத்ேதாள் வர துைண இேலன் பrவு தத்த $கம்ப.05407.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) வள்ளேல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மறு இலா மனத்ேதன் என்னின் $கம்ப.05407.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஓ பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏழும் $கம்ப.05407.3
ஏழும் வவு
 உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்றும் இன்று என
இருத்தி என்றாள் $கம்ப.05407.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர விளம்பல் உற்றாள்
விழுமிய குணத்ேதாய் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05408.1
யாண்ைடயான் இளவேலாடும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
எய்திற்று உன்ைன $கம்ப.05408.2
ஆண்தைக அடிேயன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யா ெசால அறிந்தது என்றாள்
$கம்ப.05408.3

தூண் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான் உற்றது ெசால்லல் உற்றான்
$கம்ப.05408.4
உைழக் குலத்து இையயும் மாய உருவுெகாண்டு உறுவல் ெசய்தான் $கம்ப.05409.1
மைழக் கருநிறத்து மாய அரக்கன் மாrசன் என்பான் $கம்ப.05409.2
இைழத் தட மாபத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எய்யப் ேபாய் ைவயம்
ேசவான் $கம்ப.05409.3
அைழத்த வல் ஓைச உன்ைன மயக்கியது அரக்கன் ெசால்லால் $கம்ப.05409.4
இக்குரல் இளவல் ேகளாது ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என இைறவன் இட்டான் $கம்ப.05410.1
ெமய்க்குரல் சாபம் பின்ைன விைளந்தது விதியின் ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
$கம்ப.05410.2
ெபாய்க்குரல் இன்று ெபால்லாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பின்பு பயக்கும்
என்பான் $கம்ப.05410.3
ைக குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வrவில்லானும் இைளயவன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
கண்டான் $கம்ப.05410.4
கண்டபின் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

முகத்தினால்
கருத்ைத ஓந்த $கம்ப.05411.1
புண்டrகக் கணானும் உற்றது புகலக் ேகட்டான் $கம்ப.05411.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற சாைல
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
திருவடிவு காணான் $கம்ப.05411.3
உண்டு உயி இருந்தான் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உழத்தற்ேக ஏது அன்ேறா
$கம்ப.05411.4

ேதண்டி ேந கண்ேடன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
தது_ெப.(தது_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எம் ேகான்
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $கம்ப.05412.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் உயிேர
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாய் உயி ேபாேய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05412.2
ஆண்தைக ெநஞ்சில் நின்றும் அகன்றிைல அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உண்டாேமா
$கம்ப.05412.3
ஈண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராமன் $கம்ப.05412.4
அந்நிைல ஆய அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆண்டு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்ைனத் $கம்ப.05413.1
துன்னரும் கானும் யாறும் மைலகளும் ெதவுடந்து நாடி $கம்ப.05413.2
இன் உயி இன்றி ஏகும் இயந்திரப் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ஒப்பான் $கம்ப.05413.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி புகழ்க்கு விற்ற சடாயுைவ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாந்தான் $கம்ப.05413.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவன்ேமனி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய
துயrன் ைவகி $கம்ப.05414.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இயம்பு என இலங்ைகேவந்தன் $கம்ப.05414.2
சுந்தr நின்ைனச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சைன
ெசால்லச் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05414.3

ெவந்தன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்ன நிமிந்தது சீற்ற
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த $கம்ப.05414.4
சீறி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் தந்து உகச்
சின வாய் அம்பால் $கம்ப.05415.1
நூறுெவன் என்று ைகவில்
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ெவய்தின் $கம்ப.05415.2
ஊறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிேயான்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிதிேயா உலைக
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.05415.3
ஆறுதி என்று தாைத ஆற்றலில் சீற்றம் ஆறி $கம்ப.05415.4
எவ்வழி ஏகிற்று அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) யாண்ைடயான்
உைறயுள் யாது $கம்ப.05416.1
ெசவ்விேயாய் கூறுக என்னச் ெசப்புவான்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி $கம்ப.05416.2
ெவவ்விய விதியின் ெகாட்பால் வடினன்

கழுகின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.05416.3
எவ்விய வr வில் ெசங்ைக இருவரும் இடrன் வழ்ந்தா

$கம்ப.05416.4
அயத்தவ அrதில் ேதறி ஆண்ெதவுழில் தாைதக்கு ஆண்டுச் $கம்ப.05417.1
ெசயத்தகு கடன்கள் யாவும் ேதவரும் மருளச் ெசய்தா $கம்ப.05417.2
கயத்ெதவுழில் அரக்கன்தன்ைன நாடி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) காண்டும்
என்னாப் $கம்ப.05417.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெதவுடு குடுமிக் குன்றும் கானமும் கடிது ேபானா
$கம்ப.05417.4

அவ்வழி நின்ைனக் காணாது அயபவன் அrதில் ேதறிச் $கம்ப.05418.1
ெசவ்வழி நயனம் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுவழி ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05418.2
ெவவ் அழல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என் ெமழுகு என அழியும் ெமய்யன் $கம்ப.05418.3
இவ்வழி இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பன்னி
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கல் உற்றான் $கம்ப.05418.4
கன்மத்ைத ஞாலத்தவ யா உளேர கடப்பா $கம்ப.05419.1
ெபான்ெமாய்த்த ேதாளான் மயல்ெகாண்டு புலன்கள் ேவறு ஆய் $கம்ப.05419.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மத்தம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தைலசூடிய நம்பேனேபால்
$கம்ப.05419.3
உன்மத்தன் ஆனான் தைன ஒன்றும் உணந்திலாதான $கம்ப.05419.4
ேபாது ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ேபாது உன தண்புனல்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாய்ேயா $கம்ப.05420.1
சீதா பவழக்ெகாடி அன்னவள் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
என்கண் $கம்ப.05420.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தா தருகிற்றிைலேயல் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) ஆதி
என்னாக் $கம்ப.05420.3
ேகாதாவrையச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஒப்பான் $கம்ப.05420.4
குன்ேற கடிது ஓடிைன ேகாமளக்ெகாம்ப அன்ன $கம்ப.05421.1

என் ேதவிையக் காட்டுதி காட்டைல என்னின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.05421.2
ஒன்ேற அைமயும் உன் உைடக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05421.3
இன்ேற பிளவா எrயாக் கr ஆக்க என்றான் $கம்ப.05421.4
ெபான்மான் உருவால் சில மாைய புணக்க அன்ேறா $கம்ப.05422.1
என்மான் அகல்வுற்றனள் இப்ெபாழுது என்கண் என்னா $கம்ப.05422.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான்கைள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
நாமமும் மாய்ப்ெபன் இன்ேற $கம்ப.05422.3
வில் மான் ெகாைல வாளியின் என்று ெவகுண்டு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05422.4
ேவறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தவன் இன்ன
விளம்பி ேநாவ $கம்ப.05423.1
ஆறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சில் தனது ஆ உயி
ஆய தம்பி $கம்ப.05423.2
கூறுற்ற ெசால் என்று உள ேகாது அறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மருந்தால்
$கம்ப.05423.3
ேதறுற்று உயிெபற்று இயல்வும் சில ேதறல் உற்றான் $கம்ப.05423.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) இைளயாெனாடும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய ேதrன் ைவகும் $கம்ப.05424.1
நந்தாவிளக்கின் வரும் எம் குலநாதன் வாழும் $கம்ப.05424.2
சந்து ஆ தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குன்றினில் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
காதேலானும் $கம்ப.05424.3

ெசந்தாமைரக் கண்ணனும் நட்டன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05424.4
உண்டாயதும் உற்றதும் முற்றும் உணத்தி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.05425.1
புண்தான் என ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற விம்முறுகின்ற ேபாழ்தின் $கம்ப.05425.2
எண்தான் உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்ட
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஏந்து இைழ யாங்கள் காட்டக் $கம்ப.05425.3
கண்டான் உய ேபாதமும் ேவதமும் காண்கிலாதான் $கம்ப.05425.4
தணிகின்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசால் ெதவுட தன்ைமயது அன்று
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.05426.1
துணிெகாண்டு இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுட ேவலவன் தூய நின்கண் $கம்ப.05426.2
அணி கண்டுழிேய அமுதம் ெதளித்தாலும் ஆறாப் $கம்ப.05426.3
பிணிகண்டது பண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேபப்பது அன்றால்
$கம்ப.05426.4
அயவு உற்று அrதில் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம்மைலக்கு அப்புறத்து ஓ $கம்ப.05427.1
உய ெபான்கிr உற்றுளன் வாலி என்று ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ஒப்பான்
$கம்ப.05427.2
துயவு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் வால் இைட பண்டு தூங்க $கம்ப.05427.3
மயவு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருப்ெபாடு மால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாவி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05427.4

ஆயாைன ஒ அம்பினில் ஆ உயி வாங்கி அன்பில் $கம்ப.05428.1
தூயான்வயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஈந்தவன் சுற்று
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.05428.2
ேமயான் வருவாய் என
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
ேமவுகாறும் $கம்ப.05428.3
ஏயான் இருந்தான் இைட திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.05428.4
பின் கூடிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைச பின்ன
ஆக $கம்ப.05429.1
வில் கூடு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திரு நின்னிைட ேமவ ஏவித் $கம்ப.05429.2
தெறமூகு ஊடுருவக் கடிது ஏவினன் என்ைன என்னா $கம்ப.05429.3
முன் கூடின கூறினன் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒ மூன்றும் வல்லான்
$கம்ப.05429.4
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
உணத்த_குைற.எச்.(உணத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆrயன் $கம்ப.05430.1
வன் ெபாைற ெநஞ்சினன் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உன்னுவாள் $கம்ப.05430.2
என்புற உருகினள் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கினள் $கம்ப.05430.3
துன்பமும் உவைகயும் சுமந்த உள்ளத்தாள் $கம்ப.05430.4
ைநயுறு சிந்ைதயள் நயன வாrயின் $கம்ப.05431.1
ெதவுய்யல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுழி இைட சுrக்கும் ேமனியள்
$கம்ப.05431.2

ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அளப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அளக்க
நந்திைன $கம்ப.05431.3
எய்தியது எப்பrசு இயம்புவாய் என்றாள் $கம்ப.05431.4
சுருங்கு இைட உன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைணவன் தூயதாள் $கம்ப.05432.1
ஒருங்கு இைட உணவிேனா ஓய்வு இல் மாையயின் $கம்ப.05432.2
ெபருங்கடல் கடந்தன
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றிேபால்
$கம்ப.05432.3
கருங்கடல் கடந்தெனன் காலினால் என்றான் $கம்ப.05432.4
இத்துைணச் சிறியது ஓ ஏண் இல் யாக்ைகைய $கம்ப.05433.1
தத்திைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தவத்தின்
ஆயேதா $கம்ப.05433.2
சித்தியின் இயன்றேதா ெசப்புவாய் என்றாள் $கம்ப.05433.3
முத்தினும் நிலவினும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முற்றினாள் $கம்ப.05433.4
சுட்டினன் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ெதவுழுத ைகயினன் $கம்ப.05434.1
விட்டு உய ேதாளினன் விசும்பின் ேமக்கு உய $கம்ப.05434.2
எட்ட அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெநடுமுகடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நளுேமல் $கம்ப.05434.3
முட்டும் என்று உருெவாடு
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தியான்
$கம்ப.05434.4
ெசவ்வழிப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) என்று உைரக்கும் ெசம்ைமதான்
$கம்ப.05435.1

ெவவ்வழிப் பூதம் ஓ ஐந்தின் ேமலேதா $கம்ப.05435.2
அவ்வழித்து அன்று எனின் அநுமன்பாலேதா $கம்ப.05435.3
எவ்வழித்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
எண்ணும் ஈட்டேத $கம்ப.05435.4
ஒத்து உய கனக வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிrயின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05436.1
ெமய்த் துறு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெதவுறும் மின்மினிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கம்ப.05436.2
ெமாய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும் $கம்ப.05436.3
ெதவுத்தின தாரைக மயிrன் சுற்று எலாம் $கம்ப.05436.4
கண் தலம் அறிெவாடு_ெப.(அறிவு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சிய $கம்ப.05437.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் இருபுைட
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைமய
$கம்ப.05437.2
குண்டலம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ேகாளில் மாச்சுட $கம்ப.05437.3
மண்டலம் இரண்ெடாடும் மாறு ெகாண்டேவ $கம்ப.05437.4
ஏண் இலது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா $கம்ப.05438.1
ஆணிைய அநுமைன அைமய ேநாக்குவான் $கம்ப.05438.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஓ திறத்தது அன்று
எனா $கம்ப.05438.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் அளந்த நாயகன்
$கம்ப.05438.4

எண்திைச மருங்கினும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவினும் $கம்ப.05439.1
தண்டல் இல் உயிெரலாம் தன்ைன ேநாக்கின $கம்ப.05439.2
அண்டம் என்றதின் உைற அமர யாைரயும் $கம்ப.05439.3
கண்டனன் தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கமலக் கண்களால் $கம்ப.05439.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாதமும்
$கம்ப.05440.1
அழுந்துற அழுத்தலின் இலங்ைக ஆழ்கடல் $கம்ப.05440.2
விழுந்தது நிலமிைச விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர $கம்ப.05440.3
தைழந்தன புரண்டன மீ னம் தாம் எலாம் $கம்ப.05440.4
வஞ்சி அம் மருங்குல் அம் மறு இல் கற்பினாள் $கம்ப.05441.1
கஞ்சமும் புைரவன கழலும் கண்டிலாள் $கம்ப.05441.2
துஞ்சின அரக்க என்று
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சியாள்
$கம்ப.05441.3
அஞ்சிெனன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு அடக்குவாய் என்றாள்
$கம்ப.05441.4
முழுவதும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருக் காண
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05442.1
குழுவினது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இனிக் குறுகுவாய் என்றாள் $கம்ப.05442.2
எழுவினும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இலங்கு இராமன் ேதாள்கைளத் $கம்ப.05442.3

தழுவினள்_வி.மு.(தழுவு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) ஆெமனத் தளிக்கும்
சிந்ைதயாள் $கம்ப.05442.4
ஆண்தைக அநுமனும் அருளதாம் எனா $கம்ப.05443.1
மீ ண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்ைத_ெப.(பதம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
மீ ச்ெசல்வான் $கம்ப.05443.2
காண்டலுக்கு உrயது ஓ உருவு காட்டினான் $கம்ப.05443.3
தூண்டு அரு விளக்கு அனாள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசால்லினாள் $கம்ப.05443.4
இடந்தாய் உலைக மைலேயாடும் இடித்தாய் விசும்ைப
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சுமக்கும் $கம்ப.05444.1
படந்தாழ் அரைவ ஒருகரத்தால் பறித்தாய் எனினும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
இன்றால் $கம்ப.05444.2
நடந்தாய் இைடேய என்றாலும் நாணாம் நினக்கு நளி கடைலக் $கம்ப.05444.3
கடந்தாய் என்றால் என்னாகும் காற்றாம் அன்ன கடுைமயாய் $கம்ப.05444.4
ஆழி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக ஆண்தைகதன் அருளும்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
இன்றி $கம்ப.05445.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பலவும் நிைலநிறுத்தற்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நேய
உைளயானாய் $கம்ப.05445.2
பாழி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வரா

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபருைமக்கு_ெப.(ெபருைம_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஏற்பப் பைக இலங்ைக $கம்ப.05445.3
ஏழு கடற்கும் அப்புறத்தது
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது இழிவு
அன்ேறா $கம்ப.05445.4

அறிவும் ஈேத உரு ஈேத ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஈேத ஐம்புலத்தின்
$கம்ப.05446.1
ெசறிவும் ஈேத ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈேத ேதற்றம் ஈேத
ேதற்றத்தின் $கம்ப.05446.2
ெநறியும் ஈேத நிைனவு ஈேத நதி ஈேத நினக்கு என்றால் $கம்ப.05446.3
ெவறிய அன்ேறா குணங்களால் விrஞ்சன் முதலாம் ேமலாேனா $கம்ப.05446.4
மின் ேந எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வல் அரக்க வக்கம்

ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரற்குப்

$கம்ப.05447.1
பின்ேன பிறந்தான் அல்லது ஓ துைண இலாத பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05447.2
உன்னாநின்ேற உைடகின்ேறன் ஒழிந்ேதன் ஐயம் உயி உயித்ேதன்
$கம்ப.05447.3
என்ேன நிருத என் ஆவ நேய எங்ேகான் துைண ஆனால் $கம்ப.05447.4
மாண்ேடன் எனினும் பழுது அன்ேற இன்ேற மாயச் சிைறநின்றும் $கம்ப.05448.1
மீ ண்ேடன் என்ைன ஒறுத்தாைரக் குலங்ேகளாடும் ேவ அறுத்ேதன் $கம்ப.05448.2
பூண்ேடன் எம் ேகான் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழலும் புகேழ அன்றிப்
புன்பழியும் $கம்ப.05448.3
தண்ேடன் என்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்துத் திரு
ஆனாள் $கம்ப.05448.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபrேயான் அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரப்பான் அருந்ததிேய
$கம்ப.05449.1

வண்ணக் கடலின் இைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணலின் பலரால் வானரத்தின் $கம்ப.05449.2
எண்ணற்கு அrய பைடத்தைலவ இராமற்கு அடியா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவதம் $கம்ப.05449.3
பண்ைணக்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) எனப் ேபாந்ேதன் ஏவக்கடவ
பணிெசய்ேவன். $கம்ப.05449.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எழுபது உளது அன்ேறா வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலப் $கம்ப.05450.1
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ஒருைக ந அள்ளிக் குடிக்கப் ேபாதும் பான்ைமயேதா
$கம்ப.05450.2
கள்ள அரக்க கடி இலங்ைக காணாது ஒழிந்ததால் அன்ேறா $கம்ப.05450.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) துைணயும் உளதாவது
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னும் உளது ஆேமா
$கம்ப.05450.4
வாலி இளவல் அவன்ைமந்தன் வசந்தன் துமிந்தன் வயக் குமுதன் $கம்ப.05451.1
நலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சாம்பன்
$கம்ப.05451.2
காலன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) துன்மருடன் கனகன் கவயன்
கவயாக்கன் $கம்ப.05451.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்ேபான் $கம்ப.05451.4
தம்பன் தூமத் தனிப்ேபேரான் ததியின்வதனன் சதவலி என்று $கம்ப.05452.1
இம்ப உலேகாடு எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) எடுக்கும்

_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிடுக்க
இராமன்ைக $கம்ப.05452.2
அம்பின் உதவும் பைடத்தைலவ அவைர ேநாக்கின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரக்க $கம்ப.05452.3
வம்பின் முைலயாய் உைறயிடவும் ேபாதா கணக்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
உண்டநூ $கம்ப.05452.4
உண்டு துைண என்னல் எளிேதா உலகின் அம்மா $கம்ப.05453.1
புண்டrைக ேபாலும் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) புrகின்றாள் $கம்ப.05453.2
அண்டமுதல் நாயகனது ஆவி அைனயாைளக் $கம்ப.05453.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வேத கருமம்
என்று உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05453.4
ேகட்டி அடிேயன் உைர முனிந்தருளல் ேகள் ஆய் $கம்ப.05454.1
வட்டியிடும்

ேமல் அவைன ேவறல் விைன அன்றால் $கம்ப.05454.2
நட்டி இனி என் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இராமன் எதி நின்ைனக் $கம்ப.05454.3
காட்டி அடிதாழ்ெவன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண்டி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.05454.4
ெபான் திணி ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மயி_ெப.(மயி_ெப.) ெபாருந்தித் $கம்ப.05455.1
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துய விட்டாய் $கம்ப.05455.2
இன்துயில் விைளக்க ஒ இைமப்பின் இைற ைவகும் $கம்ப.05455.3
குன்று இைட உைனக்ெகாடு குதிப்ெபன் இைட ெகாள்ேளன் $கம்ப.05455.4

அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட அரக்க
ெதவுடவாகள் உளராேமல் $கம்ப.05456.1
முறிந்து உதிர நூறி என் மனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முடிப்ேபன் $கம்ப.05456.2
ெநறிந்த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) கண்டும் ெநடிேயான்பால் $கம்ப.05456.3
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ைக ெபயேரன் ஒருவராலும் விளியாேதன்
$கம்ப.05456.4
இலங்ைகெயாடும் ஏகுதிெகால் என்னினும் இடந்து என் $கம்ப.05457.1
வலம் ெகாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகத்தைலயில்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி தடுப்பான் $கம்ப.05457.2
விலங்கினைர நூறி வr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயிேனாதம்
$கம்ப.05457.3
ெபாலம்ெகாள் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தாழ்குெவன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்றால் $கம்ப.05457.4
அருந்ததி உைரத்தி அழகற்கு அருகு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $கம்ப.05458.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதவி ெநடுவஞ்ச
சிைறைவப்பில் $கம்ப.05458.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயrேனாடும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபறுகில்லாள் $கம்ப.05458.3
இருந்தனள் எனப் பகrன் என் அடிைம என் ஆம் $கம்ப.05458.4
புண் ெதவுடவு அகற்றிய புயத்திெனாடு புக்ேகன் $கம்ப.05459.1
விண்டவ நலத்ைதயும் வலத்ைதயும் விrப்ேபன் $கம்ப.05459.2

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருகிற்றிெலன்
உயிக்கு உறுதி ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.05459.3
கண்டு வருகிற்றிெலன் எனக் கழறுேகேனா $கம்ப.05459.4
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் கடி இலங்ைகைய இைமப்பின் $கம்ப.05460.1
உருக்கி எrயால் இகல் அரக்கைனயும் ஒன்றா $கம்ப.05460.2
முருக்கி நிருதன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முடித்து விைனமுற்றிப் $கம்ப.05460.3
ெபாருக்க அகல்க என்னினும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்று
புrகின்ேறன் $கம்ப.05460.4
இந்து நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நின்ெனாடு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இகல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05461.1
சிந்ைத உறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய தவிந்த ெதளிேவாடும் $கம்ப.05461.2
அந்தம் இல் அரக்ககுலம் அற்று அவிய நூறி $கம்ப.05461.3
நந்தல் இல் புவிக்கண் இட பின் கைளதல் நன்றால் $கம்ப.05461.4
ேவறு இனி விளம்ப உளது அன்று விதியால் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.05462.1
ேபறு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்கண் அருள் தந்தருளு
பின்ேன $கம்ப.05462.2
ஆறு துய அம் ெசால் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வஞ்சி அடியன்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05462.3
ஏறு கடிது என்று ெதவுழுது இன் அடி பணிந்தான் $கம்ப.05462.4

ஏய நல்ெமாழி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விளம்பிய
$கம்ப.05463.1
தாைய முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அைனயான்தனக்கு $கம்ப.05463.2
ஆய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அrயதன்றால் எனத் $கம்ப.05463.3
தூய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெசால் இைனயன ெசால்லினாள் $கம்ப.05463.4
அrயது அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆற்றலுக்கு ஏற்றேத $கம்ப.05464.1
தெரழுய எண்ணிைன ெசய்வதும் ெசய்திேய $கம்ப.05464.2
உrயது அன்று என ஓகின்றது உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்
$கம்ப.05464.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேபைதைமச் சில் மதிப் ெபண்ைமயால் $கம்ப.05464.4
ேவைலயின் இைடேய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்யவ $கம்ப.05465.1
ேகாலி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் நின்ெனாடும் ேகாத்தேபாது $கம்ப.05465.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அன்னவக்கு அல்ைல எற்கு அல்ைலயால் $கம்ப.05465.3
சாலவும் தடுமாறும் தனிைமேயாய் $கம்ப.05465.4
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆrயன் $கம்ப.05466.1
ெவன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல மாசு உணும் ேவறு இனி $கம்ப.05466.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) என்பேவா வஞ்சித்த நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.05466.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சைன நயும்
நிைனத்திேயா $கம்ப.05466.4

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாrன் எம்
ெகாற்றவன் வில் ெதவுழில் $கம்ப.05467.1
அண்ட ஏவரும் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்
ஆக்ைகையக் $கம்ப.05467.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கன் விழி காகங்கள் $கம்ப.05467.3
உண்டேபாது அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உெளன் ஆெவேனா
$கம்ப.05467.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைட விலிய வில் ெதவுழில்
$கம்ப.05468.1
முற்ற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல் அரக்கிய மூக்ெகாடும் $கம்ப.05468.2
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாணின ஆயினேபாது அன்றிப்
$கம்ப.05468.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாணமும் ெபற்றியது
ஆகுேமா $கம்ப.05468.4
ெபான் பிறங்கல் இலங்ைக ெபாருந்தல $கம்ப.05469.1
என்பு மால்வைர ஆகிலேத எனின் $கம்ப.05469.2
இற்பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் $கம்ப.05469.3
கற்பும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறக்கு எங்ஙனம் காட்டுேகன்
$கம்ப.05469.4
அல்லல் மாக்கள் இலங்ைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகுேமா
$கம்ப.05470.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நத்த உலகங்கள் யாவும் என் $கம்ப.05470.2

ெசால்லினால் சுடுேவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தூயவன்
$கம்ப.05470.3
வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வசிேனன்

$கம்ப.05470.4
ேவறும் உண்டு உைர ேகள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெமய்ம்ைமேயாய்
$கம்ப.05471.1
ஏறு ேசவகன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அல்லால் இைட $கம்ப.05471.2
ஆறும் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ெபாறி நின்ைனயும் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) எனக்
$கம்ப.05471.3
கூறும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருத் தண்டுதல் கூடுேமா $கம்ப.05471.4
தண்டினான் எனின் இத்தைன ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
$கம்ப.05472.1
ஈண்டுேமா உயி ெமய்யின் இைமப்பின் முன் $கம்ப.05472.2
மாண்டு தவன் என்ேற நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வன் ைகயால் $கம்ப.05472.3
கீ ண்டுெகாண்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினன்
கீ ழ்ைமயான் $கம்ப.05472.4
ேமவு சிந்ைத இல் மாதைர ெமய் ெதவுடில் $கம்ப.05473.1
ேதவு ெபான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிந்துக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனப்
$கம்ப.05473.2
பூவின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராதனேன
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $கம்ப.05473.3
சாவம் உண்டு எனது ஆ உயி தந்ததால் $கம்ப.05473.4
அன்ன சாபம் உளது என ஆண்ைமயான் $கம்ப.05474.1
மின்னும் ெமௗலியன் வடணன்

ெமய்ம்ைமயான் $கம்ப.05474.2

கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) என்வயின் ைவத்த கருைணயாள் $கம்ப.05474.3
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) உண்டு துணுக்கம்
அகற்றுவான் $கம்ப.05474.4
ஆயது உண்ைமயின் நானும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று எனின்
$கம்ப.05475.1
மாய்ெவன் மன்ற அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வழுவாது என்றும் $கம்ப.05475.2
நாயகன் வலி எண்ணியும் நாணுைடத் $கம்ப.05475.3
தூய்ைம காட்டவும் இத்துைண தூங்கிேனன் $கம்ப.05475.4
ஆண்டு நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05476.1
ஈண்டு ைவத்தது இளவல்
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05476.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாைலெயாடு நிைலநின்றது
$கம்ப.05476.3
காண்டி ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய் உண கண்களால் $கம்ப.05476.4
தவு இேலன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகலும்
சிைல $கம்ப.05477.1
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமனிைய மானும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வங்கும்

ந
$கம்ப.05477.2
நார நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலப் ெபாய்ைகைய நண்ணுேவன் $கம்ப.05477.3
ேசாரும் ஆ உயி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துணிவினால் $கம்ப.05477.4
ஆதலான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காrயம் அன்று அய $கம்ப.05478.1

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன்பால் இனி மீ ண்டைன $கம்ப.05478.2
ேபாதல் காrயம் என்றனள் பூைவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.05478.3
ேகாது இலானும் இைனயன கூறினான் $கம்ப.05478.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைட நாயகன் $கம்ப.05479.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணப் ெபருந்ேதவி தவத் ெதவுழில் $கம்ப.05479.2
என்று சிந்ைத களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினான் $கம்ப.05479.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்ைக இடெராடு நங்கினான்
$கம்ப.05479.4
இருளும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இராகவனால்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.05480.1
தெரறுளும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிச் சில்பகல் தங்குறல் $கம்ப.05480.2
மருளும் மன்னவற்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசாலும் வாசகம்
$கம்ப.05480.3
அருளுவாய் என்று அடியின் இைறஞ்சினான் $கம்ப.05480.4
இன்னும் ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இருப்பல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05481.1
நின்ைன ேநாக்கிப் பகந்தது நதிேயாய் $கம்ப.05481.2
பின்ைன ஆவி பிடிக்ககிேலன் அந்த $கம்ப.05481.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆைண இதைன மனக்ெகாள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.05481.4

ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாழ் திரு மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) கு அைமந்தது ஓ
$கம்ப.05482.1
தாரம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அெலேனனும் தயா எனும் $கம்ப.05482.2
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகத்து இல்ைல என்றாலும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.05482.3
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

காத்தைல ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) என்று ேவண்டுவாய்
$கம்ப.05482.4
ஏத்தும் ெவன்றி இைளயவற்கு ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.05483.1
வாத்ைத கூறுதி மன் அருளால் எைனக் $கம்ப.05483.2
காத்திருந்த தனக்ேக கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இைட $கம்ப.05483.3
ேகாத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

என்று கூறுவாய்
$கம்ப.05483.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒன்றின் என் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தந்ததால்
$கம்ப.05484.1
இங்கு வந்திலேன எனின் யாண_ெப.(யாண_ெப.) நக் $கம்ப.05484.2
கங்ைக ஆற்றங் கைர அடிேயற்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.05484.3
ெசங்ைகயால் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்று ெசப்புவாய் $கம்ப.05484.4
சிறக்கும் மாமிய மூவக்கும் சீைத ஆண்டு $கம்ப.05485.1
இறக்கின்றாள் ெதவுழுதாள் எனும் இன்ன ெசால் $கம்ப.05485.2
அறத்தின் நாயகன்பால் அருள் இன்ைமயால் $கம்ப.05485.3
மறக்குமாயினும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மறேவல் ஐயா $கம்ப.05485.4

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
பற்றிய ைவகல்வாய் $கம்ப.05486.1
இந்த இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவிக்கு இரு மாதைரச் $கம்ப.05486.2
சிந்ைதயாலும் ெதவுேடன் என்ற ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
$கம்ப.05486.3
தந்தவாறு திருச்ெசவி சாற்றுவாய் $கம்ப.05486.4
ஈண்டு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன் உயி மாயினும்
$கம்ப.05487.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேமனிையத் $கம்ப.05487.2
தண்டல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ தவிைன த
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) $கம்ப.05487.3
ேவண்டினாள் ெதவுழுது என்று விளம்புவாய் $கம்ப.05487.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஆளவும் ஆய் மணிப் $கம்ப.05488.1
புரைச யாைனயின் வதியில்

ேபாதவும் $கம்ப.05488.2
விரசு ேகாலங்கள் காண விதி இேலன் $கம்ப.05488.3
உைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன என் ஊழ்விைன
உன்னுேவன் $கம்ப.05488.4
தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தளதற்கும் $கம்ப.05489.1

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேநாய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்றுறும்
$கம்ப.05489.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ேநாய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றிேய $கம்ப.05489.3
என்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இங்கு எங்ஙனம்
எய்துேமா $கம்ப.05489.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) யாய் முதலிய கிைளஞ யாக்கும் என் $கம்ப.05490.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) விளம்புதி
கவியின் மன்னைனச் $கம்ப.05490.2
சுந்தரத் ேதாளைனத் ெதவுடந்து காத்துப் ேபாய் $கம்ப.05490.3
அந்தம் இல் திரு நகக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆக்கு என்பாய் $கம்ப.05490.4
இத்திறம் அைனயவள் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இன்னமும் $கம்ப.05491.1
தத்துறவு ஒழிந்திைல ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனா
$கம்ப.05491.2
எத்திறத்து ஏதுவும் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்
உைர $கம்ப.05491.3
ஒத்தன தெரழுவுற உணத்தினான் அேரா $கம்ப.05491.4
வவாய்

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ெமய் அஃேத
$கம்ப.05492.1
ஓய்வான் இன் உயி உய்வானாம் $கம்ப.05492.2
ேபாய்வான் அந்நக புக்கு அன்ேறா $கம்ப.05492.3
ேவய்வான் ெமௗலியும் ெமய் அன்ேறா $கம்ப.05492.4

ைகத்து ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிைற கற்ேபாைய
$கம்ப.05493.1
ைவத்ேதான் இன் உயி வாழ்வானாம் $கம்ப.05493.2
ெபாய்த்ேதா வில்லிகள் ேபாவாராம் $கம்ப.05493.3
இத்ேதாடு ஒப்பது யாது உண்ேட $கம்ப.05493.4
நல்ேலாய் நின்ைன நலிந்ேதாைரக் $கம்ப.05494.1
ெகால்ேலாம் எம் உயி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்ேக $கம்ப.05494.2
எல்ேலாமும் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எம் ேகானும்
$கம்ப.05494.3
வில்ேலாடும் ெசலேவண்டாேவா $கம்ப.05494.4
நந்தா இன்னலின் நந்தாேம $கம்ப.05495.1
ேதய்ந்து ஆறாத ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.05495.2
ஈந்தானுக்கு உைன ஈயாேத $கம்ப.05495.3
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயந்தா யா $கம்ப.05495.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் நல்விைன நல்ேலாைரத் $கம்ப.05496.1
தின்றாதம் குட ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) தின்னக் $கம்ப.05496.2
ெகான்றால்_நி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அல்லது ெகாள்ேளன்
நாடு $கம்ப.05496.3
என்றானுக்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஏலாேவா $கம்ப.05496.4
மாட்டாதா சிைற ைவத்ேதாைய $கம்ப.05497.1

மீ ட்டாம் என்கிலம் மீ ள்வாேம $கம்ப.05497.2
நாட்டா நல்லவ நல்நூலும் $கம்ப.05497.3
ேகட்டா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்பாேரா $கம்ப.05497.4
பூண்டாள் கற்புைடயாள் ெபாய்யாள் $கம்ப.05498.1
தண்டா வஞ்சக தண்டாமுன் $கம்ப.05498.2
மாண்டாள் என்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேதறி $கம்ப.05498.3
மீ ண்டால் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

விளங்காேதா $கம்ப.05498.4
ெகட்ேட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உயி ேகதத்தால் $கம்ப.05499.1
விட்டாய் என்றிடின் ெவவ் அம்பால் $கம்ப.05499.2
ஒட்டாேராடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஓ ஏழும் $கம்ப.05499.3
சுட்டாலும் ெதவுைலயாது அன்ேறா $கம்ப.05499.4
முன்ேன ெகால்வான் மூவுலகும் $கம்ப.05500.1
ெபான்ேன ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாவில்லான் $கம்ப.05500.2
என்ேன நின்நிைல ஈது என்றால் $கம்ப.05500.3
பின்ேன ெசம்ைம பிடிப்பாேனா $கம்ப.05500.4
ேகாள் ஆனா உயி ேகாடூளாடும் $கம்ப.05501.1
மூளா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முற்று ஆக $கம்ப.05501.2
மீ ளாேவல் அயல் ேவறு உண்டநூ $கம்ப.05501.3
மாளாேதா புவி வாேனாடும் $கம்ப.05501.4
தாழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தம்ேமாடும் $கம்ப.05502.1

ஏழுக்கு ஏழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அன்று
$கம்ப.05502.2
ஆழிக் ைகயவன் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அம்மா $கம்ப.05502.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) த என உண்ணாேதா $கம்ப.05502.4
படுத்தான் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பற்றாைரத் $கம்ப.05503.1
தடுத்தான் தவிைன தக்ேகாைர $கம்ப.05503.2
எடுத்தான் நல்விைன எந்நாளும் $கம்ப.05503.3
ெகாடுத்தான் என்று இைச ெகாள்ளாேயா $கம்ப.05503.4
சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இட தராதாய் $கம்ப.05504.1
இன்னா ைவகலின் எல்ேலாரும் $கம்ப.05504.2
நல்நாள் காணுதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.05504.3
உன்னால் நல்லறம் உண்டானால் $கம்ப.05504.4
புளிக்கும் கண்டக புண் நருள் $கம்ப.05505.1
குளிக்கும் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) குைடயும் ேதாறும் $கம்ப.05505.2
ஒளிக்கும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.05505.3
களிக்கும் நல்விைன காணாேயா $கம்ப.05505.4
ஊழியின் இறுதியின் உரும் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் $கம்ப.05506.1
ேகழ்கிள சுடுகைண கிழித்த புண்ெபாழி $கம்ப.05506.2

ஏழும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரப்பக் காண்டியால்
$கம்ப.05506.4
சூல் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபருவயிறு அைலத்துச் ேசாவுறும்
$கம்ப.05507.1
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அம் கண்ணிய
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) நத்தன $கம்ப.05507.2
வாலியும் கடப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வனப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய
$கம்ப.05507.3
தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) அம் ெபரு மைல தயங்கக் காண்டியால் $கம்ப.05507.4
விண்ணின் நளிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழுதும் ெவம்சிைற $கம்ப.05508.1
எண்ணின் நளிய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
ஈட்டமும் $கம்ப.05508.2
புண்ணின் நப் புணrயில் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பூைவய $கம்ப.05508.3
கண்ணின் ந ஆற்றினில் குளிப்பக் காண்டியால் $கம்ப.05508.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பயில் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கறங்கக்
ைகெதவுட $கம்ப.05509.1
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இயல் இமிழ் இைச நவில நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
$கம்ப.05509.2
அரம்ைபய ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரங்கின்
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில் $கம்ப.05509.3
குரங்குகள் முைற முைற குனிப்பக் காண்டியால் $கம்ப.05509.4
புைர உறு புன் ெதவுழில் அரக்க புண்ெபாழி $கம்ப.05510.1

திைர உறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறு ஈப்பச் ெசல்வன $கம்ப.05510.2
வைர உறு பிணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிறக்கம் மண்டின $கம்ப.05510.3
கைர உறு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூப்பக்
காண்டியால் $கம்ப.05510.4
விைன உைட அரக்க ஆம் இருந்ைத
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகச் $கம்ப.05511.1
சனகி என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தழல் நடுவண் தங்கலான் $கம்ப.05511.2
அனகன்ைக அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனும் அளவில் ஊைதயால் $கம்ப.05511.3
கனகம் நடு இலங்ைக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகக்
காண்டியால் $கம்ப.05511.4
தாக்கு இகல் இராவணன் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாவின
$கம்ப.05512.1
பாக்கியம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பழிப்பு
இல் ேமனிைய $கம்ப.05512.2
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்கைள நுதிெகாள்
மூக்கினால் $கம்ப.05512.3
காக்ைககள் கவந்துெகாண்டு உண்ணக் காண்டியால் $கம்ப.05512.4
ேமல் உற இராவணற்கு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவள்கிய $கம்ப.05513.1
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) உறு திைசக் கr திrந்து நிற்பன $கம்ப.05513.2
ஆல் உற அைனயவன் தைலைய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அைவ
$கம்ப.05513.3
கால் உறக் கைண தடிந்து இடுவ காண்டியால் $கம்ப.05513.4

நத்து எழு கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழங்க நலவான் $கம்ப.05514.1
ேவத்தது என்று இைடயிைட
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

தூசு ேபால் $கம்ப.05514.2
ேபாத்து எழு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இலங்ைகப்
பூழிேயாடு $கம்ப.05514.3
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
இைரத்து ஆடக் காண்டியால் $கம்ப.05514.4
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அரக்கதம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
நத்தம் ந $கம்ப.05515.1
ேவைலமிக்கு ஆற்ெறாடு மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைலசூழ்
$கம்ப.05515.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முற்று உறு கைட உகத்தும் நச்சு அறாக் $கம்ப.05515.3
காலனும் ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி காலக்
காண்டியால் $கம்ப.05515.4
அணங்கு இளமகளிெராடு அரக்க ஆடுறும் $கம்ப.05516.1
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கிள கற்பகச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவி வாய்ப்
$கம்ப.05516.2
பிணங்கு உறு குடமுைற பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைலய $கம்ப.05516.3
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) கிள கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
குளிப்பக் காண்டியால் $கம்ப.05516.4
ெசப்புறல் என்பல தெயமூவ வாளிகள் $கம்ப.05517.1
இப்புறத்து அரக்கைர முருக்கி ஏகின $கம்ப.05517.2
முப்புறத்து உலைகயும் துருவி முட்டலால் $கம்ப.05517.3

அப்புறத்து அரக்கரும் அவியக் காண்டியால் $கம்ப.05517.4
ஈண்டு ஒருதிங்கள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இடrன் ைவகவும் $கம்ப.05518.1
ேவண்டுவது அன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விைரவின் வரைனக்

$கம்ப.05518.2
காண்டேல குைற பின்னும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேவண்டுேமா $கம்ப.05518.3
ஆண்தைக இனி ஒருெபாழுதும் ஆற்றுேமா $கம்ப.05518.4
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆ உயிச் $கம்ப.05519.1
ேசவகன் திரு உருத் தண்டத் தகிலாப் $கம்ப.05519.2
பூ இைல தளி இைல ெபாrந்து
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலா $கம்ப.05519.3
கா இைல ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைல ெநடிய கான் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.05519.4
ேசாகம்வந்து உறுவது ெதளிவு
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா $கம்ப.05520.1
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும் ஏறு வழினும்

$கம்ப.05520.2
ஆகமும் புயங்களும் அழுந்த ஐந்தைல $கம்ப.05520.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடப்பினும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நாறுேமா $கம்ப.05520.4
மத்து உறு தயி என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட $கம்ப.05521.1
தத்து உறும் உயிெராடு புலன்கள் தள்ளுறும் $கம்ப.05521.2

பித்தும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பிrவினில்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதைன $கம்ப.05521.3
எத்தைன உள அைவ எண்ணும் ஈட்டேவா $கம்ப.05521.4
இந்நிைல உைடயவன் தrக்கும் என்றி என் $கம்ப.05522.1
ெமய்ந்நிைல உணந்துழி விைட தந்ததிேயல் $கம்ப.05522.2
ெபாய்ந்நிைல அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புகன்ற யாவும் உன்
$கம்ப.05522.3
ைகந்நிைல ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் கனியில் காட்டுேகன் $கம்ப.05522.4
தத்தனும் கவிக்குலத்து இைறயும் ேதவி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.05523.1
வாத்ைத ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவப்பதன் முன்னம்
மாக்கடல் $கம்ப.05523.2
தூத்தன இலங்ைகையச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாக்குரங்கு $கம்ப.05523.3
ஆத்தது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்தி
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05523.4
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்பைட நாைள இந்நக $கம்ப.05524.1
நண்ணிய ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அதன் நடுவண் நங்ைக
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05524.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு கலுழன்ேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விண்டுவில்
$கம்ப.05524.3
கண்ணைன என் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவrந் இல் காண்டியால் $கம்ப.05524.4

அங்கதன் ேதாள்மிைச இளவல் அம்மைலப் $கம்ப.05525.1
ெபாங்கு இளங்கதி எனப் ெபாலியப் ேபா பைட $கம்ப.05525.2
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுக்கும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இடரும் ைமயலும் $கம்ப.05525.3
சங்ைகயும் நங்குதி தனிைம நங்குவாய் $கம்ப.05525.4
குரா வரும் குழலி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளிேன $கம்ப.05526.1
விராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைற
மீ ட்கலான் எனில் $கம்ப.05526.2
பராவரும் பழிெயாடு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பற்றுதற்கு $கம்ப.05526.3
இராவணன் அல்லேன இராமன் என்றனன் $கம்ப.05526.4
ஆக இம்ெமாழி ஆசு இல ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உற்றாள் $கம்ப.05527.1
ஓைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களிக்கும்
மனத்தவள் உய்ந்தாள் $கம்ப.05527.2
ேபாைக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
என்பது புந்தியின் ைவத்தாள் $கம்ப.05527.3
ேதாைகயும் சில வாசகம் இன்னன
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05527.4
ேசறி ஐய விைரந்தைன தயைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05528.1
ேவறி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி ஒன்றும் விளம்பெலன் ேமேலாய்
$கம்ப.05528.2

கூறுகின்றன முன் குறி
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ேகாமாற்கு
$கம்ப.05528.3
ஏறும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால்லினள் இன்ெசால்
இைசப்பாள் $கம்ப.05528.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஒன்றிய நல்வைரயின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05529.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைன
அள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) வாளின் அைளந்த $கம்ப.05529.2
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) ஒன்ைற முனிந்து அயல் கல் எழு புல்லால் $கம்ப.05529.3
ேவக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட விட்டது ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
விrப்பாய் $கம்ப.05529.4
என் ஒ இன் உயி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கிளிக்கு ஆெபய ஈேகன்
$கம்ப.05530.1
மன்ன என்றலும் மாசறு ேககயன் மாது என் $கம்ப.05530.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தன்ெபய ஆக்கு என அன்பிெனாடு
அந்நாள் $கம்ப.05530.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ம்ெமாழி ெசால்லுதி
ெமய்ம்ைம ெதவுடந்ேதாய் $கம்ப.05530.4
என்று உைரத்து இனி இத்தைன ேப அைடயாளம் $கம்ப.05531.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணத்துவது இல் என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உணந்தாள் $கம்ப.05531.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு துகிலில் ெபாதிவுற்றது தாேன $கம்ப.05531.3
ெவன்றது அச்சுட ேமெலாடு கீ ழ் உற ெமய்யால் $கம்ப.05531.4

வாங்கினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மலக்ைகயில் மன்னைன முன்னா
$கம்ப.05532.1
ஏங்கினாள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அநுமனும் என்ெகால்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னா $கம்ப.05532.2
வங்கினான்

வியந்தான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் விழுங்கித் $கம்ப.05532.3
தூங்கு கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முற்றும் இrந்தது
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05532.4
மஞ்சு அலங்கு ஒளிேயானும் இம் மாநக
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05533.1
அஞ்சலன் என ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் அரக்க அயித்தா $கம்ப.05533.2
சஞ்சலம் புr சக்கரவாகமுடன் தாழ் $கம்ப.05533.3
கஞ்சமும் மலவு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) காந்தின
காந்தம் $கம்ப.05533.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமன்மைழ ெகாள் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேமல் எழு
ேகாளின் $கம்ப.05534.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அன்னது ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருேமனி $கம்ப.05534.2
ேசந்தது அந்தம் இல் ேசவகன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) என்னக்
$கம்ப.05534.3
காந்துகின்றது காட்டினள் மாருதி கண்டான் $கம்ப.05534.4
சூைடயின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்மணி ஒப்பது ெதவுல்நாள் $கம்ப.05535.1
ஆைடயின்கண் இருந்தது ேப அைடயாளம் $கம்ப.05535.2

நாடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது இன் உயி நல்கிைன
நல்ேலாய் $கம்ப.05535.3
ேகாடி என்று ெகாடுத்தனள் ெமய்ப்புகழ்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05535.4
ெதவுழுது வாங்கினன் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூசினில் முற்றப் $கம்ப.05536.1
பழுது உறாவைக பந்தைன
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வந்தித்து $கம்ப.05536.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மும்ைம வலங்ெகாடு
இைறஞ்சினன் அன்ேபாடு $கம்ப.05536.3
எழுது பாைவயும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் $கம்ப.05536.4
ெநறிக்ெகாடு வடக்கு உறும் நிைனப்பினில் நிமிந்தான் $கம்ப.05537.1
ெபாறிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மலப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைடக் கடிது
ேபாவான் $கம்ப.05537.2
சிறுத்ெதவுழில் முடித்து அகல்தல் தது_ெப.(தது_ெப.) எனல் தெரழுந்தான்
$கம்ப.05537.3
மறித்தும் ஒ ெசயற்கு உrய காrயம் மதித்தான் $கம்ப.05537.4
ஈனம் உறு பற்றலைர எற்றி எயின் மூதூ $கம்ப.05538.1
மீ ன நிலயத்தின் உற வசி
 விழி மாைன $கம்ப.05538.2
மானவன் மலக் கழலின் ைவத்தும் இெலன் என்றால் $கம்ப.05538.3
ஆனெபாழுது எப்பrசின் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அடியன் ஆேவன்
$கம்ப.05538.4
வஞ்சைன அரக்கைன ெநருக்கி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாலால் $கம்ப.05539.1

அஞ்சின் உடன் அஞ்சுதைல ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற அைசத்ேத $கம்ப.05539.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறயில் ைவத்தும் இெலன் ெவன்றும் இெலன்
என்றால் $கம்ப.05539.3
தஞ்சம் ஒருவக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) என்றல் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ஆேம
$கம்ப.05539.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருதக்கடல் கலக்கிெனன்
வலத்தில் $கம்ப.05540.1
திண்திறல் அரக்கனும் இருக்க ஒ திறத்தில் $கம்ப.05540.2
மண்ட உதரத்தவள் மலக்குழல் பிடித்துக் $கம்ப.05540.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைறைவத்திடுதலில்
குைறயும் உண்டநூ $கம்ப.05540.4
மீ ட்டும் இனி எண்ணும் விைன ேவறும் உளதன்றால் $கம்ப.05541.1
ஓட்டி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கைர உைலத்து
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05541.2
காட்டும் அதுேவ கருமம் அன்னவ கடும்ேபா $கம்ப.05541.3
மூட்டும் வைக யாவதுெகால் என்று முயல்கின்றான் $கம்ப.05541.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழிலிைனக் கடிது இறுக்குெவன் இறுத்தால்
$கம்ப.05542.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ெசவி சாதலும் அரக்க $கம்ப.05542.2
ெவப்பு உறு சினத்த எதி ேமல்வருவ
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.05542.3
துப்பு அற முருக்கி உயி உண்பல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூதால்
$கம்ப.05542.4

வந்தவகள் வந்தவகள் மீ ள்கில மடிந்தால் $கம்ப.05543.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்கனும் ெவலற்கு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வலத்தான் $கம்ப.05543.2
முந்தும் எனின் அன்னவன் முடித்தைல முசித்து என் $கம்ப.05543.3
சிந்ைத உறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய தவித்து இனிது ெசல்ேவன்
$கம்ப.05543.4
என்று நிைனயா இரவி சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05544.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவு
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05544.2
அன்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இைடெகாள் ஏனம்
எனல் ஆனான் $கம்ப.05544.3
துன்று கடி காவிைன அடிக்ெகாடு துைகத்தான் $கம்ப.05544.4
முடிந்தன பிளந்தன முrந்தன ெநrந்த $கம்ப.05545.1
மடிந்தன ெபாடிந்தன மறிந்தன முறிந்த $கம்ப.05545.2
இடிந்தன தகந்தன எrந்தன கrந்த $கம்ப.05545.3
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிந்தன பிதிந்த $கம்ப.05545.4
ேவெராடு மறிந்த சில ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில
விண்ணில் $கம்ப.05546.1
காெராடு ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில காலிெனாடு
ேவைலத் $கம்ப.05546.2
தூெராடு பறிந்த சில தும்பிெயாடு வாேனா $கம்ப.05546.3

ஊெராடு மைலந்த சில உக்கசில ெநக்க $கம்ப.05546.4
ேசாைன முதல் மற்றைவ சுழற்றிய திைசப் ேப $கம்ப.05547.1
ஆைன நுகரக் குளகும் ஆன அடி பற்றா $கம்ப.05547.2
ேமல் நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டன விசும்பின்வழி மீ ப்
ேபாய் $கம்ப.05547.3
வானவகள் நந்தன வனத்ைதயும் மடித்த $கம்ப.05547.4
அைலந்தன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைர அரக்க அகல் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
$கம்ப.05548.1
குைலந்து உக இடிந்தன குலக் கிrேகளாடு $கம்ப.05548.2
மைலந்து ெபாடி
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.05548.3
உைலந்து விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ னிெனாடு
ெவண்மல உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05548.4
முடக்கும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவெராடு
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
முற்றும் $கம்ப.05549.1
கடக்கும்வைக வசின

களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திைசயாைன $கம்ப.05549.2
மடப் பிடியினுக்கு உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைமயில் நிமி
ைகைவத்து $கம்ப.05549.3
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இைட ஞால்வ $கம்ப.05549.4
விஞ்ைச உலகத்தினும் இயக்கமைல ேமலும் $கம்ப.05550.1

துஞ்சுதல் இல் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) துறக்க நகரத்தும் $கம்ப.05550.2
பஞ்சி அடி வஞ்சியகள் ெமாய்த்தன பறித்தா $கம்ப.05550.3
நஞ்சம் அைனயான் உைடய ேசாைலயின் நறும்பூ $கம்ப.05550.4
ெபான் திணி மணிப் பரு மரன் திைசகள் ேபாவ $கம்ப.05551.1
மின் திrவ ஒத்தன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதிரும்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05551.2
ஒன்றிெனாடும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைட புைடத்து உதிர ஊழில்
$கம்ப.05551.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரள் ஒழுக்கி விழு தாரைகயும்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05551.4
புள்ளிெனாடு வண்டும் ஞXமிறும் களிெகாள் பூவும் $கம்ப.05552.1
கள்ளும் முைகயும் தளிேகளாடு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) காயும்
$கம்ப.05552.2
ெவள்ள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவைல இைட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விழுங்கித் $கம்ப.05552.3
துள்ளின மரன்பட ெநrந்தன துடித்த $கம்ப.05552.4
தூவிய மலத்ெதவுைக சுமந்து திைசேதாறும் $கம்ப.05553.1
பூவின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறுவ புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) கமழ்கிலாத
$கம்ப.05553.2
ேதவியேகளாடும் உய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) இனிது ஆடும் $கம்ப.05553.3
ஆவி எனல் ஆய திைர ஆகலிகள் அம்மா $கம்ப.05553.4
இடந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதியும்
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி காவும் $கம்ப.05554.1

ெதவுடந்தன துரந்தன படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறி
தூரக் $கம்ப.05554.2
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசலவு என்பது
கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இரு காலால்
$கம்ப.05554.3
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனல் ஆகியது நல்ந
$கம்ப.05554.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) விைளயாடு சுடேரானின் ஒளி விம்மும் $கம்ப.05555.1
வானின் இைட வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைண மரத்தால் $கம்ப.05555.2
தானவகள் மாளிைக தகந்து ெபாடி ஆய $கம்ப.05555.3
வான இடியால் ஒடியும் மால்வைரகள் மான $கம்ப.05555.4
எண்ணில் தரு ேகாடிகள் எறிந்தன ெசறிந்ேத $கம்ப.05556.1
தண்ண மைழேபால் இைட தைழந்தது சலத்தால் $கம்ப.05556.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அனுமான் அடல் இராவணனது அந்நாள்
$கம்ப.05556.3
விண்ணும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) உளதாம் என
விதித்தான் $கம்ப.05556.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைற துளிப்ப நிைற புள்_ெப.(புள்_ெப.) பல சிலம்பப்
$கம்ப.05557.1
பூ நிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) தரு விசும்பின்மிைச ேபாவ $கம்ப.05557.2

மீ ன்முைற ெநருக்க ஒளி வாஞூளாடு வில்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05557.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட நடாய ெநடுமானம் எனல் ஆன $கம்ப.05557.4
சாகம் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாப் பைண தைழத்தன தனிப் $கம்ப.05558.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைனயான் எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமல் நிமிவ நாளும் $கம்ப.05558.2
மாகம் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாரும்
$கம்ப.05558.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனல் ஆய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா கடலின் வழ்வ

$கம்ப.05558.4
ஊனம் உற்றிட மண்ணின் உதித்தவ $கம்ப.05559.1
ஞானம் முற்றுபு நண்ணின வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

எனத் $கம்ப.05559.2
தான கற்பகத் தண்டைல விண்தலம் $கம்ப.05559.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புக்கன முன் உைற ெபான் நக
$கம்ப.05559.4
மணிெகாள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கம்ப.05560.1
துணிபடுத்து அயல் வாவிகள் தூத்து ஒளி $கம்ப.05560.2
திணி சுவத்தலம் சிந்திச் ெசயற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.05560.3
பணி படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அேரா $கம்ப.05560.4
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெசற்று மராமரம் ேவ
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05561.1

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கற்பகம் பூெவாடு ஒடித்து உராய்ப் $கம்ப.05561.2
பாங்க சண்பகப் பத்தி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
$கம்ப.05561.3
மாங்கனிப் பைண மட்டித்து மாற்றிேய $கம்ப.05561.4
சந்தனங்கள் தகந்தன தாள்பட $கம்ப.05562.1
இந்தனங்களின் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr சிந்திட
$கம்ப.05562.2
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05562.3
நந்தனங்கள் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுங்கேவ
$கம்ப.05562.4
காமரம் கனி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கலங்கிட $கம்ப.05563.1
மாமரங்கள் மடிந்தன மண்ெணாடு $கம்ப.05563.2
தாம் அரங்க அரங்கு தகந்து உகப் $கம்ப.05563.3
பூ மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.)
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெபாrந்தேவ $கம்ப.05563.4
குைழயும் ெகாம்பும் ெகாடியும் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கம்ப.05564.1
விைழயும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளிச் சூழலும் ெமன்மலப் $கம்ப.05564.2
புைழயும் வாசப் ெபாதும்பும் ெபாலன்ெகாள் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.05564.3
மைழயும் வண்டும் மயிலும் மடிந்தேவ $கம்ப.05564.4
பவள மாக்ெகாடி வசின

பல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.05565.1
துவளும் மின் எனச் சுற்றிடச் சூழ்வைர $கம்ப.05565.2

திவளும் ெபான்பைண மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.)
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05565.3
கவள யாைனயின் ஓைடயில் காந்தேவ $கம்ப.05565.4
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும் ஓைசயும் பல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $கம்ப.05566.1
இற எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடிக்குரல் ஓைசயும்
$கம்ப.05566.2
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் ஓைசயும் அண்டத்தின்
$கம்ப.05566.3
புற நிலத்ைதயும் ைக மிகப் ேபாயேத $கம்ப.05566.4
பாடலம் பட ேகாங்ெகாடும் பன் இைசப் $கம்ப.05567.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அம் பனி வண்ெடாடும் பல் திைர $கம்ப.05567.2
பாடு அலம்பு உய ேவைலயில் பாய்ந்தன $கம்ப.05567.3
பாடு அலம்படப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாப்ெபாேட
$கம்ப.05567.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆற்றின் மராமரம்
$கம்ப.05568.1
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆற்றின் மடிந்தன
$கம்ப.05568.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அலம்பு கம்
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்புனல் $கம்ப.05568.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அலம்புக நள்மரம் வழ்ந்தேவ

$கம்ப.05568.4

தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $கம்ப.05569.1
தாம் அைரத்தன ஒத்தது உைகத்தலின் $கம்ப.05569.2
காமரக் களி வண்ெடாடும் கள்ஞூளாடும் $கம்ப.05569.3
கா மரக்கடல் பூக்கடல் கண்டேவ $கம்ப.05569.4
சிந்துவாரம் திைசெதவுறும் ெசன்றன $கம்ப.05570.1
சிந்து வா அம் புைர திைர
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05570.2
தம் துவாரம் புதெவாடு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அறத் $கம்ப.05570.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாரம் துகள்படச் சாய்ந்தேவ
$கம்ப.05570.4
நந்தவானத்து நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல நாறின $கம்ப.05571.1
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல நாறின
$கம்ப.05571.2
சிந்து அ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) திrந்து உகச் ெசம்மணி $கம்ப.05571.3
சிந்த வால் நந்து இrந்த திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.05571.4
புல்லும் ெபான் பைணப் பல் மணிப் பூமரம் $கம்ப.05572.1
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இப்ெபாழுேத
எனும் ெகாள்ைகயால் $கம்ப.05572.2
எல்லி இட்டு விளக்கிய இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.05572.3
வில்லும் ஒத்தன விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற வசின

$கம்ப.05572.4

ஆைனத் தானமும் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரங்கமும்
$கம்ப.05573.1
பானத் தானமும் பாய் பrப் பந்தியும் $கம்ப.05573.2
ஏைனத் தா_ெப.(தா_ெப.) அணி ேதெராடும் இற்றன $கம்ப.05573.3
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஆ தரு அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கடாவேவ
$கம்ப.05573.4
மயக்கு இல் ெபான் குல வல்லிகள் வாrேந $கம்ப.05574.1
இயக்கு உறத் திைசேதாறும் எறிந்தன $கம்ப.05574.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதிக் கற்ைற அற்று உற வழ்ந்தன

$கம்ப.05574.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கடல்தைல புக்கன ேபால்வன $கம்ப.05574.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மாமரமும் ெபருங்குன்றமும் $கம்ப.05575.1
விrய வசலின்

மின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபான் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
$கம்ப.05575.2
ெநrய மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நறு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05575.3
இrயல் ேபானது இலங்ைகயும் எங்கணும் $கம்ப.05575.4
ெதவுண்ைட அம் கனிவாய்ச் சீைத துயக்கினால் என்ைனச் சுட்டாய் $கம்ப.05576.1
விண்ட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கண் முன்ேன விrெபாழில்
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசக்

$கம்ப.05576.2
கண்டைன நின்றாய் என்று காணுேமல் அரக்கன்
காய்தல்_ெதா.ெப.(காய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.05576.3

உண்டு என ெவருவினான்ேபால் ஒளித்தனன் உடுவின்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.05576.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு மணியும் ெபான்னும் காந்தமும் கஞல்வது ஆய
$கம்ப.05577.1
மாசு அறு மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ஆகக் குயிற்றிய மதனச்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.05577.2
ஆைசகள் ேதாறும் ஐயன் ைககளால் அள்ளி அள்ளி $கம்ப.05577.3
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

விளக்கலாேல விளங்கின
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05577.4
கதறின ெவருவி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கலங்கின விலங்கு கண்கள்
$கம்ப.05578.1
குதறின பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவைல குளித்தன குளித்திலாத $கம்ப.05578.2
பதறின பைதத்த வானில் பறந்தன பறந்து பாவழ்ந்து

$கம்ப.05578.3
உதறின சிைறைய மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒடுக்கின உலந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05578.4
ேதாட்ெடாடும் துைதந்த தெயமூவ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெதவுறும் ெதவுடுத்த
புள்_ெப.(புள்_ெப.) தம் $கம்ப.05579.1
கூட்ெடாடும் துறக்கம் புக்க குன்று எனக் குவவுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05579.2
ேசட்டு அகன் பrதி மாபன் சீறியும் தண்டல் தன்னால் $கம்ப.05579.3
மீ ட்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கருைணெசய்தால்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
விளம்பல் ஆேமா $கம்ப.05579.4

ெபாய்ம் முைற அரக்க
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உைற புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.05580.1
விம்முறும் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விருக்கம் ஒன்றும் $கம்ப.05580.2
மும்முைற உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முற்றுற
முடிவது ஆன $கம்ப.05580.3
அம்முைற ஐயன் ைவகும் ஆல் என நின்றது. அம்மா $கம்ப.05580.4
உறு சுடச் சூைடக்காசுக்கு அரசிைன உயி ஒப்பானுக்கு $கம்ப.05581.1
அறிகுறி ஆக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்ேதா $கம்ப.05581.2
ெசறி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சீைதக்கு என்று ஓ சிகாமணி தெரழுந்து வாங்கி
$கம்ப.05581.3
எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் $கம்ப.05581.4
தாழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாழில்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
துைடத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05582.1
ஏழிெனாடு ஏழு நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அளந்தவன் எனலும் ஆனான் $கம்ப.05582.2
ஆழியின் நடுவண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வைரக்கு அரசும் ஒத்தான் $கம்ப.05582.3
ஊழியின் இறுதிக் காலத்து உருத்திர மூத்தி ஒத்தான் $கம்ப.05582.4
இன்னன நிகழும் ேவைல அரக்கிய
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கிப் $கம்ப.05583.1

ெபான்மைல என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனிதைனப் புகன்று ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.05583.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஈது என்ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
யாெகால் என்று அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்றா $கம்ப.05583.3
நன்னுதல் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிதிேயா நங்ைக என்றா $கம்ப.05583.4
தயவ தய ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தயவ தெரழுயின்
அல்லால் $கம்ப.05584.1
தூயவ தெரழுதல் உண்டநூ நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உைடச் சூழல்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05584.2
ஆய மான் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்மான் இைளயவன்
அரக்க ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05584.3
மாயம் என்று உைரக்கேவயும் ெமய் என ைமயல்ெகாண்ேடன் $கம்ப.05584.4
என்றனள் அரக்கிமாகள் வயிறு அைலத்து இrயல் ேபாகிக் $கம்ப.05585.1
குன்றமும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) வானும் கடல்களும் குைலய ஓட
$கம்ப.05585.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ சயித்தம் கண்டான்
நக்குவல் இதைன என்னாத் $கம்ப.05585.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தடக்ைககள் நட்டிப் பற்றினன் தாைத ஒப்பான் $கம்ப.05585.4
கண்ெகாள அrது மீ து கா ெகாள அrது திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால்
$கம்ப.05586.1
எண்ெகாள அrது இராவும் இருள்ெகாள அrது மாக $கம்ப.05586.2

விண்ெகாள நிவந்த ேமரு ெவள்குற ெவதும்பி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.05586.3
புண்ெகாள உய்ந்தது இப்பா ெபாைறெகாள அrது ேபாலாம் $கம்ப.05586.4
ெபாங்கு ஒளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஈட்டிப்
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) பால் ெபாழிவது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05587.1
திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நக்குகின்ற இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எலாம்
வாrத் தின்ன $கம்ப.05587.2
அங்ைக பத்து இரட்டியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைணயால்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) மானப் $கம்ப.05587.3
பங்கயத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாேன பசும் ெபானால் பைடத்தது அம்மா
$கம்ப.05587.4
தூண் எலாம் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காசு_ெப.(காசு_ெப.) சுற்று எலாம் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெசான்னம்
$கம்ப.05588.1
ேபணல் ஆம் மணியின் பித்தி பிட எலாம் ஒளிகள் விம்மச் $கம்ப.05588.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எலாம்
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்ைறச் ேசெயாளிச்
ெசல்வற்கு ஏயும் $கம்ப.05588.3
பூணலாம் எம்மேனாரால் புகழலாம் புதுைமத்து அன்ேற $கம்ப.05588.4
ெவள்ளி அம் கிrையப் பண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் அரக்கன் ேவேராடு $கம்ப.05589.1
அள்ளினன் என்னக் ேகட்டான் அத்ெதவுழிற்கு இழிவு ேதான்றப் $கம்ப.05589.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மா ேமரு என்னும் ெபான் மைல எடுப்பான் ேபால
$கம்ப.05589.3

வள் உகித் தடக்ைக தன்னால் மண்_ெப.(மண்_ெப.) நின்றும் வாங்கி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.05589.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
இலங்ைக தன்ேமல் விண்ணுற
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
$கம்ப.05590.1
பட்டன ெபாடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05590.2
சுட்டன ெபாறிகள் வழத்

துளங்கின அரக்க தாமும் $கம்ப.05590.3
ெகட்டன வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

அம்மா பிைழப்பேரா ேகடு சூழ்ந்தா $கம்ப.05590.4
ந இடு துகில அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ெநருப்பிடும் ெநஞ்ச ெநக்குப்
$கம்ப.05591.1
பீrடும் உருவ தெறமூறிப் பிணங்கிடு தாள ேபழ்வாய் $கம்ப.05591.2
ஊ இடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைளத்தன ஓடி உற்றா $கம்ப.05591.3
பா இடு பழுவச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பாrக்கும் பருவத்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.05591.4
அrபடு சீற்றத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருகு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியின் வழ்ந்தா

$கம்ப.05592.1
கrபடு திைசயின் நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவலா
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆற்ேறாம் $கம்ப.05592.2
கிrபடு குவவுத் திண்ேதாள் குரங்கு இைட கிழித்து
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05592.3
எrபடு துகிலின் ெநாய்தின் இற்றது கடி கா என்றா $கம்ப.05592.4

ெசால்லிட எளியது அன்றால் ேசாைலையக் காலில் ைகயில் $கம்ப.05593.1
புல்ெலாடு துகளும் இன்றிப் ெபாடிபட நூறிப் ெபான்னால் $கம்ப.05593.2
வில்லிடு ேவரம் தன்ைன ேவெராடும் வாங்கி வசச்
 $கம்ப.05593.3
சில்லிடம் ஒழியத் தெயமூவ இலங்ைகயும் சிைதந்தது என்றா $கம்ப.05593.4
ஆடகத் தருவின் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெபாடிபடுத்து அரக்க
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05594.1
ேதடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேவரம் வாங்கி இலங்ைகயும் சிைதத்தது
அம்மா $கம்ப.05594.2
ேகாடரம் ஒன்ேற நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இராக்கத ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெசாற்றல் $கம்ப.05594.3
மூடரும் ெமாழியா என்ன மன்னனும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தான்
$கம்ப.05594.4
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) பின்னும் மன்ன அதன் உருச் சுமக்கும்
திண்ைமப் $கம்ப.05595.1
பூவலயத்ைத அன்ேறா புகழ்வது புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05595.2
மூவrன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத
$கம்ப.05595.3
ஏவம் அக்குரங்ைக ஐய காணுதி இன்ேன என்றா $கம்ப.05595.4
மண்டலம் கிழிந்த வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மறிகடல் ேமாைழ மண்ட
$கம்ப.05596.1
எண்திைச சுமந்த மாவும் ேதவரும் இrயல்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05596.2

ெதவுண்ைட வாய் அரக்கிமாகள் சூல் வயிறு உைடந்து ேசார $கம்ப.05596.3
அண்டமும் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்டதாம் என
அனுமன் ஆத்தான $கம்ப.05596.4
அருவைர முைழயில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி $கம்ப.05597.1
ெவருவரு முழக்கும் ஈசன் வில்லிறும் ஒலியும் என்னக் $கம்ப.05597.2
குருமணி மகுட ேகாடி முடித்தைல குலுங்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கம்ப.05597.3
இருபது ெசவியினூடும் நுைழந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச $கம்ப.05597.4
புல்லிய முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதான்றப் ெபாறாைமயும் சிறிது
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05598.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மாக்கள் எண்
இறந்தாைர ஏவி $கம்ப.05598.2
வல்ைலயின் அகலா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வாைனயும் வழிைய
மாற்றிக் $கம்ப.05598.3
ெகால்லலி குரங்ைக ெநாய்தில் பற்றுதி ெகாணதி என்றான் $கம்ப.05598.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முசலம் கூேவல் ேதாமரம்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) பிண்டி $கம்ப.05599.1
பாலேம முதலாயுள்ள பைடக்கலம்
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய $கம்ப.05599.2
ஆலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெமய்ய அகலிடம்
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05599.3

காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேமல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூrக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக் கடிது ெசல்வா $கம்ப.05599.4
நானிலம் அதனின் உண்டு ேபா என நவிலின் அச்ெசால் $கம்ப.05600.1
ேதனினும் களிப்புச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிந்ைதயத் தெரழுத்தும் என்னின் $கம்ப.05600.2
கானினும் ெபrய ஓைச கடலினும் ெபrய கீ த்தி $கம்ப.05600.3
வானினும் ெபrய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மைலயினும் ெபrய மாேதா
$கம்ப.05600.4
திருகு உறும் சினத்துத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ என்னும் தெவமூவ
$கம்ப.05601.1
இரு குறும்பு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைசயினா வைச என்று
எண்ணிப் $கம்ப.05601.2
ெபாரு குறும்பு என்று ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
புணவது பூ உண் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.05601.3
ஒருகுறும் குரங்கு என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடிது நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உழக்கும் ெநஞ்ச $கம்ப.05601.4
கட்டிய வாள இட்ட கவசத்த கழல திக்ைகத் $கம்ப.05602.1
தட்டிய ேதாள ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தடவிய ைகய வாைன $கம்ப.05602.2
எட்டிய முடிய தாளால் இடறிய ெபாருப்ப ஈட்டிக் $கம்ப.05602.3
ெகாட்டிய ேபr என்ன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனக் குமுறும் ெசால்லா
$கம்ப.05602.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) எறிந்த தெயமூவ அடுபைட வடுக்கள் மற்ைறத்
$கம்ப.05603.1

தானவ துரந்த ஏதித் தழும்ெபாடு தயங்கும் ேதாள $கம்ப.05603.2
யாைனயும் பிடியும் வாr இடும் கயவாய
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05603.3
கூனல் ெவண்பிைறயில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எயிற்றின
ெகாதிக்கும்கண்ண $கம்ப.05603.4
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
தாைர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பrகம் சங்கு $கம்ப.05604.1
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேகால் $கம்ப.05604.2
ெபான்கரம் குலிசம் பாசம் புகமழு எழு ெபான்குந்தம் $கம்ப.05604.3
வில் கரும் கைண விட்ேடறு கழுக்கைட எழுக்கள் மின்ன $கம்ப.05604.4
ெபான் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கஞலும் தெயமூவப்
பூணின ெபாருப்புத் ேதாள $கம்ப.05605.1
மின்நின்ற பைடயும் கண்ணும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விrக்கின்ற ெமய்ய
$கம்ப.05605.2
என் என்றாக்கு என் என் என்றா எய்தியது அறிந்திலாதா $கம்ப.05605.3
முன் நின்றா முதுகு தயப் பின் நின்றா முடுகுகின்றா $கம்ப.05605.4
ெவய்து உறு பைடயின் மின்ன வில்லின வசு
 கால $கம்ப.05606.1
ைம உறு விசும்பில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனிய
மடிக்கும் வாய $கம்ப.05606.2
ைகபரந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெபாங்கிக் கைடயுகம்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைலப் $கம்ப.05606.3

ெபய்ய என்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrக்கு
உவைம சால் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபற்றா $கம்ப.05606.4
பனி உறு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சிந்தி ேவரமும் பறித்தது அம்மா
$கம்ப.05607.1
தனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்கு ேபாலாம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தருக்கு என்கின்றா $கம்ப.05607.2
இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பழி மற்று உண்ேடாஇதனின் என்று இைரத்துப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05607.3
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உறு
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தாவி முந்துற
முடுகுகின்றா $கம்ப.05607.4
எற்றுறு முரசும் வில் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஏற விட்டு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆப்பும் $கம்ப.05608.1
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழழுதெழழுத்து உரப்பும் ெசால்லும் $கம்ப.05608.2
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒலித்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊழிப் ேபவில்
$கம்ப.05608.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திைரக் கடல்ேகளாடு மைழகைள நா_ெப.(நா_ெப.) அடக்க
$கம்ப.05608.4
தெரறு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானிைடச்
ெசல்கின்றாரும் $கம்ப.05609.1
புருவமும் சிைலயும் ேகாட்டிப் புைக உயித்து உயிக்கின்றாரும் $கம்ப.05609.2
ஒருவrன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) முந்தி முைற மறுத்து உருக்கின்றாரும்
$கம்ப.05609.3

விrவு இலது இலங்ைக என்று வழி ெபறா விளிக்கின்றாரும் $கம்ப.05609.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற விதிக்கின்றாரும் வாயிைன மடிக்கின்றாரும்
$கம்ப.05610.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறத் தட்டிக் கல்ைலத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படத்
துைகக்கின்றாரும் $கம்ப.05610.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெபயத்து இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) தருக்கின
ெநருக்குவாரும் $கம்ப.05610.3
ேகாள் வைள எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) த எனக் ெகாதிக்கின்றாரும்
$கம்ப.05610.4
அைனவரும் மைல என நின்றா அளவு அறு பைடகள் பயின்றா $கம்ப.05611.1
அைனவரும் அமrன் உயந்தா அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநளிய நடந்தா
$கம்ப.05611.2
அைனவரும் வரனின் அைமந்தா அசனியின் அணிகள் அணிந்தா $கம்ப.05611.3
அைனவரும் அமரைர ெவன்றா அசுரைர உயிைர அயின்றா $கம்ப.05611.4
குறுகின கவசரும் மின்ேபால் குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உரகரும் வன்ேபா
$கம்ப.05612.1
முறுகின ெபாழுதின் உைடந்தா முதுகு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
பயின்றா $கம்ப.05612.2
இறுகின நிதிகிழவன் ேப இைச ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அளைக எறிந்தா $கம்ப.05612.3
தெறறுகுந இன்ைமயின் வல்ேதாள் தினவு உற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) திrந்தா
$கம்ப.05612.4

வைரகைள இடறுமின் என்றால் மறிகடல் பருகுமின் என்றால் $கம்ப.05613.1
இரவிைய விழவிடும் என்றால் எழுமைழ பிழியுமின் என்றால் $கம்ப.05613.2
அரவினது அரசைன ஒன்ேறா தைரயிெனாடு அைரயுமின் என்றால் $கம்ப.05613.3
தைரயிைன எடும் எடும் என்றால் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அைமதல் சைமந்தா $கம்ப.05613.4
தூளியின் நிமி படலம் ேபாய் இைமயவ விழி துற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேபா $கம்ப.05614.1
மீ ளியின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என வல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) விைர
புலி_ெப.(புலி_ெப.) நிைர என விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் $கம்ப.05614.2
ஆளியின் அணி என அன்ேறல் அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என அஞ்சா $கம்ப.05614.3
வாளியின் விைச ெகாடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கா வைர வருவன என
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05614.4
ெபாறி தர விழி உயி ஒன்ேறா புைக உக அயில் ஒளி மின் ேபால் $கம்ப.05615.1
ெசறிதர உரும் அதிகின்றா திைசெதவுறும் விைசெகாடு ெசன்றா $கம்ப.05615.2
எறிதரு கைடயுக வன்கால் இடறிட உடுவின் இனம்ேபாய் $கம்ப.05615.3
மறிதர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அகல் விண்ேபால் வடிவு அழி ெபாழிைல
வைளந்தா $கம்ப.05615.4
வயி ஒலி வைள ஒலி வன் கா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒலி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
ஒலி மண்பால் $கம்ப.05616.1
உயி உைலவு உற நிமிரும் ேபா உறும் ஒலி ெசவியின் உணந்தான்
$கம்ப.05616.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விr கதிரவனும் ேபாய் ெவருவிட ெவளியிைட
விண்ேதாய் $கம்ப.05616.3

கயிைலயின் மைல என நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
அைனயவ வருெதவுழில் கண்டான் $கம்ப.05616.4
இத இயல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என முந்ேத இையவு உற இனிது
தெரழுந்தான் $கம்ப.05617.1
பத இயல் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) பயந்தால் அதின் நல பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
உளது உண்டநூ $கம்ப.05617.2
சிதவு இயல் கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஒன்ேற சிதறிய
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தரு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேபா
$கம்ப.05617.3
உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவrனும் அதிகம் உயந்தான் $கம்ப.05617.4
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என நின்றா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என முதலி எதிந்தா $கம்ப.05618.1
பவனனின் முடுகி நடந்தா பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) உற
மிைடகின்றா $கம்ப.05618.2
புவனியும் மைலயும் விசும்பும் ெபாரு அரு நகரும் உடன் ேபாத் $கம்ப.05618.3
துவனியில் அதிர விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேபால் சுடவிடு பைடகள் துரந்தா
$கம்ப.05618.4
மைழகளும் மறி கடலும் ேபாய் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) அற
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) அைறந்தா $கம்ப.05619.1
முைழகளின் இதழ்கள் திறந்தா முதி புைக கதுவ முனிந்தா $கம்ப.05619.2
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இல பட அரவின் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிட உற அடி
இடுகின்றா $கம்ப.05619.3

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெதவுட வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எr உண்டால் என எறி
பைடஞ கலந்தா $கம்ப.05619.4
அறவனும் அதைன அறிந்தான் அருகினில் அழகின் அைமந்தா $கம்ப.05620.1
இற இனின் உதவு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) உய
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒருைக இையந்தான் $கம்ப.05620.2
உற வரு துைண என ஒன்ேறா
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதைன உவந்தான்
$கம்ப.05620.3
நிைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடயும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மைல என நடுவண் நிமிந்தான் $கம்ப.05620.4
பருவைர புைரவன வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பனி மைல அருவி
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் $கம்ப.05621.1
ெசாrவன பல என மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேதாய் துைற ெபாரு
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெசாrந்தா $கம்ப.05621.2
ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ெதவுடந்தா உய தைல_ெப.(தைல_ெப.)
உைடய உருண்டா $கம்ப.05621.3
அரு வைர ெநrய விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேப
அசனியும் அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைறந்தான்
$கம்ப.05621.4
பைற புைர விழிகள் பறிந்தா படியிைட ெநடிது படிந்தா $கம்ப.05622.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைர எயிறும் இழந்தா பிடெராடு தைலகள் பிளந்தா
$கம்ப.05622.2
குைற உயி சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநrந்தா குடெராடு
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) குைழந்தா $கம்ப.05622.3

முைற முைற பைடகள் எறிந்தா முைட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மறிய முறிந்தா
$கம்ப.05622.4
புைடெயாடு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கனலின் காய் ெபாறி இைட மயிகள் புைகந்தா
$கம்ப.05623.1
ெதவுைடெயாடு முதுகு துணிந்தா சுழிபடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெசாrந்தா
$கம்ப.05623.2
பைட இைட ஒடிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பறிதர
வயிறு திறந்தா $கம்ப.05623.3
இைடயிைட மைலயின் விழுந்தா இகல் ெபார முடுகி எழுந்தா $கம்ப.05623.4
புைதபட இருளின் மிைடந்தா ெபாடியிைட ெநடிது புரண்டா $கம்ப.05624.1
விைதபடும் உயிர விழுந்தா விளிெயாடு விழியும் இழந்தா $கம்ப.05624.2
கைதெயாடு முதிர மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
கைணெபாழி சிைலய கலந்தா $கம்ப.05624.3
உைதபட உரனும் ெநrந்தா உதெறாடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உமிழ்ந்தா
$கம்ப.05624.4
அயல் அயல் மைலெயாடு அைறந்தான் அடு பைக அளைக அைடந்தா
$கம்ப.05625.1
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விrந்தா மிைச
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மிைடந்தா $கம்ப.05625.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெதவுடு கடலின் விழுந்தா புைட புைட சிைதெவாடு
ெசன்றா $கம்ப.05625.3
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) உற விைசயின் எறிந்தான் உடெலாடும்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) துறந்தா $கம்ப.05625.4

தெறழுத்த வன்தைல தெறழுத்தன ெசறி சுடக் கவசம் $கம்ப.05626.1
தெறழுத்த ைபங்கழல் தெறழுத்தன சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) $கம்ப.05626.2
தெறழுத்த பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தெறழுத்தன ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபாறித் திறங்கள் $கம்ப.05626.3
தெறழுத்த குண்டலம் தெறழுத்தன கண்மணி
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05626.4
வாள்கள் இற்றன இற்றன வrசிைல வயிரத் $கம்ப.05627.1
ேதாள்கள் இற்றன இற்றன சுட மழுச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $கம்ப.05627.2
நாள்கள் இற்றன இற்றன நைக எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஈட்டம் $கம்ப.05627.3
தாள்கள் இற்றன இற்றன பைடயுைடத் தடக்ைக $கம்ப.05627.4
தெறழுத்த வன்தைல தெறழுத்தன ெசறி சுடக் கவசம் $கம்ப.05628.1
தெறழுத்த ைபங்கழல் தெறழுத்தன சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) $கம்ப.05628.2
தெறழுத்த பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தெறழுத்தன ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபாறித் திறங்கள் $கம்ப.05628.3
தெறழுத்த குண்டலம் தெறழுத்தன கண்மணி
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05628.4
உக்க பல் குைவ உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிவு உற்று $கம்ப.05629.1
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உைடவுற்று $கம்ப.05629.2
உக்க சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உக்கன உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) திறந்து உயிகள்
$கம்ப.05629.3
உக்க கப்பணம் உக்கன உயமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) $கம்ப.05629.4

தாள்களால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) தடக்ைககளால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
தாக்கும் $கம்ப.05630.1
ேதாள்களால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) சுட விழியால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
ெதவுடரும் $கம்ப.05630.2
ேகாள்களால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) குத்துகளால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) தத்தம்
$கம்ப.05630.3
வாள்களால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மரங்களினால் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
மடிந்தா $கம்ப.05630.4
ஈக்கப்பட்டன சில_ெப.(சில_ெப.) சில இடிப்புண்டு பட்டா $கம்ப.05631.1
ேபக்கப்பட்டன சில_ெப.(சில_ெப.) சில பிடியுண்டு பட்டா $கம்ப.05631.2
ஆக்கப்பட்டன சில_ெப.(சில_ெப.) சில அடியுண்டு பட்டா $கம்ப.05631.3
பாக்கப்பட்டன சில_ெப.(சில_ெப.) சில பயமுண்டு பட்டா $கம்ப.05631.4
ஓடிக் ெகான்றனன் சிலவைர உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ேதாறும் $கம்ப.05632.1
கூடிக் ெகான்றனன் சிலவைரக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மரத்தால் $கம்ப.05632.2
சாடிக் ெகான்றனன் சிலவைரப் பிணம் ெதவுறும் தடவித் $கம்ப.05632.3
ேதடிக் ெகான்றனன் சிலவைரக் கறங்கு எனத் திrவான் $கம்ப.05632.4
முட்டினா பட முட்டினான் முைற முைற முடுகிக் $கம்ப.05633.1
கிட்டினா படக் கிட்டினான் கிr என ெநருங்கிக் $கம்ப.05633.2
கட்டினா படக் கட்டினான் ைககளால் ெமய்யில் $கம்ப.05633.3
தட்டினா படத் தட்டினான் மைல எனத் தகுவான் $கம்ப.05633.4

உறக்கினும் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உணrனும் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
விசும்பில் $கம்ப.05634.1
பறக்கினும் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
படrனும் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மின்
பைடக்ைக $கம்ப.05634.2
நிறக் கரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அரக்க கண் ெநறிெதவுறும் ெபாறிகள்
$கம்ப.05634.3
பிறக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி பைடகைளத்
தடக்ைகயால் பிையயும் $கம்ப.05634.4
ேசறும் வண்டலும் மூைளயும் நிணமுமாய்த் திணிய $கம்ப.05635.1
நறு ேச ெநடும்தெரறு எலாம் நத்தமாய்
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05635.2
ஆறு ேபால் வரும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அநுமனால் அைலப்பு உண்டு $கம்ப.05635.3
ஈறு இல் வாய்ெதவுறும் உமிழ்வேத ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இலங்ைக $கம்ப.05635.4
கருது காலினும் ைகயினும் வாலினும் கட்டிச் $கம்ப.05636.1
சுருதிேய அன்ன மாருதி மரத்திைட துரப்பான் $கம்ப.05636.2
நிருத எந்திரத்து இடு கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஆம் என ெநrவா $கம்ப.05636.3
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) சாறு எனப் பாய்வது குைரகடல் கூனில் $கம்ப.05636.4
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கைர எறிெதவுறும்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எற்றக் $கம்ப.05637.1

ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மாளிைக இடிந்தன
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) குைலந்த $கம்ப.05637.2
தடக்ைக யாைனகள் மறிந்தன ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
தகந்த_ெப.எச்.(தக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05637.3
பிடிக் குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $கம்ப.05637.4
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மாடங்கள் தம் உடலால் சில_ெப.(சில_ெப.)
தகத்தா $கம்ப.05638.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மாதைரத் தம் கழலால் சில_ெப.(சில_ெப.)
சைமத்தா $கம்ப.05638.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மாக்கைளத் தம்பைடயால் சில_ெப.(சில_ெப.)
தடிந்தா $கம்ப.05638.3
எற்றி மாருதி தடக்ைககளான் விைசத்து
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05638.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அைனயவன் அரக்கியக்கு அருளி $கம்ப.05639.1
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ேநாக்கிேய
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று சிலவைர விட்டான்
$கம்ப.05639.2
கூடினாக்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உயி எனச் சிலவைரக்
ெகாடுத்தான் $கம்ப.05639.3
ஊடினாக்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மைனெதவுறும் சிலவைர
உய்த்தான் $கம்ப.05639.4
தரு எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தெறமூறி எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சதுக்கத்து $கம்ப.05640.1

உரு எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உவr எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உள் ஊக்
$கம்ப.05640.2
கரு எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) காயம் எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அரக்க
$கம்ப.05640.3
தெரறு எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதயம் எலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05640.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) எலாம் உயி கவ உறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான்
$கம்ப.05641.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எலாைரயும் மாருதி சாடுைக தவிரான் $கம்ப.05641.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் உயி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எலாம் உயி ேமல் ேமல்
$கம்ப.05641.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் உயி மற்றும் எலாம் உயி
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05641.4
ஆக இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசரு விைளவுறும் அைமதியின் அரக்க
$கம்ப.05642.1
ேமாகம் உற்றன ஆம் என முைற முைற முனிந்தா $கம்ப.05642.2
மாகம் முற்றவும் மாதிரம் முற்றவும் வைளந்தா $கம்ப.05642.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒத்தன மாருதி ெவய்யவன் ஒத்தான் $கம்ப.05642.4
அடல் அரக்கரும் ஆத்தலின் அைலத்தலின் அயரப் $கம்ப.05643.1
புைட ெபருத்து உய ெபருைமயின் கருைமயின் ெபாலிவின் $கம்ப.05643.2
மிடல் அயில் பைட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என விலங்கலின்
கலங்கும்_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05643.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிகத்தன மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் $கம்ப.05643.4

கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ $கம்ப.05644.1
நிைர மணித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநrந்து உகச் சாய்ந்து உயி நப்பா
$கம்ப.05644.2
சுர நடுக்குற அழுதுெகாண்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுடரும் $கம்ப.05644.3
உரக ஒத்தன அநுமனும் கலுழேன ஒத்தான் $கம்ப.05644.4
மானம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தம் பைகயினால்
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்று
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05645.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடயினும்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05645.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அறக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துைகக்கவும் ஒழிவு இலா நிருத $கம்ப.05645.3
ஆைன ஒத்தன ஆள் அr ஒத்தனன் அநுமன் $கம்ப.05645.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எற்றின எறிந்தன ஈத்தன இகலிப்
$கம்ப.05646.1
ெபாய்த குத்தின ெபாதுத்தன ெதவுைளத்தன ேபாழ்ந்த $கம்ப.05646.2
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுற்றின பற்றின குைடந்தன
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05646.3
அய்யன் மல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புயத்தன புண் அளப்பு அrதால்
$கம்ப.05646.4
காக் கரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்களும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கணனும் $கம்ப.05647.1

ேவக்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு விைளத்து எழும்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க $கம்ப.05647.2
ேபாக் குழாம் படி பூசலின் ஐயைனப் புகழ்வுற்று $கம்ப.05647.3
ஆக்கும் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) அமைலேய உயந்தது அன்று
அமrல் $கம்ப.05647.4
ேமவும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அரக்ககள் முைற முைற விைசயால்
$கம்ப.05648.1
ஏவும் பல் பைட எத்தைன ேகாடிகள் எனினும் $கம்ப.05648.2
தூவும் ேதவரும் மகளிரும் முனிவரும்
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05648.3
பூவும் புண்களும் தெரழுந்தில மாருதி புயத்தில் $கம்ப.05648.4
ெபயக்கும் சாrைக கறங்கு எனத் திைசெதவுறும் ெபயவின் $கம்ப.05649.1
உயக்கும் விண்மிைச ஓங்கலின் மண்ணின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறலின் $கம்ப.05649.2
அயத்து வழ்ந்தன

அழிந்தன அரக்கராய் உள்ளா $கம்ப.05649.3
ெவயத்திலன் மிைச உயித்திலன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அற
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05649.4
எஞ்சல் இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ $கம்ப.05650.1
நஞ்சம் உண்டவ ஆம் என அநுமன் ேமல் நடந்தா $கம்ப.05650.2
துஞ்சினா அல்லது யாவரும் மறத்ெதவுடும் ெதவுைலவுற்று $கம்ப.05650.3
அஞ்சினா இல்ைல அரக்கrல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

மற்று யாேர $கம்ப.05650.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிங்கர ஏ எனும் மாத்திைர
மடிந்தா $கம்ப.05651.1

நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) நாயக ஓடின நடுங்கிப் $கம்ப.05651.2
பிந்து காலின ைகயின ெபரும்பயம் பிடrன் $கம்ப.05651.3
உந்த ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பிணக்குைவ ேமல்
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைளவா $கம்ப.05651.4
விைரவின் உற்றன விம்மல் உற்று யாெதவுன்றும் விளம்பா $கம்ப.05652.1
கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டு உைரக்கின்றா $கம்ப.05652.2
தைரயின் நிற்கில திைசெதவுறும் ேநாக்கின சலிப்பா $கம்ப.05652.3
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மற்றவ அலக்கேண உைரத்திட அறிந்தான்
$கம்ப.05652.4
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கினேரா இன்று என்
ஆைணைய இகழ்ந்து $கம்ப.05653.1
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கினேரா அன்றி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம ெதவுைலந்தா $கம்ப.05653.2
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கினேரா என்ெகால் வந்தது
என்று உைரத்தான் $கம்ப.05653.3
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெசருக்குற வாய்ெதவுறும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
உமிழ்கின்றான் $கம்ப.05653.4
சலம் தைலக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ஆய
தன்ைமயா $கம்ப.05654.1
அலந்தில ெசரு களம் அத்து அஞ்சினா அல $கம்ப.05654.2
புலம் தெரழு ெபாய்க் கr புகலும் புன்கணா $கம்ப.05654.3
குலங்களின் அவிந்தன குரங்கினால் என்றா $கம்ப.05654.4

ஏவலின் எய்தின இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்திைசத்
$கம்ப.05655.1
ேதவைர ேநாக்கினான் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிந்ைதயான் $கம்ப.05655.2
யாவது என்று அறிந்திலி ேபாலுமால் என்றான் $கம்ப.05655.3
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலைகயும் விழுங்க மூள்கின்றான் $கம்ப.05655.4
மீ ட்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உைரத்தில பயத்தின் விம்முவா
$கம்ப.05656.1
ேதாட்டு அல இன மலத் ெதவுங்கல் ேமாலியான் $கம்ப.05656.2
வட்டியது

அரக்கைர என்னும் ெவவ்வுைர $கம்ப.05656.3
ேகட்டேதா கண்டேதா கிளத்துவ என்றான் $கம்ப.05656.4
கண்டனம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்களால் $கம்ப.05657.1
தெணமூ திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனைய $கம்ப.05657.2
மண்டலம் திrந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மரத்தினால் உயி $கம்ப.05657.3
உண்டது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஒழிவது
அன்று என்றா $கம்ப.05657.4
கூம்பின ைகயன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று எனக்
குவவுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05658.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தறுகண் சம்புமாலி
என்பவைனப் பாரா $கம்ப.05658.2
வாம் பrத் தாைனேயாடு வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதன் மறைன மாற்றித் $கம்ப.05658.3

தாம்பினில் பற்றித் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் மனச்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணித்தி என்றான் $கம்ப.05658.4
ஆயவன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
அளப்பரும் அரக்க முன்ன $கம்ப.05659.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முடித்தி என்று
ேநந்தைன நிைனவின் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.05659.2
ஏயிைன என்னப் ெபற்றால் என்னின் யா உயந்தா என்னாப் $கம்ப.05659.3
ேபாயினன் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேபாச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ேபாவது ஒப்பான் $கம்ப.05659.4
தன்னுைடத் தாைனேயாடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய $கம்ப.05660.1
மன் உைடச் ேசைனேயாடும் தாைத
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈந்த வாளின் $கம்ப.05660.2
மின் உைடப் பரைவேயாடும் ேவறு உடூளா சிறப்பின் விட்ட $கம்ப.05660.3
பின் உைட அனிகத்ேதாடும் ெபயந்தனன் ெபரும்ேபா ெபற்றான் $கம்ப.05660.4
உரும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழக்கின் ெசங்கண்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஓைட ெநற்றிப்
$கம்ப.05661.1
பருமித்த கிrயில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவழமும்
பதுமத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.05661.2
நிருமித்த எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) முற்றிற்று என்னல் ஆம்
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) ேநமிச் $கம்ப.05661.3
ெசாr முத்த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழும் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெகாடித்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத சுற்ற $கம்ப.05661.4

காற்றிைன மருங்கில் கட்டிக் கால்வகுத்து உயிரும் கூட்டிக் $கம்ப.05662.1
கூற்றிைன ஏற்றி அன்ன குலப்பr குழுவக் குன்றின் $கம்ப.05662.2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டுத் ெதவுகுத்து எனச் சுழல் ைபங்கண்ண $கம்ப.05662.3
ேவற்று இனப் புலிேயறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் $கம்ப.05662.4
ேதாமரம் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) கூவாள் சுடமழு குலிசம் ேதாட்டி
$கம்ப.05663.1
தாம் அரம் தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூேவல் தழல்
ஒளிவட்டம் சாபம் $கம்ப.05663.2
காம_ெப.(காம_ெப.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம்
காலபாசம் $கம்ப.05663.3
மாமர வலயம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால் முதலிய
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.05663.4
எத்திய அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குந்தம் எழுமுதல்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்திக் $கம்ப.05664.1
குத்திய திைளப்ப மீ தில் குழுவின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாக்
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.05664.2
ெபாத்து உகு ெபாருவு இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந ெசாrவன ேபாவ ேபாலச்
$கம்ப.05664.3
சித்திரப் பதாைக ஈட்டம் திைச ெதவுறும் ெசறிவ
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05664.4
பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவப்ப நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாப் பணிலங்கள்
முரலப் ெபான் ேதச் $கம்ப.05665.1
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிrத்திடச் ெசறி ெபான் தாரும் $கம்ப.05665.2

வில்லும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) முழக்கம் விட்டு
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய்
$கம்ப.05665.3
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி வானில் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உைர
தெரழுவு ஒழிக்கும் மன்ேனா $கம்ப.05665.4
மின் நகு கிrகள் யாவும் ேமருவின் விளங்கித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05666.1
ெதவுல் நக பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாலிந்தன துறக்கம் என்ன
$கம்ப.05666.2
அன்னவன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகலி இலங்ைக ஆய
$கம்ப.05666.3
ெபான் நக தகந்து ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு தூளி ேபாப்ப $கம்ப.05666.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஐந்ெதவுடு ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஆம் ஆழி அம்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத அத்ேதக்கு $கம்ப.05667.1
ஏயின இரட்டி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாைனயின் இரட்டி பாய்மா $கம்ப.05667.2
ேபாயின பதாதி ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவியின்
இரட்டி ேபால் ஆம் $கம்ப.05667.3
தயவன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத சுற்றித் தெறமூறு எனச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.05667.4
வில் மைறக் கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) நானா விஞ்ைசய வரத்தின் மிக்கா
$கம்ப.05668.1

வல் மறக் கண்ண ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
வயிரத் ேதாளா $கம்ப.05668.2
ெதவுல் மறக் குலத்த தூணி தூக்கிய புறத்த மாபின் $கம்ப.05668.3
கல் மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும் ெசம்ெபான்
கவசத்த கடும் ேத ஆட்கள் $கம்ப.05668.4
ெபாரு திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனிதைனப் ெபாருவும்
ெபாற்ப $கம்ப.05669.1
சுr பைடத் ெதவுழிலும் மற்ைற அங்குசத் ெதவுழிலும் ெதவுக்கா $கம்ப.05669.2
நிருதியில் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இைடப் பரப்பும் கண்ண $கம்ப.05669.3
பrதியில் ெபாலியும் ெமய்ய படு மதக் களிற்றின் பாக $கம்ப.05669.4
0ஏ ெகழு திைசயும் சாr பதிெனட்டும் இயல்பின் எண்ணிப் $கம்ப.05670.1
ேபா ெகழு பைடயும் கற்ற வித்தகப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ேபாrல்
$கம்ப.05670.2
ேத ெகழு மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) யாைனச் ேசவக சிரத்தில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05670.3
தா_ெப.(தா_ெப.) ெகழு புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) என்னும் தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
தாவப் ேபானா $கம்ப.05670.4
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சுற்ற அமரைர
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) சுற்ற $கம்ப.05671.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrல் ேபானான் ெபாருப்பு இைட ெநருப்பில்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05671.2

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள் காந்த தாழ்ெபரும்
கவசம் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.05671.3
மின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவயிலும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வில் இடும் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05671.4
நந்தன வனத்துள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன்
தூதன் தானும் $கம்ப.05672.1
வந்தில அரக்க என்னும் மனத்தினன் வழிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05672.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) முதல வான மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05672.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) தனுவின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாரணம்
இவந்து நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05672.4
ேகழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) மணியும் ெபான்னும் விசும்பு
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிழித்து வங்க

$கம்ப.05673.1
ஊழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதிேகளாடும் ேதாரணத்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேமலான் $கம்ப.05673.2
சூழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேதாற்றிடச்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி $கம்ப.05673.3
ஆழியின் நடுவண்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருக்கேன
அைனயன் ஆனான் $கம்ப.05673.4
ெசல்ெலாடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) சிந்தத் திைரக்கடல் சிைலப்புத்
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05674.1

கல் அைள கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உயிெராடு விடமும் கால $கம்ப.05674.2
ெகால் இயல் அரக்க ெநஞ்சில் குடிபுக அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05674.3
வில் என இடிக்க விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) நடுக்கு உற
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ஆத்தான் $கம்ப.05674.4
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) திைசக்கண்
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களிச் ெசருக்கு
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05675.1
தெனமூ திைச நமனும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) துணுக்கு என சிந்தி வானில்
$கம்ப.05675.2
ெபான்றல் இல் மீ ன்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பூ என உதிர பூவும்
$கம்ப.05675.3
குன்றமும் பிளக்க_குைற.எச்.(பிளக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைல துளக்கு உற
ெகாட்டினான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05675.4
அவ்வழி அரக்க எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைல
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடலின் ஆத்தா $கம்ப.05676.1
ெசவ்வழிச் ேசறல் ஆற்றா பிணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தெறமூறி $கம்ப.05676.2
ெவவ்வழிக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) புைட மிைடந்து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்க

$கம்ப.05676.3
எவ்வழிச் ேசறும் என்றா தம உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இடறி வழ்வா

$கம்ப.05676.4
ஆண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் ெவவ்ேவறு
அணி வகுத்து அனிகம் தன்ைன $கம்ப.05677.1

மூண்டு இரு புைடயும் முன்னும் முைற முைற முடுக ஏவித் $கம்ப.05677.2
தூண்டினன் தானும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ேதாரணத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல் $கம்ப.05677.3
ேவண்டியது எதிந்தான் என்ன வங்கினன்

விசயத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05677.4
ஐயனும் அைமந்து நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆழியான் அளவின் நாமம் $கம்ப.05678.1
ெநய் சுட விளக்கில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநற்றிேய
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஆக $கம்ப.05678.2
ெமாய் மயிச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முரண் அயில்
உகி_ெப.(உகி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெமாய்த்த $கம்ப.05678.3
ைககேள ைககள் ஆக கைடக்குைழ திருவால் ஆக $கம்ப.05678.4
வயிகள் வால் வைளகள் விம்ம வr சிைல சிைலப்ப மாயப் $கம்ப.05679.1
பயிகள் ஆப்பு எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூrப் பல்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) குமுற பற்றிச் $கம்ப.05679.2
ெசயிெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க சீற்றம் ெசருக்கின பைடகள் சிந்தி
$கம்ப.05679.3
ெவயில்கள் ேபால் ஒளிகள் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமல் கடிதுவிட்டா $கம்ப.05679.4
கருங்கடல் அரக்கதம் பைடக்கலம் கரத்தால் $கம்ப.05680.1
ெபருங்கடல் உறப் புைடத்து இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகப் பிைசந்தான் $கம்ப.05680.2

விrந்தன ெபாறிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என
ெவகுண்டு ஆண்டு $கம்ப.05680.3
இருந்தவன் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ எழு
தெரழுந்து எடுத்தான் $கம்ப.05680.4
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எழுந்தனன் இழிந்தனன் உயந்தான் $கம்ப.05681.1
திrந்தனன் புrந்தனன் என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தெரழுயா
$கம்ப.05681.2
விrந்தவ குவிந்தவ விலங்கின கலந்தா $கம்ப.05681.3
ெபாருந்தின ெநருங்கின களம் படப் புைடத்தான் $கம்ப.05681.4
எறிந்தன எய்தன இடி உருமு என ேமல் $கம்ப.05682.1
ெசறிந்தன பைடக்கலம் இைடக்ைகயின் சிைதத்தான் $கம்ப.05682.2
முறிந்தன தெறறும் கr முடிந்தன தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத $கம்ப.05682.3
மறிந்தன பr நிைர வலக்ைகயின்
மைலந்தான்_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05682.4
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகாடு $கம்ப.05683.1
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) வியன்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.05683.2
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி

இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) பாடு $கம்ப.05683.3
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கவுள் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.05683.4
ெநrந்தன தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) ெநrந்தன
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பா $கம்ப.05684.1
ெநrந்தன நுகம் புைட ெநrந்தன அதன் கால் $கம்ப.05684.2
ெநrந்தன ெகாடிஞ்சிகள் ெநrந்தன வியன்தா $கம்ப.05684.3
ெநrந்தன கடும்பr ெநrந்தன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.05684.4
ஒடிந்தன உருண்டன உலந்தன புலந்த $கம்ப.05685.1
இடிந்தன எrந்தன ெநrந்தன எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05685.2
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மைலேபால் $கம்ப.05685.3
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பrமா $கம்ப.05685.4
ெவருண்டன வியந்தன விழுந்தன எழுந்தா $கம்ப.05686.1
மருண்டன மயங்கின மறிந்தன இறந்தா $கம்ப.05686.2
உருண்டன உைலந்தன உைழத்தன பிைழத்தா $கம்ப.05686.3
சுருண்டன புரண்டன ெதவுைலந்தன
மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05686.4
கrெகாடு கrகைளக் களம் படப் புைடத்தான் $கம்ப.05687.1
பrெகாடு பrகைளத் தலத்து இைடப் படுத்தான் $கம்ப.05687.2
வr சிைல வயவைர வயவrன் மடித்தான் $கம்ப.05687.3

நிைரமணித் ேதகைளத் ேதகளின் ெநrத்தான் $கம்ப.05687.4
மூைளயும் உதிரமும் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குழம்பாய் $கம்ப.05688.1
மீ ள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குைழபடக் கr
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுந்த $கம்ப.05688.2
தாஞூளாடும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உக தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrேபால் $கம்ப.05688.3
ேதாஞூளாடும் நிருதைர வாஞூளாடும் துைகத்தான் $கம்ப.05688.4
மல்ெலாடு மைல மைலத் ேதாளைர வைளவாய்ப் $கம்ப.05689.1
பல்ெலாடும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரப் பகட்ெடாடும் பரும்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.05689.2
வில்ெலாடும் அயிெலாடும் விறெலாடும் விளிக்கும் $கம்ப.05689.3
ெசால்ெலாடும் உயிெராடும் நிலத்ெதவுடும் துைகத்தான் $கம்ப.05689.4
புைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாறி புகும் திைசெதவுறும்
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தாச் $கம்ப.05690.1
சிைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுட
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேத ெதவுறும் ெசன்றான்
$கம்ப.05690.2
தைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கrெதவுறும் பrெதவுறும் சrத்தான்
$கம்ப.05690.3
நைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடெதவுறும் தைலெதவுறும்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05690.4
ெவன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவியின் ெவrநினும் விரவா $கம்ப.05691.1

மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் தா_ெப.(தா_ெப.) அணி மாபினும் மணித் ேத
$கம்ப.05691.2
ஒன்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றினும் உய மத
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தாழ் $கம்ப.05691.3
குன்றினும் கைட உகத்து உரும் எனக் குதித்தான் $கம்ப.05691.4
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகால் என ெபயரா $கம்ப.05692.1
இரு விைன துைடத்தவ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என எவக்கும் $கம்ப.05692.2
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) விைலக்கு என மதித்தன
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05692.3
தெரழுைவய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என கறங்கு என திrந்தான் $கம்ப.05692.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அrயினுக்கு
அடியவ அவன்சீ $கம்ப.05693.1
நண்ணுவ எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நைவ அறத் தெரழுப்பான்
$கம்ப.05693.2
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும்
மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05693.3
கண்ணினும் மனத்தினும் தனித்தனி கலந்தான் $கம்ப.05693.4
ெகாடித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதெராடும் குரகதக் குழுைவ $கம்ப.05694.1
அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடக்
ைகயின் நிலத்திைட அைரத்தான் $கம்ப.05694.2
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி கதத்து
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வன் ெபாருப்ைபப் $கம்ப.05694.3

பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடக்
ைகயின் உயி உகப் பிழிந்தான் $கம்ப.05694.4
கறுத்து எழு நிறத்தின எயிற்றின கயிற்றா $கம்ப.05695.1
ெசறுத்து எr விழிப்பவ சிைகக் கழு வலத்தா $கம்ப.05695.2
மறுத்து எழு மறலிகள் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என அதிந்தா
$கம்ப.05695.3
ஒறுத்து உருத்திரன் என தனித்தனி உைதத்தான் $கம்ப.05695.4
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ேதாமரம் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.)
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கம்ப.05696.1
மிக்கன ேத பr குைட ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விரவி $கம்ப.05696.2
உக்கன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைர உருட்டி
$கம்ப.05696.3
புக்கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பூட்ைக $கம்ப.05696.4
எட்டின விசும்பிைன எழு பட எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05697.1
முட்டின மைலகைள முயங்கின திைசைய $கம்ப.05697.2
ஒட்டின ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊடு
அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைதந்து $கம்ப.05697.3
தட்டு முட்டு ஆடின தைலெயாடு தைலகள் $கம்ப.05697.4
காேன காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவழக் கணங்கள் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr ெகான்ற $கம்ப.05698.1
வாேன எய்தத் தனிேய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மால் வைர ஒப்பான் $கம்ப.05698.2

ேதேன புைர கண் கனேல ெசாrய சீற்றம் ெசருக்கினான் $கம்ப.05698.3
தாேன ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்ைமயான் $கம்ப.05698.4
காற்றின் கடிய கலினம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) நிருத களத்து உக்கா $கம்ப.05699.1
ஆற்றுக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நிணத்ேதாடு அடுத்த அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாள்ைளச் $கம்ப.05699.2
ேசற்றில் ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதrன்
ஆழி ஆழும் நிைல ேதரா $கம்ப.05699.3
வற்றுச்

ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவளிேயா
இல்ைல அளியன் விைரகின்றான் $கம்ப.05699.4
ஏதி ஒன்றால் ேதரும் அஃதால் எளிேயா உயி ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
$கம்ப.05700.1
நதி அன்றால் உடன்வந்தாைரக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைல
இல்லாய் $கம்ப.05700.2
சாதி அன்ேறல் பிறிது என் ெசய்தி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பின் தனி
நின்றாய் $கம்ப.05700.3
ேபாதி என்றான் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபால் புண்ணால் ெபாலிகின்றான் $கம்ப.05700.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உன்கருைண என்னா
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) நக நக்கான் $கம்ப.05701.1
ெபான்று வாrன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்றாய் ேபாலும் எைன என்னா
$கம்ப.05701.2
வன்திண் சிைலயின் வயிரக் காலால் வடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சுடவாளி
$கம்ப.05701.3

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பத்து நூறு நூறாயிரமும் உைதப்பித்தான் $கம்ப.05701.4
ெசய்தி ெசய்தி சிைல ைகக் ெகாண்டால் ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ைக
திrேவாைர $கம்ப.05702.1
ெநாய்தின் ெவல்வது அrேதா என்னா முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உக நக்கான்
$கம்ப.05702.2
அய்யன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என்ன
$கம்ப.05702.3
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எய்த பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எழுவால் அகல்வித்தான் $கம்ப.05702.4
முற்ற முனிந்தான் நிருதன் முனியா முன்னும் பின்னும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05703.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) உறாது
முறியா உதிகின்றைத உன்னா $கம்ப.05703.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடுந்ேத ஓட்டித்
ெதவுடந்தான் ெதவுடரும் துைற காணான் $கம்ப.05703.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) எழுைவ மழுவாய் அம்பால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்தினான்

$கம்ப.05703.4
சலித்தான் ஐயன் ைகயால் எய்யும் சரத்ைத உகச் சாடி $கம்ப.05704.1
ஒலித்தா அமர கண்டா ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதrன் உள் புக்கு $கம்ப.05704.2
கலித்தான் சிைலையக் ைகயால் வாங்கிக் கழுத்தினிைட இட்டு $கம்ப.05704.3
வலித்தான் பகுவாய் மடித்து மைலேபால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மண்ணிைட
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05704.4

குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதரும் ேகால் ெகாள் ஆளும்
பrயும் குழம்பு ஆக $கம்ப.05705.1
மிதித்து ெபயத்தும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாரணத்ைத
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமற்ெகாண்டான் $கம்ப.05705.2
கதி துப்பு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழிந்தா
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) கண்டு களத்து அஞ்சி $கம்ப.05705.3
உதித்துப் புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதால் ேபால்
உருவத்து அமர ஓடினா $கம்ப.05705.4
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்பும் மகளி_ெப.) காண
கணவ பிணம் பற்றி $கம்ப.05706.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதிப் ேபராறு ஈத்து
மைனகள் ெதவுறும் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05706.2
இrந்தது இலங்ைக எழுந்தது அழுைக இன்று இங்கு இவனாேல $கம்ப.05706.3
சrந்தது அரக்க வலி என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) தளித்ததால் $கம்ப.05706.4
புக்கா அமர ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) அரக்கன் ெபாரு இல்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கம்ப.05707.1
விக்கா நின்றா விளம்பல் ஆற்றா ெவருவி விம்முவா $கம்ப.05707.2
நக்கான் அரக்கன் நடுங்கல் என்றான் ஐய நம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.05707.3
உக்கா சம்புமாலி உலந்தான் ஒன்ேற குரங்கு என்றா $கம்ப.05707.4
என்னும் அளவின் எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வங்கி

எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளியான் $கம்ப.05708.1

உன்ன உன்ன உதிரக் குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.) விழி ஊடு உமிழ்கின்றான்
$கம்ப.05708.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்ைக
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) பிடிப்பன் கடிது ெதவுடந்து என்றான்
$கம்ப.05708.3
அன்னது அன்னது உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனத் தைலவ ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) அறிவித்தா $கம்ப.05708.4
சிலந்தி_ெப.(சிலந்தி_ெப.) உண்பது ஓ குரங்கின்ேமல் ேசறிேயல் திறேலாய்
$கம்ப.05709.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாrல்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் புலம் கடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கதுவ
$கம்ப.05709.2
உலந்த மால்வைர அருவியாறு ஒழுக்கு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்க $கம்ப.05709.3
புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமதம்
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
திைசப் பூட்ைக $கம்ப.05709.4
இலங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அம் சிைற எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.)
வலிக் கலுழன் $கம்ப.05710.1
உலங்கின் ேமல் எழுந்தன்ன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) குரங்கின்ேமல் உருக்கின்
$கம்ப.05710.2
அலங்கல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்லும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகலும் $கம்ப.05710.3
குலுங்கும் வன் துய நங்குமால் ெவள்ளி அம் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$கம்ப.05710.4

உறுவது என்ெகாேலா உரன் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) என்பது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா $கம்ப.05711.1
ெபறுவது யாது ஒன்றும் காண்கில ேகட்கில ெபயந்தா $கம்ப.05711.2
சிறுைம ஈது ஒப்பது யாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) குரங்கின்ேமல்
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.05711.3
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூவக்கும் முகங்கள்
$கம்ப.05711.4
அன்றியும் உனக்கு ஆள் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேதான்றுமால் அரச
$கம்ப.05712.1
ெவன்றி இல்லவ ெமல்லிேயா தைமச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டாய் $கம்ப.05712.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இன்று காண்டிேயல் எைமச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நயத்தி $கம்ப.05712.3
என்று ைகெதவுழுது இைறஞ்சின அரக்கனும் இைசந்தான் $கம்ப.05712.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றிற்கும் முதன்ைம ெபற்ேறா என உயந்தா
$கம்ப.05713.1
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற வணங்கின ேகாயிலில்
தந்தா $கம்ப.05713.2
அலகில் ேத பr கrெயாடு ஆள்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா அரக்க
$கம்ப.05713.3

ெதவுைலவு இலாதது கதும் என
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05713.4
ஆைன ேமல் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்தன வள்ளுவ அைழத்தா
$கம்ப.05714.1
ேபன ேவைலயில் புைட பரந்தது ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.05714.2
ேசாைன மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப் ேபாப் பைண
துைவத்த $கம்ப.05714.3
மீ ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடு வில் எனப் பைடக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05714.4
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மா ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாதுத்து உய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள $கம்ப.05715.1
மான மாற்று அரு மாருதி முனிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்து $கம்ப.05715.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றல புகழ் எனக் கால்
ெபாரப் புரண்ட $கம்ப.05715.3
வான யாற்று ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர என வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05715.4
விரவு ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) விசித்தன ெவrந் உற்று விளங்கச்
$கம்ப.05716.1
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தின சைமயக் $கம்ப.05716.2
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) புக்கன அரக்க மா பல்லணம் கலினப் $கம்ப.05716.3
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) இட்ட ேத பூட்டின பருமித்த பூட்ைக $கம்ப.05716.4

ஆறு சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஆைனயின் மதங்கள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்ைறச் $கம்ப.05717.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேதகளின்
சில்லி அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசற்ைற $கம்ப.05717.2
நறு சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) புரவியின்
குரம் மற்ைற நற்ைற $கம்ப.05717.3
ஈறு சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrக் கலின மா விலாழி $கம்ப.05717.4
வழங்கு ேதகளின் இடிப்ெபாடு வாசியின் ஆப்பும் $கம்ப.05718.1
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
அதிச்சியும் ெமாய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஒலியும் $கம்ப.05718.2
தழங்கு பல் இயத்து அமைலயும் கைட யுகத்து ஆழி $கம்ப.05718.3
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயின்
மும்மடங்கு எழுந்தது முடுகி $கம்ப.05718.4
ஆழித் ேதத் ெதவுைக ஐம்பதினாயிரம் அஃேத $கம்ப.05719.1
சூழிப் பூட்ைகக்குத் ெதவுைக அவற்று இரட்டியின் ெதவுைகய $கம்ப.05719.2
ஊழிக் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அன்ன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மற்று அவற்றினுக்கு
இரட்டி $கம்ப.05719.3
பாழித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடக்கலப்
பதாதியின் பகுதி $கம்ப.05719.4
கூய்த் தரும் ெதவுறும் தரும் ெதவுறும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குழுவின் $கம்ப.05720.1

நத்தம் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) இயங்கிடும் இடன் இன்றி
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05720.2
காய்த்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிப் பைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று கதுவித்
$கம்ப.05720.3
ேதய்த்து எழுந்தன ெபாறிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
தய $கம்ப.05720.4
பண் மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) யாைனயின் புைடெதவுறும்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05721.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
இைட உரும் என ஒலிப்ப $கம்ப.05721.2
கண் மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எனக் காந்துவ கதுப்பின்
$கம்ப.05721.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எழு
கதி எனத் தைழப்ப $கம்ப.05721.4
ெதவுக்க தம்புைட சுrகுழல் மடந்ைதய ெதவுடிக்ைக $கம்ப.05722.1
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) தாய_ெப.(தாய_ெப.) மற்று யாவரும் தடுத்தன
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05722.2
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயி தர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.05722.3
புக்கு மீ ண்டில என்று அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கின புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05722.4
ைக பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடக் கலந்தா $கம்ப.05723.1
ெசய்ைக தாம் வரும் ேத இைடக் கதி எனச் ெசல்வா $கம்ப.05723.2

ெமய்கலந்த மா நிகவரும் உவைமைய ெவன்றா $கம்ப.05723.3
ஐவரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதம் ஓ ஐந்தும் ஒத்து அைமந்தா
$கம்ப.05723.4
முந்து இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) பல கறங்கிட முைற முைற ெபாறிகள் $கம்ப.05724.1
சிந்தி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உறு ெகாடும் சிைல உருமு எனத் தெறழுப்பா
$கம்ப.05724.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பு உறு முனிவக்கும்
அமரக்கும் வலி ஆ $கம்ப.05724.3
இந்தியம் பைக ஆயைவ ஐந்தும் ஒத்து இையந்தா $கம்ப.05724.4
வாசவன் வயக் குலிசமும் வருணன் வன் கயிறும் $கம்ப.05725.1
ஏசில் தெனமூ திைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எr
முைன எழுவும் $கம்ப.05725.2
ஈசன் வன் தனிச் சூலமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஒன்றும்
$கம்ப.05725.3
ஊசி ேபாழ்வது ஓ வடுச் ெசயா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைடயா $கம்ப.05725.4
சூ தடிந்தவன் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இைடப்
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
$கம்ப.05726.1
பா பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிைடப்
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05726.2
மூr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) இைட இட்டுத் ெதவுடுத்தன
முறுக்கி $கம்ப.05726.3
வர சூடிைக ெநற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தா $கம்ப.05726.4

ெபான் திணிந்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இராவணன் மாெபாடும் ெபாருத
$கம்ப.05727.1
அன்று இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
உறு குைழய $கம்ப.05727.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் திைச
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களி யாைனயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
$கம்ப.05727.3
மின் திணிந்த அன ஓைடயின் வர பட்டத்த $கம்ப.05727.4
நிதி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிழவைன ெநருக்கி நள் நகப் $கம்ப.05728.1
பதிெயாடும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திருப்
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ைடநாள் $கம்ப.05728.2
விதி என அன்னவன் ெவந் இட்டு ஓடேவ $கம்ப.05728.3
ெபாதிெயாடும் வாrய ெபாலன் ெகாள் பூணினா $கம்ப.05728.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைச
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவான் இகல் $கம்ப.05729.1
தந்திமுன் கடவினன் முடுக தாம் அதன் $கம்ப.05729.2
மந்தர வால் அடி பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ைலேயல் $கம்ப.05729.3
உந்துதி இனி என வலிந்த ஊற்றத்தா $கம்ப.05729.4
பால்நிறுத்து அந்தணன் பணியன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05730.1
ேகால் நிைனத்திலன் என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) கூறலும் $கம்ப.05730.2

நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இராவணன்
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) நக்குவான் $கம்ப.05730.3
காலைனக் காலினில் ைகயில் கட்டினா $கம்ப.05730.4
மைலகைள நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தட மாப
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.05731.1
அைலகைள நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள அந்தகன் $கம்ப.05731.2
ெகாைலகைள நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாைலய ெகால்லன் ஊது $கம்ப.05731.3
உைலகைள நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அனல்
உமிழும் கண்ணினா $கம்ப.05731.4
ேதால் கிள திைச ெதவுறும் உலைகச்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05732.1
சால் கிள முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) எr தழங்கி ஏறினும் $கம்ப.05732.2
கால் கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கினும்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ைகயுற $கம்ப.05732.3
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிளrனும் சrக்கும் வன்ைமயா $கம்ப.05732.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக அைனவரும்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனய $கம்ப.05733.1
ெமாய் கிள ேதாரணம் அதைன முற்றினா $கம்ப.05733.2
ைகெயாடு ைகயுற அணியும் கட்டினா $கம்ப.05733.3
ஐயனும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிைல
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கினான் $கம்ப.05733.4
அரக்கரது ஆற்றலும் அளவு இல் ேசைனயின் $கம்ப.05734.1

தருக்கும் அம் மாருதி தனிைமத் தன்ைமயும் $கம்ப.05734.2
ெபாருக்கு என ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரந்தர
ஆதிய $கம்ப.05734.3
இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினா $கம்ப.05734.4
இற்றன அரக்க இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உேள எனாக்
$கம்ப.05735.1
கற்று உண மாருதி களிக்கும் சிந்ைதயான் $கம்ப.05735.2
முற்று உறச் சுலாவிய முடிவு இல் தாைனையச் $கம்ப.05735.3
சுற்று உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாைள ேநாக்கினான் $கம்ப.05735.4
புன்தைலக் குரங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபாலுமால் அம
$கம்ப.05736.1
ெவன்றது விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) புகைழ ேவெராடும் $கம்ப.05736.2
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கைரத் திருகித்
தின்றதால் $கம்ப.05736.3
என்றன அயித்தன நிருத எண் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.05736.4
ஆயிைட அனுமனும் அமரேகான் நக $கம்ப.05737.1
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக் ெகாணந்து ைவத்த மாச் $கம்ப.05737.2
ேசெயாளி ேதாரணத்து உம்பச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
$கம்ப.05737.3
மீ உய விசும்ைபயும் கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வங்கினான்

$கம்ப.05737.4

வங்கிய

வரைன

வியந்து ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05738.1
தங்கு இயல் அரக்கரும் திருகினா சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $கம்ப.05738.2
வாங்கிய சிைலயின வழங்கினா பைட $கம்ப.05738.3
ஏங்கிய சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இடித்த ேபrேய $கம்ப.05738.4
எறிந்தன எய்தன எண் இறந்தன $கம்ப.05739.1
ெபாறிந்து எழு பைடக்கலம் அரக்க ெபாங்கினா $கம்ப.05739.2
ெசறிந்தன மயிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தினவு தவுறச் $கம்ப.05739.3
ெசாறிந்தன என இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன்
தூங்கினான் $கம்ப.05739.4
உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றின $கம்ப.05740.1
ெசற்று உற ெநருக்கின ெசருக்கும் சிந்ைதய $கம்ப.05740.2
மற்ைறய வரும் பrசு இவைர வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05740.3
எற்றுவன் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் $கம்ப.05740.4
ஊக்கிய_ெப.எச்.(ஊக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடகளும்
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரரும்

$கம்ப.05741.1
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrகளும்
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதகளும் $கம்ப.05741.2
ேமக்கு உய ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைட ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால்
$கம்ப.05741.3
நூக்கிய கrகளும் புரள நூக்கினான் $கம்ப.05741.4
வா மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கrகளின் ேகாடு வாங்கி மா $கம்ப.05742.1

ேத படப்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதrன் சில்லியால் $கம்ப.05742.2
வரைர

உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாளினால் $கம்ப.05742.3
தா_ெப.(தா_ெப.) உைடப் புரவிையத் துணியத் தாக்குமால் $கம்ப.05742.4
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேத இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகத்தலத்தும் ஏந்தி
ேவறு $கம்ப.05743.1
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பட்டு உருள எற்றுமால்
$கம்ப.05743.2
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைக இரண்டின் ஏந்தி
ேவறு $கம்ப.05743.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலினும் வரும் பrைய எற்றுமால் $கம்ப.05743.4
மா இரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர வாங்கி
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இட்டு $கம்ப.05744.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேத பட அைரக்குமால்
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05744.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) களிற்ைற ஓ மரத்தினால்
அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05744.3
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றி முற்றுமால் $கம்ப.05744.4
உைதக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கrகைள உழக்கும் ேதகைள $கம்ப.05745.1
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வன்
புரவிைய_ெப.(புரவி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேதய்க்கும் வரைர

$கம்ப.05745.2
வதிக்கும் வல் எழுவினால் அைரக்கும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட $கம்ப.05745.3

குதிக்கும்_ெப.எச்.(குதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைட கடிக்கும் குத்துமால் $கம்ப.05745.4
விைசயின் மான் ேதகளும் களிறும் விட்டு அகன் $கம்ப.05746.1
திைசயும் ஆகாயமும் ெசறியச் சிந்துமால் $கம்ப.05746.2
குைச ெகாள் பாய் பrெயாடும் ெகாற்ற ேவெலாடும் $கம்ப.05746.3
பிைசயுமால் அரக்கைரப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கரங்களால் $கம்ப.05746.4
த உறு ெபாறி உைடச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ைக மா
$கம்ப.05747.1
மீ உறத் தடக் ைகயால் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வசுேதாறு

$கம்ப.05747.2
ஆய் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாடியன கடலின் ஆழ்வன $கம்ப.05747.3
பாய் உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) படுவ ேபான்றேவ
$கம்ப.05747.4
தாெராடும் உருஞூளாடும் தடக் ைகயால் தனி $கம்ப.05748.1
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விட்டு எறிந்தன கடலின் வழ்வன

$கம்ப.05748.2
வாrயின் எழுசுடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வானவன் $கம்ப.05748.3
ேதrைன நிகத்தன புரவித் ேதகேள $கம்ப.05748.4
வ உற

விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட முட்டி வழ்வன

$கம்ப.05749.1
ஆய் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆழ்வன $கம்ப.05749.2
ஓய்வு இல புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வாய் உதிரம் கால்வன $கம்ப.05749.3
வாய் இைட எr உைட வடைவ ேபான்றேவ $கம்ப.05749.4

வrந்து உற வல்லிதில் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாலினால் $கம்ப.05750.1
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற வசலின்

கடலின்
வழ்ந்தவ

$கம்ப.05750.2
திrந்தன ெசறி கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )அரவினால் திr $கம்ப.05750.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மந்தரம் அைனய ஆயினா
$கம்ப.05750.4
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வன்தடக் ைகயால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.05751.1
வா மத கrயினில் ேதrன் வாசியின் $கம்ப.05751.2
மூr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புகக் கடிதின் முந்தின
$கம்ப.05751.3
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறு ஈப்ப ஓடின $கம்ப.05751.4
பிைறக் கைட எயிற்றின பிலத்தின் வாயின $கம்ப.05752.1
கைறப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாறிேகளாடு உமிழும் கண்ணன $கம்ப.05752.2
உறுப்பு உறு பைடயின உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாக்ைககள் $கம்ப.05752.3
மைறத்தன மகரம் ேதாரணத்ைத வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற $கம்ப.05752.4
குன்று உள மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உள குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள் ேப எழு
$கம்ப.05753.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பல உள உயி உண்பான் உள $கம்ப.05753.2
அன்றின பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உள ஐயன் ைக உள $கம்ப.05753.3

ெபான்றுவது அல்லது புறத்துப் ேபாவேரா $கம்ப.05753.4
முழுமுதல் கண்ணுதல் முருகன் தாைத ைக $கம்ப.05754.1
மழு எனப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி வயிர
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தனி $கம்ப.05754.2
எழுவினில் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அரக்க
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05754.3
குழுவிைனக் கr எனக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கினான் $கம்ப.05754.4
உலந்தது தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) உவந்தன உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$கம்ப.05755.1
அலந்தைல உற்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆழி இலங்ைக $கம்ப.05755.2
கலந்தது அழும் குரலின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓைத $கம்ப.05755.3
வலம் தரு ேதாளவ ஐவரும் வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.05755.4
ஈத்து எழு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எக்க_ெப.(எக்க_ெப.)
இழுக்க_குைற.எச்.(இழுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05756.1
ேதத் துைண ஆழி அழுந்தின ெசன்றா $கம்ப.05756.2
ஆத்தன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அம்பால்
$கம்ப.05756.3
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடும்கைண யாைவயும் எய்தா
$கம்ப.05757.1
ெநாய்து அகலும்படி ைககளின் நூறா $கம்ப.05757.2

ெபாய் தகடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.05757.3
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும் ெபாறி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சிைதத்தான் $கம்ப.05757.4
உற்று உறு ேத சிைதயாமுன் உயந்தான் $கம்ப.05758.1
முற்றின வரைன

வானின் முனிந்தான் $கம்ப.05758.2
ெபான் திரள் நள் எழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெபாறுத்தான் $கம்ப.05758.3
எற்றினன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வில்லினில் ஏற்றான் $கம்ப.05758.4
முறிந்தது மூr வில் அம் முறிேய
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05759.1
எறிந்த அரக்கன் ஓ ெவற்ைப எடுத்தான் $கம்ப.05759.2
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தவன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுேவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05759.3
எறிந்த அரக்கைன இன் உயி உண்டான் $கம்ப.05759.4
ஒழிந்தவ நால்வரும் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05760.1
ெகாழுந்து உறு த என ெவய்த்துறு ெகாட்ப $கம்ப.05760.2
ெபாழிந்தன வாளி புைகந்தன கண்கள் $கம்ப.05760.3
விழுந்தன ேசாr அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மணித்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05760.4
ஆயிைட வரனும்

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அழன்றான் $கம்ப.05761.1

மாய அரக்க வலத்ைத உணந்தான் $கம்ப.05761.2
மீ எr உய்ப்பது ஒ கல் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான்
$கம்ப.05761.3
தயவ அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைலையப் ெபாடி ெசய்தா $கம்ப.05761.4
ெதவுடுத்த ெதவுடுத்த சரங்கள் துரந்த $கம்ப.05762.1
அடுத்து அகன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அழுந்தி
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05762.2
மிடல் ெதவுழிலான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ேதெராடு ெநாய்தின் $கம்ப.05762.3
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவன்தைன விண்ணின்
எறிந்தான் $கம்ப.05762.4
ஏய்ந்து எழு ேத இமிழ் விண்ணிைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05763.1
நந்தியது ஓடி நிமிந்தது ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) $கம்ப.05763.2
ஓய்ந்தது வழ்வதன்

முன் உய பாrல் $கம்ப.05763.3
பாய்ந்தவன் ேமல் உடன் மாருதி பாய்ந்தான் $கம்ப.05763.4
மதத்த களிற்றினில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr ஏறு $கம்ப.05764.1
கதத்தது பாய்வது ேபால் கதிெகாண்டு $கம்ப.05764.2
குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மால்வைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
குழம்ப $கம்ப.05764.3
மிதித்தனன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின வரருள்

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05764.4
மூண்ட சினத்தவ மூவ முனிந்தா $கம்ப.05765.1
தூண்டிய ேதர சரங்கள் துரந்தா $கம்ப.05765.2

ேவண்டின ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) ேவறு விைளப்பா
$கம்ப.05765.3
ஈண்டு இனி ஏகுதி என்று எதி ெசன்றா $கம்ப.05765.4
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண அஞ்சைன சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $கம்ப.05766.1
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விசும்பு
உைறேவாகளும் அஞ்ச $கம்ப.05766.2
முரண்தரு ேத அைவ ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றின் $கம்ப.05766.3
இரண்ைட இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயும் ெகாடு எழுந்தான் $கம்ப.05766.4
தூங்கின பாய் பr சூத உைலந்தா $கம்ப.05767.1
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ேதாளவ விண்ணில்
விைசத்தா $கம்ப.05767.2
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாய் அகலாமுன் $கம்ப.05767.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி ஒல்ைலயில்
உற்றான் $கம்ப.05767.4
கால் நிமி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல ைகயின் இறுத்தான் $கம்ப.05768.1
ஆனவ தூணியும் வாளும் அறுத்தான் $கம்ப.05768.2
ஏைன ஓ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட இல்லவ எஞ்சா $கம்ப.05768.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய மல்லின் மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.05768.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) எயிற்ற கறுத்து உயா ெமய்ய $கம்ப.05769.1

பிள்ள விrத்த பிலப் ெபரு வாய $கம்ப.05769.2
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருத் துட ேகாள் அரவு
ஒத்தா $கம்ப.05769.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இகல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அருக்கைன ஒத்தான்
$கம்ப.05769.4
தாம்பு என வாலின் வrந்து உய தாடூளாடு $கம்ப.05770.1
ஏம்பல் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) இரு ேதாள்கள் இறுத்தான்
$கம்ப.05770.2
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என நங்கின பட்டன வழ்வா

$கம்ப.05770.3
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ெநடும்பைக ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05770.4
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ஏைனயன் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) கண்டான்
$கம்ப.05771.1
குன்று இைட வாவு உறு ேகாளr ேபால $கம்ப.05771.2
மின் திr வன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மீ து குதித்தான் $கம்ப.05771.3
ெபான்றி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புவி ேதெராடு புக்கான்
$கம்ப.05771.4
வஞ்சமும் களவும் ெவஃகி வழி அலா வழிேமல் ஓடி $கம்ப.05772.1
நஞ்சினும் ெகாடிய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைவ
ெசயற்கு உrய நரா $கம்ப.05772.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அரக்க ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) ஒருவேன
ெவல்லப்பட்ட $கம்ப.05772.3

அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தா அவனும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபான்றான் $கம்ப.05772.4
ெநய் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக நிருத அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசருவில்
ேநந்தா $கம்ப.05773.1
உய்தைல உற்று மீ ண்டா ஒருவரும் இல்ைல உள்ளா $கம்ப.05773.2
ைக தைலப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெபாங்கக் கடுகின காலன் உட்கும் $கம்ப.05773.3
ஐவரும் உலந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அைனவரும் அைமயக் கண்டா
$கம்ப.05773.4
இறுக்குறும் இன்று நம்ைமக் குரங்கு என
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி $கம்ப.05774.1
மறுக்கு உறுகின்ற ெநஞ்சின் மாதைர ைவது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05774.2
உறுக்குறும் ெசால்லான் ஊழித் த என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும்
$கம்ப.05774.3
சுறு ெகாள ேநாக்குவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவித் ெதவுைள தயச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05774.4
தாைனயும் உலந்தது ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) தைலவரும் சைமந்தா தாக்கப்
$கம்ப.05775.1
ேபானபின் மீ ள்ேவம் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) அதுவும் ேபா
புrகிலாைம $கம்ப.05775.2
வாைனயும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உளாைர
வல்ைலயின் மடிய நூறி $கம்ப.05775.3
ஏைனய இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேசாம்பி இருந்தது
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரங்கும் என்றா $கம்ப.05775.4

ேகட்டலும் ெவகுளி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.05776.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல தெரழுயல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வண்ெடாடும்
சுறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற $கம்ப.05776.2
ஊட்டு அரக்கு உண்ட ேபாலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டாைனத் $கம்ப.05776.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண ெதவுழுது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட தருதி என்றான்
$கம்ப.05776.4
முக்கணான் ஊதி அன்ேறல் மூவுலகு அடியில் தாேயான் $கம்ப.05777.1
ஒக்க ஊ பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அன்ேறல்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துயில் உரகம் அன்ேறல்
$கம்ப.05777.2
திக்கயம் அல்ல ஆகில் குரங்கின் ேமல் ேசறி ேபாலாம் $கம்ப.05777.3
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அடிேயற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு
இனிதின் எந்தாய $கம்ப.05777.4
அண்ட ேகான் தன்ைனப் பற்றித் தருக எனா அடிேயன்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.05778.1
ெகாண்டைன எம்முன் தன்ைனப் பணி என ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேகாடி
$கம்ப.05778.2
உண்டது தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற உரன்
இலாக் குரங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏனும் $கம்ப.05778.3

எண் திைச ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நேய ஏவுதி
என்ைன என்றான் $கம்ப.05778.4
ெகாய் தளி ேகாதும் வாழ்க்ைகக் ேகாடரத்து உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05779.1
ைகதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓ சிறு பழி இைழக்கும் கற்பான் $கம்ப.05779.2
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைமயா முக்கண்
ஈசேன என்றேபாதும் $கம்ப.05779.3
ெநாய்தினில் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பற்றித்
தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) ெநாடியின் உன்பால்
$கம்ப.05779.4
துண்டத் தூண் அதனில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் அr சுட
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு $கம்ப.05780.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதவுத்த
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மைலதல் ஆற்றாது
$கம்ப.05780.2
அண்டத்ைதக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி அப்புறத்து
அகலில் என்பால் $கம்ப.05780.3
தண்டத்ைத இடுதி அன்ேற நின்வயின் தந்திேலேனல் $கம்ப.05780.4
என இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இயம்பி ஈதி விைட என இைறஞ்சி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05781.1
வைனகழல் வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ைமந்தைன
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கித் $கம்ப.05781.2

துைனபrத் ேத ேமல் ஏறிச் ேசறி என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05781.3
புைன மணித் தாrனானும் ேபா அணி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.05781.4
ஏறினன் என்ப மன்ேனா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இகலில் இட்ட $கம்ப.05782.1
நூெறாடு நூறு பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநாறில் வயப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேநான் ேத $கம்ப.05782.2
கூறின அரக்க ஆசி குமுறின முரசக் ெகாண்மூ $கம்ப.05782.3
ஊறின உரவுத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப கடைல
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05782.4
ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்ைக ெபாங்கித்
$கம்ப.05783.1
திrவன மீ ன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.05783.2
உரு உறு மணைல எண்ணில் எண்ணலாம் உரவுத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.05783.3
வரு திைர மரபில் எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி $கம்ப.05783.4
ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
குமர ஆவி $கம்ப.05784.1
ேவறு இலாத் ேதாழ ெவன்றி அரக்கதம் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ைமந்த
$கம்ப.05784.2
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதர சூழ்ந்தா இறுதியின்
யாவும் உண்பான் $கம்ப.05784.3

சீறிய காலத்தயின் ெசறி சுடச் சிைககள் அன்னா $கம்ப.05784.4
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) ைமந்த மதி ெநறி
அைமச்ச மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $கம்ப.05785.1
தந்திரத் தைலவ ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனயகள்
பிறரும் தாைதக்கு $கம்ப.05785.2
அந்தரத்து அரம்ைப மாrல் ேதான்றின ஆதி ஆேனா $கம்ப.05785.3
எந்திரத் ேதர சூழ்ந்தா ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
இலக்கம் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.05785.4
ேதாமரம் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) சுட மழு குலிசம்
ேதாட்டி $கம்ப.05786.1
ஏ மரு வrவில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேகால் ஈட்டி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எழு
விட்ேடறு $கம்ப.05786.2
மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வசு
 பாசம் வயி வைள வயிரத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
$கம்ப.05786.3
காமரு கைணயம் குந்தம் கப்பணம் காலேநமி $கம்ப.05786.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) முதல ஆய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
திகழ் பைடகள் ஈண்டி $கம்ப.05787.1
மின் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவயிெலாடு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05787.2
துன்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தூளி ெபாங்கித் துறுதலால் இறுதி ெசல்லாப்
$கம்ப.05787.3
ெபான் திணி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆன பூதலம் ஆன மாேதா $கம்ப.05787.4

காகமும் கழுகும் ேபயும் காலனும் கணக்கு இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.05788.1
ேசகு உற விைனயின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைமயும் ெதவுடந்து ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05788.2
பாகு உள கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெசவ்வாய் பைடவிழி பைணத்த ேவய்த்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05788.3
ேதாைகய மனமும் ெதவுக்க தும்பியும் ெதவுடந்து சுற்ற $கம்ப.05788.4
உைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேநாக்கினாகள் உலந்தவக்கு உrய
மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.05789.1
அைழத்து அழு குரலின் ேவைல அமைலயின் அரவச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.05789.2
தைழத்து எழும் ஒலியின் ஓைச பல்லியம் துைவக்கத் தாவி $கம்ப.05789.3
மைழக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இடியில்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றங்கள் உைரப்ப
மன்ேனா $கம்ப.05789.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கர மணிகள்
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

விr கதி விழுங்க
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.05790.1
அயில் கர மணிகளாலும் அவி ஒளி பருக அஃதும் $கம்ப.05790.2
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைறகள்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு ஒளி ஒதுங்க
யாண_ெப.(யாண_ெப.) $கம்ப.05790.3

உயிக் குலவு இரவும் அன்று பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அன்று என்று
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05790.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைள வயப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஒல்கித் $கம்ப.05791.1
தூங்கின வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ேதாளும் கண்களும்
இடத்துத் துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05791.2
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
எங்கும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நத் துளிகள் வழ்ப்ப

$கம்ப.05791.3
ஏங்கின காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருளில் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இடிப்ப மாேதா $கம்ப.05791.4
ெவள்ள ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளா
ெவருவி விம்ம $கம்ப.05792.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அனுங்கி ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) கூற்றமும் உறுவது உன்ன
$கம்ப.05792.2
துள்ளின சுழல் கண் பல் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைடத்து
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05792.3
கள் அவிழ் மாைலயாைனக் காற்றின் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
கண்டான் $கம்ப.05792.4
இந்திரசித்ேதா மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணேனேயா என்னாச்
$கம்ப.05793.1

சிந்ைதயின் உவைக ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
குரக்குச் சீயம் $கம்ப.05793.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) முடிந்தது
அன்ேறா மனக் கருத்து என்ன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05793.3
சுந்தரத் ேதாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இராமைனத் ெதவுழுது ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05793.4
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தம்முள் ஒருவனால் யானும் ேநாற்ற $கம்ப.05794.1
புண்ணியம் உளதாய் எம் ேகான் தவத்ெதவுடும் ெபாருந்தினாேனல் $கம்ப.05794.2
நண்ணினன் நானும் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
காலனும் நணுகி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05794.3
கண்ணிய கருமம் இன்ேற முடிக்குெவன் கடிதின் என்றான் $கம்ப.05794.4
பழி இலது உரு என்றாலும் பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) அரக்கன் அல்லன்
$கம்ப.05795.1
விழி இைட இைமக்கும் ேமல்நாள் ேவந்ைத ெவன்றானும் அல்லன் $கம்ப.05795.2
ெமாழியின் மற்றவக்கு ேமலான் முரண் ெதவுழில் முருகன் அல்லன்
$கம்ப.05795.3
அழிவில் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குமரன் யாேரா அஞ்சனக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05795.4

என்றவன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாபம் என்ன
$கம்ப.05796.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாரணத்தின்
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா
நதியாைன $கம்ப.05796.2
வன் ெதவுழில் அரக்கன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கான் $கம்ப.05796.3
ெகான்றது இக்குரங்கு ேபாலாம் அரக்க தம் குழாத்ைத என்றான் $கம்ப.05796.4
அன்னதாம் அச்ெசால் ேகட்ட சாரதி ஐய ேகண்ேமா $கம்ப.05797.1
இன்னதாம் என்னலாேமா உலகியல் இகழல் அம்மா $கம்ப.05797.2
மன்னேனாடு எதிந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டநூ $கம்ப.05797.3
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) துணிவில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசறி என்று உணரச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05797.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெமய்யான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
விளம்பக் ேகளா $கம்ப.05798.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) புகுந்து இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இதெனாடு சீற்றம் எஞ்ேசன்
$கம்ப.05798.2
ெதவுடந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் துருவிெனன் ஒழிவு உறாமல் $கம்ப.05798.3

கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் குரங்கு என்று ஓதும்
கருைவயும் கைளெவன் என்றான் $கம்ப.05798.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்க
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அஞ்சைனக்கு உrய குன்ைறப் $கம்ப.05799.1
ேபாத்தது ெபாழிந்தது அம்மா ெபாழிபடப் பருவ மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.05799.2
ேவத்தன திைச காப்பாள சலித்தது விண்ணும் மண்ணும் $கம்ப.05799.3
தாத் தனி வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தானும் தனிைமயும்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேமல் சாந்தான் $கம்ப.05799.4
எறிந்தன நிருத ெவய்தின் எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
பைடகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05800.1
முறிந்தன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முட்டின முகர
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.05800.2
மறிந்தன மடிந்த ேதரும் மான மாக் குழுவும் மற்றும் $கம்ப.05800.3
ெநறிந்தன வரம்பில் யாக்ைக இலங்ைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைலயில் ேபர
$கம்ப.05800.4
காய் எr முளி புல்_ெப.(புல்_ெப.) கானில்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் காற்றின் ெசம்மல்
$கம்ப.05801.1
ஏ எனும் அளவில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிருதக்கு ஓ எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்ைல $கம்ப.05801.2
ேபாயவ உயிரும் ேபாகித் தெனமூபுலம்
படதல்_ெதா.ெப.(பட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05801.3
ஆயிர ேகாடி தூத உளெகாேலா நமனுக்கு அம்மா $கம்ப.05801.4

வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உற்றா வாரா நின்றா வந்தவ வரம்பில்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா $கம்ப.05802.1
ெபார உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மும்மடங்கு
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05802.2
விரவிப் ேபாய்க் கதிேரான் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இறுதிேமல் என்னல் ஆனான்
$கம்ப.05802.3
உரவுத்ேதாள் அரக்க எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பு இலா உயிகள் ஒத்தா
$கம்ப.05802.4
பிள்ளப்பட்டன நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஓைடக் கr பிறழ் ெபான் ேத பr
பிைழயாமல் $கம்ப.05803.1
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) பட்டு அழி குருதிப் ெபாருபுனல் ஆறாகப் படி
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆக $கம்ப.05803.2
வள்ளப்பட்டன மகரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதி மறலிக்கு ஓ
$கம்ப.05803.3
ெகாள்ைளப்பட்டன உயி என்னும்படி ெகான்றான் ஐம்புலன் ெவன்றாேறன
$கம்ப.05803.4
ேதேர பட்டன என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) தெறறு கண்
ெசம்முக வயிரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05804.1
ேபேர பட்டன என்றா சில_ெப.(சில_ெப.) சில பrேய பட்டன சில என்றா
$கம்ப.05804.2
காேரபட்டு அைல நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஓைடக் கடகrேய பட்டன கடிது என்றா
$கம்ப.05804.3

ேநேர பட்டவ பட மாேட தனி நில்லா உயிெராடு நின்றாேர $கம்ப.05804.4
ஆழிப் ெபாருபைட நிருதப் ெபரு வலி அடேலா ஆய்மகள் அடு ேபழ்வாய்த்
$கம்ப.05805.1
தாழிப் படு தயி ஒத்தா மாருதி தனிமத்து என்பது ஒ தைகயானான் $கம்ப.05805.2
ஏழ் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனமும் மிைட வாழ் உயிகளும் எறி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைளயவ இனமாக $கம்ப.05805.3
ஊழிப் ெபயவது ஒ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒத்தா அனல் ஒத்தான் மாருதம்
ஒத்தாேன $கம்ப.05805.4
ெகான்றான் உடன் வரு குழுைவ சில_ெப.(சில_ெப.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
குைறகின்றா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குைலகின்றா $கம்ப.05806.1
பின்றா நின்றன உதிரப் ெபருநதி ெபருகா
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) அருகு ஆரும்
$கம்ப.05806.2
நின்றா நின்றில தனி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேநமித் ேதெராடும்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேநேர $கம்ப.05806.3
ெசன்றான் வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அயில் வாய் அம்புகள் தெரழுகின்றான்
விழி எrகின்றான் $கம்ப.05806.4
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இைளயவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாேள
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உயி உண்ணக் $கம்ப.05807.1
கற்றானும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எதி ைவத்தான்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டா விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
கசிவு உற்றா $கம்ப.05807.2
எற்ேற மாருதி நிைல என்றா இனி இைமயா விழியிைன
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஒன்ேறா $கம்ப.05807.3

ெபற்றாம் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ெபற்றாம் என்றன பிறியாது எதி எதி
ெசறிகின்றா $கம்ப.05807.4
எய்தான் வாளிகள் எr வாய் உமிழ்வன ஈேரழ் எதி அைவ பா ேசரப் $கம்ப.05808.1
ெபாய்தான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) எழு ஒன்றால் அன்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாடியாய் உதிவு உற வடி வாளி $கம்ப.05808.2
ெவய்து ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பல விட்டான் வரனும்

ேவறு ஓ பைட இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) மாறா
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.05808.3
ைக தாேன ெபாரு பைட ஆகத் ெதவுட கால் ஆ ேத அதன் ேமல் ஆனான்
$கம்ப.05808.4
ேதrல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி ேகால்
ெகாள்வான் உயி தின்றான் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு ெசறி
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.05809.1
பாrல் ெசன்றது பrபட்டன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வrவில் சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழிக் ேகால்
$கம்ப.05809.2
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசன்றன சில ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட மைறவு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) சில
அறேவானும் $கம்ப.05809.3
ேநrல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வயிரக் குனிசிைல பற்றிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி உற
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05809.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வயிரச் சிைலதைன உற்றுப் பற்றலும் உரேவானும் $கம்ப.05810.1

இரு ைகயால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வலியா முன்னம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இற்று ஓடியது
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபான் ேதாளான் $கம்ப.05810.2
சுrைகயால் எதி உருவிக் குத்தலும் அதைனச் ெசால் ெகாடு வரு தூதன்
$கம்ப.05810.3
ெபாரு ைகயால் இைட பிதிவித்தான் முறி ெபாறி ஓடும்படி பறியாேவ
$கம்ப.05810.4
வாளாேல ெபாரல் உற்றான் இற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேசராதமுன் வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.05811.1
ேதாளாேல ெபார முடுகிப் புக்கு இைட தழுவிக் ெகாண்டலும்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முற்றும் $கம்ப.05811.2
நள் ஆ அயில் என மயி_ெப.(மயி_ெப.) ைதத்தன மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நிமிவு உற்று $கம்ப.05811.3
மீ ளாவைக புைட சுற்றிக்ெகாண்டது பற்றிக்ெகாண்டனன் ேமல் ஆனான்
$கம்ப.05811.4
பற்றிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வடிவாள் என ஒளி பல் இற்று உக
நிமி பட ைகயால் $கம்ப.05812.1
எற்றி ெகாண்டலின் இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உமிழ் சுட இன மின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விழுவன என்ன $கம்ப.05812.2
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குண்டலம் முதலாம் அணி
உக முைழ நால் அரவு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குட நாலக்
$கம்ப.05812.3

ெகாற்றத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சுவல் வயிரக் ைக ெகாடு குத்திப் புைட
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குதி
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05812.4
நத்தாய் ஓடின உதிரப் ெபாரு நதி நராகச் சிைல பா ஆகப் $கம்ப.05813.1
ேபாய்த் தாழ் தெறழு தைச அr சிந்தினபடி ெபாங்கப் ேபாம் உயி ேபாகாமல்
$கம்ப.05813.2
மீ த்தா நிமி சுட வயிரக் ைக ெகாடு பிடியா விண்ெணாடு மண்_ெப.(மண்_ெப.)
காணத் $கம்ப.05813.3
ேதய்த்தான் ஊழிெயாடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழ் ேதயினும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழ் இைற ேதயாதான்
$கம்ப.05813.4
புண் தாழ் குருதியின் ெவள்ளத்து உயிெகாடு புக்கா சில_ெப.(சில_ெப.)
சில_ெப.(சில_ெப.) ெபாரு ேபயின் $கம்ப.05814.1
பண்டாரத்து இைட இட்டா தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பட்டாrல்
சில_ெப.(சில_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) உந்தத் $கம்ப.05814.2
திண்டாடித் திைச அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மறுகின
ெசத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) ெசலவு அற்றா $கம்ப.05814.3
கண்டா கண்டது ஒ திைசேய விைச ெகாடு கால்விட்டா பைட ைகவிட்டா
$கம்ப.05814.4
மீ னாய் ேவைலயில் உற்றா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.)
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ஆய் வழிவழி ேமய்வு உற்றா $கம்ப.05815.1
ஊனா பறைவயின் வடிவு ஆனா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.)
நான்மைறயவ உரு ஆனா $கம்ப.05815.2
மானா கண் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மடவா ஆயின முன்ேன தம்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வகிவு உற்றா $கம்ப.05815.3

ஆனா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) ஐயா
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சரண் என்றா நின்றவ அr என்றா $கம்ப.05815.4
தம் தாரமும் உறுகிைளயும் தைம எதி தழுவுந்ெதவுறும் நும தம அல்ேலாம்
$கம்ப.05816.1
வந்ேதாம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
என்று ஏகின சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) மானுய என வாய்
விட்டா $கம்ப.05816.2
மந்தாரம் கிள ெபாழில்வாய் வண்டுகள் ஆனா சில_ெப.(சில_ெப.)
சில_ெப.(சில_ெப.) மருள்ெகாண்டா $கம்ப.05816.3
இந்து ஆ எயிறுகள் அறுவித்தா சில_ெப.(சில_ெப.) எrேபால் குஞ்சிைய
இருள்வித்தா $கம்ப.05816.4
குண்டலக் குைழமுகக் குங்குமக் ெகாங்ைகயா $கம்ப.05817.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைலத்து எழு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற கால்
வருட ஆய் $கம்ப.05817.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அலத்தக விைரக் குமுத வாய் விrதலால் $கம்ப.05817.3
அண்டம் உற்று உளது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அமைலேய $கம்ப.05817.4
கதி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) திருமுகக் கணவன்மா
$கம்ப.05818.1
எதி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுதுேசா
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலா $கம்ப.05818.2
அதிநலம் ேகாைதேச ஓதிேயாடு அன்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
$கம்ப.05818.3

உதிரமும் தெரழுகிலாது இைட பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிேய $கம்ப.05818.4
தாவு இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அடி உலந்தவ தம் ேமல் $கம்ப.05819.1
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புைர நலா விழுெதவுறும் சில_ெப.(சில_ெப.)
உயித்து $கம்ப.05819.2
ஏவுகண்களும் இைமத்தனகள் ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம்
$கம்ப.05819.3
ஆவி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உரு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆதலாேல ெகால்
ஆம் $கம்ப.05819.4
ஓடினா உயிகள் நாடு உடல்கள் ேபால் உதவியால் $கம்ப.05820.1
வடினா

வடினா

மிைட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குைவகள் வாய் $கம்ப.05820.2
நாடினா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) நலா நைவ இலா நண்பைரக் $கம்ப.05820.3
கூடினா ஊடினா உம்பவாழ் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா $கம்ப.05820.4
தட்டு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கண் தெரழுைவ ஓ
திரு அனாள் $கம்ப.05821.1
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவது ஓ அறுதைலக்
குைறயிைனக் $கம்ப.05821.2
கூட்டி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆ உயித் துைணவன் எம் ேகாைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05821.3
காட்டுவாய் ஆதி என்று அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
கூப்பினாள் $கம்ப.05821.4

ஏந்தினாள் தைலைய ஓ எழுது அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள் $கம்ப.05822.1
காந்தன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவான் உய
கவந்தத்திைன $கம்ப.05822.2
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலசினாய் விடுதியால் நடம்
எனாப் $கம்ப.05822.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தளிக் ைகயினால் ெமய் உறப் புல்லினாள் $கம்ப.05822.4
நாடினா நாடிேய நைன வரும் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா $கம்ப.05823.1
வாடினா கணவ தம் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறத் தழுவிேய $கம்ப.05823.2
வடினா

அவ்வயின் ெவருவி விண்ணவகள் தாம் $கம்ப.05823.3
ஓடினா அரசன்மாட்டு அணுகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைர ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.05823.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மகிழ் கண்மல கலுழி கான்றிடப் $கம்ப.05824.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) மகிழ் புrகுழல் ெபாடி அளாவுற $கம்ப.05824.2
அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அடியில்
வழ்ந்தனள்

$கம்ப.05824.3
மயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வயிறு அைலத்து
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாழ்கினாள் $கம்ப.05824.4
தாவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திரு நகத் ைதயலா முதல் $கம்ப.05825.1
ஏவரும் இைடவிழுந்து இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கினா $கம்ப.05825.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கால்மிைச
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மாத் $கம்ப.05825.3

ேதவரும் அழுதன களிக்கும் சிந்ைதயா $கம்ப.05825.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்ட
ஆண்தைக $கம்ப.05826.1
ெவவ் வழி எr புக ெவகுளி வங்கினான்

$கம்ப.05826.2
எவ்வழி உலகமும் குைலய இந்திரத் $கம்ப.05826.3
தெவமூ அழிதர உய விசயச் சீத்தியான் $கம்ப.05826.4
அரம் சுட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தனது இளவல்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் $கம்ப.05827.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுட எr உயித்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஓங்கினான்
$கம்ப.05827.2
புரம் சுட வrசிைலப் ெபாருப்பு வாங்கிய $கம்ப.05827.3
பரம் சுட ஒருவைனப் ெபாருவும் பான்ைமயான் $கம்ப.05827.4
ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காட்டுவான் $கம்ப.05828.1
ஆறு இருநூறு ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழித் ேத $கம்ப.05828.2
கூறின கூறின ெசாற்கள் ேகாத்தலால் $கம்ப.05828.3
பீறின ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச பிளந்தது அண்டேம $கம்ப.05828.4
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) கழலும்
தாரும் ேபrயும் அசனி அஞ்ச $கம்ப.05829.1
ேவத்து உயி குைலய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவதும்பினன் அமர
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.05829.2
சீத்தது ேபாரும் என்னாத் ேதவக்கும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆய $கம்ப.05829.3
மூத்திகள் தாமும் தத்தம் ேயாகத்தின் முயற்சி விட்டா $கம்ப.05829.4

தம்பிைய நிைனயும் ேதாறும் தாைரந ததும்பும் கண்ணான் $கம்ப.05830.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இயல் சிைலைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் மடித்து உருத்து
நக்கான் $கம்ப.05830.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இயல் மாய வாழ்க்ைகக் குரங்கினால் குறுகா
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.05830.3
எம்பிேயா ேதய்ந்தான் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) புகழ் அன்ேறா ேதய்ந்தது என்றான்
$கம்ப.05830.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திரண்டனவும் வில்லும் மிைடந்தவும் ெவற்பு என்றாலும்
$கம்ப.05831.1
கூறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகக் குழுைவயும்
குணிக்கல் ஆற்ேறம் $கம்ப.05831.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அருகு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசறிமதச் சிறு கண்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.05831.3
ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அஞ்சு நூற்றின் இரட்டி ேதத் ெதவுைகயும்
அஃேத $கம்ப.05831.4
ஆய மாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்மியது அண்ம ஆண்ைமத்
$கம்ப.05832.1
தய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிருத ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ேசந்தவ ேசரத்
ேதrல் $கம்ப.05832.2
ஏ எனும் அளவின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இராவணன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாண_ெப.(யாண_ெப.) $கம்ப.05832.3

வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேதாய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் அருவி
ேசா வயிரக் கண்ணான் $கம்ப.05832.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண வழ்ந்தான்

தம்பிக்கு இரங்கினான் தறுகணானும்
$கம்ப.05833.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண பற்றி ஏந்தித் தழுவினான்
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாந்தான் $கம்ப.05833.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
மாத_ெப.(மாத_ெப.) வயிறு அைலத்து அலறி மாழ்க $கம்ப.05833.3
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேபால் ெமாய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பல் உற்றான்
$கம்ப.05833.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறுதி ஓராய் உற்று
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைளயகிற்றி $கம்ப.05834.1
வன்திறல் குரங்கின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மரபுளி
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.05834.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந ெபாருதி என்று
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) திறம் ெசலுத்தித் தயக் $கம்ப.05834.3
ெகான்றைன நேய அன்ேறா அரக்க தம் குழுைவ என்றான் $கம்ப.05834.4
கிங்கர சம்புமாலி ேகடு இலா ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) என்று
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.05835.1
ைபங்கழல் அரக்கேராடும் உடன்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ப குதிச்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.05835.2
இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபரும் மீ ண்டா இல்ைலேயல் குரங்கு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எந்தாய் $கம்ப.05835.3
சங்கரன் அயன் மால் என்பா தாம் எனும் தரத்தது ஆேமா $கம்ப.05835.4

திக்கய வலியும் ேமல்நாள் திrபுரம் தயச் ெசற்ற $கம்ப.05836.1
முக்கணன் கயிைலேயாடும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மூன்றும் ெவன்றாய் $கம்ப.05836.2
அக்கைனக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கிைன
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காண்டி $கம்ப.05836.3
புக்கு இனி ெவன்றும் என்றால் புலம்பு அன்றிப் புலைமத்து ஆேமா $கம்ப.05836.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஐய ெநாய்தின் ஆண்டு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குரங்ைக நாேன $கம்ப.05837.1
ஏ எனும் அளவில் பற்றித் தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
இட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்றும் $கம்ப.05837.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனி உழக்கற்பாைல அல்ைல நடு இருத்தி என்று
$கம்ப.05837.3
ேபாயினன் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேபாச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ேபாவது ஒப்பான் $கம்ப.05837.4
உைடந்த வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேநாற்றுப் பல் உருக்ெகாடு
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதிக் குழாங்கள் $கம்ப.05838.1
மிைடந்தன மிைலச்சி_வி.எச்.(மிலச்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ெமய்
அணி பலவும் மின்னக் $கம்ப.05838.2
குைடந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ேதாய் ெகாற்றப் ேபா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வில்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.05838.3
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா அரக்க
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அகலிடம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்று என்ன
$கம்ப.05838.4

ஆழி அம் ேதரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண்
$கம்ப.05839.1
சூழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால மாவும் துவன்றிய நிருத
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.05839.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுற்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
நடுவண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05839.3
பாழி மா ேமரு ஒத்தான் வரத்தின்

பன்ைம தத்தான் $கம்ப.05839.4
ெசன்றனன் என்ப மன்ேனா திைசேகளாடு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05840.1
ெவன்றவன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்றாலும் வரத்ேத

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05840.2
அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அனுமைன அமrன்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.05840.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவைக
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) யாவரும் நடுக்கம்
உற்றா $கம்ப.05840.4
இைல குலாம் பூணினானும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணக்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஈரத்து $கம்ப.05841.1
அலகு இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடகள் தெறமூறி அளவு இடற்கு அrய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05841.2
மைலகளும் கடலும் யாறும் கானமும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று ஓ $கம்ப.05841.3

உலகேம ஒத்தது அம்மா ேபாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களம் என்று
உன்னா $கம்ப.05841.4
ெவப்பு அைடகில்லா ெநஞ்சில் சிறியது ஓ விம்மல்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05842.1
அப்பு அைட ேவைல அன்ன ெபருைமயா ஆற்றேலாடும் $கம்ப.05842.2
ஒப்பு அைடகில்லா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உலந்தன குரங்கும் ஒன்ேற
$கம்ப.05842.3
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவல்வது இராமன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிக்கில் என்றான் $கம்ப.05842.4
கண்ணனா உயிேர ஒப்பா ைகப் பைடக்கலத்தில் காப்பா $கம்ப.05843.1
எண்ணலாம் தைகைம அல்ல இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைடக் கிடந்தா தம்ைம $கம்ப.05843.2
மண்ணுேள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்மடித்து உயித்தான்
மாயாப் $கம்ப.05843.3
புண் உேள ேகால் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் $கம்ப.05843.4
கான் இைட அத்ைதக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றமும் கரனா பாடும் $கம்ப.05844.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைட எம்பி வந்த

இடுக்கணும் பிறவும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.05844.2
மானிட இருவராலும் வானரம் ஒன்றினாலும் $கம்ப.05844.3
ஆனிடத்து உள என் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

அழகிற்ேற அம்ம என்றான் $கம்ப.05844.4

நப்பு உண்ட உயிர ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உண்ட நிறத்தில்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05845.1
ஈப்பு உண்டற்கு அrய ஆய பிணக் குவடு இடறச்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05845.2
ேதய்ப்பு உண்ட தம்பி யாக்ைக சிவப்பு உண்ட கண்கள் தயில் $கம்ப.05845.3
காய்ப்பு உண்ட ெசம்பில் ேதான்றக் கறுப்பு உண்ட மனத்தன் கண்டான்
$கம்ப.05845.4
தாருகன் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அன்ன குருதியில் தனி மாச் சீயக் $கம்ப.05846.1
கூ உகி_ெப.(உகி_ெப.) அைளந்த ெகாற்றக் கனகன் ெமய்க் குழம்பில் ேதான்றத்
$கம்ப.05846.2
ேத உகக் ைகயில் வரச்
 சிைல உக வயிரச் ெசங்கண் $கம்ப.05846.3
ந உகக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) சிந்த ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக உயித்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05846.4
ெவவ் இைல அயில்ேவல் உந்ைத ெவம்ைமையக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வர $கம்ப.05847.1
வவ்வுதல் கூற்றும் ஆற்றான் மாறுமாறு உலகின் வாழ்வா $கம்ப.05847.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளாரும்
அஞ்சுவ ஒளிக்க ஐயா $கம்ப.05847.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உல்கத்ைத_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) உற்றாய் எம்ைம நத்து
எளிதின் எந்தாய் $கம்ப.05847.4
ஆற்றலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்பால்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயரும் ேவைல $கம்ப.05848.1

சீற்றம் என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தாேன ேமல் நிமி ெசலவிற்று ஆகித்
$கம்ப.05848.2
ேதாற்றிய துன்ப ேநாைய உள்ளூறத் துரந்தது அம்மா $கம்ப.05848.3
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதி ெசலக் கடாயது என்ன $கம்ப.05848.4
ஈண்டு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிகழ்வுழி இரவி ேத எனத் $கம்ப.05849.1
தூண்டுறு ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றைல
$கம்ப.05849.2
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனில் $கம்ப.05849.3
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) வைனகழல் அனுமன் ேநாக்கினான்
$கம்ப.05849.4
ெவன்ேறன் இதன்முன் சில வரைர

என்னும் ெமய்ம்ைம $கம்ப.05850.1
அன்ேறா முடுகிக் கடிது எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைழத்தது அம்மா $கம்ப.05850.2
ஒன்ேறா இனி ெவல்லுதல் ேதாற்றல் அடுப்பது உள்ளி $கம்ப.05850.3
இன்ேற அைமயும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இந்திரசித்தும்
என்பான் $கம்ப.05850.4
கட்ேடறு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கமழ் கண்ணி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) என் ைகப் $கம்ப.05851.1
பட்டால் அதுேவ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் பாடும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05851.2
ெகட்ேடம் என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பினாைள
$கம்ப.05851.3

விட்டு ஏகும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றி அரக்கரும்
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) தவா $கம்ப.05851.4
ஓன்ேறா இதனால் வரும் ஊதியம் ஒண்ைமயாைனக் $கம்ப.05852.1
ெகான்ேறன் எனில் இந்திரனும் துயேகாளும் நங்கும் $கம்ப.05852.2
இன்ேற கடிெகட்டது அரக்க இலங்ைக மூதூ $கம்ப.05852.3
ெவன்ேறன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் தன்ைனயும் ேவெராடு
என்றான் $கம்ப.05852.4
அக்காைல அரக்கரும் ஆைனயும் ேதரும் மாவும் $கம்ப.05853.1
முக்கால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ைறயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) முற்றிப் $கம்ப.05853.2
புக்கானின் முன் புக்கு உய பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெபருக்கும் ேவைல $கம்ப.05853.3
மிக்கானும் ெவகுண்டு ஒ மராமரம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $கம்ப.05853.4
உைதயுண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உருண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ஒன்ேறா $கம்ப.05854.1
மிதியுண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விழுந்தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமல்
ேமல் $கம்ப.05854.2
புைதயுண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) புரண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேபாரால் $கம்ப.05854.3
வைதயுண்டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மறிந்தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
மண்ேமல் $கம்ப.05854.4
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதக்குலம் முறிந்தன
ேதக்குலம் முரண் இற்று $கம்ப.05855.1
இடிந்த ேதக்குலம் இற்றன ேதக்குலம் அச்சு இற்று $கம்ப.05855.2

ஒடிந்த ேதக்குலம் உக்கன ேதக்குலம் ெநக்குப் $கம்ப.05855.3
படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதக்குலம் பறிந்தன
ேதக்குலம் படியில் $கம்ப.05855.4
சிரன் ெநrந்தவும் கண்மணி சிைதந்தவும் ெசறிதாள் $கம்ப.05856.1
தரன் ெநrந்தவும் முதுகு இறச் சாய்ந்தவும் தாபூண் $கம்ப.05856.2
உரன் ெநrந்தவும் உதிரங்கள் உமிழ்ந்தவும் ஒண்ெபான் $கம்ப.05856.3
குரன் ெநrந்தவும் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.)
ஒடிந்தவும் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) $கம்ப.05856.4
பிடியுண்டாகளும் பிளத்தல் உண்டாகளும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05857.1
ஒடியுண்டாகளும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடந்தாகளும் உருவக்
$கம்ப.05857.2
கடியுண்டாகளும் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) இழந்தாகளும் மரத்தால்
$கம்ப.05857.3
அடியுண்டாகளும் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உண்டாகளும் அரக்க $கம்ப.05857.4
வட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளியும் வயவ
$கம்ப.05858.1
விட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடகளும்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமல் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.05858.2
சுட்ட ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அைடகைலச்
சுடுகிலாதன ேபால் $கம்ப.05858.3

பட்ட பட்டன திைசெதவுறும் ெபாடி ஒடும்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05858.4
சிைக எழும் சுட வாளிகள் இந்திரசித்து $கம்ப.05859.1
மிைக எழும் சினத்து அனுமன் ேமல் விட்டன
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05859.2
புைக எழுந்தன எrந்தன கrந்தன ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05859.3
நைக எழுந்தன அழிந்தன வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா நாட்டம் $கம்ப.05859.4
ேதரும் யாைனயும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்திப் $கம்ப.05860.1
பாrல் வழ்தலும்

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைணத்ேதாள் $கம்ப.05860.2
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வரனும்

முறுவலும் ெவகுளியும் வங்க

$கம்ப.05860.3
வாரும் வாரும் என்று அைழக்கின்ற அனுமன்ேமல்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05860.4
புரந்தரன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாதி எறிந்திடப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) வானில்
$கம்ப.05861.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் உரும் ஏறு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெவறித்து உயி
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05861.2
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நடு உரகன் $கம்ப.05861.3
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலைய
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்தான் $கம்ப.05861.4
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயனுைட அண்டம் $கம்ப.05862.1
கீ ண்டது ஆம் என கிr உக ெநடுநிலம் கிழிய $கம்ப.05862.2

நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதிரம் ெவடிபட
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
சிைலயில் $கம்ப.05862.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இற
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
புைடத்து ஆத்தான் $கம்ப.05862.4
நல்ைல நல்ைல இஞ் ஞாலத்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்லா $கம்ப.05863.1
இல்ைல இல்ைலயால் எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலிக்கு யாெராடும் இகல
$கம்ப.05863.2
வல்ைல வல்ைல இன்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பைடத்துைட வாழ் நாட்கு $கம்ப.05863.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) என்று இந்திரசித்துவும்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05863.4
நாளுக்கு எல்ைலயும் நிருதராய்
உல்கத்ைத_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05864.1
ேகாளுக்கு எல்ைலயும் ெகாடும் ெதவுழிற்கு எல்ைலயும் ெகாடியீ $கம்ப.05864.2
வாளுக்கு எல்ைலயும் வந்தன வைகெகாண்டு
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05864.3
ேதாளுக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல என்று
அனுமனும் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05864.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்ைதையத் ெதவுைலப்ெபன் என்று
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பைகஞன் $கம்ப.05865.1

பச்சிரத்தம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகிட
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.05865.2
வச்சிரத்திலும் வலியன வயிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைணகள் $கம்ப.05865.3
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்திலும் மாபிலும் ெசறித்தலும் அனுமன்
$கம்ப.05865.4
குறிது வான்_ெப.(வான்_ெப.) என்று குைறந்திலன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05866.1
மறியும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் வழங்கிச் $கம்ப.05866.2
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு ெமாழி
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05866.3
ெநறியில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாயகன் புகழ் என நிமிந்தான் $கம்ப.05866.4
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்லது கண்டிலன் அனுமைனப் பாத்தான்
$கம்ப.05867.1
மாக வன்திைச பத்ெதவுடும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா உலகிற்கு $கம்ப.05867.2
ஏகநாதைன எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈத்த $கம்ப.05867.3
ேமகநாதனும் மயங்கினன் ஆம் என வியந்தான் $கம்ப.05867.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரனும்

ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைககைள நட்டி $கம்ப.05868.1

ஈண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் எய்தன எய்திடா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.05868.2
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் விழ வசி
 அங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மிடல் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத
$கம்ப.05868.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபெயாடு சாரதி தைரப்படப்
புைடத்தான் $கம்ப.05868.4
ஊழிக் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrத் ேத
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உதவப் $கம்ப.05869.1
பாழித் ேதாளவன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத மிைசப்
பாய்ந்தான் $கம்ப.05869.2
ஆழிப் பல்பைட அைனயன அளப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சரத்தால்
$கம்ப.05869.3
வாழிப் ேபாவலி மாருதி ேமனிைய மைறந்தான் $கம்ப.05869.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக
உதறாக் $கம்ப.05870.1
ெகாற்ற மாருதி மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதமிைசக்
குதித்தான் $கம்ப.05870.2
பற்றி வன்ைகயால் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
பலகால் $கம்ப.05870.3
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ மூr
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயிைன முறித்தான் $கம்ப.05870.4
முறிந்த வில்லின் வல் ஓைச ேபாய் முடிவதன் முன்னம் $கம்ப.05871.1

மறிந்துேபா இைட வழிக் ெகாள்வான் வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைடயால்
$கம்ப.05871.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைற அற மைலகைளச் ெசயிரா $கம்ப.05871.3
எறிந்த இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைலயிைன
எடுத்தான் $கம்ப.05871.4
நூறுநூறு ேபா வாளி ஓ ெதவுைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தின் $கம்ப.05872.1
மாறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து இராவணன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிைல
வைளத்தான் $கம்ப.05872.2
ஊறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமனியில் பல பட ஒல்கி
$கம்ப.05872.3
ஏறு ேசவகன் தூதனும் சிறிது ேபாது இருந்தான் $கம்ப.05872.4
ஆத்த வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆகுலம் கண்டு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அழிந்தா $கம்ப.05873.1
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி தாரு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அம் ைகயில் பற்றாத் $கம்ப.05873.2
தூத்த வாளிகள் துணிபட முைறமுைற சுற்றிப் $கம்ப.05873.3
ேபாத்த ெபான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடித்
தைலயிைடப் புைடத்தான் $கம்ப.05873.4
பாரம் மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) முடி உைடத் தைலயிைடப் படலும் $கம்ப.05874.1
தாைரயின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கற்ைறகள் சுற்றின தயங்க $கம்ப.05874.2
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால் வைர அருவியில் வழி ெகாழும்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கம்ப.05874.3

ேசார நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் துளங்கினன்
அமரைரத் ெதவுைலத்தான் $கம்ப.05874.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதலும் நிைற
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிற்ைறத் $கம்ப.05875.1
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேதவரும் அவுணரும்
முனிவரும் திைகப்பக் $கம்ப.05875.2
குன்று ேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி ஆகமும் குலுங்க $கம்ப.05875.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாத்து எய்தான் $கம்ப.05875.4
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சரம் உரத்திலும் கரத்தினும் ஒளிப்பக் $கம்ப.05876.1
ைகத்த சிந்ைதயன் மாருதி அதிகமும் கனன்றான் $கம்ப.05876.2
வித்தகச் சிைல விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைண விைசயினும் கடுகி $கம்ப.05876.3
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதெராடும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.05876.4
கண்ணின் மீ ச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைம இைட
கலப்பதன் முன்னம் $கம்ப.05877.1
எண்ணின் மீ ச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலி திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட இகேலான் $கம்ப.05877.2
புண்ணின் மீ ச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழி
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) பசும்புனல் ெபாறிப்ப $கம்ப.05877.3
விண்ணின் மீ ச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதெராடும்
பாமிைச விழுந்தான் $கம்ப.05877.4

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா அைடயா முன்னம் மின்
அன ெமய்யான் $கம்ப.05878.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால் விசும்பு
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைட
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பைடயில் $கம்ப.05878.2
ெசழும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா மணித் ேத குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
யாைவயும் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05878.3
உழுந்து ேபவதன் முன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி உைதத்தான்
$கம்ப.05878.4
ஏறு ேத இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எதி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரன்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எrயில் $கம்ப.05879.1
சீறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகினன்
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) திrவான் $கம்ப.05879.2
ேவறு ெசய்வது ஓ விைன பிறிது இன்ைமயான் விrஞ்சன் $கம்ப.05879.3
மாறு இலாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக்கலம் ெதவுடுப்பதா மதித்தான்
$கம்ப.05879.4
பூவும் பூநிற அயினியும் தபமும் புைகயும் $கம்ப.05880.1
தாவு இல் பாவைனயால் ெகாடுத்து அருச்சைன சைமத்தான் $கம்ப.05880.2
ேதவும் யாைவயும் உலகமும் திருத்திய தெயமூவக் $கம்ப.05880.3
ேகாவில் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடக்கலம் தடக்ைகயில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05880.4
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாற்ற
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல ெநடுநாெணாடு கூட்டிச் $கம்ப.05881.1

சண்ட ேவகத்த மாருதி ேதாஞூளாடு சாத்தி $கம்ப.05881.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதிேதாய் $கம்ப.05881.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) துளங்கிட ேமருவும் துளங்கிட விட்டான் $கம்ப.05881.4
தணிப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக்கலம்
தழல் உமிழ் தறுகண் $கம்ப.05882.1
பணிக் குலங்களுக்கு அரசனது உருவிைனப் பற்றித் $கம்ப.05882.2
துணிக்க உற்று உய கலுழனும் துணுக்கு உற சுற்றிப் $கம்ப.05882.3
பிணித்தது அப்ெபரு மாருதி ேதாள்கைளப் பிறங்க $கம்ப.05882.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) என் யாக்ைகையத் திைசமுகன் பைட
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருக $கம்ப.05883.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மாருதி அன்று தன்பின்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறத்தின் $கம்ப.05883.2
கண்ணின் நெராடும் கனம் ேதாரணத்ெதவுடும் கைடநாள் $கம்ப.05883.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் மாமதி ேகாஞூளாடும் சாய்ந்து எனச் சாய்ந்தான்
$கம்ப.05883.4
சாய்ந்த மாருதி சதுமுகன்பைட எனும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.05884.1
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இதன் ஆைணைய
அவமதித்து அகல்ைக $கம்ப.05884.2
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண்முகிழ்த்து இருந்தான் $கம்ப.05884.3
ஓய்ந்தது ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வலி என அரக்கன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் $கம்ப.05884.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உயி

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைசெதவுறும் ஒதுங்கி
$கம்ப.05885.1
அற்றம் ேநாக்கின நிற்கின்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரக்க $கம்ப.05885.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுைள
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரைவப் $கம்ப.05885.3
பற்றி ஈத்தன ஆத்தன தெழழுத்தன பலரால் $கம்ப.05885.4
குரக்கு நல்வலம் குைறந்தது என்று ஆவலம் ெகாட்டி $கம்ப.05886.1
இைரக்கும் மா நக எறிகடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் $கம்ப.05886.2
திைரக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.05886.3
அரக்க ஒத்தன மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் $கம்ப.05886.4
கறுத்த மாசுணம் கனக மா ேமனிையப் பற்ற $கம்ப.05887.1
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி துைண என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனுமன் $கம்ப.05887.2
மறத்து மாருதம் ெபாருத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாசுகி என்பான் $கம்ப.05887.3
புறத்துச் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு மா
மைலையயும் ேபான்றான் $கம்ப.05887.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்தன ைமந்தரும்
மகளிரும் மைழேபால் $கம்ப.05888.1
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திைசெதவுறும் ஆப்பா $கம்ப.05888.2
முந்தி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைகக்கு ஓ கைர
இைல ெமாழியின் $கம்ப.05888.3

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பிணிப்பு உண்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒத்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக $கம்ப.05888.4
எய்யுமின் ஈருமின் எறிமின் ேபாழுமின் $கம்ப.05889.1
ெகாய்யுமின் குடrைனக் கூறுகூறுகள் $கம்ப.05889.2
ெசய்யுமின் மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைடத் ேதய்மின் தின்னுமின் $கம்ப.05889.3
உய்யுேமல் இல்ைல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி என்று ஓடுவா $கம்ப.05889.4
ைமத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணிய ைமந்த யாவரும் $கம்ப.05890.1
ைபத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அரவு எனக் கனன்று ைபதைல $கம்ப.05890.2
இத்தைன ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பேதா எனா
$கம்ப.05890.3
ெமாய்த்தன ெகாைல ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயல்கின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05890.4
நச்சு அைட பைடகளால் நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈட்டேதா $கம்ப.05891.1
வச்சிர உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மறி கடலின்வாய் மடுத்து $கம்ப.05891.2
உச்சியின் அழுத்துமின் உருத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று எனின்
$கம்ப.05891.3
கிச்சு இைட இடும் எனக் கிளக்கின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05891.4
எந்ைதைய எம்பிைய எம் முன்ேனாகைளத் $கம்ப.05892.1
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனத் தடுக்கின்றா
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05892.2

அந்தரத்து அமரதம் ஆைணயால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.05892.3
வந்தது என்று உயிெகாள மறுகினா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05892.4
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) அம் ெபருவலி உயிrன் அன்பைர $கம்ப.05893.1
நங்கலம் இன்ெறாடு நங்கினாம் இனி $கம்ப.05893.2
ஏங்கலம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிரம் இருத்தலால் திரு
$கம்ப.05893.3
வாங்கலம் என்று அழும் மாதரா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05893.4
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
எதிெசலும் ெகாற்ற மாநக $கம்ப.05894.1
அண்டம் உற்றது ெநடிது ஆக்கும் ஆப்பு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05894.2
கண்டம் உற்றுள அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கணவக்கு ஏங்கிய $கம்ப.05894.3
குண்டல முகத்தியக்கு உவைக கூரேவ $கம்ப.05894.4
வடி உைடக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பைட வயவ மால்கr $கம்ப.05895.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைடத் ேத பr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசலின்

$கம்ப.05895.2
இடிபடச் சிைதந்த மால் வைரயின் இல் எலாம் $கம்ப.05895.3
ெபாடிபடக் கிடந்தன கண்டு ேபாயினான் $கம்ப.05895.4
முயிறு_ெப.(முயிறு_ெப.) அைலத்து எழும் முது மரத்தின் ெமாய்ம்பு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.05896.1
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அைலப்பு உண்டது கண்டு காண்கிலாது $கம்ப.05896.2

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அைலத்து எழும் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அரக்க ஏைழய
$கம்ப.05896.3
வயிறு அைலத்து இrயலின் மயங்கினா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05896.4
ஆப்பு உற அஞ்சின அடங்கினா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05897.1
ேபாப் புறச்ெசயலிைனப் புகல்கின்றா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05897.2
பாப்புறப் பாப்புறப் பயத்தினால் பைதத்து $கம்ப.05897.3
ஊப்புறத்து இrயல் உற்று ஓடுவா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05897.4
காந்து உறு கதழ் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவின் கட்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.05898.1
பூந்துண ேசத்து என ெபாலியும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.05898.2
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ெபாருள்ெபற எண்ணிச்
ெசய்யுமின் $கம்ப.05898.3
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உறல் பழுது என விளம்புவா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.05898.4
ஒளி வரும் நாகத்துக்கு ஒல்கி அன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.05899.1
எளிவரவு இன்று இதன் எண்ணம் ேவறு எனாக் $கம்ப.05899.2
களிவரு சிந்ைதயால் காண்டி நங்கைளச் $கம்ப.05899.3
சுளிகிைல ஆம் எனத் ெதவுழுகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05899.4
ைபங்கழல் அனுமைனப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாந்தைளக் $கம்ப.05900.1
கிங்கர ஒருபுைட கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பற்றினா $கம்ப.05900.2

ஐம்பதினாயிர அளவு இல் ஆற்றல $கம்ப.05900.3
ெமாய்ம்பினின் எறுழ்வலிக் கருளன் மும்ைமயா $கம்ப.05900.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்கதம் ெசருக்கு சிந்துவான்
$கம்ப.05901.1
தண்டல் இல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருக் கரந்த தன்ைமயான் $கம்ப.05901.2
மண்டு அம ெதவுடங்கினன் வானரத்து உருக் $கம்ப.05901.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அந்தகன் ெகால் என்றா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05901.4
அரமியம் தலம் ெதவுறும் அம்ெபான் மாளிைகத் $கம்ப.05902.1
தரம் உறு நிைலெதவுறும் சாளரம் ெதவுறும் $கம்ப.05902.2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எறி கைடெதவுறும் இைரத்து ெமாய்த்தன $கம்ப.05902.3
நிைரவைள மகளிரும் நிருத ைமந்தரும் $கம்ப.05902.4
கயிைலயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் கணிச்சி வானவன் $கம்ப.05903.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் சீைததன் கற்பின் மாட்சியான் $கம்ப.05903.2
எயில் உைடத் திருநக சிைதப்ப
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05903.3
அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்காய் என்பா
சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.05903.4
அரம்ைபய விஞ்ைசநாட்டு அளக வல்லிய $கம்ப.05904.1
நரம்பினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால் நாக நாடிய $கம்ப.05904.2
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) இயல் சித்திய இயக்க கன்னிய $கம்ப.05904.3
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு சும்ைமய தைலமயங்கினா $கம்ப.05904.4

ந இைடக் கண் துயில் ெநடிய ேநமியும் $கம்ப.05905.1
தா_ெப.(தா_ெப.) உைடத் தனி மல உலகின் தாைதயும் $கம்ப.05905.2
ஓ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மாற்றின $கம்ப.05905.3
பா இைடப் புகுந்தன பைகத்து என்பா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $கம்ப.05905.4
அரக்கரும் அரக்கிய குழாமும் அல்லவ $கம்ப.05906.1
கரக்கில ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைழக் கண்ணின் ந
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.05906.2
விைரக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சீைததன் ெமலிவு ேநாக்கிேயா $கம்ப.05906.3
இரக்கேமா அறத்தினது எண்ைமேய ெகாேலா $கம்ப.05906.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில் அனுமனும் அவெராடு ஏகினான் $கம்ப.05907.1
மீ ண்டிலன் ேவறலும் விரும்பல் உற்றிலன் $கம்ப.05907.2
ஈண்டு இதுேவ ெதவுடந்து இலங்ைக ேவந்தைனக் $கம்ப.05907.3
காண்டேல நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) எனக் கருத்தின் எண்ணினான் $கம்ப.05907.4
எந்ைதயது அருளினும் இராமன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $கம்ப.05908.1
சிந்ைத ெசய் நலத்தினும் சீைத வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.05908.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள வரத்தினும் தறுகண் பாசமும்
$கம்ப.05908.3
சிந்துெவன் அயவு உறு சிந்ைத சீrதால் $கம்ப.05908.4
வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கைன உற்று மந்திரத்து $கம்ப.05909.1

அளவு உறு முதியரும் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆைணயால் $கம்ப.05909.2
விைளவிைன விளம்பினால் மிதிைல நாடிைய $கம்ப.05909.3
இளகினன் என்வயின் ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏயுமால்
$கம்ப.05909.4
அல்லதூஉம் அவனுைடத் துைணவ ஆயினாக்கு $கம்ப.05910.1
எல்ைலயும் தெரழுவு உறும் எண்ணும் ேதறல் ஆம் $கம்ப.05910.2
வல்லவன் நிைலைமயும் மனமும் ேதறல் ஆம் $கம்ப.05910.3
ெசால் உக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எனும் துது_ெப.(தூது_ெப.) ெசால்லேவ
$கம்ப.05910.4
வாலி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இறுதியும் மரத்துக்கு உற்றதும் $கம்ப.05911.1
கூல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனயின் குணிப்பு இலாைமயும் $கம்ப.05911.2
ேமலவன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) வலியும் ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.05911.3
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இராவணன் ெநஞ்சில்
நிற்குமால் $கம்ப.05911.4
ஆதலான் அரக்கைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆற்றலும்
$கம்ப.05912.1
நதியும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள நிறுவி நின்றவும் $கம்ப.05912.2
பாதியின் ேமல் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறி ைபப் ைபயப்
$கம்ப.05912.3
ேபாதேல கருமம் என்று அனுமன் ேபாயினான் $கம்ப.05912.4
கடவுளக்கு அரசைனக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றலும் $கம்ப.05913.1

புைடவரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபாத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05913.2
விைட பிணிப்பு உண்டது ேபாலும் வரைனக்

$கம்ப.05913.3
குைடெகழு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான்
$கம்ப.05913.4
தூதுவ ஓடின ெதவுழுது ெதவுல்ைலநாள் $கம்ப.05914.1
மாதிரம் கடந்தவற் குறுகி மன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05914.2
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) மைர மல கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வாளியால்
$கம்ப.05914.3
ஏதில் வானரம் பிணிப்பு உண்டது ஆம் என்றா $கம்ப.05914.4
ேகட்டலும் கிளசுட ெகட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) என $கம்ப.05915.1
ஈட்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்கிய மாபின் யாைனயின் $கம்ப.05915.2
ேகாட்டு எதி ெபாருத ேப ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி $கம்ப.05915.3
நட்டினன் உவைகயின் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினான் $கம்ப.05915.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உவைகயால் இவந்த ேதாளினன் $கம்ப.05916.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உற மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) கண் குமுதப் பூவினன்
$கம்ப.05916.2
ஒல்ைலயின் ஓடி ந உைரத்து என் ஆைணயால் $கம்ப.05916.3
ெகால்லைல தருக எனக் கூறுவ என்றான் $கம்ப.05916.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர தூதரும் ஆைணயால் வரும் $கம்ப.05917.1

தெவமூ உைர நக்கினான் அறியச் ெசப்பினா $கம்ப.05917.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர நிகழ் உழி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீைதயாம் $கம்ப.05917.3
ெவவ் உைர நங்கினாள் நிைல விளம்புவாம் $கம்ப.05917.4
இறுத்தனன் கடிெபாழில் எண்ணிேலா பட $கம்ப.05918.1
ஒறுத்தனன் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கின்றாள் உயி $கம்ப.05918.2
ெவறுத்தனள் ேசாவு உற வரற்கு

உற்றைதக் $கம்ப.05918.3
கறுத்தல் இல் சிந்ைதயாள் கவன்று கூறினாள் $கம்ப.05918.4
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புைக உண்டது ேபால் ஒளி $கம்ப.05919.1
பூவின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெபாடி உறப் $கம்ப.05919.2
பாவி ேவடன் ைகப் பாப்பு உறப் ேபது உறும் $கம்ப.05919.3
தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்னாள் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசால்லினாள் $கம்ப.05919.4
உற்று உண்டாய விசும்ைப உருவினாய் $கம்ப.05920.1
முற்று உண்டாய் கைல யாைவயும் முற்றுறக் $கம்ப.05920.2
கற்று உண்டாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கள்ள அரக்கனால் $கம்ப.05920.3
பற்று உண்டாய் இதுேவா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பான்ைமேய $கம்ப.05920.4
கட கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்தைன கண்டக
$கம்ப.05921.1
உட கடந்தும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கடந்திைல
$கம்ப.05921.2

அட கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் புயத்து ஐய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05921.3
இடகள் தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட ேமலுேம $கம்ப.05921.4
ஆழி காட்டி என் ஆ உயி காட்டினாய்க்கு $கம்ப.05922.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) காட்டுெவன் என்று உைரத்ேதன்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.05922.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காட்டும் என்று உண்டு உன்
வைரப்புயப் $கம்ப.05922.3
பாழி காட்டி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பழி காட்டினாய் $கம்ப.05922.4
கண்டு ேபாயிைன நள்ெநறி காட்டிட $கம்ப.05923.1
மண்டு ேபாrன் அரக்கைன மாய்த்து எைனக் $கம்ப.05923.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேபாம் எனும் ெகாள்ைகையத் $கம்ப.05923.3
தண்டினாய் எனக்கு ஆ உயி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05923.4
ஏய பன்னினள் இன்னன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி $கம்ப.05924.1
ேதயக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பிடி உறத் தங்கு உறு $கம்ப.05924.2
தாையப் ேபாலத் தளந்து மயந்தனள் $கம்ப.05924.3
தையச் சுட்டது ஒ கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் தயினாள் $கம்ப.05924.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகப் ெபrேயாைனப்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா $கம்ப.05925.1

முருந்தன் மற்ைற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ைறயும்
$கம்ப.05925.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவப் பயனால் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்கின்றான்
$கம்ப.05925.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05925.4
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதி தைழத்து என்ன
$கம்ப.05926.1
அலங்கல் ெவண்குைடத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அவி
ஒளி பரப்ப $கம்ப.05926.2
வலம் ெகாள் ேதாளினான் மண்ணின்று வானுற
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05926.3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் மாமணி ெவள்ளி அம் குன்று எனப்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05926.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உயத்தவன் திகிrயும் புரந்தரன் அயிலும் $கம்ப.05927.1
தள்ளின் முக்கணான் கணிச்சியும்
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தழும்பும் $கம்ப.05927.2
கள் உயிக்கும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குழலிய முகிழ்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கதிவாள் $கம்ப.05927.3
வள் உகிப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குறிகளும் புயங்களின்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05927.4
துன்று ெசம்மயிச் சுடெநடும் கற்ைறகள்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05928.1

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திக்கு உற நிரல்படக் கதிக்
குழாம் நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05928.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சீற்றத்தின் உயிப்பு எனும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
புைக உயிப்பத் $கம்ப.05928.3
தெனமூ திைசக்கும் ஓ வட அனல் திருத்தியது என்ன $கம்ப.05928.4
மரகதக் ெகாழும் கதிெராடு_ெப.(கதி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மாணிக்க ெநடுவாள்
$கம்ப.05929.1
நரக ேதயத்துள் நடுக்கு உறா இருைளயும் நக்கச் $கம்ப.05929.2
சிரம் அைனத்ைதயும் திைசெதவுறும் திைசெதவுறும்
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05929.3
உரகேகான் இனிது அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருந்தனன்

ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05929.4
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
குப்ைபகள் கைலெயாடும் ெகாழிப்பச் $கம்ப.05930.1
சுவிச் சுடக் கலன் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
ேதாஞூளாடு தயங்கப் $கம்ப.05930.2
புவித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) பட ேமருைவப் ெபான்முடி என்னக் $கம்ப.05930.3
கவித்து மால் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இருந்தது
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05930.4
சிந்துராகத்தின் ெசறி துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) கச்ெசாடு ெசறியப் $கம்ப.05931.1
பந்தி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தின் அணிகலன் முழு நிலாப் பரப்ப
$கம்ப.05931.2
இந்து ெவண்குைட நழலில் தாரைக இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பூண்டு $கம்ப.05931.3
அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடுத்து அல்லு வற்றிருந்தது

ஆம் என்ன $கம்ப.05931.4

வண்ைமக்கும் திரு மைறகட்கும் வானினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$கம்ப.05932.1
திண்ைமக்கும் தனி உைறயுள் ஆம் முழுமுகம் திைசயில் $கம்ப.05932.2
கண்ைவக்கும் ெதவுறும் களிற்ெறாடு மாதிரம்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.05932.3
எண்மக்கும் மற்ைற இருவக்கும் ெபரும்பயம் இயற்ற $கம்ப.05932.4
ஏக நாயகன் ேதவிைய எதிந்ததன் பின்ைன $கம்ப.05933.1
நாக வாழ் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) முதல் என நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ைவகும் $கம்ப.05933.2
மாகம் மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வைரப்பில் $கம்ப.05933.3
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மாதகள் ைமந்தrன் ேதான்றின சுற்ற $கம்ப.05933.4
வானரங்களும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) இருவரும் மனித $கம்ப.05934.1
ஆன புன் ெதவுழிேலா என இகழ்கின்ற அவரும் $கம்ப.05934.2
ஏைன நின்றவ இருடிய சில_ெப.(சில_ெப.) ஒழிந்து யாரும் $கம்ப.05934.3
தூ நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அரக்கதம் குழுெவாடு சுற்ற $கம்ப.05934.4
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) கண் அகத்து உள் உைற நைற நிறப் பாண்டில் $கம்ப.05935.1
நிரம்பு சில்லrப் பாணியும் குறடும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $கம்ப.05935.2
அரம்ைப மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அமிழ்து உகுத்தால் அன்ன
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.05935.3

வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் இன்னிைச ெசவிெதவுறும் ெசவிெதவுறும் வழங்க
$கம்ப.05935.4
கூடு பாணியின் இைசெயாடும் முழெவாடும் கூடத் $கம்ப.05936.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) சீறு அடி விழி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைகெயாடும்
ெதவுடரும் $கம்ப.05936.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாக்குறின்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ முனிவக்கும்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05936.3
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

மீ ட்குறும் ேமனைக ேமல்நைக
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05936.4
ஊடினா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறும் நைற
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உண்ணக் $கம்ப.05937.1
கூடினா முகக் களிநைற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குடிப்பப்
$கம்ப.05937.2
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ அமுது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பருக $கம்ப.05937.3
ஆடினா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி அமுது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05937.4
ேதவேராடு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசியல்
ஒருமுகம் ெசலுத்த_குைற.எச்.(ெசலுத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05938.1
மூவேராடு மா மந்திரம் ஒருமுகம் முயலப் $கம்ப.05938.2
பாவகாrதன் பாவகம் ஒருமுகம் பயிலப் $கம்ப.05938.3

பூைவ சானகி உரு ஒடு உம் ஒருமுகம்
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05938.4
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சனகி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் கடைல $கம்ப.05939.1
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏறுவது எங்ஙன் என்று
ஒருமுகம் நிைனயச் $கம்ப.05939.2
சாந்து அளாவிய வனமுைல மகளி_ெப.) தற் சூழ்ந்தா $கம்ப.05939.3
ஏந்தும் ஆடியின் ஒருமுகம் எழிலிைன
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05939.4
ெபாதும்ப ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) புக்கு அருந்துதற்கு
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புலரும் $கம்ப.05940.1
மதம்ெபய் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எனச் சனகி ேமல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05940.2
ெவதும்புவா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவா நகில் விழிந
$கம்ப.05940.3
ததும்புவா விழித் தாைரேவல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெதவுறும்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.05940.4
மாறு அளாவிய மகரந்த நைற உண்டு மகளி_ெப.) $கம்ப.05941.1
வறு
 அளாவிய முகிழ் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெமழுகிய சாந்தின் $கம்ப.05941.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அளாவிய சிறு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சீகரத் தெனமூறல்
$கம்ப.05941.3
ஊறு அளாவிய கடு என உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இைட நுைழய $கம்ப.05941.4

திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்நுதல் மடந்ைதய ேசயr
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05942.1
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமைரக்கு அலrேயான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05942.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விrயாப் $கம்ப.05942.3
ெபாங்கு ைககளாம் தாமைரக்கு இந்துேவ ேபான்று $கம்ப.05942.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்திைசக் கிழவைன மாருதி
எதிந்தான் $கம்ப.05943.1
கரும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நாகத்ைத
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலுழனில் கனன்றான்
$கம்ப.05943.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட வக்கிய

பாசத்ைதச் சிந்தி
$கம்ப.05943.3
உருந்தும் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ேபால் பவன்வயின் பாய்ெவன் என்று உருத்தான்
$கம்ப.05943.4
உறங்குகின்ற ேபாது உயி உண்டல் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) என்று ஒழிந்ேதன்
$கம்ப.05944.1
பிறங்கு ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆசனத்து இருக்கவும்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.05944.2
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.05944.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள் ெகாம்பிைன மீ ட்டு உடன் அகல்ெவன் என்று
அைமந்தான் $கம்ப.05944.4

ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ முதலின ேசவகன் ேதவி $கம்ப.05945.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கண்டு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இருந்தவ கண்
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) கதுவப் $கம்ப.05945.2
பாவகாrதன் முடி தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறித்திெலன் என்றால் $கம்ப.05945.3
ஏவதாம் இனிேமல் ெசயும் ஆள்விைன என்றான் $கம்ப.05945.4
மாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புண
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.05946.1
ஊடு இrந்திட முடித்தைல திைசெதவுறும் உருட்டி $கம்ப.05946.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கின்றது
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடிது அம்மா $கம்ப.05946.3
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தது ஓ குரங்கு எனும்
வாசகம் சிறிேதா $கம்ப.05946.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கைனக் கண்களின் ேநேர $கம்ப.05947.1
காண்டல் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி சுமந்து எதி சில கழறி $கம்ப.05947.2
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது உண்டு வைசப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவன்றிேலன் எனினும் $கம்ப.05947.3
மாண்ட ேபாதினும் புகழ் அன்றி மற்றும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ
$கம்ப.05947.4
என்று ேதாளிைட இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏகக் $கம்ப.05948.1

குன்றின்ேமல் எழு ேகாள் அrேயறு எனக் குதியில் $கம்ப.05948.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடுவன் என்பது சிந்தைன
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05948.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காrயம் அன்று என நதியின்
நிைனந்தான் $கம்ப.05948.4
ெகால்லம் ஆம் வரத்தனும் அல்லன் ெகாற்றமும் $கம்ப.05949.1
ெவல்லல் ஆம் தரத்தனும் அல்லன் ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.05949.2
அல் எலாம் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன நிறத்தன்
ஆற்றைல $கம்ப.05949.3
ெவல்லல் ஆம் இராமனால் பிறரும் ெவல்வேரா $கம்ப.05949.4
என்ைனயும் ெவலற்கு அrது இவனுக்கு ஈண்டு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.05950.1
தன்ைனயும் ெவலற்கு அrது எனக்கு தாக்கினால் $கம்ப.05950.2
அன்னேவ காலங்கள் கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆதலால் $கம்ப.05950.3
துன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசருத் ெதவுழில் ெதவுடங்கல் தூயேதா
$கம்ப.05950.4
ஏழு ேப உலகங்கள் யாவும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறப் $கம்ப.05951.1
பாழி வன் புயங்ேகளாடு அரக்கன் பல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.05951.2
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பாம் என $கம்ப.05951.3
ஊழியான் விளம்பிய உைரயும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டால் $கம்ப.05951.4
இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திங்கேள இருப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என $கம்ப.05952.1

அம் கண் நாயகன் தனது ஆைண கூறிய $கம்ப.05952.2
மங்ைகயும் இன் உயி துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாய்ைமயால் $கம்ப.05952.3
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசருவிைடப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ேபாக்கினால் $கம்ப.05952.4
ஆதலான் அமத்ெதவுழில் அழகிற்று அன்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
$கம்ப.05953.1
தூதனாம் தன்ைமேய தூய்து என்று உன்னினான் $கம்ப.05953.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன் தனி துைணவன் ெவன்றிசால் $கம்ப.05953.3
ஏதில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கனது இருக்ைக
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05953.4
தட்டிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனத் தெறறு கண் ேதவிய $கம்ப.05954.1
ஈட்டிய குழு இைட இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தற்குக் $கம்ப.05954.2
காட்டினன் அனுமைனக் கடலின் ஆ அமுது $கம்ப.05954.3
ஊட்டிய உம்பைர உைலய ஓட்டினான் $கம்ப.05954.4
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எத்தைன அைவ அைனத்தும் ேபா கடந் $கம்ப.05955.1
தவைன உற்று அr உரு ஆன ஆண்தைக $கம்ப.05955.2
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனச் ெசங்கணான் என்னச்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
$கம்ப.05955.3
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருைக கூப்பினான்
$கம்ப.05955.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்களால் ெநாறில்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெபாறி $கம்ப.05956.1
தூக்கிய அனுமன் ெமய் மயி_ெப.(மயி_ெப.) சுறுக்ெகாளத் $கம்ப.05956.2
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிப்ெபாடும்
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்புைக $கம்ப.05956.3
வக்கின

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விசித்த பாம்பிேன
$கம்ப.05956.4
அன்ன ஓ ெவகுளியன் அமர ஆதிய $கம்ப.05957.1
துன்னிய துன்னல துணுக்கம் சுற்றுற $கம்ப.05957.2
என் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யாைர என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.05957.3
தன்ைமைய வினாயினான். கூற்றின் தன்ைமயான் $கம்ப.05957.4
ேநமிேயா குலிசிேயா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணிச்சிேயா $கம்ப.05958.1
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவேனா தறுகண் பல் தைலப் $கம்ப.05958.2
பூமி தாங்கு ஒருவேனா ெபாருது முற்றுவான் $கம்ப.05958.3
நாமமும் உருவமும் கரந்து நண்ணினாய் $கம்ப.05958.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்து உயி கவ நலக்
காலேனா $கம்ப.05959.1
குன்று இைசத்து அயில் உற எறிந்த ெகாற்றேனா $கம்ப.05959.2
தெனமூதிைசக் கிழவேனா திைச
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்சிய $கம்ப.05959.3

என்று இைசக்கின்றவ யாருள் யாவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.05959.4
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேவள்வியின் ஆக்கி ஆைணயின் $கம்ப.05960.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற விடுத்தது ஓ வய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதேமா $கம்ப.05960.2
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மல உடூளான் இலங்ைக முற்று உற $கம்ப.05960.3
சிந்து எனத் திருத்திய தறுகண் தெயமூவேமா $கம்ப.05960.4
யாைர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ைன இங்கு எய்து காரணம் $கம்ப.05961.1
ஆ உைன விடுத்தவ அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆைணயால் $கம்ப.05961.2
ேசாவு இைல ெசால்லுதி என்னச் ெசால்லினான் $கம்ப.05961.3
ேவெராடும் அமரதம் புகழ் விழுங்கினான் $கம்ப.05961.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனவரும் அல்ெலன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.05962.1
புல்லிய வலியிேனா ஏவல் பூண்டிேலன் $கம்ப.05962.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசங்கண்
ஓ $கம்ப.05962.3
வில்லிதன் தூதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இலங்ைக ேமயிேனன்
$கம்ப.05962.4
அைனயவன் யா என அறிதி ஆதிேயல் $கம்ப.05963.1
முைனவரும் அமரரும் மூவ ேதவரும் $கம்ப.05963.2
எைனயவ எைனயவ யாவ யாைவயும் $கம்ப.05963.3

நிைனவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அருவிைன முடிக்க நின்றுடூளான்
$கம்ப.05963.4
ஈட்டிய வலியும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவமும் யாணக்
$கம்ப.05964.1
கூட்டிய பைடயும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வரமும் ெகாட்பும் $கம்ப.05964.2
தட்டிய அறிவும் எய்தத் திருத்திய பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.05964.3
நட்டிய_ெப.எச்.(நட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ஒன்றால் முதெலாடும் நக்க
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05964.4
ேதவரும் பிறரும் அல்லன் திைச களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அல்லன் திக்கில்
$கம்ப.05965.1
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) அல்லன் ஈசன் கயிைல அம் கிrயும்
அல்லன் $கம்ப.05965.2
மூவரும் அல்லன் மற்ைற முனிவரும் அல்லன் எல்ைலப் $கம்ப.05965.3
பூ வலயத்ைத ஆண்ட புரவலன் புதல்வன்_ெப.) ேபால் ஆம் $கம்ப.05965.4
ேபாதமும் ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ேகள்விப் புைர அறு பயனும் ெபாய் த
$கம்ப.05966.1
மாதவம் சாந்த தரா வரங்களும் மற்றும் முற்றும் $கம்ப.05966.2
யாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைனந்தான் அன்ன பயத்தன
ஏது ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.05966.3
ேவதமும் அறனும் ெசால்லும் ெமய் அற மூத்தி வில்ேலான் $கம்ப.05966.4

காரணம் ேகட்டி ஆயில் கைட இலா மைறயின் கண்ணும் $கம்ப.05967.1
ஆரணம் காட்ட மாட்டா அறிவினுக்கு அறிவும் அன்ேனான் $கம்ப.05967.2
ேபா அணங்கு இடங்க கவ்வப் ெபாதுநின்று முதேல என்ற $கம்ப.05967.3
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) காக்க
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அமரைரக் காக்க
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05967.4
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓ மும்ைமத்து ஆய $கம்ப.05968.1
காலமும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணன் ைகவில் ஏந்திச்
$கம்ப.05968.2
சூலமும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) சங்கும் கரகமும்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுல்ைல $கம்ப.05968.3
ஆலமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளிப்
ெபாருப்பும் விட்டு அேயாத்தி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05968.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிறுத்தி ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
அருள் சுரந்து அைறந்த நதித் $கம்ப.05969.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தெரழுந்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பூணச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெநறி ெசலுத்தித் தேயா $கம்ப.05969.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக நாறித் தக்ேகா இட
துைடத்து ஏக ஈண்டுப் $கம்ப.05969.3
பிறந்தனன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபான் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஏத்துவா பிறப்பு
அறுப்பான் $கம்ப.05969.4
அன்னவற்கு அடிைம ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
நாமமும் அனுமன் என்ேபன் $கம்ப.05970.1

நல்நுதல் தன்ைனத் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நால்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைசயும் ேபாந்த $கம்ப.05970.2
மன்னrல் தெனமூபால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைனக்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வாலி $கம்ப.05970.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அவன்தன் தூதன்
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) தனிேயன்
என்றான் $கம்ப.05970.4
என்றலும் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நாப்பண் $கம்ப.05971.1
மின் திrந்தெனமூன நக்கு வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) விடுத்த தூத $கம்ப.05971.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆய வாலி வலியன் ெகால் அரசின்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.05971.3
நன்றுெகால் என்னேலாடும் நாயகன் தூதன் நக்கான் $கம்ப.05971.4
அஞ்சைல அரக்க பாவிட்டு அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) அைடந்தான் அன்ேற
$கம்ப.05972.1
ெவஞ்சின வாலி மீ ளான் வாலும் ேபாய் விளிந்தது அன்ேற $கம்ப.05972.2
அஞ்சன ேமனியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடுகைண ஒன்றால் மாழ்கித்
$கம்ப.05972.3
துஞ்சினன் எங்கள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.)
ேதான்றல் என்றான் $கம்ப.05972.4
என் உைட ஈட்டினால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாலிைய
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வாய் அம்பால் $கம்ப.05973.1
இன் உயி உண்டது இப்ேபாது யாண்ைடயான் இராமன் என்பான் $கம்ப.05973.2

அன்னவன் ேதவி தன்ைன அங்கதன் நாடல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05973.3
தன்ைமைய உைரெசய்க என்னச் சமீ ரணன் தனயன் ெசால்வான் $கம்ப.05973.4
ேதவிைய நாடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கணாற்கு
எங்கள் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.05974.1
ஆவி ஒன்றாக நட்டான் அருந்துய துைடத்தி என்ன $கம்ப.05974.2
ஓவியக்கு எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா உருவத்தன்
உருைமேயாடும் $கம்ப.05974.3
ேகா இயல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) முன்ேன ெகாடுத்து வாலிையயும்
ெகான்றான் $கம்ப.05974.4
ஆயவன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆண்டுத்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஓ நான்கும் ைவகி $கம்ப.05975.1
ேமய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வற்று

இனிது
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.05975.2
ேபாய் இனி நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னப்
ேபாந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று $கம்ப.05975.3
ஏயவன் தூதன் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இராவணன் இதைனச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05975.4
உம் குலத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஒப்பு இலா உயச்சியாைன
$கம்ப.05976.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாைல அம்பில் ெகான்றாற்கு ஆள் ெதவுழில் ேமல்
ெகாண்டீேரல் $கம்ப.05976.2
எங்கு உலப்பு உறும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) சீத்தி நும்ெமாடும் இையந்தது
என்றால் $கம்ப.05976.3
மங்குலில் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மாதுைம உைடத்து. மாேதா $கம்ப.05976.4
தம் முைனக் ெகால்வித்து அன்னாற் ெகான்றவற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) சான்ற
$கம்ப.05977.1
உம் இனத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஏவ யாது
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உணத்தல் உற்றது $கம்ப.05977.2
எம் முைனத் துது_ெப.(தூது_ெப.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) இகல்புr
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்ைன $கம்ப.05977.3
ெநாம் எனக் ெகால்லாம் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அஞ்சைல நுவல்தி என்றான்
$கம்ப.05977.4
துணத்த தாரவன் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசாற்கைளப் $கம்ப.05978.1
புணத்து ேநாக்கிப் ெபாது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நதிைய $கம்ப.05978.2
உணத்தினால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உறும் என உன்ன
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.05978.3
குணத்தினான் உம் இைனயன கூறினான் $கம்ப.05978.4
துது_ெப.(தூது_ெப.) வந்தது சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) கான்முைள $கம்ப.05979.1
ஏது ஒன்றிய நதி இையந்தன $கம்ப.05979.2

சாது என்று உணகிற்றிேயல் தக்கன $கம்ப.05979.3
ேகாது இறந்தன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) கூறுவாம் $கம்ப.05979.4
வறிது வழ்த்தைன

வாழ்க்ைகைய மன் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.05980.1
சிறிதும் ேநாக்கைல தைம திருத்தினாய் $கம்ப.05980.2
இறுதி உற்றுளது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இன்னும்
ஓ $கம்ப.05980.3
உறுதி ேகட்டி உயி ெநடிது ஓம்புவாய் $கம்ப.05980.4
ேபாய் இற்ற நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05981.1
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) தவு அrது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$கம்ப.05981.2
காயில் தவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கற்பினாள் $கம்ப.05981.3
தயில் தூயவைளத் துய ெசய்ததால் $கம்ப.05981.4
இன்று வந்தது

நாைளச் சிறிது இைற $கம்ப.05982.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தது

அல்லால் இைற
நிற்குேமா $கம்ப.05982.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வந்தது

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண உம்பைர
$கம்ப.05982.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வங்கிய

வக்கம்

மிகுத்ததால் $கம்ப.05982.4

தைம நன்ைமையத் தத்தல் ஒல்லாது எனும் $கம்ப.05983.1
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) நக்கிைன மா தவத்தால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05983.2
தூய்ைம தூயவள் தன்வயின்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05983.3
ேநாய்ைமயால் துைடக்கின்றைன ேநாக்கலாய் $கம்ப.05983.4
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) திறம்பிய காமச் ெசருக்கினால் $கம்ப.05984.1
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்தம் மதியின் மயங்கினா
$கம்ப.05984.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறுவேத அலால் $கம்ப.05984.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பின ஆ உள ஆயினா $கம்ப.05984.4
நாமத்து ஆழ்கடல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புரந்தவ $கம்ப.05985.1
ஈமத்தால் மைறந்தா இளமாத பால் $கம்ப.05985.2
காமத்தால் இறந்தா களிவண்டு உைற $கம்ப.05985.3
தாமத் தாrன எண்ணினும் சால்வேரா $கம்ப.05985.4
ெபாருளும் காமமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேபாக்கி ேவறு
$கம்ப.05986.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உண்டாம் என எண்ணல ஈதலும் $கம்ப.05986.2
அருளும் காதலில் ததலும் அல்லது ஓ $கம்ப.05986.3
தெரறுள் உண்டாம் என எண்ணல சீrேயா $கம்ப.05986.4
இச்ைசத் தன்ைமயினில் பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்லிைன $கம்ப.05987.1

நச்சி நாளும் நைக உற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.05987.2
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பழி
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.05987.3
ெகாச்ைச ஆண்ைமயும் சீைமயில் கூடுேமா $கம்ப.05987.4
ஓத ந உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டவ உன்துைணப் $கம்ப.05988.1
ேபாத நதிய ஆ உள ேபாயினா $கம்ப.05988.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நதி விதிவழி ேமல்வரும் $கம்ப.05988.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறத்து
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கடத்திேயா $கம்ப.05988.4
ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) உண்டாய ஒருத்திைய ேவண்டினால் $கம்ப.05989.1
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் $கம்ப.05989.2
உறுப்பு உண்டாய் நடு ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாசிைய $கம்ப.05989.3
அறுப்பு உண்டால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
எனல் ஆகுேம $கம்ப.05989.4
பாைர ஞூறுவ பல் பல ெபான் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) $கம்ப.05990.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐஞ்ஞூறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) உள என்னினும்
$கம்ப.05990.2
ஊ ஐஞ்ஞூறும் கடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உள் ெபாதி $கம்ப.05990.3
சீைர ஞூறு அைவ ேசமம் ெசலுத்துேமா $கம்ப.05990.4
புரம் பிைழப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) த புகப் ெபாங்கிேயான் $கம்ப.05991.1

நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைழத்தன பாடலின் நல்கிய $கம்ப.05991.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பிைழக்கும் மைற பிைழயாதவன் $கம்ப.05991.3
சரம் பிைழக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுேமா $கம்ப.05991.4
ஈறு இல் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உக எஞ்சல் இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திரு
$கம்ப.05992.1
நூறி ெநாய்திைன ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுைழதிேயா
$கம்ப.05992.2
ேவறும் இந் நைக ஆய விைனத் ெதவுழில் $கம்ப.05992.3
ேதறினா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) காமிக்கும் ெசவ்விேயாய் $கம்ப.05992.4
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா பிறவாத
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $கம்ப.05993.1
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா மற்றும் ேதவக்கும்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆய் $கம்ப.05993.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா பிற_ெப.(பிற_ெப.)
யாரும் இராமைன $கம்ப.05993.3
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா உள ஆகில
வாய்ைமயால் $கம்ப.05993.4
ஆதலால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.05994.1
ஓது பல் கிைளயும் உயிரும் ெபறச் $கம்ப.05994.2
சீைதையத் தருக என்று எனச் ெசப்பினான் $கம்ப.05994.3
ேசாதியான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நிற்கு எனச் ெசால்லினான் $கம்ப.05994.4

என்றலும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) எற்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.05995.1
குன்றில் வாழும் குரங்கு ெகால் ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05995.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என மாநைக
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.05995.3
ெவன்றி என்று ஒன்றுதான் அன்றி ேவறு இலான் $கம்ப.05995.4
குரக்கு வாத்ைதயும் மானிட ெகாற்றமும் $கம்ப.05996.1
இருக்க நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ெகால் அடா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $கம்ப.05996.2
புரத்தினுள் தரும் துது_ெப.(தூது_ெப.) புகுந்த பின் $கம்ப.05996.3
அரக்கைரக் ெகான்றது அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரயாய் என்றான்
$கம்ப.05996.4
காட்டுவா இன்ைமயால் கடி காவிைன $கம்ப.05997.1
வாட்டிேனன் என்ைனக் ெகால்ல வந்தாகைள $கம்ப.05997.2
வட்டிேனன்

பின்னும் ெமன்ைமயினால் உன்தன் $கம்ப.05997.3
மாட்டு வந்தது காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதியினால் $கம்ப.05997.4
என்னும் மாத்திரத்து ஈண்டு எr நண்டு உக $கம்ப.05998.1
மின்னும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றன் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) வங்கினான்

$கம்ப.05998.2
ெகான்மின் என்றனன் ெகால்லிய ேசதலும் $கம்ப.05998.3

நின்மின் என்றனன் வடணன்

நதியான் $கம்ப.05998.4
ஆண்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
அரக்கைன $கம்ப.05999.1
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயன் வணங்கினன்
நதியாய் $கம்ப.05999.2
மூண்ட ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) முைறயது அன்று ஆம் என $கம்ப.05999.3
ேவண்டும் ெமய் உைர ைபய விளம்பினான் $கம்ப.05999.4
அந்தணன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.06000.1
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெநறி
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்ேகாய் $கம்ப.06000.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கருமம் ஆற்றும் இைறவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இயம்பு துது_ெப.(தூது_ெப.) $கம்ப.06000.3
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) என்ற
பின்னும் ேகாறிேய மைறகள் வல்ேலாய் $கம்ப.06000.4
பூதலப் பரப்பின் அண்டப் ெபாகுட்டினுள் புறத்துள் ெபாய்த $கம்ப.06001.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உற்று இயங்கு ைவப்பின் ேவறு ேவறு
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.06001.2
மாதைரக் ெகாைல ெசய்தாகள் உள என வrனும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06001.3
தூதைரக் ெகான்றுளாகள் யாவேர ெதவுல்ைல
நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.) $கம்ப.06001.4

பைகப்புலன் அணுகி உய்த்தா பகந்தது
பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றா $கம்ப.06002.1
மிைகப்புலன் அடக்கி ெமய்ம்ைம விளம்புதல் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06002.2
தைகப்புலம் கருமத்ேதாைரக் ேகாறலின் தக்கா யாக்கும் $கம்ப.06002.3
நைகப்புலன் பிறிது உண்டாேமா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
நைவ உண்டாேம $கம்ப.06002.4
முத்தைல எஃகன் மற்ைற முராந்தகன் முனிவன் முன்னா $கம்ப.06003.1
அத்தைல நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநானா அமரக்கும்
நைகயிற்று ஆமால் $கம்ப.06003.2
ெமய்த்தைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவந்த
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவற்ேறா ஏவ $கம்ப.06003.3
இத்தைல எய்தினாைனக் ெகால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெகால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இழுக்கம் இன்னும் $கம்ப.06003.4
இைளயவள் தன்ைனக் ெகால்லாது இரு ெசவி மூக்ெகாடு ஈந்து $கம்ப.06004.1
விைளவு உைர என்று விட்டா வரராய்

ெமய்ம்ைம ஓவா $கம்ப.06004.2
கைளதிேயல் ஆவி நம்பால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணில்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06004.3
அளவு உைரயாமல் ெசய்தி ஆதி என்று அைமயச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06004.4
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) உைரத்தாய் நம்பி
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நைவ ெசய்தாேன ஆனாலும்
$கம்ப.06005.1

ெகால்லல் பழுேத ேபாய் இைட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறிக் ெகாணதி கடிது
என்னாத் $கம்ப.06005.2
ெதவுல்ைல வாைல மூலம் அறச் சுட்டு நகைரச் சூழ்ேபாக்கி $கம்ப.06005.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுமின்கள் என்றான் நின்றா இைரத்து எழுந்தா $கம்ப.06005.4
ய காலத்து அயன் பைடேயாடு இருப்ப
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அனல் இடுதல்
$கம்ப.06006.1
தூய பாசம் எனப் பலவும் ெகாணந்து பிணிமின் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என்னா
$கம்ப.06006.2
ேமய தெயமூவப் பைடக்கலத்ைத விட்டான் அமர ேபா ெவன்றான் $கம்ப.06006.3
ஏ எனாமுன் இைட புக்குத் ெதவுைடவன் கயிற்றால்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈத்தா $கம்ப.06006.4
வட்டின்

ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாசம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதரும் விசி
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06007.2
மாட்டும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) எலாம் மருவி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவுைட
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06007.3
பூட்டும் வல்லி மூட்டநூடும் புரைச
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.06007.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவைர வலியின்
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06008.1

எண்ணற்கு அrய ஏைனயைர இகலின்
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமக்கு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06008.2
ெபண்ணிற்கு இைசயும் மங்கலத்தில்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிேற இைட பிைழத்த
$கம்ப.06008.3
கண்ணில் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் பாசம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இட்டுக் கட்டினா $கம்ப.06008.4
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைடையக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறத்தின் ஆைண
கடந்ேதன்_வி.மு.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஆகாேம $கம்ப.06009.1
விடுவித்து அளித்தா தெவமூவேர ெவன்ேறன் அன்ேறா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவன்றி $கம்ப.06009.2
சுடுவிக்கின்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வூைரச் சுடுக என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துணிவு என்று
$கம்ப.06009.3
நடு உற்று அைமய உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முற்றும் உவந்தான் நைவ அற்றான் $கம்ப.06009.4
ெநாய்ய பாசம் புரம் பிணிப்ப ேநான்ைம இலன்ேபால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
நுணங்கி $கம்ப.06010.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) அரக்க புறத்து அைலப்ப வடும்

உணந்ேத விைரவு இல்லா $கம்ப.06010.2
ஐயன் விஞ்ைசதைன அறிந்தும் அறியாதான் ேபால் அவிஞ்ைச எனும்
$கம்ப.06010.3
ெபாய்ைய ெமய் ேபால் நடிக்கின்ற ேயாகி ேபான்றான் ேபாகின்றான் $கம்ப.06010.4

ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாயிெலாடு விைரவில்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளிைடயின் $கம்ப.06011.1
ேபாந்து புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைரக்கின்ற ெபாைறத மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சுற்ற
$கம்ப.06011.2
ஏந்து ெநடுவால் கிழி சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முற்றும்
ேதாய்த்தா இழுது எண்ெணய் $கம்ப.06011.3
காந்து கடும் தக் ெகாளுத்தினா ஆத்தா அண்டம் கடிகலங்க $கம்ப.06011.4
ஒக்க ஒக்க உடன் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் $கம்ப.06012.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இரு கூறு ஆய் நூறு ஆயிரவ
பற்றினா $கம்ப.06012.2
புக்க பைடஞ புைட காப்ேபா புணrக் கணக்க புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசல்ேவா
$கம்ப.06012.3
திக்கின் அளவால் அயல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காண்ேபாக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தெரழுவு அrதால $கம்ப.06012.4
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாேயா $கம்ப.06013.1
சிந்த நூறிச் சீைதெயாடும் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மனித திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெசப்ப $கம்ப.06013.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கிற்கு உற்றதைன வம்மின்
காண வம் என்று $கம்ப.06013.3
தம் தம் தெரறுவும் வாயில்ெதவுறும் யாரும் அறியச் சாற்றினா $கம்ப.06013.4
ஆத்தா அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பா ேபால் அங்ேகாடு இங்கு
$கம்ப.06014.1

ஈத்தா முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) எற்றினா இடித்தா தெழழுத்தா எம்
மருங்கும் $கம்ப.06014.2
பாத்தா ஓடிச் சானகிக்கும் பகந்தா அவளும் உயி பைதத்தாள் $கம்ப.06014.3
ேவத்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் ெவய்து உயித்தாள்
$கம்ப.06014.4
தாேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கருைணயான் துைணைய யாதும்
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல்லா $கம்ப.06015.1
நாேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வல் அரக்க நலியக் கண்டால் நல்காேயா
$கம்ப.06015.2
நேய உலகுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சான்று நிற்ேக தெரழுயும் கற்பினால்
$கம்ப.06015.3
தூேயன் என்னில் ெதவுழுகின்ேறன் எrேய அவைனச் சுடல் என்றாள
$கம்ப.06015.4
ெவளுத்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைகயவள் விளம்பும் ஏல்ைவயின்
$கம்ப.06016.1
ஒளித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலவன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
உட்கினான் $கம்ப.06016.2
தளித்தன மயிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சிலிப்பத் தண்ைமயால் $கம்ப.06016.3
குளித்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குrசில் வால் என்பு கூரேவ $கம்ப.06016.4
மற்று இனிப் பல என் ேவைல வட அனல் புவி அளாய $கம்ப.06017.1
கற்ைற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) மற்ைறக் காயம் த
முனிவ காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06017.2
முற்றுறு மும்ைமச் ெசந்த முப்புரம் முருங்கச் சுட்ட $கம்ப.06017.3

ெகாற்றவன் ெநறறிக் கண்ணின் வன்னியும்
குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.06017.4
அண்டமும் கடந்தான் அம் ைக அனலியும் குளிந்தது அங்கிக் $கம்ப.06018.1
குண்டமும் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும் எலாம்
குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றச் $கம்ப.06018.2
சண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிர ஆகித் தழங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
விழுங்கும் தாவு இல் $கம்ப.06018.3
மண்டலம் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ளா நரகமும்
குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.06018.4
ெவற்பினால் இயன்றது அன்ன ேமனிைய விழுங்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த
$கம்ப.06019.1
நிற்பினும் சுடாது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைமைய
நிைனவின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06019.2
அற்பின் நா_ெப.(நா_ெப.) அறாத சிந்ைத அனுமனும் சனகன்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $கம்ப.06019.3
கற்பினால் இயன்றது என்பான் ெபrயது ஓ களிப்பன் ஆனான் $கம்ப.06019.4
அற்ைற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரவில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அறிவினால் முழுதும் உன்னப் $கம்ப.06020.1
ெபற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள்ளது
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உறாேம $கம்ப.06020.2
மற்று உறு ெபாறி முன் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மானக் $கம்ப.06020.3
கற்றிலா அரக்க தாேம காட்டலின் தெரழுயக் கண்டான் $கம்ப.06020.4

முழுவதும் தெரழுய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முற்றும் ஊ முடிவில் ெசன்றான் $கம்ப.06021.1
வழுவுறு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றித்
$கம்ப.06021.2
தழுவின இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நூறாயிரம் புயத் தடக்ைக தாம்ேபாடு
$கம்ப.06021.3
எழு என நால விண்ேமல் எழுந்தனன்
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06021.4
இற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க நூறாயிரவரும்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளா $கம்ப.06022.1
முற்றினா உலந்தா ஐயன் ெமாய்ம்பிேனாடு உடைல மூழ்கச் $கம்ப.06022.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிற்றிேனாடும்
ேதான்றுவான் அரவின் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $கம்ப.06022.3
பற்றிய கலுழன் என்னப் ெபாலிந்தனன் விசும்பின் பாலான் $கம்ப.06022.4
துன்னல புரத்ைத முற்றும் சுடுெதவுழில் ெதவுல்ைலேயானும் $கம்ப.06023.1
பன்னின ெபாருளும் நாணப் பாதக இருக்ைக பற்ற $கம்ப.06023.2
மன்னைன வாழ்த்திப் பின்ைன வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr மடுப்ெபன்
என்னாப் $கம்ப.06023.3
ெபான் நக மீ ேத தன்ேபா வாலிைனப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.06023.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைறக்கு உறுகண் ெவய்ேயா தாம் இயற்றலும்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்ேன $கம்ப.06024.1
அன்னவக்கு இறுதி ஆக அணி நக அழிப்பல் என்னாச் $கம்ப.06024.2

ெசந்நிறச் சிைகய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா மழு பின்னச் ேசறல்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06024.3
அல் நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தூதன்
அனல்ெகழு ெகாற்ற நள் வால் $கம்ப.06024.4
அப்பு உறழ் ேவைல காறும் அலங்கு ேப இலங்ைக தன்ைன $கம்ப.06025.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்தளவும் தய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்து
எrத்த ேகாட்பால் $கம்ப.06025.2
துப்பு உறழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேமருவில்
குைழயத் ேதாளால் $கம்ப.06025.3
முப்புரத்து எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாேல ஒத்தது அம்
மூrப் ேபா வால் $கம்ப.06025.4
உகக்கைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் உணங்குற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாட்டம் $கம்ப.06026.1
சிைகக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனைல
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முனம் பயில்வான் ேபால
$கம்ப.06026.2
மிைகத்து எழு தய ஆேயா விrநக வயப்

ேபா வால் $கம்ப.06026.3
தைகத்தல்_ெதா.ெப.(தைக_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் ேநான்ைம சாலும் தனி
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேசணில் உய்த்தான் $கம்ப.06026.4
ெவள்ளியின் ெபான்னின் நானா விளங்குபல் மணியின் விஞ்ைச $கம்ப.06027.1
ெதள்ளிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தச்சன் ைக
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06027.2
தள் அறு மைனகள் ேதாறும் முைற முைற தாவிச் ெசன்றான் $கம்ப.06027.3

ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எrேயாடும் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஊழிவழ்
 உருெமாடு ஒப்பான் $கம்ப.06027.4
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிருத யாண்டும் ெநய் ெபாழி ேவள்வி
நக்க $கம்ப.06028.1
பால் வரு பசியன் அன்பான் மாருதி வாைலப் பற்றி $கம்ப.06028.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டவன் அன்று
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
அழிவின் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06028.3
காலேம என்ன மன்ேனா கனலியும் கடிதின் உண்டான் $கம்ப.06028.4
ெகாடிையப் பற்றி விதானம் ெகாளுவி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.06029.1
ெநடிய தூைணத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) $கம்ப.06029.2
முடியச் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முழுதும்
முருக்கிற்றால் $கம்ப.06029.3
கடி ெகாள் மா நக ேதாறும் கடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) $கம்ப.06029.4
வாசல் இட்ட எr மண மாளிைக $கம்ப.06030.1
மூச முட்டி முழுதும் முருக்கிற்றால் $கம்ப.06030.2
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) இட்டு என ஓடி உைளந்து உைலப் $கம்ப.06030.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டது இrயல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எலாம் $கம்ப.06030.4
மணியின் ஆய வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி மாளிைக $கம்ப.06031.1
பிணியில் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுடக் கற்ைற ெபருக்கலால் $கம்ப.06031.2
திணி ெகாள் த உற்றது உற்றில ேதகிலா $கம்ப.06031.3

அணி வைளக் ைக நல்லா அலமந்து உளா $கம்ப.06031.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகத்ைத ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புைக மாய்த்தலால்
$கம்ப.06032.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திக்கு
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்பினா
$கம்ப.06032.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகத்து மல சில_ெப.(சில_ெப.)
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06032.3
கான் அகத்து மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன காட்சியா $கம்ப.06032.4
கூய்க் ெகாழும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குஞ்சியில் கூந்தலில் $கம்ப.06033.1
மீ ச் ெசாrந்தன மாதரும் வரரும்

$கம்ப.06033.2
ஏய்த்த தன்ைமயினால் எr இன்ைமயும் $கம்ப.06033.3
தக் ெகாளுத்தினவும் தெரழுயாைமயால் $கம்ப.06033.4
இல்லில் தங்கு வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr யாைவயும் $கம்ப.06034.1
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தந்தன ேபால்வன ெதவுல் உரு
$கம்ப.06034.2
புல்லிக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மாையப் புணப்பு அறக் $கம்ப.06034.3
கல்வித் தம் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருத்த ேபால்
$கம்ப.06034.4
ஆயது அங்கு ஒ குறள் உரு ஆய் அடித் $கம்ப.06035.1

தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகங்கள்
தரக் ெகாள்வான் $கம்ப.06035.2
மீ எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கrயவன் ேமனியில்
$கம்ப.06035.3
ேபாய் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரந்தது
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக $கம்ப.06035.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிறத்தன
கீ ழ்நிைல $கம்ப.06036.1
மாலின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின யாைனைய மானுவ $கம்ப.06036.2
ேமல் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr முற்றும்
விழுங்கலால் $கம்ப.06036.3
ேதால் உrந்து
கழன்றன_வி.மு.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேதால்
எலாம் $கம்ப.06036.4
மீ து இமம் கலந்தால் அன்ன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக $கம்ப.06037.1
ேசாதி மங்கலத் தெயாடு சுற்றலால் $கம்ப.06037.2
ேமதி மங்குலின் வழ்
 புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வழ்
 மட $கம்ப.06037.3
ஓதிமங்களின் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஒதுங்கினா $கம்ப.06037.4
ெபாடித்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாறி ேபாவன $கம்ப.06038.1
இடிக் குலங்களின் வழ்தலில்

எங்கணும் $கம்ப.06038.2
ெவடித்த ேவைல ெவதும்பிட மீ ன்குலம் $கம்ப.06038.3

துடித்து ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ேசாந்தவால்
$கம்ப.06038.4
பருகு த மடுத்து உள் உறப் பற்றலால் $கம்ப.06039.1
அருகு நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடகத் தாைரகள்
$கம்ப.06039.2
உருகி ேவைலயின் ஊடு புக்கு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.06039.3
திருகில் ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தண்டில் திரண்டவால் $கம்ப.06039.4
உைரயின் முந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எr அதால்
$கம்ப.06040.1
வைர நிவந்து அன்ன பன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக $கம்ப.06040.2
நிைரயும் நள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசாைலயும் நிற்குேமா $கம்ப.06040.3
தைரயும் ெவந்தது ெபான் எனும் தன்ைமயால் $கம்ப.06040.4
கல்லினும் வலிது ஆம் புைகக் கற்ைறயால் $கம்ப.06041.1
எல்லி ெபற்றது இைமயவ நாடு இயல் $கம்ப.06041.2
வல்லி ேகாலி நிவந்தன மா மணிச் $கம்ப.06041.3
சில்லி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரண்டன ேத
எலாம் $கம்ப.06041.4
ேபயம் மன்றினில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறங்கு எr
$கம்ப.06042.1
மாய உண்ட நறவு மடுத்ததால் $கம்ப.06042.2

தூய_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ_பட.பன்.) என்றவ ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துன்னினால் $கம்ப.06042.3
தய அன்றியும் தைமயும் ெசய்வரால் $கம்ப.06042.4
தழுவு இலங்ைக தழங்கு எr தாய்ச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06043.1
வழு இல் ேவைல உைலயின் மறுகின $கம்ப.06043.2
எழும் எழும் சுடக் கற்ைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தலால் $கம்ப.06043.3
குழுவு தண்புனல் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ெகாதித்தேவ $கம்ப.06043.4
ஊனில் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எrெயாடு
உயங்குவா $கம்ப.06044.1
கானில் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காண் எனா $கம்ப.06044.2
வானில் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகளி_ெப.)
மயங்கினா $கம்ப.06044.3
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஓடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேத இைட
வழ்ந்தன

$கம்ப.06044.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தப் படச்
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06045.1
ேசாைன மா மலத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெதவுடந்து அயல் $கம்ப.06045.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தச் சுட புண்டrகத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $கம்ப.06045.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆம் என
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

கrந்தேவ $கம்ப.06045.4

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி நாயகன் $கம்ப.06046.1
மற்கடம் தெற மாண்டனன் வாழ்வு இலம் $கம்ப.06046.2
இல் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி ஏகலம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனா $கம்ப.06046.3
வில் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
சில_ெப.(சில_ெப.) வடினா

$கம்ப.06046.4
பூ கrந்து முறி ெபாறி ஆய் அைட $கம்ப.06047.1
நா_ெப.(நா_ெப.) கrந்து சிைன நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாம்ப ஆய்
$கம்ப.06047.2
மீ கrந்து ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைண ேவ உறக் $கம்ப.06047.3
கா கrந்து கரும் கr ஆனேவ $கம்ப.06047.4
கா முழுக்க எழும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கற்ைற ேபாய் $கம்ப.06048.1
ஊ முழுக்க ெவதுப்ப உருக்கின $கம்ப.06048.2
தூ ஒழுக்கம் அறாைமயின் துன்னு ெபான் $கம்ப.06048.3
ேவ விழுப்பது
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எலாம் $கம்ப.06048.4
ெநருக்கி மீ மிைச ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அழல் $கம்ப.06049.1
ெசருக்கும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதித் திங்கைளச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
உற $கம்ப.06049.2
உருக்க ெமய்யின் அமுதம் உகுத்தலால் $கம்ப.06049.3

அரக்கரும் சில_ெப.(சில_ெப.) ஆவி ெபற்றா அேரா $கம்ப.06049.4
பருதி பற்றி நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) $கம்ப.06050.1
கருகி முற்றும் எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழு கா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.06050.2
அருகு சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருந்ைதயது
ஆய் அதின் $கம்ப.06050.3
உருகு ெபான்திரள் ஒத்தனன் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி $கம்ப.06050.4
தைள ெகாளுத்திய தாவு எr தாமணி $கம்ப.06051.1
முைள ெகாளுத்தி முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ெமாய்த்தேப
$கம்ப.06051.2
உைள ெகாளுத்த உலந்து உைலவு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.06051.3
வைள குளப்பின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) வாசிேய $கம்ப.06051.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் தலத்து ஏறலின் நள்
புைகக் $கம்ப.06052.1
ெகாழுந்து சுற்ற உயிப்பு இல ேகாளும் உற்று $கம்ப.06052.2
அழுந்துபட்டு உள ஒத்து அயந்து ஆ அழல் $கம்ப.06052.3
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்றின கூற்ைற
விழுங்குவா $கம்ப.06052.4
ேகாசிகத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) $கம்ப.06053.1
தூசு இன் உத்தrகத்ெதவுடு சுற்று உறா $கம்ப.06053.2

வாச ைமக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பற்ற மயங்கினா $கம்ப.06053.3
பாசிைழப் பரைவப் பட அல்குலா $கம்ப.06053.4
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) இலங்கிய துகிலிைன ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உண
நிருத $கம்ப.06054.1
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நைக இைளயா $கம்ப.06054.2
புலவியின் கைர
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
அமிது_ெப.(அமிது_ெப.) உணப்
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06054.3
கலவியின் கைர கண்டில மண்டின கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமல் $கம்ப.06054.4
பஞ்சரத்ெதவுடு பசும் நிறக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06055.1
அஞ்சனக் கணில் அருவி ந முைலமுன்றில் அைலப்பக் $கம்ப.06055.2
குஞ்சரத்து அன ெகாழுநைரத் தழுவு உறும் ெகாதிப்பால் $கம்ப.06055.3
மஞ்சு உறப் புகும் மின் எனப் புைக இைட மைறந்தா $கம்ப.06055.4
வைரயிைனப் புைர மாடங்கள் எr புக மகளி_ெப.) $கம்ப.06056.1
புைர இல் ெபான் கலன் வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விசும்பு
இைடப் ேபாவா $கம்ப.06056.2
கைர இல் நுண் புைகப் படைலயில் கரந்தன கலிங்கத் $கம்ப.06056.3
திைரயின் உள் ெபாதி சித்திரப் பாைவயின் ெசயலா $கம்ப.06056.4
அகரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தமும் முதலின
அேனகம் $கம்ப.06057.1

புக_ெப.(புக_ெப.) இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மரத்து உறு ெவறி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ேபாப்பப் $கம்ப.06057.2
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊழியில் கால
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பருகும் $கம்ப.06057.3
மகர ேவைலயின் ெவந்தன நந்தன வனங்கள் $கம்ப.06057.4
மிைனப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெகாழும் சுட
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் விழுங்க $கம்ப.06058.1
நிைனப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைச உற
விrகின்ற நிைலயால் $கம்ப.06058.2
சிைனப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலா நின்றவும் சில
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.06058.3
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பரந்தவும் தெரழுகில கற்பகக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
$கம்ப.06058.4
மூளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக விழுங்கலின் சுற்று உறு முழு ந
$கம்ப.06059.1
மாளும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மா மைல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதவுறும் மயங்கிப் $கம்ப.06059.2
பூைள வய்ந்து

அன்ன ேபாவன புணrயில் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கம்ப.06059.3
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாைவயும் தெரழுந்து இல
முகில்கணம் விைசப்ப $கம்ப.06059.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக விழுங்கலின் ெவள்ளி
அம் கிrயும் $கம்ப.06060.1
ஒக்க ெவற்பிேனாடு அன்னமும் காக்ைகயின் உருவ $கம்ப.06060.2

பக்க ேவைலயின் படியது பாற்கடல் முடிவில் $கம்ப.06060.3
திக்கயங்களும் கயங்களும் ேவற்றுைம தெரழுயா $கம்ப.06060.4
கrந்து சிந்திடக் கடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெதவுடந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
கதுவ $கம்ப.06061.1
உrந்த ெமய்யின ஓடின ந இைட ஒளிப்பா $கம்ப.06061.2
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தலும் குஞ்சியும்
மிைடதலில் தாமும் $கம்ப.06061.3
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேவகின்ற ஒத்தன எறிதிைரப்
பரைவ $கம்ப.06061.4
மருங்கின் ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தனி மகைவ $கம்ப.06062.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ைகயால் பற்றி மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகவு
பின் அரற்ற $கம்ப.06062.2
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நெராடு ெநறிகுழல்
சுறுக் ெகாள நங்கிக் $கம்ப.06062.3
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வழ்ந்தன

அரக்கிய கதறி
$கம்ப.06062.4
வில்லும் ேவலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குந்தமும் முதலின விறகாய்
$கம்ப.06063.1
எல் உைடச் சுட எனப் புக_ெப.(புக_ெப.) எஃகு எலாம் உருகத் $கம்ப.06063.2
ெதவுல்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைல ெதவுடந்து ேப
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அன்ன ெதவுழிலச் $கம்ப.06063.3

சில்லி உண்ைடயில் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன
பைடக்கலச் சாைல $கம்ப.06063.4
ெசய் ெதவுடக் கன வல்லியும் புேராைசயும் சிந்தி $கம்ப.06064.1
ெநாய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எr நுைழய $கம்ப.06064.2
ெமாய் தடச் ெசவி நிறுத்தி வால் முதுகிைன முருக்கிக் $கம்ப.06064.3
ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து ஓடின ஓைட
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களி மா $கம்ப.06064.4
ெவருளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைகப் படைலயின் ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருவி $கம்ப.06065.1
இருளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விழுந்தன எழுந்தில
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $கம்ப.06065.2
மருளில் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) விழுங்கிட உலந்தன
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ $கம்ப.06065.3
அருள் இல் வஞ்சைரத் தஞ்சம் என்று அைடந்தன
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கம்ப.06065.4
நைர வற்றிடப் பருகி மா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தடவித்
$கம்ப.06066.1
தாருைவச் சுட்டு மைலகைளத் தணல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனிமா $கம்ப.06066.2
ேமருைவப் பற்றி எrகின்ற கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபால் $கம்ப.06066.3
ஊைர முற்றுவித்து இராவணன் மைன புக்கது உய த $கம்ப.06066.4
வான மாதரூம் மற்று உள மகளிரும் மறுகிப் $கம்ப.06067.1

ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான திக்கு அறிவரும்
இrயல ேபானா $கம்ப.06067.2
ஏைன நின்றவ எங்கணும் இrந்தன இலங்ைகக் $கம்ப.06067.3
ேகான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பதி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எனக் குைலவா $கம்ப.06067.4
நாவியும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கலைவயும் கற்பகம்
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06068.1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இைனயன புைகயத் $கம்ப.06068.2
ேதவு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசறி
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனத் திைசயின்
$கம்ப.06068.3
பாைவமா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குழல்களும் பrமளம் கமழ்ந்த
$கம்ப.06068.4
சூழும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட ெதவுடந்திட யாவரும் ெதவுடரா
$கம்ப.06069.1
ஆழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில்
இராவணன் மைனயில் $கம்ப.06069.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உண்டிட
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்று
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06069.3
ஏழும் ெவந்தன ஒத்தன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) நிைல ஏழும் $கம்ப.06069.4
ெபான் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புைர த $கம்ப.06070.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஒத்து உய தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா நிைலக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கம்ப.06070.2

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துற்று எr பருகிட ெநrவு உற
உருகித் $கம்ப.06070.3
தெனமூ திைசக்கும் ஓ ேமரு உண்டு ஆம் எனத் தெரழுந்த $கம்ப.06070.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
அரக்கனும் அrைவய குழுவும் $கம்ப.06071.1
புைன மணிப் ெபாலி புட்பக விமானத்துப் ேபானா $கம்ப.06071.2
நிைனயும் மாத்திைர யாவரும் நங்கின
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06071.3
விைன இலாைமயில் ெவந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல் இலங்ைக
$கம்ப.06071.4
ஆழித் ேதரவன் அரக்கைர அழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06072.1
ஏழுக்கு ஏெழன அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகங்கள் எrயும் $கம்ப.06072.2
ஊழிக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றேதா பிறிது ேவறு உண்டநூ $கம்ப.06072.3
பாழித் த சுட ெவந்தது என் நக எனப் பகந்தான் $கம்ப.06072.4
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பின தங்கைளத் திருெவாடும் காணா
$கம்ப.06073.1
இரங்குகின்ற வல் அரக்க ஈது இயம்பின இைறேயாய் $கம்ப.06073.2
தரங்க ேவைலயின் ெநடிய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வால் இட்ட தழலால்
$கம்ப.06073.3
குரங்கு சுட்டது என்று உைரத்தலும் இராவணன் ெகாதித்தான் $கம்ப.06073.4

இன்று புன் ெதவுழில் குரங்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலியினால் இலங்ைக
$கம்ப.06074.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா நறு எழுகின்றது ெநருப்புத்
$கம்ப.06074.2
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேதக்கிடுகின்றது
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) சிrப்பா $கம்ப.06074.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று ேபா இராவணன் வலி என நக்கான் $கம்ப.06074.4
உண்ட ெநருப்ைபக் $கம்ப.06075.1
கண்டு எதி பற்றிக் $கம்ப.06075.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணக என்றான்
$கம்ப.06075.3
அண்டைர ெவன்றான் $கம்ப.06075.4
உற்று அகலா முன் $கம்ப.06076.1
ெசற்ற குரங்ைகப் $கம்ப.06076.2
பற்றுமின் என்றான் $கம்ப.06076.3
முற்றும் உணந்தான் $கம்ப.06076.4
சா அயல் நின்றா $கம்ப.06077.1
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விைரந்தா $கம்ப.06077.2
ேநருதும் என்றா $கம்ப.06077.3
ேதrன ெசன்றா $கம்ப.06077.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இகந்தா $கம்ப.06078.1

வில்ல ெவகுண்டா $கம்ப.06078.2
பல் அதிகாரத் $கம்ப.06078.3
ெதவுல்ல ெபயந்தா $கம்ப.06078.4
நெகழு ேவைல நிமிந்தா $கம்ப.06079.1
தாெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சைமந்தா $கம்ப.06079.2
ேபாெகழு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனந்தா $கம்ப.06079.3
ஓ எழு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உயந்தா $கம்ப.06079.4
விண்ணிைன ேமைல விளம்பா $கம்ப.06080.1
மண்ணிைன ஓடி வைளந்தா $கம்ப.06080.2
அண்ணைல ஓடி அைணந்தா $கம்ப.06080.3
கண்ணினில் ேவறு அயல் கண்டா $கம்ப.06080.4
பற்றுதி பற்றுதி என்பா $கம்ப.06081.1
எற்றுதி எற்றுதி என்பா $கம்ப.06081.2
சுற்றுதி சுற்றுதி என்பா $கம்ப.06081.3
முற்றின முற்றும் முனிந்தா $கம்ப.06081.4
ஏல் ெகாடு வஞ்ச எதிந்தா $கம்ப.06082.1
கால் ெகாடு ைக ெகாடு காேபால் $கம்ப.06082.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு ேகாலின ெவம்த $கம்ப.06082.3
வால் ெகாடு தானும் வைளந்தான் $கம்ப.06082.4
பாதவம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பகுத்தான் $கம்ப.06083.1
மாதிரம் வாலின் வைளந்தான் $கம்ப.06083.2

ேமாதினன் ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிந்தா
$கம்ப.06083.3
ஏதியும் நாளும் இழந்தா $கம்ப.06083.4
நூறிட மாருதி ெநாந்தா $கம்ப.06084.1
ஊறிட ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இடு புண் ந $கம்ப.06084.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊrடு ெசம்த
$கம்ப.06084.3
ஆறிட ஓடினது ஆறாய் $கம்ப.06084.4
ேதாற்றின துஞ்சின அல்லால் $கம்ப.06085.1
ஏற்று இகல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எதிந்தா $கம்ப.06085.2
காற்றின் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கைல கற்றான் $கம்ப.06085.3
கூற்றினும் மும்மடி ெகான்றான் $கம்ப.06085.4
மஞ்சு உறழ் ேமனிய வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.06086.1
ெமாய்ம்பின வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

முடிந்தா $கம்ப.06086.2
ஐம்பதினாயிர அல்லா $கம்ப.06086.3
ைபம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவைல படந்தா $கம்ப.06086.4
ேதாய்த்தனன் வால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேதாயக் $கம்ப.06087.1
காய்த்திய ேவைல கலந்தா $கம்ப.06087.2
ேபாய்த்தில ெபான்றின ேபானா $கம்ப.06087.3
ஏய்த்து என ைமந்த எதிந்தா $கம்ப.06087.4
சுற்றின ேதrன ேதாலா $கம்ப.06088.1

வில் ெதவுழில் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

விைளத்தா $கம்ப.06088.2
எற்றினன் மாருதி எற்ற $கம்ப.06088.3
உற்று எழு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உைலந்தா $கம்ப.06088.4
விட்டு உய விஞ்ைசய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த $கம்ப.06089.1
வட்ட முைலத் திரு ைவகும் $கம்ப.06089.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) திரள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புறத்தும் $கம்ப.06089.3
சுட்டிலது என்பது ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.06089.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ்ந்தான் $கம்ப.06090.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வியந்தான் $கம்ப.06090.2
உய்ந்தெனன் என்ன உவந்தான் $கம்ப.06090.3
ைபந்ெதவுடி தாள்கள் பணிந்தான் $கம்ப.06090.4
பாத்தனள் சானகி பாரா $கம்ப.06091.1
ேவத்து எr ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) குளிந்தாள் $கம்ப.06091.2
வாத்ைத என்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) என்னாப்
$கம்ப.06091.3
ேபாத் ெதவுழில் மாருதி ேபானான் $கம்ப.06091.4
ெதள்ளிய மாருதி ெசன்றான் $கம்ப.06092.1
கள்ள அரக்ககள் கண்டால் $கம்ப.06092.2

எள்ளல பற்றுவ என்னா $கம்ப.06092.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எrேயானும் ஒளித்தான் $கம்ப.06092.4
நங்குெவன் விைரவின் என்னும் நிைனவினன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) $கம்ப.06093.1
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குடுமிக் குன்ைற அருக்கனில்
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயன் $கம்ப.06093.2
வங்கினன்

உலைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விழுங்கினன் என்ன
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.06093.3
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதவுழுது
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசும்பு இைடக் கடிது
ேபானான் $கம்ப.06093.4
ைமநாகம் என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ைறயும்
மரபின் எய்திக் $கம்ப.06094.1
ைக நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைனேயான் உற்றது உணத்தினன் கணத்தின்
காைலப் $கம்ப.06094.2
ைப நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
நிகக்கும்_ெப.எச்.(நிக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06094.3
ெகாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
சிந்தும் குன்றிைடக் குதியும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06094.4
ேபாய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓ ெபாம்மல்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06095.1

வாய் ெவrஇ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி வானர
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

மன்ேனா $கம்ப.06095.2
பாய்வரு நளத்து ஆங்கண் இருந்தன பறைவப் பாப்பு $கம்ப.06095.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) வரக் கண்டது அன்ன உவைகயின் தளித்தா அம்மா
$கம்ப.06095.4
அழுதன சிலவ முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன சிலவ அண்மித் $கம்ப.06096.1
ெதவுழுதன சிலவ ஆடித் துள்ளின சிலவ அள்ளி $கம்ப.06096.2
முழுது உற விழுங்குவா ேபால் ெமாய்த்தன சிலவ முற்றும் $கம்ப.06096.3
தழுவின சிலவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுமந்தன சிலவ தாங்கி $கம்ப.06096.4
ேதெனாடு கிழங்கும் காயும் நறியன அrதின்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06097.1
ேமல்முைற ைவத்ேதாம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நுகந்தைன ெமலிவு
ததி $கம்ப.06097.2
மான வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகேம எங்கட்கு உைரத்தது மாற்றம் என்று
$கம்ப.06097.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நுக சாகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முைறமுைற
சிலவ தந்தா $கம்ப.06097.4
தாள்களில் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேதாளில் தைலகளில் தடக்ைக
தம்மில் $கம்ப.06098.1
வாள்களில் ேவலில் வாளி மைழகளின் வகிந்த புண்கள் $கம்ப.06098.2
நாள்கள்ேமல் உலகில் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணன நம்பி தன்ைன $கம்ப.06098.3

ஊழ் ெகாள ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) உயி உக
உைளந்து உயித்தா $கம்ப.06098.4
வாலி காதலைன முந்தி வணங்கினன் எண்கின் மன்ைனக் $கம்ப.06099.1
கால் உற வணங்கிப் பின்ைனக் கடன்முைற கடேவாக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06099.2
ஏலுற இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கண்
இருந்தவன் எதிந்ேதாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06099.3
ஞால நாயகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதவி ெசால்லினள் நன்ைம என்றான்
$கம்ப.06099.4
என்றலும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி எழுந்தன இைறஞ்சித் தாழ்ந்து
$கம்ப.06100.1
நின்றன உவைக ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மல
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்ச $கம்ப.06100.2
ெசன்றது முதலா வந்தது இறுதியாச் ெசப்பல் பாைல $கம்ப.06100.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உரேவாய் என்னச் ெசால்லுவான் மருத்து
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.06100.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தைக ேதவி உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அைமயச் ெசால்லிப்
$கம்ப.06101.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அைடயாளம் ைக
ெகாண்டதும் புகன்று ேபாrல் $கம்ப.06101.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கேராடு நிகழ்ந்ததும் ெநருப்புச் சிந்தி $கம்ப.06101.3
மீ ண்டதும் விளம்பான் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெவன்றிைய உைரப்ப ெவள்கி $கம்ப.06101.4

ெபாருதைம புண்ேண ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்றைம ேபாந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06102.1
உைர ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ த இட்டது
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புைகேய ஓத $கம்ப.06102.2
கருதல ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ேதவி மீ ண்டிலாச் ெசயேல காட்ட
$கம்ப.06102.3
தெரழுதர உணந்தா பின்ன என் இனிச் ெசய்தும் என்றா $கம்ப.06102.4
யாவதும் இனி ேவறு எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டுவது இைறயும் இல்ைல $கம்ப.06103.1
ேசவகன் ேதவி தன்ைனக் கண்டது விைரவின் ெசப்பி $கம்ப.06103.2
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய ஆற்றேல ஆம் $கம்ப.06103.3
ேபாவது புலைம என்னாப் ெபாருக்ெகன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா $கம்ப.06103.4
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) களிப்பிேனாடும் புங்கவன்
சிைலயின் நின்றும் $கம்ப.06104.1
ஏயின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என்ன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாவிக் $கம்ப.06104.2
காய் கதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுக்கும் காலத்து $கம்ப.06104.3
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) வரரும்

ேபாய் மதுவனம்
அதில் இறுத்தா $கம்ப.06104.4

ஏத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சால
என்பது ஓ வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அத்து
$கம்ப.06105.1
ஆதலால் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேதய்ந்து வருந்தினம் அளியம் எம்ைமச்
$கம்ப.06105.2
சாதல் தத்து அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர தந்தருள்
உணவும் என்னப் $கம்ப.06105.3
ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வாலி ேசய்பால் என்று உடன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா $கம்ப.06105.4
அங்கதன் தன்ைன அண்மி மனும் இருைக கூப்பிக் $கம்ப.06106.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) தங்கு அலங்கல் மாப ன்னுைடக் குரக்குச்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.06106.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ஒழிந்து சால ந்தின ேவைட ஓடி
$கம்ப.06106.3
இங்கு இதற்கு அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் வுல்
உமிழ் பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) என்றான் $கம்ப.06106.4
என அவனும் ேநந்தான் நரைலயும் நடுங்க ஆத்துச் $கம்ப.06107.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசழு
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அதனின் ஊேட $கம்ப.06107.2
ஒன்றின் முன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒடிக்கும்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06107.3

தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தின்று உவைக கூரும்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக அளியின் ெமாய்த்ேத $கம்ப.06107.4
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) வாய்க்ெகாள்ளும் ேதைன ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
உண்டு எளிதில் ேபாவா $கம்ப.06108.1
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ைகக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதைன
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப் ேபாவா
$கம்ப.06108.2
ஒருவேராடு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஒன்றத் தழுவுவ விழுவ ஓடி
$கம்ப.06108.3
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ேமல் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஏறி ஓைக என்று
உவைககூவா $கம்ப.06108.4
இன்னன நிகழும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) எrவிழித்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறி $கம்ப.06109.1
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானர
அவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06109.2
மன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதிேரான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ஆைணைய மறுத்து நவி $கம்ப.06109.3
என் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன ெசய்த
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உயிக்கு இறுதி என்ன $கம்ப.06109.4
முனியுமால் எம்ைம எம் ேகான் என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெமாழிந்து ேபாந்து $கம்ப.06110.1
கனியும் மா மது வனத்ைதக் கட்டு அழித்திட்டது இன்று $கம்ப.06110.2

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தரு கவியின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
நண்ணலா ெசய்ைக நாண $கம்ப.06110.3
இனி எமால் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்று என்னத்
ததிமுகற்கு இயம்பினாேர $கம்ப.06110.4
ேகட்டவன் யாவேர அம் மதுவனம் ேகடு சூழ்ந்தா $கம்ப.06111.1
காட்டி என்று எழுந்தான் அன்னா வாலிேசய் முதல கற்ேறா $கம்ப.06111.2
ஈட்டம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தது ஆக அங்கதன்
ஏவல் தன்னால் $கம்ப.06111.3
மாட்டின கவியின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மதுவள உலைவ ஈட்டம்.
$கம்ப.06111.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கிள மதுைகயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைணயால்
உறுதி ெகாண்ேட $கம்ப.06112.1
குரங்கினம் தம்ைமெயல்லாம் விலக்கினம் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) கூறிக்
$கம்ப.06112.2
கரங்களால் எற்ற ெநாந்ேதம் காவேலாய் என்னேலாடும் $கம்ப.06112.3
தரம் கிள தாைத பட்டது அறிந்திலன் தனயன் ேபாலும். $கம்ப.06112.4
என உைரத்து அனலின் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேகாடி $கம்ப.06113.1
கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கவியின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கல் எனக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்ல $கம்ப.06113.2
புைன மதுச்ேசாைல புக்கான் மதுநுக புனிதச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.06113.3

அனகைன வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடி
அங்கதன் அடியில் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.06113.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வாலிக்கு ஈந்த இன்சுைவ மதுவின்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $கம்ப.06114.1
அந்தரத்தவக்கும் ேநாக்கற்கு அrய என் ஆைண தன்ைனச் $கம்ப.06114.2
சிந்திைன கதிேரான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) திறலிைன அறிதி அன்ேற
$கம்ப.06114.3
மந்தரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளாய் இற்றது உன்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இன்ேற $கம்ப.06114.4
மதுவனம் தன்ைன இன்ேன மாட்டுவித்தைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்னாக்
$கம்ப.06115.1
கதும் என வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ேமல்
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) கரும்
கல் பாைற $கம்ப.06115.2
அதுதைனப் புறங்ைகயாேல அகற்றி அங்கதனும் சீறித் $கம்ப.06115.3
ததிமுகன் தன்ைனப் பற்றிக் குத்தினன் தடக்ைக தன்னால் $கம்ப.06115.4
வாய் வழி குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசார மணிக் ைகயால் மலங்க ேமாதிப்
$கம்ப.06116.1
ேபாய் ெமாழி கதிேரான் ைமந்தற்கு என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைனப் ேபாக்கித் $கம்ப.06116.2
த எழும் ெவகுளி ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்ைனக்
$கம்ப.06116.3

காய் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகயால் குத்துதி
கட்டி என்றான் $கம்ப.06116.4
பிடித்தன ெகாடிகள் தன்னால் பிணித்தன பின்னும் முன்னும் $கம்ப.06117.1
இடித்தன அசனி அஞ்ச எறுழ்வலிக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஓச்சி
$கம்ப.06117.2
துடித்தன உடல்கள் ேசாந்தா ெசால்லும் ேபாய் நரும் என்னப் $கம்ப.06117.3
படித்தனன் வாலி ைமந்தன். பயத்துடன் அவரும் ேபானா $கம்ப.06117.4
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குைடயுமா ேபால் மதுக் குைடந்து ஆடி தம் தம்
$கம்ப.06118.1
தைலவகட்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேதனும் கனிகளும் பிறவும் தந்ேத
$கம்ப.06118.2
உைலவு உறு வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தந்திட்டு உபவனத்து இருந்தா
இப்பால் $கம்ப.06118.3
சிைல வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும் ேதேரான்
தெறறும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) தணிவு பாத்ேத $கம்ப.06118.4
முத்தைல எஃகினாற்கும் முடிப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருமம்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06119.1
வித்தகத் தூதன் மீ ண்டது இறுதியா
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06119.2
அத்தைல அறிந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைறந்தனம் ஆழியான் மாட்டு
$கம்ப.06119.3
இத்தைல நிகழ்ந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்புவான் எடுத்துக்
ெகாண்டாம் $கம்ப.06119.4

ேசற்று இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைர மலத் திருைவத் ேதக எனக் $கம்ப.06120.1
காற்றின் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) முதல் கவியின் ேசைனைய $கம்ப.06120.2
நால் திைச மருங்கினும் ஏவி நாயகன் $கம்ப.06120.3
ேதற்றினன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
கவியின் ெசம்மேல $கம்ப.06120.4
காவைர இருந்துள கதிrன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கம்ப.06121.1
சீrய ெசாற்களால் தெரறுட்ட ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கணான் $கம்ப.06121.2
ஆருயி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயன் ஆம் என $கம்ப.06121.3
ேசாெதவுறும் உயித்து உயித்து உணரத் ேதான்றுவான் $கம்ப.06121.4
தண்டல் இல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச மூன்றும் தாயின $கம்ப.06122.1
கண்டில மடந்ைதைய என்னும் கட்டுைர $கம்ப.06122.2
உண்டு உயி அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் $கம்ப.06122.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அனுமைன நிைனயும்
சிந்ைதயான் $கம்ப.06122.4
ஆrயன் அருந்துயக் கடலுள் ஆழ்பவன் $கம்ப.06123.1
சீrயது அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசய்ைக தவு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $கம்ப.06123.2
மூr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பழிெயாடு முடிந்தது ஆம் எனச் $கம்ப.06123.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) புதல்வைன ேநாக்கிச் ெசால்லினான் $கம்ப.06123.4
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இறந்தன
குன்றத் தெனமூ திைச $கம்ப.06124.1

ெவறிக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழலிைய நாடல் ேமயினா $கம்ப.06124.2
மறித்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்தில மாண்டுளா ெகாேலா $கம்ப.06124.3
பிறித்து அவக்கு உற்றுளது என்ைன ெபற்றிேயாய் $கம்ப.06124.4
மாண்டனள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) மாண்ட வாத்ைதைய $கம்ப.06125.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவக்கு உைரத்தலின்
விளிதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாப் $கம்ப.06125.2
பூண்டது ஓ துய ெகாடு ெபான்றினா ெகால்ேலா $கம்ப.06125.3
ேதண்டின இன்னமும் திrகின்றா ெகால்ேலா $கம்ப.06125.4
கண்டன அரக்கைரக் கறுவு ைகம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06126.1
மண்டு அம ெதவுடங்கினா வஞ்ச மாையயால் $கம்ப.06126.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் அதனில் ேமவினெகால் ேவறு இலாத் $கம்ப.06126.3
தண்டல் இல் ெநடுஞ்சிைறத் தைளப்பட்டா ெகாேலா. $கம்ப.06126.4
கூறின நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருக்ைக
கூடலம் $கம்ப.06127.1
ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் $கம்ப.06127.2
ஆறின அருந்தவம் அயகின்றா ெகால்ேலா $கம்ப.06127.3
ேவறு அவக்கு உற்றது என் விளம்புவாய் என்றான் $கம்ப.06127.4
என்று உைரத்து இட உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏல்ைவயில்
$கம்ப.06128.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ததிமுகன் வானைர ஈசன் முன் $கம்ப.06128.2

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைலப் ெபாழிதரு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) தன்ெனாடும்
$கம்ப.06128.3
குன்று எனப் பணிந்தனன் இருைக கூப்பிேய $கம்ப.06128.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய ேகள் இன்று நாைளேயாடு
$கம்ப.06129.1
அழிந்தது மதுவனம் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றலும்
$கம்ப.06129.2
வழிந்திடு குருதியின் வதனம் ேநாக்கிேய $கம்ப.06129.3
ெமாழிந்திடு அங்கு யா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முடித்து உடூளா என
$கம்ப.06129.4
நலனும் குமுதனும் ெநடிய குன்றேம $கம்ப.06130.1
ேபால் உய சாம்பனும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபாத்து என $கம்ப.06130.2
ேமல் எழு ேசைனயும் விைரவின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறாச் $கம்ப.06130.3
சால்பு உைட மதுவனம் தைன அழிப்பேவ $கம்ப.06130.4
தைகந்த அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசைனையத் தள்ளி நின்ைனயும்
$கம்ப.06131.1
இகழ்ந் துைரத்து இையந்தனன் வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) மனக்கு $கம்ப.06131.2
உகந்தன புகன்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ெபாறாைமேய $கம்ப.06131.3
புைகந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாைறயின் புணப்பு நக்கிேய $கம்ப.06131.4
இைமத்தல்முன் வாலிேசய் எழில்ெகாள் யாக்ைகையச் $கம்ப.06132.1
சைமத்தி என்று எறிதரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைகயால் தைகந்து $கம்ப.06132.2

அைமத் தரு கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) என அழன்று என் பற்றிேய $கம்ப.06132.3
குைமத்து உயி பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறு ேபாய் என்றான். $கம்ப.06132.4
ஏம்பேலாடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவி கான்முைள
$கம்ப.06133.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண அமலைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதவுடி $கம்ப.06133.2
ேமம்படு கற்பினள் என்னும் ெமய்ம்ைமையத் $கம்ப.06133.3
தாம் புகன்றிட்டது இச்சலம் என்று ஓதினான் $கம்ப.06133.4
பண் தரு கிளவியாள் தன்ைனப் பாங்கு உறக் $கம்ப.06134.1
கண்டன அன்னது ஓ களிப்பினால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06134.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற மதுவனம்
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாந்தியது $கம்ப.06134.3
அண்ட நாயக இனி அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தக என $கம்ப.06134.4
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) தெனமூ
திைச வாவினா எனப் $கம்ப.06135.1
புந்தி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன ெகால் புகலல்
பால என்று $கம்ப.06135.2
எந்ைதயும்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) இரவி
கான்முைள $கம்ப.06135.3

ெநாந்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ததிமுகன் தன்ைன ேநாக்கிேய $கம்ப.06135.4
யா அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) இறுத்தவ இயம்புவாய் என $கம்ப.06136.1
மாருதி வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) மயிந்தன் சாம்பவன் $கம்ப.06136.2
ேசாவு அறு பதிெனழுேவாகள் துன்னினா $கம்ப.06136.3
ஆகலி நாண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும்
ேசைனயா $கம்ப.06136.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தேபாது இரவி
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கம்ப.06137.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ததிமுகன் வதனம் ேநாக்கிேய $கம்ப.06137.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு உணத்துவது உளது வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கம்ப.06137.3
புன் ெதவுழில் ெசய்ைக ேச புணப்பன் அல்லனால் $கம்ப.06137.4
ெகாற்றவன் பணி தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெணமூ திைர
$கம்ப.06138.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச எலாம் துருவித்
ேதாைகையப் $கம்ப.06138.2
பற்றிய பைகஞைரக் கடிந்து பாங்க
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06138.3
உற்றன அவைர யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைரப்பது என்ைனேயா
$கம்ப.06138.4
அன்றியும் வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆதலின் $கம்ப.06139.1
பின்றுதல் தது_ெப.(தது_ெப.) அேரா பிணங்கும் சிந்ைதயாய் $கம்ப.06139.2

ஒன்றும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணரைல உறுதி ேவண்டுேமல் $கம்ப.06139.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவன்தைனச் சரண் ேசதி
ஈண்டு என $கம்ப.06139.4
வணங்கிய ெசன்னியன் மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாயினன் $கம்ப.06140.1
உணங்கிய சிந்ைதயன் ஒடுங்கும் ேமனியன் $கம்ப.06140.2
கணங்ேகளாடு ஏகி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நண்ணினான் $கம்ப.06140.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கிள தாrனான் மறித்தும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேரா $கம்ப.06140.4
கண்டனன் வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) கறுவு ைகம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06141.1
விண்டவன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) எதி மீ ண்டுளான் எனின் $கம்ப.06141.2
உண்டிடுகுதும் உயி என்ன உன்னினான் $கம்ப.06141.3
ெதவுண்டு எனத் ததிமுகன் ெதவுழுது ேதான்றினான் $கம்ப.06141.4
ேபாழ்ந்து அன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைற ெபாறுக்க எனா
$கம்ப.06142.1
வழ்ந்தனன்

அடி மிைச வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வாலி
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கம்ப.06142.2
தாழ்ந்து ைக பற்றி ெமய் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ைமயான்
$கம்ப.06142.3
சூழ்ந்ததும் ெபாறுக்க எனா முதன்ைம ெசால்லினான் $கம்ப.06142.4

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முதல்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இறத்தல்
எண்ணிேய $கம்ப.06143.1
ஏம் உற துய துைடத்து அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏற்றம் ேபால் $கம்ப.06143.2
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணவன் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தள்ள
ந $கம்ப.06143.3
ேபாம் எனத் ெதவுழுது முன் அனுமன் ேபாயினான் $கம்ப.06143.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) குrசிலும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) மாறினான்
$கம்ப.06144.1
ெவன்றி ெகாள் கதிரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
ஆறினான் $கம்ப.06144.2
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவரும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதேல $கம்ப.06144.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஏகினா நைவக்கண் நங்கினா $கம்ப.06144.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்து இராமனும் இரவி ேசயிைன $கம்ப.06145.1
ஒப்பு உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனய $கம்ப.06145.2
தப்பு அறக் கண்டனம் என்பேரா தகாது $கம்ப.06145.3
அப்புறத்து என்பேரா அைறதியால் என்றான் $கம்ப.06145.4
என்புழி அனுமனும் இரவி என்பவன் $கம்ப.06146.1
தெனமூ புலத்து உளன் எனத் தெரழுவது ஆயினான் $கம்ப.06146.2

ெபான் ெபாழி தடக்ைக அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு இல் வரனும்

$கம்ப.06146.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு சிந்ைதயன் அைமய ேநாக்கினான் $கம்ப.06146.4
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அனுமனும்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏந்தல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.06147.1
ெமாய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதவுழுகிலன் முளr
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06147.2
ைதயைல ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலயன்
ைகயினன் $கம்ப.06147.3
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடிது இைறஞ்சி வாழ்த்தினான் $கம்ப.06147.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறலவன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தெரழுய ேநாக்கினான்
$கம்ப.06148.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இயல் ஓதியும் வலியள் மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06148.2
கண்டதும் உண்டு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கற்பும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனக் $கம்ப.06148.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
குறிப்பினால் உணரும் ெகாள்ைகயான் $கம்ப.06148.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசய்ைகைய அளைவ ஆம்
எனா $கம்ப.06149.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணவினால் விைளந்தது
உன்னினான் $கம்ப.06149.2

வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மலக்கண் விம்மின $கம்ப.06149.3
நங்கினது அருந்துய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நண்டேத $கம்ப.06149.4
கண்டெனன் கற்பினுக்கு அணிையக் கண்களால் $கம்ப.06150.1
ெதள் திைர அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைகத் தெனமூ நக $கம்ப.06150.2
அண்ட நாயக இனித் தவிதி ஐயமும் $கம்ப.06150.3
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் $கம்ப.06150.4
உன் ெபருந்ேதவி என்னும் உrைமக்கும் உன்ைனப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06151.1
மன் ெபரு மருகி என்னும் வாய்ைமக்கும் மிதிைல மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கம்ப.06151.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தனைய என்னும்
தைகைமக்கும் தைலைம சான்றாள் $கம்ப.06151.3
என் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தெயமூவம் ஐயா இன்னமும் ேகட்டி என்பான்
$கம்ப.06151.4
ெபான் அலது இல்ைல ெபான்ைன ஒப்பு எனப் ெபாைறயில்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06152.1
தன்னலது இல்ைல தன்ைன ஒப்பு எனத் தனக்கு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06152.2
நின்னலது இல்ைல நின்ைன ஒப்பு என நினக்கு ேநந்தாள் $கம்ப.06152.3
என்னலது இல்ைல என்ைன ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் $கம்ப.06152.4
உன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உன்னது ஆக்கி உய புகழ்க்கு
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஆய $கம்ப.06153.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தன்னது ஆக்கி தன்ைன
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனிைம ெசய்தான் $கம்ப.06153.2
வன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கூற்றுக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
வாழ்வித்து $கம்ப.06153.3
என் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனக்குத் தந்தாள்_வி.மு.(தாவி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) என் இனிச் ெசய்வது எம்ேமாய் $கம்ப.06153.4
வில் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வர வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந இலங்ைக ெவற்பில் $கம்ப.06154.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவத்தள் ஆய
நங்ைகையக் கண்ேடன் அல்ேலன் $கம்ப.06154.2
இல் பிறப்பு என்பது ஒன்றும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாைற என்பது
ஒன்றும் $கம்ப.06154.3
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் ெபயரது ஒன்றும் களி நடம் புrயக் கண்ேடன்
$கம்ப.06154.4
கண்ணினும் உைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
கருத்தினும் உைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வாயின் $கம்ப.06155.1
எண்ணினும் உைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகாங்ைக இைணக்குைவ தன்னின்
ஓவாது $கம்ப.06155.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காமன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ெதவுைளத்த ஆறாப் $கம்ப.06155.3
புண்ணிலும் உைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்ைனப் பிrந்தைம ெபாருந்திற்று
ஆேமா $கம்ப.06155.4

ேவைலயுள் இலங்ைக என்னும் விr நக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் $கம்ப.06156.1
காைலயும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தானும் இல்லது ஓ கனகக் கற்பச்
$கம்ப.06156.2
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் ெதவுடுத்த தூய
$கம்ப.06156.3
சாைலயின் இருந்தாள் ஐய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆம்
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) $கம்ப.06156.4
மண்ெணாடும் ெகாண்டுேபானான் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய கற்பினாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06157.1
புண்ணிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தண்ட அஞ்சுவான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06157.2
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கருத்து இலாள் ெதவுடுதல்
கண்ணின் $கம்ப.06157.3
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூறு ஆய் மாய்தி என்றது ஓ ெமாழி உண்டு
என்பா $கம்ப.06157.4
தண்டிலன் என்னும் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) திைசமுகன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.)
$கம்ப.06158.1
கீ ண்டு இலது அனந்தன் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) கிழிந்து இலது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.06158.2
மீ ண்டில சுடகள் யாவும் விழுந்தில ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெசய்ைக
$கம்ப.06158.3

மாண்டிலது என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) வாய்ைமயான் உணதி மன்ேனா
$கம்ப.06158.4
ேசாகத்தாள் ஆய நங்ைக கற்பினால் ெதவுழுதற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06159.1
மாகத்தா ேதவிமாரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உற்றா
மற்ைறப் $கம்ப.06159.2
பாகத்தாள் இப்ேபாது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத் தாளும் $கம்ப.06159.3
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெமௗலி ேமலாள்
$கம்ப.06159.4
இலங்ைகைய முழுதும் நாடி இராவணன் இருக்ைக எய்திப் $கம்ப.06160.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குைழயவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாது உற
ேநாக்கிப் ேபாந்ேதன் $கம்ப.06160.2
அலங்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புக்ேகன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அணங்கு அன்னாைளக் $கம்ப.06160.3
கலங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரயிற்று ஆய கண்ணின் நக்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கண்ேடன் $கம்ப.06160.4
அரக்கிய அளவு அற்றாகள் அலைகயின் குழுவும் அஞ்ச $கம்ப.06161.1
ெநருக்கின காப்ப நின்பால் ேநயேம அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நக்க $கம்ப.06161.2
இரக்கம் என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தாேன ஏந்து இைழ வடிவம் எய்தித்
$கம்ப.06161.3
தருக்கு உய சிைற உற்று அன்ன தைகயள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தமியள்
அம்மா $கம்ப.06161.4

மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பின்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நின்பால் ைவத்த $கம்ப.06162.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
கண்களில் தெவழுட்டி தராக் $கம்ப.06162.2
காண் பிறந்தைமயால் நேய கண் அகன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தன்னுள்
$கம்ப.06162.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உண்டைன யாதி அன்ேற $கம்ப.06162.4
அயிப்பு இல காண்பா முன்னும் அறிந்தில எனினும் ஐய $கம்ப.06163.1
எயில் புைன இலங்ைக மூதூ இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) யாக்ைகக்கு ஏற்ற
$கம்ப.06163.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புைர இயலினாரும் ைமந்தரும் நாளும் ஆங்ேக
$கம்ப.06163.3
உயிப்ெபாடும் உயிrேனாடும் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவாரும் $கம்ப.06163.4
ைதயைல வணங்கற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைடெபறும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06164.1
ஐய நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.06164.2

எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினன்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்ைக $கம்ப.06164.3
ெவய்து உைர ெசால்லச் சீறிக் ேகாறல் ேமல்ெகாண்டு விட்டான் $கம்ப.06164.4
ஆயிைட அணங்கின் கற்பும் ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளும்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06165.1
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறனும் என்று இங்கு இைனயன ெதவுடந்து
காப்பப் $கம்ப.06165.2
ேபாயினன் அரக்கிமாைரச் ெசால்லுமின் ெபாதுவின் என்றாங்கு $கம்ப.06165.3
ஏயினன் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கி
இற்றா $கம்ப.06165.4
அன்னது ஓ ெபாழுதில் நங்ைக ஆருயி துறப்பதாக $கம்ப.06166.1
உன்னினள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திக் ெகாம்ெபாடும்
உைறப்பச் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06166.2
தன்மணிக் கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சாத்தும் அளைவயில்
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாேயன் $கம்ப.06166.3
ெபான் அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ெபய புகன்ற ேபாழ்தில்
$கம்ப.06166.4
வஞ்சைன அரக்க ெசய்ைக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாண்ேடயும் $கம்ப.06167.1
அஞ்சன வண்ணத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபய உைரத்து அளிைய என்பால்
$கம்ப.06167.2

துஞ்சு உறு ெபாழுதில் தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
துறக்கல் என்று உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06167.3
மஞ்சு என வண்ணக் ெகாங்ைக வழிகின்ற மைழக் கண் நராள் $கம்ப.06167.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உறத் தெரழுயச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அைடயாளம் யாவும்
$கம்ப.06168.1
ெசறிவு உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாேயன்
சிந்ைதயில் திருக்கம் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கம்ப.06168.2
முறிவு அற எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வண்ண
ேமாதிரம் காட்டக் கண்டாள் $கம்ப.06168.3
இறுதியில் உயி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈயும்
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஒத்தது அைனயது எந்தாய் $கம்ப.06168.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்து இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கண்ேடன் ஒளி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ஆன்ற $கம்ப.06169.1
திரு முைலத் தடத்து ைவத்தாள் ைவத்தலும் ெசல்வ நின்பால் $கம்ப.06169.2
விரகம் என்பதனின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாழும் தயினால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06169.3
உருகியது உடேன ஆறி வலித்தது குளிப்பு உள் ஊற $கம்ப.06169.4
வாங்கிய ஆழி தன்ைன வஞ்ச ஊ வந்ததாம் என்று $கம்ப.06170.1
ஆங்கு உய மைழக் கண் நரால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கலசம்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06170.2
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கம்ப.06170.3

வங்கினள்

வியந்தது அல்லால் இைமத்திலள் உயிப்பு விண்டாள் $கம்ப.06170.4
அன்னவக்கு அடியேனன் நிற் பிrந்தபின் அடுத்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06171.1
ெசால்முைற அறியச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் $கம்ப.06171.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று அறிகிலாேம இத்தைன
தாழ்த்தது என்ேறன் $கம்ப.06171.3
மன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வருத்தப் பாடும் உணத்திேனன் உயிப்பு
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06171.4
இங்கு உள தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இையபு உளி
இையயக் ேகட்டாள் $கம்ப.06172.1
அங்கு உள தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடியனுக்கு
அறியச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06172.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இருப்ெபன் இன்ேன திரு உளம்
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன $கம்ப.06172.3
மங்குெவன் உயிெராடு என்று உன் மல அடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ைவத்தாள் $கம்ப.06172.4
ைவத்தபின் துகிலின் ைவத்த மா மணிக்கு அரைச வாங்கி $கம்ப.06173.1
ைகத் தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்கள்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06173.2
வித்தக காண்டி என்று
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் $கம்ப.06173.3

உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புகெழாடும் ஒக்க நிற்பான் $கம்ப.06173.4
ைப பயப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) பrணமித்து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06174.1
ெமய் உற ெவதும்பி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெமலிவு உறு நிைலைய விட்டான்
$கம்ப.06174.2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்ன அம் ைகயால்
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக $கம்ப.06174.3
ைக எனல் ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற ைக புக்க
மணியின் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $கம்ப.06174.4
ெபாடித்தன உேராமம் ேபாந்து ெபாழிந்தன கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ெபாங்கித்
$கம்ப.06175.1
துடித்தன மாபும் ேதாளும் ேதான்றின வியவின் துள்ளி $கம்ப.06175.2
மடித்தது மணிவாய் ஆவி வருவது ேபாவது ஆகித் $கம்ப.06175.3
தடித்தது ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) என்ேன யா உள தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேதவா $கம்ப.06175.4
ஆயிைடக் கவிேகளாடும் அங்கதன் முதலின் ஆேயா $கம்ப.06176.1
ேமயின வணங்கிப் புக்கா வரைனக்

கவியின் ேவந்ைத $கம்ப.06176.2
ேபாயின கருமம் முற்றிப் புகுந்தது ஓ ெபாம்மல் தன்னால் $கம்ப.06176.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரு மதியம் என்னத் திகழ்தரு முகத்த ஆனா $கம்ப.06176.4
ஆண்ைடயின் அருக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஐய ேகள் அrைவ நம்பால்
$கம்ப.06177.1

காண்டலுக்கு எளியள் ஆனாள் என்றலும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தாழ
$கம்ப.06177.2
ஈண்டு இனும் இருத்தி ேபாலாம் என்றனன் என்றேலாடும் $கம்ப.06177.3
தூண் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான் ெபாருக்ெகன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06177.4
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் பைடகள் என்றான் ஏ
எனும் அளவின் எங்கும் $கம்ப.06178.1
முழு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எற்றி ெகாற்ற வள்ளுவன் முடுக்க முந்திப்
$கம்ப.06178.2
ெபாழி திைர அன்ன ேவைல புைட
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06178.3
வழுவல் இல் ெவள்ளத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தெனமூ திைச வளந்தது
அன்ேற $கம்ப.06178.4
நலைன ெநடிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநமிேயான் பணிப்பான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் $கம்ப.06179.1
பால் வரும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்ைனப் பைகஞ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடரா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.06179.2
சால்பு உற முன்னச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சr
ெநறி துருவிப் ேபாதி $கம்ப.06179.3
மால் தரு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபாலும் பைடஞ பின்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06179.4

என்று உைரத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
மாருதி இருைக கூப்பிப் $கம்ப.06180.1
புன் ெதவுழில் குரங்கு எனாது என் ேதாளிைடப் புகுதி என்னாத் $கம்ப.06180.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) படியில் தாழ்ந்தான் அண்ணலும்
சரணம் ைவத்தான் $கம்ப.06180.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாலி ேசயும் இளவைல வணங்கிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06180.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனி என்றன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் ஏறுதி நிமல
என்ன $கம்ப.06181.1
வாய் புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலி காதலைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06181.2
நாயகற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்ேமல்
$கம்ப.06181.3
பாய்தலும் தைகப்பு இல் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) படெநறி படந்தது அன்ேற
$கம்ப.06181.4
கருடனில் விைடயில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருவரும்
கடுப்பக் காலின் $கம்ப.06182.1
அருள்தரு குமரன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் அங்கதன் அலங்கல்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் $கம்ப.06182.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாங்கு ஒளி விசும்பில்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06182.3

தெரறுள் தரும் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) வாழ்த்திச் சிந்தின தெயமூவப் ெபான் பூ
$கம்ப.06182.4
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) அதனில் மாக்கள் மயங்குவ வய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.06183.1
எய்திடின் என்பது உன்னி இராகவன் இனிதின் ஏவ $கம்ப.06183.2
ெபய் கனி கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) என்று இைனயன
ெபறுதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06183.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால் வைரேய ஆறாச் ெசன்றன
தைகப்பு இல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.06183.4
வரரும்

விைரவில் ேபானா
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல் இலங்ைக ெவய்ேயா
$கம்ப.06184.1
ேசாவு இலாக் காவற்பாடும் ெபருைமயும் அரணும் ெகாற்றக் $கம்ப.06184.2
கா நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரக்க என்ேபா முதலிய கணிப்பு
இலாத $கம்ப.06184.3
வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அனுமன்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழி ெநடிது எளிதில் ேபானா
$கம்ப.06184.4
அந் ெநறி ெநடிது ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrக் குலத்து
அரசேனாடும் $கம்ப.06185.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக் குமர
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.06185.2

இன்ெனடும் பழுவக் குன்றில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம்
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னப் $கம்ப.06185.3
பன்னிரு பகலில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெனமூ
திைசப் பரைவ கண்டா $கம்ப.06185.4
ஒன்ேற என்னின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏ ஆம் பல என்று உைரக்கின் பல ஏ ஆம்
$கம்ப.06186.1
அன்ேற என்னின் அன்ேறயாம் ஆேம என்னின் ஆம் ஏ ஆம் $கம்ப.06186.2
இன்ேற என்னின் இன்ேறயாம் உளது என்று உைரக்கில் உளேதயாம் $கம்ப.06186.3
நன்ேற நம்பி குடிவாழ்க்ைக நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இங்கு
என் ஓ பிைழப்பு அம்மா $கம்ப.06186.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திrயும் காலத்தும் உைலயாநிைலய உயகிrயும்
$கம்ப.06187.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) வற்றா மறிகடலும்
மண்ணும் வடபால் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய $கம்ப.06187.2
பாழித் தெறமூகு உள்ளன கிrயும் நிலனும் தாழப்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06187.3
ஏழு பத்தின் ெபருெவள்ளம் மகர ெவள்ளத்து இறுத்ததால் $கம்ப.06187.4
ெபாங்கிப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருஞ்ேசைன
புறத்தும் அகத்தும் புைடசுற்றச் $கம்ப.06188.1
சங்கின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயாைளப்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்பு தமக்கு இனமாம்
$கம்ப.06188.2
ெகாங்கின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமைரயின்
குழுவும் துயில்வு உற்று இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) குவிக்கும் $கம்ப.06188.3

கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ெபாழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடைலக்
கண்ணுற்றான் $கம்ப.06188.4
ேசய காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகலத் திrந்தான் மீ ண்டும் ேசக்ைகயின் பால் $கம்ப.06189.1
மாயன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) இனி வளவான்
என்று கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும் தெனமூறல்
$கம்ப.06189.2
தூய மலேபால் நுைரத் ெதவுைகயும் முத்தும் சிந்திப் புைட சுருட்டிப்
$கம்ப.06189.3
பாயல் உதறிப் படுப்பேத ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
திைரயின் பரப்பு அம்மா $கம்ப.06189.4
வழிக்கும் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வஞ்சி அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடந்த $கம்ப.06190.1
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காமன்
பூங்கைணக்கும் பற்றாநின்றான் ெபான் ேதாைளச் $கம்ப.06190.2
சுழிக்கும் ெகால்லன் ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) உைலயில் துள்ளும்
ெபாறியின் சுடும் அன்ேன $கம்ப.06190.3
ெகாழிக்கும் கடலின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைரவாய்த் தெனமூறல்
தூற்றும் குறுந்து திவைல $கம்ப.06190.4
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேமனி இன்று பிறிது
ஆய் நிைலதளவான் $கம்ப.06191.1
தன்ைனக் கண்டும் இரங்காது தனிேய கதறும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்வாய்ப்
$கம்ப.06191.2

பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) திைரேமல் தவழ்கின்ற பிள்ைளத் தெனமூறல் கள்
உயிக்கும் $கம்ப.06191.3
புன்ைனக் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பூ நறுஞ்சுண்ணம் பூசாது ஒருகால்
ேபாகாேத $கம்ப.06191.4
சிைல ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாட்கு உவைம மைலயும் சிறிது ஏய்ப்ப
$கம்ப.06192.1
நிைல ேமற்ெகாண்டு ெமலிகின்ற ெநடிேயான் தன்முன் படி ஏழும் $கம்ப.06192.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பினாள் மணிவாய்
என்னத் தனிேதான்றிக் $கம்ப.06192.3
ெகாைலேமற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ உயி
குடிக்கும் கூற்றம் ெகால்ேலா ெகாடிப் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) $கம்ப.06192.4
தூரம்_ெப.(தூரம்_ெப.) இல்ைல மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் என்று
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06193.1
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

வில்லி ெநடுமானம் ெவல்ல நாளும் ெமலிவானுக்கு
$கம்ப.06193.2
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல்லா நிருதேராடு என்ன உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உண்டு
உனக்கு ஏைழ $கம்ப.06193.3
மூரல் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) குறி காட்டி முத்ேத உயிைர முடிப்பாேயா
$கம்ப.06193.4
இந்து அன்ன நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) இருந்தாள்
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) இட ெகாடிேயன்
$கம்ப.06194.1

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
தவப்பாைவ தனிைம தகேவா எனத் தளந்து $கம்ப.06194.2
சிந்துகின்ற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தரளக் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ததும்பத் திைரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06194.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளல் மலத் தாளில் வழ்வது

ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) மறி
கடேல $கம்ப.06194.4
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) அரவில் ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பசுங்கல் ஆகப்
பனிக் கற்ைற $கம்ப.06195.1
துள்ளி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புனல்ெதளிப்பத் தூ நக்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) முைற சுழற்றி $கம்ப.06195.2
ெவள்ளி வண்ண நுைரக் கலைவ ெவதும்பும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
திருேமனிக்கு $கம்ப.06195.3
அள்ளி அப்பத் திைரக் கரத்தால் அைரப்பது
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) அணி ஆழி
$கம்ப.06195.4
ெகாங்ைகக் குயிைலத் துய நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைமேயாக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குைற முற்ற
$கம்ப.06196.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ைகசிைலயன் தூணியினன் விடாத முனிவின் ேமல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06196.2
கங்ைகத் திருநாடு உைடயாைனக் கண்டு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) களி கூர
$கம்ப.06196.3
அம் ைகத் திைரகள் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
ஆத்தது ஒத்தது அணி ஆழி $கம்ப.06196.4

இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஆய கருங்கடைல
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதனுக்கு எழுமடங்கு
$கம்ப.06197.1
தன்னது ஆய ெநடுமானம் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தைழப்ப $கம்ப.06197.2
என்னது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல்விைளவு
என்று இருந்தான் இராமன் இகல் இலங்ைகப் $கம்ப.06197.3
பின்னது ஆய காrயமும் நிகழ்ந்த ெபாருளும் ேபசுவாம் $கம்ப.06197.4
பூவரும் அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புகுந்து ெபான்னக
$கம்ப.06198.1
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகினும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) முற்றுற
$கம்ப.06198.2
ஏவு என இயற்றினன் கணத்தின் என்பரால் $கம்ப.06198.3
ேதவரும் மருள்ெகாளத் தெயமூவத் தச்சேன $கம்ப.06198.4
ெபான்னினும் மணியினும்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பு உைட
$கம்ப.06199.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக ேநாக்கினான் நாக ேநாக்கினான் $கம்ப.06199.2
முன்ைனயின் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்று ெமாய்கழல்
$கம்ப.06199.3
மன்னனும் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) மாறினான் $கம்ப.06199.4
முழுப் ெபருந்தனி முதல் உலகின் முந்ைதேயான் $கம்ப.06200.1

எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குறிகாட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈந்தனன் $கம்ப.06200.2
பழிப்பரும் உலகங்கள் எைவயும் பல முைற $கம்ப.06200.3
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்குவாற்கு அrது
உண்டாகுேமா $கம்ப.06200.4
திருநக யாைவயும் திருந்த
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06201.1
ெபாரு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இராவணன் அயற்குப் பூசைன $கம்ப.06201.2
வரன்முைற இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வழிக் ெகாள்வாய் என்றான் $கம்ப.06201.3
அrயன தச்சற்கும் உதவி ஆைணயான் $கம்ப.06201.4
அவ்வழி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அவி
$கம்ப.06202.1
ெசவ்வழிச் ெசம்மணித் தூண்கள் ேசத்திய $கம்ப.06202.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் மண்டபத்து அrகள் எந்திய $கம்ப.06202.3
ெவவ்வழி ஆசனத்து இனிது ேமவினான் $கம்ப.06202.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு சுற்றமும் மந்திரத் ெதவுழில் $கம்ப.06203.1
நிரம்பிய முதியரும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$கம்ப.06203.2
தரம்ெபறு தைலவரும் தழுவத் ேதான்றினான் $கம்ப.06203.3
அரம்ைபய கவrேயாடு ஆடும் தாrனான் $கம்ப.06203.4

முைனவரும் ேதவரும் மற்றும் உற்றுடூளா $கம்ப.06204.1
எைனவரும் தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஏய
ஆைணயான் $கம்ப.06204.2
புைனகுழல் மகளிேராடு இைளஞப் ேபாக்கினான் $கம்ப.06204.3
நிைனவு உறு காrயம் நிகழ்த்தும் ெநஞ்சினான் $கம்ப.06204.4
பண்டித பைழயவ கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) பண்பின $கம்ப.06205.1
தண்டலில் மந்திரத் தைலவ சாக எனக் $கம்ப.06205.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாற்ற ஆைணயான் $கம்ப.06205.3
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) காைலயும் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
மாற்றினான் $கம்ப.06205.4
ஆன்று அைம ேகள்விய எனினும் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழிற்கு $கம்ப.06206.1
ஏன்றவ நண்பின எனினும் யாைரயும் $கம்ப.06206.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துைணச் சுற்றத்து மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) தம்பிய
$கம்ப.06206.3
ேபான்றவ அல்லைரப் புறத்துப் ேபாக்கினான் $கம்ப.06206.4
திைச ெதவுறும் நிறுவினன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேசrனும் $கம்ப.06207.1
பிைசெதவுழில் மறவைர பிறிது என் ேபசுவ $கம்ப.06207.2
விைச உறு பறைவயும் விலங்கும் ேவற்றவும் $கம்ப.06207.3
அைச ெதவுழில் அஞ்சின சித்திரத்திேன $கம்ப.06207.4
தாழ்ச்சி இங்கு இதனின்ேமல் தருவது என் இனி $கம்ப.06208.1

மாட்சி ஓ குரங்கினால் அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மாைலத்ேத $கம்ப.06208.2
ஆட்சியும் அைமவும் என் அரசும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாச் $கம்ப.06208.3
சூழ்ச்சியின் கிழவைர ேநாக்கிச் ெசால்லுவான் $கம்ப.06208.4
சுட்டது குரங்கு எr சூைற ஆடிடக் $கம்ப.06209.1
ெகட்டது ெகாடிநக கிைளயும் நண்பரும் $கம்ப.06209.2
பட்டன பrபவம் பரந்தது எங்கணும் $கம்ப.06209.3
இட்டது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அrயைண இருந்தது என்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.06209.4
ஊறுகின்றன கிணறு_ெப.(கிணறு_ெப.) உதிரம் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நக
$கம்ப.06210.1
ஆறுகின்றில தழல் அகிலும் நாவியும் $கம்ப.06210.2
கூறும் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கூந்தலின் சுறு
$கம்ப.06210.3
நாறுகின்றது நுகந்து இருந்தம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம் $கம்ப.06210.4
மற்று இலது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மைலந்த
வானரம் $கம்ப.06211.1
இற்று இலது ஆகியது என்னும் வாத்ைதயும் $கம்ப.06211.2
ெபற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் ேபறு அலால் $கம்ப.06211.3
முற்றுவது என் இனிப் பழியின் மூழ்கிேனாம் $கம்ப.06211.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இயம்பலும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினான் $கம்ப.06212.1

கன்றிய கருங்கழல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
$கம்ப.06212.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது உணத்துவது ஒருங்கு ேகள் எனா $கம்ப.06212.3
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நிகழ்த்தினன் புணப்பு இல் ெநஞ்சினான் $கம்ப.06212.4
வஞ்சைன மனிதைர இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கம்ப.06213.1
பஞ்சின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி மயிைலப்
பற்றுதல் $கம்ப.06213.2
அஞ்சின ெதவுழில் என அறிவித்ேதன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06213.3
தஞ்சு என உணந்திைல உணரும் தன்ைமேயாய் $கம்ப.06213.4
கரன்முதல் வரைரக்

ெகான்ற கள்வைர $கம்ப.06214.1
விrகுழல் உங்ைக மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அrந்த வரைரப்

$கம்ப.06214.2
பrபவம் ெசய்ஞ்ஞைரப் படுக்கலாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06214.3
அரசியல் அழிந்தது என்று அயதிேபாலுமால் $கம்ப.06214.4
தண்டம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருட்கு உrய தக்கைரக் $கம்ப.06215.1
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெபாறுப்பேரா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06215.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம அலங்கலாய்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வேரா $கம்ப.06215.3
விண்டவ உறுவலி அடக்கும் ெவம்ைமேயா $கம்ப.06215.4

ெசற்றன எதி எழும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ $கம்ப.06216.1
ெகாற்றமும் வரமும்

வலியும் கூட்டு அற $கம்ப.06216.2
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
உலகுக்கும் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ஆயது $கம்ப.06216.3
ெவற்றிேயா ெபாைறெகாேலா விளம்ப ேவண்டுமால் $கம்ப.06216.4
விலங்கின உயிெகட விலங்கி மீ ள்கிலாது $கம்ப.06217.1
இலங்ைகயின் இனிது இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்துேமல் $கம்ப.06217.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகழு காவல குரங்கில் தங்குேமா $கம்ப.06217.3
உலங்கும் நம்ேமல் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஒழிக்கல் பாலேதா $கம்ப.06217.4
ேபாயின குரங்கிைனத் ெதவுடந்துேபாய் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $கம்ப.06218.1
ஏயின உயிகுடித்து எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தகிலம் $கம்ப.06218.2
வாயினும் மனத்தினும் ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்துேமல் $கம்ப.06218.3
ஓயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வலி என உணரக் கூறினான் $கம்ப.06218.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பின் உற மேகாதரப் ெபயக்
$கம்ப.06219.1
கல்தடம் ேதாளினன் எrயும் கண்ணினான் $கம்ப.06219.2
முற்று உற ேநாக்கினன் முடிவும் அன்னதால் $கம்ப.06219.3
ெகாற்றவ ேகள் என இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கூறினான் $கம்ப.06219.4
ேதவரும் அடங்கின இயக்க சிந்தின $கம்ப.06220.1

தாஅரும் தானவ தருக்குத் தாழ்ந்தன $கம்ப.06220.2
யாவரும் இைறவ என்று இைறஞ்சும் ேமன்ைமய $கம்ப.06220.3
மூவரும் ஒதுங்கின உனக்கு ெமாய்ம்பிேனாய் $கம்ப.06220.4
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவக்கும் இன்னுயி $கம்ப.06221.1
மாற்றுறும் முைறைம சால் வலியின் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அைம
$கம்ப.06221.2
கூற்றுவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்று எனத்
$கம்ப.06221.3
ேதாற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏவல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூடுமால் $கம்ப.06221.4
ெவள்ளி அம் கிrயிைன விைடயின் பாகேனாடு $கம்ப.06222.1
அள்ளி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்த ஆற்றலாய்
$கம்ப.06222.2
சுள்ளியில் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற குரங்கின்
ேதாள்வலிக்கு $கம்ப.06222.3
எள்ளுதி ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புயத்ைத எம்ெமாடும்
$கம்ப.06222.4
மண்ணினும் வானினும் மற்றும் முற்றும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.06223.1
கண்ணினின் நங்கின யாவ
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06223.2

நண்ணரும் வலத்தின யாவ நாயக $கம்ப.06223.3
எண் இல இறந்தவ எண்ணல் ஆவேதா $கம்ப.06223.4
இடுக்கு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இயம்புவது இல்ைல ஈண்டு எைன $கம்ப.06224.1
விடுக்குைவ ஆம் எனில் குரங்ைக ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06224.2
ஒடுக்கரு மனிதைர உயி உண்டு உன் பைக $கம்ப.06224.3
முடிக்குெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என முடியக் கூறினான்
$கம்ப.06224.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்தவன் உைரத்து இறுக்கும் எல்ைவயின்
$கம்ப.06225.1
வச்சிரத்து எயிற்றவன் வல்ைல கூறினான் $கம்ப.06225.2
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்ைதக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.06225.3
பச்சிரத்தம் ெபாழி பருதிக் கண்ணினான் $கம்ப.06225.4
ேபாய் இனி மனிசைரக் குரங்ைகப் பூமியில் $கம்ப.06226.1
ேதயுமின் ைககளால் தின்மின் என்று எைம $கம்ப.06226.2
ஏயிைன இருக்குவது அன்றி என் இனி $கம்ப.06226.3
ஆயும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
அயிப்பு உண்டாம் ெகாேலா $கம்ப.06226.4
எவ்_உலகத்தும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏவல் ேகட்கிலாத் $கம்ப.06227.1

தெவமூவிைன அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உனக்கு
அடிைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.06227.2
தவ்வின பணி உளதாகத்தான் ெகாேலா $கம்ப.06227.3
இவ்விைன என்வயின் ஈகலாது என்றான் $கம்ப.06227.4
நில் நில் என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தைன விலக்கி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $கம்ப.06228.1
என்முனும் எளியேபால் இறுத்திேயா எனா $கம்ப.06228.2
மன்முகம் ேநாக்கினன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வன்ைமயால் $கம்ப.06228.3
துன்முகன் என்பவன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசால்லினான் $கம்ப.06228.4
திக்கயம் வலி இல ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெமல்லிய $கம்ப.06229.1
முக்கணான் கயிைலயும் முரண் இன்றாயது $கம்ப.06229.2
மக்களும் குரங்குேம வலியவாம் எனின் $கம்ப.06229.3
அக்கட இராவணற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றேல $கம்ப.06229.4
ெபாலிவது ெபாது உற எண்ணும் புன்ெதவுழில் $கம்ப.06230.1
ெமலியவ கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இறுதி ேவண்டுவா $கம்ப.06230.2
வலியின எனின் அவக்கு ஒதுங்கி வாழ்துேமா $கம்ப.06230.3
ஒலிகழல் ஒருவ நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயிருக்கு அன்பினால் $கம்ப.06230.4
கண்ணிய மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கருமம் காவல $கம்ப.06231.1

மண்ணியல் மனிசரும் குரங்கும் மற்றும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.06231.2
உண்ணிய அைமந்தன உணவுக்கு உட்குேமல் $கம்ப.06231.3
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) அரக்கrல் தர யாவேர $கம்ப.06231.4
எr உற மடுப்பதும் எதிந்துடூளா படப் $கம்ப.06232.1
ெபாரு ெதவுழில் யாைவயும் புrந்து ேபாவதும் $கம்ப.06232.2
வருவதும் குரங்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஊ
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06232.3
அrதுெகால் இராக்கதக்கு ஆழி நந்துதல் $கம்ப.06232.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இருக்ைகயும் அரணும் வன்ைமயும் $கம்ப.06233.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் தாைனயின் விrவும் வரமும்

$கம்ப.06233.2
சிந்ைதயின் உணபவ யாவேர சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.06233.3
உய்ந்து தம் உயி ெகாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்துள் உளா
$கம்ப.06233.4
ஒல்வது நிைனயினும் உறுதி ஓrனும் $கம்ப.06234.1
ெவல்வது விரும்பினும் விைனயம் ேவண்டினும் $கம்ப.06234.2
ெசல்வது அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உைழ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறக் $கம்ப.06234.3
ெகால்வது கருமம் என்று உணரக் கூறினான் $கம்ப.06234.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கண் எதி அவைனக் ைக கவித்து $கம்ப.06235.1

யாவது உண்டு இனி நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்னச்
ெசால்லினான் $கம்ப.06235.2
ேகாவமும் வன்ைமயும் குரங்குக்ேக எனா $கம்ப.06235.3
மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பக்கன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
வன்ைமயான் $கம்ப.06235.4
முந்தின முரண் இல சிலவ ெமாய் அம $கம்ப.06236.1
நந்தின தம்ெமாடு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நடந்தேதா $கம்ப.06236.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்கு
இடு தயின் வன்ைமயால் $கம்ப.06236.3
ெவந்தேதா இலங்ைகேயாடு அரக்க ெவம்ைமயும் $கம்ப.06236.4
மானிட ஏவுவா குரங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கம்ப.06237.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எrமடுப்பது நிருத தாைனேய $கம்ப.06237.2
ஆனவ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்குவா $கம்ப.06237.3
ேமல் நிகழ்தக்கன விளம்ப ேவண்டுேமா $கம்ப.06237.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சில விளம்ப ேநகிலன் $கம்ப.06238.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இனி நரெராடு குரங்ைக நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறக்
$கம்ப.06238.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அல்லது ஓ எண்ணம்
கூடுேமா $கம்ப.06238.3

என்றனன் இகல் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrயும்
கண்ணினான் $கம்ப.06238.4
திசாதிைச ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ெசய்விைன $கம்ப.06239.1
உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் $கம்ப.06239.2
பிசாசன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபய்கழல் $கம்ப.06239.3
நிசாசரன் உருப் புண ெநருப்பின் நைமயான் $கம்ப.06239.4
ஆrயன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஆய்வு உறு $கம்ப.06240.1
காrயம் ஈது எனின் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றினால் $கம்ப.06240.2
சீrய மனிதேர சிறியம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனச் $கம்ப.06240.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசால்லினான் $கம்ப.06240.4
ஆள் விைன நிைலைமயும் அரக்க ஆற்றலும் $கம்ப.06241.1
தாழ்விைன இதனின் ேமல் பகரத் தக்கேதா $கம்ப.06241.2
சூழ்விைன மனிதரால் ேதான்றிற்று ஆம் என $கம்ப.06241.3
ேவள்வியின் பைகஞனும் உைரத்து ெவள்கினான் $கம்ப.06241.4
ெதவுைக நிறக் குரங்கு உைட மனிதச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.06242.1
சிைகநிறச் சூலிதன் திறத்துச் ெசல்லினும் $கம்ப.06242.2

தைக நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எண்ணலன் சைமதல்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாப் $கம்ப.06242.3
புைகநிறக் கண்ணனும் புகன்று ெபாங்கினான் $கம்ப.06242.4
மற்று அவன்பின் உற மற்ைறேயாகளும் $கம்ப.06243.1
இற்று இதுேவ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று இல் என்று $கம்ப.06243.2
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) உற்றன
உைரப்ப தாயினா $கம்ப.06243.3
புற்று உைற அரவு எனப் புழுங்கும் ெநஞ்சினா $கம்ப.06243.4
ெவம்பு இகல் அரக்கைர விலக்கி விைன ேதரா $கம்ப.06244.1
நம்பிய இருக்க என நாயகைன முன்னா $கம்ப.06244.2
எம்பி எனகிற்கில் உைர ெசய்வல் இதம் என்னாக் $கம்ப.06244.3
கும்பகருணப் ெபயrனான் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) குறித்தான்
$கம்ப.06244.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அயன் முதல் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இதற்கு
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நின்றாய் $கம்ப.06245.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மைற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அைமந்தாய் $கம்ப.06245.2
தவிைன நயப்பு உறுதல்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
தெரழுந்தால் $கம்ப.06245.3
ஏ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உறத்தைகய இ துைணயேவேயா $கம்ப.06245.4

ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நக த உண உைளந்தாய்
$கம்ப.06246.1
ேகா இயல் அழிந்தது என ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குலத்ேதான்
$கம்ப.06246.2
ேதவிைய நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைற ைவத்த
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்ேறா $கம்ப.06246.3
பாவிய உறும்பழி இதின் பழியும் உண்டநூ $கம்ப.06246.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக அழிந்தது என நாணிைன நயத்தால் $கம்ப.06247.1
உன் உயி எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதவியகள்
உன்ேமல் $கம்ப.06247.2
இன் நைக தரத்தர ஒருத்தன் மைன உற்றாள் $கம்ப.06247.3
ெபான் அடி ெதவுழத் ெதவுழ மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
புகழ்ேபாலாம் $கம்ப.06247.4
என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இல் உைற தவத்திைய இரங்காய் $கம்ப.06248.1
வன் ெதவுழிலினாய் முைற துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிைற ைவத்தாய் $கம்ப.06248.2
அன்று ஒழிவது ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) அரக்க புகழ்
ஐயா $கம்ப.06248.3
புன்ெதவுழிலின் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இைச ெபாறுத்தல் புலைமத்ேதா
$கம்ப.06248.4
ஆசு இல் பர தாரம் அைவ அம் சிைற அைடப்ேபம் $கம்ப.06249.1
மாசு இல் புகழ் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உறுேவம் வளைம கூரப் $கம்ப.06249.2

ேபசுவது வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

இைட ேபணுவது காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$கம்ப.06249.3
கூசுவது மானிடைர நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
$கம்ப.06249.4
சிட்ட ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்திைல குலச்சிறுைம
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06250.1
மட்டு அவிழ் மலக் குழலினாைள இனி மன்னா $கம்ப.06250.2
விட்டிடுது ேமல் எளிய மாதும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவல்லப்
$கம்ப.06250.3
பட்டிடுது ேமல் அதுவும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பழி அன்றால் $கம்ப.06250.4
மரன் பட வனத்து ஒருவேன சிைல வலத்தால் $கம்ப.06251.1
கரன் பைட படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைன
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கைளகட்டான்
$கம்ப.06251.2
நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
இனி நம்பால் $கம்ப.06251.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) படுவேத இதனின்ேமல் உறுதி உண்டநூ $கம்ப.06251.4
ெவன்றிடுவ மானிடவேரனும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம்ேமல்
$கம்ப.06252.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடவிடாது ெநறிெசன்று
உற ெநருக்கித் $கம்ப.06252.2
தின்றிடுதல் ெசய்கிலம் எனின் ெசறுநேராடும் $கம்ப.06252.3
ஒன்றிடுவ ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் உடன் ஒன்றாம்
$கம்ப.06252.4

ஊறு பைட ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாேள $கம்ப.06253.1
ஏறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏறி நர வானரைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06253.2
ேவறு ெபயராதவைக ேவேராடும்
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06253.3
நூறுவதுேவ கருமம் என்பது நுவன்றான் $கம்ப.06253.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உைர
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) குமர
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிைனந்ேதன்
$கம்ப.06254.1
ஒன்றும் இனி ஆய்தல் பழுது ஒன்னலைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06254.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயேவாம் நம ெகாடிப்
பைடைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06254.3
இன்று எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்க என இராவணன்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06254.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இயம்பியிடும்
எல்ைலயினில் வல்ேல $கம்ப.06255.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைடேயாடு சிறு மானிட
சினப்ேபா $கம்ப.06255.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெபயவாய் அரச
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகால் என வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

$கம்ப.06255.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்று மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நக்கு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நவின்றான் $கம்ப.06255.4
ஈசன் அருள் ெசய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலப் ேப $கம்ப.06256.1

ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய $கம்ப.06256.2
பாசம் முதல் ெவம்பைட சுமந்து பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) நின்றா $கம்ப.06256.3
ஏச உழல்ேவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) யானும் உெளன் அன்ேறா
$கம்ப.06256.4
முற்றும் முதலாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் எதி ேதான்றிச்
$கம்ப.06257.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) உனது ஆக விைளயாது ஒழியின் என்ைனப்
$கம்ப.06257.3
ெபற்றுமிைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெநறி பிறந்தும் இெலன் என்றான்
$கம்ப.06257.4
குரங்கு பட ேமதினி குைறத்தைல படப் ேபா $கம்ப.06258.1
அரங்கு பட மானிட அலந்தைல படப் ேப $கம்ப.06258.2
இரங்கு பட சீைத பட இன்று இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) நின்றா $கம்ப.06258.3
சிரம் குவடு எனக் ெகாணதல் காணுதி சினத்ேதாய் $கம்ப.06258.4
ெசால் இைட கழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் $கம்ப.06259.1
கல் இைட கிழிக்கும் உருமின் கடுைம
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06259.2
வில் இைட கிழித்த மிடல்வாளி ெவருவித் தம் $கம்ப.06259.3
பல் இைட கிழித்து இrவ கண்டு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உய்ப்பாய் $கம்ப.06259.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இல ேத புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) யாதும் இல ஏவும்
$கம்ப.06260.1

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இல
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஒன்றும்
இல தாம் ஓ $கம்ப.06260.2
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு ெகாடு ெவல்வா $கம்ப.06260.3
ஆனவரும் மானிட நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
இனிது அன்ேறா $கம்ப.06260.4
நரும் நிலனும் ெநடிய காலும் நிமி வானும் $கம்ப.06261.1
ேப உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாவும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
புைடெபயத்ேத $கம்ப.06261.2
யாரும் ஒழியாமல் நர வானரகள் என்பா $கம்ப.06261.3
ேவரும் ஒழியாதவைக ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலது மீ ேளன் $கம்ப.06261.4
என்று அடி இைறஞ்சினன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைட ஈேமா $கம்ப.06262.1
வன் ெதவுழிலினாய் எனலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $கம்ப.06262.2
தின்றனன் முனிந்து நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தவிைனைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06262.3
ெவன்றவrன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உணரும் வடணன்

விளம்பும் $கம்ப.06262.4
நூலினால் நுணங்கிய அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேநாக்கின $கம்ப.06263.1
ேபாலுமால் உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புகலும் பூட்சிேயா $கம்ப.06263.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேமல் விைளெபாருள் உணரும் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
இலாப் $கம்ப.06263.3
பாலன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைனயன பகரற் பாைலேயா $கம்ப.06263.4

கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைகக்ெகாடு
$கம்ப.06264.1
திருத்துவான் சித்திரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசப்புவாய் $கம்ப.06264.2
விருத்த ேமதைகயவ விைனய மந்திரத்து $கம்ப.06264.3
இருத்திேயா இளைமயால் முைறைம எண்ணலாய் $கம்ப.06264.4
தூயவ முைறைமேய ெதவுடங்கும் ெதவுன்ைமேயா $கம்ப.06265.1
ஆயவ நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஆதியாம் $கம்ப.06265.2
தயவ அறத்தினால் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆயது $கம்ப.06265.3
மாயேமா வஞ்சேமா வன்ைமேய ெகாேலா $கம்ப.06265.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமரைர
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
ெதவுழில் $கம்ப.06266.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தெரழுந்திடின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தானும்
ெசய்தவம் $கம்ப.06266.2
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திறம்பாவைக இயற்றும் நைமயால் $கம்ப.06266.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) துறந்தவ தரும் வரத்தின் வன்ைமயால் $கம்ப.06266.4
மூவைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) முற்றுறக்
$கம்ப.06267.1
காவலின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் களிப்புக் ைகம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06267.2
வவது

முடிவு என வந்தது

அல்லது $கம்ப.06267.3

ேதவைர ெவன்றவ யாவ தைமேயா $கம்ப.06267.4
விைனகைள ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06268.1
எைனவ என்று இயம்புேகன் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தக்ைகயால்
$கம்ப.06268.2
முைனவரும் அமரரும் முன்னும் பின்னரும் $கம்ப.06268.3
அைனயவ திறத்துள யாவ ஆற்றினா $கம்ப.06268.4
பிள்ைளைம விளம்பிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என
$கம்ப.06269.1
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) புதல்வைன உரப்பி என் உைர $கம்ப.06269.2
எள்ளைல ஆம் எனின் இயம்பல் ஆற்றுெவன் $கம்ப.06269.3
ெதள்ளிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என அரசற் ெசப்பினான் $கம்ப.06269.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
எம் முன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கம்ப.06270.1
வந்தைனத் தெயமூவம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்றும் முற்றும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06270.2
இந்திரப் ெபரும்பதம் இழக்கின்றாய் என $கம்ப.06270.3
ெநாந்தெனன் ஆதலின் நுவல்வது ஆயிேனன் $கம்ப.06270.4
கற்று உறும் மாட்சி என்கண் இன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.06271.1
உற்று உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தெரழுந்து உணதல் ஓயினும்
$கம்ப.06271.2

ெசாற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு ேசாrனும் $கம்ப.06271.3
முற்றுறக் ேகட்டபின் முனிதி ெமாய்ம்பிேனாய் $கம்ப.06271.4
ேகாநக முழுவதும் நினது ெகாற்றமும் $கம்ப.06272.1
சானகி எனும் ெபய உலகின் தம்மைன $கம்ப.06272.2
யானவள் கற்பினால் ெவந்தது அல்லது ஓ $கம்ப.06272.3
வானரம் சுட்டது என்று உணதல் மாட்சிேயா $கம்ப.06272.4
எண் ெபாருட்டு ஒன்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவரும்
எண்ணினால் $கம்ப.06273.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாருட்டு ஒன்றிய உயவும் மீ ட்சியும் $கம்ப.06273.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபாருட்டு அன்றியும் பிறிது உண்டாம் எனின் $கம்ப.06273.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாருட்டு அன்றியும் வரவும் வல்லேவா $கம்ப.06273.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைட ெநடுங்கடல் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
முன் $கம்ப.06274.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட ெநடுந்தவம் தளந்து சாய்வது ஓ $கம்ப.06274.2
மானுட மடந்ைதயால் என்னும் வாய்ெமாழி $கம்ப.06274.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட அலங்கலாய் இன்று தந்தேதா $கம்ப.06274.4
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுந்தவம்
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06275.1
ஆறிய ெபருங்குணத்து அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆைணயால் $கம்ப.06275.2
கூறிய மனிதபால் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகாள்ளைல $கம்ப.06275.3

ேவறு இனி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெவன்றி ஆவேதா $கம்ப.06275.4
ஏயது பிறிது உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுேமா $கம்ப.06276.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏழும் நந்துவாய் $கம்ப.06276.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதாளவற்கு ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேதாற்றைன
$கம்ப.06276.3
ேமயிைன ஆம் எனின் விளம்ப ேவண்டுேமா $கம்ப.06276.4
ேமல் உய கயிைலைய எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06277.1
நாலு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நந்திதான்
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபத்தால் $கம்ப.06277.2
கூல வான்_ெப.(வான்_ெப.) குரங்கினால் குறுகும் ேகாளது $கம்ப.06277.3
வாலிபால் கண்டனம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆற்றலாய் $கம்ப.06277.4
த இைடக் குளித்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தெயமூவக் கற்பினாள்
$கம்ப.06278.1
வாய் இைட ெமாழிந்த ெசால் மறுக்க வல்லேமா $கம்ப.06278.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உனக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என நுவன்றுளாள்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $கம்ப.06278.3
ஆயவள் சீைத பண்டு அமுதில் ேதான்றினாள் $கம்ப.06278.4
சம்பரப் ெபய உைடத் தானவக்கு இைறவைனத் தனு வலத்தால் $கம்ப.06279.1
அம்பரத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) புக்கு அமrைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
துமித்து அமர உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06279.2

உம்பருக்கு இைறவனுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அளித்து உதவினான்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேநமி $கம்ப.06279.3
இம்பrல் பணி ெசயத் தயரதப் ெபயrனான் இைச வளத்தான் $கம்ப.06279.4
மிடல் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவனாய் அமர
ேகான் விைடயதாய் ெவrநின் ேமலாய் $கம்ப.06280.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஆயின எலாம் மடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உருவினானும் $கம்ப.06280.2
அடல் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனிையப்
ெபருவளம் தருக என்று அருளினானும் $கம்ப.06280.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைடத்தவ ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கங்ைக தந்தவன்
வழிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.06280.4
ெபாய் உைரத்து உலகினில் சினவினா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அறப் ெபாருது
தன்ேவல் $கம்ப.06281.1
ெநய் உைரத்து உைறயில் இட்டு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
வளத்து_வி.எச்.(வள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவனாய் ெநறியில்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06281.2
ைம உைரத்து உலவு கண் மைனவிபால் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளித்தைவ
மறாேத $கம்ப.06281.3
ெமய் உைரத்து உயி ெகாடுத்து அமரரும் ெபறுகிலா வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றான் $கம்ப.06281.4
அைனயவன் சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) எம்ெபரும உன் பைகஞ அன்னவைர
அம்மா $கம்ப.06282.1
இைனய என்று உணதிேயல் இருவரும் ஒருவரும் எதி இலாதா $கம்ப.06282.2
முைனவரும் அமரரும் முழுதுணந் தவகளும் முற்றும் மற்றும் $கம்ப.06282.3

நிைனவருந் தைகய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைனயினால் மனிதராய்
எளிதின் நின்றா $கம்ப.06282.4
ேகாசிகப் ெபய உைடக் குல முனித் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குளி மலப் ேப $கம்ப.06283.1
ஆசனத் தவெனாடு எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் தருவன்
என்று அைமயலுற்றான் $கம்ப.06283.2
ஈசனில் ெபறு பைடக்கலம் இைமப் பளவின் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) யாவும் $கம்ப.06283.3
நாசம் உற்றிட நடப்பன ெகாடுத்தைவ பிடித்துைடய நம்பா $கம்ப.06283.4
எறுழ்வலிப் ெபாருவில் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அவுணேராடு அமர பண்டு இகல்
ெசய் காலத்து $கம்ப.06284.1
உறுதிறல் கலுழன்மீ து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம ெசய்தான் உைடய
வில்லும் $கம்ப.06284.2
தெறறு சினத்தவகள் முப்புரம் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உருத்து
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்பும் $கம்ப.06284.3
குறுமுனிப் ெபயrனான் நிைறதவக்கு இைற தரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06284.4
நாவினால் உலைக நக்கிடுவ திக்கு அளவிடற்கு உrய நாளும் $கம்ப.06285.1
ேமவு தவிடம் உயிப்பன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெபாழி எயிற்றன
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.06285.2
ஆவமாம் அrய புற்று உைறவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06285.3

பாவ காrய உயிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அலாது இைர ெபறா
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கம்ப.06285.4
ேபருேமா ஒருவரால் அவகளால் அல்லது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெபrயேவனும் $கம்ப.06286.1
நாரும் மூrயும் அறா நம்முைடச் சிைலகள் ேபால் நலிவவாேமா $கம்ப.06286.2
தாருேவா ேவணுேவா தாணுவாய் உலகிைனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06286.3
ேமருேவா மால்வைரக் குலெமலாம் அல்லேவா வில்லு மன்ேனா $கம்ப.06286.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ஒருங்கியது நகைடயும் வாலியது மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
உலைக மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06287.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒருங்கிய கர ஆதிய விராதனது மால் வைரகள் மானும்
$கம்ப.06287.2
சிரம் ஒருங்கின இனிச் ெசரு ஒருங் குளது எனில் தெவமூவ என்பா $கம்ப.06287.3
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓ பைகயும் உண்டநூ $கம்ப.06287.4
ெசால் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மா முனிவ என்பவகள்
தம் துைண இலாதா $கம்ப.06288.1
ஒல்வரம் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இருவேர அமரேராடு
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் $கம்ப.06288.2
ெவல்வ என்பது தெரழுந்து எண்ணினா நிருத ேவ முதலும் வயக்

$கம்ப.06288.3
ெகால்வ என்று உணதலால் அவைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணவது ஓ இைசவு
ெகாண்டா $கம்ப.06288.4

துஞ்சுகின்றிலகளால் இரவும் நன்பகலும் நிற்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்கி $கம்ப.06289.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயரும் இந் நிருத ேப சனகியாம் ெநடியது ஆய $கம்ப.06289.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) தின்றவகள் தாம் நண்ணுவா நரகம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.06289.3
அஞ்சுகின்றிலகள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் அலால் சரண் இலா
அமர ஐயா $கம்ப.06289.4
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) மதித்து உணகிலாைமயின்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) எளிைம சால் ெபாறுைம கூர
$கம்ப.06290.1
நகல் மதிக்கில மறுப்ெபாலிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதயம் நண்ணும் $கம்ப.06290.2
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மதிக்கு உவைம
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) எலாம் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
கால் பருவ நாளின் $கம்ப.06290.3
அகல் மதிக்கு உவைமயாயின தேபாதன உளா வதனம் அம்மா $கம்ப.06290.4
சிந்து முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உழல்தல்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.06291.1
இந்துவின் திருமுகத்து இைறவி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உைறயுளாள்
என்றேலாடும் $கம்ப.06291.2
அந்தகன் முதலிேனா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சா $கம்ப.06291.3

வந்துதம் உலகமும் வானமும் கண்டு
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வ மன்ேனா
$கம்ப.06291.4
ெசாலத் தகாத் துன் நிமித்தங்கள் எங்கணும் வரத்ெதவுடவ ஒன்னா
$கம்ப.06292.1
ெவலத்தகா அமரரும் அவுணரும் ெசருவில் விட்டன விடாத $கம்ப.06292.2
குலத்தகால் வய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குதிைரயும் அதிகுரல் குன்றும்
இன்றும் $கம்ப.06292.3
வலத்த கால் முந்துறத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைன இைடப் புகுதும் மன்ேனா $கம்ப.06292.4
வாயினும் பல்லினும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வறந்து உலறினா நிருத ைவகும்
$கம்ப.06293.1
ேபயினும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) நrகளும் புrதரும்
பிறவும் எண்ணின் $கம்ப.06293.2
ேகாயிலும் நகரமும் மடநலா குழலும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குஞ்சிேயாடும்
$கம்ப.06293.3
தயின் ெவந்திடும் அலால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிமித்தம்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறனும் உண்டநூ
$கம்ப.06293.4
சிந்த மா நாகைரச் ெசரு
முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரன் திrசிரத்ேதான்
$கம்ப.06294.1
முந்தமான் ஆயினான் வாலிேய முதலிேனா முடிவு கண்டால் $கம்ப.06294.2
அந்த மான் இடவேனாடு ஆழிமா வலவனும் பிறரும் ஐயா $கம்ப.06294.3

இந்த மானிடவராம் இருவேராடு எண்ணலாம் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) யாேர
$கம்ப.06294.4
இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரெசய்வான் இனிதுேகள் எம்பிரான்
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஆய $கம்ப.06295.1
அன்னவ தம்ெமாடும் வானரத் தைலவராய் அணுகி நின்றா $கம்ப.06295.2
மன்னும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைகஞராம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளா
அவேராடும் மாறுேகாடல் $கம்ப.06295.3
கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.) அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) உறுதி என்று உணதலும் கருமம்
அன்றால் $கம்ப.06295.4
இைசயும் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) உய குலத்து இயற்ைகயும்
எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06296.1
வைசயும் கீ ழ்ைமயும் மீ க்ெகாளக் கிைளெயாடும் மடியாது $கம்ப.06296.2
அைசவில் கற்பின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணங்ைக விட்டு அருளுதி
இதன்ேமல் $கம்ப.06296.3
விைசயம் இல் எனச் ெசால்லினன் அறிஞrன் மிக்கான் $கம்ப.06296.4
ேகட்ட ஆண்தைக கரத்ெதவுடு கரதலம் கிைடப்பப் $கம்ப.06297.1
பூட்டி வாய்ெதவுறும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெவண்ணிலாப்
ெபாழிய $கம்ப.06297.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தவழ் ஆரமும்
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி மாபும் $கம்ப.06297.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தடங்களும் குலுங்க நக்கு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06297.4

இச்ைச அல்லன உறுதிகள் இைசக்குெவன் என்றாய் $கம்ப.06298.1
பிச்ச ெசால்லுவ ெசால்லிைன என் ெபரு விறைலக் $கம்ப.06298.2
ெகாச்ைச மானிட ெவல்குவ என்றைன குறித்தது $கம்ப.06298.3
அச்சேமா அவக்கு அன்பிேனா யாவேதா ஐயா $கம்ப.06298.4
ஈங்கு மானிடப் பசுக்களுக்கு இைல வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) என்றாய் $கம்ப.06299.1
தங்கு ெசாலிைன திைசகைள உலெகாடும் ெசருக்கால் $கம்ப.06299.2
தாங்கும் ஆைனையத் தள்ளி அத்தழல் நிறத்தவைன $கம்ப.06299.3
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) தன்ெனாடும் எடுக்கவும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்டது உண்டநூ $கம்ப.06299.4
மனக்ெகாடு அன்றியும் வறியன வழங்கிைன வாேனா $கம்ப.06300.1
சினக் ெகாடும் பைட ெசருக்களத்து என்ைன என்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06300.2
எனக்கு நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று என்ெனாடு
இங்கு ஒருவயிற்று உதித்த $கம்ப.06300.3
உனக்கு மானிட வலியராம் தைகைமயும் உளேதா $கம்ப.06300.4
ெசால்லும் மாற்றங்கள் தெரழுந்திைல பன் முைற ேதாற்றும் $கம்ப.06301.1
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றலும்
ஒருமுைற ெபாறுத்தனன் விண்ைணக் $கம்ப.06301.2
கல்லும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என் கிைளையயும் என்ைனயும் களத்தில்
$கம்ப.06301.3
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாற்றல உள
எனக் ேகாடலும் ேகாடூளா $கம்ப.06301.4

ேதவrன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்தினது என்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசருக்ேகல் $கம்ப.06302.1
மூவrல் ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) உைடயவன்
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) முழுதும் $கம்ப.06302.2
காவலின் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திகிrேயான்
தன்ைனயும் கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$கம்ப.06302.3
ஏவrல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்தினால்
இயம்புதி இைளேயாய் $கம்ப.06302.4
நந்தி சாபத்தின் நைம அடும் குரங்கு எனின் நம்பால் $கம்ப.06303.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபங்கள் எைனப்பல அைவ
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலி என் $கம்ப.06303.2
இந்தியாதிகள் அவித்தவ ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இறுதி
$கம்ப.06303.3
சிந்தியாதவ யா அைவ நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) என்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06303.4
அரங்கில் ஆடுவாற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்டு உைட வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.06304.1
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நிற்ப என்வலி அவன்வயின்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06304.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள் வாலிபால் ேதாற்றெனன் மற்றும் ேவறு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.06304.3
குரங்ெகலாம் எைன ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று எங்ஙனம் ேகாடி $கம்ப.06304.4

நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) கண்டனும் ேநமியும் ேநநின்று ேநrன் $கம்ப.06305.1
ஏவலும் அன்னவ உைடவலி அவன்வயின்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06305.2
சாலும் நல்வரம் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதிெசலல் தவிந்து $கம்ப.06305.3
வாலி தன்ைன அம் மனிதனும் மைறந்துநின்று எய்தான் $கம்ப.06305.4
ஊன வில் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட்ைட
மாமரத்துள் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஓட்டிக் $கம்ப.06306.1
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
குறுகி $கம்ப.06306.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இைழத்திட இல்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன் உயி சுமக்கும்
$கம்ப.06306.3
மானிடன் வலி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலாது ஆ உள மதித்தா $கம்ப.06306.4
என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைர இழித்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணவிலி
என்னா $கம்ப.06307.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனும் அரக்கைன நணுகா
$கம்ப.06307.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகள் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உறுதி என்று
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ஒழியான்
$கம்ப.06307.3
துன்று தாரவன் பின்னரும் இைனயன
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06307.4

தன்னின் முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இலா ஒருதனித் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
$கம்ப.06308.1
அன்ன மானிடன் ஆகிவந்து அவதrத்து அைமந்தான் $கம்ப.06308.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்ெபாருட்டு உம்பதம்
சூழ்ச்சியின் துணிவால் $கம்ப.06308.3
இன்னம் ஏகுதிேபாலும் என்று அடி ெதவுழுது இரந்தான் $கம்ப.06308.4
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆழியான் என்றைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.06309.1
ெகாச்ைசத் துன்மதி எத்தைன ேபா இைடக் குைறந்தான் $கம்ப.06309.2
இச்ைசக்கு ஏற்றன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இத்தைன
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.06309.3
முச்சு அற்றான் ெகால் அம் முழு முதேலான் என முனிந்தான் $கம்ப.06309.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தைன இருஞ்சிைற இட்டநாள் இைமேயா
$கம்ப.06310.1
தந்தி ேகாடு இறத் தகத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தன்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன்னம் $கம்ப.06310.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாெதவுறும் துரந்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) உலைகச் $கம்ப.06310.3
சிந்த ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
சிறியன்ெகால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)

ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$கம்ப.06310.4
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.)
நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவனும் திருெநடு மாலாம்
$கம்ப.06311.1
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உைறந்து அடங்கப் $கம்ப.06311.2
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஆண்டு உளது
ஆண்ட அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருவில் $கம்ப.06311.3
உவன் இலாைமயிேலா வலி ஒதுங்கிேயா உைரயாய் $கம்ப.06311.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபருந்ேதாள்களும் அத்துைணத் தைலயும்
$கம்ப.06312.1
மாயிரும் புவி உள்ளடி அடக்குறும் வடிவும் $கம்ப.06312.2
தய சாலவும் சிறிது என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) தின்னும் $கம்ப.06312.3
ஓயும் மானிட உருவு
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாலாம் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.06312.4
பித்தன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசனும் மாலும்
என் ெபய ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06313.1
எய்த்த சிந்ைதய ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06313.2
ைகத்த ஏற்றினும் கடவிய புள்ளினும் முதுகில் $கம்ப.06313.3
ைதத்த வாளிகள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள குன்றின்
வழ்
 தடித்து இன் $கம்ப.06313.4

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தரு ேபாrல் என்னுடன்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா $கம்ப.06314.1
இஞ்சி மா நக இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு இனிது இருத்தி
$கம்ப.06314.2
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அயல் இருந்தவ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06314.3
நஞ்சின் ெவய்யவன் ைக எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உரும் என நக்கான் $கம்ப.06314.4
பின்னும் வடணன்

ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தரம் அலாப் ெபrேயா
$கம்ப.06315.1
முன்ைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
முனிந்திடக் கிைளெயாடு முடிந்தா $கம்ப.06315.2
இன்னம் உண்டு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இயம்புவது இரணியன் என்பான்
$கம்ப.06315.3
தன்ைன உள்ளவா ேகட்டி என்று உைரெசயச் சைமந்தான் $கம்ப.06315.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) கண்ணிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
விrஞ்சேன ஈந்தான் $கம்ப.06316.1
ேபாதம் கண்ணிய வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான் $கம்ப.06316.2
காதும் கண்ணுதல் மால் அயன் கைடமுைற காணாப் $கம்ப.06316.3
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒருதனி ெபாறுத்தான் $கம்ப.06316.4
எற்ைற நாளினும் உளன் எனும் இைறவனும் அயனும் $கம்ப.06317.1

கற்ைற அம் சைடக் கடவுளும் காத்து அளித்து
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06317.2
ஒற்ைற அண்டத்தின் அளவேனா அதன்புறத்து உலவா $கம்ப.06317.3
மற்ைற அண்டத்தும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபயேர ெசால வாழ்ந்தான்
$கம்ப.06317.4
பாழி வன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) திைச சுமந்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைணக்ைகப் $கம்ப.06318.1
பூழி வன்கr இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இருைக ெகாடு ெபாருத்தும் $கம்ப.06318.2
ஆழம் காணுதற்கு அrயவாய்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஆழி $கம்ப.06318.3
ஏழும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இருதாள் அளவு எனக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறும் $கம்ப.06318.4
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) தெணமூதிைர ஆற்றுந சில என்று மருவான்
$கம்ப.06319.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ெகாண்டந குளிப்பு இல என்று அைவ
குைடயான் $கம்ப.06319.2
பண்ைடத் தெணமூதிைரப் பரைவ ந உவ என்று படியான் $கம்ப.06319.3
அண்டத்ைதப் ெபாதுத்து அப்புறத்து அப்புனல் ஆடும் $கம்ப.06319.4
சாரும் மானத்தில் சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) தனிப்பதம் சrக்கும் $கம்ப.06320.1
ேதrன் ேமவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவிதன்
ெபரும்பதம் ெசலுத்தும்_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06320.2

ேபrன் எண்திைசக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) கருமமும்
பிடுக்கும்_ெப.எச்.(பிடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06320.3
ேமரு மால்வைர உச்சிேமல் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருக்கும்

$கம்ப.06320.4
நிலனும் நரும் ெவங் கனெலாடு காலும் ஆய்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06321.1
தலனுள் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவற்றின்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைலவைர மாற்றி $கம்ப.06321.2
உலவும் காற்ெறாடு கடவுள பிறரும் ஆய் உலகின் $கம்ப.06321.3
வலியும் ெசய்ைகயும் வருணன்தன் கருமமும் ஆற்றும் $கம்ப.06321.4
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் தழல் கண்ணன் ேப அைவ தவிர
$கம்ப.06322.1
நாமம் தன்னேத உலகங்கள் யாைவயும் நவில $கம்ப.06322.2
தூம ெவங் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) முதலின
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06322.3
ஓம ேவள்வியுள் இைமயவ ேபறு எலாம்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06322.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) காட்டுதல் துைடத்தல் என்று இத்ெதவுழில்
கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06323.1
மூவரும் அைவ முடிக்கில பிடிக்கில முைறைம $கம்ப.06323.2
ஏவ மற்றவ ேயாக்கிய உறுபதம் இழந்தா $கம்ப.06323.3
ேதவரும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
அலால் அருச்சைன ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.06323.4

மரபின் மாெபரும் புறக்கடல் மஞ்சனம் மருவி $கம்ப.06324.1
அரவின் நாட்டிைட மகளிேராடு இன் அமுது
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06324.2
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பதியிைடப் பகல்ெபாழுது அகற்றி $கம்ப.06324.3
இரவின் ஓலக்கம் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) உலகத்துள்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06324.4
பண்டு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ யாவரும் பற்றித் $கம்ப.06325.1
தெணமூ திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடதர வலியது ேதடிக் $கம்ப.06325.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மத்திைனக் ெகாற்றத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குவவுத் ேதாட்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06325.3
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எனக் ெகாளல் உற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெநாய்து எனத் தவிந்தான் $கம்ப.06325.4
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
மைறயும் $கம்ப.06326.1
எண் தலம் ெதவுடற்கு அrயன தடவைர இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.06326.2
கண் தலம் பசும் ெபான்னவன் முன்னவன் காதில் $கம்ப.06326.3
குண்டலங்கள் மற்று என் இனிப் ெபருவிறல் கூறல் $கம்ப.06326.4
மருக்ெகாள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
முதலிய வாேனா $கம்ப.06327.1
குருக்ேகளாடு கற்று ஓதுவது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $கம்ப.06327.2

சுருக்கு இல் நான்மைற ெதவுன்றுெதவுட்டு உைரெதவுறும்
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06327.3
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவமும்
இரணியேன நம என்னும் $கம்ப.06327.4
மயரும் மன் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட ைவப்பின் $கம்ப.06328.1
அயரும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பணம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அநந்தன் $கம்ப.06328.2
உயருேமல் அண்ட முகடு தன்முடி உற உயரும் $கம்ப.06328.3
ெபயருேமல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூதங்கள் ஐந்ெதவுடும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06328.4
ெபண்ணின் ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆணினின் அலியினின் பிறிதின்
$கம்ப.06329.1
உள் நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயி உள்ளதின் இல்லதின் உலவான் $கம்ப.06329.2
கண்ணின் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான் $கம்ப.06329.3
மண்ணின் சாகிலன் வானினும் சாகிலன் வரத்தால் $கம்ப.06329.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆயின ஏவரும் திrதரும் இயக்க $கம்ப.06330.1
யாவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) எண்ணவும்
துதிக்கவும் இயன்ற $கம்ப.06330.2
ேகாைவ மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் ெகால்ல $கம்ப.06330.3
ஆவி தகிலன் ஆற்றலும் தகிலன் அைனயான் $கம்ப.06330.4

நrன் சாகிலன் ெநருப்பினும் சாகிலன்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06331.1
மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் $கம்ப.06331.2
ஓரும் ேதவரும் முனிவரும் பிறகளும் உைரப்பச் $கம்ப.06331.3
சாரும் சாபமும் அன்னவன் தைனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாரா $கம்ப.06331.4
உள்ளில் சாகிலன் புறத்தினும் உலக்கிலன் உலவாக் $கம்ப.06332.1
ெகாள்ைளத் தெயமூவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைடக்கலம் யாைவயும் ெகால்லா
$கம்ப.06332.2
நள்ளில் சாகிலன் பகலிைடச் சாகிலன் நமனா $கம்ப.06332.3
ெகாள்ளச் சாகிலன் ஆ இனி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயி
ெகாள்வா $கம்ப.06332.4
பூதம் ஐந்ெதவுடும் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உணவினில் புணரா $கம்ப.06333.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கினும் விளம்பிய ெபாருள்களால் விளியான்
$கம்ப.06333.2
தாைத தன்ைனத்தான் தனிக்ெகாைல சூழினும் சாகான் $கம்ப.06333.3
ஈது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைல
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகங்கட்கும் இைறவன் $கம்ப.06333.4
ஆயவன் தனக்கு அருமகன் அறிஞrன் அறிஞன் $கம்ப.06334.1
தூய_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ_பட.பன்.) என்பவ யாrனும் மைறயினும்
தூயன் $கம்ப.06334.2
நாயகன் தனி ஞானி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்துக்கு நாதன் $கம்ப.06334.3

தாயினி மன்னுயிக்கு
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) உளன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தக்ேகான் $கம்ப.06334.4
வாழியான் அவன்தைனக் கண்டு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகி $கம்ப.06335.1
ஆழி ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிதியால் மைற என அைறந்தான்
$கம்ப.06335.2
ஊழியும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயகின்ற ஆயுளான்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.06335.3
ஏழும் ஏழும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிெதவுழ
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருந்தான்

$கம்ப.06335.4
என்று ஓ அந்தணன் எல்ைலயில் அறிஞைன ஏவி $கம்ப.06336.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவற்கு உதவுதி மைற என
நவின்றான் $கம்ப.06336.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ெனாடும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற ேசந்தான் $கம்ப.06336.3
அன்று நான்மைற முதலிய ஓதுவான் அைமந்தான் $கம்ப.06336.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) புக்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உந்ைத
ேப உைர எனேலாடும் $கம்ப.06337.1
ேபாதத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவித்ெதவுைள இரு ைககளால ெபாத்தி
$கம்ப.06337.2
மூதக்ேகாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நல்தவம் அன்று என ெமாழியா
$கம்ப.06337.3
ேவதத்து உச்சியின் ெமய்ப்ெபாருள் ெபயrைன விrத்தான் $கம்ப.06337.4

ஓம் நேமா நாராயணாய என்று உைரத்து உளம் உருகி $கம்ப.06338.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைமந்து இரு தடக்ைகயும் தைலயின்ேமல் தாங்கி
$கம்ப.06338.2
பூ நிறக் கண்கள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உக மயி_ெப.(மயி_ெப.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாடிப்ப $கம்ப.06338.3
ஞான நாயகன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அந்தணன் நடுங்கி $கம்ப.06338.4
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தைன என்ைனயும்
உன்ைனயும் ெகடுவாய் $கம்ப.06339.1
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தைன பாவி எத்ேதவரும்
பகதற்கு $கம்ப.06339.2
அடுத்தது அன்றிேய அயல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அறிவின் $கம்ப.06339.3
எடுத்தது என் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.06339.4
என்ைன உய்வித்ேதன் எந்ைதைய உய்வித்ேதன் நிைனய $கம்ப.06340.1
உன்ைன உய்வித்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகயும் உய்விப்பான்
அைமந்து $கம்ப.06340.2
முன்ைன ேவதத்தின் முதல் ெபய ெமாழிவது ெமாழிந்ேதன் $கம்ப.06340.3
என்ைன குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இயம்பியது
இயம்புதி என்றான் $கம்ப.06340.4

முந்ைத வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) யாவக்கும் முதல்வக்கும் முதேலான்
$கம்ப.06341.1
உந்ைத மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) திருப்ெபய
உைரெசயற்கு உrய $கம்ப.06341.2
அந்தணாளன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னினும் அறிதிேயா ஐயா
$கம்ப.06341.3
இந்த இப்ெபய உைரத்து எைனக் ெகடுத்திடல் என்றான் $கம்ப.06341.4
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரகன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
விளம்பலும் விமலன் $கம்ப.06342.1
ஆதி நாயகன் ெபய அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறிது
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.06342.2
ஓத ேவண்டுவது இல்ைல என் உணவினுக்கு ஒன்றும் $கம்ப.06342.3
ேபாதியாததும் இல்ைல என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ புகலும்
$கம்ப.06342.4
ெதவுல்ைல நான்மைற வரன்முைற துணிெபாருட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06343.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கண்டவன் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுந்து
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டது என் உள் $கம்ப.06343.2
இல்ைல ேவறு இனிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறியாத $கம்ப.06343.3
வல்ைலேயல் இனி ஓதுவி நதியின் வழாத $கம்ப.06343.4
ஆைரச் ெசால்லுவது அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அருமைற அறிந்ேதா
$கம்ப.06344.1
ஓரச் ெசால்லுவது எப்ெபாருள் உபநிட தங்கள் $கம்ப.06344.2

தரச் ெசால்ெபாருள் ேதவரும் முனிவரும் ெசப்பும் $கம்ப.06344.3
ேபைரச் ெசால்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா
$கம்ப.06344.4
ேவதத்தானும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வியினானும் ெமய்
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06345.1
ேபாதத்தானும் அப்புறத்துள எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருளானும்
$கம்ப.06345.2
சாதிப்பா ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பதம்
தைலக்ெகாண்டு சைமந்ேதன் $கம்ப.06345.3
ஓதிக் ேகட்பது பரம்ெபாருள் இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா
$கம்ப.06345.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) பற்றியும் கனவைர பற்றியும் கைலத் ேதால் $கம்ப.06346.1
மூடி முற்றியும் முண்டித்தும் நட்டியும் முைறயால் $கம்ப.06346.2
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றவ ெபற்றதின் விழுமிது என்று உைரக்கும் $கம்ப.06346.3
மாடு ெபற்றெனன் மற்று இனிஎன் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06346.4
ெசவிகளால் பல ேகட்கில ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ேதவக்கு $கம்ப.06347.1
அவிெகாள் நான்மைற அகப்ெபாருள் புறப்ெபாருள் அறிவா $கம்ப.06347.2
கவிகள் ஆகுவா காண்குவா ெமய்ப்ெபாருள் காலால் $கம்ப.06347.3
புவிெகாள் நாயகற்கு அடியவக்கு அடிைமயின் புக்கா $கம்ப.06347.4
எனக்கும் நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவற்கும் யாrனும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06348.1

தனக்கும் தன்நிைல அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கம்ப.06348.2
மனக்கு வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வந்தன யாைவயும் மைறேயாய் $கம்ப.06348.3
உனக்கும் இன்னதின் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் என
உைரத்தான் $கம்ப.06348.4
மாற்றம் யாது ஒன்றும் உைரத்திலன் மைறயவன்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06349.1
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தியது என்னா $கம்ப.06349.2
ஊற்றம் இல்லவன் ஓடினன் கனகைன உற்றான் $கம்ப.06349.3
ேதாற்ற வந்தேதா கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) கண்டான் எனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06349.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேகள் எனக்கு இம்ைமக்கும் மறுைமக்கும் இயம்பச்
$கம்ப.06350.1
சிந்ைதயால் இைற நிைனதற்கும் அடாதன ெசப்பி $கம்ப.06350.2
முந்ைதேய உணந்ேதன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முற்றும் என்று உைரத்து
உன் $கம்ப.06350.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஓதிலன் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) என்று
உைரத்தனன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06350.4
அன்ன ேகட்டவன் அந்தண அந்தணக்கு அடாத $கம்ப.06351.1
முன்ன யாவரும் ெமாழிதரும் முைறைமயின் படாத $கம்ப.06351.2
தன்னது உள்ளுறும் உணச்சியால் புதுவது தந்தது $கம்ப.06351.3

என்ன ெசால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இயம்பியது இயம்புதி
என்றான் $கம்ப.06351.4
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அன்னைவ உைரெசய மைறயவன் அஞ்சி $கம்ப.06352.1
சிரதலம் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேசத்திடா ெசவித்ெதவுைள
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06352.2
உரகம் அன்ன ெசால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு உைரெசயின்
உரேவாய் $கம்ப.06352.3
நரகம் எய்துெவன் நாவும் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகும் என நவின்றான் $கம்ப.06352.4
ெகாணக என் ைமந்தைன வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றனன் ெகாடிேயான்
$கம்ப.06353.1
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல் ெநஞ்சினன் ஏவல கடிதினின் ஓடி $கம்ப.06353.2
கணனின் எய்தின பணி என தாைதையக் கண்டான் $கம்ப.06353.3
துைண இலான்தைனத் துைண என உைடயவன் ெதவுழுதான் $கம்ப.06353.4
ெதவுழுத ைமந்தைன சுடமணி மாபிைடச் சுண்ணம் $கம்ப.06354.1
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்பிேனாடு இறுகுறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடு இருத்தி $கம்ப.06354.2
முழுதும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவதியன் ேகட்கிலன் முனிய $கம்ப.06354.3
பழுது ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பகருதி என்றான் $கம்ப.06354.4
சுருதி ஆதியில் ெதவுடங்கு உறும் எல்ைலயில்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06355.1

ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) யாவக்கும் நாயகன் திருப்ெபய உணரக்
$கம்ப.06355.2
கருதக் ேகட்டிடக் கட்டுைரத்து இடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06355.3
உrய மற்று இதின் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் என
உைரத்தான் $கம்ப.06355.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசய்ைகயன் அங்ஙனம் உைரெசய தேயான் $கம்ப.06356.1
தா இல் ேவதியன் தக்கேத உைரெசயத் தக்கான் $கம்ப.06356.2
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அன்று எனின் அறிகுவம்
என்ேற $கம்ப.06356.3
யாவது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர இயம்புதி இயம்புதி என்றான்
$கம்ப.06356.4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) யாைவயும் தருவதும் அப்பதம் கடந்தால் $கம்ப.06357.1
ேசம வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

உறச் ெசய்வதும் ெசந்தழல்
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06357.2
ஓம ேவள்வியின் உறுபதம் உய்ப்பதும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.06357.3
நாமம் அன்னது ேகள் நேமா நாராயணாய $கம்ப.06357.4
மண்ணின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் மல அயன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உற வாழும் $கம்ப.06358.1
எண்ணில் பூதங்கள் நிற்பன திrவன இவற்றின் $கம்ப.06358.2
உள் நிைறந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணவும் $கம்ப.06358.3
எண்ணுகின்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எட்டு எழுத்ேத பிறிது இல்ைல
$கம்ப.06358.4

முக்கண் ேதவனும் நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவனும்
முதலா $கம்ப.06359.1
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) காறும் இம் மந்திரம் மறந்தவ
மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.06359.2
புக்குக் காட்டுவது அrது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாதுவுறக் காண்பா
$கம்ப.06359.3
ஒக்க ேநாக்கின அல்லவ இதன் நிைல
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06359.4
ேதாற்றம் என்னும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுல்விைனத் ெதவுடு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுழிநின்று $கம்ப.06360.1
ஏற்று நன்கலன் அருங்கலன் யாவக்கும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
$கம்ப.06360.2
மாற்ற மங்கலம் மாதவ ேவதத்தின் வரம்பின் $கம்ப.06360.3
ேதற்ற ெமய்ப்ெபாருள் தெரழுந்த மற்று இதின் இல்ைல
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06360.4
உன் உயிக்கும் என் உயிக்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தின்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.06361.1
மன்னுயிக்கும் ஈது உறுதி என்று உணவுற மதித்துச் $கம்ப.06361.2
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) இப்ெபய என்றனன்
அறிஞrன் தூேயான் $கம்ப.06361.3
மின் உயிக்கும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இரணியன் தழல்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தான் $கம்ப.06361.4
அற்ைற நாள்முதல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உள நாள்வைர அப்ேப
$கம்ப.06362.1

ெசாற்ற வாையயும் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்ைதயும் சுடும் என் $கம்ப.06362.2
ஒற்ைற ஆைண மற்று யா உனக்கு இப்ெபய உைரத்தா $கம்ப.06362.3
கற்றது ஆெராடு ெசால்லுதி
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் கனன்றான்
$கம்ப.06362.4
முைனவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) முதலின மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
உலகத்தும் $கம்ப.06363.1
எைனவ உள்ளவ யாவரும் என் இரு கழேல $கம்ப.06363.2
நிைனவது ஓதுவது என்ெபய நினக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேநர
$கம்ப.06363.3
அைனய அஞ்சுவ ைமந்த ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாrைட அறிந்தாய்
$கம்ப.06363.4
மறம்ெகாள் ெவஞ்ெசரு மைலகுவான் பல்முைற
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06364.1
கறங்குெவஞ் சிைறக் கலுழன்தன் கடுைமயின் கரந்தான் $கம்ப.06364.2
பிறங்கு தெணமூதிைரப் ெபருங்கடல் புக்கு இ(ன்)னம் ெபயராது $கம்ப.06364.3
உறங்குவான் ெபய உறுதி என்று ஆ உனக்கு உைரத்தா $கம்ப.06364.4
பரைவ நுண் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எண்ணினும்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பரப்பின் $கம்ப.06365.1
குரவ நம்குலத்து உள்ளவ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகா(ல்)லக் குைறந்தா $கம்ப.06365.2

அரவின் நாமத்ைத எலி இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓதினால் அதற்கு $கம்ப.06365.3
விரவும் நன்ைம என் துன்மதி விளம்பு என ெவகுண்டான் $கம்ப.06365.4
வயிற்றினுள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழிேனாடு ஏைழயும்
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06366.1
அயிப்பு இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என் அனுசைன ஏனம்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06366.2
எயிற்றினால் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன் உயி
உண்டவன் நாமம் $கம்ப.06366.3
பயிற்றேவா நிைனப் பயந்தது நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) எனப் பகந்தான்
$கம்ப.06366.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) யாவக்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும்
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) $கம்ப.06367.1
தருதல் காத்து அைவ தவித்தல் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசயத் தக்ேகான் $கம்ப.06367.2
கருமத்தால் அன்றிக் காரணத்தால் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$கம்ப.06367.3
திருவிl மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எம்மைறப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனத் தெரழுந்தாய் $கம்ப.06367.4
ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்று இல்ைல ேப உலகில் $கம்ப.06368.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) எங்ஙனம் அங்ஙனம் அைவ
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியால் $கம்ப.06368.2
ேகாது இல் நல்விைன ெசய்தவ உயகுவ குறித்துத் $கம்ப.06368.3

தது_ெப.(தது_ெப.) ெசய்தவ தாழ்குவ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெமய்ம்ைம தெரழுயின் $கம்ப.06368.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவம் உைடைமயின் அr
அயன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று $கம்ப.06369.1
எய்தின பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இழந்தன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றிப் $கம்ப.06369.2
ெபாய் இல் நாயகம் பூண்டபின் இனி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrதல்
$கம்ப.06369.3
ெநாய்யது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஆரும்
என் காவலின் ேநாலா $கம்ப.06369.4
ேவள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்ெதவுடும் விலக்கி $கம்ப.06370.1
ேகள்வி யாைவயும் தவித்தெனன் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
கிளபைகையத் $கம்ப.06370.2
தாழ்வியாதன ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
அைனயவ தம்பால் $கம்ப.06370.3
வாழ்வு யாது அயல் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப் புறங்ெகாண்டு
வாழ்வா $கம்ப.06370.4
ேபைதப் பிள்ைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிைழத்தது ெபாறுத்தெனன் ெபயத்தும்
$கம்ப.06371.1
ஏது இல் வாத்ைதகள் இைனயன விளம்பைல முனிவன் $கம்ப.06371.2
யாது ெசால்லினன் அைவ அைவ இதம் என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06371.3
ஓது ேபாதி என்று உைரத்தனன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
உயந்ேதான்_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06371.4

உைர உளது உணத்துவது
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடிேயல் $கம்ப.06372.1
விைர உள அலங்கலாய் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவள்வியின் $கம்ப.06372.2
கைர உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின் $கம்ப.06372.3
பிைர உளது என்பது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேபசினான் $கம்ப.06372.4
வித்து இன்றி விைளவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல ேவந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06373.1
பித்து இன்றி உணதிேயல் அளைவப் ெபய்குவன் $கம்ப.06373.2
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றும் ஒழிவு இன்றி
உணதல் பாற்று எனா $கம்ப.06373.3
ைகத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் கனியின்
காண்டியால் $கம்ப.06373.4
தன்னுேள உலகங்கள் எைவயும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைவ $கம்ப.06374.1
தன்னுேள நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவற்றுள் தங்குவான் $கம்ப.06374.2
பின் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) முன்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேபகிலன் $கம்ப.06374.3
ெதவுல் நிைல ஒருவரால் துணியற் பாலேதா $கம்ப.06374.4
சித்து என அருமைறச் சிரத்தின் ேதறிய $கம்ப.06375.1
தத்துவம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தம்ைமத் தாம் உண $கம்ப.06375.2
வித்தக அறிகுவ ேவறு ேவறு உண $கம்ப.06375.3

பித்தரும் உள சில_ெப.(சில_ெப.) வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றிலா $கம்ப.06375.4
அளைவயான் அளப்ப அrது அறிவின் அப்புறத்து $கம்ப.06376.1
உளைவ ஆய் உபநிடதங்கள் ஓதுவ $கம்ப.06376.2
கிளவியால் ெபாருள்களால் கிளக்குறாதவன் $கம்ப.06376.3
களைவ யா அறிகுவா ெமய்ம்ைம கண்டிலா $கம்ப.06376.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஆய் குணங்கள்
மூன்றும் ஆய் $கம்ப.06377.1
யாைவயும் எவரும் ஆய் எண் இல் ேவறுபட்டு $கம்ப.06377.2
ஓவல் இல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்விைன $கம்ப.06377.3
ேதவரும் முனிவரும் உணரத் ேதயுேமா $கம்ப.06377.4
சாங்கியம் ேயாகம் என்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) தன்ைமய $கம்ப.06378.1
வங்கிய

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் ேவறு காண்பன $கம்ப.06378.2
ஆங்கு அைவ உணந்தவக்கு அன்றி அன்னவன் $கம்ப.06378.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமல் நிைல உணரற்
பாலேதா $கம்ப.06378.4
கருமமும் கருமத்தின் பயனும் அப்பயன் $கம்ப.06379.1
தரு முதல் தைலவனும் தானும் ஆனவன் $கம்ப.06379.2
அருைமயும் ெபருைமயும் அறிவேரல் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06379.3
இருைம என்று உைரெசயும் கடல்நின்று ஏறுவா $கம்ப.06379.4
மந்திரம் மாதவம் என்னும் மாைலய $கம்ப.06380.1

தந்துறு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) முைறயின்
சாற்றிய $கம்ப.06380.2
நந்தல் இல் தெயமூவம் ஆய்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நான்மைற $கம்ப.06380.3
அந்தம் இல் ேவள்விமாட்டு அவிசும் ஆம் $கம்ப.06380.4
முற்பயப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தரும் முன்னி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06381.1
பிற்பயப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தரும் பின்பு ேபாய்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06381.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தரும்
தருமம் இல்ைல அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.06381.3
அற்புத மாையயால் அறிகிலா பிற_ெப.(பிற_ெப.) $கம்ப.06381.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
அன்றி உய்க்குேமா $கம்ப.06382.1
இரு விைன என்பைவ இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இட்டைவ $கம்ப.06382.2
கருதின கருதின காட்டுகின்றது $கம்ப.06382.3
தரு பரன் அருள் இனிச் சான்று ேவண்டுேமா $கம்ப.06382.4
ஒ ஆவுதி கைடமுைற ேவள்வி ஓம்புேவா $கம்ப.06383.1
அரா அைண அமலனுக்கு அளிப்பிேரல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06383.2
சராசரம் அைனத்தினும் சாரும் என்பது $கம்ப.06383.3

பராவ அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பயனும்
அன்னதால் $கம்ப.06383.4
பகுதியின் உள் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பயந்தது அன்னதின் $கம்ப.06384.1
விகுதியின் மிகுதிகள் எைவயும் ேமலவ $கம்ப.06384.2
வகுதியின் வசத்தன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேபாக்கு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.06384.3
புகுதி இல்லாதவ புலத்திற்று ஆகுேமா $கம்ப.06384.4
எழுத்து இயல் நாளத்தின் எண் இலா வைக $கம்ப.06385.1
முழுத் தனி நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதல முற்று உயி $கம்ப.06385.2
வழுத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாகுட்டது ஓ புைரயின் ைவகுமால்
$கம்ப.06385.3
விழுத் தனிப் பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) விைர உலாம் முகிழ் $கம்ப.06385.4
கண்ணினும் கரந்து உளன் கண்டு காட்டுவான் $கம்ப.06386.1
உள் நிைறந்திடும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண்ைமயான் $கம்ப.06386.2
மண்ணினும் வானினும் மற்ைற மூன்றினும் $கம்ப.06386.3
எண்ணினும் ெநடியவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) எண் இலான் $கம்ப.06386.4
சிந்ைதயின் ெசய்ைகயின் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ேசந்துளன் $கம்ப.06387.1
இந்தியம் ெதவுறும் உளன் உற்றது எண்ணினால் $கம்ப.06387.2
முந்ைத ஓ எழுத்து என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மும்முைறச் $கம்ப.06387.3
சந்தியும் பதமும் ஆய்த் தைழத்த தன்ைமயான் $கம்ப.06387.4

காமமும் ெவகுளியும் முதல கண்ணிய $கம்ப.06388.1
தைமயும் வன்ைமயும் தக்கும் ெசய்ைகயான் $கம்ப.06388.2
நாமமும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பிற நலிெகாடா
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.06388.3
ேசமமும் பிறகளாற் ெசப்பற் பாலேவா $கம்ப.06388.4
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கைடப் $கம்ப.06389.1
பால் அைம பயனும் ஆய் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்ப்பானும் ஆய் $கம்ப.06389.2
சீலமும் அைவதரும் திருவும் ஆய் உளன் $கம்ப.06389.3
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்ைமயான் $கம்ப.06389.4
உள்ளுற உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இனிது
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச ஓ $கம்ப.06390.1
ெதள்விளி யாழிைடத் தெரழுயும் ெசய்ைகயின் $கம்ப.06390.2
உள் உளன் புறத்து உளன் ஒன்றும் நண்ணலான் $கம்ப.06390.3
தள் அரு மைறகளும் மருளும் தன்ைமயான் $கம்ப.06390.4
ஓம் எனும் ஓ எழுத்து அதனின் உள் உயி $கம்ப.06391.1
ஆம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அறிவினுக்கு அறிவும்
ஆயினான் $கம்ப.06391.2
தாம மூவுலகமும் தழுவிச் சாதலால் $கம்ப.06391.3
தூமமும் கனலும்ேபால் ெதவுடந்த ேதாற்றத்தான் $கம்ப.06391.4
காைலயின் நறுமல ஒன்றக் கட்டிய $கம்ப.06392.1
மாைலயின் மலபுைர சமய வாதிய $கம்ப.06392.2
சூைலயின் திருக்கு அலால் ெசால்லுேவாக்கு எலாம் $கம்ப.06392.3

ேவைலயும் திைரயும் ேபால் ேவறுபாடு இலான் $கம்ப.06392.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ தன்ைமயன் இகழ்வுற்று
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06393.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) நாளும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அற $கம்ப.06393.2
மன்னுயி இழத்தி என்று அஞ்சி வாழ்த்திேனன் $கம்ப.06393.3
ெசான்னவன் நாமம் என்று உணரச் ெசால்லினான் $கம்ப.06393.4
எதிrல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உைரத்திடுதலும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் அஞ்ச
$கம்ப.06394.1
முதிரும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ெமாழிெகாடு மூண்டது
முது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடு ஏய்ப்ப $கம்ப.06394.2
கதிரும் வானமும் சுழன்றன ெநடுநிலம் கம்பித்த கனகன் கண் $கம்ப.06394.3
உதிரம் கான்றன ேதான்றின புைகக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உமிழ்ந்தன
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தேய $கம்ப.06394.4
ேவறும் என்ெனாடு தரும்பைக பிறிது இனி ேவண்டல் என் விைனயத்தால்
$கம்ப.06395.1
ஊறி என்னுேள உதித்தது குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) இனி உணகுவது உளது
அன்றால் $கம்ப.06395.2
ஈறு இல் என்ெபரும் பைகஞனுக்கு அன்புசால் அடிெயன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்கின்றான் $கம்ப.06395.3
ேகாறி என்றனன் என்றலும் பற்றின கூற்றினும் ெகாைல வல்லா $கம்ப.06395.4

குன்று ேபால் மணிவாயிலின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புறத்து உய்த்தன
மழுக்கூவாள் $கம்ப.06396.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபால்வன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மீ து
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சின உயிேராடும்
$கம்ப.06396.2
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தகுதும் என்குந உரும் எனத்
தெழழுக்குந சின ேவழக் $கம்ப.06396.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) புல்லிய ேகாள் அrக் குழு எனக் கனல்கின்ற தறுகண்ணா
$கம்ப.06396.4
தாயின் மன்னுயிக்கு
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) தன்ைன
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எனும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
இல்ேலா $கம்ப.06397.1
ஏ என் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறிெதவுறும் எறிேதாறும் $கம்ப.06397.2
தூயவன்தைனத் துைண என உைடய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒருவைனத்
துன்னாதா $கம்ப.06397.3
வாயின் ைவதன ஒத்தன அத்துைண மழுெவாடு ெகாைல வாளும் $கம்ப.06397.4
எறிந்த எய்தன எற்றின குற்றின ஈந்தன பைடயாவும் $கம்ப.06398.1
முறிந்த நுண்ெபாடி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) முடிந்தன
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இலான் முழுேமனி $கம்ப.06398.2
ெசாறிந்த தன்ைமயும் ெசய்தில
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தூயவன் துணிவு ஒன்றா
$கம்ப.06398.3

அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன்
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) மறந்திலன் அயத்திலன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நாமம் $கம்ப.06398.4
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வான்ெபரும் பைடக்கலம் யாைவயும் உக்கன உரேவாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06399.1
பிள்ைள ேமனிக்கு ஓ ஆனி வந்திலது இனிச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்ெகால் பிறிது என்ன
$கம்ப.06399.2
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுெமனக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெபாத்தித் $கம்ப.06399.3
தள்ளுமின் என உைரத்தனன் வயவரும் அத்ெதவுழில் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
நின்றா $கம்ப.06399.4
குழியில் இந்தனம் அடுக்கின குன்று என குடம் ெதவுறும் ெகாணந்து எண்ெணய்
$கம்ப.06400.1
இழுது ெநய் ெசாrந்திட்டன ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழுந்திட்டது விசும்பு
எட்ட $கம்ப.06400.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றவ அயவுற ஐயைனப்
ெபய்தன அr என்று $கம்ப.06400.3
ெதவுழுது நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
நாயகன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண குளிந்தது சுடுதேய. $கம்ப.06400.4
கால ெவங்கனல் கதுவிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கற்புைடயவள் ெசாற்ற $கம்ப.06401.1
சீல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைரச் சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழிெயாடு ெநய்
தற்றி $கம்ப.06401.2

ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அன்ன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அரக்ககள்
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr மடுத்தலின் அனுமன்தன் $கம்ப.06401.3
கூலம் ஆம் என என்பு உறக் குளிந்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குருமணித்
திருேமனி. $கம்ப.06401.4
சுட்டது இல்ைல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதான்றைல சுடக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சுழிபட அழுவத்துள் $கம்ப.06402.1
இட்ட ேபாதினும் என் இனிச் ெசயத்தக்கது என்றன இகல் ெவய்ேயா
$கம்ப.06402.2
கட்டி தையயும் கடுஞ்சிைற இடுமின் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வைனக்
கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06402.3
எட்டுப் பாம்ைபயும் விடுமின்கள் என்றனன் எr எழு தறுகண்ணான். $கம்ப.06402.4
அனந்தேன முதலாகிய நாகங்கள் அருள் என் ெகால் என
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06403.1
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத்திரத்து
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) ெநாய்தினின்
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உகு பகு வாயால் $கம்ப.06403.2
வைனந்ததாம் அன்ன ேமனியினான் தன்ேமல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உற ஊன்றிச் $கம்ப.06403.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தைலக் ெகாளக் கடித்தன துடித்திலன் திருப்ெபய
மறவாதான் $கம்ப.06403.4
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ
பயத்தினின் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கைற பசும்புனல் பகுவாயின் $கம்ப.06404.1
கக்க ெவஞ்சினக் கலுழனும் நடுக்குற
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து $கம்ப.06404.2

ெசக்க ேமகத்துச் சிறு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுைழந்து அ(ன்)ன ெசய்ைகய வலி
சிந்தி $கம்ப.06404.3
உக்க பற்குலம் ஒழுகின எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புைரெதவுறும் அமிழ்து ஊறி $கம்ப.06404.4
சூழப் பற்றின சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எயிற்றின்
$கம்ப.06405.1
ேபாழக் கிற்றில என்று புகன்றா $கம்ப.06405.2
வாழித் திக்கின் மயக்கின் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தாழ் $கம்ப.06405.3
ேவழத்துக்கு இடுமின் என விட்டான் $கம்ப.06405.4
பைசயில் தங்கல் இல் சிந்ைதய பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $கம்ப.06406.1
திைசயில் ெசன்றன ெசப்பினன் என்னும் $கம்ப.06406.2
இைசயின் தந்தனன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்பான் $கம்ப.06406.3
விைசயின் திண்பைண ெவஞ்சின ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.06406.4
ைகயில் கால்களில் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.06407.1
தெயமூவப் பாசம் உறப் பிணி ெசய்தா $கம்ப.06407.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) காய் கr முன் உற ைவத்தா $கம்ப.06407.3
ெபாய் அற்றானும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
புகன்றான் $கம்ப.06407.4
எந்தாய் பண்டு ஒ இடங்க விழுங்க $கம்ப.06408.1
முந்தாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதற்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) என்று $கம்ப.06408.2
உம் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இனத்தவன் ஓத $கம்ப.06408.3

வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்றன் மனத்தினன்
என்றான் $கம்ப.06408.4
என்னா முன்னம் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.06409.1
ெபான் ஆ ஓைட ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிலத்தின் $கம்ப.06409.2
அன்னாைனத் ெதவுழுது அஞ்சி அகன்றது $கம்ப.06409.3
ஒன்னா அத்திறம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைரத்தா
$கம்ப.06409.4
வல் வைரத்

துயில்வாைன மதித்து என் $கம்ப.06410.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரத்ைத

அழித்தது நண்ணுற்று $கம்ப.06410.2
ஒல்வ ஒற்ைற உரக் கr தன்ைனக் $கம்ப.06410.3
ெகால்வ என்றனன் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெகாதிப்பான் $கம்ப.06410.4
தன்ைனக் ெகால்லுந சாருதேலாடும் $கம்ப.06411.1
ெபான்ைனக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளிப்
புகழ் ெபாய்யா $கம்ப.06411.2
மன்ைனக் ெகால்லிய வந்தது வாரா $கம்ப.06411.3
மின்ைனக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) தின் எயிற்றால் $கம்ப.06411.4
வரத்
 திண்திறல் மாபினில் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேகாடு $கம்ப.06412.1
ஆரக் குத்தி அழுத்தியது ஆக $கம்ப.06412.2
வாரத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) சூழ் $கம்ப.06412.3

ஈரத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) என இற்றன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06412.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு இற்றன ேமவல
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06413.1
கண்ேகாடல் ெபாறியின் கடிது ஏகி $கம்ப.06413.2
எண் ேகாடற்கு அrது என்ன ெவகுண்டான் $கம்ப.06413.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேகாைடக் கதிrன் தெறறு கண்ணான் $கம்ப.06413.4
தள்ளத் தக்கு இல் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சயிலத்ேதாடு $கம்ப.06414.1
எள்ளக் கட்டி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விசித்து
$கம்ப.06414.2
கள்ளத்து இங்கு இவைனக் கைர காணா $கம்ப.06414.3
ெவள்ளத்து உய்த்திடுவ என விட்டான் $கம்ப.06414.4
ஒட்டிக் ெகால்ல உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவகுண்டான் $கம்ப.06415.1
விட்டிட்டான் அலன் என்று விைரந்தா $கம்ப.06415.2
கட்டிக் கல்ெலாடு கால் விைசயின்ேபாய் $கம்ப.06415.3
இட்டிட்டா கடலின் நடு எந்தாய் $கம்ப.06415.4
நடு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனி நாயகன் நாமம்
$கம்ப.06416.1
விடுகிற்கின்றிலன் ஆதலின் ேவைல $கம்ப.06416.2
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் $கம்ப.06416.3
குடுைவத் தன்ைமயது ஆயது குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.06416.4

ேமாதுற்று ஆ திைர ேவைலயில் மூழ்கான் $கம்ப.06417.1
மீ துற்று ஆ சிைலமீ து கிடந்தான் $கம்ப.06417.2
ஆதிப் பண்ணவன் ஆயிர நாமம் $கம்ப.06417.3
ஓதுற்றான் மைற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உணந்தான் $கம்ப.06417.4
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக் ைகயினான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06418.1
நிைலயின் தவு இல் மனத்தின் நிைனந்தான் $கம்ப.06418.2
சிைலயில் தண்புனலில் சிைன ஆலின் $கம்ப.06418.3
இைலயில் பிள்ைள எனப் ெபாலிகின்றான் $கம்ப.06418.4
அடியா அடிேயன் எனும் ஆவம் அலால் $கம்ப.06419.1
ஒடியா வலி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைடேயன் உெளேனா $கம்ப.06419.2
ெகாடியாய் குறியாய் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஏதும் இலாய் $கம்ப.06419.3
ெநடியாய் அடிேயன் நிைல ேநகுதிேயா $கம்ப.06419.4
கள்ளம் திrவாரவ ைகதவன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06420.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தெரழுயாத உனக்கு உளேவா $கம்ப.06420.2
துள்ளும் ெபாறியின் நிைல ேசாதைனதான் $கம்ப.06420.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தரும் இன் அமுேத விதிேயா $கம்ப.06420.4
வரு நான்முகேன முதல் வானவதாம் $கம்ப.06421.1
திரு நான்மைறயின் ெநறிேய திrவா $கம்ப.06421.2
ெபரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தெரழுகின்றில ேபைதைமேயன் $கம்ப.06421.3

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உைன எங்ஙனம் உள்ளுெவேனா
$கம்ப.06421.4
ெசய்யாதனேவா இைல தவிைனதான் $கம்ப.06422.1
ெபாய்யாதன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புணந்திடுமால்
$கம்ப.06422.2
ெமய்ேய உயி தவது ஒ ேமல்விைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06422.3
ஐயா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாளும் அயத்தைனேயா $கம்ப.06422.4
ஆயப்ெபறும் நல்ெநறி தம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என்று $கம்ப.06423.1
ஏயப்ெபறும் ஈசகள் எண்ணிலரால் $கம்ப.06423.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அப்புறம்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) நிைனக்கில
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06423.3
மாயப் ெபாறி புக்கு மயங்குவரால் $கம்ப.06423.4
தாேம தனி நாயகராய் எைவயும் $கம்ப.06424.1
ேபாேம ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்ற புராதன தாம் $கம்ப.06424.2
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) பரம் என்றன என்ற அவக்கு
$கம்ப.06424.3
ஆேம பிற_ெப.(பிற_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அலது ஆ உளேர
$கம்ப.06424.4
ஆதிப் பரம் ஆம் எனில் அன்று எனல் ஆய் $கம்ப.06425.1
ஓது அப்ெபாருள் நூல்கள் உலப்பு இலவால் $கம்ப.06425.2
ேபதிப்பன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைவ ேபகிைலயால் $கம்ப.06425.3
ேவதப் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) விைளயாடுதிேயா $கம்ப.06425.4

அம்ேபாருகனா அரனா
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06426.1
எம்ேபாலிய எண்ணிடின் என் பலவா $கம்ப.06426.2
ெகாம்ேபாடு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) அைட பூ கனி காய் எனினும்
$கம்ப.06426.3
வம்ேபா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எனும் வாசகேம
$கம்ப.06426.4
நின்னின் பிறிதாய் நிைலயின் திrயா $கம்ப.06427.1
தன்னின் பிறிது ஆயினதாம் எனினும் $கம்ப.06427.2
உன்னின் பிறிது ஆயினேவா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.06427.3
ெபான்னின் பிறிது ஆகில ெபாற்கலேன $கம்ப.06427.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எனும் தைக வந்தைனதான்
$கம்ப.06428.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறு ெநஞ்சினன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.06428.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தந்தவேன நுவல் தவும் எனா $கம்ப.06428.3
வாய் தந்தன ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்கினனால் $கம்ப.06428.4
அத்தன்ைம அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறேலான் $கம்ப.06429.1
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மின் என்முன் என
உய்த்தனரால் $கம்ப.06429.2

பித்துண்டது ேபவுறுமா ெபறுதும் $கம்ப.06429.3
ைகத்தும் கடு நஞ்சின் எனக் கனலா $கம்ப.06429.4
இட்டா கடு வல்விடம் எண்ணுைடயான் $கம்ப.06430.1
ெதவுட்டான் நுகரா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசாவு இலனால் $கம்ப.06430.2
கட்டு ஆ கடு மத்திைக கண் ெகாடிேயான் $கம்ப.06430.3
விட்டான் அவன்ேமல் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வசினரால்

$கம்ப.06430.4
ெவய்யா முடிவு இல்லவ வசியேபாது

$கம்ப.06431.1
உய்யான் எனும் ேவைலயின் உள் உைறேவான் $கம்ப.06431.2
ைக ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அல்ல கணக்கு இல என்று $கம்ப.06431.3
எய்யா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் எண்ணினனால் $கம்ப.06431.4
ஊேனாடு உயி ேவறுபடா உபயம் $கம்ப.06432.1
தாேன உைடயன் தனி மாையயினால் $கம்ப.06432.2
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உயி உண்பல் எனக் கனலா
$கம்ப.06432.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏழும் நடுங்கிட வந்தனனால் $கம்ப.06432.4
வந்தாைன வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
மன்னுயிதான் $கம்ப.06433.1
எந்தாய் ெகாள எண்ணிைனேயல் இதுதான் $கம்ப.06433.2
உந்தா அrது அன்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாவும் உடன் $கம்ப.06433.3
தந்தா ெகாள நின்றதுதான் எனலும் $கம்ப.06433.4

ஏவேர உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தந்தா என் ெபய
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் $கம்ப.06434.1
மூவேர அல்ல ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முனிவேர முழுதும்
ேதாற்ற $கம்ப.06434.2
ேதவேர பிறேர யாேர ெசப்புதி தெரழுய என்றான் $கம்ப.06434.3
ேகாவம் மூண்டு எழுந்தும் ெகால்லான் காட்டுேமல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
ெகாள்வான் $கம்ப.06434.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) தந்தானும் பல்ேவறு உயிகள் தந்தானும் உள் உற்று
$கம்ப.06435.1
உைலவு இலா உயிகள் ேதாறும் அங்கு அங்ேக உைறகின்றானும் $கம்ப.06435.2
மலrனில் ெவறியும் எள்ளில் எண்ெணயும் மான எங்கும் $கம்ப.06435.3
அலகு இல் பல் ெபாருளும் பற்றி
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அrகாண் அத்தா
$கம்ப.06435.4
என்கணால் ேநாக்கிக் காணாய் எங்கணும் உளன்காண் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$கம்ப.06436.1
உன்கண் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அன்பிற்
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) உறுதி என்று ஒன்றும்
ெகாள்ளாய் $கம்ப.06436.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணால் ேநாக்கிக் காண்டற்கு எளியேனா நினக்குப்
பின்ேனான் $கம்ப.06436.3
ெபான் கணான் ஆவி உண்ட புண்டrகக் கண் அம்மான் $கம்ப.06436.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குணங்கள்
ெசய்ைக மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) $கம்ப.06437.1

மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கண் சுடெகாள் ேசாதி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) $கம்ப.06437.2
ேதான்றலும் இைடயும் ஈறும் ெதவுடங்கிய ெபாருள்கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06437.3
சான்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இதுேவ
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முடிவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சரதம்
என்றான் $கம்ப.06437.4
என்றலும் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரும்பு
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கான் $கம்ப.06438.1
ஒன்றல் இல் ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) புக்கு உைறவன் என்றாய் $கம்ப.06438.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு பின்ன நல்லவா
புrது தூணின் $கம்ப.06438.3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என்றான்
$கம்ப.06438.4
சாணினும் உளன் ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அணுவிைனச் சதகூறு இட்ட
$கம்ப.06439.1
ேகாணினும் உளன் மாேமருக் குன்றினும் உளன் இந்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06439.2
தூணினும் உளன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லினும் உளன்
இத்தன்ைம $கம்ப.06439.3
காணுதி விைரவின் என்றான் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனக் கனகன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06439.4

உம்பக்கும் உனக்கும் ஒத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எங்கும் பரந்துளாைன $கம்ப.06440.1
கம்பத்தின் வழிேய காண காட்டுதி காட்டாய் ஆகில் $கம்ப.06440.2
கும்பத்திண் கrையக் ேகாள்மாக் ெகான்ெறன நின்ைனக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $கம்ப.06440.3
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேதக்கி உடைலயும் தின்ெபன் என்றான் $கம்ப.06440.4
என் உயி நின்னால் ேகாறற்கு எளியது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன் $கம்ப.06441.1
ெசான்னவன் ெதவுட்ட ெதவுட்ட இடந்ெதவுறும் ேதான்றான்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.06441.2
என் உயி யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு
உகப்பல் என்னின் $கம்ப.06441.3
அன்னவற்கு அடிேயன் அல்ேலன் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் $கம்ப.06441.4
நைச திறந்து இலங்கப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்ன நக்கு $கம்ப.06442.1
விைச திறந்து உருமு வழ்ந்தது

என்ன ஓ தூணின் ெவன்றி $கம்ப.06442.2
இைச திறந்து உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயால்
எற்றினான் எற்றேலாடும் $கம்ப.06442.3
திைச திறந்து அண்டம் கீ றச் சிrத்தது அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்கண் சீயம்
$கம்ப.06442.4
நாடி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) தருெவன் என்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறிவாளன் நாளும் $கம்ப.06443.1

ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நான்முகனும் காணாச்
ேசயவன் சிrத்தேலாடும் $கம்ப.06443.2
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் ெசங்ைக $கம்ப.06443.3
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெதவுழுதான் ஓடி
உலெகலாம் துைகத்தான் துள்ளி $கம்ப.06443.4
ஆ அடா சிrத்தாய் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அrெகாேலா அஞ்சிப் புக்க $கம்ப.06444.1
ந அடா ேபாதாது என்று ெநடுந்தறி ேநடினாேயா $கம்ப.06444.2
ேபா அடா ெபாருதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) புறப்படு புறப்படு
என்றான் $கம்ப.06444.3
ேப அடா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாடூளாடு
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ெபயரப் ேபவான் $கம்ப.06444.4
பிளந்தது தூணும் ஆங்ேக பிறந்தது சீயம் பின்ைன $கம்ப.06445.1
வளந்தது திைசகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் $கம்ப.06445.2
அளந்தது அப்புறத்துச் ெசய்ைக யா
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறயகிற்பா $கம்ப.06445.3
கிளந்தது ககனமுட்ைட கிழிந்தது கீ ழும் ேமலும் $கம்ப.06445.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் துளபம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மானிட
மடங்கல் வானில் $கம்ப.06446.1
ெசன்றது தெரழுதல் ேதற்றாம் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) படியில் தண்ட
$கம்ப.06446.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ ெபாழுதின் அண்ட
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகட்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ேனான் $கம்ப.06446.3

அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உந்தி வந்தானாம் எனத்
ேதான்றினானால் $கம்ப.06446.4
எத்துைண ேபாதும் ைக என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற $கம்ப.06447.1
வித்தக உளேரா அந்தத் தானவ
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.06447.2
பத்து நூறு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடி
ெவள்ளத்தால் பகுதி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06447.3
அத்தைன கடலும் மாளத் தனித்தனி அள்ளிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06447.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ெவள்ளத்து அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அவுணக்கு அங்கு அங்கு $கம்ப.06448.1
ஏயின ஒருவக்கு ஓ ஓ திருமுகம் இரட்டி ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.06448.2
த எனக் கனலும் ெசங்கண் சிரம் ெதவுறும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) தெயமூவ
$கம்ப.06448.3
வாய் எனில் கடல்கள் ஏழும் மைலகளும் மற்றும் முற்றும் $கம்ப.06448.4
முடங்கு வா உைள அ அண்டம் முழுவதும் முடிவின்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06449.1
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காலச் ெசந்த அதைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கால
$கம்ப.06449.2
மடங்கலின் உயிப்பு மற்று அக்காற்றிைன மாற்றும் ஆனால் $கம்ப.06449.3

அடங்கலும் பகுவாய் யாக்ைக அப்புறத்து அகத்தது அம்மா $கம்ப.06449.4
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்ைச இட்டிலா முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) முட்டப்
$கம்ப.06450.1
பயிற்றிய பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காலத்துள் அமுது பல்கும்
$கம்ப.06450.2
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்ைக
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06450.3
வயிற்றின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்நாள் இந்நாள்
வாழும் மன்னுயிகள் மன்ேனா $கம்ப.06450.4
நன்ைமயின் ெதவுடந்தாக்கு உண்டநூ ேகடு நான்முகத்ேதான் ஆதி
$கம்ப.06451.1
ெதவுன்ைமயின் ெதவுடந்த வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
அத்து ஒடும் ெதவுடந்திேலாைர $கம்ப.06451.2
அன்வயித்து ஓரும் தய அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) அல்லாைர அந்நாள்
$கம்ப.06451.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வயிறு அகத்து ைவத்துத் தந்தது
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சீயம் தாயின் $கம்ப.06451.4
ேப உைட அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) தம்ைமப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அடக்கும் ேபரா $கம்ப.06452.1
பா இைடத் ேதய்க்கும் மீ ளப் பகிரண்டத்து
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பற்றி
$கம்ப.06452.2

ேமருவில்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாள விரல்களின் பிைசயும் ேவைல $கம்ப.06452.3
ந இைட குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.) ஊட்டும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இைடச்
சுrக்க நட்டும் $கம்ப.06452.4
வகிபடத் துணிக்கும் பற்றி வாய்கைளப் பிளக்கும் வன்ேதால் $கம்ப.06453.1
சுகிபடுத்து உrக்கும் ெசந்தக் கண்கைளச் சூலும் சுற்றிப் $கம்ப.06453.2
பகிபடக் குடைரக் ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைச அறப் பிைசயும் பல்கால் $கம்ப.06453.3
உகிபுைரப் புக்ேகா தம்ைம உகிகளால் உறக்கும்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06453.4
யாைனயும் ேதரும் மாவும் யாைவயும் உயி இராைம $கம்ப.06454.1
ஊெனாடும் தின்னும் பின்ைன ஒலிதிைரப் பரைவ ஏழும் $கம்ப.06454.2
மீ ெனாடும் குடிக்கும் ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உருெமாடும்
விழுங்கும் விண்ணில் $கம்ப.06454.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒடுங்காது என்று அஞ்சித் தருமமும் சலித்தது அம்மா
$கம்ப.06454.4
ஆழி மால் வைரேயாடு எற்றும் சிலவைர அண்ட ேகாளச் $கம்ப.06455.1
சூழ் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுவrல் ேதய்க்கும் சிலவைர துளக்கு இல்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.06455.2
ஏழிேனாடு எற்றிக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலவைர எட்டுத் திக்கும் $கம்ப.06455.3
தாழ் இருட் பிழம்பின் ேதய்க்கும் சிலவைரத் தடக்ைக
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06455.4

மைலகளின் புரண்டு வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வள்
உகி_ெப.(உகி_ெப.) நுதியால் வாங்கி $கம்ப.06456.1
தைலகைளக் கிள்ளும் அள்ளித் தழல் எழப் பிைசயும் தக்க $கம்ப.06456.2
ெகாைலகளின் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாங்கி உயிகைளக் குடிக்கும் வன $கம்ப.06456.3
நிைலகளில் பரக்க_குைற.எச்.(பரக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைல நகைள
நிரம்பத் தூக்கும் $கம்ப.06456.4
முப்புறத்து உலகத் துள்ளும் ஒழிவு அற முற்றும் பற்றி $கம்ப.06457.1
தப்பு உறல் இன்றிக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைதயலா கருவும் தள்ளி $கம்ப.06457.2
இப்புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) இல்லாைம எற்றி
$கம்ப.06457.3
அப்புறத்து அண்டம் ேதாறும் தடவின சிலைக அம்மா $கம்ப.06457.4
கனகனும் அவனில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கைளகண் ஆன $கம்ப.06458.1
அனகனும் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்ேவறு
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஆனவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06458.2
நிைனவதன் முன்னம் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அந்ெநடுங்கண் சீயம்
$கம்ப.06458.3
வைனகழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06458.4
வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைறயின் வாங்கி வானகம்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
வட்டச் $கம்ப.06459.1

ெசயி அறு கிடுகும் பற்றி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
தய $கம்ப.06459.2
அயி பட ேவைல ஏழும் மைலகளும் அஞ்ச
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு $கம்ப.06459.3
உயிருைட ேமரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06459.4
நின்றவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைல
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு நயும் $கம்ப.06460.1
ஒன்றும் உன் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) யாதும் உணந்திைல
ேபாலும் அன்ேற $கம்ப.06460.2
வன்ெதவுழில் ஆழி ேவந்ைத வணங்குதி வணங்கேவ உன் $கம்ப.06460.3
புன்ெதவுழில் ெபாறுக்கும் என்றான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் புகழ
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06460.4
ேகள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நயும் காண
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் அrயின் ேகழ் இல்
$கம்ப.06461.1
ேதாஞூளாடு தாளும் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ைனயும் துணித்து பின் என் $கம்ப.06461.2
வாளிைனத் ெதவுழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளி_ெப.) ஊடல் $கம்ப.06461.3
நாளினும் உளேதா என்னா அண்டங்கள் நடுங்க நக்கான் $கம்ப.06461.4
நைக ெசயா வாயும் கண்ணும் வாஞூளாடு
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாளும் $கம்ப.06462.1
புைகெசயா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தப்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருத்து எதிெபாருந்தப்
புக்கான் $கம்ப.06462.2

ெதவுைக ெசயற்கு அrய ேதாளால் தாள்களால் சுற்றிச் சூழ்ந்தான் $கம்ப.06462.3
மிைக ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) விைனகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேமற்ெசயும் விைனயம் வல்லான் $கம்ப.06462.4
இருவரும் ெபாருந்தப் பற்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுக்கும்
ேமலாய் $கம்ப.06463.1
ஒருவரும் காணா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உயந்ததற்கு உவைம கூறின்
$கம்ப.06463.2
ெவரு வரு ேதாற்றத்து அஞ்சா ெவஞ்சின அவுணன் ேமரு $கம்ப.06463.3
அருவைர ஒத்தான் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அல்லைவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.06463.4
ஆப்பு ஒலி முழக்கின் ெவவ் வாய் வள் உகிப் பாரம் ஆன்ற $கம்ப.06464.1
ஏற்று அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கரத்தின் பல்ேவறு எறிதிைரப் பரப்பின்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06464.2
பாற்கடல் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கிப் பங்கயத்து
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நாட்டின் $கம்ப.06464.3
ேமல் ெசன்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் ேமரு ஒத்தான் $கம்ப.06464.4
வாஞூளாடு ேதாளும் ைகயும் மகுடமும் மலேரான் ைவத்த $கம்ப.06465.1
நள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ககன முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) ெநடுஞ்சுவ
ேதய்ப்ப ேநமி $கம்ப.06465.2
ேகாஞூளாடும் திrவது என்னக் குலமணிக் ெகாடும் பூண் மின்ன $கம்ப.06465.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) பற்றிச்
சுழற்றினன் தடக்ைக ஒன்றால் $கம்ப.06465.4
சுழற்றிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) காதில் தூங்கு குண்டலங்கள்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06466.1

கிழக்ெகாடு ேமற்கின் ஓடி விழுந்தன
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்றும் $கம்ப.06466.2
அழல்தரு கதிேரான்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உதயத்ேதாடு
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ஆன $கம்ப.06466.3
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மணிச் சுடrன் நத்தம் $கம்ப.06466.4
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ெபாருவியது இைனயது என்று $கம்ப.06467.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்ைன உைரெசயும்
தரத்தினாேனா $கம்ப.06467.2
வான்தரு வள்ளல் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) வயிர
மாபின் $கம்ப.06467.3
ஊன்றலும் உதிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பரந்துளது
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.06467.4
ஆயவன் தன்ைன மாயன் அந்தியின்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$கம்ப.06468.1
வாயிலில் மணிக் கவான்ேமல் வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உகிrன் வானின்
$கம்ப.06468.2
மீ எழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விr வயிர மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) $கம்ப.06468.3
த எழப் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) இடுக்கண் தத்தான். $கம்ப.06468.4

முக்கணான் எண்கணானும் முளr ஆயிரக் கணானும் $கம்ப.06469.1
திக்கண் ஆம் ேதவேராடு முனிவரும் பிறரும் ேதடிப் $கம்ப.06469.2
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திrகின்றா புகுந்து ெமாய்த்தா $கம்ப.06469.3
எக்கணால் காண்டும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) என்று
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா. $கம்ப.06469.4
ேநாக்கினா ேநாக்கினா முன் ேநாக்குறு முகமும் ைகயும் $கம்ப.06470.1
ஆக்ைகயும் தாளும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கணும்
தாேன ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06470.2
வாக்கினால் மனத்தினால் மற்று அறிவினால் அளக்க வாரா $கம்ப.06470.3
ேமக்கு உய சீயம் தன்ைனக் கண்டன ெவருவு கின்றா. $கம்ப.06470.4
பல்ெலாடு பல்லுக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆயிரக் காதப் பத்தி $கம்ப.06471.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதனம் ேகாடி ேகாடி
ேமல் விளங்கித் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06471.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உருவிற்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தைத எதிர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06471.3
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புகழ் விrப்பதானான். $கம்ப.06471.4
தன்ைனப் பைடத்ததுவும் தாேன எனும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06472.1
பின்ைனப் பைடத்ததுேவ காட்டும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $கம்ப.06472.2
உன்ைனப் பைடத்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றால் உயி பைடப்பான்
$கம்ப.06472.3

என்ைனப் பைடத்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனும் இதுவும்
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ஆேமா $கம்ப.06472.4
பல் ஆயிரங்ேகாடி அண்டம் பனிக் கடலுள் $கம்ப.06473.1
நில்லாத ெமாக்குள் எனத் ேதான்றுமால் நின்னுைழேய $கம்ப.06473.2
எல்லா உருவமும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றக்கால்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) $கம்ப.06473.3
வல்ேல குறித்தால் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) வாராேதா
$கம்ப.06473.4
ேபைர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருட்ேக பல் வைகயால் ேபத்து எண்ணும்
$கம்ப.06474.1
தாைர நிைலைய தமிைய பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்ைல $கம்ப.06474.2
யாைரப் பைடக்கின்றது யாைர அளிக்கின்றது $கம்ப.06474.3
ஆைரத் துைடக்கின்றது ஐயா அறிேயமால் $கம்ப.06474.4
நின்னுேள என்ைன நிருமித்தாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளால்
$கம்ப.06475.1
என்னுேள எப்ெபாருளும் யாவைரயும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஈன்ேறன்
$கம்ப.06475.2
பின் இேலன் முன் இேலன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமாேன $கம்ப.06475.3
ெபான்னுேள ேதான்றியது ஓ ெபான் கலேன ேபால்கின்ேறன் $கம்ப.06475.4
என்று ஆங்கு இயம்பி இைமயாத எண் கணனும் $கம்ப.06476.1
வன்தாள் மழுேவானும் யாரும் வணங்கினா $கம்ப.06476.2
நின்றா இருமருங்கும் ேநமிப் ெபருமானும் $கம்ப.06476.3
ஒன்றாத சீற்றத்ைத உள்ேள ஒடுக்கினான் $கம்ப.06476.4

எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைனத்தும் இப்ெபாழுேத என்று என்று $கம்ப.06477.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுங்கும் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06477.2
அஞ்சன்மின் என்னா அருள் சுரந்த ேநாக்கினான் $கம்ப.06477.3
கஞ்ச மல
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைக
அபயம் காட்டினான் $கம்ப.06477.4
பூவில் திருைவ அழகின் புைனகலத்ைத $கம்ப.06478.1
யாவக்கும் ெசல்வத்ைத_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன்பத்ைத_ெப.(இன்பம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.06478.2
ஆவித் துைணைய அமுதின் பிறந்தாைள $கம்ப.06478.3
ேதவக்கும் தம் ேமாைய ஏவினா பாற்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06478.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாகுட்டில்
ெசம்மாந்து வற்றிருக்கும்

$கம்ப.06479.1
நந்தா விளக்ைக நறுந்தாள் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாழுந்ைத $கம்ப.06479.2
முந்தா உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உயிரும் முைற முைறேய
$கம்ப.06479.3
தந்தாைள ேநாக்கினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்லாதான் $கம்ப.06479.4
தது_ெப.(தது_ெப.) இலா ஆக உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவத்ைதக் $கம்ப.06480.1

காதலால் ேநாக்கினான் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முனிக் கணங்கள் $கம்ப.06480.2
ஓதினா சீத்தி உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பரஞ்சுடரும் $கம்ப.06480.3
ேநாதல் ஆங்கு இல்லாத அன்பைனேய ேநாக்கினான் $கம்ப.06480.4
உந்ைதைய உன்முன்ேன ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடைலப் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைளய
$கம்ப.06481.1
சிந்ைத தளராது_எதி.ம.வி.எச்.(தள_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பிைழயாச் ெசய்ைகயாய் $கம்ப.06481.2
அந்தம் இலா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என்ேமல் ைவத்தாய் அளியத்தாய்
$கம்ப.06481.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இனி இதற்குக் ைகம்மாறு யாது என்றான் $கம்ப.06481.4
அயிரா இைமப்பிைன ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கூறு இட்ட $கம்ப.06482.1
ெசயிrன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாழுதின் உந்ைதைய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சீறி $கம்ப.06482.2
உயி ேநடுேவன் ேபால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அைளயக் கண்டும் $கம்ப.06482.3
ெசயி ேசரா உள்ளத்தாய்க்கு என் இனியான் ெசய்ேகேன $கம்ப.06482.4
ெகால்ேலன் இனி உன் குலத்ேதாைர குற்றங்கள் $கம்ப.06483.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலாதன ெசய்தாேர என்றாலும் $கம்ப.06483.2
நல்ேலன் உனக்கு என்ைன நாணாமல் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வது
$கம்ப.06483.3
ஒல்ைல உளேதல் இயம்புதியால் என்று உைரத்தான் $கம்ப.06483.4

முன்பு ெபறப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபேறா முடிவு
இல்ைல $கம்ப.06484.1
பின்பு ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறும் உண்டநூ
ெபறுேவேனல் $கம்ப.06484.2
என்பு ெபறாத இழிபிறவி எய்திடினும் $கம்ப.06484.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபறு அடிேயற்கு அருள் என்றான் $கம்ப.06484.4
அன்னாைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் சுரந்த
ெநஞ்சினன் ஆய் $கம்ப.06485.1
என் ஆைன வல்லன் என மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப ஈசன் $கம்ப.06485.2
முன் ஆன பூதங்கள் யாைவயும் முற்றிடினும் $கம்ப.06485.3
உன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ேபால் உைள
என்றான் $கம்ப.06485.4
மின்ைனத் ெதவுழு வைளத்தது அன்ன மிளி ஒளியாய் $கம்ப.06486.1
முன்ைனத் ெதவுழும்புக்ேக ஆம் அன்ேறா மூ உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.06486.2
என்ைனத் ெதவுழுது ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06486.3
உன்ைனத் ெதவுழுது ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்க
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06486.4
ஏனவக்கு ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எளிது ஒன்ேறா எற்கு
அன்ப $கம்ப.06487.1

ஆனவகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நினக்கு அன்ப ஆயினா $கம்ப.06487.2
தானவக்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்னும்
தரத்தாேயா $கம்ப.06487.3
வானவக்கும் நேய இைற ெதவுல்மைற வல்ேலாய் $கம்ப.06487.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ெமய்ம்ைமயும்
நான்மைறயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருளும் $கம்ப.06488.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலா ஞானமும் ஈறு இலா எப்ெபாருளும் $கம்ப.06488.2
ெதவுல்ைல சால் எண்குணனும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால் ெதவுழில்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) $கம்ப.06488.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உரு ஒளியாய் நாளும் வளக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.06488.4
என்று வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அருளி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ைக கூப்ப $கம்ப.06489.1
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடி
சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06489.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமர அைனவரும்

ேநந்து
இவனுக்கு $கம்ப.06489.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
புrக என்றான் $கம்ப.06489.4
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மன் உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) புrய திைச முகத்ேதான்
$கம்ப.06490.1
ஓமம் இயற்ற உைடயான் முடி சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06490.2

ேகா மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூ
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ைகக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06490.3
நாம மைற ஓதாது ஓதி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உணந்தான் $கம்ப.06490.4
ஈது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் நிகழ்ந்தது எம்
ெபருமான் என் மாற்றம் $கம்ப.06491.1
யாதானும் ஆக நிைனயாது இகழ்திேயல் $கம்ப.06491.2
தது_ெப.(தது_ெப.) ஆய் விைளதல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) திண்ணம் எனச்
ெசப்பினான் $கம்ப.06491.3
ேமதாவிகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேமலாய ேமன்ைமயான் $கம்ப.06491.4
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இருந்தும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகள்வி ேதவியின் $கம்ப.06492.1
ேகாட்டிய சிந்ைதயான் உறுதி ெகாண்டிலன் $கம்ப.06492.2
மூட்டிய த என முடுகிப் ெபாங்கினான் $கம்ப.06492.3
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஒண்கணான்
$கம்ப.06492.4
இரணியன் என்பவன் எம்மேனாrனும் $கம்ப.06493.1
முரணியன் அவன்தைன முருக்கி முற்றினான் $கம்ப.06493.2
அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்டைன $கம்ப.06493.3
மரணம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மாற்றும்
வன்ைமேயாய் $கம்ப.06493.4
ஆயவன் வளத்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைத ஆகத்ைத $கம்ப.06494.1

மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தனும் $கம்ப.06494.2
ஏயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைகவனுக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்பு
ெசய் $கம்ப.06494.3
நயுேம நிக பிற_ெப.(பிற_ெப.) நிகக்க ேநவேரா $கம்ப.06494.4
பாழிசால் இரணியன் புதல்வன்_ெப.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனச் $கம்ப.06495.1
சூழ் விைன முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவக்குத் ேதாற்ற பின் $கம்ப.06495.2
ஏைழ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்திப் பின் $கம்ப.06495.3
வாழேவா கருத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வற்று ஆகுேமா $கம்ப.06495.4
முன்புற அைனயபால் நண்பு முற்றிைன $கம்ப.06496.1
வன்பைக மனிதrன் ைவத்த அன்பிைன $கம்ப.06496.2
என்பு உற உருகுதி அழுதி ஏத்துதி $கம்ப.06496.3
உன்புகல் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பிறிது உைரக்க ேவண்டுேமா
$கம்ப.06496.4
நண்ணிைன மனிதைர நண்பு பூண்டைன $கம்ப.06497.1
எண்ணிைன ெசய்விைன என்ைன ெவல்லுமாறு $கம்ப.06497.2
உன்னிைன அரசின்ேமல் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஊன்றிைன $கம்ப.06497.3
திண்ணிது உன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெசறுந ேவண்டுேமா $கம்ப.06497.4

அன்று வானரம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேசாைலைய அழிப்பக் $கம்ப.06498.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தின்றிடுமின் எனத்
தூதைரக் ேகாறல் $கம்ப.06498.2
ெவன்றி அன்று என விலக்கிைன ேமல்விைளவு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06498.3
துன்று தாரவன் துைண எனக் ேகாடேல துணிந்தாய் $கம்ப.06498.4
அஞ்சிைன ஆதலின் அமக்கும் ஆள் அைல $கம்ப.06499.1
தஞ்சு என மனிதபால் ைவத்த சாபிைன $கம்ப.06499.2
வஞ்சைன மனத்திைன பிறப்பு மாற்றிைன $கம்ப.06499.3
நஞ்சிைன உடன் ெகாடு வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்ைமேயா $கம்ப.06499.4
பழியிைன உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) படுக்கிேலன் உைன $கம்ப.06500.1
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்ைல நங்குதி $கம்ப.06500.2
விழி எதி நிற்றிேயல் விளிதி என்றனன் $கம்ப.06500.3
அழிவிைன எய்துவான் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) நங்கினான் $கம்ப.06500.4
என்றலும் இளவலும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடச் $கம்ப.06501.1
ெசன்றனன் துைணவரும் தானும் சிந்தியா $கம்ப.06501.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
பின்னரும் நதி சான்றன $கம்ப.06501.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பல பல உறுதி ஓதினான் $கம்ப.06501.4

வாழியாய் ேகட்டியால் வாழ்வு ைகம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06502.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) காண்குறும் நினது உயிைர ஓகிலாய் $கம்ப.06502.2
கீ ழ்ைமேயா ெசாற் ெகாடு ெகடுதல் ேநதிேயா $கம்ப.06502.3
வாழ்ைமதான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பிைழத்தவக்கு வாய்க்குேமா $கம்ப.06502.4
புத்திர குருக்கள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருவு இல் ேகண்ைமய
$கம்ப.06503.1
மித்திர அைடந்துடூளா ெமலிய வன்ைமேயா $கம்ப.06503.2
இத்தைன ேபைரயும் இராமன் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் $கம்ப.06503.3
சித்திர வைத ெசயக் கண்டு ததிேயா $கம்ப.06503.4
எத்துைண வைகயினும் உறுதி
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06504.1
ஒத்தன உணத்திேனன் உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கிற்றிைல $கம்ப.06504.2
அத்த என் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்து அருளுவாய் எனா $கம்ப.06504.3
உத்தமன் அந்நக ஒழியப் ேபாயினான் $கம்ப.06504.4
அனலனும் அனிலனும் அரன் சம்பாதியும் $கம்ப.06505.1
விைனயவ நால்வரும் விைரவின்
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06505.2
கைனகழல் காலின கருமச் சூழ்ச்சிய $கம்ப.06505.3
இைனவரும் வடணேனாடும்

ஏயினா $கம்ப.06505.4
அரக்கனும் ஆங்கண் ஓ அைமச்ச நால்வரும் $கம்ப.06506.1

குரக்கு இனத்தவெராடும் மனித ெகாள்ைள நக் $கம்ப.06506.2
கைரக்கண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தன என்ற
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.06506.3
ெபாருக்ெகன எழுதும் என்று எண்ணிப் ேபாயினா $கம்ப.06506.4
அளக்கைரக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பியும் $கம்ப.06507.1
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் ெவண்கடல் $கம்ப.06507.2
களப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனையக் கண்ணில் ேநாக்கினான்
$கம்ப.06507.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட உடம்பின உயிகள் யாைவயும் $கம்ப.06508.1
ஏைனய ஒருதைல நிறுத்தி எண்ணினால் $கம்ப.06508.2
வானரம் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என மறு இல் சிந்ைதயான் $கம்ப.06508.3
தூநிறச் சுடுபைடத் துைணவச் ெசால்லினான் $கம்ப.06508.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றவக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
பூண்டனன் $கம்ப.06509.1
மறந்தும் நன்புகழ் அலால் வாழ்வு ேவண்டலன் $கம்ப.06509.2
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் உறுதி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிடித்தியால் எனத் $கம்ப.06509.3
துறந்தனன் இனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசால்லுவ
என்றான் $கம்ப.06509.4
மாட்சியின் அைமந்தது ேவறு மற்று இைல $கம்ப.06510.1
தாட்சி இல் ெபாருள்தரும் தரும மூத்திையக் $கம்ப.06510.2
காட்சிேய இனிக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்று கல்வி சால் $கம்ப.06510.3

சூட்சியின் கிழவரும் துணிந்து ெசால்லினா $கம்ப.06510.4
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ெசால்லின  நாமும் ேவறு இனி $கம்ப.06511.1
அல்லது ெசய்துேமல் அரக்க ஆதுமால் $கம்ப.06511.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்து இராமன்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண $கம்ப.06511.3
புல்லுதும் புல்லி இப்பிறவி ேபாக்குதும் $கம்ப.06511.4
முன்புறக் கண்டிேலன் ேகள்வி முன்பு இேலன் $கம்ப.06512.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறக் காரணம்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கிற்றிேலன் $கம்ப.06512.2
என்பு உறக் குளிரும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருகுேமல்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06512.3
புன்புறப் பிறவியின் பைகஞன் ேபாலுமால் $கம்ப.06512.4
ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அற $கம்ப.06513.1
நதியின் வழாைமயும் உயிக்கு ேநயமும் $கம்ப.06513.2
ேவதிய அருளும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) விரும்பிப் ெபற்றெனன்
$கம்ப.06513.3
ேபாதுறு கிழவைனத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முன்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.06513.4
ஆயது பயப்பது ஓ அைமதி ஆயது $கம்ப.06514.1
தூயது நிைனந்தது ெதவுல்ைல யாவக்கும் $கம்ப.06514.2
நாயகன் மலக்கழல் நணுகி நம்மனத்து $கம்ப.06514.3
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது ேமயினான் $கம்ப.06514.4

இருளுற எய்துவது இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்றாம் என $கம்ப.06515.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உற
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புலன்ெகாள் புந்தியா $கம்ப.06515.2
மருள் உறு சூழலின் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினா $கம்ப.06515.3
உருளுறு ேதரவன் உதயம்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06515.4
அப்புறத்து இராமன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அலங்கு ேவைலையக்
$கம்ப.06516.1
குப்புறக் கருதுவான் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கம்ப.06516.2
துப்பு உறச் சிவந்தவாய் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசாகுவான் $கம்ப.06516.3
இப்புறத்து இருங்கைர மருங்கின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06516.4
கானலும் கழிகளும் மணலும் கண்டலும் $கம்ப.06517.1
பானலும் குவைளயும் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்ைனயும் $கம்ப.06517.2
ேமல்நிைற அன்னமும் ெபைடயும் ேவட்ைககூ $கம்ப.06517.3
பூ நிைற ேசாைலயும் புrந்து ேநாக்கினான் $கம்ப.06517.4
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய $கம்ப.06518.1
திரள் மணிக் குப்ைபயும் கனக தரமும் $கம்ப.06518.2

மருளும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெபாதும்பரும் மணலின் குன்றமும்
$கம்ப.06518.3
புரள் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைரகளும் புrந்து ேநாக்கினான் $கம்ப.06518.4
மின் நகு மணிவிரல் ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்கண்

ந
$கம்ப.06519.1
துன்னரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சுழி அழிப்பச் ேசாவிேனாடு
$கம்ப.06519.2
இன் நைக நுைளச்சிய இைழக்கும் ஆழி சால் $கம்ப.06519.3
புன்ைனயம் ெபாதும்பரும் புக்கு ேநாக்கினான் $கம்ப.06519.4
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) நுண் குறும்பனித் திவைலக் ேகாைவ கால் $கம்ப.06520.1
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திைரெபாரு முடெவண் தாைழேமல் $கம்ப.06520.2
பாதி அம் சிைறயிைடப் ெபைடையப் பாடு
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06520.3
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிப்பு வங்கினான்

$கம்ப.06520.4
அருந்துதற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாணர
அன்பினால் $கம்ப.06521.1
ெபருந்தடங் ெகாம்பிைடப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவைல $கம்ப.06521.2
வரும் திைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ மழைல
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $கம்ப.06521.3
இருந்தது கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரக்கம்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06521.4
ஒருதனிப் ேபைடேமல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஓடலால் $கம்ப.06522.1

ெபருவலி வயக்குருகு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேபகில
$கம்ப.06522.2
திருகு ெவஞ்சினத்தன தெறறுகண் தயன $கம்ப.06522.3
ெபாருவன கண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புருவம் ேகாட்டினான் $கம்ப.06522.4
உள்நிைற ஊடலில் ேதாற்ற ஓதிமம் $கம்ப.06523.1
கண்ணுறு கலவியில் ெவல்லக் கண்டவன் $கம்ப.06523.2
தண்நிறப் பவளவாய் இதைழ_ெப.(இதழ்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெபாதி $கம்ப.06523.3
ெவண்நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் $கம்ப.06523.4
இத்திறம் ஏய்திய காைல_ெப.(காைல_ெப.) எய்துறும் $கம்ப.06524.1
வித்தக ெசாற்களால் ெமலிவு நங்கினான் $கம்ப.06524.2
ஒத்தனன் இராமனும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06524.3
பித்தrன் ஒருவைக ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கம்ப.06524.4
உைறவிடம் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ஒருங்கு
ேகள்வியின் $கம்ப.06525.1
துைற அறி துைணவேராடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூழலின் $கம்ப.06525.2
முைறபடு தாைனயின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) முற்றினான் $கம்ப.06525.3
அைறகழல் வடணன்

அயிப்பு இல் சிந்ைதயான் $கம்ப.06525.4
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருசிைல
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தாைனயின் $கம்ப.06526.1

உற்றன நிருத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
ஒன்றினா $கம்ப.06526.2
எற்றுதி பற்றுதி எறிதி என்று இைட $கம்ப.06526.3
சுற்றின உரும் எனத் தெழழுக்கும் ெசால்லினா $கம்ப.06526.4
தந்தது தருமேம ெகாணந்து தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06527.1
ெவந்ெதவுழில் தவிைன பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமன்ைமயான் $கம்ப.06527.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இலங்ைகய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கம்ப.06527.3
சிந்தைன முடிந்தன என்னும் சிந்ைதயா $கம்ப.06527.4
இருபது கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈைரந்து என்ப
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.06528.1
திரு இலிக்கு அன்னைவ சிைதந்தேவா என்பா $கம்ப.06528.2
ெபாரு ெதவுழில் எம்ெமாடும் ெபாருதி ேபா என்பா $கம்ப.06528.3
ஒருவrன் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) முன் உறுக்கி ஊன்றுவா $கம்ப.06528.4
பற்றினம் சிைறயிைட ைவத்துப் பாருைடக் $கம்ப.06529.1
ெகாற்றவக்கு உணத்துதும் என்று கூறுவா $கம்ப.06529.2
எற்றுவது அன்றிேய இவைனக் கண்டு இைற $கம்ப.06529.3
நிற்றல் என் பிறிது என ெநருக்கி ேநகுவா $கம்ப.06529.4

இைமப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயபின் $கம்ப.06530.1
அைமப்பது என் பிறிது இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அரக்க அல்லேரா
$கம்ப.06530.2
சைமப்பது ெகாைல அலால் தக்கது யாவேதா $கம்ப.06530.3
குைமப்பது நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) என முடுகிக் கூறுவா $கம்ப.06530.4
இையந்தன இையந்தன இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கூறலும் $கம்ப.06531.1
மயிந்தனும் துமிந்தனும் என்னும் மாண்பினா $கம்ப.06531.2
அயிந்திரம் நிைறந்தவன் ஆைண ஏவலால் $கம்ப.06531.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தெரழு காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) நண்ணினா $கம்ப.06531.4
விலக்கின பைடஞைர ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நதி நூல் $கம்ப.06532.1
இலக்கணம் ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்ப
எய்தின $கம்ப.06532.2
சலம் குறி இல என அருகு சாந்தன $கம்ப.06532.3
புலக்குறி அறெநறி ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கினா $கம்ப.06532.4
யா இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமம் யாவது $கம்ப.06533.1
ேபா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrதிேரா புறத்து ஓ எண்ணேமா
$கம்ப.06533.2
சாவு உற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந சைமந்தவாறு
எலாம் $கம்ப.06533.3

ேசாவிl ெமய்ம் முைற ெசால்லுவ என்றான் $கம்ப.06533.4
பகலவன் வழிமுதல் பாrன் நாயகன் $கம்ப.06534.1
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்யப் ேபாந்தனன் $கம்ப.06534.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உறு சிந்ைதயன் தரும நதியன் $கம்ப.06534.3
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
நான்முகற்கு வாய்ைமயான் $கம்ப.06534.4
அறநிைல வழாைமயும் ஆதி மூத்திபால் $கம்ப.06535.1
நிைறவரு ேநயமும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ைமயும் $கம்ப.06535.2
மைறயவக்கு அன்பும் என்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாமல $கம்ப.06535.3
இைறயவன் தர ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தவத்தின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06535.4
சுடு திையத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) இைட ெபாதிந்த துன்மதி $கம்ப.06536.1
இடுதிேய சிைறயிைட இைறவன் ேதவிைய $கம்ப.06536.2
விடுதிேயல் உய்குதி விடாது ேவட்டிேயல் $கம்ப.06536.3
படுதி என்று உறுதிகள் பலவும் பன்னினான் $கம்ப.06536.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தரு சிந்ைதயன் மதியின் நங்கினான் $கம்ப.06537.1
பிறந்தைன பின்பு அதின் பிைழத்தி ேபகுதி $கம்ப.06537.2
இறந்தைன நிற்றிேயல் என்ன இன்னவன் $கம்ப.06537.3
துறந்தனன் என விrத்து அனலன் ெசால்லினான் $கம்ப.06537.4

மயிந்தனும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.06538.1
இையந்தது நாயகற்கு இயம்புேவன் எனா $கம்ப.06538.2
ெபயந்தனன் தம்பியும் ெபயவு_ெதா.ெப.(ெபய_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இல்
ேசைனயும் $கம்ப.06538.3
அயந்திலி காமின் என்று அைமவது ஆக்கிேய $கம்ப.06538.4
தருமமும் ஞானமும் தவமும் ேவலியாய் $கம்ப.06539.1
மருவரும் ெபருைமயும் ெபாைறயும் வாயிலாய்க் $கம்ப.06539.2
கருைண அம் ேகாயிலுள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணைன $கம்ப.06539.3
அருள் ெநறி எய்திச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வணங்கினான் $கம்ப.06539.4
உண்டு உைர உணத்துவது ஊழியாய் எனப் $கம்ப.06540.1
புண்டrகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புங்கவன் $கம்ப.06540.2
மண்டலச் சைடமுடி துளக்க வாய்ைமயால் $கம்ப.06540.3
கண்டதும் ேகட்டதும் கழறல் ேமயினான் $கம்ப.06540.4
விைளவிைன அறிந்திலம் வடணப்

ெபய $கம்ப.06541.1
நளிமைல யாக்ைகயன் நால்வேராடு உடன் $கம்ப.06541.2
களவு_ெப.(களவு_ெப.) இயல் வஞ்சைன இலங்ைக காவலற்கு $கம்ப.06541.3

இளவல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேசைனயின் நடுவண்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06541.4
ெகால்லுமின் பற்றுமின் என்னும் ெகாள்ைகயால் $கம்ப.06542.1
பல்ெபருந் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடக்கப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.06542.2
நில்லுமின் என்று ந யாவி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நிைல $கம்ப.06542.3
ெசால்லுமின் என்ன ஓ துைணவன் ெசால்லினான் $கம்ப.06542.4
முரண்புகு தவிைன முடித்த முன்னவன் $கம்ப.06543.1
கரண்புகு சூழேல சூழக் காண்பது ஓ $கம்ப.06543.2
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) பிறிது இல் என அருளின் ேவைலையச் $கம்ப.06543.3
சரண் புகுந்தனன் என முன்னம் சாற்றினான் $கம்ப.06543.4
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூத்தி பால் $கம்ப.06544.1
ேமயது ஓ சிந்ைதயும் ெமய்யும் ேவதிய $கம்ப.06544.2
நாயகன் தர ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தவத்து நண்ணினான் $கம்ப.06544.3
தூயவன் என்பது ஓ ெபாருளும் ெசால்லினான் $கம்ப.06544.4
கற்புைடத் ேதவிைய விடாது காத்திேயல் $கம்ப.06545.1
எற்புைடக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஆம் இலங்ைக ஏைழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06545.2
ெபாற்பு உைட முடித்தைல
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.06545.3

நற் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணத்தினன் என்றும் நாட்டினான் $கம்ப.06545.4
ஏம் ெதவுழில் இராவணன் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.06546.1
சாம் ெதவுழிற்கு உrைய என் சாபு நிற்றிேயல் $கம்ப.06546.2
ஆம் திைனப் ெபாழுதினில் அகல்தியால் எனப் $கம்ப.06546.3
ேபாந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் $கம்ப.06546.4
அப்ெபாழுது இராமனும் அருகில் நண்பைர $கம்ப.06547.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகட்ட
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இயம்புவ இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.06547.2
ைகப் புகற் பாலேனா கழியற் பாலேனா $கம்ப.06547.3
ஒப்புற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உணவினால் என்றான் $கம்ப.06547.4
தடமலக் கண்ணைனத் தடக்ைக கூப்பி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06548.1
இடன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈது என்ன
எண்ணுவான் $கம்ப.06548.2
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கழறினான் அேரா
$கம்ப.06548.3
சுடெநடு மணிமுடிச் சுக்கிrவேன $கம்ப.06548.4
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) முதல் ேவதங்கள் நாலும் நாம நூல் $கம்ப.06549.1

மனு முதல் யாைவயும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.06549.2
இைனயன ேகட்கேவா எம் அேனாகைள $கம்ப.06549.3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் ேமல் உளாய் $கம்ப.06549.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) விளம்புெவன் அருளின்
ஆழியாய் $கம்ப.06550.1
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன $கம்ப.06550.2
தூய என்று எண்ணினும் துணிவு அன்று என்னினும் $கம்ப.06550.3
ேமயது ேகட்டியால் விைளவு ேநாக்குவாய் $கம்ப.06550.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன விைளதலின் அன்று ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.06551.1
சும்ைமயான் உயி ெகாளத் துணிதலால் அன்று $கம்ப.06551.2
தம் முைனத் துறந்தது_ெதா.ெப.(துற_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) தரும நதிேயா
$கம்ப.06551.3
ெசம்ைம இல் அரக்கrல் யாவ சீrேயா $கம்ப.06551.4
தைக உறு தம்முைனத் தாையத் தந்ைதைய $கம்ப.06552.1
மிைக உறு குரவைர உலகின் ேவந்தைன $கம்ப.06552.2
பைக உற வருதலும் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.06552.3
நைக உறல் அன்றியும் நயக்கற் பாலேதா $கம்ப.06552.4
ேவண்டுழி இனியன விளம்பி ெவம்முைன $கம்ப.06553.1
பூண்டுழி அஞ்சி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசருவில் புக்கு உடன் $கம்ப.06553.2

மாண்டு ஒழிவு இன்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06553.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்ேற $கம்ப.06553.4
மிைகப் புலம் தருமேம ேவட்ட ேபாது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06554.1
தைகப் புலம் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ச் சாதல்
அன்றிேய $கம்ப.06554.2
நைகப் புலம் ெபாது அற நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாயக
$கம்ப.06554.3
பைகப் புலம் சாதேலா பழியின் நங்குேமா $கம்ப.06554.4
வாக்குறு வைனகழல் தம்முன்
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.06555.1
சீக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆய் இைடச் ெசறுந சீறிய $கம்ப.06555.2
ேபாக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) அன்றிேய ேபாந்த ேபாது
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.06555.3
ஆக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆகுவன் அருளின் ஆழியாய் $கம்ப.06555.4
ஒட்டிய கனக மான் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06556.1
சிட்டனும் மருமகன் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவிைன $கம்ப.06556.2
கிட்டிய ேபாதினில் தவமும் ேகள்வியும் $கம்ப.06556.3
விட்டது கண்டும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விடாது ேவட்டுேமா $கம்ப.06556.4

கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06557.1
ஏற்றன என்னினும் ெவல்ல ஏற்றுளம் $கம்ப.06557.2
மாற்றவன் தம்பி நம்மருங்கு வந்திவண் $கம்ப.06557.3
ேதாற்றுேமா அன்னவன் துைணவன் ஆகுேமா $கம்ப.06557.4
அரக்கைர ஆசு அறக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.06558.1
புரக்க வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
எனும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.06558.2
இரக்கம் இல் அவைரேய துைணக் ெகாண்டநூம் எனின் $கம்ப.06558.3
சுருக்கம் உண்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலிக்கு என்று
ேதான்றுமால் $கம்ப.06558.4
விண்டுழி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல நிற்ப ெமய்ம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
$கம்ப.06559.1
கண்டுழி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல நிற்ப ைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$கம்ப.06559.2
ெகாண்டுழி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல நிற்ப கூழுடன் $கம்ப.06559.3
உண்டுழி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல நிற்ப உற்றவ $கம்ப.06559.4
வஞ்சைன இயற்றிட வந்தவாறு அலால் $கம்ப.06560.1

தஞ்சு என நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) சாந்து
உளான் அலன் $கம்ப.06560.2
நஞ்சினிற் ெகாடியைன நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாடிேயா $கம்ப.06560.3
அஞ்சன வண்ண என்று அறியக் கூறினான் $கம்ப.06560.4
அன்னவன் பின்னுற அலகு இல் ேகள்வியால் $கம்ப.06561.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக பிறிது இலாத்
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாம்பைன $கம்ப.06561.2
என்ைன உன் கருத்து என இைற வினாயினான் $கம்ப.06561.3
ெசால் முைற ெநறி தெரழுந்து அவனும் ெசால்லுவான் $கம்ப.06561.4
அறிஞேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அrய
தெவமூவைரச் $கம்ப.06562.1
ெசறிஞேர ஆவேரல் ெகடுதல் திண்ணமால் $கம்ப.06562.2
ெநறிதைன ேநாக்கினும் நிருத நிற்பது ஓ $கம்ப.06562.3
குறி தனி உளது என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெகாள்ளுேமா $கம்ப.06562.4
ெவற்றியும் தருகுவ விைனயம் ேவண்டுவ $கம்ப.06563.1
முற்றுவ உறு குைற முடிப்ப முன்பினால் $கம்ப.06563.2
உற்றுறு ெநடும்பைக உைடய அல்லதூஉம் $கம்ப.06563.3
சிற்றினத் தவேராடும் ெசறிதல் சீrேதா $கம்ப.06563.4
ேவதமும் ேவள்வியும் மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவதியக்கு $கம்ப.06564.1
ஏதமும் இைமயவக்கு இடரும் ஈட்டிய $கம்ப.06564.2

பாதக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) படவ ஆம்
எனின் $கம்ப.06564.3
தது_ெப.(தது_ெப.) இலராய் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்வேரா $கம்ப.06564.4
ைகப் புகுந்து உறு சரண் அருளிக் காத்துேமல் $கம்ப.06565.1
ெபாய்க் ெகாடு வஞ்சைன புணத்த ேபாதினும் $கம்ப.06565.2
ெமய்க் ெகாள விளியினும் விடுதும் என்னினும் $கம்ப.06565.3
திக்கு உறும் ெநடும்பழி அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) சீறுமால் $கம்ப.06565.4
ேமல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விைளவது விளம்பல் ேவண்டுேமா
$கம்ப.06566.1
கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைறவிேயாடு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.06566.2
மான் என
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
வரைவ மானும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.06566.3
ஏைனயன் வரவும் என்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கூறினான் $கம்ப.06566.4
பால்வரு பனுவலின் துணிவு பற்றிய $கம்ப.06567.1
சால் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகள்வியின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
நாயகன் $கம்ப.06567.2
நலைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்து இயம்பு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
என $கம்ப.06567.3
ேமலவன் விளம்பலும் விளம்பல் ேமயினான் $கம்ப.06567.4

பைகவைரத் துைண எனப் பற்றற்பால ஆம் $கம்ப.06568.1
வைக உள அன்னைவ வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ேகள்வியாய் $கம்ப.06568.2
ெதவுைகயுறக் கூறுெவன் குரங்கின் ெசால் என $கம்ப.06568.3
நைகயுறல் இன்றிேய நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டியால் $கம்ப.06568.4
தம் குலக் கிைளஞைரத் தருக்கும் ேபாrைடப் $கம்ப.06569.1
ெபாங்கின ெகான்றவக்கு எளிய ேபாந்தவ $கம்ப.06569.2
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) திறத்தினில் வயித்த சிந்ைதய $கம்ப.06569.3
சிங்கல் இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறிேனா $கம்ப.06569.4
ேப அபிமானங்கள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றிேயா
$கம்ப.06570.1
ேபாrைடப் புறங் ெகாடுத்து அஞ்சிப் ேபாந்தவ $கம்ப.06570.2
ேநவரு தாயத்து நிரம்பிேனா பிற_ெப.(பிற_ெப.) $கம்ப.06570.3
சீrய கிைளஞைர மடியச் ெசற்றுடூளா $கம்ப.06570.4
அடுத்தநாட்டு அரசியல் உைடய ஆைணயால் $கம்ப.06571.1
படுத்தவ நட்டவ பைகஞேராடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.06571.2
மடக்ெகாடி திறத்திைட ைவத்த சிந்ைதய $கம்ப.06571.3
உடன்ெகாளத் தைகய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உைழ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றினால் $கம்ப.06571.4
தாம் உற எளிவரும் தைகைமயா அல $கம்ப.06572.1

நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உற வல்லவ
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நண்ணினால் $கம்ப.06572.2
ேதாம் உற நங்குதல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) துணிவ ஆதலின்
$கம்ப.06572.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) இவற்று என் என்று உன்னுவாம் $கம்ப.06572.4
காலேம ேநாக்கினும் கற்ற நூல்களின் $கம்ப.06573.1
மூலேம ேநாக்கினும் முனிந்து ேபாந்தவன் $கம்ப.06573.2
சீலேம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தெரழுந்து ேதறுதற்கு $கம்ப.06573.3
ஏலுேம என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூறினான் $கம்ப.06573.4
மற்றுள மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.)
வாய்ைமயால் $கம்ப.06574.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் ேகள்விய அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூந்தவ
$கம்ப.06574.2
பற்றுதல் பழுது எனப் பழுது உறா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.06574.3
ெபற்றியின் உணவினா முடியப் ேபசினா $கம்ப.06574.4
உறுெபாருள் யாவரும் ஒன்றக் கூறினா $கம்ப.06575.1
ெசறிெபருங் ேகள்வியாய் கருத்து என் ெசப்பு என $கம்ப.06575.2
ெநறிதெரழு மாருதி என்னும் ேநrலா $கம்ப.06575.3
அறிவைன ேநாக்கினான் அறிவின் ேமலுளான் $கம்ப.06575.4
இணங்கின அறிவில எனினும் எண்ணுங்கால் $கம்ப.06576.1

கணங்ெகாளல் நும்மேனா கடன்ைம காண் எனா $கம்ப.06576.2
வணங்கிய ெசன்னியன் மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாயினன் $கம்ப.06576.3
நுணங்கிய ேகள்வியன் நுவல்வ தாயினான் $கம்ப.06576.4
எத்தைன உள தெரழுந்து எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏய்ந்தவ $கம்ப.06577.1
அத்தைனவரும் ஒருெபாருைள அன்று என $கம்ப.06577.2
உத்தம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுந்து
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓதினா $கம்ப.06577.3
வித்தக இனிச் சில விளம்ப ேவண்டுேமா $கம்ப.06577.4
தூயவ துணிதிறன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தூயேத $கம்ப.06578.1
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரப்பன் ஆழியாய் $கம்ப.06578.2
தயன் என்று இவைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அயித்தல் ெசய்கிேலன்
$கம்ப.06578.3
ேமயின சில ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விளம்ப ேவண்டுமால் $கம்ப.06578.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள அலங்கலாய் வஞ்ச வாள்முகம் $கம்ப.06579.1
கண்டேதா ெபாழுதினில் தெரழுயும் ைகதவம் $கம்ப.06579.2
உண்டு எனின் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அவக்கு ஒளிக்க
ஒண்ணுேமா $கம்ப.06579.3
விண்டவ நம்புகல் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்வேரா

$கம்ப.06579.4
உள்ளத்தின் உள்ளைத உைரயின் முந்துற $கம்ப.06580.1

ெமள்ளத் தம் முகங்கேள விளம்பும் ஆதலால் $கம்ப.06580.2
கள்ளத்தின் விைளவு எலாம் கருத்து இலா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.06580.3
பள்ளத்தின் அன்றிேய ெவளியில் பல்குேமா $கம்ப.06580.4
வாலி விண்ெபற அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைளயவன் ெபறக் $கம்ப.06581.1
ேகாலிய வrசிைல வலியும் ெகாற்றமும் $கம்ப.06581.2
சீலமும் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதள்ளிதின் $கம்ப.06581.3
ேமல் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எய்துவான்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமயினான் $கம்ப.06581.4
ெசறிகழல் அரக்கதம் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) சீrேயா $கம்ப.06582.1
ெநறி அலது அகலின் நிைலக்கலாைமயும் $கம்ப.06582.2
எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓ
$கம்ப.06582.3
பிறிவு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருைணயும் ெமய்யும் ேபணினான்
$கம்ப.06582.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அன்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வரும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்பேரல் $கம்ப.06583.1
வாலிது அன்று உறுபைக வலியது ஏறியது $கம்ப.06583.2
ஏலும் இங்கு இவக்கு இனி இறுதி என்றலால் $கம்ப.06583.3
மூலம் என் துைணவைரப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) முற்றினான் $கம்ப.06583.4
தத்ெதவுழில் அரக்க தம் மாயச் ெசய்விைன $கம்ப.06584.1
வாய்த்துள அன்னைவ உணரும் மாண்பினால் $கம்ப.06584.2

காய்த்தவ அவகேள ைகயுற்றா நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$கம்ப.06584.3
ஏற்றது ஓ உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் $கம்ப.06584.4
ெதளிவு உறல் அrது இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மனத்தின் தைம
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.06585.1
விளிவது ெசய்குவ_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்-இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
என்ன ேவண்டுதல் $கம்ப.06585.2
ஒளி உற உயந்தவ ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணலா $கம்ப.06585.3
எளியவ திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எண்ணல் ஏயுேமா $கம்ப.06585.4
ெகால்லுமின் இவைன என்று அரக்கன் கூறிய $கம்ப.06586.1
எல்ைலயில் தூதைர எறிதல் என்பது $கம்ப.06586.2
புல்லிது பழிெயாடும் புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாத்ெதவுழில் $கம்ப.06586.3
ெவல்லலம் பின்ன என்று இைட விலக்கினான் $கம்ப.06586.4
மாதைரக் ேகாறலும் மறத்து நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06587.1
ஆதைரக் ேகாறலும் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) ெசய்யினும் $கம்ப.06587.2
தூதைரக் ேகாறலும் தூய்து அன்றாம் என $கம்ப.06587.3
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்துக் காட்டினான் $கம்ப.06587.4
எல்லியில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இரண மாளிைக $கம்ப.06588.1

ெசல்லிய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) ேபாதினும் திrந்த ேபாதினும்
$கம்ப.06588.2
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நிமித்தங்கள்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நிகழ்ந்தன $கம்ப.06588.3
அல்லதும் உண்டு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அறிந்தது ஆழியாய் $கம்ப.06588.4
நிந்தைன நறவமும் ெநறி இல் ஊன்களும் $கம்ப.06589.1
தந்தன கண்டிெலன் தரும தானமும் $கம்ப.06589.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) நதியும்
பிறவும் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அைமந்து $கம்ப.06589.3
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) மைன எனப் ெபாலிந்தது ஆம் அேரா $கம்ப.06589.4
அன்னவன் தனிமகள் அலrன்ேமல் அயன் $கம்ப.06590.1
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ சாபம் உண்டு
உன்ைனத் துன்மதி $கம்ப.06590.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தண்டுேமல் நணுகும் கூற்று என
$கம்ப.06590.3
என்னுைட இைறவிக்கும் இனிது கூறினாள் $கம்ப.06590.4
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய ெபருவரமும்
பிறந்துைடய வஞ்சைனயும் பிறவும் உன்ைக $கம்ப.06591.1
வில் ெதவுைடயின் விடுகைணயால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழியும் எனக்கருதி விைரவில்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06591.2
உற்றுைடய ெபருவரமும் உகந்துைடய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி உம்
உணவும் ேநாக்கின் $கம்ப.06591.3

மற்று உைடயதாம் உளேரா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் அன்றிேய தவத்தின்
மிக்கா $கம்ப.06591.4
ேதவக்கும் தானவக்கும் திைசமுகேன முதலாய ேதவ ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.06592.1
மூவக்கும் முடிப்பrய காrயத்ைத முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்ேறாம்
$கம்ப.06592.2
ஆவத்தின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அபயம் என்றாைன
அயித்து அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுதும் என்றால்
$கம்ப.06592.3
கூவத்தின் சிறுபுனைலக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அயித்தது ஒவ்வாேதா ெகாற்ற
ேவந்ேத $கம்ப.06592.4
பைக புலத்ேதா துைண அல்ல என்று இவைனப் பற்ேறேமல் அறிஞ பாக்கின்
$கம்ப.06593.1
நைகப்புலத்தது ஆம் அன்ேற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாயம் உளது ஆய பற்றால்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $கம்ப.06593.2
தைகப்புலத்ேதா தந்ைதயகள் தம்பியகள் தைமய
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தாேம அன்ேற $கம்ப.06593.3
மிைகப்புலத்து விைளகின்றது ஒருெபாருைளக் காதலிக்கின் விளிஞ ஆவ
$கம்ப.06593.4
ஆதலால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
நல்வரேவ என உணந்ேதன் அடியேனன் உன் $கம்ப.06594.1
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் எனத்தைகய திருவுளத்தின்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
என்றுவிட்டான் $கம்ப.06594.2

காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நான்முகனாலும் கணிப்பrய கைல அைனத்தும்
கதிேரான் முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06594.3
ஓதினான் ஓத ந கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைக தடிந்து
உலைக உய்யக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06594.4
மாருதி விைனய வாத்ைத ெசவிமடுத்து அமிழ்தின் மாந்திப் $கம்ப.06595.1
ேப அறிவாள நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் பிறைர
ேநாக்கிச் $கம்ப.06595.2
சீrது ேமல் இம் மாற்றம் ெதளிவுறத் ேதமின் என்ன $கம்ப.06595.3
ஆrயன் உைரப்பது ஆனான் அைனவரும் அதைனக் ேகட்டா $கம்ப.06595.4
கருத்து உற ேநாக்கிப் ேபாந்த காலமும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.06596.1
அருத்தியும் அரசின் ேமற்ேற அறிவினுக்கு அவதி இல்ைல $கம்ப.06596.2
ெபருத்து உய தவத்தினானும் பிைழத்திலன் என்னும் ெபற்றி $கம்ப.06596.3
திருத்தியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
நம்வயின் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
$கம்ப.06596.4
மற்று இனி உைரப்பது என்ேனா மாருதி வடித்துச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06597.1
ெபற்றிேய ெபற்றி அன்னது அன்று எனின் பிறிது ஒன்றானும் $கம்ப.06597.2
ெவற்றிேய ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வக
 வயாது

வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.06597.3

பற்றுதல் அன்றி உண்டநூ புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) எைமப் பககின்றாைன
$கம்ப.06597.4
இன்று வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று உண்டநூ
எந்ைதைய யாைய முன்ைனக் $கம்ப.06598.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று உண்டநூ புகலது
கூறுகின்றான் $கம்ப.06598.2
ெதவுன்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணவனும் அவேன
பின்ைனப் $கம்ப.06598.3
பின்றும் என்றாலும் நம்பால் புகழ் அன்றிப் பிறிது உண்டாேமா $கம்ப.06598.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெதவுடங்கி யாரும் துைல புக்க ெபrேயான் ெபற்றி $கம்ப.06599.1
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உண்டநூ
என்ைனச் சரண் என்று வாழ்கின்றாைனத் $கம்ப.06599.2
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்கு இன்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துன்னினான் சூழ்ச்சி யாேல
$கம்ப.06599.3
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அன்ேறா
என்றும் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்றான் $கம்ப.06599.4
இைடந்தவக்கு அபயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று இரந்தவக்கு எறிந
ேவைல $கம்ப.06600.1
கைடந்தவக்கு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டவற் கண்டிlேரா $கம்ப.06600.2

உைடந்தவக்கு உதவான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உள்ளது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06600.3
அைடந்தவக்கு அருளான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என் ஆம் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) என் ஆம்
$கம்ப.06600.4
ேபைடையப் பிடித்துத் தன்ைனப் பிடிக்கவந்து
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
$கம்ப.06601.1
ேவடனுக்கு உதவி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விறகு
இைட ெவந்த மூட்டிப் $கம்ப.06601.2
பாடுறு பசிைய ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபம்புள் $கம்ப.06601.3
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாத்ைத ேவதத்தின்
விழுமிது அன்ேறா $கம்ப.06601.4
ேபாதகம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கன்றி இடங்க மாப் ெபாருத ேபாrன்
$கம்ப.06602.1
ஆதி அம் பரேம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன் அபயம் என்று அைழத்த
அந்நாள் $கம்ப.06602.2
ேவதமும் முடிவு காணா ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவளிவந்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06602.3
மாதுய துைடத்த வாத்ைத மறப்பேரா மறப்பு இலாதா $கம்ப.06602.4
மன்னுயி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாேன வருவித்து வளக்கும் மாயன்
$கம்ப.06603.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தருமமும் எைவயும் தாேன $கம்ப.06603.2
என்னினும் அைடந்ேதா_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) தம்ைம
ஏம் உற இனிதின் ஓம்பி $கம்ப.06603.3
பின்னும் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சான்றும் உண்டநூ $கம்ப.06603.4
நஞ்சிைன மிடற்று ைவத்த நைக மழு ஆளன் நாளும் $கம்ப.06604.1
தஞ்சு என முன்னம் தாேன தாைதபால் ெகாடுத்துச் சாதல் $கம்ப.06604.2
அஞ்சிேனன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்நாள் $கம்ப.06604.3
ெவஞ்சினக் கூற்ைற மாற்றும் ேமன்ைமயின் ேமன்ைம உண்டநூ $கம்ப.06604.4
சரண் எனக்கு யாெகால் என்று சானகி
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்ப $கம்ப.06605.1
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) உனக்கு ஆெவன் வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06605.2
முரணுைடக் ெகாடிேயான் ெகால்ல ெமாய் அம முடித்து தெயமூவ $கம்ப.06605.3
மரணம் என் தாைத ெபற்றது என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வழக்கு
அன்று ஆேமா $கம்ப.06605.4
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்கு அபயம் என்றான் உயிைரத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிrன் ஓம்பாக் $கம்ப.06606.1
ைகயனும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவியில் கருத்து இலானும்
$கம்ப.06606.2

ைம உறு ெநறியின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாமைற வழக்கில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06606.3
ெமய்யிைனப் ெபாய் என்றானும் மீ ள்கிலா நரகின் வழ்வா

$கம்ப.06606.4
சீைதையக் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேயா
ேதவைரத் தைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06607.1
ேபைதையக் ெகால்ெவன் என்று ேபணிய விரதப் ெபற்றி $கம்ப.06607.2
ேவதிய அபயம் என்றாக்கு அன்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) விrத்துச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06607.3
காைதையக் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உைர கடக்கல் ஆேமா $கம்ப.06607.4
காrயம் ஆக அன்ேற ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
கருைணேயாக்குச் $கம்ப.06608.1
சீrய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கின் இதனின்ேமல் சிறந்தது உண்டநூ
$கம்ப.06608.2
பூrயேரனும் தம்ைமப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புகுந்ேதாக்குப் ெபான்றா
$கம்ப.06608.3
ஆ உயி ெகாடுத்துக் காத்தா எண் இலா அரச_ெப.(அரெச_ெப.) அம்மா
$கம்ப.06608.4
ஆதலான் அபயம் என்ற ேபாதத்ேத அபய தானம் $கம்ப.06609.1
ஈதேல கடப்பாடு என்பது இயம்பின  என்பால் ைவத்த $கம்ப.06609.2
காதலான் இனி ேவறு எண்ணக் கடவது என் கதிேரான் ைமந்த $கம்ப.06609.3
ேகாது இலாதவைன நேய என்வயின் ெகாணதி என்றான் $கம்ப.06609.4

ஐயுறவு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளைவயாய் அைமந்தது
அன்ேற $கம்ப.06610.1
தெயமூவ நாயகனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேதறிய அைடேவ ேதறி
$கம்ப.06610.2
ைக புகற்கு அைமவது ஆனான் கடிதினின் ெகாணவல் என்னா $கம்ப.06610.3
ெமய்யினுக்கு உைறயுள் ஆன ஒருவன்பால் விைரவில் ெசன்றான் $கம்ப.06610.4
வருகின்ற கவியின் ேவந்ைத மயிந்தனுக்கு இளவல் காட்டித் $கம்ப.06611.1
தருக என்றான் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நின்ைன எதி ெகாளற்கு அருக்கன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06611.2
இருகுன்றம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான்
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என்னேலாடும்
$கம்ப.06611.3
திrகின்ற உள்ளத் தானும் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவன்முன் ெசன்றான்
$கம்ப.06611.4
ெசால்லருங் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பழகினும்
தூய_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ_பட.பன்.) அல்லா $கம்ப.06612.1
புல்லல உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
தூய_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ_பட.பன்.) ெபாருந்துவ எதிந்த ஞான்ேற
$கம்ப.06612.2
ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணவும் ஒன்ற
இருவரும் ஒருநாள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06612.3
எல்லியும் பகலும் ேபாலத் தழுவின எழுவின் ேதாளா $கம்ப.06612.4

தழுவின நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் தங்கள்
$கம்ப.06613.1
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முைறைமயால் உவைக மூள $கம்ப.06613.2
வழுவல் இல் அபயம் உன்பால் வழங்கினன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபாற் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$கம்ப.06613.3
ெதவுழுதியால் விைரவின் என்று கதிரவன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06613.4
சிங்க ஏறு அைனயான் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாசகம் ெசவி புகாமுன் $கம்ப.06614.1
கங்குலின் நிறத்தினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண் மைழத் தாைர கான்ற
$கம்ப.06614.2
அங்கமும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னக்
குளிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகத்ைத மிக்குப் $கம்ப.06614.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக என்னப்
ெபாடித்தன உேராமப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $கம்ப.06614.4
பஞ்சு எனச் சிவக்கும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால் ேதவிையப் பிrத்த பாவி
$கம்ப.06615.1
வஞ்சனுக்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) என்ைன
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று அருள் ெசய்தாேனா
$கம்ப.06615.2
தஞ்சு எனக் கருதினாேனா தாழ்சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) உண்ட
$கம்ப.06615.3

நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனச் சிறந்ேதன் அன்ேறா நாயகன் அருளின் நாேயன்
$கம்ப.06615.4
மருளுறு மனத்தினான் என் வாய்ெமாழி மறுத்தான் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
அத்து $கம்ப.06616.1
உருளுறு ேதrனானும் இலங்ைக மீ து
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.06616.2
தெரறுளுறு சிந்ைத வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதற்றம் ஈது
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06616.3
அருள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாயின் ெகட்ேடன் பிைழப்பேரா
அரக்க ஆேனா $கம்ப.06616.4
தவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தம்ைமச்
ெசய்யினும் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிந்ைதப் $கம்ப.06617.1
ேப அருளாள தத்தம் ெசய்ைகயிற் பிைழப்பது உண்டநூ $கம்ப.06617.2
கா வைர நிறுவித் தன்ைனக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எழக் கலக்கக் கண்டும்
$கம்ப.06617.3
ஆகலி அமர உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமிழ்து பண்டு
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேற $கம்ப.06617.4
துறவியின் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூயவ துைணவன் என்ைன
$கம்ப.06618.1
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி
மீ ளா அைடக்கலம் உதவினாேனல் $கம்ப.06618.2
அறவிைன இைறயும் இல்லா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலா அரக்கன் என்னும்
$கம்ப.06618.3

பிறவியின் ெபயந்ேதன் பின்னும் நரகினில் பிைழப்ப தாேனன் $கம்ப.06618.4
திருத்திய உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெசங்கதிச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசம்மல் $கம்ப.06619.1
ஒருத்தைர நலனும் தங்கும் ேதrனும் உயிrன் ஓம்பும் $கம்ப.06619.2
கருத்தினன் அன்ேற தன்ைனக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அைடந்ேதாைர
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06619.3
அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் $கம்ப.06619.4
ெமாய்தவழ் கிrகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகிச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06620.1
ைம தவழ் கிrயும் ேமருக் குன்றமும் வருவது என்ன $கம்ப.06620.2
ெசய்தவம் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

திரள் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏழும் தய $கம்ப.06620.3
எய்தவன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் இருவரும்
எய்தச் ெசன்றா $கம்ப.06620.4
மாக்கடம் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவப்பின்
இைளயவன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) காப்ப $கம்ப.06621.1
நாற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாrன் நாயகன் புதல்வன்_ெப.) நாமப் $கம்ப.06621.2
பாற்கடல் சுற்ற வில் ைக வடவைர பாங்கு நிற்பக் $கம்ப.06621.3
காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கமலம் பூத்தது எனப் ெபாலிவாைனக் கண்டான்
$கம்ப.06621.4
அள்ளி மீ து உலைக வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

அrக்
குலச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாப்பண் $கம்ப.06622.1

ெதள்ளுதண் திைரயிற்று ஆகிப் பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறனும் சாரா
$கம்ப.06622.2
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெதவுழுது ேவண்டப்
$கம்ப.06622.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தான் என்னப் ெபாலிதரு பண்பினாைன $கம்ப.06622.4
ேகாணுதற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலப்
புருவம் ேபால் திைரயுங் கூடப் $கம்ப.06623.1
பூணுதற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) முத்தின் ெபாலி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவப்பின் $கம்ப.06623.2
காணுதற்கு அrய நள ெவண்ைமயில் கருைம காட்டி $கம்ப.06623.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சீைத கண்ணின் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
என வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) வாைன $கம்ப.06623.4
படமைழ சுமந்த காைலப் பருவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமர
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.06624.1
அடசிைல துறந்தது_ெதா.ெப.(துற_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ன ஆரம்த
மாபினாைனக் $கம்ப.06624.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைட மத்துத் தாம்பு கழற்றியது என்னக் காசின் $கம்ப.06624.3
சுட ஒளி வலயம் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தரத்
ேதாளினாைன $கம்ப.06624.4
கற்ைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) நக்கிக் கருைண ஆம்
அமிழ்தம் காலும் $கம்ப.06625.1
முற்றுறு கைலயிற்று ஆய முழு மதி முகத்தினாைன $கம்ப.06625.2

ெபற்றவன் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமாலி
இைளயவன் ெபறத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06625.3
சிற்றைவ பணித்த ேமாலி ெபாலிகின்ற ெசன்னியாைன $கம்ப.06625.4
வரைன

ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கம்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மயி_ெப.(மயி_ெப.) சிலிப்பக்
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

$கம்ப.06626.1
வார ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருகி ெசங்கண் அஞ்சன மைல அன்று
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.06626.2
காமுகில் கமலம் பூத்தது ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
கண்ணன் ெகால் ஆம் $கம்ப.06626.3
ஆ அருள் சுரக்கும் நதி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கrேதா
என்றான் $கம்ப.06626.4
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவிைய ேவrன் வாங்கச் $கம்ப.06627.1
ெசம்மணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) நக்கித் திருவடி புைனந்த
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.06627.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முனா கமலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
தாைதயா சரணம் தாழ $கம்ப.06627.3
என்முனா எனக்குச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவி
என்று ஏம்பல் உற்றான் $கம்ப.06627.4
ெபருந்தவம் இயற்றிேனாக்கும் ேபவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிறவி
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கம்ப.06628.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) தாேன வடிக்கைண
ெதவுடுத்துக் ெகால்வான் $கம்ப.06628.2

இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்ற
ேபாது என் இயம்புவது எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06628.3
அருந்தவம் உைடய அம்மா அரக்க என்று அகத்துள்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06628.4
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) மீ ச் சுமந்து
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதிமணி முடியன்
கல்லும் $கம்ப.06629.1
மரங்களும் உருக ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) கருைண வள்ளல் $கம்ப.06629.2
இரங்கினன் ேநாக்குந் ேதாறும் இருநிலத்து இைறஞ்சு கின்றான் $கம்ப.06629.3
வரங்களின் வாr அன்ன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்

$கம்ப.06629.4
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்தில் காட்ட $கம்ப.06630.1
வழிந்த கண்ணrன்

மண்ணின் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உற வணங்கினாைனப்
$கம்ப.06630.2
ெபாழிந்தது ஓ கருைண தன்னால் புல்லினன் என்ன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06630.3
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருத்தி என்னா மலக்
ைகயால் இருக்ைக ஈந்தான் $கம்ப.06630.4
ஆழியான் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
சுரந்து உவைக கூர $கம்ப.06631.1
ஏழிேனாடு ஏழாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) என்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எந்நாள் $கம்ப.06631.2

வாழும்நாள் அன்று காறும் வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க ைவகும்
$கம்ப.06631.3
தாழ்கடல் இலங்ைகச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நின்னேத
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.06631.4
தத்தனது அருைள ேநாக்கிச் ெசய்தேதா சிறப்புப் ெபற்றான் $கம்ப.06632.1
கூத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்ைத ேநாக்கிக் குறித்தேதா யாது ெகால்ேலா
$கம்ப.06632.2
வாத்ைத அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் தனித்தனி
வாழ்ந்ேதாம் என்னா $கம்ப.06632.3
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) உலகில்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சர அசரம் அைனத்தும் அம்மா $கம்ப.06632.4
உஞ்சனன் அடியேனன் என்று ஊழ்முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06633.1
அஞ்சன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அழகனும் அருளின்
ேநாக்கித் $கம்ப.06633.2
தஞ்ச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துைணவனான தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இலாப்
புகழான் தன்ைனத் $கம்ப.06633.3
துஞ்சல் இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) என்றான்
$கம்ப.06633.4
விைளவிைன அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ெவன்றி
வடணன்

என்றும் வயா

$கம்ப.06634.1
அளவு அறு ெபருைமச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அளித்தைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஐய $கம்ப.06634.2

களவு_ெப.(களவு_ெப.) இயல் அரக்கன் பின்ேன
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடன்ைம
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06634.3
இைளயவற் கவித்த ேமாலி என்ைனயும் கவித்தி என்றான் $கம்ப.06634.4
குகெனாடும் ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) ஆேனம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான்
$கம்ப.06635.1
மகெனாடும் அறுவ ஆேனம் எம் உைழ அன்பின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06635.2
அகன் அம காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஐய நின்ெனாடும் எழுவ ஆேனம்
$கம்ப.06635.3
புகலருங் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புதல்வரால் ெபாலிந்தான் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $கம்ப.06635.4
நடு இனிப் பகவது என்ேன நாயக நாயிேனைன $கம்ப.06636.1
உடன் உதித்தவேகளாடும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உைரயா நின்றாய்
$கம்ப.06636.2
அடிைமயில் சிறந்ேதன் என்னா அயிப்ெபாடும் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நங்கித்
$கம்ப.06636.3
ெதவுடுகழல் ெசம்ெபான் ேமாலி ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூட்டிக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06636.4
திருவடி முடியில் சூடிச் ெசங்கதி உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06637.1
அரு வைர என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கதம்
அரைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06637.2
இருவரும் உவைக கூந்தா யாவரும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்றா
$கம்ப.06637.3

ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அமர வாழ்த்திப் பூமைழ ெபாழிவது ஆனா
$கம்ப.06637.4
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) பரைவ
ஏழும் அவனியும் அமர நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06638.1
வாத் ெதவுழில் புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தெயமூவ மங்கல முரசும் சங்கும் $கம்ப.06638.2
தூத்தன கனக மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந்தன நறுெமன் சுண்ணம் $கம்ப.06638.3
ேபாத்தது வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்று அங்கு எழுந்தது
துழனிப் ெபாம்மல் $கம்ப.06638.4
ெமாழிந்த ெசால் அமிழ்தம் அன்னாள் திறத்தினின் முைறைம
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06639.1
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் மரபும் இன்ேற உயந்தது
என்று இடrல் தந்தான் $கம்ப.06639.2
ெசழுந் தனி மலேரான் பின்ைன இராவணன் தைமச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.06639.3
அழிந்தது என்று அறனும் தன்வாய் ஆவலம் ெகாட்டிற்று அன்ேற $கம்ப.06639.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ ெசவ்வித்து ஆக இராமனும்
இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.06640.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
தாேன ெபற்றைம பலரும் காணப் $கம்ப.06640.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சூழப் பகலவன் ேசயும்
நயும் $கம்ப.06640.3
மன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குமர பாடி வட்டிைன

வலஞ்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றான் $கம்ப.06640.4

அந்தம் இல் குணத்தினாைன அடியிைண முடியிேனாடும் $கம்ப.06641.1
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானரத் தைலவ
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06641.2
இந்திரற்கு அrய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06641.3
மந்தரத் தடந்ேதாள் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வலஞ் ெசய்தா தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ைவப்ைப $கம்ப.06641.4
ேதடுவா ேதட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) தானும்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06642.1
நாடுவான் அன்று கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) கழ இய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந $கம்ப.06642.2
ஆடுவா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அஞ்சும்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் அமர ஆவா
$கம்ப.06642.3
சூடுவா எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசால்லுவா யாவ கண்டீ $கம்ப.06642.4
இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளவும் பாrல் இருடிகள் இைமேயா ஞானம்
$கம்ப.06643.1
முற்றினா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்டா ேவள்விகள் முடித்து நின்றா
$கம்ப.06643.2
மற்றும் மாதவரும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.06643.3

ெபற்றது ஆ ெபற்றா என்று வியந்தன ெபrேயா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06643.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வணங்கிய நிருத
மன்னவற்கு $கம்ப.06644.1
அந்தம் இலாதது ஓ உைறயுள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் $கம்ப.06644.2
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன்கதி $கம்ப.06644.3
சிந்தின ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) என்று எண்ணித்
தந்தனன்_வி.மு.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06644.4
சந்தி வந்தைனத் ெதவுழில் முடித்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.06645.1
புந்தி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமனும் உயிப்பப்
பூங்கைண $கம்ப.06645.2
சிந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தனன் மதனன் த
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.06645.3
அந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தது கறுத்தது
அண்டேம $கம்ப.06645.4
மாத் தடந் திைசெதவுறும் மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $கம்ப.06646.1
ேகாத்தது கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகாள்ைள
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.06646.2
நத்த நப் ெபாய்ைகயில் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்மல $கம்ப.06646.3
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் மீ ன்களால் ெபாலிந்தது
அண்டேம $கம்ப.06646.4

சில் இயல் ேகாைதைய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதம்பிய $கம்ப.06647.1
வில்லிையத் திரு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெவதுப்பும் ெவம்ைமயால் $கம்ப.06647.2
எல்லிையக் காண்டலும் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ஈட்டினால் $கம்ப.06647.3
மல்லிைகக் கானமும் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஒத்தேத $கம்ப.06647.4
ஒன்றும் உட் கறுப்பிேனாடு ஒளியின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உrஇத் $கம்ப.06648.1
தனிதனி முகத்தினால் என்ைனத் தாழ்த்து அற $கம்ப.06648.2
ெவன்றவன் துைணவைன இன்று ெவல்குேவன் $கம்ப.06648.3
என்றது ேபால வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது
இந்துேவ $கம்ப.06648.4
கண்ணிைன அப்புறம் கரந்து ேபாகினும் $கம்ப.06649.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இைற உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு என $கம்ப.06649.2
உள் நிைற ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கணும் $கம்ப.06649.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எனும்
வைலைய வசினான்

$கம்ப.06649.4
புைடக்க வன் திைர எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும்
ேபாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.06650.1
உைடக்கருந் தனிநிறம் ஒளித்துக் ெகாண்டவன் $கம்ப.06650.2
அைடக்க வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) எைன அrயின்
தாைனயால் $கம்ப.06650.3
கிைடக்க வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) எனக் கிளந்தது
ஒத்தேத $கம்ப.06650.4

ேமல் உகத் ெதவுகுதியால் முதிந்த_ெப.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய் எலாம் $கம்ப.06651.1
ேதால் உகுத்தால் என அரவத் ெதவுல்கடல் $கம்ப.06651.2
வாலுகத்தால் இைடப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எலாம் $கம்ப.06651.3
பால் உகுத்தால் என நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) பாய்ந்ததால் $கம்ப.06651.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) வாய் மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$கம்ப.06652.1
கன்றிய நிறத்தது நறவின் கண்ணது $கம்ப.06652.2
குன்றின் வாய் முைழயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலாய ெகாட்பது $கம்ப.06652.3
தெனமூறல் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) உயித்துச்
ெசன்றதால் $கம்ப.06652.4
கரத்ெதவுடும் பாழிமாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்துளான் $கம்ப.06653.1
உரத்ெதவுடும் கரெனாடும் உருவ
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06653.2
மரத்ெதவுடும் ெதவுைளத்தவன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மன்மதன்
$கம்ப.06653.3
சரத்ெதவுடும் பாய்ந்தன நிலவின் தாைரவாள் $கம்ப.06653.4
உடலிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்
உயிைர ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உள்
$கம்ப.06654.1

இடrைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று
யாதும் ேநாக்கலன் $கம்ப.06654.2
கடலிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அக்கள்வன்
ைவகுறும் $கம்ப.06654.3
திடrைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிைலைய ேநாக்குமால் $கம்ப.06654.4
பணி பழுத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூண்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பண்பினால் $கம்ப.06655.1
பிணி பழுத்து அைமந்தது ஓ பித்தின் உள்ளத்தான் $கம்ப.06655.2
அணி பழுத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்து
அரும்பு ெசம்மணி $கம்ப.06655.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) பழுத்து
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேனா $கம்ப.06655.4
ஆயது ஓ அளைவயின் அருக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06656.1
ேதய்வது என் காrயம் நிரப்பும் சிந்ைதைய $கம்ப.06656.2
ேமயவன் தன்ெனாடும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமல் இனித் $கம்ப.06656.3
தூயது நிைனக்கிைல என்னச் ெசால்லினான் $கம்ப.06656.4
அவ்வழி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவு நங்கினன் $கம்ப.06657.1
ெசவ்வழி அறிஞைனக் ெகாணதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.06657.2

இவ்வழி வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06657.3
ெவவ்வழி விலங்கி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிைய ேமவினான் $கம்ப.06657.4
மருக் கிள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாச நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல
$கம்ப.06658.1
ெநருக்கிடு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) என
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதியான் $கம்ப.06658.2
திரு கிள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மைல $கம்ப.06658.3
இருக்க ஈண்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.06658.4
ஆகலி இலங்ைகயின் அரணும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி $கம்ப.06659.1
வாெகழு கைனகழல் அரக்கன் வன்ைமயும் $கம்ப.06659.2
தாெகழு தாைனயின் அளவும் தன்ைமயும் $கம்ப.06659.3
நெகழு தன்ைமயாய் நிகழ்த்துவாய் என்றான் $கம்ப.06659.4
எழுதலும் இருத்தி என்று இராமன் ஏயினான் $கம்ப.06660.1
முழுது உண புலவைன முளrக் கண்ணினான் $கம்ப.06660.2
பழுது அற வினவிய ெபாருைளப் பண்பினால் $கம்ப.06660.3
ெதவுழுது உய ைகயினான் தெரழுயச் ெசால்லினான் $கம்ப.06660.4
நிைலயுைட வடவைர குைலய ேநந்து அதன் $கம்ப.06661.1

தைல_ெப.(தைல_ெப.) என
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமனியப் ெபரு
$கம்ப.06661.2
மைலயிைன மும்முடி வாங்கி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந $கம்ப.06661.3
அைலகடல் இட்டனன் அனுமன் தாைதேய $கம்ப.06661.4
ஏழு நூறு ேயாசைன அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) இட்ட கீ ழ் $கம்ப.06662.1
ஆழம் நூறு ேயாசைன ஆழிமால் வைர $கம்ப.06662.2
வாழியாய் உலகிைன வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $கம்ப.06662.3
சூழும் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சுடக்கும்
ேமலதால் $கம்ப.06662.4
மருங்குைட விைனயமும் ெபாறியின் மாட்சியும் $கம்ப.06663.1
இருங்கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் $கம்ப.06663.2
சுருங்கிடும் என்பல ெசால்லில்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06663.3
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகழ் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நரும்
காண்டிரால் $கம்ப.06663.4
வடதிைச வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ைவகுேவா
$கம்ப.06664.1
இைட இல எண் இரு ேகாடி என்பரால் $கம்ப.06664.2
கைட யுக முடிவினில் காலன் என்பது என் $கம்ப.06664.3
விைடவரு பாகைனப் ெபாருவும் ெவம்ைமயா $கம்ப.06664.4
ேமல் திைச வாயிலின் ைவகும் ெவய்யவக்கு $கம்ப.06665.1

ஏற்றமும் உள அவக்கு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேகாடி ேமல் $கம்ப.06665.2
கூற்ைறயும் கண் ெபாறி குறுகக் காண்பேரல் $கம்ப.06665.3
ஊற்றுறு குருதிேயாடு உயிரும் உண்பரால் $கம்ப.06665.4
தெனமூ திைச வாயிலின் ைவகும் தயவ $கம்ப.06666.1
என்றவ எண் இரு ேகாடி என்பரால் $கம்ப.06666.2
குன்று உறழ் ெநடியவ ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $கம்ப.06666.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) யமைனயும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) மாற்றுவா
$கம்ப.06666.4
கீ ழ்த்திைச வாயிலின் ைவகும் கீ ழவ $கம்ப.06667.1
ஈட்டமும் எண் இரு ேகாடி என்பரால் $கம்ப.06667.2
ேகாட்டு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) திைச நிைலக் கும்பக் குன்ைறயும்
$கம்ப.06667.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன் தைரயின் எற்றுவா $கம்ப.06667.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட விழித்தன
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யவ $கம்ப.06668.1
எண் இரு ேகாடியின் இரட்டி என்பரால் $கம்ப.06668.2
மண்ணிைட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்றவ $கம்ப.06668.3
கண் இல கைர இல கரந்து ேபாயினா $கம்ப.06668.4

பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பின்னும் முன்னரும் $கம்ப.06669.1
உறங்கல உண் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உலைவ ஆதலால் $கம்ப.06669.2
கறங்கு எனத் திrபவ கணக்கு ேவண்டுேமல் $கம்ப.06669.3
அைறந்துளது ஐ இரு நூறு ேகாடியால் $கம்ப.06669.4
இப்படி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
ேவறு இனி $கம்ப.06670.1
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருைமயும் உைரக்க ேவண்டுேமா $கம்ப.06670.2
ெமய்ப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திரு நக
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யவ $கம்ப.06670.3
முப்பது ேகாடியின் மும்ைம முற்றினா $கம்ப.06670.4
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசய்திடச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்தினா $கம்ப.06671.1
அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைகஞகள் அளவு இல் ஆற்றல
$கம்ப.06671.2
உறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைக வrன் உதவும் உண்ைமய
$கம்ப.06671.3
இறப்பு இல எண் இரு நூறு ேகாடிேய $கம்ப.06671.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அல விழி எனும் ெவகுளிக் கண்ணின $கம்ப.06672.1
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அல இைமத்தலும் என்னும்
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.06672.2
வடவைர புைரவன ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாயிலின் $கம்ப.06672.3

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம்
வருபவ_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.) எண்
எண் ேகாடியால் $கம்ப.06672.4
அன்றியும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அகன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கம்ப.06673.1
முன்றிலின் ைவகுவா முைறைம கூறிடின் $கம்ப.06673.2
ஒன்றிய உலைகயும் எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊற்றத்தா
$கம்ப.06673.3
குன்றினும் வலியவ ேகாடி ேகாடியால் $கம்ப.06673.4
ேத பதினாயிரம் பதுமம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முகக் $கம்ப.06674.1
கா வைர அவற்றினுக்கு இரட்டி கால் வயத்து $கம்ப.06674.2
ஊ பr அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம் $கம்ப.06674.3
தா_ெப.(தா_ெப.) வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுேம $கம்ப.06674.4
ேபயினன் என் பல பிதற்றிப் ேபத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.06675.1
மா இரு ஞாலத்து ைவத்த மாப்பைட $கம்ப.06675.2
ேதயினும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் ேதய்க்க ேவண்டுவது $கம்ப.06675.3
ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என்று அறிந்தது ஆழியாய் $கம்ப.06675.4
இலங்ைகயின் அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பைடயின் எண் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.06676.1
வலங்ைகயின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கிய
$கம்ப.06676.2

அலங்கல் அம் ேதாளவன் துைணவ அந்தம் இல் $கம்ப.06676.3
வலங்களும் வரங்களும் தவத்தின் வாய்த்தவ $கம்ப.06676.4
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் ெதவுடந்த $கம்ப.06677.1
அம் ெபான் மாப்பைட ஐ இரு ேகாடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தான்
$கம்ப.06677.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் நாட்டு உள சித்தைரச் சிைறயிைட ைவத்தான்
$கம்ப.06677.3
கும்பன் என்று உளன் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிrனும்
ெகாடியான். $கம்ப.06677.4
உகம் பல் காலமும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபரு வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
உைடயான் $கம்ப.06678.1
சுகம் பல் ேபா அலால் ேவறு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ெபாரு
பைடத் ெதவுைகயான் $கம்ப.06678.2
நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) பல் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இல்லது ஓ
நரசிங்கம் அைனயான் $கம்ப.06678.3
அகம்பன் என்று உளன் அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகவும் அைமவான்.
$கம்ப.06678.4
ெபாருப்ைப மீ திடும் புரவியும் பூட்ைகயும் ேதரும் $கம்ப.06679.1
உருப்ப வில் பைட ஒன்பது ேகாடியும் உைடயான் $கம்ப.06679.2
ெசருப் ெபய் வானிைடச் சினக் கடாய் கடாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறுத்த $கம்ப.06679.3

ெநருப்ைப ெவன்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெநடிேயான். $கம்ப.06679.4
ேபைய யாளிைய யாைனையக் கழுைதையப்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06680.1
ஆய ேதப் பைட ஐ இரு ேகாடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தான்
$கம்ப.06680.2
தாைய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) சலித்திடு
வஞ்சைன தவிரா $கம்ப.06680.3
மாையயான் உளன் மேகாதரன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மறேவான்.
$கம்ப.06680.4
குன்றில் வாழ்பவ ேகாடி நால் ஐந்தினுக்கு இைறவன் $கம்ப.06681.1
இன்று உளா பின்ைன நாைள இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) என
எயிற்றால் $கம்ப.06681.2
தின்றுளான் பண்டு ேதவைரப் பல் முைற ெசருவின் $கம்ப.06681.3
ெவன்றுளான் உளன் ேவள்வியின் பைகஞன் ஓ ெவய்ேயான். $கம்ப.06681.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளாைரயும் வானின் உள்ளாைரயும் வகுத்தால் $கம்ப.06682.1
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாளினில் ஒளி பைடத்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.06682.2
எண்ணின் நால் இரு ேகாடியன் எr அஞ்ச விழிக்கும் $கம்ப.06682.3
கண்ணினான் உளன் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைக என்று ஓ கழலான்.
$கம்ப.06682.4
ேதவரும் தக்க முனிவரும் திைச முகன் முதலா $கம்ப.06683.1

மூவரும் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேநாக்கிேய ெமாழிதர முனிவான் $கம்ப.06683.2
தாவரும் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) எண் இரு ேகாடியின்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கம்ப.06683.3
மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பக்கன் என்று உளன் குன்றினும் வலியான்.
$கம்ப.06683.4
உச்சிரத்து எr கதி என உருத்து எr முகத்தன் $கம்ப.06684.1
நச்சிரப்பைட நால் இரு ேகாடிக்கு நாதன் $கம்ப.06684.2
முச்சிரத்து அயில் தைலவற்கும் ெவலற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெமாய்ம்பன் $கம்ப.06684.3
வச்சிரத்து எயிற்றவன் உளன் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) மாற்றான்
$கம்ப.06684.4
அசஞ்சலப் பைட ஐ இரு ேகாடியன் அமrன் $கம்ப.06685.1
வசம் ெசயாதவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அன்றிப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) இலா
வலியான் $கம்ப.06685.2
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயக்கைர
ேவேராடும் முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06685.3
பிைசந்து ேமாந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பித்தன்
$கம்ப.06685.4
சில்லி மாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதேராடும் கr பr
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06686.1
வில்லின் மாப்பைட ஏழ் இரு ேகாடிக்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.06686.2
கல்லி மாப்படி கலக்குவன் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எனக் காந்திச் $கம்ப.06686.3

ெசால்லும் மாற்றத்தன் துன்முகன் என்று அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்ேதான்.
$கம்ப.06686.4
ைக நாட்டன்ன எறிகடல் தவிைட
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06687.1
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ஐ இரு ேகாடிக்கும்
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.06687.2
வலம் ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதவுழில் விஞ்ைசய
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ் மைறத்தான் $கம்ப.06687.3
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உக விழிப்பான்
$கம்ப.06687.4
நாமம் நாட்டிய சவம் எலாம் நாள்ெதவுறும் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
$கம்ப.06688.1
ஈம நாடு இைட இடாமல்தன் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இைட இடுவான்
$கம்ப.06688.2
தாமம் நாட்டிய ெகாடிப் பைடப் பதுமத்தின் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
$கம்ப.06688.3
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் ேதவைரத் துரந்தான் $கம்ப.06688.4
ேபாrல் மத்தனும் ெபாருவய மத்தனும் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $கம்ப.06689.1
நrல் மத்து எனும் ெபருைமய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடற் பைடயா
$கம்ப.06689.2
ஆரும் அத்தைன வலி உைடயா இைல அவரால் $கம்ப.06689.3
ேபரும் அத்தைன எத்தைன உலகமும் ெபrேயாய் $கம்ப.06689.4
இன்ன தன்ைமய எத்தைன ஆயிர என்ேகன் $கம்ப.06690.1

அன்னவன் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைணவராய் அமத் ெதவுழிற்கு
அைமந்தா $கம்ப.06690.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசான்னவ
பைடத்துைண இரட்டியின் ெதவுைகயான் $கம்ப.06690.3
பின்ைன எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பித்தன்
$கம்ப.06690.4
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சிந்துரச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கம்ப.06691.1
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கால் குைலந்து ஆழி ஓ ஏழும் விட்டு
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06691.2
ஏைன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) இருக்ைக விட்டு இrயல் உற்று அைலயச்
$கம்ப.06691.3
ேசாைன மாrயின் சுடு கைண பலமுைற துரந்தான் $கம்ப.06691.4
தம்பி முற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சந்திர நால்வrல் தயங்கும் $கம்ப.06692.1
கும்ப மால் கrக் ேகாடு இரு ைககளால் வாங்கிச் $கம்ப.06692.2
ெசம்ெபான் மால் வைர மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) பட்டதாம் எனத் திrந்தான்
$கம்ப.06692.3
கும்ப கன்னன் என்று உளன் பண்டு ேதவைரக் குைமத்தான் $கம்ப.06692.4
ேகாள் இரண்ைடயும் ெகாடுஞ்சிைற ைவத்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமரன்
$கம்ப.06693.1
மூளும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) அத்து
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்து என ெமாழிவான் $கம்ப.06693.2
ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்ைனத் $கம்ப.06693.3
தாளினும் உள ேதாளினும் உள இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தழும்பு. $கம்ப.06693.4

தன்ைனயும் தெறறும் தருமம் என்று இைற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தாழான்
$கம்ப.06694.1
முன்னவன் தரப் ெபற்றது ஓ முழு வலிச் சிைலயான் $கம்ப.06694.2
அன்னவன் தனக்கு இைளயவன் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய ஒழித்தான்
$கம்ப.06694.3
பின் ஓ இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இலாைமயின் ேப அதிகாயன் $கம்ப.06694.4
ேதவராந்தகன் நராந்தகன் திrசிரா என்னும் $கம்ப.06695.1
மூவ ஆம் தைக முதல்வராம் தைலவரும் முைனயில் $கம்ப.06695.2
ேபாவராம் தைக அழிவராம் எனத் தனிப் ெபாருவா $கம்ப.06695.3
ஆவராம் தைக இராவணற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புதல்வ $கம்ப.06695.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைமய வலி இதாம்
இராவணன் என்னும் $கம்ப.06696.1
அைனயவன் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறி அளவு
எலாம் அைறெவன் $கம்ப.06696.2
தைனயன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகன் தைக மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
சிறுவற்குத் தவத்தால் $கம்ப.06696.3
முைனவ ேகான் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) முக்கணான் வரத்ெதவுடும் உயந்தான்
$கம்ப.06696.4
எள் இல் ஐம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதமும் யாைவயும் உைடய
$கம்ப.06697.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மான் உr ஆைடயன் உைமெயாடும் ெபாருந்தும்
$கம்ப.06697.2

ெவள்ளி அம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிrயிைன ேவேராடும் வாங்கி
$கம்ப.06697.3
அள்ளி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுட எடுத்தனன் உலெகலாம் அனுங்க
$கம்ப.06697.4
ஆன்ற எண் திைச உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் சுமக்கின்ற
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.06698.1
ஊன்று ேகாடு இறத் திரள் புயத்து அழுத்திய உரேவான் $கம்ப.06698.2
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னேவ
துணுக்கம் உற்று இrவ அத்ெதவுகுதி $கம்ப.06698.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ேகாடியின் ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முப்பத்து
மூவ. $கம்ப.06698.4
குலங்ேகளாடு தம் குல மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிெயாடும்
குைறய_குைற.எச்.(குைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06699.1
அலங்கல் வாள்ெகாடு காலேகயைரக் ெகான்ற அதன்பின் $கம்ப.06699.2
இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) என்று உைரத்தலும் இடி உண்ட அரவின்
$கம்ப.06699.3
கலங்குமால் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தானவ ேதவிய கருப்பம். $கம்ப.06699.4
குரண்டம் ஆடு ந அளைகயின் ஒளித்து உைற குேபரன் $கம்ப.06700.1
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாடும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருெவாடு நிதியமும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06700.2
புரண்டு மான்திரள் புலி_ெப.(புலி_ெப.) கண்டது ஆம் எனப் ேபானான் $கம்ப.06700.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மானமும் இலங்ைக மா நகரமும் இழந்து.
$கம்ப.06700.4

புண்ணும் ெசய்தது முதுகு எனப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகாடுத்து ஓடி $கம்ப.06701.1
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தசமுகக் கூற்றம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிேமல்
$கம்ப.06701.2
நண்ணும் ெசய்ைகயது எனக் ெகாடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுறும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06701.3
எண்ணும் ெசய்ைகயன் அந்தகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
இழந்தான். $கம்ப.06701.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஆசு அற எழு கதிரவன்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றும் $கம்ப.06702.1
அருணன் கண்களும் கண்டிலா இலங்ைக மண்டு அமrல் $கம்ப.06702.2
பருணன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாசமும் பறிப்பு
உண்டு பயத்தால் $கம்ப.06702.3
வருணன்
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) மகர ந
ெவள்ளத்து மைறந்து. $கம்ப.06702.4
என்று உலப்புறச் ெசால்லுேகன் இராவணன் என்னும் $கம்ப.06703.1
குன்று உலப்பினும் உலப்பு இலாத் ேதாளினான் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
$கம்ப.06703.2
இன்று உலப்பினும் நாைளேய உலப்பினும் சிலநாள் $கம்ப.06703.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலப்பினும் நினக்கு
அன்றிப் பிறக்கு என்றும் தரான் $கம்ப.06703.4
ஈடு பட்டவ எண்ணில ேதாரணத்து எழுவால் $கம்ப.06704.1
பாடு பட்டவ பகுகடல் மணலினும் பலரால் $கம்ப.06704.2

சூடு பட்டது ெதவுல்நக அடுபுலி துரந்த $கம்ப.06704.3
ஆடு பட்டது பட்டன அனுமனால் அரக்க $கம்ப.06704.4
எம் குலத்தவ எண்பதினாயிர இைறவ $கம்ப.06705.1
கிங்கரப் ெபய கிrயன ேதாற்றத்த கிளந்தா $கம்ப.06705.2
ெவங் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வக்கிச்

$கம்ப.06705.3
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவ எனச் சைமந்தா $கம்ப.06705.4
ெவம்பும் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிெபார ெவகுண்டான்
$கம்ப.06706.1
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புயத்து அழுத்தி $கம்ப.06706.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) வானகத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி நமைனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் $கம்ப.06706.3
சம்பு மாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தைலவ $கம்ப.06706.4
ேசைனக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) ஒ ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) உள
பண்டு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.06707.1
வாைனக் காவலும் மானமும் மாற்றிய மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $கம்ப.06707.2
தாைனக் காவருங் கடெலாடும் தமேராடும் தாமும் $கம்ப.06707.3
யாைனக் கால்பட்ட ெசல் என ஒல்ைலயின் அவிந்தா $கம்ப.06707.4
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்கணத்து அரக்கதம்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உகு கைறத் ேதால் $கம்ப.06708.1
நத்த எக்கrன் நிைறந்துள கருங்கடல் ெநருப்பின் $கம்ப.06708.2
வாய்த்த அக்கைன வrசிைல மைலெயாடும் வாங்கி $கம்ப.06708.3

ேதய்த்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குழம்பு உலந்தில இலங்ைகயின்
தெரறுவில் $கம்ப.06708.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமதில் இலங்ைகயின்
பரப்பினில் துைகத்துச் $கம்ப.06709.1
சின்னம் ஆனவ கணக்கிைன யாவேர தெரழுப்பா $கம்ப.06709.2
இன்னம் ஆ உள வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சுட
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06709.3
அன்ன மா நக அவிந்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குருதியால் அன்று
$கம்ப.06709.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவந்தவா ேவறு இனி
விளம்புவது எவேனா $கம்ப.06710.1
அலங்கல் மாைலயும் சாந்தமும் அன்றுதான்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06710.2
கலன்ேகளாடும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாத்திய துகிெலாடும் கதிவாள்
$கம்ப.06710.3
இலங்ைக ேவந்தனும் ஏழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விசும்பிைட இருந்தான்
$கம்ப.06710.4
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) திண்திறல் அரக்கனது இலங்ைகைய நுவன்ேறன்
$கம்ப.06711.1
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மற்று அவ்வழி அரணமும் ெபருைமயும்
அைறந்ேதன் $கம்ப.06711.2
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் ஏவப்
$கம்ப.06711.3
பதுமத்து அண்ணேல பண்டுேபால் அந் நக பைடத்தான் $கம்ப.06711.4

காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வரரும்

கவியின் $கம்ப.06712.1
ேவந்தும் என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விளிந்தவா
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்ைக $கம்ப.06712.2
தந்தவா கண்டும் அரக்கைரச் ெசருவிைட முருக்கிப் $கம்ப.06712.3
ேபாந்தவா கண்டும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இங்குப் புகுந்தது புகேழாய்
$கம்ப.06712.4
ேகள் ெகாள் ேமைலயான் கிளத்திய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் ேகட்டான்
$கம்ப.06713.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாள் ேநாக்கிையப் பாக்கியம் பழுத்தன மயிைல
$கம்ப.06713.2
நாள்கள் சாலவும் நங்கலின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமலிந்த_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06713.3
ேதாள்கள் வங்கித்

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தூதைனப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06713.4
கூட்டினா பைட பாகத்தின் ேமற்படக் ெகான்றாய் $கம்ப.06714.1
ஊட்டினாய் எr ஊ முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ
$கம்ப.06714.2
ேகட்ட ஆற்றினால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெமாழிச் சீைதையக் கிைடத்தும்
$கம்ப.06714.3
மீ ட்டு இலாதது என் வில் ெதவுழில் காட்டேவா வர $கம்ப.06714.4

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி நிரம்பிய
இலங்ைகைய ேநந்ேதாம் $கம்ப.06715.1
பின் ெசய்ேதாம் சில அைவ இனிப் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெபறுேம $கம்ப.06715.2
ெபான் ெசய் ேதாளினாய் ேபாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடெயாடும்
புக்ேகாம் $கம்ப.06715.3
என் ெசய்ேதாம் என்று ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ் எய்துவான் இருந்ேதாம்
$கம்ப.06715.4
என்னது ஆக்கிய வலிெயாடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் வலியும்
$கம்ப.06716.1
உன்னது ஆக்கிைன பாக்கியம் உருக் ெகாண்டது ஒப்பாய் $கம்ப.06716.2
முன்னது ஆக்கிய மூவுலகு ஆக்கிய முதேலான் $கம்ப.06716.3
பின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக்கிய பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) நினக்கு
ஆக்கிெனன் ெபற்றாய். $கம்ப.06716.4
என்று கூறலும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற இைறஞ்சி $கம்ப.06717.1
ஒன்றும் ேபசலன் நாணினால் வணங்கினன் உரேவான் $கம்ப.06717.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானரத் தைலவரும் அரசும்
அந் ெநடிேயான் $கம்ப.06717.3
ெவன்றி ேகட்டலும் வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றா என வியந்தா $கம்ப.06717.4
ெதவுடக்கும் என்னின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ைறயும் ேதாளால் $கம்ப.06718.1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்றால் $கம்ப.06718.2

கிடக்கும் வண்ண ெவங் கடலிைனக் கிள ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.06718.3
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் $கம்ப.06718.4
கரந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தன்ைமைய அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசலக் கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06719.1
பரந்தது உன் திருக் குல முதல் தைலவரால் பrவாய் $கம்ப.06719.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரும் இந்த மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழி ேவறு $கம்ப.06719.3
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுதி எறிதிைரப்
பரைவைய என்றான் $கம்ப.06719.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இலங்ைகய நாயகன் ெமாழி என நயந்தான் $கம்ப.06720.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைணவரும் புைட ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உரேவான்
$கம்ப.06720.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவைலையச் ேசதலும்
விசும்பு இைட சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06720.3
குன்றின் ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குதித்தன
பகலவன் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) $கம்ப.06720.4
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கதிப் பைகக் ேகாள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக $கம்ப.06721.1
ெசழுஞ் சுடப் பனிக் கைல எலாம் நிரம்பிய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கம்ப.06721.2

புழுங்கு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து அஞ்சனப் ெபாறிவr அரவம்
$கம்ப.06721.3
விழுங்கி நங்கியது ஒத்தது ேவைல சூழ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கம்ப.06721.4
தருண மங்ைகைய மீ ட்பது ஓ ெநறி தருக என்னும் $கம்ப.06722.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் ெநறி
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்லில் $கம்ப.06722.2
கருைண அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிடந்தனன் கருங்கடல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06722.3
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதிமுைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06722.4
பூழி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
திரு உருப் ெபாருந்தவும் புைரத $கம்ப.06723.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ெவங்கதி மணிமுகம்
வருடவும் வளந்தான் $கம்ப.06723.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெசன்றன ஒப்பு என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அைவ ஓ $கம்ப.06723.3
ஏழு ெசன்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இைறவன் $கம்ப.06723.4
ஊற்றம் மீ க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலயான் உண்டு இைல என்னும் $கம்ப.06724.1
மாற்றம் ஈக்கவும் ெபற்றிலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனும் மனத்தால்
$கம்ப.06724.2
ஏற்றம் மீ க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனலிைட
எr முைளத் தெனமூனச் $கம்ப.06724.3

சீற்றம் மீ க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.ஒரு.)
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்கண் $கம்ப.06724.4
மாண்ட இல் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வழி தைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06725.1
ேவண்ட இல்ைல என்று ஒளித்தது ஆம் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெவதும்ப
$கம்ப.06725.2
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் உைட
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உயிப்ெபாடு ெநடுநாண்
$கம்ப.06725.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் எனக் குனித்தன
ெகாழுங்கைடப் புருவம் $கம்ப.06725.4
ஒன்றும் ேவண்டல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) பால் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.06726.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுவேரல்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சிறுைமயில் தரா $கம்ப.06726.2
இன்று ேவண்டியது எறிகடல் ெநறிதைன மறுத்தான் $கம்ப.06726.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நைகெயாடும் புைக உக நக்கான்
$கம்ப.06726.4
பாரம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைலயினன்
இராவணன் பறிப்பத் $கம்ப.06727.1
தாரம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயன் ஆதலின்
தைகசால் $கம்ப.06727.2

வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனிதன்
என்று இகழ்ச்சி ேமல் விைளய $கம்ப.06727.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) நங்கியது எறிகடல் ஆம் என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06727.4
புரந்து ேகாடலும் புகெழாடு ேகாடலும் ெபாருது $கம்ப.06728.1
துரந்து ேகாடலும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெதவுன்ைமயின்
ெதவுடந்த $கம்ப.06728.2
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடலின் இயற்ைகயும்
தருமமும் எஞ்சக் $கம்ப.06728.3
கரந்து ேகாடேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இனி
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என் கழறி $கம்ப.06728.4
கான் இைடப் புகுந்து இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி காெயாடு நுகந்த
$கம்ப.06729.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைடப் ெபாைற உடம்பினன் என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06729.2
மீ னுைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருைமயும் வில்ெலாடு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06729.3
மானுடச் சிறு தன்ைமயும் காண்பரால் வாேனா $கம்ப.06729.4
ஏதம் அஞ்சி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இரந்தேத எளிது என இகழ்ந்த
$கம்ப.06730.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) அஞ்சிேனாடு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாடி
ஆகப் $கம்ப.06730.2

பூதம் அஞ்சும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலித்து உயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாரும $கம்ப.06730.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அஞ்சல ெசஞ்ெசேவ படவ என் பைடஞ $கம்ப.06730.4
மறுைம கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ஞ் ஞானிய
ஞாலத்து வrனும் $கம்ப.06731.1
ெவறுைம கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் யாவரும்
யா என விரும்பா $கம்ப.06731.2
குறுைம
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெகாழுங்கனல் என்னினுங் கூசா $கம்ப.06731.3
சிறுைம
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) கண்டு அல்லது ேதறா $கம்ப.06731.4
திருதி என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அழிதர ஊழியில் சினவும் $கம்ப.06732.1
பருதி மண்டிலம் எனப் ெபாலி முகத்தினன் பலகால் $கம்ப.06732.2
தருதி வில் எனும் அளைவயில் தம்பியும் ெவம்பிக் $கம்ப.06732.3
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவங்கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் ெகாடுத்தான்
$கம்ப.06732.4
வாங்கி ெவஞ்சிைல வாளி ெபய் புட்டிலும் மைலேபால் $கம்ப.06733.1
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அயல் வக்கினன்

ேகாைதயின்
விரலால் $கம்ப.06733.2
தாங்கி நாணிைனத் தாக்கினன்
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமரம் $கம்ப.06733.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) முக்கணான் ேதவிையத் தத்துளது ஊடல் $கம்ப.06733.4

மாrயின் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துளியினும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல
வடித்த $கம்ப.06734.1
சீrது என்றைவ எவற்றினும் சீrய தெரழுந்து $கம்ப.06734.2
பா இயங்கு இரும்புனல் எலாம் முடிவினில் பருகும் $கம்ப.06734.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) கதி அைனயன சுடுசரம் துரந்தான் $கம்ப.06734.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மால்வைர ஏழினும் ெபருவலி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06735.1
வr ெகாள் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வள பிைறயாம் என வாங்கித்
$கம்ப.06735.2
திrவ நிற்பன யாைவயும் முடிவினில் தக்கும் $கம்ப.06735.3
எrயின் மும்மடி ெகாடியன சுடு சரம் எய்தான் $கம்ப.06735.4
மீ னும் நாகமும் விண்ெதவுடு மைலகளும் விறகா $கம்ப.06736.1
ஏைன நிற்பன யாைவயும் ேமல் எr
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06736.2
ேபன ந ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநய் என ெபய்கைண ெநருப்பாக் $கம்ப.06736.3
கூைன அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடற் குட்டம் $கம்ப.06736.4
பாழி வல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடுஞ்சிைல வழங்கிய
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.06737.1
ஏழு ேவைலயும் எrெயாடு புைக மடுத்து ஏகி $கம்ப.06737.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவங் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உருத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடி $கம்ப.06737.3
ஆழி மால்வைரக்கு அப்புறத்து இருைளயும் அவித்த $கம்ப.06737.4

மரும தாைரயின் எr உண்ட மகரங்கள் மயங்கிச் $கம்ப.06738.1
ெசரும வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட கற்பக மரங்களும் தய $கம்ப.06738.2
நிருமியா விட்ட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண பாய்தலின் ெநருப்ேபாடு
$கம்ப.06738.3
உருமு வழ்ந்தெனச்

ெசன்றன கடல்துளி உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $கம்ப.06738.4
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ெபாறிக்
ெகாடுங்கனல் ெதவுடந்தன ெகாளுத்த $கம்ப.06739.1
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமகங்கள் ெபாrந்து இைட
உதிந்தன உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $கம்ப.06739.2
ஆடும் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) விளத்தன அளக்கக் $கம்ப.06739.3
ேகாடு நத்து எழு ெகாழும்புைகப் பிழம்பு மீ க்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06739.4
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்சரம் நிறம்ெதவுறும்
படுதலும் ெநய்த்ேதா $கம்ப.06740.1
உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலந்தன மகரங்கள்
உலப்பு இல உருவத் $கம்ப.06740.2
துமிந்த துண்டமும் பலபடத் துரந்தன ெதவுடந்து $கம்ப.06740.3
திமிங்கிலங்களும் திமிங்கில கிலங்களும்
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06740.4
நறு மீ ச்ெசல ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழப் ெபாருப்பு எலாம் எrய $கம்ப.06741.1
நூறும் ஆயிர ேகாடியும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண நுைழய $கம்ப.06741.2
ஆறு கீ ழ்ப்பட அளறுபட்டு அழுந்திய அளக்கச் $கம்ப.06741.3

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) தய்ந்தன காந்தின ேசடன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிரங்கள்
$கம்ப.06741.4
ெமாய்த்த மீ ன்குலம் முதல் அற முருங்கின ெமாழியின் $கம்ப.06742.1
ெபாய்த்த சான்றவன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என ெபாருகைண எrய $கம்ப.06742.2
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூம்புைட
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஓடுவ
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06742.3
தய்த்த அம்ெபாடும் திrந்தன தால மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சாலம் $கம்ப.06742.4
சிந்தி ஓடிய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவங் கனெலாடு
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06743.1
அந்தி வானகம் கடுத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளப்பரும் அளக்க
$கம்ப.06743.2
பந்தி பந்திகளாய் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடுங்கைண படர $கம்ப.06743.3
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தந்தன கrந்தன ெபாrந்தன
சிலமீ ன் $கம்ப.06743.4
ைவய நாயகன் வடிக்கைண குடித்திட வற்றி $கம்ப.06744.1
ஐய ந உைடத்தாய் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அருங்கனல் மண்ட $கம்ப.06744.2
ைககலந்து எr கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கா அகல்
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06744.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெநய்யிைட ேவவன ஒத்தன சிலமீ ன்
$கம்ப.06744.4
குணிப்பருங் ெகாடும் பகழிகள் குருதிவாய் மடுப்பக் $கம்ப.06745.1
கணிப்பரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கைடயுறக் குடித்தலின் காந்தும் $கம்ப.06745.2

மணிப் பருந்தடங் குப்ைபகள் மறிகடல்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06745.3
தணிப்பருந் தழல் ெசாrந்தன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) தயங்கி
$கம்ப.06745.4
எங்கும் ெவள்ளிைடப் படுத்தலின் இழுதுைட இனமீ ன் $கம்ப.06746.1
சங்கமும் கறி கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) என இைட இைடத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06746.2
அங்கம் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப அளறு இைட
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06746.3
ெபாங்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அறப் ெபாrந்தன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06746.4
அதிரும் ெவங்கைண ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அடந்து எr உய்ப்ப
$கம்ப.06747.1
ெவதிrன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கான் என
ெவந்தன மீ னம் $கம்ப.06747.2
ெபாதுவின் மன்னுயிக் குலங்களும் துணிந்தன
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06747.3
உதிரமும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைரகளும் ெபாருவன ஒருபால் $கம்ப.06747.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவங் கைண அறுத்திட தெறழுத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளக்கப் $கம்ப.06748.1
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ெவம்புனல் படப் பட ெநருப்ெபாடும் பற்றி
$கம்ப.06748.2

மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேவ உறப் பற்றிய ெநடுமரம் மற்றும்
$கம்ப.06748.3
எண்ெணய் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என எrந்தன
கிrக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06748.4
தெயமூவ நாயகன் தெரழுகைண திைசமுகத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$கம்ப.06749.1
ைவவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் என பிைழப்பு இல மனத்தினும்
ெகடுக_வியங்.வி.மு.(ெகடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.06749.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) அந்ெநருப்பு இைட இைட ெபாறிந்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவறிநப் $கம்ப.06749.3
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் ெபாலிந்தது
புணr_ெப.(புணr_ெப.) $கம்ப.06749.4
ெசப்பின் ேமலவ சீ றினும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.06750.1
தப்புேம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டனம் உவrயில் தணியா
$கம்ப.06750.2
உப்பு ேவைல என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறு ெபரும்பழி
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06750.3
அப்பு ேவைலயாய் நிைறந்தது குைறந்தேதா அளக்க $கம்ப.06750.4
தாைர உண்ட ேப அண்டங்கள் அடங்கலும் தாேன $கம்ப.06751.1
வாr உண்டு அருள் ெசய்தவற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வலிேயா $கம்ப.06751.2
பாைர உண்பது படபுனல் அப்ெபரும் பரைவ $கம்ப.06751.3

நைர உண்பது ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எனும் அப்ெபாருள் நிறுத்தான்
$கம்ப.06751.4
மங்கலம் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்து
மாதவ $கம்ப.06752.1
கங்குலும் பகலும் அக்கடலுள் ைவகுவா $கம்ப.06752.2
அங்கம் ெவந்தில அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அடிகள்
எண்ணலால் $கம்ப.06752.3
ெபாங்கு ெவங்கனல் எனும் புனலில் ேபாயினா $கம்ப.06752.4
தெனமூதிைச குடதிைச முதல திக்கு எலாம் $கம்ப.06753.1
துன்றிய ெபரும்புைகப் படலம் சுற்றலால் $கம்ப.06753.2
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பr $கம்ப.06753.3
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெசன்றில
ெநறியின் நங்கின $கம்ப.06753.4
பிறிந்தவக்கு உறுதுய உணரும் ெபற்றியால் $கம்ப.06754.1
அறிந்திருந்து அறிகில அைனய ஆம் எனச் $கம்ப.06754.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் ெபைடகைளத் ேதடித்
தக் ெகாள $கம்ப.06754.3
மறிந்தன கrந்தன வாளப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் $கம்ப.06754.4
கைம அறு கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ைகபரந்து $கம்ப.06755.1
அைம வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேபாது அைறய ேவண்டுேமா $கம்ப.06755.2
சுைம உறு ெபரும்புைகப் படலம் சுற்றலால் $கம்ப.06755.3

இைமயவ இைமத்தன வியப்பும் எய்தினா $கம்ப.06755.4
பூச் ெசலாதவள் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேபால்கிலாைமயால் $கம்ப.06756.1
ஏச்சு எலாம் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எகினம்
யாைவயும் $கம்ப.06756.2
த ெசலா ெநறி பிறிது இன்ைமயால் திைச $கம்ப.06756.3
மீ ச்ெசலா புனலவன் புகழின் வந்தவால்

$கம்ப.06756.4
பம்புறும் ெநடுங்கடல் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யாைவயும் $கம்ப.06757.1
உம்பrன் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) உற்று உருகி வழ்ந்தன

$கம்ப.06757.2
அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல $கம்ப.06757.3
பட்டன படப்பட படாத புட்குலம் $கம்ப.06758.1
சுட்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
படலம் சுற்றலால் $கம்ப.06758.2
இட்டுழி அறிகில இrயல் ேபாவன $கம்ப.06758.3
முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) என்று எடுத்தன ெவளுத்த முத்து எலாம் $கம்ப.06758.4
வள்ளைலப் பாவிேயம் மனிசன் என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06759.1
எள்ளல் உற்று உைறந்தனம் எண் இலாம் என $கம்ப.06759.2
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பற்கைளக் கிழித்து விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உறத் $கம்ப.06759.3
துள்ளலுற்று இrந்தன குரங்கு சூழ்ந்தில $கம்ப.06759.4
தாம் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைமகள் உைடய தன்ைமயா $கம்ப.06760.1

மாெநடுங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகுவா $கம்ப.06760.2
தூெநடுங் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) துஞ்சினா $கம்ப.06760.3
மீ ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr என மிதந்து வங்கினா

$கம்ப.06760.4
தசும்பு இைட விrந்தன என்னும் தாைரய $கம்ப.06761.1
பசும் ெபானின் மானங்கள் உருகிப் பாய்ந்தன $கம்ப.06761.2
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம் $கம்ப.06761.3
விசும்பிைட விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ னும்
ெவந்தேவ $கம்ப.06761.4
ெசறிவுறு ெசம்ைமய தைய ஓம்புவ $கம்ப.06762.1
ெநறியுறு ெசலவின தவத்தின் நண்டன $கம்ப.06762.2
உறுசினம் உறப் பல உருவு
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06762.3
குறு முனி எனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குடித்த கூங்கைண $கம்ப.06762.4
ேமாதல் அம் கைனகடல் முருக்கும் தயினால் $கம்ப.06763.1
பூதலம் காெவாடும் எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெபான்மதில் $கம்ப.06763.2
ேவதலும் இலங்ைகயும் மீ ளப் ேபாயின $கம்ப.06763.3
தூதன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) எனத் துணுக்கம்
ெகாண்டதால் $கம்ப.06763.4
அருக்கனில் ஒளிவிடும் ஆடகக் கிr $கம்ப.06764.1

உருக்கு என உருகின உதிரம் ேதாய்ந்தன $கம்ப.06764.2
முருக்கு எனச்
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.ஒரு.) முrய
ெவந்தன $கம்ப.06764.3
கrக் குைவ நிகத்தன பவளக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் $கம்ப.06764.4
ேபருஉைடக் கிr எனப் ெபருத்த மீ ன்களும் $கம்ப.06765.1
ஓ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயி தrத்து ஒதுங்க கிற்றில
$கம்ப.06765.2
நrைடப் புகும் அதின் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாப்
$கம்ப.06765.3
பாrைடக் குதித்தன பைதக்கும் ெமய்யன $கம்ப.06765.4
சுருள்கடல் திைரகைளத் ெதவுைலய உண்டு அனல் $கம்ப.06766.1
பருகிடப் புனலில பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கம்ப.06766.2
மருள் ெகாளப் படவன நாக ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எலாம் $கம்ப.06766.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகடச் ெசன்றன இரவி ேபால்வன $கம்ப.06766.4
கரும்புறக் கடல்ேகளாடு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காய்ச்சிய $கம்ப.06767.1
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) உறச் ெசல்வன இழிவ கீ ழ் உற $கம்ப.06767.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புறத்து அண்டமும் உருவி அப்புறம் $கம்ப.06767.3
ெபரும்புறக் கடைலயும் ெதவுடந்து பின்ெசல்வ $கம்ப.06767.4
திடல் திறந்து உகும் மணித் திரள்கள் ேசண்நிலம் $கம்ப.06768.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) திறந்து உதிரம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகுவ

ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06768.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திறந்து எங்கணும் வற்ற அக்கடல் $கம்ப.06768.3
குடல் திறந்தன எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாள்
அரா $கம்ப.06768.4
ஆழியின் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அற மணிகள் அட்டிய $கம்ப.06769.1
ேபைழயின் ெபாலிந்தன பரைவ ேபவு அறப் $கம்ப.06769.2
பூைழயின் ெபாருகைண உருவப் புக்கன $கம்ப.06769.3
மூைழயின் ெபாலிந்தன முரலும் ெவள்வைள $கம்ப.06769.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூறாயிரம்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நட்டலால் $கம்ப.06770.1
குன்று நூறாயிரம் ேகாடி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.06770.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்வு உறுவேரா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) சீறினால் $கம்ப.06770.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
உவr முத்து எலாம் $கம்ப.06770.4
சூடு ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயேன ெதவுைலக்கும்
மன்னுயி $கம்ப.06771.1
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) இைட
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவணுவின் $கம்ப.06771.2
காடுபற்றிய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கனலின் ைகபரந்து $கம்ப.06771.3
ஓடி உற்றது ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உவr ந எலாம் $கம்ப.06771.4

காலவான் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கவ்வலால் $கம்ப.06772.1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) துகிலிைன நக்கிப் பூ நிறக்
$கம்ப.06772.2
ேகாலவான் தனி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூைற சுற்றினாள் $கம்ப.06772.3
ேபால மாநில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினாள்
$கம்ப.06772.4
கற்றவ கற்றவ உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) காண்கிலாக் $கம்ப.06773.1
ெகாற்றவன் பைடக்கலம் குடித்த ேவைல விட்டு $கம்ப.06773.2
உற்று உயி பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடல் உற்றதால் $கம்ப.06773.3
மற்ெறாரு கடல்புக வடைவத் தயேரா $கம்ப.06773.4
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகிைன
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உறச் $கம்ப.06774.1
சூழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சுடப் பிழம்பு
ேதான்றலால் $கம்ப.06774.2
ஊழியின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06774.3
ஆழியின் ெபாலிந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆழி அன்ன
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06774.4
ஏைனய என்ன ேவறு உலகின் ஈண்டினா $கம்ப.06775.1

ஆனவ சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அைறய ேவண்டுேமா $கம்ப.06775.2
ேமல் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுகனல் ெவதுப்ப
மீ துேபாய் $கம்ப.06775.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மல அயன் உலகின் ைவகினா $கம்ப.06775.4
இடுக்கு இனி எண்ணுவது என்ைன ஈண்டு இனி $கம்ப.06776.1
முடுக்குெவன் வருணைன என்ன மூண்டு எதி $கம்ப.06776.2
தடுக்க அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவகுளியன் சதுமுகன் பைட $கம்ப.06776.3
ெதவுடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினா $கம்ப.06776.4
மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கதறின வருணன் வாய்
உலந்து_வி.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06777.1
அைழத்தனன் உலகமும் அைடத்த ஆறு எலாம் $கம்ப.06777.2
இைழத்தன ெநடுந்திைச யாதும் யா இனிப் $கம்ப.06777.3
பிைழப்பவ என்பது ஓ ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயத்தினால் $கம்ப.06777.4
அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் ெகாதித்தது ஏழு $கம்ப.06778.1
தெணமூ திைரக் கடலின் ெசய்ைக ெசப்பி என் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$கம்ப.06778.2
பண்ைடநாள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக
நங்ைகயும் பைதத்தாள் $கம்ப.06778.3
குண்டிைக இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நரும் குளுகுளு
ெகாதித்தது அன்ேற $கம்ப.06778.4

இரக்கம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்த காலத்து
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளக் $கம்ப.06779.1
கரக்கும் நாயகைனத் தானும்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சீற்றம் கண்டும் $கம்ப.06779.2
வரக் கருதாது தாழ்த்த வருணனின் மாறு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06779.3
அரக்கேர நல்ல என்னா அறிஞரும் அலக்கண் உற்றா $கம்ப.06779.4
உற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிேய தாேன தன்கேண
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06780.1
ெபற்றவன் முனியப் புக்கால் நடு இனிப் பிைழப்பது எங்ஙன் $கம்ப.06780.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாேதாேமலும் ேகாள் வரக்
குறுகும் என்னா $கம்ப.06780.3
மற்ைறய பூதம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வருணைன ைவத மாேதா
$கம்ப.06780.4
எழுசுடப் படைலேயாடும் இரும்புைக நிரம்பி எங்கும் $கம்ப.06781.1
வழி தெரழுவு அறிகிலாத ேநாக்கினன் வருணன் என்பான் $கம்ப.06781.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி கண்ணன் அன்பால்
உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சன் அஞ்சித்
$கம்ப.06781.3
ெதவுழுது எழு ைகயன் ெநாய்தின் ேதான்றினன் வழுத்தும் ெசால்லான்
$கம்ப.06781.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எைன
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)

ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முடிவில்
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.06782.1
ஆயிேனன் அறிந்திேலன் என்று அண்ணலுக்கு அயிப்பு
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06782.2
காய் எrப் படைல_ெப.(படைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கடல் தரங்கத் தூேட
$கம்ப.06782.3
த இைட நடப்பான் ேபாலச் ெசறிபுனற்கு இைறவன் ெசன்றான் $கம்ப.06782.4
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்ப
மன்ேனா மறி கடற்கு இைறவன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $கம்ப.06783.1
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியன் தந்த ெசன்னியன்
திைகத்த ெநஞ்சன் $கம்ப.06783.2
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகும் ெமய்யன் விழுப்
புைகப் படலம் விம்ம $கம்ப.06783.3
அந்தrன் அலமந்து அஞ்சி துய
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலக்கண் உற்றான்
$கம்ப.06783.4
நைவ அறும் உலகிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாயக நேய சீறின்
$கம்ப.06784.1
கவயம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சரணம் அல்லால் பிறிது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கண்டது உண்டநூ $கம்ப.06784.2
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உனக்கு அrயேவாதான் எனக்கு என வலி
ேவறு உண்டநூ $கம்ப.06784.3

அவயம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அவயம் என்னா அடுத்து அடுத்து
அரற்றுகின்றான் $கம்ப.06784.4
ஆழி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அனுலும் நேய அல்லைவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நேய $கம்ப.06785.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
நேய அவற்று உைற உயிரும் நேய $கம்ப.06785.2
வாழியாய் அடிேயன் நின்ைன மறப்ெபேனா வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெசந்தச்
$கம்ப.06785.3
சூழ் உற உைலந்து ேபாேனன் காத்தருள் சுருதி மூத்தி $கம்ப.06785.4
காட்டுவாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காட்டிக் காத்து அைவ கைடயில் ெசந்த
$கம்ப.06786.1
ஊட்டுவாய் உண்பாய் நேய உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டநூ $கம்ப.06786.2
தட்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்றால் உலகங்கள் எைவயும்
தய $கம்ப.06786.3
வட்டுவாய்

நிைனயின் நாேயற்கு இத்தைன ேவண்டுேமா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.06786.4
சண்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிரண வாளால் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) சாய்க்கும் $கம்ப.06787.1
மண்டலத்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி
வள்ளேல மைறயின் வாழ்ேவ $கம்ப.06787.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நான்முகேன ஆதி சராசரத்து உள்ளப் பள்ளப்
$கம்ப.06787.3
புண்டrகத்து ைவகும் புராதன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06787.4

கள்ளமாய் உலகங் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருைணயாய் மைறயில் கூறும் $கம்ப.06788.1
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கம்ப.06788.2
வள்ளேல காத்தி என்ற மாகr வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தரப் $கம்ப.06788.3
புள்ளின்ேமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புராதனா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06788.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அத்தன் நேய
அல்லைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நேய $கம்ப.06789.1
பின்னும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முன்னும் நேய ேபறும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இழவும் நேய $கம்ப.06789.2
என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙேன ஈசன் ஆய
$கம்ப.06789.3
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணராய் நாேயன் எங்ஙனம் உணேவன்
உன்ைன $கம்ப.06789.4
பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
சீக்கும்_ெப.எச்.(சீக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவப் பrதிையப்
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.06790.1
மா இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கரத்தால் மண்ேமல் அடியுைறயாக
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06790.2
தயன சிறிேயா ெசய்தால் ெபாறுத்தேல ெபrேயா ெசய்ைக $கம்ப.06790.3
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வழ்ந்தான்

$கம்ப.06790.4

பருப்பதம் ேவவது என்னப் பட ஒளி படரா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06791.1
உருப்ெபறக் காட்டி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு அபயம் என்ன $கம்ப.06791.2
அருப்பு உறப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ஆறினான் ஆறா ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.06791.3
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உறப் ெபாங்கும் ெவம்பால் ந உற்றது
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நரான் $கம்ப.06791.4
ஆறினாம் அஞ்சல் உன்பால் அளித்தனம் அபயம் அன்பால் $கம்ப.06792.1
ஈறு இலா வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இரந்திட எய்தாேத $கம்ப.06792.2
சீறுமா கண்டு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்திைனத்
தெரழுவதாகக் $கம்ப.06792.3
கூறு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிஞ என்றான் வருணனும் ெதவுழுது கூறும்
$கம்ப.06792.4
பாத்தனில் ெபாைறயின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) பத்தினிக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
$கம்ப.06793.1
வாத்ைதயின் அறிந்தது அல்லால் ேதவபால் வந்திேலன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.06793.2
தத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆைண ஏழாம் ெசறிதிைரக்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மீ னின் $கம்ப.06793.3
ேபாத் ெதவுழில் விலக்கப் ேபாேனன் அறிந்திேலன் புகுந்ேதன் என்றான
$கம்ப.06793.4

என்றலும் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயன் இத்திறம்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இந்தப் $கம்ப.06794.1
ெபான்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன $கம்ப.06794.2
வன்திறல் வருணன் யானும் உலகமும் வாழ்ந்ேதாம் என்னக் $கம்ப.06794.3
குன்று என உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
கூறுவல் என்று கூறும் $கம்ப.06794.4
மன்னவ மருகாந்தாரம் என்பது ஓ தவின் வாழ்வா $கம்ப.06795.1
அன்னவ சத ேகாடிக்கும் ேமல் உள அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஆேயா
$கம்ப.06795.2
தின்னேவ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தந்தன எனக்கும்
தயா $கம்ப.06795.3
மின் உமிழ் கைணைய ெவய்ேயா ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுதி என்றான் $கம்ப.06795.4
ேநடி நூல் தெரழுந்துடூளா தம் உணவிற்கும்
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06796.1
ேகாடி நூறு ஆய தய அவுணைரக் குலங்ேகளாடும் $கம்ப.06796.2
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓ இைம ஒடுங்கா முன்னம் $கம்ப.06796.3
பாடி நூறு ஆக நூறி மீ ண்டது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகழித் தெயமூவம்
$கம்ப.06796.4
ஆய்விைன உைடய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பிைழயாதாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06797.1
ஏய்வன நலேன அன்றி இறுதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடவது உண்டநூ $கம்ப.06797.2

மாய்விைன இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முற்றும்
வருணன்ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம்
$கம்ப.06797.3
தவிைன உைடயாமாட்ேட தங்கிைனச் ெசய்தது அன்ேற $கம்ப.06797.4
பாபேம இயற்றினாைரப் பல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காதம் ஓடித்
$கம்ப.06798.1
தூபேம ெபருகும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எr எழச் சுட்டது அன்ேற
$கம்ப.06798.2
தபேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஞானத் திருமைற முனிவ ெசப்பும்
$கம்ப.06798.3
சாபேம ஒத்தது அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தருமேம வலியது அம்மா $கம்ப.06798.4
ெமாழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலால் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) தந்ேதன்
$கம்ப.06799.1
பழி எனக்கு ஆக என்று பாதக பரைவ என்னும் $கம்ப.06799.2
குழியிைனக் கருதிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமண்ைடையக் குைறத்து நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06799.3
வழியிைனத் தருதி என்றான் வருணைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள்ளல் $கம்ப.06799.4
ஆழமும் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) தானும் அளப்பு அrது எனக்கும் ஐய
$கம்ப.06800.1
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகுக்கும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்ைல $கம்ப.06800.2
வாழியாய் வற்றி நங்கில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறுகாலம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06800.3

தாழும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தளவுறும் தவத்தின் மிக்ேகாய் $கம்ப.06800.4
கல் என வலித்து நிற்பின் கணக்கு இலா உயிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06801.1
ஒல்ைலயின் உலந்து வயும்

இட்டது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒழுகாவண்ணம்
$கம்ப.06801.2
எல்ைலயில் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏந்துெவன்
எளிதின் எந்தாய் $கம்ப.06801.3
ெசல்லுதி ேசது என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் சிரத்தின் என்றான்.
$கம்ப.06801.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrதும் அன்ேற
நளிகடல் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நம்மால் $கம்ப.06802.1
இன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னின் எளிவரும் பூதம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06802.2
குன்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுக்கி ேசது
குயிற்றுதி என்று கூறிச் $கம்ப.06802.3
ெசன்றனன் இருக்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருணனும் அருளின் ெசன்றான $கம்ப.06802.4
அளவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அறிஞேராடு அரக்க ேகாமகற்கு $கம்ப.06803.1
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணினான் $கம்ப.06803.2
விைளவன விதிமுைற முடிக்க ேவண்டுவான் $கம்ப.06803.3
நளன் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றனன் கவிக்கு
நாயகன் $கம்ப.06803.4

வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) வானரத்
தச்சன் மன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.06804.1
சிந்தைன என் என ெசறிதிைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.06804.2
பந்தைன ெசய்குதல் பணி நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என
$கம்ப.06804.3
நிந்தைன இலாதவன் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநந்தனன்
$கம்ப.06804.4
காrயம் கடலிைன அைடத்துக் கட்டேல $கம்ப.06805.1
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) காதல
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் பல $கம்ப.06805.2
ேமருவும் அணுவும் ஓ ேவறு உறாவைக $கம்ப.06805.3
ஏ உற இயற்றுெவன் ெகாணதி என்றனன் $கம்ப.06805.4
இளவலும் இைறவனும் இலங்ைக ேவந்தனும் $கம்ப.06806.1
அளவு அறு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலத்து அரசும் அல்லவ $கம்ப.06806.2
வைளதரும் கருங்கடல் அைடக்க வம் எனத் $கம்ப.06806.3
தளம் மலி ேசைனையச் சாம்பன் சாற்றினான் $கம்ப.06806.4
கரு வைர காதங்கள் கணக்கு இலாதன $கம்ப.06807.1
இரு ைகயில் ேதாள்களில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஏந்தின $கம்ப.06807.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைடக்க மற்று
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலகள் $கம்ப.06807.3
வருவன ஆம் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானரம்
$கம்ப.06807.4

ேபத்தன மைல சில ேபக்கப் ேபக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06808.1
ஈத்தன சில சில ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஏந்தின $கம்ப.06808.2
தூத்தன சில சில தூக்கத் தூக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06808.3
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) சில சில
ஆடிப் பாடின $கம்ப.06808.4
கால் இைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மைல உருட்டி ைககளின் $கம்ப.06809.1
ேமலிைட இரு மைல ஏந்தி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுடும் $கம்ப.06809.2
சூல் உைட மைழமுகில் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06809.3
வால் இைட ஒருமைல ஈத்து வந்தவால் $கம்ப.06809.4
முடுக்கினன் தருக என மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ேகாடிய $கம்ப.06810.1
எடுக்கினும் அம்மைல ஒருைக ஏந்தியிட்டு $கம்ப.06810.2
அடுக்கினன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலி காட்டி ஆழிைய $கம்ப.06810.3
நடுக்கினன் நளன் எனும் நைவயில் நங்கினான் $கம்ப.06810.4
மஞ்சினில் திகழ்தரு மைலைய மாக் குரங்கு $கம்ப.06811.1
எஞ்சுறக் கடிது எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியேவ நளன்
$கம்ப.06811.2
விஞ்ைசயில் தாங்கினன் சைடயன் ெவண்ெணயில் $கம்ப.06811.3
தஞ்சம் என்ேறாகைளத் தாங்கும் தன்ைமேபால் $கம்ப.06811.4
சயக் கவிப் ெபரும்பைடத் தைலவ தாள்களால் $கம்ப.06812.1

முயல் கைற மதி தவழ் மூrக் குன்றுகள் $கம்ப.06812.2
அயக்கலின் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அலறி ஓடின
$கம்ப.06812.3
இயக்கரும் மகளிரும் இrயல் ேபாயினா $கம்ப.06812.4
ேவ உைட ெநடுங்கிr தைலவ வசின

$கம்ப.06813.1
ஓ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒன்றின்ேமல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக $கம்ப.06813.2
ந இைட நிமிெபாறி பிறக்க நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈது $கம்ப.06813.3
ஆ உைட ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என வருணன் அஞ்சினான் $கம்ப.06813.4
ஆனிறக் கண்ணன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அங்ைகயால் $கம்ப.06814.1
கான்நிற மைல ெகாணந்து எறியக் காக்கடல் $கம்ப.06814.2
தூநிற முத்தினம் துவைலேயாடும் ேபாய் $கம்ப.06814.3
வான்நிைற மீ ெனாடு மாறு ெகாண்டேவ $கம்ப.06814.4
சிந்துரத் தட வைர எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசணிைட
$கம்ப.06815.1
முந்துறத் தெறழுத்து எழு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெதவுத்தலால் $கம்ப.06815.2
அந்தரத்து எழு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஆைடயா அகன் $கம்ப.06815.3
பந்த ஒத்தது ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பrதி வானேம $கம்ப.06815.4
ேவணுவின் ெநடுவைர வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

மீ மிைசச்
$கம்ப.06816.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறு திவைலயால்
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்துகில் $கம்ப.06816.2

பூண் உறும் அல்குலில் ெபாருந்திப் ேபாதலால் $கம்ப.06816.3
நாணின வான நாட்டு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகமா
$கம்ப.06816.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தடவைர திைரக்
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.06817.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிமிதர இைட குவியத் தள்ளும் ந $கம்ப.06817.2
ேமல் நிமி திவைல மீ ச்ெசன்று மீ டலால் $கம்ப.06817.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நாட்டினும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்ததால்
$கம்ப.06817.4
ைம உறு மைலேகளாடு மறிகடல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.06818.1
ெவய்யவாய் மகரம் பற்ற ெவருவின விளிப்ப ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.06818.2
ெபாய்ைகயின் இடங்க கவ்வ புராதனா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.06818.3
ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்த
யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) களிநல்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.06818.4
அசும்பு பாய் ேதனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் $கம்ப.06819.1
விசும்பு எலாம் உலவும் தெயமூவ ேவrயின் மிைடந்து விம்மத் $கம்ப.06819.2
தசும்பு எலாம் வாசம் ஊட்டிச் சாத்திய தண்ண என்னப் $கம்ப.06819.3

பசும்புலால் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
பrமளம் கமழ்ந்தது அன்ேற $கம்ப.06819.4
ேதம் முதல் கனியும் காயும் ேதனிேனாடு ஊனும் தெயமூவப் $கம்ப.06820.1
பூ முதலாய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாளப் ெபாலிந்தது
அன்ேற $கம்ப.06820.2
மா முதல் தருேவாடு ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய மானக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.06820.3
தாம் முதேலாடுங் ெகட்டால் ஒழிவேரா வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) தக்ேகா
$கம்ப.06820.4
மண்ணுறச் ேசற்றுள் புக்குச் சுrகின்ற மாைலக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$கம்ப.06821.1
கள் நிைற ேபாதும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வ $கம்ப.06821.2
எண் உறு மீ ன்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வறியவ என்னச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06821.3
உள் நிைற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நல்காது ஒளிக்கின்ற உேலாப
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06821.4
கறங்கு எனத் திrயும் ேவகக் கவிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கதுவ வாங்கிப்
$கம்ப.06822.1
பிறங்கு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தத்தும்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) பாந்தள் $கம்ப.06822.2
மறங்கிள மான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வயிற்றின ஆக வாய் ேசாந்து
$கம்ப.06822.3
உறங்கின ேகடு உற்றாலும் உணவேரா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இலாதா
$கம்ப.06822.4

இைழ எனத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னின் எயிற்றின
முழக்கம் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06823.1
புைழ உைடத் தடக்ைக ஒன்ேறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைட ெபாருந்தச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06823.2
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உைடக் குன்றின் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) உருெமாடு
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால $கம்ப.06823.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனப் ெபாருத ேவைல மகரமும் மத்த மாவும் $கம்ப.06823.4
ெபான்றின சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஆய புண்ணியம் புrந்ேதா ேபால
$கம்ப.06824.1
குன்றுகள் குரக்கு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

குவித்தன ெநருப்புக் ேகாப்ப $கம்ப.06824.2
ஒன்றின் ேமல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

உைகத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
நாட்டுச் $கம்ப.06824.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் நிைல
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) திrந்தன சிகரச்
சில்லி $கம்ப.06824.4
கூ உைட எயிற்றுக் ேகாள் மாச் சுறவு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகால்ல $கம்ப.06825.1
ேபாருைட அrயும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) புலிகளும் யாளிப்
ேபாத்தும் $கம்ப.06825.2
ந இைடத் ேதாற்ற அன்ேற தம் நிைல நங்கிற்று என்றால் $கம்ப.06825.3
ஆ இைடத் ேதாலா ேமேலா அறிவிைட ேநாக்கின் அம்மா $கம்ப.06825.4
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) கூட உதவல
எனினும் ஒன்ேறா $கம்ப.06826.1

வள்ளிய ஆேயா ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மன்னுயிக்கு உதவும் அன்ேற
$கம்ப.06826.2
துள்ளின குதித்த_ெப.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவைரக் குவட்டில்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06826.3
கள்ளிைன நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தி கவி எனக்
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்கள் $கம்ப.06826.4
மூசு எr பிறக்க மீ க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் $கம்ப.06827.1
ேகாய் ெசாr நறவம் என்னத் தண்புனல் உகுக்கும் குன்றின் $கம்ப.06827.2
ேவய் ெசாr முத்துக்கு அம்மா விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்திருந்த விண்ட
$கம்ப.06827.3
வாய் ெசாr இப்பிேயாடும் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$கம்ப.06827.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் ெதவுடு மால்வைர ேவேராடும் $கம்ப.06828.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலங்கு ஒளி
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

குவித்தலால் $கம்ப.06828.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) தலம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆனது ந
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06828.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைலந்தேத $கம்ப.06828.4
அய்யன் ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம்
அன்ேற $கம்ப.06829.1

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) சீயமும் யாளியும் ேவங்ைகயும்
$கம்ப.06829.2
ெமாய்ெகாள் குன்று முதலின ெமாய்த்தலால் $கம்ப.06829.3
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.)
நிகத்ததால் $கம்ப.06829.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உணாதன ஈங்கு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்னேவ $கம்ப.06830.1
தன் உணாதன என் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்யுேம $கம்ப.06830.2
மான் உணாத திைரக்கடல் வாழ்தரு $கம்ப.06830.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணாதன இல்ைல விலங்கு அேரா $கம்ப.06830.4
வவ்வில் அங்கு வளத்தவ மாட்டு அருள் $கம்ப.06831.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இல் சிந்ைதய தவேரா $கம்ப.06831.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விேடம் இனி என்ப ேபால்
$கம்ப.06831.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்கும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) ேவைலேய $கம்ப.06831.4
கனி தரும் ெநடுங்காய் தரும் நாள்ெதவுறும் $கம்ப.06832.1
இனிது அருந்தவம் ெநாய்தின் இயற்றலால் $கம்ப.06832.2
பனி தரும் கிr தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பற்று உறும் $கம்ப.06832.3
முனிவரும் முனியா முடிவு உன்னுவா $கம்ப.06832.4

புைலயின் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அரக்க ெபாருப்பு உளா $கம்ப.06833.1
தைலயின் ேமல் ைவத்த ைகயின சாற்றுவா $கம்ப.06833.2
மைல இேலம் மற்று மாறு இனி வாழ்வது ஓ $கம்ப.06833.3
நிைல இேலம் என்று இலங்ைக ெநருங்கினா $கம்ப.06833.4
முழுக்க நrல் புகா முழுகிச் ெசலா $கம்ப.06834.1
குழுக்ேகளாடு அைண ேகாள் அr யாளிகள் $கம்ப.06834.2
இழுக்கு இல் ேப அைணயின் இரு பக்கமும் $கம்ப.06834.3
ஒழுக்கின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வகுத்தன ஒத்தவால் $கம்ப.06834.4
பளிக்கு மால் வைர முந்து படுத்தன $கம்ப.06835.1
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ஓகில
$கம்ப.06835.2
ெவளிக்கு மால் வைர ேவண்டும் எனக் ெகாணந்து $கம்ப.06835.3
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

அேநகரால் $கம்ப.06835.4
பாrனாள் முதுகும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாழ்பட $கம்ப.06836.1
மூr வானரம் வாங்கிய ெமாய்ம் மைல $கம்ப.06836.2
ேவrன் ஆம் என ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைழயின் உைழ $கம்ப.06836.3
ேசாரும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உறத் தூங்குமால்
$கம்ப.06836.4
அருணச் ெசம்மணிக் குன்று அயேல சில $கம்ப.06837.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நற் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அடுக்கின ஏய்ந்தன
$கம்ப.06837.2

கருைணக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வறியன் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.)
என $கம்ப.06837.3
வருணற்கு ஈந்த வருண சரத்ைதேய $கம்ப.06837.4
ஏய்ந்த தம் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட்ட உயிக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$கம்ப.06838.1
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிஞrன்
ஆழ்கடல் $கம்ப.06838.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்டு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலப் பாந்தள்கள்
$கம்ப.06838.3
ேபாந்த மா மைலயின் முைழ புக்கேவ $கம்ப.06838.4
ேசதுவின் ெபருைமக்கு_ெப.(ெபருைம_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இைண ெசப்ப ஓ
$கம்ப.06839.1
ஏது ேவண்டும் என்று எண்ணுவது என்ெகாேலா $கம்ப.06839.2
தூதன் இட்ட மைலயின் துவைலயால் $கம்ப.06839.3
மீ து விட்டு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) மீ ன்களும்
$கம்ப.06839.4
நலன் இட்ட ெநடுவைர நள் நில $கம்ப.06840.1
மூலம் முட்டலின் ெமாய்புனல் ைகம்மிக $கம்ப.06840.2
கூலம் இட்டிய_ெப.அ.(இட்டிய_ெப.அ.) ஆகலி ேகாத்ததால் $கம்ப.06840.3
ஓலமிட்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் $கம்ப.06840.4

மயிந்தன் இட்ட ெநடுவைர வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற $கம்ப.06841.1
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முட்டி விழ
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓத ந $கம்ப.06841.2
தியந்தம் முட்ட திைசநிைல யாைனயும் $கம்ப.06841.3
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டைவ யாவும்
பிளிறுவ $கம்ப.06841.4
இலக்கு வன் சரம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஏன்று
எதி $கம்ப.06842.1
விலக்கினும் விலங்காத விலங்கலால் $கம்ப.06842.2
அலக்கண் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமுது
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆழிையக் $கம்ப.06842.3
கலக்கினான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மீ ளக் கலக்கினான் $கம்ப.06842.4
மருத்தின் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனப் $கம்ப.06843.1
ெபருத்த குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) கரடிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட
$கம்ப.06843.2
விருத்தன் இட்ட விைசயினின் வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.06843.3
திருத்தம் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசன்றதால் $கம்ப.06843.4
குமுதன் இட்ட குல வைர கூத்தrன் $கம்ப.06844.1
திமிதம் இட்டுத் திrயும் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.06844.2
துமி தம் ஊபுக வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) துள்ளினா $கம்ப.06844.3

அமுதம் இன்னும் எழும் எனும் ஆைசயால் $கம்ப.06844.4
கன சினத்து உருமின் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கா வைர $கம்ப.06845.1
பனசன் இட்டன யாவும் பrக்கிலன் $கம்ப.06845.2
மன சினத்தன் அனந்தனும் வாழ்வு
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06845.3
அன் அசனத் ெதவுழில் ேமற்ெகாள்வது ஆயினான் $கம்ப.06845.4
எண் இல் எண்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இட்ட கிrக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கம்ப.06846.1
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்ணச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றிெனாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற $கம்ப.06846.2
சுண்ண நுண்ெபாடி ஆகித் ெதவுைலந்தன $கம்ப.06846.3
புண்ணியம் ெபாருந்தாத முயற்சி ேபால் $கம்ப.06846.4
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிர ேயாசைன ஆழமும்
$கம்ப.06847.1
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்டு
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திமிங்கிலம் $கம்ப.06847.2
பார மால் வைர ஏறப் பைதத்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.06847.3
ேபரேவ குன்றும் ேவைலயும் ேபந்தவால் $கம்ப.06847.4
குைல ெகாளக் குறி ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகயான் $கம்ப.06848.1
சிைலகள் ஒக்க முறித்துச் ெசறித்து ேந $கம்ப.06848.2
மைலகள் ஒக்க அடுக்கி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) படத் $கம்ப.06848.3

தைலகள் ஒக்கத் தடவும் தடக் ைகயால் $கம்ப.06848.4
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆயிர ேகாடிய
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06849.1
குழுவி வானர தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிrக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.06849.2
எழுவின் நள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இைட $கம்ப.06849.3
வழுவி வழ்வன

கால்களின் வாங்குவான் $கம்ப.06849.4
மைல சுமந்து வருவன வானரம் $கம்ப.06850.1
நிைலயில் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபறா
$கம்ப.06850.2
அைல ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்றியும் ஆண்டுத்
தம் $கம்ப.06850.3
தைலயின் ேமலும் ஓ ேசதுவும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால் $கம்ப.06850.4
பருத்த_ெப.எச்.(பரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைர
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்பைட $கம்ப.06851.1
நிைரத்தலின் சில ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபறா $கம்ப.06851.2
கரத்தின் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவைர கண் அகன்
$கம்ப.06851.3
சிரத்தின் ேமற்ெகாடு நந்தின ெசன்றவால் $கம்ப.06851.4
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நளம் அrது சுமந்தன
$கம்ப.06852.1

ஓய்ந்த கால பசியின் உலந்தன $கம்ப.06852.2
ஏந்து மால் வைர ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்று
ஈண்டு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.06852.3
மாந்தி மாந்தி மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயின்றவால்
$கம்ப.06852.4
ேபாதல் ெசய்குநரும் புகுவாகளும் $கம்ப.06853.1
மாதிரம் ெதவுறும் வானர வரகள்

$கம்ப.06853.2
ேசது எத்துைண ெசன்றது என்பா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.06853.3
பாதி ெசன்றது எனப் பகவா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.06853.4
குைறவு இல் குங்குமமும் குைகத் ேதன்களும் $கம்ப.06854.1
நிைற மலக் குலமும் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கணும் $கம்ப.06854.2
துைறெதவுறும் கிr தூக்கின ேதாய்தலால் $கம்ப.06854.3
நைற ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தது நாம ந
$கம்ப.06854.4
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பல் மால் வைர தூத்து ெநருக்கவும் $கம்ப.06855.1
துடும்பல் ேவைல துளங்கியது இல்ைலயால் $கம்ப.06855.2
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) எத்துைணயும் மடுத்து எய்தவும் $கம்ப.06855.3
குடும்பம் தாங்கும் குடிப் பிறந்தாrேன $கம்ப.06855.4
ெகாழுந்து உைடப் பவளக் ெகாடியின் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.06856.1
அழுந்த உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுக்கல் தகந்து
அயல் $கம்ப.06856.2

விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இன் ஒளி மீ மிைச $கம்ப.06856.3
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கணும்
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில்லிேன $கம்ப.06856.4
பழுமரம் பறிக்க பறைவக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $கம்ப.06857.1
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
தனித் தாங்குவான் $கம்ப.06857.2
விழுதலும் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ேவற்று இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்ைமயால்
$கம்ப.06857.3
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றும் கிைள என ஆனவால்
$கம்ப.06857.4
தர வேலாம் மல என்று உயி
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06858.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எலாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்தலும்

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எலாம் $கம்ப.06858.2
கரவு இலாள விழ கைளகண் இலா $கம்ப.06858.3
இரவலாளrன் எங்கும் இrந்தவால் $கம்ப.06858.4
ெதவுக்கு அடங்கல ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துவைலகள் $கம்ப.06859.1
மிக்கு அடங்கலும் ேபாவன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கம்ப.06859.2
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூர
அயல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.06859.3

புக்கு அடங்கிடப் ேபாவன ேபான்றேவ $கம்ப.06859.4
மூசு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மும்மத மாவின் பின்
$கம்ப.06860.1
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேபால்
ெதவுடந்து ஆடின $கம்ப.06860.2
ஓைச ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குன்ெறாடு அைவ புக
$கம்ப.06860.3
ேவைச மங்ைகயராம் என மீ ண்டேவ $கம்ப.06860.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அரங்கிய ேவேராடு ேந
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06861.1
அலமரும் துய எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.06861.2
வல மரங்கைள விட்டில மாசு இலாக் $கம்ப.06861.3
குல மடந்ைதய என்ன ெகாடிகேள $கம்ப.06861.4
துப்பு உறக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூய துவைலயால் $கம்ப.06862.1
அப்புறக் கடலும் சுைவ அற்றன $கம்ப.06862.2
எப்புறத்து உரும் ஏறும் குளிந்தன $கம்ப.06862.3
உப்பு உைறத்தன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந $கம்ப.06862.4
முதி ெநடுங்கிr வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

முழங்குந
$கம்ப.06863.1
எதி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரந்தரம் எய்தலால்
$கம்ப.06863.2

மதியவன் கதிrன் குளி வாய்ந்தன $கம்ப.06863.3
கதிரவன் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவங்கதிக் கற்ைறேய $கம்ப.06863.4
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒடித்து நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கிr
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06864.1
ெபான் ெகாடித் துவைலப் ெபாதிந்து ஓடுவ $கம்ப.06864.2
வன் ெகாடிப் பவளங்கள் வயங்கலால் $கம்ப.06864.3
மின் ெபாடித்தது
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எலாம் $கம்ப.06864.4
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓட்டrன் ஒன்றின் முன்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபாய் $கம்ப.06865.1
காடும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரங்களும்
கற்களும் $கம்ப.06865.2
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட்டும் நளிகடல்
நாட்டில் ஓ $கம்ப.06865.3
பூடும் ஆடுதல் இல்ைல இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூமியில் $கம்ப.06865.4
வைரப் பரப்பும் வனப் பரப்பும் உவத் $கம்ப.06866.1
தைரப் பரப்புவது என்ன தனித்தனி $கம்ப.06866.2
உைரப் பரப்பும் உறுகிr ஒண்கவி $கம்ப.06866.3
கைரப் பரப்பு கடற் பரப்பு ஆனதால் $கம்ப.06866.4
உற்றதால் அைண ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) இலங்ைகைய $கம்ப.06867.1
முற்ற மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைட முற்றவும்
$கம்ப.06867.2

ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆப்பு விசும்பு பிளந்ததால்
$கம்ப.06867.3
மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பிறிது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாேலா 65 $கம்ப.06867.4
நாடுகின்றது என் ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நாயகன் $கம்ப.06868.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ேச குழலாள் துய நக்குவான் $கம்ப.06868.2
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் முதுகிட்டு என
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06868.3
ேசடன் என்னப் ெபாலிந்தது ேசதுேவ $கம்ப.06868.4
ெமய்யின் ஈட்டத்து இலங்ைக ஆம் ெமன்மகள் $கம்ப.06869.1
ெபாய்யன் ஈட்டிய தைம ெபாறுக்கலாள் $கம்ப.06869.2
ஐயன் ஈட்டிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கண்டு அன்பினால் $கம்ப.06869.3
ைகைய நட்டிய_ெப.எச்.(நட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
காட்டுமால் $கம்ப.06869.4
கான யாறு பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கடல்
$கம்ப.06870.1
ஞான நாயகன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நடத்தலால் $கம்ப.06870.2
ஏைன யாறு இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலது ஆ எனா $கம்ப.06870.3
வான யாறு இம்ப வந்தது மானுமால் $கம்ப.06870.4
கல் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி காசு_ெப.(காசு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) காந்தலால் $கம்ப.06871.1
மற்கடங்கள் வகுத்த வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) அைண $கம்ப.06871.2

எல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
இைட இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.06871.3
வில் கிடந்ததும் என்ன விளங்குமால் $கம்ப.06871.4
ஆன ேப அைண அன்பின் அைமத்தன $கம்ப.06872.1
கான வாழ்க்ைகக் கவிக்குல நாதனும் $கம்ப.06872.2
மான ேவைல இலங்ைகய மன்னனும் $கம்ப.06872.3
ஏைனேயாரும் இராமைன எய்தினா $கம்ப.06872.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேயாசைன ஈண்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு உற $கம்ப.06873.1
ஐ இரண்டின் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) அைமந்திடச் $கம்ப.06873.2
ெசய்ததால் அைண என்பது ெசப்பினா $கம்ப.06873.3
ைவய நாதன் சரணம் வணங்கிேய $கம்ப.06873.4
ஆண்தைகயும் அன்பிெனாடு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைட எழுந்ேத
$கம்ப.06874.1
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயினால் அவைர
ெநஞ்சிெனாடு புல்லி $கம்ப.06874.2
ஈண்ட எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றனன்
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிெயல்லாம்
$கம்ப.06874.3
காண்டல் அதன் ேமல் ெநடிய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) முதிகின்றான்
$கம்ப.06874.4
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) உைறயுட்கு எதி பைடக் கடலின் ைவகும்
$கம்ப.06875.1

ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அைணையக் குறுகி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06875.2
அண்ட முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவி அைனயாைளக் $கம்ப.06875.3
கண்டனன் எனப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
முதிகின்றான் $கம்ப.06875.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உன்னி இந் ெநடுங்கடல் நிரம்பக் $கம்ப.06876.1
குன்றுெகாடு அைடத்து அைண குயிற்றியது ஒ ெகாள்ைக $கம்ப.06876.2
அன்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல் அந்தணன் அைமத்தான் $கம்ப.06876.3
என்ற ெபாழுதின்கணும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று இயலும்
என்றான் $கம்ப.06876.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) முதல் நாயகன் வியப்பிெனாடு உவந்தான் $கம்ப.06877.1
ஆழம் உைரெசய்யும் அளேவா இனி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்ேறா
$கம்ப.06877.2
ஆழியின் இலங்ைக ெநடிது அத்திைசயின் ஆேமல் $கம்ப.06877.3
ஏழு கடலும் கடிது அைடப்ப இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்றான்
$கம்ப.06877.4
ெநற்றியில் அரக்க பதி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைற
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் $கம்ப.06878.1
கற்று உணரும் மாருதி கைடக்குைழ வரத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06878.2

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) புைன தம்பி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பின்பு
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரப்
 $கம்ப.06878.3
ெபான் திரள்புயக் கருநிறக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபானான் $கம்ப.06878.4
இருங்கவி ெகாள் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) இடறித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06879.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வள தெணமூ திைர வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மான $கம்ப.06879.2
ஒருங்கு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேபாயினது
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைர ஊேட $கம்ப.06879.3
கருங்கடல் புகப் ெபருகு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06879.4
ஓதிய குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) முதலாய நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.06880.1
ேகாது இல அருந்துவன ெகாள்ைளயின்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று $கம்ப.06880.2
யாதும் ஒழியாவைக சுமந்து கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எய்தப் $கம்ப.06880.3
ேபாதலினும் அன்ன பைட ெபான்னி எனல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06880.4
ஆயது ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடியிட்டு அயல்
இடாமல் $கம்ப.06881.1
ேதயும் ெநறி மாடு திைர ஊடு விைச ெசல்லப் $கம்ப.06881.2
ேபாய சில ெபாங்குெதவுறு ெபாங்குெதவுறு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.06881.3
பாய்புரவி விண்_ெப.(விண்_ெப.) படவேபால் இனிது பாய்வ $கம்ப.06881.4

ெமய் இைட ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவளி அற்று
அயலில் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.06882.1
ெபாய்யிடம் இலாத புனலில் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இலாத $கம்ப.06882.2
உய்விடம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருளாள முைற உய்த்தா $கம்ப.06882.3
ைக இைட ெகாடுப்ப வழிெசன்ற கைர இல்ைல $கம்ப.06882.4
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவம்கதிrன் ெவம்சுட இராமன் $கம்ப.06883.1
மைழத்த முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அன்ன மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வருடாமல் $கம்ப.06883.2
தைழத்த நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
குளி சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06883.3
வைழத் தரு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருகு
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) அேநக
$கம்ப.06883.4
ஓம ெநறிவாண மைற வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஒருதாேன $கம்ப.06884.1
ஆம் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ைமந்த திருேமனி அலசாேம $கம்ப.06884.2
பூ மரன் இறுத்தைவ ெபாருத்துவ ெபாருத்திச் $கம்ப.06884.3
சாமைரயின் வசின

பைடத் தைலவ தாேம $கம்ப.06884.4
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடகம் அம்ைகயில் அகற்றி அயேவாடும்
$கம்ப.06885.1

மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அட
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உன்னா $கம்ப.06885.2
ஒருங்கு அடல் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட
தாைனெயாடும் ஓதத்து $கம்ப.06885.3
இருங்கடல் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைர ஏறினன்
இராமன் $கம்ப.06885.4
ெபருந்தவம் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ெபற்றிடும் வரத்தால் $கம்ப.06886.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தம்பிேயாடும் வன்
துைணவேராடும் $கம்ப.06886.2
அருந்ததியும்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்
அம்ெசால் இளவஞ்சி $கம்ப.06886.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகrன் புறன் ஓ குன்று இைட
இறுத்தான் $கம்ப.06886.4
நலைன இனிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநமிேயான் விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.06887.1
பால்வரு ேசைனக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைழத்தியால் பாடி என்னக்
$கம்ப.06887.2
கால்வைர வணங்கிப் ேபானான் கல்லினால் கடைலக் கட்டி $கம்ப.06887.3
நூல்வைர வழி ெசய்தானுக்கு அந் நிைல ெநாய்திற்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06887.4

ெபான்னினும் மணியினாலும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) புைனந்த
ெபாற்பின் $கம்ப.06888.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அைமய வாங்கி நால்வைகச் சதுரம்
நாட்டி $கம்ப.06888.2
இன்ன என்னாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைறவற்கும் பிறக்கும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06888.3
நல்நக ெநாய்தின் ெசய்தான் தாைதயும் நாணுக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06888.4
வில்லினாற்கு இருக்ைக
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விருப்பினால்
ெபாருப்பின் வங்கும்

$கம்ப.06889.1
கல்லினால் கல்ைல ஒக்கக் கடாவினான் கைழகளான $கம்ப.06889.2
ெநல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்ைப என்னும் $கம்ப.06889.3
புல்லினால் ெதவுடுத்து வாசப் பூவினால்
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.06889.4
வாயினும் மனத்தினானும்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்னுயிகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06890.1
தாயினும் அன்பிேனாைனத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உற வணங்கித் தத்தம்
$கம்ப.06890.2
ஏயின இருக்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்
திைச மருங்கும் யாரும் $கம்ப.06890.3
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) பன்னசாைல இராமனும்
இனிது புக்கான் $கம்ப.06890.4

பப்பு ந ஆய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

பருவைர கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பாய்ச்சத் $கம்ப.06891.1
துப்பு ந ஆய தூய சுடகளும் கறுக்க வந்திட்டு $கம்ப.06891.2
உப்பு ந அகத்துத் ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒளிநிறம் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அப்பால்
$கம்ப.06891.3
அப்பு ந ஆடுவான் ேபால் அருக்கனும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ேசந்தான்
$கம்ப.06891.4
மால் உறு குடக வானின்
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06892.1
பால் உறு பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
பங்கய நயனத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.06892.2
ேமல் உறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூக்க ெவகுண்டனன் விைரவின் வாங்கிக்
$கம்ப.06892.3
கால் உற வைளத்த காமன் வில் எனக் காட்டிற்று அன்ேற $கம்ப.06892.4
நூற்று இதழ்க் கமலம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண்
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சுண்ணம் உண்ணத் $கம்ப.06893.1
தற்றி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனிந
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீதளத் தெனமூறல்
என்னும் $கம்ப.06893.2
காற்றினும் மாைலயான கனலினும் காமன் வாளிக் $கம்ப.06893.3

கூற்றினும் ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) காட்டிக் ெகாதித்தது
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.06893.4
ெசயிப்பினும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருமுகத்து
அணங்ைகத் தத்து $கம்ப.06894.1
துயில் சுைவ மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ேதாளில்
தூநிலாத் தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
$கம்ப.06894.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான மரகத மைல ேமல்
வன்னி $கம்ப.06894.3
உயிப்பு உைட ெவள்ைளப் பிள்ைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா ஊவ
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06894.4
மன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகரம் மாேட வரவர வயிரச் ெசங்ைகப்
$கம்ப.06895.1
ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஐயன் ெமய்
உறப் புழுங்கி ைநந்தான் $கம்ப.06895.2
பல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காதத்ேதயும் சுட வல்ல பவளச் ெசவ்வாய்
$கம்ப.06895.3
அந் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கருங்கண் தைய அணுகினால் தணிவது
உண்டநூ $கம்ப.06895.4
இற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆக
இலங்ைகய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஏவ $கம்ப.06896.1
ஒற்ற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவு ேநாக்கிக் குரங்கு
என உழல்கின்றாைரப் $கம்ப.06896.2

பற்றினன் என்ப மன்ேனா பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பலநாள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06896.3
நல்தவப் பயன்கள் துய்ப்ப முந்து உற ேபாந்த நம்பி $கம்ப.06896.4
ேபவு உறு கவியின் ேசைனப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தன்னுள் $கம்ப.06897.1
ஓவு உறும் மனத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒற்றைர
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06897.2
ேசவுறு பாலின் ேவைலச் சிறுதுளி தெறழுத்த ேவனும் $கம்ப.06897.3
நrைன ேவறு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னத்தின் நரன் ஆனான் $கம்ப.06897.4
ெபருைமயும் சிறுைமதானும் முற்றுறு ெபற்றி ஆற்ற $கம்ப.06898.1
அருைமயின் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விஞ்ைசயுள் அடங்கித்
தாமும் $கம்ப.06898.2
உருவமும் தெரழுயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒளித்தன
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாயத்து
$கம்ப.06898.3
இருவைர ஒருங்கு காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேயாகியும் என்னல் ஆனான் $கம்ப.06898.4
கூட்டிய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) திண்ைகயால் குரங்குகள் இரங்கக் குத்தி
$கம்ப.06899.1
மீ ட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன ெசய்யாமல் மாைணயின்
ெகாடியால்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) வக்கிப்

$கம்ப.06899.2

பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய வாயால் குருதிேய
ெபாழிகின்றாைரக் $கம்ப.06899.3
காட்டினன் கள்வ என்னாக் கருைணயங் கடலும் கண்டான் $கம்ப.06899.4
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இைழப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வள்ளல் பைகஞ என்று
உணரான் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $கம்ப.06900.1
ேநாம் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகால்ேலா குரங்கு என இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கித் $கம்ப.06900.2
தாம் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்தாேரனும் தஞ்சம் என்று அைடந்தா தம்ைம
$கம்ப.06900.3
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்யல் ஆேமா நலியலி
விடுதி என்றான் $கம்ப.06900.4
அகன் உறப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
கருைணயால் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணன்
$கம்ப.06901.1
நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) நிைற கானின் ைவகும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இனத்தவரும் அல்ல $கம்ப.06901.2
தைக நிைறவு இல்லா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) இராவணன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்ற $கம்ப.06901.3
சுகன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அவனும் சாரன் என்பது
தெரழுயச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06901.4
கல்விக்கண் மிக்ேகான் ெசால்லக் கரு மன நிருதக் கள்வ $கம்ப.06902.1
வல் வில் ைக வர மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானர வலிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06902.2

ெவல்விக்ைக அrது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைனயத்தால் எம்ைம
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06902.3
ெகால்விக்க வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெமய்ம்ைம
குரங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெகால்க என்றா $கம்ப.06902.4
கள்ளேர காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்தில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06903.1
ெதள்ளிய தெரழுக்கும் தெவமூவ தவிைன ேசதேலாடும் $கம்ப.06903.2
துள்ளியின் இரதம் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கரந்து ேவறாய் $கம்ப.06903.3
ெவள்ளி ேபால் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்பும் ஆம்
என ேவறுபட்டா $கம்ப.06903.4
மின் குலாம் எயிற்ற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவருவந்து ெவற்பின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06904.1
வன்கணா தம்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதான்றப் $கம்ப.06904.2
புன்கணா புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புரவலன் ேபாந்த
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06904.3
என்ெகாலாம் தெரழுய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்புதி அஞ்சல் என்றான்
$கம்ப.06904.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தெரழுந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) காத்த தவத்திையத்
தன்ைனக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06905.1

ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தெரழுந்து உணரான் ேதடிக் ெகாண்டவன் நுவல ஆற்றின்
$கம்ப.06905.2
வாய் தெரழுந்து உணராவண்ணம் கழறுவா
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாய $கம்ப.06905.3
ேவய் தெரழுந்து உைரக்க வந்ேதாம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.)
விைனயினால் வர என்றா $கம்ப.06905.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் இலங்ைகச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
இைளயவற்கு ஈந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06906.1
ெசால்லுதி மகர ேவைல கவிக்குல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தூத்துக் $கம்ப.06906.2
கல்லினில் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் கழறுதி
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தாழ்த்த $கம்ப.06906.3
வில்லின வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) என்றும் விளம்புதி
விைனயம் மிக்கீ . $கம்ப.06906.4
ெகாத்து உறு தைலயான் ைவகும் குறும்பு உைட இலங்ைகக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.06907.1
தத்து உறு தடந ேவைல தனில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறயிற்று
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.06907.2
ஒத்து உற உணந்திலாைம உயிேராடும் உறவிேனாடும் $கம்ப.06907.3
இத்துைண இருந்தது என்னும் தன்ைமயும் இயம்புவரால்.

$கம்ப.06907.4
சண்டம் ெகாள் ேவகமாகத் தனி விைட உவணம் தாங்கும் $கம்ப.06908.1
துண்டம் ெகாள் பிைறயான் ெமௗலித் துளவினாேனாடும் ெதவுல்ைல
$கம்ப.06908.2

அண்டம் ெகாள் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காப்பினும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
இலாைனக் $கம்ப.06908.3
கண்டங்கள் பலவும் காண்பன் என்பதும் கழறுவரால்.

$கம்ப.06908.4
தட்டிய மழுவாள் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தாைதையச் ெசற்ேறான்
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $கம்ப.06909.1
மாட்டிய வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வருக்கமும் மற்றும் முற்றும் $கம்ப.06909.2
வட்டி

என் தாைதக்காக ெமய்ப்பலி விசும்பு உ(ள்)டூளாைர $கம்ப.06909.3
ஊட்டுெவன் உயிெகாண்டு என்னும் வாத்ைதயும் உணத்துவரால்

$கம்ப.06909.4
தாழ்வு இலாத் தவத்து ஓ ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தனி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறயில் தங்கச் $கம்ப.06910.1
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைனத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சுற்றத்ேதாடும் $கம்ப.06910.2
வாழ்வு எலாம் தம்பி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr நரகம் என்னும் $கம்ப.06910.3
வழ்வு

இலாச் சிைறயின் ைவப்ெபன் என்பதும் விளம்புவரால்

$கம்ப.06910.4
ேநாக்கினி தாைனெயங்கும் நுைழந்தனி இனி ேவறு ஒன்றும் $கம்ப.06911.1
ஆக்குவது இல்ைலயாயின் அஞ்சல் என்ற அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உண்டு என்ேற $கம்ப.06911.2
வாக்கினின் மனத்தின் ைகயின் மற்று இனி நலியா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கம்ப.06911.3
ேபாக்குமின் விைரவின் என்றான் உய்ந்தனம் என்று ேபானா $கம்ப.06911.4
அரவ மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அஞ்சிய அச்சமும் $கம்ப.06912.1

உரவு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைண
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊற்றமும் $கம்ப.06912.2
வரவும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்ைகய
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கம்ப.06912.3
இரவின் எண்ணிட ேவறு இருந்தான் அேரா $கம்ப.06912.4
வா குலாம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாதரும் ைமந்தரும் $கம்ப.06913.1
ஆரும் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிஞேராடு ஏகினான்
$கம்ப.06913.2
ேசக என்னின் அல்லால் இளந்தெனமூறலும் $கம்ப.06913.3
சாகிலா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மந்திர சாைலேய $கம்ப.06913.4
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல் ெநஞ்சின ஊம உைரப்ெபாருள் $கம்ப.06914.1
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகள்விய அல்ல
ெபாறி இல $கம்ப.06914.2
ெகாணரும் கூன குறள ெகாழுஞ்சுட $கம்ப.06914.3
துணரும் நல்விளக்கு ஏந்தின சுற்றினா $கம்ப.06914.4
நணிய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனித
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனித் $கம்ப.06915.1
துணியும் காrயம் யாது எனச் ெசால்லினான் $கம்ப.06915.2
பணியும் தானவ ஆதிய பல் முடி $கம்ப.06915.3
மணியினால் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணித் தாளினான் $கம்ப.06915.4
கால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபாலும் கைணகளால்
$கம்ப.06916.1

ேவைல ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்கி
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புைர $கம்ப.06916.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கியவாறு எலாம்
$கம்ப.06916.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) என்ன என் ெநஞ்ைசத் ெதவுைளக்குமால் $கம்ப.06916.4
கிழிபடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கீ ண்டது மாண்டது $கம்ப.06917.1
ெமாழி பைடத்த வலி என மூண்டது ஓ $கம்ப.06917.2
பழி பைடத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயத்து அன்னவன் $கம்ப.06917.3
வழி ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வருத்துமால் $கம்ப.06917.4
பைடத்த மால் வைர யாவும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவ $கம்ப.06918.1
துைடத்த வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தம் ேதாள்கைளப் $கம்ப.06918.2
புைடத்தவாறும் புணrையப் ேபாக்கு அற $கம்ப.06918.3
அைடத்தவாறும் என் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைடத்தவால்
$கம்ப.06918.4
காந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கணக்கு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.06919.1
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத் தர $கம்ப.06919.2
ேவந்த ெவற்ைப ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) விரல்களால் $கம்ப.06919.3
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தில் இட்டதால் $கம்ப.06919.4
சுட்டவா கண்டும் ெதவுல் நக ேவைலையத் $கம்ப.06920.1

தட்டவா கண்டும் தா அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தெவமூவைரக் $கம்ப.06920.2
கட்டவா கண்டும் கண் எதிேர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06920.3
விட்டவா கண்டும் ேமல் எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டுேமா $கம்ப.06920.4
என்று தாையப் பயந்ேதான் இயம்பலும் $கம்ப.06921.1
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வாைய விழிவழித் த உக
$கம்ப.06921.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மந்திரம்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கம்ப.06921.3
என்றும் வாழ்தி இளவெலாடு ஏகு என்றான் $கம்ப.06921.4
ஈனேமெகால் இதம் என எண்ணுறா $கம்ப.06922.1
ேமானம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
முற்றினான் $கம்ப.06922.2
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அடியின் இைறஞ்சிய $கம்ப.06922.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாதன் இைனயன ெசப்பினான் $கம்ப.06922.4
கண் வயம்தர ேவைல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.06923.1
திண்ைம ஒன்றும் அலால் திைச காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.06923.2
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் ெசய்கின்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.06923.3
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஒன்றும் உணந்திைல ேபாலுமால் $கம்ப.06923.4

கூசி வானர குன்று ெகாடுங்கடல் $கம்ப.06924.1
வசினா

எனும் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

விளம்புவாய் $கம்ப.06924.2
ஊசி ேவேராடும் ஓங்கைல ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06924.3
ஈசேனாடும் எடுத்ததும் இல்ைலேயா $கம்ப.06924.4
அதுெகாடு என் சில ஆ அம ேமல் இனி $கம்ப.06925.1
மதி ெகடும் தைகேயா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உைற $கம்ப.06925.2
பதி புகுந்தன தம்ைமப் படுப்பது ஓ $கம்ப.06925.3
விதி ெகாடு உந்த விைளந்ததுதான் என்றான் $கம்ப.06925.4
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய $கம்ப.06926.1
ெவற்று அனல் ெபாழி கண்ணினன் ேவத்திரம் $கம்ப.06926.2
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம் ைகயினன்
படிகாரன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06926.3
ஒற்ற வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
என்ன உணத்தினான் $கம்ப.06926.4
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கூற
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எr $கம்ப.06927.1
ேமய ெவங்கண் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாள் இராக்கத $கம்ப.06927.2
நாயகன் புகுத்து இங்கு என நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் $கம்ப.06927.3
ேபாய் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புகுத்தப் புகுந்தா அேரா
$கம்ப.06927.4

மைனக்கண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வணங்கினா $கம்ப.06928.1
பைனக்ைக வன்குரங்கின் பட ேசைனைய $கம்ப.06928.2
நிைனக்குந்ேதாறும் திடுக்கிடும் ெநஞ்சினா $கம்ப.06928.3
கைனக்குந்ேதாறும் உதிரங்கள் கக்குவா $கம்ப.06928.4
ெவள்ள வாr விrெவாடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடணத்

$கம்ப.06929.1
தள்ளவாr நிைலைமயும் தாபத $கம்ப.06929.2
உள்ளவாறும் உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.) என்றான் உயி
$கம்ப.06929.3
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் ெவருவும்
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்று அனான் $கம்ப.06929.4
அடியம் அந்ெநடுஞ் ேசைனைய ஆைசயால் $கம்ப.06930.1
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கலுற்ேறாம்
முதுேவைலயின் $கம்ப.06930.2
படிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) படகுறும் $கம்ப.06930.3
கடிய ேவகக் கலுழனில் கண்டிலம் $கம்ப.06930.4
நுவல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வரேவண்டிய ேநாக்கேதா $கம்ப.06931.1
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேவைல எனும் கைர காண்கிலாது $கம்ப.06931.2
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைடத்துழி ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
$கம்ப.06931.3

துவைலேய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) இல்ைலேயா
$கம்ப.06931.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேநாக்கவும் எய்தில தாம் எனும் $கம்ப.06932.1
ெசால்ைல ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானிடன்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் $கம்ப.06932.2
கல்ைல ேநாக்கிக் கைணகைள ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06932.3
வில்ைல ேநாக்கலும் ெவந்தது ேவைலேய $கம்ப.06932.4
தா_ெப.(தா_ெப.) உலாம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாப
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்பிேய $கம்ப.06933.1
ேத உலாவு கதிரும் திrந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.06933.2
ேப உலாவும் அளவினும் ெபற்றனன் $கம்ப.06933.3
ந உலாவும் இலங்ைக ெநடுந்திரு $கம்ப.06933.4
ேசது பந்தனம்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்றது
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.06934.1
ேபாது வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
வலிேயா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.06934.2
துது_ெப.(தூது_ெப.)
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06934.3
ஏது அந்தம் இலாத இருக்கேவ $கம்ப.06934.4

மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலவாய்
$கம்ப.06935.1
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ தம்ைம இரவி முன்
$கம்ப.06935.2
ெபருந்திண் மாயற்கு
உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியில்
$கம்ப.06935.3
தெரழுந்து காட்டினன் நும்பி சினத்தினால் $கம்ப.06935.4
பற்றி வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

பைனக் ைகயால் $கம்ப.06936.1
எற்றி எங்கைளேய ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறச்
$கம்ப.06936.2
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈத்து அைலத்துச் சுடேபால்
ஒளி $கம்ப.06936.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வரற்குக்

காட்டி விளம்பினான் $கம்ப.06936.4
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட $கம்ப.06937.1
வரங்கள் சிந்துெவன் என்றனன் மற்று எைமக் $கம்ப.06937.2
குரங்கு அலாைம தெரழுந்தும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாற்றவன்
$கம்ப.06937.3
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று
என்றா $கம்ப.06937.4
மற்றும் யாைவயும் வாய்ைமய வானவன் $கம்ப.06938.1
ெசாற்ற யாைவயும் ேசாவு இன்றிச் ெசால்லினா $கம்ப.06938.2

குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யாைவயும் ேகாஞூளாடு
நங்குக_வியங்.வி.மு.(நங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.06938.3
இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் ஆயு உண்டாக என்றா $கம்ப.06938.4
ைவதெனக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வில்
ைக மானிட மகர நைர $கம்ப.06939.1
ெநாய்தினின் அைடத்து மானத் தாைனயான் நுவன்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ஊ $கம்ப.06939.2
எய்தின என்ற ேபாதின் ேவறு இனி
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் $கம்ப.06939.3
ெசய்திறன் உண்டநூ என்ன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காப்பாளன் ெசப்பும்
$கம்ப.06939.4
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) மாைத
என்ற ேபாதினும் ெவருவி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.06940.1
பட்டது என்று இகழ்வ விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) பற்றி இப்பைகையத்
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06940.2
ஒட்டல் ஆம் ேபாrல் ஒன்னா ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் $கம்ப.06940.3
கிட்டிய ேபாது ெசய்வது என் இனிக் கிளத்தல் ேவண்டும் $கம்ப.06940.4
ஆண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrேகளாடு
மனிசைர அமrல் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.06941.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இருக்ைக ேசதும் என்பது ேமல் ெகாண்டநூேமல் $கம்ப.06941.2
ஈண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தா என்னும் ஈது
அலாது உறுதி உண்டநூ $கம்ப.06941.3

ேவண்டியது எய்தப் ெபற்றால் ெவற்றியின் விழுமிது அன்ேறா $கம்ப.06941.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆன அரக்கதம்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஐய $கம்ப.06942.1
ேதயினும் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நூறு ேவண்டுமால் சிறுைம என்ேனா $கம்ப.06942.2
நாயினம் சீயம் கண்டதாம் என நடப்பது அல்லால் $கம்ப.06942.3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உருத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது குரங்கு எதி நிற்பது
உண்டநூ $கம்ப.06942.4
வந்தவ தாைனேயாடு மறிந்து மாக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.06943.1
சிந்தின இrந்து ேபாகச் ேசைனயும் யானும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06943.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதவுழில் புrயும் ஆறு காணுதி விைட ஈக என்னா
$கம்ப.06943.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதுகு
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணற்கு ஏய்ந்த
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06943.4
மதி ெநறி அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) சான்ற மாலியவான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $கம்ப.06944.1
ெபாது ெநறி நிைலயது ஆகப் புணத்துதல் புலைம என்னா $கம்ப.06944.2
விதி ெநறி நிைலயது ஆக விளம்புகின்ேறாரும்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06944.3
ெசது ெநறி நிைலயினாேர என்பது தெரழுயச் ெசால்லும் $கம்ப.06944.4

பூசற்கு முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்பால் ெபாரு
திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேவலித் $கம்ப.06945.1
ேதசத்துக்கு இைறவன் ஆன தெசரதன் சிறுவனாகி $கம்ப.06945.2
மாசு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி ெவள்ளத்து
உச்சியின் வரம்பில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06945.3
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்பேதா
வாத்ைத இட்டா $கம்ப.06945.4
அன்னவற்கு இளவல் தன்ைன அருமைற பரம் என்று ஓதும் $கம்ப.06946.1
நல்நிைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைவ இலா உயிகள் ேதாறும்
$கம்ப.06946.2
ெதவுல்நிைல பிrந்தான் என்னப் பலவைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூேயான் $கம்ப.06946.3
இன் அைண என்ன யாரும் இயம்புவ ஏது யாேதா $கம்ப.06946.4
அவ்வவக்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லும்
குலவைர அவற்றின் ஆன்ற $கம்ப.06947.1
ெவவ் வலி ேவறு வாங்கி விrஞ்சேன விதித்த ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.06947.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசடன் தெரழுகைண
ஆகச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06947.3
கவ்வு அயில் கால ேநமிக் கணக்ைகயும்
கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்பா $கம்ப.06947.4

வாலி மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வந்தாைன வானவக்கு இைறவன் என்றா
$கம்ப.06948.1
நலைன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநருப்பினுக்கு
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்றா $கம்ப.06948.2
காலேன ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூதன்
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்றா $கம்ப.06948.3
ேமலும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரத்தா
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) விrஞ்சன் ஆம் இனிேமல் என்றா
$கம்ப.06948.4
அப்பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்க ேவ அறுப்பதாக $கம்ப.06949.1
இப்பதி எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் என்று எவரும்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.06949.2
ஒப்பினால் உைரக்கின்றாேரா உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.)
உணத்தினாேரா $கம்ப.06949.3
ெசப்பி என் குரங்காய் வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) தனித்தனி
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) என்றா $கம்ப.06949.4
ஆயது தெரழுந்ேதா தங்கள் அச்சேமா அறிேவா யாக்கும் $கம்ப.06950.1
ேசயவள் எளியள் என்னா சிந்ைதயின் இகழல் அம்மா $கம்ப.06950.2
தூயவள் அமிழ்திேனாடும் ேதான்றினாள் என்றும் ேதான்றாத் $கம்ப.06950.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உலகுக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பதும் சாற்றுகின்றா $கம்ப.06950.4
கானிைட வந்தேதயும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கடாவேவயாம் $கம்ப.06951.1

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உைட அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) ேவைல
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல் இலங்ைக
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.06951.2
தானுைட வரத்ைத எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தருமத்தின் தைலவ தாேம $கம்ப.06951.3
மானுட வடிவம் ெகாண்டா என்பது ஓ வாத்ைத இட்டா $கம்ப.06951.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உற்பாதங்கள் ஈங்கு உள அடுத்த என்றா $கம்ப.06952.1
தாயினும் உயிக்கு நல்லாள் இருந்துழி
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தக்ேகான் $கம்ப.06952.2
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்ைகத் தெயமூவம் $கம்ப.06952.3
ேபாயினது என்றும் ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
புகுந்தது ேபாரும் என்றா $கம்ப.06952.4
அம்பினுக்கு இலக்கம் ஆவா அரெசாடும் அரக்க என்ன $கம்ப.06953.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பரத்து அடங்கும் ெமய்யன் நாவினில் ெபாய் இலாதான்
$கம்ப.06953.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மந்திrக்கும் ேமலா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முழம்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானத் $கம்ப.06953.3
தம்பிேய சாற்றிப் ேபானான் என்பதும் சைமயச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.06953.4
ஈது எலாம் உணந்ேதன் ஆயும் என்குலம் இறுதி உற்றது $கம்ப.06954.1
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன்தன் ேமல் அன்பினாலும் $கம்ப.06954.2
ேவதைன ெநஞ்சின் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்பி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விைளவ
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) $கம்ப.06954.3

சீைதைய விடுதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இத்தைம என்றான்
$கம்ப.06954.4
மற்று எலாம் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனித வானரங்கள் வானில்
$கம்ப.06955.1
இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளவும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமயவ என்னும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.06955.2
ெசாற்றவாறு அன்றிேயயும் ேதாற்றி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றும் ெசான்னாய்
$கம்ப.06955.3
கற்றவா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபா என்று இைனயன கழறல் உற்றான்
$கம்ப.06955.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மானிடவேராடு குரங்கு அல பிறேவ ஆக $கம்ப.06956.1
பூதல வைரப்பின் நாக புரத்தின் அப்புறத்தது ஆக $கம்ப.06956.2
காது ெவஞ்ெசரு ேவட்டு என்ைனக் காந்தின
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் $கம்ப.06956.3
சீைததன் திறத்தின் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அமத் ெதவுழில்
திறம்புேவேனா $கம்ப.06956.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என் ைகக்கு உrயன
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06957.1
ெவன்றன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயினும் வலிய
ெவம்ேபா $கம்ப.06957.2

முன்தருக என்ற ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) முதுகு புக்கு அமrல் முன்னம்
$கம்ப.06957.3
ெசன்றன இன்று வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கின்ேமல்
ெசல்கலாேவா $கம்ப.06957.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏய் தடக் ைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தானும் ஓ
குரங்காய்த் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06958.1
ஏலுேமல் இைடவது அல்லால் என்ெசய வல்லன் என்ைன $கம்ப.06958.2
ேவைல ந கைடந்த ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
ெவருவ வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06958.3
ஆலேமா விழுங்க என் ைக அயில் முகப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அம்மா
$கம்ப.06958.4
அறிகிைல ேபாலும் ஐய அம எனக்கு அஞ்சிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06959.1
எறி சுட ேநமியான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்கிலும்
என் ைக வாளி $கம்ப.06959.2
ெபாறி பட சுடகள் தயப் ேபாவன ேபாக்கு இலாத $கம்ப.06959.3
மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடய
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிெகாலாம்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூண $கம்ப.06959.4
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைமேயா ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
குரங்கினது உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெகாண்டால் $கம்ப.06960.1
அற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவன்தான் விட்ட அயில் பைட
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மாற்ற $கம்ப.06960.2
இற்ற வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைறய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்காப்

$கம்ப.06960.3
ெபாற்ைற மால் வைரேகளா என் புயெநடும் ெபாருப்பும் என்றான் $கம்ப.06960.4
உள்ளேம துது_ெப.(தூது_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உயி அனா உைறயுள் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06961.1
கள்ளம் ஆ மகளி_ெப.) ேசார ேநமிப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) கவற்சி
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06961.2
ெகாள்ைள பூண்டு அமர ைவகும் குன்ைறயும் ெகாடிற்றில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06961.3
ெவள்ள ந வடிந்தது என்ன வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
விடிந்தது அன்ேற $கம்ப.06961.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ தன்ைமத்து ஆம் என்று
எட்டியும் பாக்க_குைற.எச்.(பாக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சி $கம்ப.06962.1
ெபான்மதில் புறத்து நாளும் ேபாகின்றான் ேபா ேமற்ெகாண்டு $கம்ப.06962.2
மன்னவக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வலியமால் என்று தானும்
$கம்ப.06962.3
ெதவுல் நக காண்பான் ேபால கதிரவன் ேதாற்றம் ெசய்தான் $கம்ப.06962.4
அருந்ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நங்ைக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழி இருந்தாள் என்று $கம்ப.06963.1
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தூண்ட ெபான் நக காண்பான் ேபால $கம்ப.06963.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைண வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

சுற்ற தம்பியும் பின்பு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06963.3

இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மைலயின்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஏறினன் இராமன் இப்பால் $கம்ப.06963.4
ெசரு மலி வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேசந்தன
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06964.1
இரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) தாங்கும் இைண
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கமலக் ைகயான் $கம்ப.06964.2
ெபாரு வலி வய ெவஞ்சீயம் யாைவயும் புலியும் சுற்ற $கம்ப.06964.3
அரு வைர இவவது ஆங்கு ஓ அr அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அைனயன் ஆனான்
$கம்ப.06964.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைரத்துப் ெபாங்கும் கைனகடல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06965.1
புைதவு ெசய் இருளின் ெபாங்கும் அரக்கதம் புரமும் ெபாற்பும் $கம்ப.06965.2
சிைதவு ெசய் குறிையக் காட்டி வடதிைசச் சிகரக் குன்றின் $கம்ப.06965.3
உதயம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒழியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரு ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.06965.4
துமிலத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெசருவின் வாளிப் ெபரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெசாrயத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.06966.1
விமலத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைலயன் ஆண்டு ஓ ெவற்பிைன ேமய
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.06966.2
அமலத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன
$கம்ப.06966.3

கமலத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காள மா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ஒத்தான் $கம்ப.06966.4
மல் குவடு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மானவன் மானம் இல்லாக் $கம்ப.06967.1
கல் குவடு அடுக்கி வாrக் கடலிைனக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$கம்ப.06967.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குவடு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஈட்டத்தின் நடுவண்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06967.3
ெபான் குவட்டு இைடேய
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரகதக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபான்றான் $கம்ப.06967.4
அைண ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆறிய சீற்றத்து ஐயன்
$கம்ப.06968.1
பிைண ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி என்னும் இன்னுயி
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன $கம்ப.06968.2
துைண ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் அன்றில்
ேசவலின் துளங்குகின்றான் $கம்ப.06968.3
இைண ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கமலக் கண்ணால் இலங்ைகைய எய்தக்
கண்டான் $கம்ப.06968.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) திரு நகேர ஆதி ேவறு உள நககட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06969.1

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைம
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழுத்துவான்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.06969.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருக்ைக என்ப இலங்ைகைய எடுத்துக் காட்டா
$கம்ப.06969.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) உணதல் ேதற்றா அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவிப்
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) அம்மா $கம்ப.06969.4
பழுது அற விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்ெபான் தலத்திைடப் பrதி நாண $கம்ப.06970.1
முழுது எr மணியின் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முடிந்தன முைனவராலும் $கம்ப.06970.2
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய மாளிைக இையயச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06970.3
ெதவுழில் தெரழுகிலவால் தங்கண் சுடமணிக் கற்ைற சுற்ற $கம்ப.06970.4
விrகின்ற கதிர ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிளிகின்ற
மணிகள் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.06971.1
ெசாrகின்ற சுடrன் சும்ைம விசும்புறத் ெதவுடரும் ேதாற்றம் $கம்ப.06971.2
அr ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மாருதி
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயால் $கம்ப.06971.3
எrகின்றது ஆேய காண் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நக
இருந்தது இன்னும் $கம்ப.06971.4

மாசு அடப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான மரகதத் தலத்து
ைவத்த $கம்ப.06972.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இைடச் சைமந்த மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) கதித் தைழக்
கற்ைற சுற்ற $கம்ப.06972.2
ஆசு அறக் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி
அகல்மைன அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆக $கம்ப.06972.3
பாசைடப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கயம் நிகப்ப பாராய்
$கம்ப.06972.4
தச் சிைக சிவணுஞ் ேசாதிச் ெசம்மணி ெசறியச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06973.1
தூச் சுட மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஈண்டித் துறுதலால் கருைம ேதான்றா
$கம்ப.06973.2
மீ ச் ெசலும் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விrசுட
இலங்ைக ேவவ $கம்ப.06973.3
காய்ச்சிய இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) மானச் ேசந்து ஒளி கஞல்வ காணாய்
$கம்ப.06973.4
வில் படி திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வர ேநாக்குதி ெவங் கண்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.06974.1
அல் படி நிறத்த ேவனும் ஆடகத் தலத்ைத ஆழ $கம்ப.06974.2
கல் படி வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் நகங்களின் கல்லி ைகயால்
$கம்ப.06974.3
ெபான் ெபாடி ெமய்யின் வசி
 ெபான் மைல என்னப் ேபாவ $கம்ப.06974.4

பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வில் குமர ேநாக்காய் புக_ெப.(புக_ெப.) அற
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பின்
$கம்ப.06975.1
காசுைடக் கதிrன் கற்ைறக் கால்களால் கதுவு கின்ற $கம்ப.06975.2
வசு
 ெபான் ெகாடிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விசும்பினின்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமக $கம்ப.06975.3
மாசு அறத் துைடத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
விளக்குவ ேபால்வ மாேதா $கம்ப.06975.4
நூல் படத் ெதவுடந்த ைபம் ெபான் சித்திரம் நுனித்த பத்திக் $கம்ப.06976.1
ேகால் படு மைனகள் ஆய குலமணி எைவயும் கூட்டி $கம்ப.06976.2
சால் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் மாடத் தனி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நடுவண் சாத்தி $கம்ப.06976.3
மால் கடற்கு இைறவன் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபான்று உளது இம் மூதூ $கம்ப.06976.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி அறிஞ ேநாக்காய் நளி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தெரறுவின் நாப்பண் $கம்ப.06977.1
பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடப் பத்தி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) படப் படவ பண்பால்
$கம்ப.06977.2
தம் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தெரழுகிலாத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சாகிலாத $கம்ப.06977.3
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ குலத்த என்று புலப்படா
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.06977.4
வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பாராய் ெமல்ெலன் பளிங்கினால் விளங்குகின்ற
$கம்ப.06978.1

மாரனும் மருளச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாளிைக
மற்ேறா ேசாதி $கம்ப.06978.2
ேசதலும் தெரழுவ அன்ேறல் தெரழுகில தெரழுந்த காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$கம்ப.06978.3
நrனால் இயன்ற என்ன நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எழுகின்ற நர $கம்ப.06978.4
ேகால்நிறக் குனிவில் ெசங்ைகக் குமரேன குளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.06979.1
கால் நிறக் கதிrன் கற்ைற தெறமூறிய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $கம்ப.06979.2
வால் நிறத் தரளப் பந்த மரகதம் நடுவண் ைவத்த $கம்ப.06979.3
பால் நிறப் பரைவ ைவகும் பரமைன நிகப்ப பாராய் $கம்ப.06979.4
ேகாள் அவாவு அr ஏறு அன்ன குrசிேல
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்காய் $கம்ப.06980.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவாம் மின்ேதாய் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஓ நாக பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $கம்ப.06980.2
காள வா உைறயின்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணடி விசும்பில்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.06980.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா விழுங்கிக் காலும் மதியிைன நிகத்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.06980.4
ெகாற்ற வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைலக் ைக வர ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைட
மாடக் குன்ைற $கம்ப.06981.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பச் $கம்ப.06981.2

ெசற்றிய மணிகள் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடrைனச்
ெசக்காரத்தின் $கம்ப.06981.3
கற்ைற அம் தளிகள் என்னக்
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமிவ காணாய்
$கம்ப.06981.4
வாைக ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலக்ைக வர மலக்குழல் புலத்த
மாைலத் $கம்ப.06982.1
ேதாைகய இட்ட தூமத்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக முழுதும் சுற்ற
$கம்ப.06982.2
ேவக ெவங் களிற்றின் வன் ேதால் ெமய்யுறப் ேபாத்த ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
$கம்ப.06982.3
பாகனின் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பவள
மாளிைகையப் பாராய் $கம்ப.06982.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரக்
 காமுகக் களிேற கற்ற $கம்ப.06983.1
ேதவதம் தச்சன் நலக் காசினால் திருந்தச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06983.2
ஈவது தெரழுயா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) இராக்கத ஈட்டி
ைவத்த $கம்ப.06983.3
பாவ பண்டாரம் அன்ன ெசய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பலவும் பாராய்
$கம்ப.06983.4
பிைண மதத்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேநாக்கம் பாழ்பட பிடியுண்டு
அன்பின் $கம்ப.06984.1

துைணவைரப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எனத் துவளும் உள்ளப் $கம்ப.06984.2
பணம் அயிப்பு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாைவய பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.06984.3
கண மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குழுவின் நம்ைமக் காண்கின்றா தம்ைமக் காணாய்
$கம்ப.06984.4
நாழ் மலத் தெரழுயல் வர நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட காண
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.06985.1
யாழ் ெமாழித் தெரழுைவ மாரும் ைமந்தரும் ஏறுகின்றா $கம்ப.06985.2
வாழ்வு இனிச் சைமந்தது அன்ேற என்று மா நகைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.06985.3
பாழ் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இrயல் ேபாவா
ஒக்கின்ற பrசு பாராய் $கம்ப.06985.4
இன்னவாறு இலங்ைக தன்ைன இைளயவற்கு இராமன் காட்டி $கம்ப.06986.1
ெசான்னவா ெசால்லா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அதிசயம்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.06986.2
அன்ன மா நகrன் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அrக் குலப்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) காண்பான் $கம்ப.06986.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடவும் ெசம்ெபான் ேகாபுரத்து
உம்பச் ேசந்தான் $கம்ப.06986.4
கவடு உகப் ெபாருத காய்களிறு அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.06987.1

அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) துயக்கின் மல
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உற ெவம்பும் $கம்ப.06987.2
சுவடுைடப் ெபாருவு இல் ேதாள்ெகாடு அேனகம் $கம்ப.06987.3
குவடுைடத் தனி ஒ குன்று என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.06987.4
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாம் இனிது ேபா
எனேலாடும் $கம்ப.06988.1
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக எழிலால் வலி
நாளும் $கம்ப.06988.2
ெமலிந்த_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்கள் வடேமருவின்
ேமலும் $கம்ப.06988.3
வலிந்து ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைச
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனத்தான்
$கம்ப.06988.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெமௗலி சிகரங்கள் தயங்க $கம்ப.06989.1
அம்ெபான் ேமரு வைர ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ஆக $கம்ப.06989.2
ெவம்பு காலிைன விழுங்கிட ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.06989.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மீ து நிமி வாசுகி ஒத்தான் $கம்ப.06989.4
ெதவுக்க பூதம் அைவ ஐந்ெதவுடு துன்னிட்டு $கம்ப.06990.1
ஒக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச ஒன்பெதவுடு
ஒன்றும் $கம்ப.06990.2
பக்கமும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வியப்பால் $கம்ப.06990.3

மிக்கு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைட மீ து
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06990.4
ைகத் தரும் கவr விசிய காலால் $கம்ப.06991.1
ெநய்த்து இருண்டு உயரும் நள்வைர மீ தில் $கம்ப.06991.2
தத்தி வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

அருவித் திரள்
சாலும் $கம்ப.06991.3
உத்தrகம் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாபின் உலாவ $கம்ப.06991.4
வானகத்து அமுது உருப்பசி வாசத் $கம்ப.06992.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகத் திரு திேலாத்தைம ெசவ்வாய் $கம்ப.06992.2
ேமனைகக் குயிலின் ெமன்ைமய யாரும் $கம்ப.06992.3
சானகிக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் சார $கம்ப.06992.4
வழியின்

கனி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) பைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.06993.1
ஆழி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அர
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ஐஞ்ஞூற்று $கம்ப.06993.2
ஏழ் இரண்டினின் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பயின்ேறா $கம்ப.06993.3
சூழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) புைடயும் முைற சுற்ற $கம்ப.06993.4
முைழ படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஒள்வாள் $கம்ப.06994.1
இைழ படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ெவண்ணிலவு ஈன $கம்ப.06994.2
குைழ படிந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றில் முழங்கா $கம்ப.06994.3

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) படிந்தைனய ெதவுங்கல்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.06994.4
ஓத நூல்கள் ெசவியின் வழி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.06995.1
சீைத சீைத என ஆ உயி ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06995.2
நாத வைண

இைச நாரத பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06995.3
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீ த அமிழ்து அள்ளி விழுங்க $கம்ப.06995.4
ெவங்கரத்த அயில் வாளின வில்ேலா $கம்ப.06996.1
சங்கரற்கும் வலி சாய்வு இல் வலத்ேதா $கம்ப.06996.2
அங்கு அரக்க சதேகாடி அைமந்ேதா $கம்ப.06996.3
ெபாங்கு அரத்த விழிேயா புைட சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06996.4
கல்லில் அம் ைக உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) கவகிற்ேபா $கம்ப.06997.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இலங்ைக முதேலா நைவ இல்ேலா $கம்ப.06997.2
ெசால்லில் அங்கு ஒ சத ேகாடி ெதவுடந்ேதா $கம்ப.06997.3
வில் இலங்கு பைடேயா புைட விம்ம $கம்ப.06997.4
பா இயங்குந விசும்பு பரந்ேதா $கம்ப.06998.1
வா இயங்கு மைழயின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மானும் $கம்ப.06998.2
ேபr அம் கண் முருடு ஆகுளி ெபட்கும் $கம்ப.06998.3
தூrயம் கடலின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைவப்ப
$கம்ப.06998.4

நஞ்சும் அஞ்சும் விழி நாகிய நாணி $கம்ப.06999.1
வஞ்சி அஞ்சும் இைட விஞ்ைசய வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கம்ப.06999.2
அம்ெசால் இன்சுைவ அரம்ைபயேராடும் $கம்ப.06999.3
பஞ்சமம் சிவணும் இன் இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.06999.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) கக்கி எr கண்ணின நாமக் $கம்ப.07000.1
கஞ்சுகத்த கைத பற்றிய ைகய $கம்ப.07000.2
மஞ்சு உகக் குமுறு ெசால்லின வல்வாய்க் $கம்ப.07000.3
கிஞ்சுகத்த கிr ஒத்தன சுற்ற $கம்ப.07000.4
கூய் உைரப்ப குலமால் வைரேயனும் $கம்ப.07001.1
சாய் உைரப்ப அrயவாய தடந்ேதாள் $கம்ப.07001.2
வாய் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலைவக் களி
வாசம் $கம்ப.07001.3
ேவய் உைரப்பது என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளம்ப
$கம்ப.07001.4
ேவத்திரத்த எr வசி
 விழிக்கும் $கம்ப.07002.1
ேநத்திரத்த இைற நின்றுழி நில்லாக் $கம்ப.07002.2
காத்திரத்த மைன காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07002.3
சூத்திரத்த பதினாயிர சுற்ற $கம்ப.07002.4
ேதாரணத்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மிைச சூல்
$கம்ப.07003.1

ந அைணத்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஆம் என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07003.2
ஆரணத்ைத அrைய மைற
ேதடும்_ெப.எச்.(ேதடு_ெப.எச்.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07003.3
காரணத்ைத நிமி கண்ெகாடு கண்டான் $கம்ப.07003.4
மடித்த வாயினன் வழங்கு எr வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07004.1
ெபாடித்து இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழியன்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபாழ்தின் $கம்ப.07004.2
இடித்த வன்திைச எrந்தது ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.07004.3
துடித்த கண்ணிெனாடு இடத் திரள் ேதாள்கள் $கம்ப.07004.4
ஆக ராகவைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி கண்டான் $கம்ப.07005.1
மாக ராக நிைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளிேயாைன $கம்ப.07005.2
ஏக ராசியினின் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதிக்கும்
$கம்ப.07005.3
ேவக ராகு என ெவம்பி ெவகுண்டான் $கம்ப.07005.4
ஏைனேயான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இராமன் எனத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07006.1
ேமனிேய உைர ெசய்கின்றது ெவன்றிச் $கம்ப.07006.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரைரயும்

தெரழுக் என்று $கம்ப.07006.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வினாவ எதி சாரன் விளம்பும் $கம்ப.07006.4

இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பைட இலங்ைகய
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.07007.1
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) என்னலும்
முதிந்த_ெப.எச்.(முதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சலத்தால் $கம்ப.07007.2
அங்ைக வாள்ெகாடு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07007.3
ெகாங்ைக நாசி ெசவி ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குைறத்தான் $கம்ப.07007.4
நிறக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடலுள் ேநமியின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07008.2
துறக்கம் எய்தியவரும் துறவாத $கம்ப.07008.3
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) என்பதைன ஓட முனிந்தான் $கம்ப.07008.4
ைக அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெதவுட
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்தான் $கம்ப.07009.1
ஐய வாலிெயாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டம் நடுங்கச் $கம்ப.07009.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்ெசருவினில்
திகழ்கின்றான் $கம்ப.07009.3
ெவய்யவன் புதல்வன்_ெப.) யாrனும் ெவய்யான் $கம்ப.07009.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) மற்ைற அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
சாவு இல வலத்ேதான் $கம்ப.07010.1
அந்தரத்த அமுது ஆகலி காண $கம்ப.07010.2
மந்தரத்திெனாடும் வாசுகிேயாடும் $கம்ப.07010.3
சுந்தரப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்கள் திrத்தான் $கம்ப.07010.4

நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றவன்
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி முன்பு $கம்ப.07011.1
ெதவுடந்தவன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எயிற்றின் $கம்ப.07011.2
இடந்து எழுந்தவைன ஒத்தவன் ேவைல $கம்ப.07011.3
கடந்தவன் சrைத கண்டைன அன்ேற $கம்ப.07011.4
நலன் நின்றவன் ெநருப்பின் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
$கம்ப.07012.1
சூலமும் கயிறும் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) துணிந்தும் $கம்ப.07012.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டவன் அடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மிக்கான்
$கம்ப.07012.3
காலன் என்ப இவைனக் கருதாதா $கம்ப.07012.4
ேவறாக நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) நளன் என்னும்
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07013.1
ஏறா வருணன் வழி தந்திலன் என்று இராமன் $கம்ப.07013.2
சீறாத உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழுசீற்றம்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்த $கம்ப.07013.3
ஆறாத முன்னம் அகன் ேவைலைய ஆறு ெசய்தான் $கம்ப.07013.4
முக் காலமும் ெமாய்ம் மதியால் முைறயின் உணவான் $கம்ப.07014.1
புக்கு ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) எழப் புணrப் புலேவா
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07014.2

அக்காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07014.3
இக்காலம் நின்றும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும்
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் $கம்ப.07014.4
ேசனாபதிதன் அயேல இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றின் $கம்ப.07015.1
ஆனா மருங்ேக இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆடகக் குன்றின் நின்றா
$கம்ப.07015.2
ஏேனாrல் இராமன் இலக்குவன் என்னும் ஈட்டா $கம்ப.07015.3
வாேனாதம் மருத்துவ ைமந்த வலிக்கண் மிக்கா $கம்ப.07015.4
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காண் $கம்ப.07016.1
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காண் கைவயன் கவயாக்கனும்
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காண் $கம்ப.07016.2
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) காண் அயன் காண் எனும் தூதைனப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
$கம்ப.07016.3
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) காண் ெநடுங்ேகசr என்பவன்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மிக்கான் $கம்ப.07016.4
முரபன் நகுேதாளவன் மூr மடங்கல் என்னக் $கம்ப.07017.1
கரபல் நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) அன்னைவ மின் உகக் காந்துகின்றான் $கம்ப.07017.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) பல் நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) தன்ைனயும்
ேவெராடு ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07017.3

சரபன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சதவலி ஆய தக்ேகான் $கம்ப.07017.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கண் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எயில் எrத்ேதான் $கம்ப.07018.1
ேபான்று நின்றவன் பனசன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாக்கு எலாம் தாேன
$கம்ப.07018.2
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தனக்கு எதிேர $கம்ப.07018.3
ேதான்றுகின்றவன் சுேசடணன் அறிெவாடு_ெப.(அறிவு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெதவுடந்ேதான் $கம்ப.07018.4
ெவதிெகாள் குன்று எலாம் ேவெராடும் வாங்கி ேமதினிைய $கம்ப.07019.1
முதுகு ெநாய்து எனச்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
கனைலயும் முனிேவான் $கம்ப.07019.2
கதிரவன் மகற்கு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருங்ேக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
$கம்ப.07019.3
ததிமுகன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சங்கன் என்று
உைரக்கின்ற சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $கம்ப.07019.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேகள் இதற்கு அவதியும் அளவும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா $கம்ப.07020.1
விண்ணின் மீ னிைனக் குணிப்பினும் ேவைலயின் மீ ைன $கம்ப.07020.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கினும் இக்கடல்
மணலிைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07020.3

கண்ணி ேநாக்கினும் கணக்கிலது என்றனன் காட்டி $கம்ப.07020.4
சினங்ெகாள் திண்திறல் அரக்கனும் சிறுநைக ெசய்தான் $கம்ப.07021.1
புனம்ெகாள் புன்தைலக் குரங்கிைனப் புகழுதி ேபாலாம் $கம்ப.07021.2
வனங்களும் பட வைரெதவுறும் திrதரு மானின் $கம்ப.07021.3
இனங்களும் பல என் ெசயும் அrயிைன என்றான் $கம்ப.07021.4
என்னும் ேவைலயின் இராவணற்கு இளவைல இராமன் $கம்ப.07022.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாமதில் நக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வலி
காண்பான் $கம்ப.07022.2
முன்னி வானகம் மூடி நின்றாகைள முைறயால் $கம்ப.07022.3
இன்ன நாமத்த இைனய என்று இயம்புதி என்றான் $கம்ப.07022.4
நாறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலக் கிைள எலாம் நரகத்து நடுவான் $கம்ப.07023.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவத்தான் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) திேலாத்தைம முதலாக் $கம்ப.07023.2
கூறு மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குழாத்திைடக் ேகாபுரக்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.07023.3
ஏறி நின்றவன் புன்ெதவுழில் இராவணன் என்றான் $கம்ப.07023.4
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்ெறான்று கழறுதல் முனம்
விழிக் கனல்கள் $கம்ப.07024.1
ெபாருது புக்கன முந்துற சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) $கம்ப.07024.2
சுருதி அன்னவன் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்கனி
என்று ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07024.3
பருதி ேமல் பண்டு பாய்ந்தவன் ஆெமன பாய்ந்தான் $கம்ப.07024.4

சுைதயத்து ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுேவலத்தின்
உச்சிையத் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07025.1
சிைதயத் திண்திறல் இராவணக் குன்றிைடச் ெசன்றான் $கம்ப.07025.2
தைதயச் ெசங்கரம் பரப்பிய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்தாைத $கம்ப.07025.3
உதயக் குன்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு குன்றில்
பாய்ந்தவன் ஒத்தான் $கம்ப.07025.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ேபாய்ப் புகும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எனப் படியிைடப்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07026.1
தள்ளும் ெபான் கிr சலிப்புறக் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) சாந்தான் $கம்ப.07026.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபால் கண்ணி அழுதலும் இராவணன் ேமல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07026.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால் ெசலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான்
$கம்ப.07026.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாண்டைல கருைண அம் கடலிைனக் காணப்
$கம்ப.07027.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கண்கள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவக்கின்ற அரம்ைபய
பிறரும் $கம்ப.07027.2
உrய குன்றிைட உரும் இடி வழ்தலும்

உைலவுற்று $கம்ப.07027.3
இrயல் ேபாயின மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என இrந்தா $கம்ப.07027.4
கால இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சிந்து கதிேரான் மதைல கண்ணுற்று $கம்ப.07028.1
ஏல எதிெசன்று அடல் இராவணைன
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07028.2

நலமைல முன் கயிைல நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07028.3
ஆலவிடம் அன்று வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07028.4
இத்திைசயின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என் என இயம்பான் $கம்ப.07029.1
தத்தி எதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைச
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உய தடந்ேதாள்
$கம்ப.07029.2
பத்திெனாடு பத்துைடயவன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07029.3
குத்தினன் உரத்தில் நிமி ைகத் துைண குளிப்ப $கம்ப.07029.4
திருகிய சினத்ெதவுடு ெசறுத்து எr விழித்தான் $கம்ப.07030.1
ஒருபது திைசக்கணும் ஒலித்த ஒலி
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07030.2
தரு வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எனப் புைட தைழத்து உய தடக்ைக $கம்ப.07030.3
இருபதும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும் இடித்தென
அடித்தான் $கம்ப.07030.4
அடித்த விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் $கம்ப.07031.1
ெபாடித்து எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறுக்கி எதி புக்கு
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07031.2
கடித்த விைசயின் கடிது எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதி
ேவலான் $கம்ப.07031.3

முடித் தைலகள் பத்தினும் முகத்தினும் உைதத்தான் $கம்ப.07031.4
உைதத்தவன் அடித்துைண பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தில் $கம்ப.07032.1
பைதத்து உைலவு உற பலதிறத்து இகல்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07032.2
மதக் கrைய உற்று அr ெநrத்து என
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07032.3
சுைதத் தலன் இைட கடிது அடிக்ெகாடு துைகத்தான் $கம்ப.07032.4
துைகத்தவன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைற சுறுக்ெகாள இறுக்கி $கம்ப.07033.1
தைகப்(ப)அரு வலத்ெதவுடு தலத்திைட அமுக்கி $கம்ப.07033.2
வைகப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எயிறுைடப்
ெபாறி வழக்கின் $கம்ப.07033.3
குைகப் ெபாழி புதுக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ைகக்ெகாடு குடித்தான் $கம்ப.07033.4
ைகக் ெகாடு குடித்தவன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கனக ெவற்ைப $கம்ப.07034.1
ைபக் ெகாடு விடத்து அரவு எனப் பல ைக பற்றி $கம்ப.07034.2
ைமக் கடு நிறத்தவன் மறத்ெதவுடு புறத்தில் $கம்ப.07034.3
திக்ெகாடு ெபாருப்பு உற ெநருப்ெபாடு திrத்தான் $கம்ப.07034.4
திrத்தவன் உரத்தின் உகி_ெப.(உகி_ெப.) ெசற்றும் வைக குத்தி $கம்ப.07035.1
ெபருத்து உய தடக் ைகெகாடு அடுத்து இைட
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07035.2
கருத்து அழிவுறத் திr திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எயில் கணத்து அன்று
$கம்ப.07035.3

எrத்தவைன ஒத்தவன் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) இட்டான் $கம்ப.07035.4
இட்டவைன இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் $கம்ப.07036.1
தட்ட உயரத்தின் நிமிரும் தச முகத்தான் $கம்ப.07036.2
ஒட்ட உடேன அவனும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைன
உற்றான் $கம்ப.07036.3
விட்டில புரண்டு இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஓ அகழின் வழ்ந்தா

$கம்ப.07036.4
விழுந்தன சுழன்றன ெவகுண்டன திrந்தா $கம்ப.07037.1
அழுந்தின அழுந்தில அகன்றில. அகன்றா $கம்ப.07037.2
எழுந்தன எழுத்திலா
எதிந்தன_வி.மு.(எதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
முதிந்தா $கம்ப.07037.3
ஒழிந்தன ஒழிந்தில உணந்திலகள் ஒன்றும் $கம்ப.07037.4
அந்தர அருக்கன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆழி அகழ் ஆக $கம்ப.07038.1
சுந்தரம் உைடக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) வலிப்ப ஒ சுழி பட்டு $கம்ப.07038.2
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) எனத் திr இரக்கம் இல் அரக்கன் $கம்ப.07038.3
மந்தரம் என கைடயும் வாலிையயும் ஒத்தான் $கம்ப.07038.4
ஊறுபடு ெசம்புனல் உைடந்து அகைழ
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07039.1
ஆறு படகின்றன எனப் படர அன்னா $கம்ப.07039.2
பாறு ெபாருகின்றன பரந்தைவ எனப் ேபாய் $கம்ப.07039.3
ஏறின விசும்பிைட இrந்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07039.4

தூர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானின் மைலயும் சுடரவன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கம்ப.07040.1
காrெனாடு ேமரு நிக காய் சின அரக்கன் $கம்ப.07040.2
தாருைடய ேதாள்கள் பலவும் தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07040.3
ஊrெனாடு ேகாள் கதுவு தாைதையயும் ஒத்தான் $கம்ப.07040.4
ெபாங்கு அம விசும்பிைட உடன்று ெபாரு ேபாழ்தில் $கம்ப.07041.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிரவன் சிறுவைனத் திரள் புயத்தால் $கம்ப.07041.2
மங்கல வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் $கம்ப.07041.3
ெவங் கதி கரந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனல்
ஆனான் $கம்ப.07041.4
நூபுர மடந்ைதய கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலற
ேநானா $கம்ப.07042.1
மாபுரம் அடங்கலும் இrந்து அயர வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.07042.2
மீ புர மடங்கல் என ெவங் கதிரவன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கம்ப.07042.3
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இடிய தனி குதித்தான் $கம்ப.07042.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உருைமத் ெதவுடர ஓடா $கம்ப.07043.1
மின்தெரழு எயிற்றின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.07043.2
தின்றிடுவன் என்று எழு சினத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்கன் $கம்ப.07043.3

பின் ெதவுடர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு கரத் துைண
பிடித்தான் $கம்ப.07043.4
வந்தவைன நின்றவன் வலிந்து எதி
மைலந்தான்_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07044.1
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திைட அைரத்தான் $கம்ப.07044.2
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) எனக் கடிது
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எறிந்தான் $கம்ப.07044.3
கந்துகம் எனக் கடிது எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
கலந்தான் $கம்ப.07044.4
படிந்தன பரந்தன பரந்தது ஒ ெநருப்பின் $கம்ப.07045.1
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முதிந்தன உரத்தின்
மிைச குத்த $கம்ப.07045.2
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) பிளந்தன ெநrந்த நிமி
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.07045.3
இடிந்தன தகந்தன இலங்ைக மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.07045.4
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய கறங்கு அைனய
ேமனிநிைல ேதரா $கம்ப.07046.1
பிறிந்தன ெபாருந்தின எனத் தெரழுதல் ேபணா $கம்ப.07046.2
எறிந்தனகள் எய்தினகள் இன்ன என முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07046.3
அறிந்தில அரக்கரும் அமத்ெதவுழில் அயந்தா $கம்ப.07046.4

இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளைவயின்
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) $கம்ப.07047.1
மன்னுயி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
துைணவைன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காணான் $கம்ப.07047.2
உன்னிய கருமம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உன்ெனாடு
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னா $கம்ப.07047.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்ைத அலம்வந்து தளந்து
சாய்ந்தான் $கம்ப.07047.4
ஒன்றிய உணேவ ஆய ஓ உயித் துைணவ உன்ைன $கம்ப.07048.1
இன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உளனாய்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இயற்றுவது இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.) அன்றால்
$கம்ப.07048.2
அன்றியும் துயரத்து இட்டாய் அமரைர அரக்கக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07048.3
ெவன்றியும் ெகாடுத்தாய் என்ைனக் ெகடுத்தது உன் ெவகுளி என்றான்
$கம்ப.07048.4
தெயமூவ ெவம்பைடயும் தரா மாயமும் வல்ல தேயான் $கம்ப.07049.1
ைகயிைடப் புக்காய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவறு
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வணம் கடத்தி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
$கம்ப.07049.2
ைவயம் ஓ ஏழும் ெபற்றால் வாழ்ெவேன
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07049.3

உய்வேன தமியேனனுக்கு உயி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உதவிேயாேன $கம்ப.07049.4
ஒன்றாக நிைனய ஒன்றாய் விைளந்தது என் கருமம் அந்ேதா $கம்ப.07050.1
என்றானும் யாேனா வாேழன். ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைல எனவும் ேகேளன்
$கம்ப.07050.2
இன்று ஆய பழியும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசருக்களத்தில் என்ைனக் $கம்ப.07050.3
ெகான்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்ேறா நின்ைனக் ெகால்லுேமல்
குணங்கள் தேயான் $கம்ப.07050.4
இறந்தைன என்ற ேபாதும் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அரக்க என்பா $கம்ப.07051.1
திறம்தைன உலகின் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின் உயி
தெவேனனும் $கம்ப.07051.2
புறந்தரும் பண்பின் ஆய உயிெராடும் ெபாருந்தினாைன $கம்ப.07051.3
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வலியன் என்பா ஆதலால் அதுவும் மாட்ேடன் $கம்ப.07051.4
அழிவது ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ஐய அன்பினால்
அளியத் ேதனுக்கு $கம்ப.07052.1
ஒழிவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உதவி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாேழன் $கம்ப.07052.2
எழுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தன்னின் ஈண்டு ஒேப எஞ்சாது ஏகிச்
$கம்ப.07052.3

ெசழுநக அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துய தவது உண்டநூ $கம்ப.07052.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலத்து இருவரும்
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தம்மில் $கம்ப.07053.1
ெவன்றில ேதாற்றிலாராய் ெவஞ்சமம் விைளக்கும் ேவைல $கம்ப.07053.2
வன்திறல் அரக்கன் ெமௗலி மணிகைள வலியின் வாங்கி $கம்ப.07053.3
ெபான்றிெனன் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெவள்க இவனும் ேபாந்தான்
$கம்ப.07053.4
ெகாழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிகள் ேதாறும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணியின் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.07054.1
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவுறுகின்றான்தன்
அடித்தலம் அதனில் சூட்டி $கம்ப.07054.2
ெதவுழுது அயல் நாணி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
தூயவ இருவேராடும் $கம்ப.07054.3
எழுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாக்ைகக்கு ஓ உயி எய்திற்று அன்ேற
$கம்ப.07054.4
என்பு உறக் கிழிந்த புண்ணின் இழி_வி.(இழி_வி.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குருதிேயாடும் $கம்ப.07055.1
புன்புலத்து அரக்கன்தன்ைனத் தண்டிய தைம
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07055.2
அன்பைன அமரப் புல்லி மஞ்சனம்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.07055.3

தன்ெபரு நயனம் என்னும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசாrயும் நரால்
$கம்ப.07055.4
ஈகின்றது அன்ேற என்றன் உள்ளத்ைத_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
இங்கும் அங்கும் $கம்ப.07056.1
ேபகின்றது ஆவி யாக்ைக ெபயகின்றது இல்ைல பின்ைன $கம்ப.07056.2
ேதகின்ற சிந்ைத அன்ேறா திைகத்தைன என்று ெதள் ந $கம்ப.07056.3
ேசாகின்ற அருவிக் கண்ணான் துைணவைன ேநாக்கிச் ெசால்லும் $கம்ப.07056.4
கல்லினும் வலிய ேதாளாய் நின்ைன அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கருைண
இல்ேலான் $கம்ப.07057.1
ெகால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெகால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தான்
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெகாடுைமயால் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ேபணி $கம்ப.07057.2
பல்ெபரும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ேவெராடும் பறிய நூறி
$கம்ப.07057.3
ெவல்லினும் ேதாற்ேறன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) அல்லேனா
விளிந்திலாேதன் $கம்ப.07057.4
ெபருைமயும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தானும் ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) தானும் $கம்ப.07058.1
ஒருைமயின் உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கின்
ெபாைறயினது ஊற்றம் அன்ேற $கம்ப.07058.2
அருைமயும் அடந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பழிையயும் அயத்தாய் ேபால $கம்ப.07058.3
இருைமயும் ெகடுத்தாய் அன்ேற என்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்

ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07058.4
இந் நிைல விைரவின் எய்தாது இத்துைண தாழ்த்தி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07059.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சீைதயால் என் ஞாலத்தால்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என் நம்பி $கம்ப.07059.2
உன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதவுடெவன் என்ைனத் ெதவுடரும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்றால் $கம்ப.07059.3
பின்ைன என் இதைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைளயாடி பிைழப்ப ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07059.4
காட்டிேல கழுகின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) காட்ட
மாட்ேடன் $கம்ப.07060.1
நாட்டிேல குகனா ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்ைமைய
நயக்க மாட்ேடன் $கம்ப.07060.2
ேகட்டிேல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டு கிளிெமாழி
மாதராைள $கம்ப.07060.3
மீ ட்டிேலன் தைலகள் பத்தும் ெகாணந்திேலன் ெவறுங்ைக வந்ேதன்.
$கம்ப.07060.4
வன்பைக நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எங்கள் வானரத்
ெதவுழிலுக்கு ஏற்ற $கம்ப.07061.1
புன்பைக காட்டும் யாேனா புகழ்ப் பைகக்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபாலாம்
$கம்ப.07061.2

என்பைக தத்து என் ஆவி அரெசாடும் எனக்குத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07061.3
உன்பைக உனக்குத் தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உயி
சுமந்து உழலா நின்ேறன். $கம்ப.07061.4
ெசம்புக்கும் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண் திைச
நிைலக் களிற்றின் சீற்றக் $கம்ப.07062.1
ெகாம்புக்கும் குைறந்த அன்ேற என்னுைடக் குரக்குப் புன்ேதாள் $கம்ப.07062.2
அம்புக்கு முன்பு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்
அரும்பைக அறுப்பன் என்று $கம்ப.07062.3
ெவம்பு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மனமும் யானும்
தது_ெப.(தது_ெப.) இன்றி மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07062.4
நூல்வலி காட்டும் சிந்ைத நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) ெபருந்தூதன் வன்ேபா
$கம்ப.07063.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலி காட்டுவாக்கும் வில்வலி காட்டுவாக்கும்
$கம்ப.07063.2
வால்வலி காட்டிப் ேபாந்த வளநக புக்கு மற்று என் $கம்ப.07063.3
கால்வலி காட்டிப் ேபாந்ேதன் ைகவலிக்கு அவதி உண்டநூ $கம்ப.07063.4
இன்னன பலவும் பன்னி இைறஞ்சிய முடியன் நாணி $கம்ப.07064.1
மன்னவ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்பு வானர மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
நிற்ப $கம்ப.07064.2
அன்னவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழகைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆழி
$கம்ப.07064.3

மின் என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைபம்பூண் வடணன்

விளம்பலுற்றான் $கம்ப.07064.4
வாங்கிய மணிகள் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) தைலமிைச
ெமௗலி ேமேல $கம்ப.07065.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லேவா மற்று இனி
அப்பால் உயந்தது உண்டநூ $கம்ப.07065.2
தங்கினன் சிரத்தின் ேமலும் உயிrனும் சீrது அம்மா $கம்ப.07065.3
வங்கிய

புகைழ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவெராடும் வாங்கி விட்டாய்
$கம்ப.07065.4
பா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சுமந்த பாம்பின் பணாமணி பறிக்க
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07066.1
வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலினாேல கல்ல வல்லவைன முன்னா $கம்ப.07066.2
தாெகழு ெமௗலி பத்தின் தனிமணி வலிதின்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07066.3
வரைத

விைட வேலாற்கும் முடியுேமா ேவறும் உண்டநூ $கம்ப.07066.4
கரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டத்தான்தன்
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.07067.1
பரு மணிவண்ணன் மாபின் ெசம்மணி பறித்திட்டாலும் $கம்ப.07067.2
தரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமக்கும் ேதாளாய் தசமுகன் முடியில் ைதத்த
$கம்ப.07067.3
திருமணி பறித்துத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றிேய
சீrது அன்ேறா $கம்ப.07067.4

ெதவுடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமக்கும் ேதாளாய் ெசால் இனி ேவறும் உண்டநூ
$கம்ப.07068.1
வடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயிர ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
சிவன்வயின் வாங்கிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07068.2
முடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) பறித்திட்டாேயா
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இனி முடிக்கும் ெவன்றிக்கு
$கம்ப.07068.3
அடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) இட்டாய் அன்ேற அrகுலத்து அரச என்றான்
$கம்ப.07068.4
ெவன்றி அன்று என்றும் ெவன்றி வரக்கு

விளம்பத் தக்க $கம்ப.07069.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) அன்று என்றும் அன்று நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எயிற்றில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07069.2
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) அன்று ஆகில் ஈது ஆ இயற்றுவா பrவின் என்னா
$கம்ப.07069.3
இன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெவன்றி என்று என்று இராமனும்
இரங்கிச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07069.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தனிப் புதல்வன்_ெப.) ெவன்றித் தசமுகன் முடியின்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07070.1
மின் தளித்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பல்மா மணியிைன ெவளியில்
கண்டான் $கம்ப.07070.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆம் என்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கனுக்கு
ஒளிப்பான் ேபால $கம்ப.07070.3
வன்தனிக் குன்றுக்கு அப்பால் இரவியும் மைறயப் ேபானான் $கம்ப.07070.4

கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ைகவிளக்கு எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $கம்ப.07071.1
ெவங் கழலரக்கன் ெமௗலி விளக்கேம விளக்கம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07071.2
ெசங்கதி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றிைய நிைறயத் ேதக்கிப்
$கம்ப.07071.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளினானும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் இருக்ைக புக்கான்
$கம்ப.07071.4
என்றானும் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எய்தாத இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.07072.1
நின்றாகள் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) கண்டா என்பது ஓ நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.)
நள $கம்ப.07072.2
அன்று ஆயமகளி ேநாக்கம் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ேநாக்கம் ஆக $கம்ப.07072.3
ெபான்றாது ெபான்றினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழ் என
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.07072.4
மானத்தால் ஊன்றப் பட்ட மருமத்தான் வதனம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07073.1
கூனல் தாமைரயின் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுடும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.07073.2
பானத்தான் அல்லன் தெயமூவப் பாடலான் அல்லன்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.07073.3

தானத்தான் அல்லன் ெமல்ெலன் சயனத்தான் உைரயும் தாரான் $கம்ப.07073.4
ைவ எயிற்றாலும் ேநரா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கலாலும் $கம்ப.07074.1
ைப உயித்து அயரும் ேபழ் வாய்ப் பல்தைலப் பரப்பினாலும் $கம்ப.07074.2
ெமய்யைன திைரயின் ேவைல ெமன்மலப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ஆன
$கம்ப.07074.3
ஐயைன ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகும் அநந்தேன
அரக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.07074.4
தாயினும் பழகினாக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல தெரழுக்கல் ஆகா
$கம்ப.07075.1
மாய வல் உருவத்தான் முன் வருதலும் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) காப்பான்
$கம்ப.07075.2
ேசயவ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
தெரழுத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று $கம்ப.07075.3
ஏயவன் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று
அரசைன இைறஞ்சிச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07075.4
அைழ என எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வணங்கிய அறிஞன்தன்ைன $கம்ப.07076.1
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அற அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைரத்தி என்று அரக்கன்
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07076.2
முைழ உறு சீயம் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) முகத்தினால்
அகத்ைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07076.3

குைழயுறு ெமய்யன் ைபய வரன்முைற கூறலுற்றான் $கம்ப.07076.4
வrய

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ஏவ பதிெனழு ெவள்ளத் ேதாடும் $கம்ப.07077.1
மாருதி ேமைல வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உழிைஞேமல் வருவதானான்
$கம்ப.07077.2
ஆrயன் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அத்தைனேயாடும் ெநற்றிச் $கம்ப.07077.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைனப் பிrயலன்
நிற்கச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07077.4
அன்றியும் பதிேனழ் ெவள்ளத்து அrெயாடும் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.07078.1
தெனமூ திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசரு எலாம்
ெசய்வதானான் $கம்ப.07078.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பத்து ஏழு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கவிெயாடும்
துைணவேராடும் $கம்ப.07078.3
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) நலன்
என்பான் குணதிைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
$கம்ப.07078.4
இம்பrன் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காயும் கனியும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.07079.1
ெவம்பு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழலவிட்டான் $கம்ப.07079.2

உம்பிைய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேதாறும் நிைல தெரழுந்து உணரச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07079.3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சைமவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்றான் $கம்ப.07079.4
சாத்தூலன் இதைனச் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தழல்
ெசாr தறுகணானும் $கம்ப.07080.1
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வடைவ
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) படுவது படுமா பாத்தி
$கம்ப.07080.2
ேபாத் தூளி துைடப்ெபன் நாைள அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைறயின் நின்றும் $கம்ப.07080.3
ேதத்து ஊறு குருதிதன்னால் என்றனன் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தின்னா
$கம்ப.07080.4
மா அைண நலக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) இளெவயில் வளந்தது
என்ன $கம்ப.07081.1
தூ அைண குருதிச் ெசக்கச் சுவடு உறப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $கம்ப.07081.2
ஏ அைண வrவில் காமன் கைணபட எrயா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07081.3
பூ அைண ஆற ேவறு ஓ புைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இருக்ைக புக்கான்
$கம்ப.07081.4
ெசய்வன முைறயின் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
திறத்திறம் உணவின் ேதர $கம்ப.07082.1
ைம அறு மரபின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைமச்சைர
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.07082.2

ெபாய் எனப் பளிங்கின் ஆய இருக்ைகயின் புறத்ைதச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07082.3
ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆய ேகாடி ேபய்க்கணம் காப்பது ஆக்கி
$கம்ப.07082.4
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவrய ஆய அைமச்சைர
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07083.1
வைளந்தது குரங்கின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07083.2
விைளந்தது ெபரும்ேபா என்று விட்டது விடாது
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.07083.3
உைளந்தன என்ன எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
ெசயற்கு உrய என்றான் $கம்ப.07083.4
எழுபது ெவள்ளத்து உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குரக்கினம்
எயிைல முற்றும் $கம்ப.07084.1
தழுவின என்று ெசய்யத் தக்கது சைமதி ேபாலாம் $கம்ப.07084.2
அழுவ ந ேவைல அன்னது ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அன்ேற
$கம்ப.07084.3
உழிைஞையத் துைடக்க ெநாச்சி உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெகாண்டது உன் ஊ. $கம்ப.07084.4
எழு மழு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
இைல ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) என்று இம்
$கம்ப.07085.1
முழுமுதற் பைடகள் ஏந்தி இராக்கத முைனந்த ேபாது $கம்ப.07085.2

ெதவுழுது தம் பைடகள் முன் இட்டு ஓடுவா சுரகள் என்றால் $கம்ப.07085.3
விழுமிது குரங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ைகயால்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி
$கம்ப.07085.4
ஈது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நிகழ்ச்சி என்னா எr விழித்து இடியின் நக்கு
$கம்ப.07086.1
பூதலத்து அடித்த ைகயன் நிகும்பன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07086.2
ேவதைனக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அந்ேதா ேவெராடும் ெகடுத்தது என்னா
$கம்ப.07086.3
மாதுலத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) பின்னும் அன்பின் ஓ மாற்றம்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07086.4
புக்கு எrமடுத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊைரப் ெபாடி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினாற்குச் $கம்ப.07087.1
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உண்டநூ ைகயில் தசமுகன் தைலகள் ஆன
$கம்ப.07087.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிr பத்தின் ெமௗலி இனமணி இடந்து
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07087.3
சுக்கிrவற்கும் உண்டநூ சூலமும் வாளும் ேவலும் $கம்ப.07087.4
ெதவுைடக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமன் வாளி
ேதான்றுதல் முன்னம் ேதான்றா $கம்ப.07088.1
இைடக்கு அலமருதல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைலயினாள் தன்ைன ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $கம்ப.07088.2

பைடக்கலம் உைடய நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பைட இலாப் பைடைய ஈண்ட $கம்ப.07088.3
அைடக்கலம் புகுவது அல்லால் இனிப் புகும் அரணும் உண்டநூ $கம்ப.07088.4
என்புழி மாலிதன்ைன எr எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பால் $கம்ப.07089.1
வன்பழி தருதி ேபாலாம் வரன்முைற
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாத்ைத $கம்ப.07089.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அழி சிந்ைத தன்னால் அடாதன அைறயல் என்றான்
$கம்ப.07089.3
பின்பழி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பின்ைனப் ேபச்சு விட்டான்
$கம்ப.07089.4
காட்டிய கால ேகய ெகாழு நிணக் கற்ைற காலத் $கம்ப.07090.1
தட்டிய பைடக்ைக வரச்
 ேசைனயின் தைலவ ெதள்ளி $கம்ப.07090.2
ஈட்டிய அரக்க தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இருநூறு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07090.3
கீ ழ்த்திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நிற்றி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைளயிேனாடும். $கம்ப.07090.4
காலன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) களிப்புத் தத்த மேகாதரக் காைளேய ேபாய்
$கம்ப.07091.1
மால் ஒன்றும் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) வர மாெபரும் பக்கேனாடுங்
$கம்ப.07091.2
கூலம் ெகாள் குரங்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகால்லுதி
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆன $கம்ப.07091.3

நால் ஐம்பேதாடும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நமன்
திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07091.4
ஏற்றம் என் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்வில்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பைகஞ அந்நாள் $கம்ப.07092.1
காற்றினுக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கடுைம
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கண்டது அன்ேற $கம்ப.07092.2
நூற்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆய ெவள்ள நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடஞ சுற்ற $கம்ப.07092.3
ேமல் திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேசதி விடிவதன் முன்னம் வர
$கம்ப.07092.4
இந் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைமயவக்கு இறுதி கண்டாய் $கம்ப.07093.1
புன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குரங்கின் ேசறல் புல்லிது
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்றால் $கம்ப.07093.2
அந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மூலத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அதெனாடும்
அைமச்சேராடும் $கம்ப.07093.3
ெதவுல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகr காக்க விருபாக்க என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07093.4
கடகr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆள் ேத கமலத்ேதான் உலகுக்கு இப்பால்
$கம்ப.07094.1
புைட உள ெபாருது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா
ெபறாப் ெபாங்குகின்ற $கம்ப.07094.2

இைட இைட மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இருநூறு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07094.3
வடதிைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) காப்ேபன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
வகுத்து விட்டான் $கம்ப.07094.4
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பம்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07095.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள ேதவக்ேகேயா நான்மைற முனிவக்ேகேயா
$கம்ப.07095.2
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகழு சீைதக்ேகேயா ெபாருவலி இராமற்ேகேயா
$கம்ப.07095.3
இலங்ைகய ேவந்தற்ேகேயா எல்லாக்கும் ெசய்தது இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
$கம்ப.07095.4
அளித்தகவு இல்லா ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அைமந்தவன்
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) அஞ்சி $கம்ப.07096.1
ெவளிப்படல் அrது என்று உன்னி ேவதைன உழக்கும் ேவைல $கம்ப.07096.2
களித்தவ களிப்பு நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காப்பவ
தம்ைமக் கண்ணுற்று $கம்ப.07096.3
ஒளித்தவ ெவளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் ெசய்தான் $கம்ப.07096.4
உைளப்புறும் ஓத ேவைல ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அைல ஒடுங்கத் தூப்ப
$கம்ப.07097.1
அளப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தூளி சுண்ணம் ஆைசகள் அைலப்ப
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.07097.2

இைளப்ப அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைலவ முன்னம் ஏவலின் எயிைல
முற்றும் $கம்ப.07097.3
வைளத்தன விடிய தத்தம் வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07097.4
தந்திரம் இலங்ைக மூதூ மதிலிைனத் தழுவித் தாவி $கம்ப.07098.1
அந்தரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சிந்த அண்டமும் கிழிய
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07098.2
ெசந்தனிச் சுடேரான் ேசயும் தம்பியும் முன்பு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07098.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெதவுழுது
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இராமனும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான் $கம்ப.07098.4
நூற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புலவராலும் நுனிப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
வலத்தது ஆய $கம்ப.07099.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆன
விrகடல் விழுங்கிற்ேறனும் $கம்ப.07099.2
காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புறத்தது ஆக கவிக்கடல்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$கம்ப.07099.3
பாற்கடல் அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளது ஒத்தது
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதகன் மூதூ $கம்ப.07099.4
அலகு இலா அரக்கன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அகப்பட அrயின்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.07100.1
வைலெகாலாம் என்ன சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வைளத்த மாநகரம் மன்ேனா $கம்ப.07100.2

கைலகுலாம் பரைவ ஏழும் கால்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து $கம்ப.07100.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஒருங்கு
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கினேவயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07100.4
வள்ளலும் விைரவின் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வடதிைச
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07101.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ ஏழு பத்துக் கணித்த ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேசைனேயாடும் $கம்ப.07101.2
கள்ளைன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
காண்கிலாதான் $கம்ப.07101.3
ஒள்ளியது உணந்ேதன் என்னா வடணற்கு

உைரப்பது ஆனான் $கம்ப.07101.4
தூதுவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்ைன இவ்வழி விைரவில் தூண்டி
$கம்ப.07102.1
மாதிைன விடுதிேயா என்று உணத்தேவ மறுக்கும்
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07102.2
காதுதல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கருதியது
அறனும் அஃேத $கம்ப.07102.3
நதியும் அஃேத என்றான் கருைணயின் நிைலயம்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07102.4
அரக்க ேகான் அதைனக் ேகட்டான் அழகிற்ேற யாகும் என்றான் $கம்ப.07103.1

குரங்கு இனத்து இைறவன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாற்றவற்கு உற்றது என்றான் $கம்ப.07103.2
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இைளயவன் இனி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.07103.3
துரக்குவது அல்லால் ேவறு ஓ ெசால் உண்டநூ என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07103.4
ேதசிையச் சிைறயில் ைவத்தான் ேதவைர இடுக்கண் ெசய்தான் $கம்ப.07104.1
பூசுரக்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயி புைடத்துத் தின்றான் $கம்ப.07104.2
ஆைசயின் அளவும் எல்லா உலகமும் தாேன ஆள்வான் $கம்ப.07104.3
வாசவன் திருவும் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
வழி அலா வழிேமல் ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07104.4
வாழியாய் நின்ைன அன்று வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு துயrன் ைவக
$கம்ப.07105.1
சூழ்வு இலா மாயம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்
ேதவிையப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) சூழ்ந்தான் $கம்ப.07105.2
ஏைழபால் இரக்கம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி இகல் ேமல்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07105.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) காண்கிற்கும் வாழ்நாள் உந்ைதைய உயி பண்டு உண்டான்
$கம்ப.07105.4
அன்னவன் தனக்கு மாைத விடில் உயி அருளுவாேயல் $கம்ப.07106.1
என்னுைட நாமம்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவு
எலாம் இலங்ைக மூதூ $கம்ப.07106.2

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நேய என்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தவற்கு வாயால்
$கம்ப.07106.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் என் ஆம் முன்னம்
சூளுறவு என் ஆம் ேதான்றால் $கம்ப.07106.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆயும் அருளினால் அவற்ைற முற்றும் $கம்ப.07107.1
மறந்தைன எனினும் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைகயின் வளைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07107.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபாதல் தது_ெப.(தது_ெப.) என்று இரங்கிைன
எனினும் எண்ணின் $கம்ப.07107.3
சிறந்தது ேபாேர என்றான் ேசவகன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தான்
$கம்ப.07107.4
அயத்திலன் முடிவும் அஃேத
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அறிஞ
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07108.1
நயத் துைற நூலின் நதி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமதல் நன்ேறா
$கம்ப.07108.2
புயத்துைற வலியேரனும் ெபாைறெயாடும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.07108.3
சயத் துைற அறனும் அஃேத என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சைமயச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07108.4

மாருதி இன்னும் ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்றி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07109.1
சாருந வலிேயா இல்ைல என்பது சாரும் அன்ேற $கம்ப.07109.2
ஆ இனி ஏகத் தக்கா அங்கதன் அைமயும் ஒன்னா $கம்ப.07109.3
வரேம

விைளப்பேரனும் தது_ெப.(தது_ெப.) இன்றி
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் $கம்ப.07109.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அவைனக் கூவி நம்பி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நண்ணலாபால் $கம்ப.07110.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
உைரயின் ஒன்ைறச் ெசப்பிைன தருதி என்றான் $கம்ப.07110.2
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அருளப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆண்தைக அலங்கல்
ெபான்ேதாள் $கம்ப.07110.3
குன்றினும் உயந்தது என்றால் மன நிைல கூறலாேம $கம்ப.07110.4
என் அவற்கு உைரப்பது என்ன ஏந்திைழயாைள விட்டுத் $கம்ப.07111.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்ேறா அன்று எனின் தைலகள் பத்தும் $கம்ப.07111.2
சின்ன பின்னங்கள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசருக்களம்
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்ேறா $கம்ப.07111.3
ெசான்னைவ இரண்டின் ஒன்ேற துணிக எனச் ெசால்லிடு என்றான $கம்ப.07111.4
அறத் துைற அன்று வரக்கு

அழகும் அன்று ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அன்று
$கம்ப.07112.1

மறத் துைற அன்று ேசமம் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறந்து ஒதுங்கி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.07112.2
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உற வாளி ேகாத்து ேந
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07112.3
புறத்து உற எதிேர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதரப்
புகல்தி என்றான் $கம்ப.07112.4
பாமிைச வணங்கிச் சீயம் விண்மிைசப் படவேத ேபால் $கம்ப.07113.1
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயில் ேகாத்த
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) என விைசயின் ேபானான் $கம்ப.07113.2
மாருதி அல்லன் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
எனும் மாற்றம் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.07113.3
யா இனி என்ேனாடு ஒப்பா என்பேதா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்றான்
$கம்ப.07113.4
அயில் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரக்கைரக்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆழித் $கம்ப.07114.1
துயில் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேயாத்தி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெசால் கடவாத தூதன்
$கம்ப.07114.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கடந்திலாத காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேமருவின்
ேமலும் நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07114.3

எயில் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைக
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரக்கனது இருக்ைக புக்கான்
$கம்ப.07114.4
அழுகின்ற கண்ண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அநுமன்ெகால் என்ன அஞ்சித் $கம்ப.07115.1
ெதவுழுகின்ற சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) சுற்ற
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைறகள் ேதாறும்
$கம்ப.07115.2
ெமாழிகின்ற வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாத்ைத முகம்ெதவுறும் ெசவியின் மூழ்க
$கம்ப.07115.3
எழுகின்ற ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தாைனக் கண்டான்
$கம்ப.07115.4
கல் உண்டு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உண்டு ஏைழக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒன்றும்
கடந்ேதம் என்னும் $கம்ப.07116.1
ெசால் உண்ேட இவைன ெவல்லத் ேதாற்றும் ஓ கூற்றும் உண்ேட $கம்ப.07116.2
எல் உண்ட பைட ைகக்ெகாண்டான் எதி உண்ேட இராமன் ைகயில் $கம்ப.07116.3
வில் உண்ேட உண்டு என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆற்றவும் வியந்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07116.4
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கிேனற்கு எதிந்த ேபாrல்
$கம்ப.07117.1

ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) என் தாைத
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வில்லின்ேமல் கைண
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏவிக் $கம்ப.07117.2
ெகான்றவன் தாேன வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று
உடன் குறிப்பின் அல்லால் $கம்ப.07117.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைனச்
ெசய்யவல்லேரா உயிக்கு நல்லா $கம்ப.07117.4
அணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணங்கின் ேமல்
ைவத்த ஆைசப் $கம்ப.07118.1
பிணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவைன யாவ
முடிப்பவ படிக் கண் ேபழ்வாய்ப் $கம்ப.07118.2
பணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானக் கலுழனின் இவைனப்
பற்றி $கம்ப.07118.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
யாrனும் வலியன் அன்ேற $கம்ப.07118.4
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) விடுத்த தூதன்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07119.1
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) விடமும் கூற்றும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் கரமும் காட்டி
$கம்ப.07119.2

விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுட
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) மின்ன விrகடல் இருந்தது அன்ன $கம்ப.07119.3
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதவுழில் மடங்கல்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) எதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறுகி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07119.4
நின்றவன் தன்ைன அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிமிரப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு $கம்ப.07120.1
இன்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருமம் என்ைன $கம்ப.07120.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தின்னா முன்னம் கூறுதி தெரழுய என்றான்
$கம்ப.07120.3
வன்திறல் வாலி ேசயும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கான் $கம்ப.07120.4
பூத நாயகன் ந சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புவிக்கு
நாயகன் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூேமல் $கம்ப.07121.1
சீைத நாயகன் ேவறு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தெயமூவ நாயகன்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசப்பும் $கம்ப.07121.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன் ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதிக்கு நாயகன்.
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விட்ட $கம்ப.07121.3

தூதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பணித்த மாற்றம்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.07121.4
அரன் ெகாலாம் அrெகாலாம் மற்று அயன்ெகாலாம் என்பா அன்றி $கம்ப.07122.1
குரங்கு எலாம் கூட்டி ேவைலக் குட்டத்ைதச் ேசது கட்டி $கம்ப.07122.2
இரங்குவான் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இன்னம் அறிதி என்று
உன்ைன ஏவும் $கம்ப.07122.3
நரன் ெகாலாம் உலக நாதன் என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கன் நக்கான்
$கம்ப.07122.4
கங்ைகயும் பிைறயும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து ேநமி $கம்ப.07123.1
சங்கமும் தrத்த மால் மற்று இந்நக தன்ைனச் சாரா $கம்ப.07123.2
அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம்ைமயன்றி மனிசனுக்கு ஆக
அஞ்சாது $கம்ப.07123.3
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதன்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாவன் என்றான் $கம்ப.07123.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெசம்மல் பண்டு ஓ இராவணன் என்பான் தன்ைனச்
$கம்ப.07124.1
சுந்தரத் ேதாள்ேகளாடும் வால் இைடத் தூங்கச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07124.2
சிந்துரக் கிrகள் தாவித் திrந்தனன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07124.3
மந்தரக் கிrயால் ேவைல கலக்கினான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என்றான்
$கம்ப.07124.4

உந்ைத என் துைணவன் அன்ேற ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
சான்றும் உண்டால் $கம்ப.07125.1
நிந்தைன இதன்ேமல் உண்ேட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தூதன்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.07125.2
தந்தெனன் நினக்கு யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) வானரத் தைலைம
தாழா $கம்ப.07125.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
என்னுைட ைமந்த என்றான் $கம்ப.07125.4
தாைதையக் ெகான்றான் பின்ேன தைல_ெப.(தைல_ெப.) சுமந்து இருைக நாற்றி
$கம்ப.07126.1
ேபைதயன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓ பிைழயும் தந்தாய் $கம்ப.07126.2
சீைதையப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உன்ைனச்
சிறுவனுமாகப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.07126.3
ஏது எனக்கு அrயது என்றான் இறுதியின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கண்டான்
$கம்ப.07126.4
அந் நர இன்று நாைள அழிவதற்கு ஐயம் இல்ைல $கம்ப.07127.1
உன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உனக்குத்
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஆளுதி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.07127.2
ெபான் அr சுமந்த பீடத்து இைமயவ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07127.3

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆக யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
சூட்டுெவன் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) என்றான் $கம்ப.07127.4
அங்கதன் அதைனக் ேகளா அங்ைகேயாடு அங்ைக
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07128.1
துங்க வன்ேதாளும் மாபும் இலங்ைகயும் துளங்க நக்கான் $கம்ப.07128.2
இங்கு நின்றாகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இறுதிேய என்பது உன்னி
$கம்ப.07128.3
நுங்கள்பால் நின்றும் எம்பால் ேபாந்தனன் நும்பி என்றான் $கம்ப.07128.4
வாய் தரத்தக்க ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ைன
உன் வசம் ெசய்வாேயல் $கம்ப.07129.1
ஆய்தரத் தக்கது அன்ேறா துது_ெப.(தூது_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசது ஆள்ைக $கம்ப.07129.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தரக் ெகாள்ேவன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) இதற்கு இனி நிகேவறு எண்ணின்
$கம்ப.07129.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) தரக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீயம்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்று நக்கான் $கம்ப.07129.4
அடுவேன என்னப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன் அந்ேதா
$கம்ப.07130.1
ெதவுடுவேன குரங்ைகச் சீறிச் சுடப் பைட என்று
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07130.2
நடுவேன ெசய்யத்தக்க நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்தாற்குத் தூத $கம்ப.07130.3

படுவேத துணிந்தாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வந்தது பகதி
என்றான் $கம்ப.07130.4
கூவி இன்று என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாய் தன்குலம் முழுதும்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07131.1
பாவிைய அமருக்கு அஞ்சி அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) புக்கு பதுங்கினாைன
$கம்ப.07131.2
ேதவிைய விடுக அன்ேறல் ெசருக்களத்து எதிந்து தன்கண் $கம்ப.07131.3
ஆவிைய விடுக என்றான் அருள் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விடுகிலாதான்
$கம்ப.07131.4
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) உணப் பாட்டி யாக்ைக
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பைடஞேராடும் $கம்ப.07132.1
மருந்தினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மாமன் மடிந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வனத்துள் ைவகி $கம்ப.07132.2
இருந்துழி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெசவி முைலயும் மூக்கும்
$கம்ப.07132.3
அrந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்திலாதான் இனிச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.07132.4
கிைளெயாடும் பைடஞேராடும். ேகடு இலா உயிகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07133.1
கைள அன தம்பிமாைர ேவெராடும் கைளயக் கண்டும் $கம்ப.07133.2
இைளயவன் பிrய மாயம்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

ஆயிைழையெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07133.3
வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் ெவம்ேபாக்கு இனி எதி வருவது
உண்டநூ $கம்ப.07133.4
ஏந்திைழ தன்ைனக் கண்ணுற்று எதிந்தவ தம்ைம எற்றி $கம்ப.07134.1
சாந்து எனப் புதல்வன்_ெப.) தன்ைனத் தைர இைடத் ேதய்த்து
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ $கம்ப.07134.2
காந்து எrமடுத்து தானும் காணேவ கடைலத் தாவிப் $கம்ப.07134.3
ேபாந்த பின் வந்திலாதான் இனிப் ெபாரும் ேபாரும் உண்டநூ $கம்ப.07134.4
உைடக் குலத்து ஒற்ற தம்பால் உயி ெகாடுத்து உள்ளக் கள்ளம் $கம்ப.07135.1
துைடத்துழி வருணன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுழுதுழி ெதவுழாத ெகாற்றக் $கம்ப.07135.2
குைடத் ெதவுழில் தம்பி ெகாள்ளக் ெகாடுத்துழி ேவைல ேகாலி $கம்ப.07135.3
அைடத்துழி வந்திலாதான் அமக்கு இனி வருவது உண்டநூ $கம்ப.07135.4
மறிப்பு உண்ட ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) காண மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரத்
ேதாளின் ைவகும் $கம்ப.07136.1
ெநறிப் புண்டrகம் அன்ன முகத்திய முன்ேன ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.)
$கம்ப.07136.2
ெபாறிப் புண்டrகம் ேபாலும் ஒருவனால் புைனந்த ேமாலி $கம்ப.07136.3
பறிப்பு உண்டும் வந்திலாதான் இனிப் ெபாரும் பான்ைம உண்டநூ $கம்ப.07136.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்ைன
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07137.1

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு உறுவது உன்னித் துணிந்து உைர உறுதி
பாக்கின் $கம்ப.07137.2
துன்று இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழைல விட்டுத் ெதவுழுது வாழ்
சுற்றத்ேதாடும் $கம்ப.07137.3
ெபான்றுதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்பின் வாயிலில் புறப்படு
என்றான் $கம்ப.07137.4
நrேல பட்ட சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநருப்பிேல பட்ட
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07138.1
பாrேல பட்ட வானப் பரப்பிேல பட்ட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07138.2
ேபாrேல பட்டு வழப்

ெபாருத ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒளித்துப் புக்கு உன்
$கம்ப.07138.3
ஊrேல பட்டாய் என்றால் பழி என உைளயச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07138.4
ெசாற்ற வாத்ைதையக் ேகட்டலும் ெதவுல் உயி $கம்ப.07139.1
முற்றும் உண்பது ேபாலும் முனிவின் ஆன் $கம்ப.07139.2
பற்றுமின் கடிதின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பா மிைச $கம்ப.07139.3
எற்றுமின் என நால்வைர ஏவினான் $கம்ப.07139.4
ஏவினா பிடித்தாைர எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழத்
$கம்ப.07140.1
தாவினான் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபாய்
அறக் $கம்ப.07140.2
கூவினான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேகாபுர வாயிலில்
$கம்ப.07140.3

தூவினான் துைகத்தான் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால்லினான்
$கம்ப.07140.4
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சார எளியவ யாவிரும் $கம்ப.07141.1
தூமம் கால்வன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

சுடுசரம் $கம்ப.07141.2
ேவம் மின் ேபால்வன வழ்வதன்

முன்னேம $கம்ப.07141.3
ேபாமின் ேபாமின் புறத்து என்று ேபாயினான் $கம்ப.07141.4
அந்தரத்திைட ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தான்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07142.1
சிந்து அரத்தம் துைதந்து எழும் ெசச்ைசயான் $கம்ப.07142.2
இந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளதாம் என $கம்ப.07142.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அடியின்
வணங்கினான் $கம்ப.07142.4
உற்றேபாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உள்ளக் கருத்து எலாம்
$கம்ப.07143.1
ெகாற்ற வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

உணத்து என்று கூறலும் $கம்ப.07143.2
முற்ற ஓதி என் மூக்கன் முடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.07143.3
அற்றேபாது அன்றி ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அறான் என்றான் $கம்ப.07143.4
பூசேல பிறிது இல்ைல எனப் புறத்து $கம்ப.07144.1
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேதாறும் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) அைறந்து என
$கம்ப.07144.2
பாசைறப் பைறயின் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பற்றிய $கம்ப.07144.3
வாசல் ேதாறும் முைறயின் வகுத்திரால் $கம்ப.07144.4

மற்றும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலயும் மரங்களும்
$கம்ப.07145.1
பற்றி வசிப்

பரைவயின் மும்முைற $கம்ப.07145.2
கற்ற ைககளினால் கடி மாநக $கம்ப.07145.3
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகழிையத் தூத்திரால்
$கம்ப.07145.4
இடுமின் பல மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எங்கும் இயக்கு அறத் $கம்ப.07146.1
தடுமின் ேபாக்கு வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச்
சாற்றுமின் $கம்ப.07146.2
கடுமின் இப்ெபாழுேத கதிமீ ச் ெசலாக் $கம்ப.07146.3
ெகாடுமதில் குடுமித் தைலக் ெகாள்ெகன்றான் $கம்ப.07146.4
தடங்ெகாள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கிேய $கம்ப.07147.1
மடங்கல் அன்ன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானர மாப் பைட $கம்ப.07147.2
இடங்கமா இrயப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஏறிடத் $கம்ப.07147.3
ெதவுடங்கி ேவைல அகழிையத் தூத்ததால் $கம்ப.07147.4
ஏய ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எழுபதும் எண்கடல் $கம்ப.07148.1
ஆய ெவள்ளத்து அகழிையத் தூத்தலும் $கம்ப.07148.2
தூய ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) துைண ெசய்வது ஆம் என $கம்ப.07148.3
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊடு புக்கு ஊைர வைளந்தேத $கம்ப.07148.4
விைளயும் ெவன்றி இராவணன் ெமய்ப்புகழ் $கம்ப.07149.1

முைளயிேனாடும் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிப்ப
ேபால் $கம்ப.07149.2
தைள அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தடந் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.07149.3
வைளயம் வன்ைகயில் வாங்கின வானரம் $கம்ப.07149.4
ஈளி தாரம் இயம்பிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற $கம்ப.07150.1
பாைள தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு ந ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பண்ைணய
$கம்ப.07150.2
தாள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அன்னங்கள் தாவிட $கம்ப.07150.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) தாவின வானரம் தாவேவ $கம்ப.07150.4
இகழுந் தன்ைமயன் ஆய இராவணன் $கம்ப.07151.1
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமன்ைமயும்
ேபாயினவாம் என $கம்ப.07151.2
நிகழும் கள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உகுத்தலால்
$கம்ப.07151.3
அகழிதானும் அழுவது ேபான்றேத $கம்ப.07151.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அறப் $கம்ப.07152.1
பண் திrந்து சிைதயப் பட சிைற $கம்ப.07152.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இrந்தன வாய்ெதவுறும் முட்ைடையக் $கம்ப.07152.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இrந்தன அன்னக்
குழாம் எலாம் $கம்ப.07152.4

தூறும் மாமரமும் மைலயும் ெதவுட $கம்ப.07153.1
நறும் நமிைசச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநருக்கலால் $கம்ப.07153.2
ஏறு ேப அகழின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனப் பல
$கம்ப.07153.3
ஆறு ெசன்றன ஆகலி ேமல் அேரா $கம்ப.07153.4
இழுகு மாக் கல் இடுந்ெதவுறும் இடுந்ெதவுறும் $கம்ப.07154.1
சுழிகள் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுrத்து
இைட ேதான்று ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $கம்ப.07154.2
ஒழுகு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒத்தன ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந $கம்ப.07154.3
முழுகி மீ து எழும் மாத_ெப.(மாத_ெப.) முகத்ைதேய $கம்ப.07154.4
தன்ைமக்குத் தைலயாய தசமுகன் $கம்ப.07155.1
ெதவுன்ைமப் ேப அகழ் வானரம் தூத்ததால் $கம்ப.07155.2
இன்ைமக்கும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடைமக்கும் யாவக்கும் $கம்ப.07155.3
வன்ைமக்கும் ஒ வரம்பும் உண்டு ஆம் ெகாேலா $கம்ப.07155.4
தூத்த வானரம் சுள்ளி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடச்
$கம்ப.07156.1
சீத்த ேப அைண தன்ைனயும் சிந்தின $கம்ப.07156.2
வாத்தது அன்ன மதிலின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07156.3
ஆத்த ஆகலி காெராடும் அஞ்சேவ $கம்ப.07156.4
வட்ட ேமரு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு
$கம்ப.07157.1

எட்ட நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதில்மிைச ஏறி
விண்_ெப.(விண்_ெப.) $கம்ப.07157.2
ெதவுட்ட வானரம் ேதான்றின மீ த் ெதவுக $கம்ப.07157.3
விட்ட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

என்னேவ $கம்ப.07157.4
இறுக்க ேவண்டுவது இல்ைல எண் த மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கம்ப.07158.1
ெவறுக்ைக ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு
விழுக்கலால் $கம்ப.07158.2
நிறுக்க ேநவரு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெநருக்கலால் $கம்ப.07158.3
ெபாறுக்கலாது மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) தைர புக்கது ஆல் $கம்ப.07158.4
அைறந்த மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆைனப் பதாைகயால் $கம்ப.07159.1
மைறந்தவால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானகம் மாதிரம் $கம்ப.07159.2
குைறந்த தூளி குழுமி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஊடு புக்கு $கம்ப.07159.3
உைறந்தது ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாக்கு எழும் ஓைதேய
$கம்ப.07159.4
ேகாடு அலம்பின ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அலம்பின $கம்ப.07160.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம் பrத் தாரும் அலம்பின
$கம்ப.07160.2
மாடு அலம்பின மாமணித் ேத மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கம்ப.07160.3
பாடு அலம்பின பாய்மத யாைனேய $கம்ப.07160.4
அரக்க ெதவுல்குலம் ேவ அற அல்லவ $கம்ப.07161.1
வருக்கம் யாைவயும் வாழ்வு உற வந்தது ஓ $கம்ப.07161.2

கருக்ெகாள் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) விதிெகாடு காட்டிட $கம்ப.07161.3
தருக்கி உற்று எதி தாக்கின தாைனேய $கம்ப.07161.4
பல் ெகாடும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாதவம் பற்றியும் $கம்ப.07162.1
கல் ெகாடும் ெசன்றது அக்கவியின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.07162.2
வில் ெகாடும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடும் ேவறு உள
$கம்ப.07162.3
எல் ெகாடும் பைடயும் ெகாண்டது இக்கடல் $கம்ப.07162.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) கற்கைள அள்ளின அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எலாம்
$கம்ப.07163.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) உைடப் பைண கூறு உற நூறின $கம்ப.07163.2
வம்பு உைடத் தட மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) மாண்டன $கம்ப.07163.3
ெசம்புகச் சுட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெசல்லேவ
$கம்ப.07163.4
மாக் ைக வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

மைலந்த கல் $கம்ப.07164.1
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வஞ்ச தைலகள்
தகத்தலால் $கம்ப.07164.2
நாக்கினூடும் ெசவியினும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வாழ் $கம்ப.07164.3
மூக்கினூடும் ெசாrந்தன மூைளேய $கம்ப.07164.4
அற்கள் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிறத்த அரக்கதம்
$கம்ப.07165.1
விற்கள் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சரம்பட
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புண் ந $கம்ப.07165.2
பற்ேகளாடும் ெசாrதர பற்றிய $கம்ப.07165.3

கற்ேகளாடும் உருண்ட_ெப.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிகேள
$கம்ப.07165.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமரு ெநடுமதில் ெநற்றியின்
$கம்ப.07166.1
ெவன்றி வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விைசத்த கல் $கம்ப.07166.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயவ ஆ உயி சிந்தின
$கம்ப.07166.3
குன்றின் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

உருமின்
குழுவிேன $கம்ப.07166.4
எதித்த வானரம் யாக்ைகெயாடு இற்றன $கம்ப.07167.1
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டு
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மைறந்தன $கம்ப.07167.2
கதிக் ெகாடுங்கண் அரக்க கரங்களால் $கம்ப.07167.3
விதித்து எறிந்த விலங்கு இைல ேவலிேன $கம்ப.07167.4
கடித்த குத்தின ைகயில் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அறப் $கம்ப.07168.1
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின
$கம்ப.07168.2
இடித்த எற்றின எண் இல் அரக்கைர $கம்ப.07168.3
முடித்த வானரம் ெவஞ்சின முற்றின $கம்ப.07168.4
எறிந்தும் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எழுமுைளத்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07169.1
அைறந்தும் ெவவ் அயில் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அழுத்தியும்
$கம்ப.07169.2

நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கண் அரக்க
ெநருக்கலால் $கம்ப.07169.3
குைறந்த வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

குழுக்கேள $கம்ப.07169.4
ெசப்பின் ெசம்புனல் ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்ெபான் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $கம்ப.07170.1
துப்பின் ெசய்தது ேபான்றது சூழ்வைர $கம்ப.07170.2
குப்புற்று ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) பிணக் குன்று சுமந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07170.3
உப்பில் ெசன்றது உதிரத்து ஒழுக்கேம $கம்ப.07170.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்த
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) மயங்கின $கம்ப.07171.1
அந்தரத்தில் ெநருங்கலின் அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.07171.2
பந்த ெபற்றது ேபான்றது பற்றுதல் $கம்ப.07171.3
இந்திரற்கும் அrய இலங்ைகேய $கம்ப.07171.4
தங்கு ெவங்கனல் ஒத்துத் தயங்கிய $கம்ப.07172.1
ெபாங்கு ெவங்குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசக்க முன் $கம்ப.07172.2
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) அன்ன கவந்தமும் ைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07172.3
அங்கும் இங்கும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடியவாம்
அேரா $கம்ப.07172.4
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நிறக் குருதிக் குைட புட்களின் $கம்ப.07173.1
ெதவுல் நிறச் சிைறயில் துளி தூவலால் $கம்ப.07173.2
பல் நிறத்த பதாைகப் பரப்பு எலாம் $கம்ப.07173.3

ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிறத்தனவாய் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தந்தேவ
$கம்ப.07173.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrப் புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ
$கம்ப.07174.1
வழிந்த மாமதில் ைகவிட்டு வானரம் $கம்ப.07174.2
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமருவின்
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) புக்கு இம்பrன் $கம்ப.07174.3
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கடல் என்ன இழிந்தேத
$கம்ப.07174.4
பதணமும் மதிலும் பைட நாஞ்சிலும் $கம்ப.07175.1
கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாைலயும் $கம்ப.07175.2
முதல யாைவயும் புக்குற்று முற்றின $கம்ப.07175.3
விதன ெவங்கண் இராக்கத ெவள்ளேம $கம்ப.07175.4
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrப் பரைவயில் பற்பல
$கம்ப.07176.1
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகும் ெநருக்கு இைடச் சிற்சில
$கம்ப.07176.2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம்படத் தள்ளல் உற்று $கம்ப.07176.3
ஓய்ந்து வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

சிலசில ஓடின
$கம்ப.07176.4
தழிய வானர மாக்கடல் சாய்தலும் $கம்ப.07177.1
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவம்பைடப்
ேபாக்கடல் ஆத்ததால் $கம்ப.07177.2

ஒழியும் காலத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும் ஒத்து
$கம்ப.07177.3
அழியும் மாக்கடல் ஆப்பு எடுத்தெனமூனேவ $கம்ப.07177.4
முைரசும் மா முருடும் முரல் சங்கமும் $கம்ப.07178.1
உைரெசய் காளமும் ஆகுளி ஓைசயும் $கம்ப.07178.2
விைரசும் பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) வில் அரவத்ெதவுடும் $கம்ப.07178.3
திைர ெசய் ேவைலக்கு ஒ ஆகுலம் ெசய்தேவ $கம்ப.07178.4
ஆய காைல. அைனத்து உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) தரும் $கம்ப.07179.1
நாயகன் முகன் நாலின் நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
$கம்ப.07179.2
ேமய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) விrகடல் விண்குலாம் $கம்ப.07179.3
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊடு புறப்பட்டு வந்தேத $கம்ப.07179.4
ெநடிய காவதம் எட்டு நிரம்பிய $கம்ப.07180.1
படிய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) பருப்பதம்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கம்ப.07180.2
ெகாடிெயாடும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) சுற்றக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
$கம்ப.07180.3
ஒடிய ஊன்றின மும்மத ஓங்கேல $கம்ப.07180.4
சூழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மதம்படு ெதவுய்யலின் $கம்ப.07181.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் என
ஓடுவ $கம்ப.07181.2
பாழி வாழ் வயிரப் படி பல்முைற $கம்ப.07181.3

பூழி ஆக்கின ெபான் ெநடுந்ேதகேள $கம்ப.07181.4
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானரம் ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாள்களால் $கம்ப.07182.1
இடித்த மாமதில் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இலங்ைகயாள் $கம்ப.07182.2
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கடல் வாவும் திைர
எலாம் $கம்ப.07182.3
குடித்துக் கால்வன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குதிைரேய $கம்ப.07182.4
ேகள் இல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) கிளத்திய ெதவுல்முைற $கம்ப.07183.1
நாளும் நாளும் நடந்தன நள் இரா_ெப.(இரா_ெப.) $கம்ப.07183.2
நளம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருசிைற
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07183.3
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைலயும் ேபான்றன
வரேர

$கம்ப.07183.4
பத்தி வன் தைலப் பாம்பின் பரம் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.07184.1
முத்தி நாட்டின் முகத்திைன முற்றுற $கம்ப.07184.2
பித்தி பிற்பட வன்திைச ேபவுற $கம்ப.07184.3
ெதவுத்தி மீ ண்டிலவால் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூளிேய $கம்ப.07184.4
ெநருக்கி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிருத ெநருங்கலால்
$கம்ப.07185.1
குரக்கு இனப் ெபருந்தாைன குைலந்து ேபாய் $கம்ப.07185.2
அருக்கன் மாமகன் ஆ அம ஆைசயால் $கம்ப.07185.3

ெசருக்கி நின்றவன் நின்றுழிச் ெசன்றதால் $கம்ப.07185.4
சாய்ந்த தாைனத் தளவும் சலத்து எதி $கம்ப.07186.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனப் ெபருைமயும்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறக் $கம்ப.07186.2
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சன்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெசாr கண்ணினன் $கம்ப.07186.3
ஏய்ந்தது அங்கு ஒ மராமரம் ஏந்தினான் $கம்ப.07186.4
வாரணத்து எதி வாசியின் ேந வயத் $கம்ப.07187.1
ேத முகத்தினில் ேசவக ேமல் ெசறுத்து $கம்ப.07187.2
ஓ ஒருத்தக்கு ஒருவrன் உற்று உய $கம்ப.07187.3
ேதாரணத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) எனத் ேதான்றினான் $கம்ப.07187.4
களிறும் மாவும் நிருதரும் கால் அற $கம்ப.07188.1
ஒளிறும் மாமணித் ேதரும் உருட்டி ெவங் $கம்ப.07188.2
குளிறு ேசாr ஒழுக ெகாதித்து இைட $கம்ப.07188.3
ெவளிறு இலா மரேம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வசினான்

$கம்ப.07188.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அrக்குல வரரும்

$கம்ப.07189.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்புக வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) அரக்கரும்
$கம்ப.07189.2
முன் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசருத் $கம்ப.07189.3
தன்னில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைலமயக் குற்றன
$கம்ப.07189.4

கல் துரந்த களம் பட வஞ்சக $கம்ப.07190.1
இற்று உலந்து முடிந்தவ எண் இல $கம்ப.07190.2
வில் துரந்தன ெவங்கைணயால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.07190.3
அற்று உலந்த குரங்கும் அனந்தேம $கம்ப.07190.4
கற்கள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடுஞ்ெசரு $கம்ப.07191.1
மற்கடங்கள் வலிந்து மைலந்திட $கம்ப.07191.2
தற்கு அடங்கி உலந்தவதம் உயி $கம்ப.07191.3
தெறமூகு அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறிந்தவால் $கம்ப.07191.4
பாடுகின்றன ேபய்க் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) பல விதத்து $கம்ப.07192.1
ஆடுகின்ற அறுகுைற ஆழ் கடற்கு $கம்ப.07192.2
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.07192.3
நாடுகின்றன கற்புைட நங்ைகமா $கம்ப.07192.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பட்ட அழிபுனல் யாறு எலாம் $கம்ப.07193.1
பானல் பட்ட பலகைண மாrயின் $கம்ப.07193.2
ேசாைன பட்டது ெசால் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வானரச் $கம்ப.07193.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பட்டது பட்டது ெசம்புண் ந $கம்ப.07193.4
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கரத்தினால் $கம்ப.07194.1
ேதய்ந்த ஆயுள ஆனவ ெசம்புண் ந $கம்ப.07194.2
பாய்ந்தது ஆைனப் படுகளம் பாழ்படச் $கம்ப.07194.3

சாய்ந்ததால் நிருதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைனேய $கம்ப.07194.4
தங்கள் மாப்பைட சாய்தலும் த எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.07195.1
ெவங்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் விைர ேதrைன $கம்ப.07195.2
கங்கசாலம் ெதவுடரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசலூஉம் $கம்ப.07195.3
வங்கம் ஆம் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
தாக்கினான் $கம்ப.07195.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வடிக்கைண மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.07196.1
சிந்தி வானரச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சிைதத்தலும் $கம்ப.07196.2
இந்திர ஆதியரும் திைகத்து ஏங்கினா $கம்ப.07196.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.)
கான்முைள ேநாக்கினான் $கம்ப.07196.4
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வஞ்சன் ெநாறில் வய
மாப்பr $கம்ப.07197.1
வக்கு

ேதrனின் மீ து எழப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.07197.2
தூக்கு தூணியும் வில்லும் ெதவுைலத்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07197.3
யாக்ைகயும் சிைதத்திட்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான் $கம்ப.07197.4
மைல குைலந்தென வச்சிரமுட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07198.1
நிைல குைலந்து விழுதலின் நின்றுளா $கம்ப.07198.2

குைல குைலந்து ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நக ேநாக்கினா $கம்ப.07198.3
அைல கிளந்தென வானரம் ஆத்தேவ $கம்ப.07198.4
வழி
 ெவங்கண் இராக்கத ெவம்பைட $கம்ப.07199.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழி கிளந்தென ஓங்கின $கம்ப.07199.2
கீ ைழ வாயிலில் கிட்டலும் முட்டின $கம்ப.07199.3
சூழும் வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

துவன்றிேய $கம்ப.07199.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அயில் ேதாமரம்
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) $கம்ப.07200.1
வாலம் வாளி மைழயின் வழங்கிேய $கம்ப.07200.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அன்ன அரக்க அடத்தலும் $கம்ப.07200.3
காலும் வாலும் துமிந்த கவிக்குலம் $கம்ப.07200.4
ெவன்றி வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விைசத்து எறி $கம்ப.07201.1
குன்றும் மா மரமும் ெகாடுங்காலனில் $கம்ப.07201.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

நிருதகள் சிந்தினா $கம்ப.07201.3
ெபான்றி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

புரவியும் பூட்ைகயும்
$கம்ப.07201.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அயில் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.)
சாயகம் $கம்ப.07202.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறி நிருத ெகாதித்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07202.2
புண் திறந்து குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக $கம்ப.07202.3

மண்டி ஓடின வானர வரேர

$கம்ப.07202.4
எrயின் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இருநிலம் கீ ழுற $கம்ப.07203.1
விrய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராமரம் ேவெராடும்
$கம்ப.07203.2
திrய வாங்கி நிருத ெவஞ்ேசைன ேபாய் $கம்ப.07203.3
ெநrய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என வசினான்

$கம்ப.07203.4
ேதரும் பாகரும் வாசியும் ெசம்முகக் $கம்ப.07204.1
காரும் யாளியும் சீயமும் காண்தகு $கம்ப.07204.2
பாrன் வழப்

புைடப்ப பசும்புணின் $கம்ப.07204.3
நரும் வாr அதைன நிைறத்தேத $கம்ப.07204.4
அரக்க ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அடுகளம் பாழ்பட $கம்ப.07205.1
ெவருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிட
ெவம்பைட காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.07205.2
ெநருக்க ேநந்து கும்பானு ெநடுஞ்சரம் $கம்ப.07205.3
துரக்க வானரச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) துணிந்தேத $கம்ப.07205.4
கண்டு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரடியின்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.07206.1
எண் திசாமுகம் ஏங்கும் இடும்பன் ஓ $கம்ப.07206.2
சண்ட மாருதம் என்னத் தடவைர $கம்ப.07206.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதி குப்புறா $கம்ப.07206.4

ெதவுடுத்த வாளிகள் வழுமுன்

சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி $கம்ப.07207.1
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ைற இடும்பன் எறிதலும்
$கம்ப.07207.2
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்ெலனப் $கம்ப.07207.3
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசியும் பாகனும் பாழ்பட
$கம்ப.07207.4
ேத அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைலயும்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகக் $கம்ப.07208.1
கா இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரும் எனக்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி $கம்ப.07208.2
பா கிழிந்து உகப் பாய்ந்தனன் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.07208.3
ேபா கிழிந்து புறம்தரப் ேபா ெசய்தான் $கம்ப.07208.4
தத்தி மாபின் வயிரத் தடக்ைகயால் $கம்ப.07209.1
குத்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கும்பானுைவ
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எதி $கம்ப.07209.2
ெமாத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடித்தைல கீ ழ் உற
$கம்ப.07209.3
பத்தி வன் தடந்ேதாள் உறப் பற்றுவான் $கம்ப.07209.4
கடித் தலத்து இருகால் உறக் ைககளால் $கம்ப.07210.1
பிடித்துத் ேதாைளப் பிறங்கலின் ேகாடு ேந $கம்ப.07210.2
முடித்தலத்திைனக் கவ்வுற மூைளகள் $கம்ப.07210.3
ெவடித்து வழ்தர

வழ்த்தினன்

ஆம் அேரா $கம்ப.07210.4

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பைடத்தைலவன் படத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எதி
$கம்ப.07211.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அைடத்த மனத்தன் சுமாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கம்ப.07211.2
முன் பைடத்த முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அன்ன காட்சியான் $கம்ப.07211.3
வன்பு அைடத்த வrசிைல வாங்கினான் $கம்ப.07211.4
வாங்கி வாசிைல வானர மாப்பைட $கம்ப.07212.1
ஏங்க நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்திட்டு இைடயீடு இன்றித் $கம்ப.07212.2
தூங்கு மாr_ெப.(மாr.) எனச் சுடவாளிகள் $கம்ப.07212.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாளினன்
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.) ஆம்
அேரா $கம்ப.07212.4
நூறும் ஆயிரமும் கைண ெநாய்தினின் $கம்ப.07213.1
ேவறு ேவறு படுதலின் ெவம்பிேய $கம்ப.07213.2
ஈறு இல் வானர மாப்பைட எங்கணும் $கம்ப.07213.3
பாற நலன் ெவகுண்டு எதி பாப்பு உறா $கம்ப.07213.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி கூற்று எனச் $கம்ப.07214.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சிைதத்தலும் $கம்ப.07214.2
ெவன்றி வில்லன் விடுகைண மாrயால் $கம்ப.07214.3

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறு உதி உற்றது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்றேம
$கம்ப.07214.4
மீ ட்டும் அங்கு ஓ மராமரம் ேவெராடும் $கம்ப.07215.1
ஈட்டி வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இடி என எற்றலும் $கம்ப.07215.2
ேகாட்டு வில்லும் ெகாடியும் வயப்பr $கம்ப.07215.3
பூட்டு ேதரும் ெபாடித்துகள் ஆயேவ $கம்ப.07215.4
ேத இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைலயும் இழந்திட
$கம்ப.07216.1
கா இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரும் எனக் காந்துவான்
$கம்ப.07216.2
பா இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பருவலித் தண்ெடாடும்
$கம்ப.07216.3
ஊ இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி என ஓடினான்
$கம்ப.07216.4
வாய் மடித்து அழல் கண்ெதவுறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக $கம்ப.07217.1
ேபாய் அடுத்தலும் நலன் புைகந்து எதி $கம்ப.07217.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அடுத்தவன் தன்ைகயில் தண்ெடாடும் $கம்ப.07217.3
மீ எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விசும்பு உற வசினான்

$கம்ப.07217.4
அம்பரத்து எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரக்கனும் $கம்ப.07218.1
இம்ப உற்று எrயின் திரு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் $கம்ப.07218.2

ெசம்புனல் ெபாழியக் கைத ேசத்தினான் $கம்ப.07218.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) தத்தமது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நடுங்கேவ
$கம்ப.07218.4
அடித்தேலாடும் அதற்கு இைளயாது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07219.1
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ைடப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியா இகல் $கம்ப.07219.2
முடித்தும் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக ெகாடு ேமாதினான் $கம்ப.07219.3
குடித்து உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் கக்கக்
குருதிேய $கம்ப.07219.4
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாய்நின்று ஒழுகவும் கூசலன் $கம்ப.07220.1
நிருதன் நலன் ெநடுவைர மாபினில் $கம்ப.07220.2
கருதலாத முன் குத்தலும் ைகத்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07220.3
ெபாருத பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) புகல ஒண்ணாதேத $கம்ப.07220.4
மற்று நலன் அரக்கைன மாடு உறச் $கம்ப.07221.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வால்ெகாடு ேதாளினும்
மாபினும் $கம்ப.07221.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமலும் ெநடுங்கரத்து எற்றலும் $கம்ப.07221.3
இற்று மால் வைர என்ன விழுந்தனன் $கம்ப.07221.4
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தனேன

பிரகத்தன் என்று
$கம்ப.07222.1

அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ஆவலம் ெகாட்டினா $கம்ப.07222.2
ெவறிந்த ெசம்மயி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.07222.3
முறிந்து தத்தம் முதுநக எய்தினா $கம்ப.07222.4
தெறமூகு வாயிலில் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிசாசர $கம்ப.07223.1
மல் குலாவு வயப் புயத்து அங்கதன் $கம்ப.07223.2
நிற்கேவ எதி நின்றில ஓடினா $கம்ப.07223.3
ெபான் குலாவு சுபாrசன் ெபான்றேவ $கம்ப.07223.4
நூற்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எனும் ெவள்ளமும் ேநான்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $கம்ப.07224.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் துன்முகனும் அங்கு
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07224.2
ேமல் திண்வாயிலில் ேமவின வடினா

$கம்ப.07224.3
காற்றின் மாமகன் ைக எனும் காலனால் $கம்ப.07224.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அந்த அந்த வாயிலில்
$கம்ப.07225.1
துன்னு ேபா கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதுவ
ஓடினா $கம்ப.07225.2
மன்ன ேகள் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கினா
$கம்ப.07225.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்க்கச் ெசவியிைடச் ெசப்பினா $கம்ப.07225.4

கீ ைழ வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கிள நிருத பைட $கம்ப.07226.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளினும் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07226.2
ஆழி அன்ன அன கத் தைலமகன் $கம்ப.07226.3
பூழியான் உயி புக்கது விண்_ெப.(விண்_ெப.) என்றா $கம்ப.07226.4
ெவன்றி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக நிருத ெவகுண்டு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07227.1
தெனமூதிைசப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) வாயிலில் ேசந்துழி $கம்ப.07227.2
ெபான்றினான் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுபாrசன் ேபாயினா $கம்ப.07227.3
இன்று ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அறிேயாம் என்றா $கம்ப.07227.4
வடக்கு வாயிலில் வச்சிர முட்டியும் $கம்ப.07228.1
குடக்கு வாயிலில் துன்முகக் குன்றமும் $கம்ப.07228.2
அடக்கரும் வலத்து ஐம்பது ெவள்ளமும் $கம்ப.07228.3
படச் சிைதந்தது நம்பைட என்றன $கம்ப.07228.4
என்ற வாத்ைத எr உகும் ெநய் எனச் $கம்ப.07229.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்ைத புகுதலும் சீற்றத் த
$கம்ப.07229.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) கண்ணின் வழிச் சுட கான்றிட $கம்ப.07229.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று ெநடிது உயித்தான்
அேரா $கம்ப.07229.4

மறித்தும் ஆ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆ உயி
வவ்வினா $கம்ப.07230.1
இறுத்துக் கூறும் என்றான் இைச எங்கணும் $கம்ப.07230.2
நிறுத்தும் நலன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைனைய $கம்ப.07230.3
ஒறுத்து மற்று அவேனாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றனன் $கம்ப.07230.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதின் இருவரும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல $கம்ப.07231.1
கற்ற ேபாகள் எலாம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.07231.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் மற்ற அந் நலன் ெநடுங்ைகயால் $கம்ப.07231.3
எற்ற வந்தனன்

என்ன இயம்பினா $கம்ப.07231.4
அன்னவன்ெனாடும் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கrல்
$கம்ப.07232.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகக்கு
வந்ேதாம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) ஐய நாங்கேள $கம்ப.07232.2
என்ன என்ன எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இகல் வாய்கைளத் $கம்ப.07232.3
தின்னத் தின்ன எrந்தன திக்கு எலாம் $கம்ப.07232.4
மாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருதைர வன்கணான்
$கம்ப.07233.1
ஓட ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயபைடயான் மற்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.07233.2

ேகாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருத
குரங்கினால் $கம்ப.07233.3
வடினான்

என்று மீ ட்டும் விளம்பினான் $கம்ப.07233.4
கட்டது இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வாழ்ைவ கைடமுைற $கம்ப.07234.1
பட்டது இங்கு ஓ குரங்கு படுக்க என்று $கம்ப.07234.2
இட்ட ெவஞ்ெசால் எrயினில் என் ெசவி $கம்ப.07234.3
சுட்டது என் உைட ெநஞ்ைசயும் சுட்டதால் $கம்ப.07234.4
கருப்ைப ேபால் குரங்கு எற்ற கதி சுழல் $கம்ப.07235.1
ெபாருப்ைப ஒப்பவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இன்று ெபான்றினான்
$கம்ப.07235.2
அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) என்று பைகையயும் ஆ அழல் $கம்ப.07235.3
ெநருப்ைபயும் இகழ்ந்தால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நதிேயா
$கம்ப.07235.4
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அன்னது நநிைற
கண்ணினா $கம்ப.07236.1
வற்கம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) மாப் பைட
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07236.2
ஒற்கம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவாமல்
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கம்ப.07236.3
வில் ெகாள் ெவம்பைட வரைர

ஏவினான் $கம்ப.07236.4
மண்டுகின்ற ெசருவின் வழக்கு எலாம் $கம்ப.07237.1

கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கயிைல இடந்தவன்
$கம்ப.07237.2
புண் திறந்தன கண்ணினன் ெபாங்கினான் $கம்ப.07237.3
திண்திறல் ெநடுந்ேத தெரழுந்து ஏறினான் $கம்ப.07237.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrபூண்டது அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $கம்ப.07238.1
மா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபான்றது
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.07238.2
ேதயம் எங்கும் திrந்தது திண்திறல் $கம்ப.07238.3
சாய இந்திரேன பண்டு தந்தது $கம்ப.07238.4
ஏற்றி எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
இடக்ைகயால் $கம்ப.07239.1
ஆற்றினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடுசிைல அன்னதின் $கம்ப.07239.2
மாற்றம் என் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ைவத்தலும்
$கம்ப.07239.3
கூற்றினாைரயும் ஆருயி ெகாள்வேத $கம்ப.07239.4
மற்றும் வான்பைட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மாபிைட $கம்ப.07240.1
இற்று இலாதன எண்ணும் இலாதன $கம்ப.07240.2
பற்றினான் கவசம் பட மாபிைடச் $கம்ப.07240.3
சுற்றினான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தும்ைபயும்
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07240.4
ேபரும் கற்ைறக் கவrப் ெபருங்கடல் $கம்ப.07241.1
நரும் ந நுைரயும் என நின்றவன் $கம்ப.07241.2

ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ைம உவாமதிக் கீ ழ்
உய $கம்ப.07241.3
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிைகயான் $கம்ப.07241.4
ேபாத்த சங்கப் படகம் புைடத்திட $கம்ப.07242.1
சீத்த சங்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உக ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.)
$கம்ப.07242.2
ேவத்து அசங்க விசும்பு ெவடித்திட $கம்ப.07242.3
ஆத்த சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அைறந்த முரசேம $கம்ப.07242.4
ேதரும் மாவும் பைடஞரும் தெறமூறிட $கம்ப.07243.1
மூr வல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைனயின் முற்றினான் $கம்ப.07243.2
ந ஒ ஏழும் முடிவில் ெநருக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07243.3
ேமரு மால்வைர என்ன விளங்கினான் $கம்ப.07243.4
ஏழ் இைசக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வற்றிருந்தது

என்னினும் $கம்ப.07244.1
சூழ் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) திைசகைளத் துடக்கும் ெதவுல்ெகாடி
$கம்ப.07244.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் இடும்
$கம்ப.07244.3
ஊழியின் அந்தகன் நாவின் ஓங்கேவ $கம்ப.07244.4
ேவணு உய ெநடுவைர அரக்க ேவைலக்கு ஓ $கம்ப.07245.1
ேதாணி ெபற்றன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதவுல்ெசருக் $கம்ப.07245.2

காணிய வந்தவ கலக்கம் ைகம் மிகச் $கம்ப.07245.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய விசும்பிைட அமர சிந்தேவ $கம்ப.07245.4
கண் உறு கரும்புைக கதுவ கா நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.07246.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கதம் அரத்தப் பங்கிகள்
$கம்ப.07246.2
ெவண்நிறம் ேகாடலின் உருவின் ேவற்றுைம $கம்ப.07246.3
நண்ணின ேநாக்கவும் அயிப்பு நல்கேவ $கம்ப.07246.4
கால் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத உய கதலியும் கரத்து $கம்ப.07247.1
ஏைனய ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதாைக ஈட்டமும்
$கம்ப.07247.2
ஆைனயின் ெகாடிகளும் அளவித் ேதாய்தலால் $கம்ப.07247.3
வான யாெறாடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒற்றி வற்றேவ $கம்ப.07247.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அங்ைக ஆயுதம்
$கம்ப.07248.1
தூயன சுமந்து பின்ெதவுடர சுற்று ஒளி $கம்ப.07248.2
ேசயிரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசமத் ேத தெரழுந்து
$கம்ப.07248.3
ஏயின ஆயிரத்து இரட்டி எய்தேவ $கம்ப.07248.4
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பைட உைலய
உற்று உடன் $கம்ப.07249.1
ஆன்ற ேபா அரக்ககள்
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07249.2
ேதான்றினன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எனத் ெதவுடந்து
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07249.3
மூன்ைறயும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) முற்றினான் $கம்ப.07249.4
ஓது உறு கருங்கடற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாைனயான் $கம்ப.07250.1
தது_ெப.(தது_ெப.) உறு சிறுெதவுழில் அரக்கன் சீற்றத்தான் $கம்ப.07250.2
ேபாதுறு ெபருங்களம் புகுந்துளான் எனத் $கம்ப.07250.3
தூதுவ நாயகற்கு அறியச் ெசால்லினா $கம்ப.07250.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அமத் ெதவுழிற்கு
அணுகினான் என $கம்ப.07251.1
வாங்கினன் சீைதைய என்னும் வன்ைமயால் $கம்ப.07251.2
தங்கு உறு பிrவினால் ேதய்ந்த ேதய்வு அற $கம்ப.07251.3
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

இராகவன் வரத்
 ேதாள்கேள
$கம்ப.07251.4
ெதவுைட உறு வற்கைல ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் $கம்ப.07252.1
புைட உறு வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வக்கினான்

$கம்ப.07252.2
இைட உறு கருமத்தின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07252.3

கைட உறு ேநாக்கினின் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காட்சியான் $கம்ப.07252.4
ஒத்து உறு சிறு குறள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07253.1
வித்தக அருமைற உவைக மிக்கு ேமல் $கம்ப.07253.2
பத்து உள விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) புைட
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனச்
$கம்ப.07253.3
சித்திரச் ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) கழலும் ேசத்தினான்
$கம்ப.07253.4
பூ இயல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிக
$கம்ப.07254.1
ேமவு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கவசம் இட்டு இறுக்கி வக்கினன்

$கம்ப.07254.2
ேதவிையத் திருமறு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ததலால்
$கம்ப.07254.3
ேநாவு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) என்பது ேநாக்கினான்
ெகாேலா $கம்ப.07254.4
நல்புறக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நளினச் ெசங்ைகயில்
$கம்ப.07255.1
நிற்பு உற சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேநமியான் $கம்ப.07255.2
கற்பகக் ெகாம்பிைனக் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மாசுணம் $கம்ப.07255.3
ெபாற்புறத் தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபான்றதால் $கம்ப.07255.4

புைத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெபாழுதினும்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு ஒளி
$கம்ப.07256.1
சிைதவு அருநாள் அலச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.07256.2
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெதவுறும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வற்று

இருந்தது ஆம்
எனத் $கம்ப.07256.3
தைதவுறு நிைர விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) புட்டில் தாங்கினான் $கம்ப.07256.4
பல் இயல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறு பாைட பாடு அைமந்து $கம்ப.07257.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் நூல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏற
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07257.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் நைவ அறு கவிஞ நா_ெப.(நா_ெப.) வரும்
$கம்ப.07257.3
ெசால் எனத் ெதவுைலவு இலாத் தூணி தூக்கினான் $கம்ப.07257.4
கிள மைழக் குழுவிைடக் கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மின் என $கம்ப.07258.1
இளவrக் கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) இைல ஆெராடு ஏ ெபறத் $கம்ப.07258.3
துளெவாடு தும்ைபயும் சுழியச்
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07258.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகமும் உயிரும்
உட்புறம் $கம்ப.07259.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்களும் மைறயும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனின் $கம்ப.07259.2

நங்கியது யாவது நிைனக்கிேலம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.07259.3
வாங்கிய வrசிைல மற்று ஒன்ேற ெகாேலா $கம்ப.07259.4
நாற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகமும் விசும்பும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல
$கம்ப.07260.1
தூக்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனயும் தானும் ேதான்றினான்
$கம்ப.07260.2
மால்கடல் வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $கம்ப.07260.3
பாற் கடேலாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிரும்
பான்ைம ேபால் $கம்ப.07260.4
ஊழியின் உருத்திரன் உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.07261.1
ஏழ் உய உலகமும் எrக்கின்றான் என $கம்ப.07261.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) வrசிைலத் தம்பி மாப்
பைடக் $கம்ப.07261.3
கூைழயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நின்றாைன கூடினான் $கம்ப.07261.4
என்புழி நிருதராம் ஏழு ேவைலயும் $கம்ப.07262.1
மின்ெபாழி எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைட கவியின் ெவள்ளமும் $கம்ப.07262.2
தெனமூபுலக் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) ெசய்ைக தட்டிடப்
$கம்ப.07262.3
புன்புலக் களத்திைடப் ெபாருத ேபாலுமால் $கம்ப.07262.4

துமிந்தன தைல_ெப.(தைல_ெப.) குட
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கம்ப.07263.1
அவிந்தன புரவியும் ஆளும் அற்றன $கம்ப.07263.2
குவிந்தன பிணக்குைவ சுமந்து ேகாள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கம்ப.07263.3
நிமிந்தது பரந்தது குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நத்தேம $கம்ப.07263.4
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரங்கு இருைகயால் எற்ற கால் வயக் $கம்ப.07264.1
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குரம் துணிந்தன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) குத்தினால்
$கம்ப.07264.2
ஒடுங்கு உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) துணிந்தன நிருத ஓடின $கம்ப.07264.3
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குரம்பு என நிைற குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நத்தேம
$கம்ப.07264.4
தெறமூகு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வடக்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னத் ேதகிலாப் $கம்ப.07265.1
பல் குைவ பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
குரக்குப் பல்பிணம் $கம்ப.07265.2
ெபான் குைவ நிகத்தன நிருத ேபா சவம் $கம்ப.07265.3
கல் குைவ நிகத்தன மைழயும் காட்டின $கம்ப.07265.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி இராவணன் அமர அஞ்சத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07266.1
ெவவ்விழி ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக வில்லின் நாணிைனச் $கம்ப.07266.2
ெசவ்வழிக் ேகாைதயின் தெறழுப்பச் சிந்தின $கம்ப.07266.3
எவ்வழி மருங்கினும் இrந்த வானரம் $கம்ப.07266.4

உரும் இடித்துழி உைலந்து ஒளிக்கும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஒத்து $கம்ப.07267.1
இrயல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) சில
இறந்தவால் சில $கம்ப.07267.2
ெவருவல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
சில விம்மல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.07267.3
ெபாருகளத்து உயிெராடும் புரண்டு ேபாம் சில $கம்ப.07267.4
ெபார கருநிற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விசும்பு ேபாழ்பட $கம்ப.07268.1
இரக்கம் இல் இராவணன் எறிந்த நாணினால் $கம்ப.07268.2
குரக்கினம் உற்றது என் கூறல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலத்து $கம்ப.07268.3
அரக்கரும் அைனயது ஓ அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) எய்தினா $கம்ப.07268.4
வடணன்

ஒருவனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரனும்

$கம்ப.07269.1
ேகாடு அைண குரங்கினுக்கு அரசும் ெகாற்றவன் $கம்ப.07269.2
நாடின நின்றன நாலு திக்கினும் $கம்ப.07269.3
ஓடின அல்லவ ஒளித்தது உம்பேர $கம்ப.07269.4
எடுக்கின் நானிலத்ைத ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் $கம்ப.07270.1
நடுக்கினான் உலைக என்பா நல்கினான் என்னல் பாற்ேறா $கம்ப.07270.2
மிடுக்கினால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வாேனா ேமக்கு உய
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07270.3
ெகடுக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உருமின் ஆப்புக் ேகட்டன என்னக் ேகட்டா
$கம்ப.07270.4

ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அங்கு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) குலிசம் என்னக்
$கம்ப.07271.1
காந்திய உருமின் விட்டான் கவிக்குலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அக்கல்
$கம்ப.07271.2
நந்தரு ெநருப்புச் சிந்தி நிமிதலும் நிருதக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07271.3
ேவந்தனும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்றால் ெவண்துகள் ஆக்கி
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.07271.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் விட்ட அம்பினால்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தி $கம்ப.07272.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
நறு ஆய்த் திைசதிைச சிந்தேலாடும் $கம்ப.07272.2
கண் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடுந்தக் கால கவிக்குலத்து
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ைகயால் $கம்ப.07272.3
மண்மகள் வயிறு கீ ற மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாங்கிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07272.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மரத்ைத அம்பின்
கூட்டத்தால் காட்டத் தக்க $கம்ப.07273.1
கண்டம் ஆயிரத்தின் ேமலும் உள எனக் கண்டம் கண்டான் $கம்ப.07273.2
விண்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் மீ து விசும்பு எr
பரக்க_குைற.எச்.(பரக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.07273.3
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) மால் வைரயின் மிக்கது ஒருகிr பrதி
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.07273.4

அக்கிrதைனயும் ஆங்கு ஓ அம்பினால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றி $கம்ப.07274.1
திக்கு இrதரப் ேபா ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
சிைலயிைன வைளய வாங்கி $கம்ப.07274.2
சுக்கிrவன்தன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புங்கமும் ேதான்றா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.07274.3
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புக்கு ஒளிக்க எய்தான் $கம்ப.07274.4
சுடுகைண படுதேலாடும் துளங்கினான் துளங்கா முன்னம் $கம்ப.07275.1
குட திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி புகுந்த ெகாள்ைக
$கம்ப.07275.2
உடன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிந்தான் என்ன ஓ
இைம ஒடுங்கா முன்ன $கம்ப.07275.3
வட திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முன்னன் ஆனான் $கம்ப.07275.4
பrதி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ேதறா முன்னம் பருவலி அரக்க பல் ேபா $கம்ப.07276.1
புrதிேயா என்ேனாடு என்னா புைக எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விழித்துப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07276.2
வருதிேய வா என்பான் ேமல் மைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நிைலயின் வாங்கி
$கம்ப.07276.3
சுருதிேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளால் வசினான்

காலின்
ேதான்றல் $கம்ப.07276.4

மீ எழு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவங்கrயின் சிந்தித்
$கம்ப.07277.1
த எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விசும்பின் ஊடு ெசல்கின்ற
ெசயைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07277.2
காய் கைண ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புறத் ெதவுடுத்துக் கண்டித்து $கம்ப.07277.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கூறு ெசய்தான் அமரைர அலக்கண் ெசய்தான்
$கம்ப.07277.4
மீ ட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) வாங்கி வங்குேதாள்

விைசயின் வசி
 $கம்ப.07278.1
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரு மினும்
ெகடுக_வியங்.வி.மு.(ெகடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஓடி $கம்ப.07278.2
ேகாட்டு ெவஞ்சிைலயின் வாளி முன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாற்றப் ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.07278.3
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலயத்ெதவுடும் பூழியாய்ப்
ேபாயிற்று அன்ேற $கம்ப.07278.4
ெமய் எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அழன்று
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவங்கணான் விம்மி
மீ ட்டு ஓ $கம்ப.07279.1
ைம வைர வாங்குவாைன வrசிைல உைளய வாங்கிக் $கம்ப.07279.2
ைகயினும் ேதாளின் ேமலும் மாபினும் கரக்க வாளி $கம்ப.07279.3
ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அழுந்த எய்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அைவ ஆற்றி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07279.4

யா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்யகிற்பா என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07280.1
மாருதி பின்னும் ஆங்கு ஓ மராமரம் ைகயின் வாங்கி $கம்ப.07280.2
ேவெராடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.07280.3
சாரதி தைலையத் தள்ளிச் ெசன்றது நிருத சாய $கம்ப.07280.4
மாறி ஒ பாகன் ஏற மறிதிைரப் பரைவ பின்னும் $கம்ப.07281.1
சீறியது அைனயன் ஆன ெசறிகழல் அரக்கன் தெயமூவ $கம்ப.07281.2
நூறு ேகால் ெநாய்தின் எய்தான் அைவ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நுைழதேலாடும்
$கம்ப.07281.3
ஆறு ேபால் ேசாr ேசார அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் $கம்ப.07281.4
கல் ெகாண்டும் மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ெகாண்டும் ைகக்
ெகாண்டும் களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வாய்ச் $கம்ப.07282.1
ெசால் ெகாண்டும் மயிrன் புன் ேதால் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாண்டும் துள்ளி
ெவள்ளிப் $கம்ப.07282.2
பல் ெகாண்டும் மைலகின்றாrல் பழிெகாண்டு பயந்தது
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ $கம்ப.07282.3
வில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்தி ேபாலாம்
$கம்ப.07282.4
என்று உைரத்து எயிற்றுப் ேபழ்வாய் எr உக நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாணப் $கம்ப.07283.1

ெபான் ெதவுட வடிம்பின் வாளி கைட உகத்து உருமு ேபால $கம்ப.07283.2
ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அதிகம் ஆக ஆயிர ேகாடி உய்த்தான்
$கம்ப.07283.3
ெசன்றது குரங்குச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கால் எறி கடலின் சிந்தி $கம்ப.07283.4
கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன் வில்லின்
கல்வியும் கவிகள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07284.1
அலக்கணும் தைலவ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் அைமயக் கண்டான் $கம்ப.07284.2
இலக்குவன் என் ைக வாளிக்கு இலக்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இவைன இன்று $கம்ப.07284.3
விலக்குெவன் என்ன வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வில்
உைட ேமரு என்ன $கம்ப.07284.4
ேதயத்தின் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
சிைலைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்தான் தய $கம்ப.07285.1
மாயத்தின் விைனைய வல்லா நிைல என்ைன முடிவில் மாr_ெப.(மாr.)
$கம்ப.07285.2
ஆயத்தின் இடி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ேற அஞ்சின
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.07285.3
சீயத்தின் முழக்கம் ேகட்டல் ேபான்றன ெசறுந எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07285.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் அரக்கன் தானும் அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயவ
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.07286.1

வற்று

வற்று

ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தம்பி $கம்ப.07286.2
கூற்றின் ெவம்புருவம் அன்ன சிைல ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குரலும் ேகளா
$கம்ப.07286.3
ஏற்றினன் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) என்ேன
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனிசன்
என்னா $கம்ப.07286.4
கட்டு அைம ேதrன் ேமலும் களி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களிற்றின் ேமலும்
$கம்ப.07287.1
விட்டு எழு புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமலும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க ேமலும் $கம்ப.07287.2
முட்டிய மைழயின் துள்ளி முைற இன்றி ெமாய்க்குமா ேபால் $கம்ப.07287.3
பட்டன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எங்கும் பரந்தது குருதிப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
$கம்ப.07287.4
நகங்களின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) நைற மத அருவி
காலும் $கம்ப.07288.1
முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்ைத
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாய்ம்ப $கம்ப.07288.2
அகங்களிற் கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதrன்
அச்சிைன உருவி அப்பால் $கம்ப.07288.3
உகங்களின் கைட ெசன்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற $கம்ப.07288.4
நூக்கிய களிறும் ேதரும் புரவியும் நூழில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07289.1
ஆக்கிய அரக்க தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஐ இருேகாடி ைக ஒத்து $கம்ப.07289.2

ஓக்கிய பைடகள் வசி
 உடற்றிய_ெப.எச்.(உடற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07289.3
பாக்கியம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தம்பிையச்
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பற்றி $கம்ப.07289.4
உறுபைக மனிசன் இன்று எம் இைறவைன உறுகிற்பாேனல் $கம்ப.07290.1
ெவறுவிது நம்தம் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமன்ைம
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07290.2
எறிபைட அரக்க ஏற்றா ஏற்ற ைக மாற்றான் என்னா $கம்ப.07290.3
வறியவ ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) பூண்டவன்
ேமல் ெசன்ெறன்ன $கம்ப.07290.4
அறுத்தனன் அரக்க எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிந்தன
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அறாத $கம்ப.07291.1
ெபாறுத்தனன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிந்தனன் உயிrன்
ேபாகம் $கம்ப.07291.2
ெவறுத்தனன் நமனும் ேவைல உதிரத்தின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07291.3
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் அம் மைலகள் மான $கம்ப.07291.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முற்றும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எலாம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாம் $கம்ப.07292.1
மைல எலாம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
தா_ெப.(தா_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) எலாம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூலத்து $கம்ப.07292.2

இைல எலாம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) எலாம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றச் $கம்ப.07292.3
சிைல எலாம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்ற ெசரு எலாம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்தி $கம்ப.07292.4
ேத எலாம் துமிந்த மாவின் திறெமலாம் துமிந்த ெசங்கண் $கம்ப.07293.1
கா எலாம் துமிந்த வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) எலாம் துமிந்த
கண்டத் $கம்ப.07293.2
தா_ெப.(தா_ெப.) எலாம் துமிந்த
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனு எலாம் துமிந்த தத்தம்
$கம்ப.07293.3
ேபா எலாம் துமிந்த ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழ் எலாம் துமிந்து ேபாய $கம்ப.07293.4
அரவு இயல் தறுகண் வன்தாள் ஆள் விழ ஆள் ேமல்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.07294.1
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமல் பூட்ைக
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

பூட்ைகேமல் ெபாலன் ேத
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.07294.2
நிரவிய ேதrன் ேமன்ேமல் ெநடுந்தைல
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய்த்ேதா $கம்ப.07294.3
விரவிய களத்துள் எங்கும் ெவள்ளிைட அrது
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.07294.4
கடுப்பின் கண் அமரேரயும் காமுகத்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ைகயால்
$கம்ப.07295.1
ெதவுடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணந்தில துரந்த வாளி $கம்ப.07295.2

இடுக்கு ஒன்றும் காணா காண்பது எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேகால் ெநாய்தின் எய்திப் $கம்ப.07295.3
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்ைபயின் பரப்ேப பல்கால் $கம்ப.07295.4
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைல முதல வாய
$கம்ப.07296.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவம்பைடகள் யாவும் ெவந் ெதவுழில் அரக்க ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07296.2
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) கூற்றும்
அஞ்ச ஒளிவன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறாய் $கம்ப.07296.3
அற்றன அன்றி ஒன்றும் அறாதன இல்ைல அன்ேற $கம்ப.07296.4
குன்று அன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மானக் குரகதம் ெகாடித் ேத ேகாப
$கம்ப.07297.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆளி சீயம் மற்ைறய பிறவும் முற்றும் $கம்ப.07297.2
ெசன்றன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்ைல திrந்தில சிறிது ேபாதும்
$கம்ப.07297.3
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) இல்ைல
எல்லாங் கிடந்தன ெநளிந்து பாேமல் $கம்ப.07297.4
சாய்ந்தது நிருத தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தமதைல இடறித் தள்ளுற்று
$கம்ப.07298.1
ஓய்ந்ததும் ஒழிந்தது ஓடி உலந்ததும் ஆக அன்ேற $கம்ப.07298.2
ேவய்ந்தது வாைக வரற்கு

இைளயவன் வrவில் ெவம்பிக் $கம்ப.07298.3
காய்ந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனும் காலச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த $கம்ப.07298.4

காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உறழ் கலின மான் ேத கடிதினின் கடாவிக் கண்ணுற்று
$கம்ப.07299.1
ஏற்றனன் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) எr விழித்து இராமன் தம்பி
$கம்ப.07299.2
கூற்று மால் ெகாண்டது என்னக் ெகால்கின்றான் குறுகச் ெசன்றான் $கம்ப.07299.3
சீற்றமும் தானும் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெபயந்திலன் சிறிதும் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.07299.4
காக்கின்ற என் ெநடுங்காவலின் வலி நக்கிய கள்வா $கம்ப.07300.1
ேபாக்கு இன்று உனக்கு அrதால் எனப் புகன்றான் புைக உயிப்பான் $கம்ப.07300.2
ேகாக்கின்றன ெதவுடுக்கின்றன ெகாைல அம்புகள் தைலேயாடு $கம்ப.07300.3
ஈக்கின்றன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஒப்பன எய்தான் இகல் ெசய்தான் $கம்ப.07300.4
எய்தான் சரம் எய்தாவைக இற்று ஈக என இைடேய $கம்ப.07301.1
ைவதால் என ைவது ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) வடி
வாளியின் அறுத்தான் $கம்ப.07301.2
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கா $கம்ப.07301.3
ெபய்தால்_நி.எச்.(ெபய்_வி.+தாள்_நி.எச்.குறி.) எனச் சர மாrகள் ெசாrந்தான்
துயில் பிrந்தான் $கம்ப.07301.4
ஆம் குஞ்சரம் அைனயான்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அயில் வாளிகள் அைவ
தாம் $கம்ப.07302.1
வங்கும்

சரற் பருவத்து இழி_வி.(இழி_வி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபால்வன
விலக்காத் $கம்ப.07302.2
தூங்குஞ் சர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புட்டிலின் சுட ேவலவற்கு இைளயான்
$கம்ப.07302.3

வாங்குஞ் சரம் வாங்காவைக அறுத்தான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) மறுத்தான்
$கம்ப.07302.4
அப்ேபாைதயின் அயவு ஆறிய அனுமான் அழல் விழியா $கம்ப.07303.1
ெபாய்ப் ேபா சில புrேயல் இனி என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட புகுந்தான் $கம்ப.07303.2
ைகப் ேபாதகம் என முந்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கடுந்ேத
எதி நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07303.3
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபா ஒழி பின் ேபா உள
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேகள் என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07303.4
ெவன்றாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒருமூன்ைறயும் ெமலியா
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வலியால் $கம்ப.07304.1
தின்றாய் ெசறிகழல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைசைய திைச திrத்தாய்
$கம்ப.07304.2
என்றலும் இன்று அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உன்வயின்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என இைசயா
$கம்ப.07304.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதிேர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளந்தான் என நிமிந்தான் $கம்ப.07304.4
எடுத்தான் வலத் தடக்ைகயிைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபாய்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07305.1
அடுத்து ஆங்கு உற அளந்தான் திருவடியின் வடிவு என்ன $கம்ப.07305.2
மடுத்து ஆங்கு உற வளந்தான் என வளகின்றவன் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
$கம்ப.07305.3

கடுத்தான் எனக் ெகாடியாற்கு எதி
காண்பாய்_வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எனக்காட்டா
$கம்ப.07305.4
வில் ஆயுதம் முதலாகிய வய ெவம்பைட மிடேலாடு $கம்ப.07306.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைட பயின்றாய் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) நால்
ஐந்திேனாடு இையந்தாய் $கம்ப.07306.2
இல்லாய் ெசரு வலியாய் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மறேவாய் இனி எதிேர
$கம்ப.07306.3
நில்லாய் என நிகழ்த்தா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநருப்பாம் என உயிப்பான்
$கம்ப.07306.4
நள் ஆண்ைமயின் உடேன எதி நின்றாய் இஃது ஒன்ேறா $கம்ப.07307.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆண்ைமயும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழிெனாடு உடேன
உைட வலியும் $கம்ப.07307.2
தாளாண்ைமயும் நிக ஆரும் இல் தனி ஆண்ைமயும் இனி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07307.3
ேதாளாண்ைமயும் இைசேயாடு உடன் துைடப்ேபன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
புைடப்பால் $கம்ப.07307.4
பரக்கப் பல உைரத்து என் பட கயிைலப் ெபருவைரக்கும் $கம்ப.07308.1
அரக்கு உற்று எr ெபாறிக் கண் திைசக் கrக்கும் சிறிது அனுங்கா $கம்ப.07308.2
உரக் குப்ைபயின் உயேதாள் பல உைடயாய் உரன் உைடயாய் $கம்ப.07308.3
குரக்குத் தனிக் கரத்தின் புைட புைடப்பு ஆற்றுதி ெகால்லாம் $கம்ப.07308.4
என்ேதாள் வலி அதனால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எற்றவும் இறவா $கம்ப.07309.1

நின்றாய் எனின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பின் எைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ைகத்தல நிைரயால் $கம்ப.07309.2
குன்ேற புைர ேதாளாய் மிடல் ெகாடு குத்துதி குத்தப் $கம்ப.07309.3
ெபான்ேறன் எனின் நின்ேனாடு எதி ெபாருகின்றிெலன் என்றான் $கம்ப.07309.4
காrன் கrயவன் மாருதி கழற கடிது உகவா $கம்ப.07310.1
வரற்கு

உrயது ெசாற்றைன விறேலாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி என்
$கம்ப.07310.2
ேந நிற்பவ உளேரா பிற_ெப.(பிற_ெப.) நயல்லவ இனி உன் $கம்ப.07310.3
ேபருக்கு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளேவ இனி உளேவா பிற என்றான் $கம்ப.07310.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆயுதம் உைடயாய் அைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனது உறவும் $கம்ப.07311.1
ெகான்றாய் உயேதேமல் நிமி ெகாடு ெவஞ்சிைல ேகாலி $கம்ப.07311.2
வன் தாைனயின் உடன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வலியால் $கம்ப.07311.3
நின்றாெயாடு நின்றா இனி நிகேரா உைர ெநடிேயாய் $கம்ப.07311.4
முத்ேதவகள் முதலாயின முழுமூன்று உலகிைடயும் $கம்ப.07312.1
எத்ேதவகள் எத்தானவ எதிவா இகல் என்ேந $கம்ப.07312.2
பித்து ஏறின அல்லால் இைடேபராது எதி
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.07312.3
குத்ேத என நின்றாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூறும் தரம் அன்றால்
$கம்ப.07312.4

ெபாரு ைகத் தலம் இருபத்து உள
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உளதால் $கம்ப.07313.1
வரு ைகத்தல மத ெவங்கr வைசபட்டன வருவாய் $கம்ப.07313.2
இரு ைகத்தலம் உைடயாய் எதி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசாற்றைன இனிேமல் $கம்ப.07313.3
தருைகக்கு உrயது ஓ ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) என் அமதக்கதும்
அன்றால் $கம்ப.07313.4
திைச அத்தைனையயும் ெவன்றது
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புகழ் தெறறும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.07314.1
வைச மற்று இனி உளேத எனது உயி ேபால்வரும் மகைன $கம்ப.07314.2
அைசயத் தைர அைரவித்தைன அழி ெசம்புனல் அதுேவா $கம்ப.07314.3
பைச அற்றிலது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனது எதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பகவாய் $கம்ப.07314.4
பூணித்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைர
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) அதனால்
உைர ெபாதுேவ $கம்ப.07315.1
பாணித்தது பிறிது என் சில பககின்றது பழியால் $கம்ப.07315.2
நாணித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இடுகின்றிெலன் நனிவந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எைவயும் $கம்ப.07315.3
காண கடிது எதி குத்துதி என்றான் விைனகடியான் $கம்ப.07315.4
வரத்திறம்

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வியவா
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விளியா $கம்ப.07316.1

ேதrல் கடிது இவரா முழுவிழியில் ெபாறி சிதறா $கம்ப.07316.2
ஆரத்ெதவுடு கவசத்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாடிபட்டு உக
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மா $கம்ப.07316.3
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கடிது எதி குத்தினன் வயிரக்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அதனால் $கம்ப.07316.4
அயி உக்கன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் வைர அனல் உக்கன விழிகள்
$கம்ப.07317.1
தயி உக்கன முழுமுைளகள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உக்கன தrயா $கம்ப.07317.2
உயி உக்கன நிருதக்குலம் உய வானரம் எைவயும் $கம்ப.07317.3
மயி_ெப.(மயி_ெப.) உக்கன எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உக்கன
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உக்கன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.07317.4
வில் சிந்தின ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நிமி கைர சிந்தின
விrந $கம்ப.07318.1
கல் சிந்தின குல மால்வைர கதி சிந்தின
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07318.2
பல் சிந்தின மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) யாைனகள் பைட சிந்தின எவரும் $கம்ப.07318.3
எல் சிந்தின எr சிந்தின இகேலான் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $கம்ப.07318.4
ைகக்குத்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) படலும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நிருதக்கு இைற கைறந $கம்ப.07319.1
ைமக் குப்ைபயின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி வயிரத் தட
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.07319.2
திக்கில் சின மத யாைனகள் வய ெவம்பைண ெசருவில் $கம்ப.07319.3

புக்கு இற்றன ேபாகாதன புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உக்கன புகழின் $கம்ப.07319.4
அள்ளாடிய கவசத்து அவிமணி அற்றன திைசேபாய் $கம்ப.07320.1
விள்ளா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முழுமீ ன் என விழ ெவம்ெபாr
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07320.2
உள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்கால் ெபார
ஒடுங்கா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைலயத் $கம்ப.07320.3
தள்ளாடிய வடேமருவின் சலித்தான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வலித்தான்
$கம்ப.07320.4
ஆத்தா விசும்பு உைறேவா ெநடிது அனுமான்மிைச அதிகம் $கம்ப.07321.1
தூத்தா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முழு ெமன்மல இைச ஆசிகள்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07321.2
ேவத்தா நிருதகள் வானர வியந்தா
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விசயம் $கம்ப.07321.3
தத்தான் என உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடின முழு
ெமய்ம்மயி சிலித்தா $கம்ப.07321.4
கற்று அங்கியின் ெநடுவாயுவின் நிைல
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
கதியால் $கம்ப.07322.1
மற்று அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவு உற்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மாறாடுறு காைலப் $கம்ப.07322.2
பற்று அங்கு அருைமயின் அன்னது பயில்கின்றது ஒ ெசயலால் $கம்ப.07322.3
உற்று அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புறம்ேபாய்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புகுந்தால் என உணந்தான் $கம்ப.07322.4

உணரா ெநடிது உயிரா உைர உதவா எr உமிழா $கம்ப.07323.1
இைண யாரும் இலாய் என்றைன எய்தா வலி
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07323.2
அைணயாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிபடரா $கம்ப.07323.3
பைணயா புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைடயான் இைட சில இம்ெமாழி பகவான்
$கம்ப.07323.4
வலி என்பதும் உளேத அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நின்பாலது மறேவாய்
$கம்ப.07324.1
அலி என்பவ புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நின்றவ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழினும்
அைடத்தாய் $கம்ப.07324.2
சலி என்று எதி மலேரான் உைர தந்தால் இைற சலிேயன் $கம்ப.07324.3
ெமலிவு என்பதும் உணந்ேதன் எைன ெவன்றாய் இனி விறேலாய் $கம்ப.07324.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு இனி உைர ேநகுவது உன் மாபின் என் ஒருைக
$கம்ப.07325.1
குன்றின் மிைச கைடநாள்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருமு ஏறு எனக் குத்த
$கம்ப.07325.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைலதருவாய் எனின்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேந பிற_ெப.(பிற_ெப.) உளேரா $கம்ப.07325.3
இன்றும் உைள என்றும் உைள இைல ஓ பைக என்றான் $கம்ப.07325.4
என்றான் எதி ெசன்றான் இகல் அடு மாருதி எைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07326.1
ெவன்றாய் அைலேயா உன் உயி வடாது

உைர
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07326.2

நன்றாக_வி.அ.(நன்கு_ெப.+ஆகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
நல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) எதி நடவா
$கம்ப.07326.3
குன்று ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் ேதாள உன்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ெகாடுத்தான் $கம்ப.07326.4
உறுக்கி தனி எதி நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளி பல் $கம்ப.07327.1
இறுக்கி பில ெநடுவாய் மடித்து எr கண்ெதவுறும்
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07327.2
முறுக்கிப் ெபாதி நிமி பல விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெநrய திைச முrயக்
$கம்ப.07327.3
குறுக்கிக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெநடுந்ேதாள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நிமிரக் ெகாடு
குத்த $கம்ப.07327.4
பள்ளக்கடல் ெகாள்ளப் பட படி ேபrனும் பைதயான் $கம்ப.07328.1
வள்ளப் ெபரு ெவள்ளத்து எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலியாrனும் வலியான்
$கம்ப.07328.2
கள்ளக் கைற உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அதிகழல் ெவய்யவன்
கரத்தால் $கம்ப.07328.3
தள்ள தள ெவள்ளிப் ெபருங்கிr ஆம் எனச் சலித்தான் $கம்ப.07328.4
சலித்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இைமயவ உலெகாடும்
சலித்தா $கம்ப.07329.1
சலித்தால் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சலித்தது ெமய்ம்ெமாழி தகவும் $கம்ப.07329.2
சலித்தது அன்றியும் புகெழாடு சுருதியும் சலித்த $கம்ப.07329.3

சலித்த நதியும் சலித்தன கருைணயும் தவமும் $கம்ப.07329.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காைலயின் அrக்குலத் தைலவ
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிேயா $கம்ப.07330.1
எைனய அன்னவ யாவரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குவடு ஏந்தி $கம்ப.07330.2
நிைனவின் முன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விசும்பு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெவளி இன்றி ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07330.3
விைன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராவணன் ேமல்
ெசலவிட்டா $கம்ப.07330.4
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகயின ஊழியின் இறுதியின்
உலைக $கம்ப.07331.1
ெமத்த மீ து எழு ேமகத்தின் விசும்பு எலாம் மிைடய $கம்ப.07331.2
பத்து நூறு ேகாடிக்கு ேமல் பனிபடு சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) $கம்ப.07331.3
எத்த ேமல் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிந்தன பிறிந்தன
இைமேயா $கம்ப.07331.4
தருக்கி வசிட

விசும்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்ைமயின் தம்மின் $கம்ப.07332.1
ெநருக்குகின்றன
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெசன்றில
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07332.2
அருக்கனும் மைறந்தான் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்கியது அண்டம்
$கம்ப.07332.3
சுருக்கம் உற்றன அரக்க என்று இைமயவ சூழ்ந்தா $கம்ப.07332.4
ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பட்டு உைடவன
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும் அதிரச் $கம்ப.07333.1

ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்ெபாறி மின்பல
ெசறிந்திட தெயமூவ $கம்ப.07333.2
ெவன்றி வில் என விழுநிழல் விrந்திட ேமல் ேமல் $கம்ப.07333.3
கன்றி ஓடிடக் கல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிகத்தன கற்கள் $கம்ப.07333.4
இrந்து நங்கினது இராக்கதப் ெபரும்பைட எங்கும் $கம்ப.07334.1
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தின
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) மீ ேனாடு விமானம் $கம்ப.07334.2
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ெபாறி பட
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுவறின ேதாற்றம் $கம்ப.07334.3
கrந்த கண்டக கண்மணி என் பல கழறி $கம்ப.07334.4
இறுத்தது இன்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) என்பது ஓ திமிலம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07335.1
கறுத்த சிந்ைதயன் இராவணன் அைனயது கண்டான் $கம்ப.07335.2
ஒறுத்து வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) புகழ்ெகாண்ட பாரவில் உைளய
$கம்ப.07335.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கினன்_வி.மு.(நக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஆயிர ேகாடிேமல்
அம்பால் $கம்ப.07335.4
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) எலாம் கடுந்துகள் பட களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எலாம்
துணிய $கம்ப.07336.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எலாம் பட யாளியும் உழுைவயும் பாற $கம்ப.07336.2

கூம்பல் மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.)
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உக குறுந்துகள் ெநறுங்க
$கம்ப.07336.3
சாம்பல் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தடவைர சுடுகைண
தடிய $கம்ப.07336.4
உற்றவா என்றும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உருவா
$கம்ப.07337.1
இற்றவா என்றும் இடிப்பு உண்டு ெபாடிப் ெபாடியாகி $கம்ப.07337.2
அற்றவா என்றும் அரக்கைன அடுசிைலக் ெகாடிேயான் $கம்ப.07337.3
கற்றவா என்றும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ைகத்தலம் குைலந்தா
$கம்ப.07337.4
அடல் துைடத்தும் என்று அrக்குல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

அன்று எறிந்த
$கம்ப.07338.1
திடல் துைடத்தன தசமுகன் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அைவ திைச சூழ் $கம்ப.07338.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துைடத்தன களத்தின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயதரு பூமி $கம்ப.07338.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) துைடத்தன உதிரமும் துைடத்தது ஒண்புடவி $கம்ப.07338.4
ெகால்ெவன் இக்கணேம மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானரக் குழுைவ
$கம்ப.07339.1
ெவல்ெவன் மானிட இருவைர எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) வங்க

$கம்ப.07339.2
வல்வன் வாசிைல பத்து உடன் இடக் ைகயில் வாங்கி $கம்ப.07339.3
ெதவுல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மாrயின் ெதவுடவன சுடு சரம் துரந்தான்
$கம்ப.07339.4

ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) காமுகத்தினும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.07340.1
ைககள் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்தினாலும் ெவங்கடுப்பினில் ெதவுடுப்புற்று
$கம்ப.07340.2
எய்ய எஞ்சின வானமும் இருநில வைரப்பும் $கம்ப.07340.3
ெமாய் ெகாள் ேவைலயும் திைசகளும் சரங்களாய்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07340.4
அந்தி வானகம் ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம களம் உதிரம்
$கம்ப.07341.1
சிந்தி ேவைலயும் திைசகளும்
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) சரத்தால்
$கம்ப.07341.2
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானரப் பகுதி $கம்ப.07341.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமகங்கள் படிந்தன பிணப் ெபரு
மைல ேமல் $கம்ப.07341.4
நலன் அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசன்றிலன் நின்றிலன் அனிலன்
$கம்ப.07342.1
காலனா வயத்து அைடந்திலன் ஏவுண்ட கவயன் $கம்ப.07342.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அன்னது ஓ சரத்ெதவுடும் அங்கதன் அயந்தான்
$கம்ப.07342.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அன்னது ஓ வாளியால் ேசாம்பினன் சாம்பன் $கம்ப.07342.4
மற்றும் வரதம்

மருமத்தின் அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) மடுப்ப $கம்ப.07343.1
ெகாற்ற வரமும்

ஆண்ெதவுழில் ெசய்ைகயும் குைறந்தா $கம்ப.07343.2

சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானரப் ெபருங்கடல்
ெதவுைலந்தது ெதவுைலயாது $கம்ப.07343.3
உற்று நின்றவ ஓடின இலக்குவன் உருத்தான் $கம்ப.07343.4
நூறு ேகாடிய நூறு நூறாயிர ேகாடி $கம்ப.07344.1
ேவறு ேவறு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சரம் எலாம்
சரங்களால் விலக்கி $கம்ப.07344.2
ஏறு ேசவகன் தம்பி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07344.3
ஆறு நாலு ெவஞ்சிைலையயும் கைணகளால் அறுத்தான் $கம்ப.07344.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ஆவலம் ெகாட்டின அரக்க $கம்ப.07345.1
ேவத்து ெநஞ்சமும் ெவதும்பின விைன அறு முனிவ $கம்ப.07345.2
தூத்து நாள்மல ெசாrந்தன இராவணன் ேதாைளப் $கம்ப.07345.3
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்தனன் குனித்தது
நல்லறம் பாடி $கம்ப.07345.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாவலி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபா ஆள் வலி
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

$கம்ப.07346.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேநாக்கமும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ைகக் கடுைமயும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $கம்ப.07346.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) கல்வியும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆண்ைமயும் நலனும் $கம்ப.07346.3
என்று ைகம் மறித்து இராவணன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.07346.4

கானின் அன்று இகல் கரன் பைட
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கrேயான் $கம்ப.07347.1
தானும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்ைன ஓ தனுவலம் தன்னால்
$கம்ப.07347.2
வானில் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) என் மதைலயும்
வrசிைல பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07347.3
யானும் அல்லவ யா உனக்கு எதி என்றும்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07347.4
வில்லினால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெவலப்படான் எனச்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) வங்க

$கம்ப.07348.1
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளும் இன்று
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனச் சிந்ைதயில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07348.2
பல்லினால் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அதுக்கினன் பருவலிக் கரத்தால் $கம்ப.07348.3
எல்லின் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தான் $கம்ப.07348.4
எறிந்த கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) யாைவயும்
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07349.1
ெபாறிந்து ேபாய் உக த உக விைசயினிற் ேபாகி $கம்ப.07349.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரவன் மாபிைடச்
ெசன்றது சிந்ைத $கம்ப.07349.3

அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனும் அம
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களத்திைட அயந்தான் $கம்ப.07349.4
இrயலுற்றது வானரப் ெபரும்பைட இைமேயா $கம்ப.07350.1
பrயலுற்றன உைலந்தன முனிவரும் பைதத்தா $கம்ப.07350.2
விr திைரக் கடற்கு இரட்டி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தன விரவா
$கம்ப.07350.3
திrைக ஒத்தது மண்தலம் கதி ஒளி
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07350.4
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவலினும் ஆவி $கம்ப.07351.1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா $கம்ப.07351.2
எஞ்சு இல் யாக்ைகைய எடுத்துக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்ெவன் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07351.3
நஞ்சினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினான்
பாமிைச நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07351.4
உள்ளி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணத்து உதிரந ெவள்ளத்தின் ஓடி
$கம்ப.07352.1
அள்ளி அம்ைககள் இருபதும் பற்றிப் பண்டு அரன் மா $கம்ப.07352.2
ெவள்ளி அம்கிr எடுத்தது ெவள்கினான் ஏைன $கம்ப.07352.3
எள் இல் ெபான்மைல எடுக்கல் உற்றான் என எடுத்தான் $கம்ப.07352.4
அடுத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒழிந்திலன் அம்பரம்
ெசம்ெபான் $கம்ப.07353.1

உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன் தாெனன
உணதலின் ஒருங்ேக $கம்ப.07353.2
ெதவுடுத்த எண்வைக மூத்திையத் துளக்கி ெவண்ெபாருப்ைப $கம்ப.07353.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்களுக்கு எழுந்திலன்
இராமனுக்கு இைளயான் $கம்ப.07353.4
தைலகள் பத்ெதவுடும் தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தசமுகத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கம்ப.07354.1
நிைலெகாள் மாகடல் ஒத்தனன் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) புைட நிமிரும் $கம்ப.07354.2
அைலகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவிைய ஒத்தான் $கம்ப.07354.3
இைல ெகாள் தண்துழாய் இலங்குேதாள் இராமனுக்கு இைளயான் $கம்ப.07354.4
எடுக்கல் உற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமனிைய
ஏந்துதற்கு ஏற்ற $கம்ப.07355.1
மிடுக்கு இலாைமயின் இராவணன் ெவய்துயிப்பு உற்றான் $கம்ப.07355.2
இடுக்கில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மாருதி புகுந்து
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி $கம்ப.07355.3
தடுக்கலாதது ஓ விைசயினன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் சாந்தான் $கம்ப.07355.4
ெதவுக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எவrனும் தூயான்
$கம்ப.07356.1
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ெகாண்டது ஓ அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் தனித்துைண
அல்லால் $கம்ப.07356.2
அகவு காதலால் ஆண்தைக என்னினும் அனுமன் $கம்ப.07356.3
மகவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புகும் மந்திைய நிகத்தான் $கம்ப.07356.4

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) கூமனத்து இராவணன் பைடயினால் மயங்கும்
$கம்ப.07357.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr ஏறு
அனான் சிறிதினில் ேதற $கம்ப.07357.2
ைகயும் கால்களும் நயனமும் கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
$கம்ப.07357.3
ெபாய் இலாதவன் நின்றிடத்து அனுமனும் ேபானான் $கம்ப.07357.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புக்கனன் புங்கவன் ேபா ேவட்டு
$கம்ப.07358.1
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமல் ெசலும் ேகாள் அr ஏறு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்ன $கம்ப.07358.2
வானுடூளா கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ஆத்தது தூத்தது மல ேமல் $கம்ப.07358.3
தூ நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அரக்கனும் ேதrைனத் துரந்தான் $கம்ப.07358.4
ேதrல் ேபா அரக்கன் ெசலச் ேசவகன் தனிேய $கம்ப.07359.1
பாrல் ெசல்கின்ற வறுைமைய ேநாக்கினன் பrந்தான் $கம்ப.07359.2
சீrல் ெசல்கின்றது இல்ைல இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசரு எனும் திறத்தால்
$கம்ப.07359.3
வாrன் ெபய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மாருதி கதுெமன
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07359.4
நூறு பத்துைட ெநாறில் பrத் ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.)
ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) நுன்முன் $கம்ப.07360.1

மாறு இல் ேபா அரக்கன் ெபார நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மைலதல் $கம்ப.07360.2
ேவறு காட்டும் ஓ ெவறுைமைய ெமல்லிய எனினும் $கம்ப.07360.3
ஏறு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஐய என்னுைடத் ேதாளின் ேமல் என்றான்
$கம்ப.07360.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நாயகன் ஏறினன் நாமக்
$கம்ப.07361.1
குன்றின் ேமல் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேகாள் அr ஏறு எனக்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07361.2
அன்று வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆசிகள் இயம்பின
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07361.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என மாருதி களித்தான் $கம்ப.07361.4
மாணி ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்த நாளவன் உைட வடிைவ $கம்ப.07362.1
ஆணியாய் உண மாருதி அதிசயம் உற்றான் $கம்ப.07362.2
காணியாகப் பண்டு உைடயனாம் ஒருதனிக் கலுழன் $கம்ப.07362.3
நாணினான் மற்ைற அனந்தனும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நடுக்கு உற்றான்
$கம்ப.07362.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07363.1
நாதன் ஒத்தனன் என்னிேனா துயில்கிலன் நம்பன் $கம்ப.07363.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஒத்தனன் மாருதி ேவதத்தின் சிரத்தின் $கம்ப.07363.3
ேபாதம் ஒத்தனன் இராமன் ேவறு இதின் இைல ெபாருேவ $கம்ப.07363.4

தகுதியாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி மாருதி
தனிைம சாந்த $கம்ப.07364.1
மிகுதிைய ேவறு ேநாக்கின் எவ்வணம் விளம்பும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.07364.2
புகுதி கூந்துள்ளா ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெபாதுவுறப் புலத்து
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07364.3
பகுதிைய ஒத்தான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேமைலத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதேம
ஒத்தான் $கம்ப.07364.4
ேமருவின் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ேபான்றது என்னினும் ெவளிறு உண்டாமால்
$கம்ப.07365.1
மூrந அண்டம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வயிற்றிைட முன்னம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07365.2
ஆrயற்கு அேனக மாக்கத்தால் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலமது ஆகச்
$கம்ப.07365.3
சாrைக திrயல் ஆன மாருதி தாமப் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.07365.4
ஆசி ெசால்லின அருந்தவ அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எனும் தெயமூவம்
$கம்ப.07366.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தது
கயிைல $கம்ப.07366.2
ஈசன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) என்றிவ முதலிய இைமேயா
$கம்ப.07366.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) காணிய
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) புகுந்தா $கம்ப.07366.4

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அஞ்சன வண்ணனும் அம
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தான் $கம்ப.07367.1
எண்ணரும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தனிவலிச் சிைலைய
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்தான் $கம்ப.07367.2
மண்ணும் வானமும் மற்ைறய பிறவும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07367.3
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலத்து
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருத்திரன் ஆப்பு ஒத்தது ஓைத $கம்ப.07367.4
ஆவி ெசன்றில நின்றில அரக்கேராடு இயக்க $கம்ப.07368.1
நா_ெப.(நா_ெப.) உலந்தன
கலங்கின_வி.மு.(கலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) விலங்கின நடுங்கி
$கம்ப.07368.2
ேகாைவ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அண்டமும்
குைலந்தன குைலயாத் $கம்ப.07368.3
ேதவ ேதவனும் விrஞ்சனும் சிர தலம் குைலந்தா $கம்ப.07368.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவங் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஒப்பன துப்பு அன உருவ
$கம்ப.07369.1
ஆழி நைரயும் குடிப்பன திைசகைள அளப்ப $கம்ப.07369.2
வழின்

மீ ச்ெசலின் மண்ைணயும் விண்ைணயும் ெதவுைளப்ப $கம்ப.07369.3
ஏழு ெவஞ்சரம் உடன் ெதவுடுத்து இராவணன் எய்தான் $கம்ப.07369.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளிைய ஏழினால் ஏழிேனாடு
ஏழு $கம்ப.07370.1

ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஞ்சரம்
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைடயினில் ேசத்தி
$கம்ப.07370.2
ெவய்து கால ெவங்கனல்களும் ெவள்குற ெபாறிகள் $கம்ப.07370.3
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம்வைக இராகவன்
சிைலயினில் ெபய்தான் $கம்ப.07370.4
வாளி ஐந்ைதயும் ஐந்தினால் விசும்பிைட மாற்றி $கம்ப.07371.1
ஆளி ெமாய்ம்பின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கனும் ஐ
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.07371.2
ேதாளில் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி $கம்ப.07371.3
ஆளும் நாயகன் அவற்ைறயும் அவற்றினால் அறுத்தான் $கம்ப.07371.4
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளப்பரும் அரக்க
$கம்ப.07372.1
ெசறுத்து விட்டன பைட எலாம் கைணகளால் சிந்தி $கம்ப.07372.2
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

கிrகைள எr உக நூறி
$கம்ப.07372.3
ஒறுத்து மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைலகளால் சில மைல
உயத்தான் $கம்ப.07372.4
மீ னுைடக் கருங்கடல் புைர இராக்கத விட்ட $கம்ப.07373.1
ஊனுைடப் பைட இராவணன் அம்ெபாடும் ஓடி $கம்ப.07373.2
வானரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படாவைக வாளியால் மாற்றி $கம்ப.07373.3

தானுைடச் சரத்தால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மைல தடிந்தான் $கம்ப.07373.4
இம்பரான் எனின் விசும்பினன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ இைமப்பில்
$கம்ப.07374.1
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இராவணன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெதவுறும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07374.2
ெவம்பு வஞ்சக விழி ெதவுறும் திrயும் ேமல்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07374.3
அம்பின் முன் ெசலும் மனத்திற்கும் முன் ெசலும் அனுமன் $கம்ப.07374.4
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்ெறாடும் ஆடிப் $கம்ப.07375.1
பாடுகின்றன அலைகயும் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பைனக்ைகக் $கம்ப.07375.2
ேகாடு துன்றிய கrகளும் பrகளும் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07375.3
ஓடுகின்றன உலப்பு இல உதிர ஆறு உவr $கம்ப.07375.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழிய அறுப்புண்ட அச்சினம்
அம்ேபாடு $கம்ப.07376.1
இற்ற ெகாய் உைளப் புரவிய ேதக்குலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07376.2
ஒற்ைற வாளிேயாடு உருண்டன கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) $கம்ப.07376.3
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாசியும் துமிந்தன
அமக்களம் ெதவுடந்த $கம்ப.07376.4

ேத இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஞ்சிைலகளும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசந்தறுகண் $கம்ப.07377.1
கா இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கலின மாக் கால்களும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07377.2
சூ இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வன்கவசமும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துப்பு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07377.3
தா_ெப.(தா_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
இழந்தன நிருத தம் தைலகள் $கம்ப.07377.4
அரவின் நுண் இைட அரக்கிய கணவ தம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07378.1
சிரமும் அன்னைவ ஆதலின் ேவற்றுைம தெரழுயா $கம்ப.07378.2
புரவியின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பூட்ைகயின் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெபாருத்திக் $கம்ப.07378.3
கரவு இல் இன் உயி துறந்தன கவவுறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07378.4
ஆப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் ெகாழுந்து ஒழுகப் $கம்ப.07379.1
பாப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வைகப் பைடகள் $கம்ப.07379.2
தூப்பு அடங்கின ைக எலாம் தூளியின் படைலப் $கம்ப.07379.3
ேபாப்பு அடங்கின உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எலாம்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07379.4
ஒன்றும் நூற்றிேனாடு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாடும் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
உருட்டி $கம்ப.07380.1

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவன எனப் பலேகாடியும்
சிந்தி $கம்ப.07380.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதெராடும் இராவணன்
ஒருவனும் நிற்பக் $கம்ப.07380.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்தினது

இராகவன்
சரம் எனும் கூற்றம் $கம்ப.07380.4
ேதரும் யாைனயும் புரவியும் அரக்கரும் தெறமூறி $கம்ப.07381.1
ேபரும் ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்று எனத் திைசெதவுறும் பிறங்கி
$கம்ப.07381.2
காரும் வானமும் ெதவுடுவன பிணக் குைவ கண்டான் $கம்ப.07381.3
மூr ெவஞ்சிைல இராவணன் அரா என முனிந்தான் $கம்ப.07381.4
முரண்ெதவுகும் சிைல இைமப்பினில் முைறயுற வாங்கி $கம்ப.07382.1
புரண்டு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறப் ெபாலங்ெகாள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
வலம்படப் ேபாக்கி $கம்ப.07382.2
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிகள் ேசவகன்
மரகதச் சிகரத்து $கம்ப.07382.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேதாளினும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) புக்கு
அழுந்திட எய்தான் $கம்ப.07382.4
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகத்தினன் முளr அம் கண்ணன் $கம்ப.07383.1
மறு இலாதது ஓ வடிக்கைண ெதவுடுத்து உற வாங்கி $கம்ப.07383.2
இறுதி எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கால்ெபார மந்தரம் இைடயிட்டு $கம்ப.07383.3
அறுவது ஆம் என இராவணன் சிைலயிைன அறுத்தான் $கம்ப.07383.4

மாற்று ெவஞ்சிைல வாங்கினன் வடிம்புைட ெநடுநாண் $கம்ப.07384.1
ஏற்று உறா முனம் இைட அறக் கைணகளால் எய்தான் $கம்ப.07384.2
காற்றினும் கடிது ஆவன கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்ேத $கம்ப.07384.3
ஆற்று ெகாய் உைளப் புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் $கம்ப.07384.4
மற்றும் ெவம்பைட வாங்கினன் வழங்குறா முன்னம் $கம்ப.07385.1
அற்று அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக அயில்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைணகளால் அறுத்தான் $கம்ப.07385.2
ெகாற்ற ெவண்குைட ெகாடிெயாடுந் துணிபடக் குைறத்தான் $கம்ப.07385.3
கற்ைற அம் சுடக் கவசமும் கட்டு அறக் கழித்தான் $கம்ப.07385.4
மாற்றுத் ேத அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வந்தன வந்தன வாரா $கம்ப.07386.1
வற்று

வற்று

உக ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உமிழ் கடுங்கைண விட்டான்
$கம்ப.07386.2
ேசற்றுச் ெசம்புனல் படுகளப் பரப்பிைடச் ெசங்கண் $கம்ப.07386.3
கூற்றும் ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிட
இராவணன் ெகாதித்தான் $கம்ப.07386.4
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் மணிப் ெபருவனம்
திைச பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrய $கம்ப.07387.1
ெபாறிந்த வாய் வயக் கடுஞ் சுடக் கைண படும் ெபாழுதின் $கம்ப.07387.2
எறிந்த கால் ெபார ேமருவின் ெகாடுமுடி இடிந்து $கம்ப.07387.3
மறிந்து வழ்ந்ததும்

ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன்தன்
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) $கம்ப.07387.4
மின்னும் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மவுலிேமல் ஒருகைண விட்டான்
$கம்ப.07388.1

அன்ன காய்கதி இரவிேமல் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபா அனுமன் $கம்ப.07388.2
என்னல் ஆயது ஓ விைசயினில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.07388.3
ெபான்னின் மாமணி மகுடத்ைத வழ்த்தது

புணr_ெப.(புணr_ெப.) $கம்ப.07388.4
அண்ட நாயகன் அடுசிைல உைதத்த ேப அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.07389.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகப் ேபாய்க்
குைரகடல் குளித்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாள்ைக $கம்ப.07389.2
மண்டலம் ெதவுட வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவங்கதிரவன் தன்ைன
$கம்ப.07389.3
உண்ட ேகாஞூளாடும் ஒலிகடல் வழ்ந்ததும்

ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07389.4
ெசால்லும் அத்தைன அளைவயில் மணிமுடி துறந்தான் $கம்ப.07390.1
எல் இைமத்து எழு மதியமும் ஞாயிறும்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07390.2
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அம ெபாருேமல் $கம்ப.07390.3
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) அத்தைன அல்லது
ேதாற்றிலா விறேலான் $கம்ப.07390.4
மாற்றருந் தட மணிமுடி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் $கம்ப.07391.1
ஏற்றம் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினும் உயந்துளன்
எனினும் $கம்ப.07391.2

ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கவிஞன் ஓ அங்கதம் உைரப்ப $கம்ப.07391.3
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புகழ்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஒருவனும் ேபான்றான்
$கம்ப.07391.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கடந்தவ ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07392.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கrந்திட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
கிைளத்திட நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07392.2
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தைலயன் $கம்ப.07392.3
ெவறுங் ைக நாற்றினன் விழுதுைட ஆல் அன்ன ெமய்யன் $கம்ப.07392.4
நின்றவன் நிைல ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) இவைனக் $கம்ப.07393.1
ெகான்றல் என் தனி ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ைக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) எனக் ெகாள்ளா
$கம்ப.07393.2
இன்று அவிந்தது ேபாலும் உன் தைம என்று இைசேயாடு $கம்ப.07393.3
ஒன்ற வந்தன வாசகம் இைனயன உைரத்தான் $கம்ப.07393.4
அறத்தினால் அன்றி அமரக்கும் அருஞ்சமம் கடத்தல் $கம்ப.07394.1
மறத்தினால் அrது என்பது மனத்திைட வலித்தி $கம்ப.07394.2
பறத்தி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநடும்பதி புக கிைளெயாடும் பாவி
$கம்ப.07394.3

இறத்தி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நிைனகிெலன் தனிைம கண்டு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07394.4
உைடப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலத்தினெராடும் உறெவாடும் உதவும்
$கம்ப.07395.1
பைடக்கலங்களும் மற்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேதடிய பலவும் $கம்ப.07395.2
அைடத்து ைவத்தன திறந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றுதி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07395.3
கிைடத்தி அல்ைலேயல் ஒளித்தியால் சிறுெதவுழில் கீ ேழாய் $கம்ப.07395.4
சிைறயில் ைவத்தவள் தன்ைன விட்டு உலகினில் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.07396.1
முைறயில் ைவத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்பிைய இராக்கத முதல்
ேப $கம்ப.07396.2
இைறயில் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்கு ஏவல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்திேயல் இன்னும்
$கம்ப.07396.3
தைரயில் ைவக்கிெலன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வாளியின் தடிந்து $கம்ப.07396.4
அல்ைலயாம் எனின் ஆ அம ஏற்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற $கம்ப.07397.1
வல்ைலயாம் எனின் உனக்குள வலி எலாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07397.2
நில் ஐயா என ேந நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்றுதி
எனினும் $கம்ப.07397.3

நல்ைல ஆகுதி பிைழப்பு இனி உண்டு என நயேவல் $கம்ப.07397.4
ஆள் ஐயா உனக்கு அைமந்தன மாருதம் அைறந்த $கம்ப.07398.1
பூைள ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கண்டைன இன்று
ேபாய் ேபாக்கு $கம்ப.07398.2
நாைள வா என நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகின் $கம்ப.07398.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) தாவுறு ேகாசல நாடுைட வள்ளல் $கம்ப.07398.4
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெபாருத மாபும் வைரயிைன
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும் $கம்ப.07399.1
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம்பட
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவும் $கம்ப.07399.2
தா_ெப.(தா_ெப.) அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளும் $கம்ப.07399.3
வரமும்

களத்ேத ேபாட்டு ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ைகேயாடு இலங்ைக
புக்கான் $கம்ப.07399.4
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா வலி யாமாட்ேட
ெகடாத வானவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07400.1
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் $கம்ப.07400.2
ெதவுடந்து ேபாம் பழியிேனாடும் தூக்கிய கரங்ேகளாடும் $கம்ப.07400.3
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் நகரம் புக்கான்
அருக்கனும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேசந்தான் $கம்ப.07400.4
மாதிரம் எைவயும் ேநாக்கான் வளநக ேநாக்கான்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07401.1

காதல_ெப.(காதல_ெப.) தம்ைம ேநாக்கான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநாக்கான் $கம்ப.07401.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
தனித்தனி ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.07401.3
பூதலம் என்னும் நங்ைக தன்ைனேய ேநாக்கிப் புக்கான் $கம்ப.07401.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நளினம்
அன்ன முகத்திய நயனம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07402.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைமந்த
வாத்ைத இராகவன் வாளி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.07402.2
ேகாள் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைற
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட ெகாற்றவற்கு
அற்ைறநாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07402.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துைண
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைக ேநாக்கு அங்குத் ெதவுடகிலாைம
$கம்ப.07402.4
மந்திரச் சுற்றத்தாரும் வாணுதல் சுற்றத்தாரும் $கம்ப.07403.1
தந்திரச் சுற்றத்தாரும் தன்கிைளச் சுற்றத்தாரும் $கம்ப.07403.2
எந்திரப் ெபாறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தாேன $கம்ப.07403.3
சிந்துரக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கூடம் புக்ெகன ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேசந்தான் $கம்ப.07403.4
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசம்ெபான் பீடத்து
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஆறி $கம்ப.07404.1

நண்டு உய நிைனப்பன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கஞ்சுகி
அயல் நின்றாைன $கம்ப.07404.2
ஈண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தூததம்ைம இவ்வழித் தருதி என்றான்
$கம்ப.07404.3
பூண்டது ஓ பணியன் வல்ைல நால்வைரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $கம்ப.07404.4
மனகதி வாயுேவகன் மருத்தன் மாேமகன் என்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.07405.1
விைன அறிெதவுழில முன்னா வாயில விரவினாைர $கம்ப.07405.2
நிைனவதன் முன்னம் ந ேபாய் ெநடுந்திைச எட்டும்
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07405.3
கைனகழல் அரக்க தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகாணருதி கடிதின் என்றான்
$கம்ப.07405.4
ஏழ் ெபருங்கடலும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழ்
ெபருந்தவும் எண் இல் $கம்ப.07406.1
பாழி அம்ெபாருப்பும் கீ ழ்பால் அடுத்த பாதாளத் துள்ளும் $கம்ப.07406.2
ஆழி அம் கிrயின் ேமலும் அரக்க ஆனவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07406.3
தாழ்வு இலி ெகாணதி என்றான் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தைலேமற் ெகாண்டா $கம்ப.07406.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடூளாரும் முைறயில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவல்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07407.1
பாவகம் இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று தெரழுகில
பைதத்து விம்ம $கம்ப.07407.2

தூ அகலாத ைவ வாய் எஃகு உறத் ெதவுைளக்ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.07407.3
ேசவகம் அைமந்தது என்னச் ெசறிமல அமளி ேசந்தான் $கம்ப.07407.4
பண் நிைற பவளச் ெசவ்வாய்ப் ைபந்ெதவுடிச் சீைத என்னும் $கம்ப.07408.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இைறெகாண்ட ெநஞ்சின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
நிைறெகாண்ட பின்ன $கம்ப.07408.2
கண் இைறேகாடல் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
ைகயறு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) சுற்ற $கம்ப.07408.3
உள் நிைற மானம் தன்ைன
உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr உயிப்பது ஆனான
$கம்ப.07408.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மண்ணும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வயிரத் ேதாளான் $கம்ப.07409.1
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நகு பைகஞ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நகுவ
என்று அதற்கு நாணான் $கம்ப.07409.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நகு ெநடுங்கண் ெசவ்வாய் ெமல்லியல் மிதிைல
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07409.3
சானகி நகுவள் என்ேற நாணத்தால் சாம்புகின்றான் $கம்ப.07409.4
ஆங்கு அவன்தன் மூதாைத
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூப்பின யாக்ைக
$கம்ப.07410.1
வாங்கிய வrவில் அன்ன மாலியவான் என்று ஓதும் $கம்ப.07410.2

பூங்கழல் அரக்கன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இலங்ைக ேவந்ைதத்
$கம்ப.07410.3
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமளி மாட்டு ஓ
தவிசுைடப் பீடம் சாந்தான் $கம்ப.07410.4
இருந்தவன் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இயற்ைகைய
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07411.1
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்துற்ற ேபாrல்
ேதாற்றனன் ேபாலும் என்னா $கம்ப.07411.2
வருந்திைன மனமும் ேதாளும் வாடிைன நாளும் வாடாப் $கம்ப.07411.3
ெபருந்தவம் உைடய ஐய என் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றி என்றான் $கம்ப.07411.4
கைவ உறு ெநஞ்சன் காந்திக் கனல்கின்ற கண்ணன் பத்துச் $கம்ப.07412.1
சிைவயின் வாய் என்னச் ெசந்த உயிப்பு உறச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூக்கன் $கம்ப.07412.2
நைவ அறு பாைக அன்றி அமுதிைன நக்கினாலும் $கம்ப.07412.3
சுைவ அறப் புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவான்
இைனயன ெசால்லல் உற்றான் $கம்ப.07412.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றத் தாபத தம்ேமாடு
எம்ேமாடு $கம்ப.07413.1
அங்கம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது ஆக அமர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றா அன்ேற $கம்ப.07413.2

கங்கம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) களத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
குலத்துக்கு ஒவ்வாப் $கம்ப.07413.3
பங்கம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது அன்றி பழியும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது என்றான் $கம்ப.07413.4
முைள அைம திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடும் முக்கணான்
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ஆக $கம்ப.07414.1
கிைள அைம புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் கிைடத்தேவனும்
$கம்ப.07414.2
வைள அைம வrவில் வாளி ெமய் உற
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07414.3
இைளயவன் தனக்கும் ஆற்றாது என் ெபருஞ்ேசைன நம்ப $கம்ப.07414.4
எறித்த ேபா அரக்க ஆவி எண் இலா ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எஞ்சப்
$கம்ப.07415.1
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது என்ைன அந்தப்
பrபவம் முதுகில் பற்றப் $கம்ப.07415.2
ெபாறித்த ேபாது அந்நாள் அந்தக் கூனி கூன்ேபாக உண்ைட $கம்ப.07415.3
தெறழுத்த ேபாது ஒத்தது அன்றி சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) தெரழுந்தது இல்ைல $கம்ப.07415.4
மைல உறப் ெபrய ஆய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.07416.1

நிைலயுறச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நூற்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எனினும் ேநேர
$கம்ப.07416.2
குைல உறக் குளித்த வாளி குதிைரையக் களிற்ைற ஆைளத் $கம்ப.07416.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உறப் பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டநூ
$கம்ப.07416.4
ேபாய பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ைகவாளி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் புகுவது அல்லால் $கம்ப.07417.1
ஓயும் என்று உைரக்கல் ஆேமா ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெசன்றாலும் ஊழித்
$கம்ப.07417.2
தையயும் தய்க்கும் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திைசையயும் தய்க்கும் ெசால்லும் $கம்ப.07417.3
வாையயும் தய்க்கும் முன்னின் மனத்ைதயும் தய்க்கும் மன்ேனா $கம்ப.07417.4
ேமருைவப் பிளக்கும் என்றால் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் என்றால் $கம்ப.07418.1
பாrைன உருவும் என்றால் கடல்கைளப் பருகும் என்றால் $கம்ப.07418.2
ஆருேம அவற்றின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆற்றுேமல் அனந்தேகாடி
$கம்ப.07418.3
ேமருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் ேவண்டும் அன்ேற $கம்ப.07418.4
வrசிைல நாணில் ேகாத்து வாங்குதல்
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்றும் $கம்ப.07419.1
தெரழுகில அமரேரயும் ஆ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெசய்ைக ேதவா $கம்ப.07419.2

ெபாருசினத்து அரக்க ஆவி ேபாகிய
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.07419.3
கருதேவ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் சரங்களாய்க் காட்டும் அன்ேற
$கம்ப.07419.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் கவிஞ நாவில் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானச் $கம்ப.07420.1
ெசால் என ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுைட என
ெதவுைடைய நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07420.2
எல்ைலயில் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தரா இைச என பழுது இலாத
$கம்ப.07420.3
பல் அலங்காரப் பண்ேப காகுத்தன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாேதா $கம்ப.07420.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) குலிச ேவலும் ஈசன் ைக இைல
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என்னும் $கம்ப.07421.1
மந்திர அயிலும் மாேயான் வைள எஃகின் வரவும் கண்ேடன் $கம்ப.07421.2
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) நளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07421.3
ெநாந்தெனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலாதா யா அைவ ேநாற்ககிற்பா
$கம்ப.07421.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கணங்ேகளாடு சுடு களத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி $கம்ப.07422.1
ஏயவன் ேதாள்கள் எட்டும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேதாளும் $கம்ப.07422.2

மா இரு ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முற்றும் வயிற்றிைட ைவத்த மாயன்
$கம்ப.07422.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதாளும்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒன்றின்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07422.4
சீத்த வrயராய்

உள்ளா ெசங்கண் மால் எனினும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.07423.1
காத்த வrயைன

ேநவா உள எனக் கருதல் ஆற்ேறன் $கம்ப.07423.2
பாத்தேபாது அவனும் மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாபதன் தம்பி பாதத்து
$கம்ப.07423.3
ஆத்தது ஓ துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆ அவற்கு ஆற்றகிற்பா $கம்ப.07423.4
முப்புரம் முருங்கச் சுட்ட மூr ெவஞ்சிைலயும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.07424.1
அற்புத வில்லுக்கு ஐயா அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனக் ெகாளலும் ஆகா $கம்ப.07424.2
ஒப்பு ேவறு உைரக்கல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $கம்ப.07424.3
தப்பின ேபாதும் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) தனு உமிழ்
சரங்கள் தப்பா $கம்ப.07424.4
உற்பத்தி அயேன ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாது அrேய
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07425.1
கற்பத்தில் அரேன ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைகஞைரக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.07425.2

சிற்பத்தின் நம்மால் ேபசச் சிறியேவா என்ைனத் தராத் $கம்ப.07425.3
தற்பத்ைதத் துைடத்த என்றால் பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சான்றும் உண்டநூ
$கம்ப.07425.4
குடக்கேதா குணக்கேதேயா ேகாணத்தின் பாலேதேயா $கம்ப.07426.1
தடத்த ேப உலகத்ேதேயா விசும்பேதா எங்கும் தாேனா $கம்ப.07426.2
வடக்கேதா ெதற்கேதா என்று உணந்திெலன் மனிதன் வல்வில் $கம்ப.07426.3
இடத்தேதா வலத்தேதா என்று உணந்திெலன் யானும் இன்னும் $கம்ப.07426.4
ஏற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல என்பது ஏைழைமப் பாலது அன்ேற
$கம்ப.07427.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் கலுழேனதான் ஆற்றுேம அமrன்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.07427.2
காற்ைறேய ேமற்ெகாண்டாேனா கனைலேய கடாவினாேனா $கம்ப.07427.3
கூற்ைறேய ஊகின்றாேனா குரங்கின்ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07427.4
ேபாய் இனித்ெதrவது என்ேன ெபாைறயினால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேபாலும் $கம்ப.07428.1
ேவய் எனத்தைகய ேதாளி இராகவன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07428.2
த எனக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வரச்
 ேசவகச் ெசய்ைக கண்டால்
$கம்ப.07428.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) எனத் தகுதும் அன்ேற காமனும் நாமும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07428.4
வாசவன் மாயன் மற்ைற மல உேளான் மழுவாள் அங்ைக $கம்ப.07429.1

ஈசன் என்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இளிவரும் இவரால் அன்றி $கம்ப.07429.2
நாசம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றேபாதும்
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஓ பைகையப்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07429.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாராய்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இங்குப் புகுந்தது என்றான் $கம்ப.07429.4
முன் உைரத்ேதைன வாளா முனிந்தைன முனியா உம்பி $கம்ப.07430.1
இன் உைரப் ெபாருளும் ேகளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் $கம்ப.07430.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைரக்கு உைர ேவறு உண்டநூ
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உைரத்தாலும்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07430.3
மின் உைரத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் ேவேலாய் $கம்ப.07430.4
உைளவன எனினும் ெமய்ம்ைம உற்றவ முற்றும் ஓந்து $கம்ப.07431.1
விைளவன ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
ெகாள்கிைல விடுதி கண்டாய் $கம்ப.07431.2
கிைளதரு சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கல்வி
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $கம்ப.07431.3
கைளவு அருந்தாைனேயாடும் கழிவது காண்டி என்றான் $கம்ப.07431.4
ஆயவன் உைரத்தேலாடும் அப்புறத்து இருந்தான் ஆன்ற $கம்ப.07432.1
மாையகள் பலவும் வல்ல மேகாதரன் கடிதின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07432.2

த எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறுைம ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசப்பிற்று என்னா
$கம்ப.07432.3
ஓய்வுறு சிந்ைதயானுக்கு உறாத ேப உறுதி
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07432.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ஈது என்று
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயத்திைன
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு $கம்ப.07433.1
ெவன்றிேய ஆக மற்றுத் ேதாற்று உயி
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆக $கம்ப.07433.2
ஒன்றிேல நிற்றல் ேபாலாம் உத்தமற்கு உrயது ஒல்கிப் $கம்ப.07433.3
பின்றுேமல் அவனுக்கு அன்ேறா பழிெயாடு நரகம் பின்ைன $கம்ப.07433.4
திrபுரம் எrய ஆங்கு ஓ தனிச் சரம் துரந்த ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
$கம்ப.07434.1
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இப்புவனம் மூன்றும் ஓ அடி ஒடுக்கிக் ெகாண்டநூன்
$கம்ப.07434.2
ெபாருது உனக்கு உைடந்து ேபானா மானுட ெபாருத ேபாக்கு $கம்ப.07434.3
ெவருவுதி ேபாலும் மானக் கயிைலைய ெவருவல் கண்டாய் $கம்ப.07434.4
ெவன்றவ ேதாற்ப ேதாற்ேறா ெவல்குவ எவக்கும் ேமலாய் $கம்ப.07435.1
நின்றவ தாழ்வ தாழ்ந்ேதா உயகுவ ெநறியும் அஃேத $கம்ப.07435.2
என்றன அறிஞ அன்ேற ஆற்றலுக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உண்டநூ
$கம்ப.07435.3

புன்தவ இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ேபாைரப் புகழ்திேயா புகழ்க்கு ேமேலாய்
$கம்ப.07435.4
ேதவிைய விடுதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.07436.1
ஆவிைய விடுவது அல்லால் அல்லது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உண்டநூ $கம்ப.07436.2
தா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) அம்மா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனித் தாழ்த்தது என்ேன $கம்ப.07436.3
காவல விடுதி இன்று இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ைகயறு
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெநாய்தின் $கம்ப.07436.4
இனி இைற தாழ்த்தி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இலங்ைகயும்
யாமும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07437.1
கனியுைட மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ஆக கவிக்குலம்
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காண்டி
$கம்ப.07437.2
பனியுைட ேவைல சில்ந பருகினன் இரவி என்னத் $கம்ப.07437.3
துனி உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயவது என்ேன துறத்தி
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தன்ைன $கம்ப.07437.4
முன் உனக்கு இைறவ ஆன மூவரும் ேதாற்றா ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.07438.1
பின் உனக்கு ஏவல் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும் ெபற்றாய் $கம்ப.07438.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுைனப் பனிந அன்ன மனிதைரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
என்று உன்னி $கம்ப.07438.3

என் உனக்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) கும்பகருணைன இகழ்ந்தது எந்தாய்
$கம்ப.07438.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைனக் கூவி ஏவுதி
என்னின் ஐய $கம்ப.07439.1
ஓங்கேல ேபால்வான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காணேவ ஒளிப்ப அன்ேற
$கம்ப.07439.2
தாங்குவ ெசரு முன் என்னின் தாபத உயிைரத் தாேன $கம்ப.07439.3
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மனத்துக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07439.4
ெபறுதிேய எைவயும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேப அறிவாள சீrது
$கம்ப.07440.1
அறிதிேய என்பால் ைவத்த அன்பினுக்கு அவதி இல்ைல $கம்ப.07440.2
உறுதிேய ெசான்னாய் என்னா உள்ளமும் ேவறுபட்டான் $கம்ப.07440.3
இறுதிேய விைளவது ஆனால் இைட ஒன்றால் தைடயும் உண்டநூ $கம்ப.07440.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருமம் என்னா
நம்பிைய நணுக ஓடிச் $கம்ப.07441.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
தருதி என்றான் என்றலும் நால்வ ெசன்றா $கம்ப.07441.2
ெதன்திைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) தூத ேதடின திrவ என்ன $கம்ப.07441.3
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ெகாற்ற மாக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா $கம்ப.07441.4

கிங்கர நால்வ ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிr அனான்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$கம்ப.07442.1
மங்குல் ேதாய் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) சாந்து மன்ன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உணதி என்ன $கம்ப.07442.2
தம் ைகயின் எழுவினாேல தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெசவி
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்னும் $கம்ப.07442.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கணான் துயில்கின்றாைன ெவகுளியால்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07442.4
உறங்குகின்ற கும்பகன்ன உங்கள் மாய வாழ்வு எலாம் $கம்ப.07443.1
இறங்குகின்றது இன்று காண் எழுந்திராய் எழுந்திராய் $கம்ப.07443.2
கறங்கு ேபால வில் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால தூத
ைகயிேல $கம்ப.07443.3
உறங்குவாய் உறங்குவாய் இனிக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறங்குவாய் $கம்ப.07443.4
என்றும் ஈறு இலா அரக்க இன்பமாய வாழ்வு எலாம் $கம்ப.07444.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தய
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) முேனான்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைம ேதடினான்
$கம்ப.07444.2
இன்று இறத்தல் திண்ணமாக இன்னும் உன் உறக்கேம $கம்ப.07444.3
அன்று அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைகயால்
அைலத்து அைலத்து உணத்தினா $கம்ப.07444.4

என்று ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னவன்
எழுந்திராைம கண்டு ேபாய் $கம்ப.07445.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) தங்கு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாப வன் துய்
எழுப்பலம் $கம்ப.07445.2
அன்று ெகாள்ைக ேகண்மின் என்று மாெவாடு ஆளி ஏவினான் $கம்ப.07445.3
ஒன்றின் ேமல் ஒ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உழக்கி விட்டு எழுப்புவ.

$கம்ப.07445.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அன்று
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபந்திலன் $கம்ப.07446.1
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
மீ ண்டது என்று இராவணற்கு இயம்பலும் $கம்ப.07446.2
விைனயம் வல்ல நங்கள்_பதி.ெப.(நங்கள்_முன்.பன்.) உங்கள் தாைனேயாடு
ெசன்மின் என்று $கம்ப.07446.3
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல்ல ஆயிராைர ஏவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பினான் $கம்ப.07446.4
ெசன்றன பத்து நூற்றுச் சீrய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஓடி $கம்ப.07447.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதாங்கலான்தன் மனம்தனில்
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) மாற $கம்ப.07447.2
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முடிக்கும் என்னா
எண்ணின எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்ட
$கம்ப.07447.3
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ெகாற்ற மாக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா $கம்ப.07447.4

திண்திறல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறத்தலும் சுவாச
வாதம் $கம்ப.07448.1
மண்டுற வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வருவது ேபாவது ஆக
$கம்ப.07448.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதடக்ைக பற்றி
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உைட வலியினாேல $கம்ப.07448.3
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடிது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) புக்கா $கம்ப.07448.4
இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இன்று எழுப்பல் ஆம் வைக ஏது என்று $கம்ப.07449.1
துங்க ெவவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு ெமய் துணுக்கம் உற்றா $கம்ப.07449.2
அங்ைககள் தண்ட அஞ்சி ஆழ் ெசவி அதனினூடு $கம்ப.07449.3
சங்ெகாடு தாைர சின்னம் சைமவுறச் சாற்றலுற்றா $கம்ப.07449.4
ேகாடு இகல் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) கூடம் குந்தம் வல்ேலாகள்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07450.1
தாைடகள் சந்து மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எனும் அவற்றில்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07450.2
வாடிய ைகய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்னவற்கு
உைரப்ப பின்னும் $கம்ப.07450.3
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிைரத்திடும் விைரவின் என்றான் $கம்ப.07450.4
கட்டுறு கவன மா ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கடிதின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07451.1

மட்டு அற உறங்குவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைட
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மான $கம்ப.07451.2
விட்டு உற நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) ஓட்டி விைரவு
உள சாr வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07451.3
தட்டுறு குறங்கு ேபாலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) துயில் ெகாள்வது ஆனான்
$கம்ப.07451.4
ெகாய் மலத் ெதவுங்கலான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குைரகழல்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய $கம்ப.07452.1
உய்யலாம் வைககள் என்று இங்கு எழுப்பல் ஆம் வைகேய ெசய்தும் $கம்ப.07452.2
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவனமா காலும் ஓய்ந்த $கம்ப.07452.3
ெசய்யலாம் வைக ேவறு உண்டநூ ெசப்புதி தெரழுய என்றா $கம்ப.07452.4
இைட ேபரா இைளயாைன இைண ஆழி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்ேத
$கம்ப.07453.1
பைட ேபரா வரும்ேபாதும் பைதயாத உடம்பாைன $கம்ப.07453.2
மைட ேபராச் சூலத்தால் மழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாணு எறிந்தானும்
$கம்ப.07453.3
புைட ேபராத் துயிலாைனத் துயில் எழுப்ப் ெகாணக என்றான். $கம்ப.07453.4
என்றலுேம அடிவணங்கி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐஞ்ஞூறு இராக்கதகள்
$கம்ப.07454.1
வன்ெதவுழிலால் துயில்கின்ற மன்னவன்தன் மாடு அணுகி $கம்ப.07454.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
கதுப்பும் உற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முசலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிப்ப $கம்ப.07454.3

ெபான்றினவன் எழுந்தாற் ேபால் புைட
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு எழுந்திருந்தான்
$கம்ப.07454.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உட்க முரண்
திைசப் பைனக்ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.07455.1
தாவரும் திைசயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சலித்திட
கதிரும் உட்க $கம்ப.07455.2
பூ உளான் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேமலான் ெபாருப்பினான் முதல்வ ஆய
$கம்ப.07455.3
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.07455.4
விண்ணிைன இடறும் ேமாலி விசும்பிைன
நிைறக்கும்_ெப.எச்.(நிைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.07456.1
கண்ெணனும் அைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) கடல்களின்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07456.2
எண்ணினும் ெபrயன் ஆன இலங்ைகய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
பின்ேனான் $கம்ப.07456.3
மண்ணிைன அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் என
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07456.4
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உணத் தகும் $கம்ப.07457.1
வைறக்கு அைமந்தன ஊெனாடு வாக்கிய $கம்ப.07457.2

நைறக் குடங்கள் ெபறான் கைட நக்குவான் $கம்ப.07457.3
இறக்க_குைற.எச்.(இறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகத்திைன எய்துவான்
$கம்ப.07457.4
ஆறு நூறு சகடத்து அடிசிலும் $கம்ப.07458.1
நூறு நூறு குடம் க(ள்)ளும் நுங்கினான் $கம்ப.07458.2
ஏறுகின்ற பசிைய எழுப்பினான் $கம்ப.07458.3
சீறுகின்ற முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இரு ெசங்கணான் $கம்ப.07458.4
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) ஏற்ைற ஓ ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அறுநூற்ைறயும்
$கம்ப.07459.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) இன்றிேய
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இைற ஆறினான் $கம்ப.07459.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஏற்றது ேகாடும் என்ேற பிறங்கு $கம்ப.07459.3
உருைம ஏற்ைறப் பிைசந்து எr ஊதுவான் $கம்ப.07459.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் இராவணன்
நின்ெறனத் $கம்ப.07460.1
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியன்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கடலின் திைர $கம்ப.07460.2
ெநrந்தது அன்ன புருவத்து ெநற்றியான் $கம்ப.07460.3
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாr
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) தூங்குவான்
$கம்ப.07460.4
உதிர வாrேயாடு ஊெனாடு எலும்பு ேதால் $கம்ப.07461.1

உதிர வாr நுகவது ஓ ஊணினான் $கம்ப.07461.2
கதிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயிரப் பைணக் ைகயினான் $கம்ப.07461.3
கதிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயிரக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலினான் $கம்ப.07461.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பசிக்கு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என எஃகிேனாடு
$கம்ப.07462.1
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் $கம்ப.07462.2
வரும் களிற்றிைனத் தின்றனன் மால் அறா $கம்ப.07462.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) க(ள்)ளில் திrகின்றது ஓ ஆைசயான் $கம்ப.07462.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏகம் திருத்திய ேதாளினான் $கம்ப.07463.1
சூல ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எனப் ெபாலி ேதாற்றத்தான் $கம்ப.07463.2
காலன்ேமல் நிமிமத்தன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாரு $கம்ப.07463.3
காலன் ேமல் நிமி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மயிக் கற்ைறயான் $கம்ப.07463.4
எயில் தைலத் தகர தலத்து இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.07464.1
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கர தலத்து எற்றினான் $கம்ப.07464.2
அயில் தைலத் ெதாட அங்ைகயன் சிங்க ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) $கம்ப.07464.3
அயிறைலத் ெதாட அங்கு அகல் வாயினான் $கம்ப.07464.4
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கிடந்துழி உம்பக்கும் உற்று உயி $கம்ப.07465.1
குடல் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கா
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாளினான் $கம்ப.07465.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
நின்றதன்ேமல் கதழ் $கம்ப.07465.3

வட கடுங்கனல் ேபால் மயிப் பங்கியான் $கம்ப.07465.4
திக்கு அடங்கலும் ெவன்றவன் சீறிட $கம்ப.07466.1
மிக்கு அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கதி
அங்கிகள் $கம்ப.07466.2
புக்கு அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமருப் புைழ என
$கம்ப.07466.3
ெதாக்கு அடங்கித் துயில்தரு கண்ணினான் $கம்ப.07466.4
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) இறங்கும் கன வைரக் ைகம்மைல $கம்ப.07467.1
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) இறங்கும் மதத்தின துய்த்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
$கம்ப.07467.2
ஓம்புறும் முைழ என்று உய மூக்கினன் $கம்ப.07467.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பட ெசவிப்
பாழியான் $கம்ப.07467.4
கூயினன் நும்முன் என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கூறலும்
$கம்ப.07468.1
ேபாயினன் நக ெபாம்ெமன்று இைரத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07468.2
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வல்ைல நுைழந்து மதிெதவுடும் $கம்ப.07468.3
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) குன்று அ(ன்)ன
ெகாள்ைகயான் $கம்ப.07468.4
நிைல கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுமதிள் ேகாபுரத்து
$கம்ப.07469.1

அைல கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைகய
அண்ணைலக் $கம்ப.07469.2
ெகாைல கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கும்பகருணன் ஓ $கம்ப.07469.3
மைல கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ேபால
வணங்கினான் $கம்ப.07469.4
வன் துைணப் ெபருந்தம்பி வணங்கலும் $கம்ப.07470.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆரத் தழுவினான் $கம்ப.07470.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காெலாடும் $கம்ப.07470.3
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ைறத்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன ெசய்ைகயான்
$கம்ப.07470.4
உடன் இருத்தி உதிரத்ெதவுடு ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நைறக் $கம்ப.07471.1
குடன் நிைரத்தைவ ஊட்டி தைசக்
ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07471.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நுைரத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கதிக் குழாம் $கம்ப.07471.3
புைட நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி பல் கலன்
பூட்டினான் $கம்ப.07471.4
ேபர விட்ட ெபரு வலி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.07472.1
ஊர விட்ட களிற்ெறாடும் ஓடுநாள் $கம்ப.07472.2
ேசார விட்ட சுடமணி ஓைடைய $கம்ப.07472.3

வரபட்டம்

என நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வக்கினான்

$கம்ப.07472.4
ெமய் எலாம் மிளி மின்ெவயில் வசிட

$கம்ப.07473.1
ெதவுய்யில் வாசத் துவ துைதந்து
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07473.2
கய்யின் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமனியில் $கம்ப.07473.3
தெயமூவம் நாறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) உம் ேசத்தினான்
$கம்ப.07473.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) எழுந்தது ேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விண்ணிைனத்
$கம்ப.07474.1
ெதவுட உயந்தவன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைடச் சுற்றினான் $கம்ப.07474.2
இடபம் உந்தும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இரு நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.07474.3
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஈந்த கவசமும் கட்டினான் $கம்ப.07474.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆயத்தம் யாைவயும்
$கம்ப.07475.1
என்ன காரணத்தால் என்று இயம்பினான் $கம்ப.07475.2
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணிைனத் $கம்ப.07475.3
துன்னு ேதாளும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துடியா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07475.4
வானரப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனய மானிட $கம்ப.07476.1
ேகா நகப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சுற்றின ெகாற்றமும் $கம்ப.07476.2
ஏைன உற்றன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இன்
உயி $கம்ப.07476.3

ேபானகத் ெதவுழில் முற்றுதி ேபாய் என்றான் $கம்ப.07476.4
ஆனேதா ெவஞ்சமம் அலகில் கற்புைடச் $கம்ப.07477.1
சானகி துய இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தவிந்தது இல்ைலேயா $கம்ப.07477.2
வானமும் ைவயமும் வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்புகழ் $கம்ப.07477.3
ேபானேதா புகுந்தேதா ெபான்றும் காலேம $கம்ப.07477.4
கிட்டியேதா ெசரு கிள ெபான் சீைதையச் $கம்ப.07478.1
சுட்டியேதா முனம் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசாற்களால் $கம்ப.07478.2
திட்டியின் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அன்ன கற்பின் ெசல்விைய $கம்ப.07478.3
விட்டிைலேயா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விதியின்
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $கம்ப.07478.4
கல்லலாம் உலகிைன வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) கட்டவும் $கம்ப.07479.1
ெசால்லலாம் ெபருவலி இராமன் ேதாள்கைள $கம்ப.07479.2
ெவல்லலாம் என்பது சீைத ேமனிையப் $கம்ப.07479.3
புல்லலாம் என்பது ேபாலுமால் ஐயா $கம்ப.07479.4
புலத்தியன் வழிமுதல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்யறு $கம்ப.07480.1
குலத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அழிந்தது ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
முற்றுேமா $கம்ப.07480.2
வலத்து இயல் அழிவதற்கு ஏது ைம அறு $கம்ப.07480.3
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் ந இயல் என்னும் நரதால்
$கம்ப.07480.4

ெகாடுத்தைன இந்திரற்கு உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெகாற்றமும்
$கம்ப.07481.1
ெகடுத்தைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கிைளயும் நின்ைனயும் $கம்ப.07481.2
படுத்தைன பலவைக அமர தங்கைள $கம்ப.07481.3
விடுத்தைன ேவறு இனி வடும்

இல்ைலயால் $கம்ப.07481.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உனக்கு அஞ்சி இன்று ஒளித்ததால் அதன் $கம்ப.07482.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) முனம் உழத்தலின் வலியும்
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.07482.2
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உனக்கு
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அங்கு அதைன
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07482.3
இற முன் அங்கு யா உைன எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாட்டுவா $கம்ப.07482.4
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுேம அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07483.1
ெநஞ்சமும் கருமமும் உைரயுேம ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) $கம்ப.07483.2
வஞ்சமும் பாவமும் ெபாய்யும் வல்ல நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.07483.3
உஞ்சுேமா அதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைற உண்டாகுேமா $கம்ப.07483.4
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன
இயம்பி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு $கம்ப.07484.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது உணத்துவது
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாடிேயல் $கம்ப.07484.2

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நாயக நயக்கிலாய்
எனின் $கம்ப.07484.3
ெபான்றிைன ஆகேவ ேகாடி ேபாக்கு இலாய் $கம்ப.07484.4
காலினின் கருங்கடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காற்றது
$கம்ப.07485.1
ேபால வன் குரங்கு உள சீைத ேபாகிலள் $கம்ப.07485.2
வாலிைய உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கிழித்து ஏக வல்லன $கம்ப.07485.3
ேகால் உள யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உேளம் குைற உண்டாகுேமா
$கம்ப.07485.4
ைதயைல விட்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சரணம் தாழ்ந்து
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07486.1
ஐ அறு தம்பிேயாடு அளவளாவுதல் $கம்ப.07486.2
உய்திறம் அன்று எனின் உளது ேவறும் ஓ $கம்ப.07486.3
ெசய்திறம் அன்னது தெரழுயக் ேகட்டியால் $கம்ப.07486.4
பந்தியில் பந்தியில் பைடைய விட்டு அைவ $கம்ப.07487.1
சிந்துதல்_ெதா.ெப.(சிந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதம்புதல் $கம்ப.07487.2
மந்திரம் அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வலி எலாம் உடன் $கம்ப.07487.3
உந்துதல் கருமம் என்று உணரக் கூறினான் $கம்ப.07487.4
உறுவது தெரழுய அன்று உன்ைனக் கூயது $கம்ப.07488.1
சிறுெதவுழில் மனிதைரக் ேகாறி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்கு $கம்ப.07488.2
அறிவுைட அைமச்சன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அல்ைல அஞ்சிைன $கம்ப.07488.3

ெவறிவிது உன் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
விளம்பினான் $கம்ப.07488.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கிள ெசருவினுக்கு உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) மாண்டைன
$கம்ப.07489.1
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைசெயாடு நறவும்
ெபற்றைன $கம்ப.07489.2
இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் $கம்ப.07489.3
உறங்குதி ேபாய் என உைளயக் கூறினான் $கம்ப.07489.4
மானிட இருவைர வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்றும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.07490.1
கூனுைடக் குரங்ைகயும் கும்பிட்டு உய்ெதவுழில் $கம்ப.07490.2
ஊனுைட உம்பிக்கும் உனக்குேம கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $கம்ப.07490.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrகிேலன்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.07490.4
தருக என்ேத பைட சாற்று என் கூற்ைறயும் $கம்ப.07491.1
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முன் வானமும் மண்ணும்
மற்றவும் $கம்ப.07491.2
இருைக வன் சிறுவேராடு ஒன்றி என்ெனாடும் $கம்ப.07491.3
ெபாருக ெவம்ேபா எனப் ேபாதல் ேமயினான் $கம்ப.07491.4
அன்னது கண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தம்பியானவன்
$கம்ப.07492.1
ெபான் அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபாறுத்தியால் என $கம்ப.07492.2

வல் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூலத்ைத வலத்து வாங்கினான் $கம்ப.07492.3
இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர உளது என்னக் கூறினான் $கம்ப.07492.4
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வருெவன் என்று உைரக்கிேலன் விதி $கம்ப.07493.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பிட
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்த
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) $கம்ப.07493.2
ெபான்றுெவன் ெபான்றினால் ெபாலன்ெகாள் ேதாளிைய $கம்ப.07493.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நாயக விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $கம்ப.07493.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பைகஞனும் இராமன் தம்பி ைக $கம்ப.07494.1
மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்ைமயால் $கம்ப.07494.2
தந்திரம் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உறு சாம்பல் பின்னரும் $கம்ப.07494.3
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனக்கு உறுவது
ஆற்றுவாய் $கம்ப.07494.4
என்ைன ெவன்றுள எனில் இலங்ைக காவல $கம்ப.07495.1
உன்ைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உயருதல்
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஆதலால் $கம்ப.07495.2
பின்ைன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்ணுதல்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய்வைள $கம்ப.07495.3
தன்ைன நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அளிப்பது தவத்தின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
அேரா $கம்ப.07495.4

இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர முதல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07496.1
குற்றமும் உள எனின் ெபாறுத்தி ெகாற்றவ $கம்ப.07496.2
அற்றதால் முகத்தினில் விழித்தல் ஆrய $கம்ப.07496.3
ெபற்றெனன் விைட என ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கம்ப.07496.4
அவ்வழி இராவணன் அைனத்து நாட்டமும் $கம்ப.07497.1
ெசவ்வழி நெராடும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேதக்கினான் $கம்ப.07497.2
எவ்வழிேயாகளும் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கினா $கம்ப.07497.3
இவ்வழி அவனும் ேபாய் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07497.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைட கடிப்பு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்றி ஏகுக $கம்ப.07498.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட இளவேலாடு என்ற ேபச்சினால் $கம்ப.07498.2
வரும் பைட வந்தது வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளாகள் தம் $கம்ப.07498.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அைட மலமுடி தூளி தூக்கேவ $கம்ப.07498.4
ேதக்ெகாடி யாைனயின் பதாைக ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறு $கம்ப.07499.1
தாக்ெகாடி என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தைதந்து வங்குவ

$கம்ப.07499.2
ேபாக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தூளி ேபாய்த் துறக்கம் புக்கிட
$கம்ப.07499.3

ஆப்பன துைடப்பன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடுவ $கம்ப.07499.4
எண் உறு பைடக்கலம் இழுக எற்றிட $கம்ப.07500.1
நண்ணுறு ெபாறிகளும் பைடக்கு நாயக $கம்ப.07500.2
கண் உறு ெபாறிகளும் கதுவ கண் அகல் $கம்ப.07500.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எலாம் கrந்து வழ்ந்தவால்

$கம்ப.07500.4
ேதெசல கrெசல ெநருக்கிச் ெசம்முகக் $கம்ப.07501.1
காெசல ேதெசல புரவிக் கால் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.07501.2
தாெசலக் கைடெசலச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைனயும் $கம்ப.07501.3
பா ெசலற்கு அrது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் $கம்ப.07501.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாளr ஆளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.07502.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மதகr பூதம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.07502.2
மா இரு ஞாலத்ைதச் சுமப்ப வாங்குவது $கம்ப.07502.3
ஏய் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுடமணித் ேத ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஏறினான் $கம்ப.07502.4
ேதாமரம் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேகால் மழு
$கம்ப.07503.1
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நாஞ்சில் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழு $கம்ப.07503.2
வாம வில் வல்ைலயம் கைணயம் மற்று உள $கம்ப.07503.3

ேசம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட எலாம் சுமந்து ெசன்றவால் $கம்ப.07503.4
நைறயுைடத் தசும்ெபாடு நறிதின்
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
$கம்ப.07504.1
குைறவு இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சகடம் ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெகாடு $கம்ப.07504.2
பிைறயுைட எயிற்றவன் பின்பு ெசன்றன $கம்ப.07504.3
முைற முைற ைக ெகாடு முடுகி நட்டுவா $கம்ப.07504.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பற்பல உதவும் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நைற
$கம்ப.07505.1
பின்று அரு பிலன் இைடப் ெபய்யுமாறு ேபால் $கம்ப.07505.2
வன்திறல் இரு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) வழங்க மாந்திேய $கம்ப.07505.3
ெசன்றனன் யாவரும் திடுக்கம் எய்தேவ $கம்ப.07505.4
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) தரு குரங்ெகாடு கழிவது அன்று
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.07506.1
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) தரு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடிக்கு
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேநருேமா $கம்ப.07506.2
பிணம் தைலப்பட்டது ெபயவது எங்கு இனி $கம்ப.07506.3
உணந்தது கூற்றம் என்று உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஓடினா $கம்ப.07506.4
பாந்தளின் ெநடுந்தைல வழுவி பாெராடும் $கம்ப.07507.1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு மால்வைர
$கம்ப.07507.2

ேபாந்தது ேபால் ெபாலந் ேதrல்
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07507.3
ஏந்தைல ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இராமன் ேநாக்கினான் $கம்ப.07507.4
வைண

என்று உணrன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதவுடும் $கம்ப.07508.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெகாடியது வய ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சீயமால்
$கம்ப.07508.2
பூண் ஒளி மாபினன் யாவன் ேபாலுமால் $கம்ப.07508.4
ேதாஞூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசலத் ெதவுடந்து ேநாக்குறின் $கம்ப.07509.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல கழியுமால் நடுவண்
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ $கம்ப.07509.2
தாளுைட மைல ெகாலாம் சமரம் ேவட்டது ஓ $கம்ப.07509.3
ஆள் என உணகிேலன் ஆ ெகாலாம்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07509.4
எழும் கதிரவன் ஒளி மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கணும்
$கம்ப.07510.1
விழுங்கியது இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெமய்யினால் ெவrஇ $கம்ப.07510.2
புழுங்கும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும்பைட இrயல் ேபாகின்றது
$கம்ப.07510.3
அழுங்கல் இல் சிந்ைதயாய் யா ெகாலாம்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07510.4

அரக்கன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrயின் ேசைனைய
$கம்ப.07511.1
ெவருக் ெகாள ேதான்றுவான்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடேமா $கம்ப.07511.2
தெரழுக்கிேலன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு தெரழுயும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07511.3
ெபாருக்ெகன வடண

புகறியால் என்றான் $கம்ப.07511.4
ஆrயன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற அடி இைண இைறஞ்சி ஐய
$கம்ப.07512.1
ேப இயல் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பின்னவன் எனக்கு
முன்ேனான் $கம்ப.07512.2
கா இயல் காலன் அன்ன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கும்பகருணன் என்னும்
$கம்ப.07512.3
கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) சூலத்தான் என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைல கூறல் உற்றான் $கம்ப.07512.4
தவன் நுணங்கியரும் ேவதத் தைலவரும் உணரும் தன்ைமச் $கம்ப.07513.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலrன் ேமைலத் திைசமுகன் உணரும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) $கம்ப.07513.2
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து அசுரகள் படுவது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07513.3
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து இைமயவ படுவ
எந்தாய் $கம்ப.07513.4
ஆழியாய் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆகுவான் $கம்ப.07514.1
ஏைழ வாழ்வு உைட எம் முேனான் $கம்ப.07514.2
தாழ்வு இலா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தம்பிேயான் $கம்ப.07514.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளும் உறங்குவான் $கம்ப.07514.4
காலனா உயிக் காலனால் $கம்ப.07515.1
காலின் ேமல் நிமி காலினான் $கம்ப.07515.2
மாலினா ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாைகேய $கம்ப.07515.3
சூலேம ெகாடு சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07515.4
தாங்கு ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
கால் $கம்ப.07516.1
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ஒன்றிைன உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ேகான் $கம்ப.07516.2
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெநஞ்சன் விழுந்திலான் $கம்ப.07516.3
தூங்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுழற்றினான்
$கம்ப.07516.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெயாடு காைலயும்
$கம்ப.07517.1
பிழிந்து சாறுெகாள் ெபற்றியான் $கம்ப.07517.2
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உக
ஆழிந $கம்ப.07517.3

இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காலினின் எற்றுவான்
$கம்ப.07517.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உரத்தினான் $கம்ப.07518.1
ேமல் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடுக்கினான்
$கம்ப.07518.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தினான் $கம்ப.07518.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரத்தினான் $கம்ப.07518.4
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாள் சாr திrந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07519.1
கறங்கு அலாது கணக்கு இலான் $கம்ப.07519.2
இறங்கு தாரவன் இன்றுகாறு $கம்ப.07519.3
உறங்கலால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உய்ந்ததால் $கம்ப.07519.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூ உடூளா
$கம்ப.07520.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உண்டது ைகக்ெகாள்வான் $கம்ப.07520.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டவன் ஆழிவாய் $கம்ப.07520.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உண்டவ நல்கினான் $கம்ப.07520.4
மின்னின் ஒன்றிய விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளா $கம்ப.07521.1
முன் நில் என்று அம முற்றினா $கம்ப.07521.2
என்னில் என்றும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எண்ணிலா $கம்ப.07521.3
ெவன்னில் அன்றி விழித்திலான் $கம்ப.07521.4

தருமம் அன்று இதுதான் இதால் $கம்ப.07522.1
வரும் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) உயி மாய்வு எனா
$கம்ப.07522.2
உருமின் ெவய்யவனுக்கு உைர $கம்ப.07522.3
இருைம ேமலும் இயம்பினான் $கம்ப.07522.4
மறுத்த தம் முைன வாய்ைமயால் $கம்ப.07523.1
ஒறுத்தும் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உணத்தினான்
$கம்ப.07523.2
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாள்வது ெமய் எனா
$கம்ப.07523.3
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
எதி எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07523.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனா $கம்ப.07524.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நதி உணத்தினான் $கம்ப.07524.2
இன்று காலன் முன் எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07524.3
என்று ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினான்
$கம்ப.07524.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் இரவி
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இவைன இன்று $கம்ப.07525.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பயனும் இல்ைல கூடுேமல் கூட்டிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07525.2

நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) புrதும் மற்று இந் நிருத
ேகான் இடரும் நங்கும் $கம்ப.07525.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நிைனந்ேதன் என்றான் நாதனும் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
ஈது என்றான் $கம்ப.07525.4
ஏகுதற்கு உrயா யாேர என்றலும் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.07526.1
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று அடிேயன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அறிவினால் அவைன
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.07526.2
ேசகு அறத் தெரறுட்டி ஈண்டுச் ேசருேமல் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) என்றான்
$கம்ப.07526.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒப்பானும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என விைடயும் ஈந்தான்
$கம்ப.07526.4
தந்திரக் கடைல நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடையச் சாந்தான்
$கம்ப.07527.1
ெவந்திறலவனுக்கு ஐய வடணன்

விைரவின் உன்பால் $கம்ப.07527.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்னச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இலா உவைக கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07527.3
சிந்ைதயால் களிக்கின்றான்தன் ெசறிகழல் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேசத்தான்
$கம்ப.07527.4
முந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினாைன
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி மூழ்கப் புல்லி
$கம்ப.07528.1

உய்ந்தைன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபானாய் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உவக்கின்ேறன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07528.2
சிந்தைன முழுதும் சிந்த ெதளிவு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
ேபால மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07528.3
வந்தது என் தனிேய என்றான் மைழயின் ந வழங்கு கண்ணான் $கம்ப.07528.4
அவயம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபற்றவாறும் அமரரும்
ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07529.1
உவய ேலாகத்திலுள்ள சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்ேதன்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.07529.2
கவிஞrன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மிக்காய் காலன் வாய்க் களிக்கின்ேறம்பால்
$கம்ப.07529.3
நைவ உற வந்தது என் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அமுது உண்பாய்
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்பாேயா $கம்ப.07529.4
குலத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அழிந்தேதனும் குமர மற்று உன்ைனக்
ெகாண்ேட $கம்ப.07530.1
புலத்தியன் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) மாயாப் புண்ணியம் ெபாருந்திற்று என்னா
$கம்ப.07530.2
வலத்து இயல் ேதாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்கின்ேறன் மன்ன வாைய $கம்ப.07530.3
உலத்திைன திrய வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
உைளகின்றது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அந்ேதா $கம்ப.07530.4
அறப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைணவ தம்ைம அபயம் என்று
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்ைனத் $கம்ப.07531.1

துறப்பது_ெதா.ெப.(துற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.) துணியா தங்கள்
ஆ உயி துறந்தேபாதும் $கம்ப.07531.2
இறப்பு எனும் பயத்ைத விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.07531.3
பிறப்பு எனும் புன்ைம இல்ைல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ெகால் ெபயந்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.07531.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்பற்கு அடிைம ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனாேல $கம்ப.07532.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூன்றும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அற மாற்றி மற்றும் $கம்ப.07532.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைம இம்ைமேய தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ
$கம்ப.07532.3
பிற_ெப.(பிற_ெப.) மைன ேநாக்குேவைம உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) எனப் ெபறுதி
ேபாலாம் $கம்ப.07532.4
நதியும் தருமம் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைலைமயும்
புலைமதானும் $கம்ப.07533.1
ஆதி அம் கடவுளாேல அருந்தவம் ஆற்றிப் ெபற்றாய் $கம்ப.07533.2
ேவதிய ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ெசால்லால் விளிவு இலா ஆயுப் ெபற்றாய்
$கம்ப.07533.3
சாதியின் புன்ைம இன்னும் தவிந்திைல ேபாலும் தக்ேகாய் $கம்ப.07533.4
ஏற்றிய வில்ேலான் யாக்கும் இைறயவன் இராமன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07534.1

மாற்ற அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தம்பி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மற்ைறேயா முற்றும்
நின்றா $கம்ப.07534.2
கூற்றமும் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) எம்ைமக்
ெகால்லிய விதியும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07534.3
ேதாற்ற எம் பக்கல் ஐய ெவவ்வலி ெதவுைலய
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07534.4
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அேயாத்தி ேவந்தற்கு அைடக்கலம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கம்ப.07535.1
உய்கிைல என்னின் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கராய் உள்டூளா
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07535.2
எய்கைண மாrயாேல இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாழ்
முழுதும் பட்டால் $கம்ப.07535.3
ைகயினால் எள் ந நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழிப்பாைரக் காட்டாய் $கம்ப.07535.4
வருவதும் இலங்ைக மூதூப் புைல எலாம் மாண்ட பின்ைன $கம்ப.07536.1
திரு உைற மாபேனாடும் புகுந்து பின் என்றும் தராப் $கம்ப.07536.2
ெபாருவ அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்க்கப்
ேபாதுதி விைரவின் என்றான் $கம்ப.07536.3
கருமம் உண்டு உைரப்பது என்றான் உைர என கழறலுற்றான் $கம்ப.07536.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உறு சிந்ைதேயற்கும் இன் அருள் சுரந்த
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.07537.1

அருளும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேசrன் ஒன்ேறா அவயவமும்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்றி $கம்ப.07537.2
மருள் உறு பிறவி ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மருந்தும் ஆம் மாறிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07537.3
உருளுறு சகட வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $கம்ப.07537.4
எனக்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்து இலங்ைகயும் அரசும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07538.1
நினக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) தருெவன்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் ஏவலின் ெநடிது நிற்ெபன்
$கம்ப.07538.2
உனக்கு இதின் உறுதி இல்ைல உத்தம உன்பின்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07538.3
மனக்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) துைடத்து
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரைபயும் விளக்கு
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.07538.4
ேபாதேலா அrது ேபானால் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல்ைல
வல்ேல $கம்ப.07539.1
சாதேலா சரதம் நதி அறத்ெதவுடும்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய் $கம்ப.07539.2
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயேம
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ஐய $கம்ப.07539.3

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கேம
பிடிக்க_குைற.எச்.(பிடிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் $கம்ப.07539.4
தயைவ ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) சிறந்தவ
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உற்றா $கம்ப.07540.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அைவ தந்ைதமா என்று உணவேரா தருமம் பாப்பா
$கம்ப.07540.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைவ அறிதி அன்ேற நினக்கு
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உைரப்பது என்ேனா $கம்ப.07540.3
தூயைவ துணிந்த ேபாது பழி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுடவது உண்டநூ $கம்ப.07540.4
மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) குரவ தம்ைம மாதைர மற்று உடூளாைர
$கம்ப.07541.1
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன் உயி அன்னாைர
உதவி ெசய்தாேராடு ஒன்ற $கம்ப.07541.2
துக்கம் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுடச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு
பூண்டநூ $கம்ப.07541.3
மிக்கது நலேன ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வடுேபறு

அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $கம்ப.07541.4
தவிைன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவெனாடும் தங்கு இலாேதா
$கம்ப.07542.1
வ விைன

உறுதல் ஐய ேமன்ைமேயா கீ ழ்ைம தாேனா $கம்ப.07542.2

ஆய்விைன உைடைய அன்ேற அறத்திைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07542.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) விைன ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அன்ேறா ெகான்றனன் தவத்தின் மிக்கான் $கம்ப.07542.4
கண்ணுதல் தைம ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கமலத்து
முைளத்த தாைத $கம்ப.07543.1
அண்ணல்தன் தைலயின் ஒன்ைற அறுக்க என்று அைமந்தான் அன்ேற
$கம்ப.07543.2
புண்ணுறு புலவு ேவேலாய் பழிெயாடும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்ைன $கம்ப.07543.3
எண்ணுறு நரகின் வழ்வது

அறிஞரும் இயற்றுவாேரா $கம்ப.07543.4
உடலிைடத் ேதான்றிற்று ஒன்ைற
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அதன் உதிரம் ஊற்றி
$கம்ப.07544.1
சுடல் உறச் சுட்டு ேவறு ஓ மருந்தினால் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தவ
$கம்ப.07544.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ேகாட்டம் ேதய்த்துக் கழிவது கருமம் அன்றால்
$கம்ப.07544.3
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) உைட அலங்கல் மாப மதி உைடயவக்கு மன்ேனா
$கம்ப.07544.4
காக்கலாம் நும்முன் தன்ைன எனின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டது
இல்ைல $கம்ப.07545.1
ஆக்கலாம் அறத்ைத ேவேற என்னினும்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல்ைல $கம்ப.07545.2

தக்கலாம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) சிrக்கலாம் ெசருவில் ஆவி $கம்ப.07545.3
ேபாக்கலாம் புகலாம் பின்ைன நரகு அன்றிப் ெபாருந்திற்று உண்டநூ $கம்ப.07545.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கிள ெசருவில்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந்திைல மண்ணின்
ேமலா $கம்ப.07546.1
இறங்கிைன இன்று காறும் இளைமயும் வறிேத ஏக $கம்ப.07546.2
உறங்கிைன என்பது அல்லால் உற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளேதா என்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07546.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயிைர நத்து
ேமற்ெகாள்வான் அைமந்தது ஐயா $கம்ப.07546.4
திரு மறு மாபன் நல்க அனந்தரும்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வப் $கம்ப.07547.1
ெபருைமயும் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்தி ஈறு இலா
நாளும் ெபற்றாய் $கம்ப.07547.2
ஒருைமேய அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) உrைமேய உளேத
ஒன்றும் $கம்ப.07547.3
அருைமேய இவற்றின் இல்ைல காலமும் அடுத்தது ஐயா $கம்ப.07547.4
ேதவக்கும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) நல்க இலங்ைகயின்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபற்றால் $கம்ப.07548.1
ஏவக்கும் சிறிைய அல்ைல யா உைன
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈட்டா $கம்ப.07548.2
மூவக்கும் தைலவ ஆன மூத்தியா அறத்ைத முற்றும் $கம்ப.07548.3

காவற்குப் புrந்து நின்றா காகுத்த ேவடம் காட்டி $கம்ப.07548.4
உன் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளா உன்ெனாடும் ஒருங்கு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07549.1
என் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளா இக்குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் $கம்ப.07549.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளா தைலெயாடும் திrவ
அன்ேற $கம்ப.07549.3
புன்மக்கள் தருமம் பூணாப் புலமக்கள் தருமம் பூண்டால் $கம்ப.07549.4
முனிவரும் கருைண ைவப்ப மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகத்தும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07550.1
இனிவரும் பைகயும் இல்ைல ஈறு உண்டு என்று இரங்கல்ேவண்டா $கம்ப.07550.2
துனிவரும் ெசறுந ஆன ேதவேர துைணவ ஆவ $கம்ப.07550.3
கனி வரும் காலத்து ஐய பூக் ெகாய்யக் கருதலாேமா $கம்ப.07550.4
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகேன உன்ைனக் கருைணயால்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.07551.1
காதலால் என்ேமல் ைவத்த கருைணயால் கருமம் ஈேத $கம்ப.07551.2
ஆதலால் அவைனக் காண அறத்ெதவுடும் திறம்பாது ஐய $கம்ப.07551.3
ேபாதுவாய் நேய என்னப் ெபான் அடி இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
பூண்டான் $கம்ப.07551.4
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அம் ெதவுைடயல் மாைலச் சுடமுடி படியில் ேதாய
$கம்ப.07552.1

பம்பு ெபான் கழல்கள் ைகயால் பற்றினன் புலம்பும் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.07552.2
தம்பிைய எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
தறுகண் ஊடு $கம்ப.07552.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புண் ந ெசாrய
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைனயன
விளம்பலுற்றான் $கம்ப.07552.4
ந ேகால வாழ்ைவ நச்சி ெநடிது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வளத்துப் பின்ைனப்
$கம்ப.07553.1
ேபாக் ேகாலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டாற்கு
உயிெகாடாது அங்குப் ேபாேகன் $கம்ப.07553.2
தாக் ேகால ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைமந்த என் துய தவித்தி
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07553.3
கா ேகால ேமனியாைனக் கூடுதி கடிதின் ஏகி $கம்ப.07553.4
மலrன்ேமல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் வழு
இலா வரத்தினால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07554.1
உைலவு இலாத் தருமம் பூண்டாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உளதைனயும்
உள்ளாய் $கம்ப.07554.2
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உலகுக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உனக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தக்கேதயால் $கம்ப.07554.3
புைலயுறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புகழேதயால் $கம்ப.07554.4

கருத்து இலா இைறவன் தைம கருதினால் அதைனக் காத்துத் $கம்ப.07555.1
திருத்தலாம் ஆகில் அன்ேறா திருத்தலாம் தராதுஎதி.ம.வி.எச்.(த_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07555.2
ெபாருத்து உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டாேமா ெபாருெதவுழிற்கு உrய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07555.3
ஒருத்தrன் முன்னம் சாதல் உண்டவக்கு உrயது அம்மா $கம்ப.07555.4
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அம் ெதவுைடயல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

சுடுகைண துரப்ப
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07556.1
ெவம்பு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனேயாடும் ேவறு உள கிைளஞேராடும்
$கம்ப.07556.2
உம்பரும் பிறரும் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மூவுலைக ஆண்டு $கம்ப.07556.3
தம்பிய இன்றி மாண்டு கிடப்பேனா தைமயன் மண்ேமல் $கம்ப.07556.4
அைண இன்றி அயந்த ெவன்றி அஞ்சினா நைகயது ஆக $கம்ப.07557.1
பிைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கண்ணாள் பங்கன் ெபருங்கிr ெநருங்கப் ேபத்த
$கம்ப.07557.2
பைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) திரள்ேதாள் கால பாசத்தால் பிணிப்பக் கூசித்
$கம்ப.07557.3
துைண இன்றிச் ேசறல் நன்ேறா ேதாற்றுள கூற்றின் சூழல் $கம்ப.07557.4
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) இட்டுச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இஞ்சித் திருநகச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேதறி $கம்ப.07558.1
வம்பு இட்ட தெரழுயல் எம்முன் உயிெகாண்ட பைகைய
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07558.2

அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இட்டுத் துன்னம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண் உைட ெநஞ்ேசாடு
ஐய $கம்ப.07558.3
கும்பிட்டு வாழ்கிேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூற்ைறயும்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07558.4
அனுமைன வாலி ேசைய அருக்கன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) தன்ைன அம்ெபான்
$கம்ப.07559.1
தனு உைடயவைர ேவறு ஓ நலைன சாம்பன் தன்ைன $கம்ப.07559.2
கனி ெதவுட குரங்கின் ேசைனக் கடைலயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07559.3
பனி துைடத்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பருதியின் திrெவன்
பாத்தி $கம்ப.07559.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) கண்டு அஞ்சி
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமரேபால் அrகள் ஓட
$கம்ப.07560.1
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடி ேவைல ெதவுடவது ஓ ேதாற்றம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07560.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் கடலும் ஓட ெநருப்ெபாடு காலும் ஓட $கம்ப.07560.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெகாள் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஓட கறங்கு
எனத் திrவன் காண்டி $கம்ப.07560.4
ெசரு விைட அஞ்சா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் கண்
எதி ேசவ ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07561.1

கருவைர கனகக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்னல் ஆம் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07561.2
இருவரும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று அங்கு ஆ
உளா அவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07561.3
ஒருவரும் திrய ஒட்ேடன் உயி சுமந்து உலகில் என்றான் $கம்ப.07561.4
தாழ்க்கிற்பாய் அல்ைல என் ெசால் தைலக் ெகாளத் தக்கது என்று $கம்ப.07562.1
ேகட்கிற்பாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவெராடும் ெகழ இய நட்ைப
$கம்ப.07562.2
ேவட்கிற்பாய் இனி ஓ மாற்றம் விளம்பினால் விைளவு உண்டு என்று
$கம்ப.07562.3
சூழ்க்கிற்பாய் அல்ைல யாரும் ெதவுழ நிற்பாய் என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07562.4
ேபாதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஐய பின்ைனப் ெபான்றினாக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07563.1
ேவதிய ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தன்ைன ேவண்டிைன
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைம $கம்ப.07563.2
ஆதி நூல் மரபினாேல கடன்களும் ஆற்றி ஏற்ற $கம்ப.07563.3
மாதுய நரகம் நண்ணா வண்ணமும் காத்தி மன்ேனா $கம்ப.07563.4
ஆகுவது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலத்து
அழிவதும் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்திப்
$கம்ப.07564.1
ேபாகுவது அயேல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றினும் ேபாதல் திண்ணம் $கம்ப.07564.2

ேசகு அற உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) நின்னின்
யா உள வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ெசய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07564.3
ஏகுதி எம்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்கைல
என்றும் உள்ளாய் $கம்ப.07564.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன மீ ட்டும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இறுகப்
புல்லி $கம்ப.07565.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி நிைறகணால் ெநடிது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07565.2
இன்ெறாடும் தவிந்தது அன்ேற உடன் பிறப்பு என்று விட்டான் $கம்ப.07565.3
ெவன்றி ெவந் திறலினானும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அடித்
தலத்து வழ்ந்தான்

$கம்ப.07565.4
வணங்கினான் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கண்ணும் வதனமும் மனமும் வாயும் $கம்ப.07566.1
உணங்கினான் உயிேராடு யாக்ைக ஒடுங்கினான் உைரெசய்து இன்னும்
$கம்ப.07566.2
பிணங்கினால் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல்ைல ெபயவது
என்று உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபந்தான்
$கம்ப.07566.3
குணங்களால் உயந்தான் ேசைனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம்
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்ப $கம்ப.07566.4
கள்ள ந வாழ்க்ைகேயைமக் ைகவிட்டு காலும் விட்டான் $கம்ப.07567.1

பிள்ைளைம துறந்தான் என்னாப் ேபது உறும் நிைலயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07567.2
ெவள்ள ந ேவைல தன்னில் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ந வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ெவங்கண் $கம்ப.07567.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ந எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாறி உதிர ந ஒழுக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07567.4
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருத ேகானும் இராமைன
இைறஞ்சி எந்தாய் $கம்ப.07568.1
உய்திறன் உைடயாக்கு அன்ேறா அற ெநறி ஒழுக்கம்
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கம்ப.07568.2
ெபய்திறன் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபசினன் ெபயருந்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.07568.3
ெசய்திலன் குலத்து மானம் தந்திலன் சிறிதும் என்றான $கம்ப.07568.4
ெகாய் திறச் சைடயின் கற்ைற ெகாந்தளக் ேகாலக்
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.07569.1
ெநாய்தினில் துளக்கி ஐய நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) எதி
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) முேனாைன $கம்ப.07569.2
எய்து இறத் துணித்து வழ்த்தல்

இனிது அன்று என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) $கம்ப.07569.3
ெசய் திறன் இனி ேவறு உண்டநூ விதிைய யா தக்ககிற்பா $கம்ப.07569.4
என இனிது உைரக்கும் ேவைல இராக்கத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) என்னும்
$கம்ப.07570.1

கைனகடல் கவியின் தாைனக் கடலிைன
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கட்டி $கம்ப.07570.2
முைன ெதவுழில் முயன்றதாக மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) முற்றத் $கம்ப.07570.3
தனி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூளி ஆத்தது ஆத்தில பரைவ தள்ளி
$கம்ப.07570.4
ஓடின புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஓடின உருைளத் திண்ேத
$கம்ப.07571.1
ஓடின மைலகள் ஓட ஓடின உதிரப் ேப ஆறு $கம்ப.07571.2
ஆடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலைக ேமல்ேமல் $கம்ப.07571.3
ஆடின பதாைக ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடின
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அம்மா $கம்ப.07571.4
மூைளயும் தைசயும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூr $கம்ப.07572.1
வாஞூளாடும் குழம்பு பட்டா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரக்க மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.07572.2
ஆள் அழி குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம்ெபான்
$கம்ப.07572.3
ேதாஞூளாடு மரனும் கல்லும் சூலமும் ேவலும்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07572.4
எய்தன நிருத கல்லால் எறிந்தன கவிகள் ஏந்திப் $கம்ப.07573.1
ெபய்தன அரக்க பற்றிப் பிைசந்தன அrகள் பின்றா $கம்ப.07573.2
ைவதன யாதுதான வலித்தன வானர ஈச $கம்ப.07573.3
ெசய்தன பிறவும் ெவம்ேபா திைகத்தன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07573.4

நrைன ஓட்டும் காற்றும் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எதி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரும்
$கம்ப.07574.1
ேபா இைணயாக ஏன்று ெபாருகின்ற பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07574.2
ேதrைன ஓட்டி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
திருவிைனத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தங்கள் $கம்ப.07574.3
ஊrைன ேநாக்கா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உதிர ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளான் $கம்ப.07574.4
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07575.1
பூழியில் பட்டு ெசந்நப் புணrயில் பட்டு ெபாங்கும் $கம்ப.07575.2
சூழியின் பட்ட ெநற்றிக் களிற்ெறாடும் துரந்த ேதrன் $கம்ப.07575.3
ஆழியில் பட்ட அன்ேற அவனியில் பட்ட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07575.4
குன்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும் பாrல்
குதிக்கும்_ெப.எச்.(குதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவங்கூலம் பற்றி $கம்ப.07576.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்ைற எற்றும் உைதக்கும் விட்டு உழக்கும் வாrத் $கம்ப.07576.2
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தின்று உமிழும் பற்றிச்
சிரங்கைளத் திருகும் ேதய்க்கும் $கம்ப.07576.3
ெமன்று ெமன்று இழிச்சும் விண்ணில்
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ேமல் பிைசந்து பூசும்
$கம்ப.07576.4

வாrயின் அமுக்கும் ைகயால் மண்ணிைடத் ேதய்க்கும் வாr $கம்ப.07577.1
நrைடக் குவிக்கும் அப்பால் ெநருப்பிைட
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.07577.2
ேதrைட எற்றும் எட்டுத் திைசயினும் ெசல்லச் சிந்தும் $கம்ப.07577.3
தூrைட மரத்து ேமாதும் மைலகளில்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07577.4
பறந்தன அமர அஞ்சி பல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணத்தின் பம்மல்
$கம்ப.07578.1
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெநடுந்திைச நான்கும்
நான்கும் $கம்ப.07578.2
மைறந்தன ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலக்குலம் வற்றி வற்றிக்
$கம்ப.07578.3
குைறந்தன குரக்கு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெகான்றனன் கூற்றும் கூச
$கம்ப.07578.4
மற்று இனி ஒருவன்ேமல் ஓ மரெனாடும் கற்கள் வசப்
 $கம்ப.07579.1
ெபற்றிலம் ஆதும் அன்ேற இன்ெறாடும் ெபறுவது ஆேமல் $கம்ப.07579.2
அற்றன தங்கும் என்னா அrக்குலத் தைலவ பற்றி $கம்ப.07579.3
எற்றின எறிந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைண ெநடுந்ேதாளில் ஏற்றான்
$கம்ப.07579.4
கல்ெலாடு மரனும் ேவரும் கட்ைடயும் காலில்
தண்டும்_ெப.எச்.(தண்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07580.1

புல்ெலாடு பிறவும் என்ன ெபாடிப் ெபாடி ஆகிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07580.2
இல்ைல மற்று எறியத் தக்க எற்றுவ
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.07580.3
பல்ெலாடு பல்லுெமன்று பட்டன குரங்கு முட்டி $கம்ப.07580.4
குன்றின் வழ்
 குrஇக் குழாத்தின் குழாம் ெகாளக் குதித்துக்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07581.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றி ைகத்தலம் ேதயக் குத்தி
$கம்ப.07581.2
வன்திறல் எயிற்றால் கவ்வி. வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) மடியக் கீ ளா $கம்ப.07581.3
ஒன்றும் ஆகின்றது இல்ைல என்று
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07581.4
மூலேம மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மூழ்கிக்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ ெபாருப்ைப முற்றும்
$கம்ப.07582.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேமல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கால் ேபால் ைகயினால் கடிதின் வாங்கி $கம்ப.07582.2
நலன் ேமல் நிமிந்தது ஆங்கு ஓ ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எனத் திrத்து
விட்டான் $கம்ப.07582.3
சூலேம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூறி முறுவலும்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07582.4

ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ேதடின் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ஆம் பிறக்கும் என்னாப்
$கம்ப.07583.1
புயங்கேள பைடகள் ஆகத் ேத எதி ஓடிப் புக்கான் $கம்ப.07583.2
இயங்களும் கடலும் ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இடிகளும்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாரும் $கம்ப.07583.3
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகாளக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஓச்சிக் குத்தினான்
உைதத்தான் பல்கால் $கம்ப.07583.4
ைகத்தலம் சலித்து காலும் குைலந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கருத்து முற்றான்
$கம்ப.07584.1
ெநய்த்தைல அழலின் காந்தி எrகின்ற நலன் தன்ைன $கம்ப.07584.2
எய்த்து உயி பைதத்து வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

எற்றினான்
இடது ைகயால் $கம்ப.07584.3
முத்தைலச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஓச்சான் ெவறுங்ைகயான் என்ன ெவள்கி
$கம்ப.07584.4
ஆண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அங்கதன் ஆண்டுச் சால
$கம்ப.07585.1
நண்டது ஓ ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி $கம்ப.07585.2
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் வாழ்த்தத்
$கம்ப.07585.3
தூண்டினன் அதைன அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் ேதாளின் ஏற்றான் $கம்ப.07585.4

ஏற்றேபாது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
எண்ணருந் துகளது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07586.1
வற்று

வற்று

ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடி விழுதலும்
கவியின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.07586.2
ஊற்றம் ஏது எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைடந்தது குமரன்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07586.3
சீற்றமும் தானும் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெபயத்திலன் சிறிதும் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.07586.4
இடக்ைகயால் அரக்கன் ஆங்கு ஓ எழு முைன வயிரத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
$கம்ப.07587.1
தடுக்கலாம் தரத்தது அல்லா வலியது தடுக்கின் வாங்கி $கம்ப.07587.2
மடக்குவாய் உயிைர என்னா வசினான்

அதைன ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.07587.3
தடக்ைகயால் பிடித்துக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தன்ைன
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07587.4
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சுழற்றி மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபருவலி அரக்கன் தன்ைன $கம்ப.07588.1
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும் ஏறு
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) எr மடுத்து இயங்குமா ேபால்
$கம்ப.07588.2

அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி குடிப்ெபன் என்னா
அனல் விழித்து ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்டி
$கம்ப.07588.3
ெகாடித் தடந் ேதrன் முன்னக்
குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி குறுகி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07588.4
நின்றவன் தன்ைன அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07589.1
ெபான்ற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனப் புரவலன்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாேனா $கம்ப.07589.2
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மகேனா எம் ஊ அனல்
மடுத்து அரக்க தம்ைம $கம்ப.07589.3
ெவன்றவன் தாேனா யாேரா விளம்புதி விைரவின் என்றான் $கம்ப.07589.4
நும்முைன வாலில் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநான்
திைச நான்கும் தாவி $கம்ப.07590.1
மும்முைன ெநடுேவல் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) முளr அம் சரணம்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07590.2
ெவம்முைன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நின்ைன என்
வாலின் வக்கித்

$கம்ப.07590.3
தெமமூமுைன இராமன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வணங்கிடச் ெசல்ெவன் என்றான்
$கம்ப.07590.4
உந்ைதைய மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ அம்பால்
உயி உண்ட உதவிேயாற்குப் $கம்ப.07591.1

பந்தைனப் பைகையச் ெசற்றுக் காட்டைல என்னின் பாேரா $கம்ப.07591.2
நிந்தைன நின்ைனச் ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) நிைனந்தாய் ேநேர $கம்ப.07591.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrவ
அன்ேற வரராய்

வைசயில் தந்தா $கம்ப.07591.4
இத்தைல வந்தது என்ைன இராமன்பால் வாலின் ஈத்து $கம்ப.07592.1
ைவத்தைலக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்று
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைதத்த
$கம்ப.07592.2
முத்தைல அயிலின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) முதுகு உற மூr வால் ேபால்
$கம்ப.07592.3
ைகத்தலம் காலும் தூங்கக் கிடத்தைலக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.07592.4
அற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தேலாடும் அனல்
விழித்து அசனி குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.07593.1
உற்றது ேபாலும் என்னும் ஒலிபட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உட்க $கம்ப.07593.2
ெபான் தடந் ேதாளின் வசிப்

புைடத்தனன் ெபாறியின் சிந்தி $கம்ப.07593.3
இற்றது நூறு கூறாய் எழுமுைன வயிரம் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) $கம்ப.07593.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) இறத் தடக்ைக ஓச்சித்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தறுகணாைனக் $கம்ப.07594.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறப்புறுவன் என்னாத்
தைலயுறக் குதிக்குங் காைலப் $கம்ப.07594.2
புண்திறப்புற வலாளன் ைகயினால் புைகந்து குத்த $கம்ப.07594.3

மண்திறப்பு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்

மாருதி
இைமப்பின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07594.4
மறித்தவன் அவைனத் தன்ைக வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.07595.1
குறித்துற எறியலுற்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.07595.2
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) முற்றப்
பரப்பிைடப் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ேள $கம்ப.07595.3
ெசறித்தெனச் சுrக்க வசித்

தத்தைன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.07595.4
தைலயினில் ைதத்து ேவறு ஓதைல என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்த $கம்ப.07596.1
மைலயிைனக் ைகயின் வாங்கி மாருதி வயிர மாபின் $கம்ப.07596.2
உைல உற ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்ெசய்
கம்மிய கூடம் ஒப்பக் $கம்ப.07596.3
குைல உறு ெபாறிகள் சிந்த வசி
 ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டி ஆத்தான்
$கம்ப.07596.4
அவ்வழி வாலி ேசைய அrக்குல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

அஞ்சா $கம்ப.07597.1
வவ்வின ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா
மாருதி வாைன முற்றும் $கம்ப.07597.2
கவ்வியது அைனயது ஆங்கு ஓ ெநடுவைர கடிதின் வாங்கி $கம்ப.07597.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் ஆற்றலாைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07597.4
எறிகுெவன் இதைன நின்ேமல் இைமப்புறும் அளவில் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.07598.1
மறிகுவது அன்றி வல்ேல மாற்றிைன என்னின் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கம்ப.07598.2
அறிகுவ எவரும் பின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன்ேனாடு அமரும்
ெசய்ேயன் $கம்ப.07598.3
பிறிகுெவன் உலகில் வல்ேலாய் ெபரும்புகழ் ெபறுதி என்றான் $கம்ப.07598.4
மாற்றம் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரப்பக் ேகளா மைல முைழ
திறந்தது என்னக் $கம்ப.07599.1
கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நைகத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகாணந்த
குன்ைற $கம்ப.07599.2
ஏற்றெனன் ஏற்ற காலத்து இைற அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் $கம்ப.07599.3
ேதாற்றெனன் உனக்கு என் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சுருங்கும் என்று அரக்கன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07599.4
மாருதி வல்ைல ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நில் அடா மாட்டாய்
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07600.1
ேபருதி உயிெகாண்டு என்று ெபருங்ைகயால்
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்ட $கம்ப.07600.2
கா உதி வயிரக் குன்ைறக் காத்திலன் ேதாள்ேமல் ஏற்றான் $கம்ப.07600.3
ஓ உதி நூறு கூறாய் உக்கது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உட்க $கம்ப.07600.4

இளக்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைக
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவனது
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.07601.1
அளக்குறற் பாலும் ஆகா குல வைர அமrன்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07601.2
துளக்குறும் நிைலயன் அல்லன் சுந்தரத் ேதாளன் வாளி $கம்ப.07601.3
பிளக்குேமல் பிளக்கும் என்னா மாருதி
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.07601.4
எழுபது ெவள்ளத் துள்ளா இறந்தவ
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாரும் $கம்ப.07602.1
முழுவதும் மாள்வ இன்ேற இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வலத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முச்சூல்
$கம்ப.07602.2
கழுவினில் என்று வாேனா கலங்கினா நடுங்கினா ஓ $கம்ப.07602.3
ெபாழுதினில் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் திrயும் என்று
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07602.4
தாக்கினா தாக்கினா தம் ைகத்தலம் சலித்தது அன்றி $கம்ப.07603.1
நூக்கினா ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) இல்ைல ேநாவு ெசய்தாரும் இல்ைல
$கம்ப.07603.2
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓ குரங்கினது அடியும் இன்றிப் $கம்ப.07603.3
ேபாக்கினான் ஆண்ைமயாேல புதுக்கினான் புகைழ அம்மா $கம்ப.07603.4
சங்கத்து ஆ குரங்கு சாய தாபத என்னத் தக்கா $கம்ப.07604.1

இங்கு உற்றா அல்லேராதான் ேவறும் ஓ இலங்ைக உண்டநூ $கம்ப.07604.2
எங்கு உற்றா எங்கு உற்றா என்று
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து இைமேயா அஞ்ச
$கம்ப.07604.3
துங்கத் ேதாள்ெகாட்டி ஆத்தான் கூற்ைறயும் துணுக்கம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07604.4
பறந்தைல தன்னில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவியின் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
$கம்ப.07605.1
இறந்தது கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இrதலின் யாரும் இன்றி
$கம்ப.07605.2
வறந்தது ேசாr பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளந்தது மகர
ேவைல $கம்ப.07605.3
குைறந்தது உவாவுற்று ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ க்ெகாண்டது என்ன
$கம்ப.07605.4
குன்றும் கற்களும் மரங்களும் குைறந்தன குரங்கின் $கம்ப.07606.1
ெவன்றி அம் ெபருஞ்ேசைன ஓ பாதியின் ேமலும் $கம்ப.07606.2
அன்று ேதய்ந்தது என்று உைரத்தலும் அமர கண்டு உவப்பச் $கம்ப.07606.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கினன் ஒருதனிச்
சுமித்திைர சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $கம்ப.07606.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
சிைலயிைன அரக்கிய நகுெபான் $கம்ப.07607.1

பூண் எறிந்தன படியிைட இடி ெபாடித்து என்ன $கம்ப.07607.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எறிந்தன திைச ெசவிடு எறிந்தன அலைக $கம்ப.07607.3
தூண் எறிந்தன ைகெயடுத்து ஆடின துணங்ைக $கம்ப.07607.4
இலக்குவன் கடிது ஏவின இைர
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரப்ப
$கம்ப.07608.1
சிைலக் கடுங்கைண ெநடுங்கணம் சிைறயுடன் ெசல்வ $கம்ப.07608.2
உைலக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவதும்பிட வாய்
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கம்ப.07608.3
குலக் கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கம்ப.07608.4
அைல பைடத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கைரச் சில கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.)
அrவ $கம்ப.07609.1
சில சிரத்திைனத் துணித்து அைவ திைசெகாண்டு ெசல்வ $கம்ப.07609.2
ெகாைல பைடத்த ெவங் களத்திைட விழாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவ $கம்ப.07609.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பைடத்தன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சரங்கள் $கம்ப.07609.4
உருப் பதங்கைன ஒப்பன சில கைண ஓைடப் $கம்ப.07610.1
ெபாருப்பதங்கைள உருவி மற்று அப்புறம் ேபாவ $கம்ப.07610.2
ெசருப்பதம் ெபறா அரக்கதம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல சிந்தி $கம்ப.07610.3
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முைழபுகு பாம்பின் $கம்ப.07610.4
மின் புகுந்தன பல்குழுவாம் என மிளிவ $கம்ப.07611.1

ெபான் புகுந்து ஒளி வடிம்பின கடுங்கைண ேபாவ $கம்ப.07611.2
முன்பு நின்றவ முகத்திற்கும் கைடக்குைழ முதுகின் $கம்ப.07611.3
பின்பு நின்றவ மிடற்றிற்கும் விைச
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிறழா $கம்ப.07611.4
ேபாத்த ேபrயின் கண்ணன காளத்தின் ெபாகுட்ட $கம்ப.07612.1
ஆத்த வாயன ைகயன ஆைனயின் கழுத்த $கம்ப.07612.2
ஈத்த ேதரன இவுளியின் தைலயன எவக்கும் $கம்ப.07612.3
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கன கலந்தன
இலக்குவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.07612.4
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எலாம் வால் ெசவி
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07613.1
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உகும் கண்கள்
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெநடுங்கரம்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07613.2
ெசருப் புகும் கடுங்காத்திரம்
இழந்தன_வி.மு.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) சிகரப்
$கம்ப.07613.3
ெபாருப்பு உருண்டன ஆம் எனத் தலத்திைடப் புரண்ட $கம்ப.07613.4
நிரந்தரம் ெதவுைட ெநகிழ்த்தலின் திைச எங்கும்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07614.1
சரம் தைலத்தைலப் படப்பட மயங்கின சாய்ந்த $கம்ப.07614.2

உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) தலத்துற உைழத்தவால் பிைழத்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்ைல $கம்ப.07614.3
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலாக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.)
$கம்ப.07614.4
பல்லவப் பைட பட படு புரவிய பல்கால் $கம்ப.07615.1
வில்லுைடத் தைலயாஞூளாடு சூதைர வழ்த்த

$கம்ப.07615.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்குருதியின் ஈப்புண்ட அல்லால் $கம்ப.07615.3
ெசல்லகிற்றில நின்றில ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேதகள் $கம்ப.07615.4
ேபைழ ஒத்து அகல் வாயன ேபய்க்கணம் முகக்கும் $கம்ப.07616.1
மூைழ ஒத்தன கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அற வழ்ந்தன

முைறசால் $கம்ப.07616.2
ஊைழ ஒத்தன ஒருகைண ைதத்தன உதிரத் $கம்ப.07616.3
தாழி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவங்குருதியில் மிதப்பன
தைலகள் $கம்ப.07616.4
ஒட்டி நாயகன் ெவன்றி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிமுைளகள் $கம்ப.07617.1
அட்டி ைவத்தன பாலிைக நிகத்தன
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07617.2
நட்டவாம் என வழ்ந்தன

துடிகளின் நைவத $கம்ப.07617.3
வட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) கணில் வதிந்தன வருண சாமைரகள் $கம்ப.07617.4
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கைண ெநற்றியில்
படுெதவுறும் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.07618.1

அrந்த அங்குசத்து அங்ைகயின் கல்வியின் அைமயா $கம்ப.07618.2
திrந்த ேவகத்த பாககள் தந்தன ெசருேந $கம்ப.07618.3
புrந்த வானரத் தாைனயில் புக்கன புயலின் $கம்ப.07618.4
ேவனிலான் அன்ன இலக்குவன் விடுகைண விலக்க $கம்ப.07619.1
மான ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கதம்
பைடக்கல வாr $கம்ப.07619.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான வன்திைசெதவுறும்
ெபாறிக்குலம் ெபாடிப்ப $கம்ப.07619.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் உடன் விசும்பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிந்தென
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.07619.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைடந்தன ெதவுடந்து ேபாய்க் ெகாய் உைளக் கடுமாக்
$கம்ப.07620.1
குரம் குைடந்தன ெவrந் உறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாற்றத் $கம்ப.07620.2
திரம் குைடந்தன அணி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக்குலம் குைடந்த
$கம்ப.07620.3
அரம் குைடந்தன அயில் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாளிகள் அம்மா $கம்ப.07620.4
துரக்கும் ெமய்யுணவு இருவிைனகைள எனும்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07621.1
கரக்கும் வரைத

தைமைய எனும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டநூம்
$கம்ப.07621.2
இரக்கம் நங்கின அறத்ெதவுடும் திறம்பின எனினும் $கம்ப.07621.3

அரக்க ஆக்ைகைய அரம்ைபய தழுவின
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07621.4
மறக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதவுழில் அரக்ககள் மறுக்கிலா
மைழேபால் $கம்ப.07622.1
நிறக் ெகாடுங்கைண ெநருப்ெபாடு நிகவன
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07622.2
இறக்கம் எய்தின யாவரும் எய்தின எனின் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.07622.3
துறக்கம் என்பதின் ெபrயது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது எனச் ெசால்ேலம்
$கம்ப.07622.4
ஒருவைரக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஒருவைரச் சிரம் மற்று அங்கு
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.07623.1
குைர கழல்துைண ேதாளிைண பிற மற்றும் ெகாளலால் $கம்ப.07623.2
விரவலப் ெபறா ெவறுைமய ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
ெவவ்ேவறு $கம்ப.07623.3
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) கற்றன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
இலக்குவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.07623.4
சிலவைரக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிலவைரச் ெசவி சில_ெப.(சில_ெப.) நாசி
$கம்ப.07624.1
சிலவைரக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிலவைரக் கண் ெகாளும் ெசயலால்
$கம்ப.07624.2
நிலவைரத் தரு ெபாருள்வழித் தண்தமிழ் நிரப்பும் $கம்ப.07624.3

புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ெசால் துைற புrந்தவும்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) புங்கம்
$கம்ப.07624.4
அறத்தின் இன் உயி அைனயவன் கைணபட அரக்க $கம்ப.07625.1
இறத்தும் இங்கு இைற நிற்பின் என்று இrயலின்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07625.2
திறத்திறம் படத் திைச ெதவுறும் திைசெதவுறும் சிந்திப் $கம்ப.07625.3
புறத்தின் ஓடின ஓடின குருதிேய ேபால $கம்ப.07625.4
ெசருவில் மாண்டவ ெபருைமயும் இலக்குவன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07626.1
வrவில் ஆண்ைமயும் ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலத்தியன் மருமான் $கம்ப.07626.2
திrபுரம் ெசற்ற ேதவனும் இவனுேம ெசருவின் $கம்ப.07626.3
ஒருவிலாள என்று ஆயிரம்கால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்தான் $கம்ப.07626.4
பட ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடந் தட்டு இைடத் திைசெதவுறும் பாக
$கம்ப.07627.1
கடவுகின்றது காற்றினும் மனத்தினும் கடியது $கம்ப.07627.2
அடல் வயங்ெகாள் ெவஞ்சீயம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆக்கின்றது அம்ெபான் $கம்ப.07627.3
வட ெபருங்கிr ெபாருவு ேத ஓட்டினன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07627.4
ெதவுைளெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுகச் சுட ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேதமிைசத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07628.1

வைளெகாள் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
ெவஞ்ெசருத் ெதவுழில் மைலய $கம்ப.07628.2
கிைளெகாளாது இகல் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாருதி கிைடத்தான்
$கம்ப.07628.3
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வள்ளேல ஏறுதி ேதாள்மிைச என்றான்
$கம்ப.07628.4
ஏறினான் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr இைமயவ ஆசி $கம்ப.07629.1
கூறினா எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தது வானரக்
குழுவும் $கம்ப.07629.2
நூறு பத்துைடப் பத்தியின் ெநாறில் பr
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07629.3
ஆறு ேதrனும் அகன்றது அனுமன்தன் தடந் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.07629.4
தன்னின் ேந பிற_ெப.(பிற_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலாது இல்லவன்
ேதாள்ேமல் $கம்ப.07630.1
துன்னு ேப ஒளி இலக்குவன்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் $கம்ப.07630.2
ெபான்னின் மால்வைர ெவள்ளி மால்வைர மிைசப் ெபாலிந்தது $கம்ப.07630.3
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயம்புவது யாேதா $கம்ப.07630.4
ஆங்கு வரேனாடு

அம ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கன் $கம்ப.07631.1
தாங்கு பல்கைணப் புட்டிலும் தைகெபறக் கட்டி $கம்ப.07631.2

வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில்
ெவள்க $கம்ப.07631.3
வாங்கினான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வடவைர புைரவது ஓ வrவில்
$கம்ப.07631.4
இராமன் தம்பி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இராவணன் தம்பி
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இருேவம் $கம்ப.07632.1
ெபாராநின்ேறம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காணிய
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) புலேவா
$கம்ப.07632.2
பராவும் ெதவுல் ெசருமுைற வலிக்கு உrயன
பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07632.3
விராவு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அம விைளக்குதும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என விளம்பா $கம்ப.07632.4
ெபய் தவத்தின் ஓ ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எம்முடன்
பிறந்தாள் $கம்ப.07633.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லவள் நாசி ெவஞ்சினத்தால் $கம்ப.07633.2
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றவ மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெதவுட்டு
ஈத்த $கம்ப.07633.3
ைக தலத்திைடக் கிடத்துெவன் காக்குதி என்றான் $கம்ப.07633.4
அல்லினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிறத்தவன்
அைனயது பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07634.1
மல்லினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயத்தவன்
மாற்றங்கள் நும்பால் $கம்ப.07634.2

வில்லினால் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லது ெவந்திறல்
ெவள்கச் $கம்ப.07634.3
ெசால்லினால் ெசாலக் கற்றிலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07634.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கூறு ஆயது பிளந்தது ெவற்பு
$கம்ப.07635.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உறக் கிழிந்தது என்று இைமயவ
மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07635.2
கண் இரண்டினும் த உகக் கதிமுகப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.07635.3
எண் இரண்டிேனாடு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெதவுைட ெதவுடுத்து எய்தான் $கம்ப.07635.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) நாலுைடக் குலக் கr கும்பத்தில் குளித்த $கம்ப.07636.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஆற்றைல ஒதுக்கிய உரும் எனச் ெசல்வ $கம்ப.07636.2
ெவம்பு ெவஞ்சினத்து இராவணற்கு இைளயவன் விட்ட $கம்ப.07636.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) பத்திேனாடு எட்ைடயும் நான்கினால் அறுத்தான்
$கம்ப.07636.4
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின் அரக்கனும்
அமரைர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07637.1
ஒறுத்தது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உருவது திைசமுகன் உதவப் $கம்ப.07637.2
ெபாறுத்தது ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புக_ெப.(புக_ெப.) முகக்
கடுங்கைணப் புத்ேதள் $கம்ப.07637.3
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றிது வல்ைலேயல்
என்று ேகாத்து எய்தான் $கம்ப.07637.4

புrந்து ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசெதவுறும்
பகழியின் புயலாய் $கம்ப.07638.1
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வைத
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராமனுக்கு இைளயான்
$கம்ப.07638.2
தெரழுந்து மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தன்ைன ஓ தெயமூவ ெவங்
கைணயால் $கம்ப.07638.3
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்தலும்

ஆயிர உருச்சரம்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07638.4
ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெவங்கடுங்கைண அனுமன் ேமல் அழுத்தி
$கம்ப.07639.1
ஏறு ெவஞ்சரம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இளங்குமரன் ேமல் ஏற்றி $கம்ப.07639.2
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைட ெதவுடுத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியில் $கம்ப.07639.3
கூறு திக்ைகயும் விசும்ைபயும் மைறத்தனன் ெகாடிேயான் $கம்ப.07639.4
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிகள் எவற்ைறயும்
அவற்றினான் மாற்றி $கம்ப.07640.1
துைறத் தலந்ெதவுறும் தலந்ெதவுறும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத சுமக்கும் $கம்ப.07640.2
ெபாைறக்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கr பr
ஆளி மாப் பூதம் $கம்ப.07640.3
திறத்திறம்படத் துணித்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ேதைரயும் சிைதத்தான் $கம்ப.07640.4
ேத அழிந்தது ெசங்கதிச் ெசல்வைனச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07641.1

ஊ அழிந்ததுேபால் துரந்து ஊபவ உலந்தா $கம்ப.07641.2
ந அழிந்திடா ெநடுமைழக் குழாத்திைட
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07641.3
பார ெவஞ்சிைல அழிந்தெனத் துமிந்தது அப்பருவில் $கம்ப.07641.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாrைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இத்ேதrைடச்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07642.1
ெகாய் உைளக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) ேகாளr முதலிய குழுைவ
$கம்ப.07642.2
எய்து ெகான்றனேனா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மந்திரம் இயம்பி $கம்ப.07642.3
ைவது ெகான்றனேனா என வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மயந்தா $கம்ப.07642.4
ஊன்று ேதெராடு சிைல இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிளந் ெதவுப்பான் $கம்ப.07643.1
ஏன்று மற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இன் உயி குடிப்பல்
என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.07643.2
மூன்றும் ெவன்றைமக்கு இடுகுறி என்ன முச் சிைகத்தாய்த் $கம்ப.07643.3
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சுடச் சூல
ெவங்கூற்றிைனத் ெதவுட்டான் $கம்ப.07643.4
இழியப் பாய்ந்தனன் இருநிலம்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு கூறா $கம்ப.07644.1
கிழியப் பாய்புனல் கிளந்தெனக் கிளசினத்து அரக்கன் $கம்ப.07644.2
பழி அப்பால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பதாதி என்று
அனுமன்தன் படேதாள் $கம்ப.07644.3

ஒழியப் பாமிைச இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளவலும் உற்றான்
$கம்ப.07644.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின் இராவணன்
தம்பிமாடு உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07645.1
இற்ற தாைனயின் இருமடி இகல்பைட ஏவ $கம்ப.07645.2
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னது
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) முந்ந என முடுகிச் $கம்ப.07645.3
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆத்தது சுமித்திைர
சிங்கத்ைதத் ெதவுடந்து $கம்ப.07645.4
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானர இrயல் ேபாய்
மயங்கின எவரும் $கம்ப.07646.1
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்பைட துணித்திைடத்
தடுப்பருந் ெதவுழிலால் $கம்ப.07646.2
பrந்த அண்ணலும் பrவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஒருபுைட
படரப் $கம்ப.07646.3
புrந்த அந்ெநடுஞ் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் கருங்கடல் புக்கான் $கம்ப.07646.4
முருக்கின் நாள்மல முைக விrந்தால் அன்ன முரண்கண் $கம்ப.07647.1
அரக்க ெசம்மயிக் கருந்தைல அடுக்கலின் அைணகள் $கம்ப.07647.2
ெபருக்கினான் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) இைடப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.)
$கம்ப.07647.3
உருக்கினால் அன்ன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந ஆறுகள் ஒதுங்க $கம்ப.07647.4

கrயின் ைககளும் புரவியின் கால்களும் காலின் $கம்ப.07648.1
திrயும் ேதகளின் சில்லியும் அரக்கதம் சிரமும் $கம்ப.07648.2
ெசாrயும் ேசாrயின் துைறெதவுறும் துைறெதவுறும் சுழிப்ப $கம்ப.07648.3
ெநrயும் பல்பிணப் ெபருங்கைர கடந்தில நத்தம் $கம்ப.07648.4
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எழு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேகால் மழு குலிசம் $கம்ப.07649.1
மற்றும் ேவறு உள பைடக்கலம் இலக்குவன் வாளி $கம்ப.07649.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓடுவ ெதவுடந்து
இைட துணித்திட ெதவுைகயாய் $கம்ப.07649.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துண்டங்கள் படப்பட துணிந்தன
அனந்தம் $கம்ப.07649.4
குண்டலங்களும் ேமாலியும் ஆரமும் ேகாைவ $கம்ப.07650.1
தண்ைட ேதாள்வைள கடகம் என்று இைனயன தறுகண் $கம்ப.07650.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டங்ெகௗ◌ாடும் கைண
துரந்தன கதி சூழ் $கம்ப.07650.3
மண்டலங்கைள மாறுெகாண்டு இைமத்தன வானில் $கம்ப.07650.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்குைட சாமைர
ெநடுங்ெகாடி பதாைக $கம்ப.07651.1
சரம் தரும் சிைல ேகடகம் பிச்சம் ெமாய் சரங்கள் $கம்ப.07651.2
துரந்து ெசல்வன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந ஆறுகள் ேதாறும் $கம்ப.07651.3
நிரந்த ேபய்க்கணம் கைரெதவுறும் குவித்தன
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07651.4
ஈண்டு ெவஞ்ெசரு இைனயன நிகழ்வுழி எவக்கும் $கம்ப.07652.1

நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் மற்று ஒருதிைச
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07652.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்ெசரு இரவி கான்
முைளெயாடும் ெபாருதான் $கம்ப.07652.3
காண்தகும் என இைமயவ குழுக்ெகாண்டு கண்டா $கம்ப.07652.4
ெபாறிந்து எழு கண்ணினன் புைகயும் வாயினன் $கம்ப.07653.1
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கதிரவன்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) சீறினான் $கம்ப.07653.2
முறிந்தன அரக்கன் மா முரண் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
என $கம்ப.07653.3
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
விசும்பில் மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திேய
$கம்ப.07653.4
அம்மைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனி
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07654.1
ெசம்மைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவங்களிறும் ேசைனயின்
$கம்ப.07654.2
ெவம்மைல ேவழமும் ெபாருத ேவறு இனி $கம்ப.07654.3
எம்மைல உள அவற்கு எடுக் ெகாணாதன $கம்ப.07654.4
இவ்வைக ெநடுமைல இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாசுணம் $கம்ப.07655.1
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருததம் களிறும் கட்டு
அற $கம்ப.07655.2

அவ்வைக மைலயிைன ஏற்று ஓ அங்ைகயால் $கம்ப.07655.3
வவ்வினன் அரக்கன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுண_ெப.(அவுண_ெப.)
வாழ்த்தினா $கம்ப.07655.4
ஏற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயினால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அடா $கம்ப.07656.1
ஆற்றிய குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்று அளவு இல் ஆற்றலான் $கம்ப.07656.2
நற்றினும் நுணுகுறப் பிைசந்து நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) என $கம்ப.07656.3
தூற்றினன் இைமயவ துணுக்கம் எய்தினா $கம்ப.07656.4
ெசல்ெவேனா ெநடுங்கிr இன்னும்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனா $கம்ப.07657.1
எல்லவன் கான்முைள உணரும் ஏல்ைவயில் $கம்ப.07657.2
ெகால் என
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) குைறவு
இல் ேநான்பிேனா $கம்ப.07657.3
ெசால் எனப் பிைழப்பு இலாச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேசாவு இலான் $கம்ப.07657.4
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) பட்டனன்
என்று பாத்தவ $கம்ப.07658.1
விட்டு உலம்பிட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விசும்பில் ேசறலும் $கம்ப.07658.2
எட்டினன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்கினான் $கம்ப.07658.3
ஒட்டுேமா மாருதி அறத்ைத ஓம்புவான் $கம்ப.07658.4
சித்திர வனமுைலச் சீைத ேகள்வனா $கம்ப.07659.1

அத்திரு மிதிைலயில் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07659.2
பித்தன் ெவஞ்சிைலயிைன இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப ஒலி $கம்ப.07659.3
ஒத்தது சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அன்று இற்ற ஓைசேய $கம்ப.07659.4
நிருதனும் அைனயவன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநாக்கிேய $கம்ப.07660.1
கருதவும் இயம்பவும் அrது உன் ைக வலி $கம்ப.07660.2
அrயன முடிப்பதற்கு அைனத்து நாட்டினும் $கம்ப.07660.3
ஒருதனி உைள இதற்கு உவைம யாது என்றான் $கம்ப.07660.4
என்ெனாடு ெபாருதிேயல் இன்னும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அம
$கம்ப.07661.1
ெசான்னன புrவல் என்று அரக்கன் ெசால்லலும் $கம்ப.07661.2
முன் இனி எதிக்கிேலன் என்று
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07661.3
பின் இகல் பழுது எனாப் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கம்ப.07661.4
அற்றது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அரக்கன் ஆயுதம்
$கம்ப.07662.1
ெபற்றிலன் ெபயந்திலன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபற்றியில்
$கம்ப.07662.2
பற்றினன் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி பருதி
கான்முைள $கம்ப.07662.3
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ்ெவங் ைககளால் $கம்ப.07662.4

அரக்கனும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கம்ப.07663.1
தருக்கு இனி இன்ெறாடும் சைமயும்தான் எனா $கம்ப.07663.2
ெநருக்கினன் பற்றினன் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணா
வைக $கம்ப.07663.3
உருக்கிய ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) அன உதிரக் கண்ணினான் $கம்ப.07663.4
திrந்தன சாrைக ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) கண்டில $கம்ப.07664.1
புrந்தன ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசரு புைகயும் ேபாத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07664.2
எrந்தன உரும் எலாம் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) வாய்களும் $கம்ப.07664.3
ெசாrந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) தாம் இைறயும் ேசாந்தில $கம்ப.07664.4
உறுக்கின ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) உற்று இகல் $கம்ப.07665.1
முறுக்கின முைறமுைற அரக்கன் ெமாய்ம்பினால் $கம்ப.07665.2
ெபாறுக்கிலாவைக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புயங்களால்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07665.3
இறுக்கினன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிறிது உணவும்
எஞ்சினான் $கம்ப.07665.4
மண்டு அம இன்ெறாடு மடங்கும் மன் இலாத் $கம்ப.07666.1
தண்டல் இல் ெபரும்பைட சிந்தும் தக்கது ஓ $கம்ப.07666.2
எண்தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என $கம்ப.07666.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ேபாயினன் நிருத ேகா நக $கம்ப.07666.4

உரற்றின பறைவைய_ெப.(பறைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஊறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07667.1
சிரற்றின பாப்பினின் சிந்ைத சிந்திட $கம்ப.07667.2
விரல்துறு ைகத்தலத்து அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்துயித்து $கம்ப.07667.3
அரற்றின கவிக்குலம் அரக்க ஆத்தன $கம்ப.07667.4
நடுங்கின அமரரும் நா_ெப.(நா_ெப.)
உலந்து_வி.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவத்து $கம்ப.07668.1
ஒடுங்கின வானரத் தைலவ உள் முகிழ்த்து $கம்ப.07668.2
இடுங்கின கண்ணின எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சின $கம்ப.07668.3
மடங்கின ஆம் உயிப்பு என்னும் மாண்பின $கம்ப.07668.4
புழுங்கிய ெவஞ்சினத்து அரக்கன் ேபாகுவான் $கம்ப.07669.1
அழுங்கல் இல் ேகாள் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரவம் ஆயினான்
$கம்ப.07669.2
எழும் கதி இரவிதன் புதல்வன்_ெப.) எண்ணுற $கம்ப.07669.3
விழுங்கிய மதி என ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான் $கம்ப.07669.4
திக்கு உற விளக்குவான் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தயவன் $கம்ப.07670.1
ைமக்கரு நிறத்திைட மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உரு $கம்ப.07670.2
மிக்கதும் குைறந்ததும் ஆக ேமகத்துப் $கம்ப.07670.3

புக்கது புறத்தது ஆம் மதியும் ேபான்றனன் $கம்ப.07670.4
ஒருங்கு அம புrகிேலன் உன்ெனாடு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
$கம்ப.07671.1
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைரயிைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநகிலன் $கம்ப.07671.2
கருங்கடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்காலன் காலன்
வாழ் $கம்ப.07671.3
ெபருங்கரம் பிைசந்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பின்பு
ெசன்றனன் $கம்ப.07671.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபயரவன் அடியில் வழ்ந்தன

$கம்ப.07672.1
நாயக எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனி யாவ நாட்டினில்
$கம்ப.07672.2
காய்கதிச் ெசல்வைனப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயினன் $கம்ப.07672.3
ேபாயினன் அரக்கன் என்று இைசத்த பூசலா $கம்ப.07672.4
தயினும் முதிவுறச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினான் $கம்ப.07673.1
காய்கைண சிைலெயாடும் கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயினான் $கம்ப.07673.2
ஏ எனும் அளவினில் இலங்ைக மாநக $கம்ப.07673.3
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) மைழயின் ேமனியான்
$கம்ப.07673.4

உைடப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைணவைன உயிrன் ெகாண்டுேபாய்
$கம்ப.07674.1
கிைடப்பருங் ெகாடிநக அைடயின் ேகடு என $கம்ப.07674.2
ெதவுைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகழியின் மாr_ெப.(மாr.) தூத்து உற
$கம்ப.07674.3
அைடப்ெபன் என்று அைடத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் $கம்ப.07674.4
மாதிரம் மைறந்தன வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவய்யவன் $கம்ப.07675.1
ேசாதியின் கிளநிைல ெதவுடதல் ஓவின $கம்ப.07675.2
யாதும் விண்படகில இயங்கு காமைழ $கம்ப.07675.3
மீ து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றன விசும்பு
தூந்ததால் $கம்ப.07675.4
மனத்தினும் கடியது ஓ விைசயின் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07676.1
இனக் ெகாடும் பகழியின் மதிைல
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07676.2
நிைனத்தைவ நக்குதல்-ெதா.ெப.(நக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) இன்று என $கம்ப.07676.3
சினக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திறலவன் திrந்து ேநாக்கினான்
$கம்ப.07676.4
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் ைக கால் எனப் $கம்ப.07677.1
புண்டrகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) பூத்துப் ெபான்சிைல $கம்ப.07677.2
மண்டலம் ெதவுடந்து மண்_ெப.(மண்_ெப.)
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தது ஓ $கம்ப.07677.3

ெகாண்டலின் ெபாலிதரு ேகாலத்தான்தைன $கம்ப.07677.4
மடித்தவாய் ெகாழும்புைக வழங்க மாறு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) $கம்ப.07678.1
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்ெகாண்டு ஏறிட $கம்ப.07678.2
ெபாடித்த த நயனங்கள் ெபாறுக்கலாைமயால் $கம்ப.07678.3
இடித்தவன் தெழழுப்பினால் இடிந்த குன்று எலாம் $கம்ப.07678.4
மாக் கவந்தனும் வலி ெதவுைலந்த வாலி ஆம் $கம்ப.07679.1
பூக் கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணியும் ேபாலும்
என்று எைனத் $கம்ப.07679.2
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன இன் உயி $கம்ப.07679.3
காக்க வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண தக்கதால் $கம்ப.07679.4
உம்பிைய முனிந்திேலன் அவனுக்கு ஊதியாம் $கம்ப.07680.1
தும்பிைய முனிந்திேலன் ேதாற்ற வாலிதன் $கம்ப.07680.2
தம்பிைய முனிந்திேலன் சமரம் தன்னில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.07680.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இயல் சிைலயினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் $கம்ப.07680.4
ேதடிெனன் திrந்தெனன் நின்ைன திக்கு
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07681.1
ஓடியது உன்பைட உம்பி ஓய்ந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.07681.2
பாடு உற நடந்தனன் அனுமன் பாறினன் $கம்ப.07681.3

ஈடுறும் இவைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எளிதின் எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07681.4
காக்கிய வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என்னின் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $கம்ப.07682.1
பாக்கியம் தந்தது நின்ைன பல்முைற $கம்ப.07682.2
ஆக்கிய ெசரு எலாம் ஆக்கி எம்முைனப் $கம்ப.07682.3
ேபாக்குெவன் மனத்துறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கம்ப.07682.4
ஏதி ெவந்திறலிேனாய் இைமப்பு இேலா எதி $கம்ப.07683.1
ேபது உறு குரங்ைக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகப் பிணி $கம்ப.07683.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயினால் ேகாடி
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

எனின் $கம்ப.07683.3
சீைதயும் ெபயந்தனள் சிைறநின்றாம் என்றான் $கம்ப.07683.4
என்றலும் முறுவலித்து இராமன் யானுைட $கம்ப.07684.1
இன்துைண ஒருவைன எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் $கம்ப.07684.2
குன்றிைன அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) குைறக்கிேலன் எனின் $கம்ப.07684.3
பின்றிெனன் உனக்கு வில் பிடிக்கிேலன் என்றான் $கம்ப.07684.4
மீ ட்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கரங்களால்
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆைரைய $கம்ப.07685.1
மூட்டு அற நக்குவான் முயலும் ேவைலயில் $கம்ப.07685.2

வாட்டம் இல் ைவத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) வாளிகள்
$கம்ப.07685.3
ேசட்டு அகல் ெநற்றியின் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேசத்தினான் $கம்ப.07685.4
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதியின் ெசக்க
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07686.1
ெநற்றியின் ெநடுங்கைண ஒளிர நின்றவன் $கம்ப.07686.2
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிரவன் முைளக்கும்
முந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07686.3
உற்று எழும் அருணனது உதயம் ேபான்றனன் $கம்ப.07686.4
குன்றின் வழ்
 அருவியின் குதித்துக் ேகாத்து இழி_வி.(இழி_வி.) $கம்ப.07687.1
புன் தைலக் குருதிந முகத்ைதப் ேபாத்தலும் $கம்ப.07687.2
இன் துயில் எழுந்தென உணச்சி
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07687.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேதாற்றிலான் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07687.4
ெநற்றியில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி ெநடிது
இைமப்பன $கம்ப.07688.1
ெகாற்றவன் சரம் எனக் குறிப்பின் உன்னினான் $கம்ப.07688.2
சுற்று உற ேநாக்கினன் ெதவுழுது வாழ்த்தினான் $கம்ப.07688.3
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்கு எலாம்
முடிவுளான் தைன $கம்ப.07688.4
கண்டனன் நாயகன்தன்ைன கண்ணுறா $கம்ப.07689.1

தண்டல் இல் மானமும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாங்கினான் $கம்ப.07689.2
விண்டவன் நாசியும் ெசவியும் ேவெராடும் $கம்ப.07689.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்த் தமைரக் கூடினான்
$கம்ப.07689.4
வானரம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
மைழயும் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.07690.1
தானமும் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
தவமும் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.07690.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நரல் ேவைலயும் ெவற்பும்
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.07690.3
வானவேராடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) ஆத்தேத $கம்ப.07690.4
காந்து இகல் அரக்கன் ெவங்கரத்துள்
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07691.1
ஏந்தைல அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07691.2
ேவந்தனும் சானகி இலங்ைக ெவஞ்சிைறப் $கம்ப.07691.3
ேபாந்தனள் ஆம் எனப் ெபாருமல் நங்கினான் $கம்ப.07691.4

மத்தகம் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாடு உருவ
வாசிைல $கம்ப.07692.1
வித்தகன் சரம் ெதவுட ெமலிவு
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07692.2
சித்திரம் ெபறுதலின் ெசவியும் மூக்கும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07692.3
அத்திைசப் ேபாந்தனன் அல்லது ஒண்ணுேமா $கம்ப.07692.4
அக்கணத்து அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுக அங்ைக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07693.1
உக்கனன் கவி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்னும் உண்ைமயும் $கம்ப.07693.2
மிக்கு உய நாசியும் ெசவியும் ேவறு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கம்ப.07693.3
புக்கதும் உணந்தனன் உதிரப் ேபாைவயான் $கம்ப.07693.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ராகத் தடங்குன்றம் தாைர சால் $கம்ப.07694.1
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) கால் ெநடுமைழ ெசாrய ேகாத்து இழி_வி.(இழி_வி.)
$கம்ப.07694.2
ஊைதேயாடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன் $கம்ப.07694.3
மீ து உறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) யாறு
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியான்
$கம்ப.07694.4
எண் உைடத் தன்ைமயன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்
இலாப் $கம்ப.07695.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உைட தன்ைமயன் ஆய பீைடயால் $கம்ப.07695.2
புண் உைடச் ெசவிெயாடு மூக்கும் ேபான்றவால் $கம்ப.07695.3

கண்ணுைடக் குழிகளும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கால்வன $கம்ப.07695.4
ஏசியுற்று எழும் விசும்பினைரப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07696.1
நாசிையப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளுைட $கம்ப.07696.2
வாசிையப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இம்மண்ைணப் பாக்குமால் $கம்ப.07696.3
சீசி உற்றது எனத் தயும் ெநஞ்சினான் $கம்ப.07696.4
என்முகம் காண்பதன் முன்னம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07697.1
தன்முகம் காண்பது சரதம்தான் என $கம்ப.07697.2
ெபான்முகம் காண்பது ஓ ேதாலும் ேபா இைட $கம்ப.07697.3
வன்முகம் காண்பது ஓ வாளும் வாங்கினான் $கம்ப.07697.4
வசினன்

ேகடகம் விசும்பின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் $கம்ப.07698.1
கூசின அமரரும் குட குழம்பினா $கம்ப.07698.2
காய்சின அரக்கனும் கனன்றேபாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.07698.3
நாசியும் ெசவியும் ெவங்குருதி நான்றேவ $கம்ப.07698.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) சுமந்து
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆங்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.07699.1

மாயிருங் ேகடகம் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) வாங்கினான் $கம்ப.07699.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
சுமந்து ேபவது ஓ $கம்ப.07699.3
காய் ஒளி வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயினான் $கம்ப.07699.4
விதித்தனன் வசினன்

விசும்பின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் $கம்ப.07700.1
உதித்தனன் உலகிைன அனந்தன் உச்சிேயாடு $கம்ப.07700.2
அதித்தனன் ஆத்தனன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.07700.3
கதித் தலம் சூழ் வடவைரயின் காட்சியான் $கம்ப.07700.4
வசினன்

ேகடகம் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

கால் $கம்ப.07701.1
கூசின குரங்கு ெவங்குழுைவக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07701.2
ஆைசகள் ேதாறும் விட்டு எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் $கம்ப.07701.3
ஓைச ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கடைலயும் திட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடுமால் $கம்ப.07701.4
ேபாயின ேகடகம் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கினன்
$கம்ப.07702.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபயரவன்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) முன்பு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07702.2

ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) இரண்டாயிரம்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகடகம் $கம்ப.07702.3
ஏ எனும் அளவினில் எய்தச் ெசன்றதால் $கம்ப.07702.4
ேதாலிைடத் துரக்கவும் துைகக்கவும் சுட $கம்ப.07703.1
ேவலுைடக் கூற்றினால் துணிய வசவும்

$கம்ப.07703.2
காலுைடக் கடெலனச் சிந்தி ைகெகட $கம்ப.07703.3
வாலுைட ெநடும்பைட இrந்து மாய்ந்ததால் $கம்ப.07703.4
ஏறுபட்டதும் இைட எதிந்துடூளா எலாம் $கம்ப.07704.1
கூறுபட்டதும் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேகாத்து
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07704.2
ஆறுபட்டதும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அனந்தன் உச்சியும் $கம்ப.07704.3
ேசறுபட்டதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தில் தந்தவால் $கம்ப.07704.4
இடுக்கு இைல எதி இனி இவைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித்
$கம்ப.07705.1
தடுக்கிைலயாம் எனின் குரங்கின் தாைனைய $கம்ப.07705.2
ஒடுக்கிைன அரக்கைர உயத்தினாய் எனா $கம்ப.07705.3
முடுக்கினன் இராமைனச் சாம்பன் முன்னிேய $கம்ப.07705.4
அண்ணலும் தாைனயின் அழிவும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07706.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாற்றமும் வலியும்
சிந்தியா $கம்ப.07706.2
நண்ணினன் நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி நமைன
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07706.3

கண்ணிைட நிறுத்துெவன் என்னும் கற்பினான் $கம்ப.07706.4
ஆறிேனாடு ஏழுேகால் அசனி ஏறு என $கம்ப.07707.1
ஈறு இலா விைசயன இராமன் எய்தனன் $கம்ப.07707.2
பாறு உகு சிைற என விசும்பில் பாறிட $கம்ப.07707.3
நூறினான் வாளினால் நுணங்கு கல்வியான் $கம்ப.07707.4
ஆடவக்கு அரசனும் ெதவுடர அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி $கம்ப.07708.1
ேகாைடயின் கதி எனக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) கூங்கைண
$கம்ப.07708.2
ஈடு உறத் துரந்தனன் அைவயும் இற்று உக $கம்ப.07708.3
ேகடகப் புறத்தினால் கிழியச் சிந்தினான் $கம்ப.07708.4
சிறுத்தது ஓ முறுவலும் தெரழுய ெசங்கணான் $கம்ப.07709.1
மறித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிக்கைண ெதவுடுக்க மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07709.2
ஒறுத்து ஒளி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனும் உரவு நாகத்ைத $கம்ப.07709.3
அறுத்தது கலுழனின் அமர ஆக்கேவ $கம்ப.07709.4
அற்றது தடக்ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அற்றது இல் என $கம்ப.07710.1
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயிரவாள் கடிதின் வாங்கினான் $கம்ப.07710.2
முற்றினன் முற்றினன் என்று முந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07710.3
உற்றனன் ஊழித் த அவிய ஊதுவான் $கம்ப.07710.4
அந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாைளயும் துணித்த ஆண்தைக $கம்ப.07711.1
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகடகம் புரட்டி ேபாத்தது ஓ $கம்ப.07711.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவசத்து நாம ெவங்கைண
$கம்ப.07711.3
மின்ெனாடு நிகப்பன பலவும் வசினான்

$கம்ப.07711.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) அன்னது நிகழும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
$கம்ப.07712.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தமெராடும் இrயல் எய்திட $கம்ப.07712.2
சிந்துவும் தன்னிைல குைலய ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற $கம்ப.07712.3
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மாப் பைட $கம்ப.07712.4
வில்விைன ஒருவனும் இவைன வட்டுதற்கு

$கம்ப.07713.1
ஒல்விைன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊன்றினான் $கம்ப.07713.2
வல்விைன தயன வந்தேபாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.07713.3
நல்விைன ஒத்தது நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனேய
$கம்ப.07713.4
ேகாத்தது புைடெதவுறும் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ேதெராடு ஆள் $கம்ப.07714.1
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) மத மைல
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாப்பைட $கம்ப.07714.2
காத்தது கருணைன கண்டு மாய மாக் $கம்ப.07714.3
கூத்தனும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக் கடிது
கூவினான் $கம்ப.07714.4
சூழி ெவங் கடகr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தூண்டுமால் $கம்ப.07715.1
ஆழி அம் ேதெராடு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆகலி $கம்ப.07715.2

ஏழ் இருேகாடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திற்று
என்பரால் $கம்ப.07715.3
ஊழியின் ஒருவனும் எதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊன்றினான் $கம்ப.07715.4
காலமும் காலனும் கணக்கு இல் தைமயும் $கம்ப.07716.1
மூலம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) இைல என வகுத்து
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07716.2
ஞாலமும் நாகமும் விசும்பும் நக்குறும் $கம்ப.07716.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அரக்கனும் வாங்கித்
ேதான்றினான் $கம்ப.07716.4
அரங்கு இடந்தன அறுகுைற நடிப்பன அல்ல என்று இைமேயாரும் $கம்ப.07717.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) கிடந்தன மைலக்குைவ கிடந்தனவாம் என மாறாடி
$கம்ப.07717.2
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கைறபடும்படி கவ்விச்
$கம்ப.07717.3
சிரம் கிடந்தன கண்டன கண்டில உயிெகாடு திrவாைர $கம்ப.07717.4
இற்ற அல்லவும் ஈப்பு உண்ட அல்லவும் இைட இைட முறிந்து எங்கும்
$கம்ப.07718.1
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடுெபாறித் ெதவுைக தூவி $கம்ப.07718.2
ெவற்ற ெவம்ெபாடி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) அல்லவும்
ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07718.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லவும் கண்டில
பைடக்கலம் அடுகளம் திடராக $கம்ப.07718.4

படந்த கும்பத்துப் பாய்ந்தன பகழிகள் பாகைரப் பறிந்து ஓடி $கம்ப.07719.1
குைடந்து ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) புக்குறத் ேதக்கிய குருதியால்
குடேசாரத் $கம்ப.07719.2
ெதவுடந்து ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஒடும் துைணமருப்பு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் காத்திரம் துணி ஆகிக்
$கம்ப.07719.3
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லது நடந்தன கண்டில
கிள மதகr எங்கும் $கம்ப.07719.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ஆளன விளிவுற்ற பதாைகய
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உமிழ் அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.07720.1
ேபாழ்ந்த பல்ெநடும் புரவிய முைற முைற அச்ெசாடும் ெபாறி அற்று $கம்ப.07720.2
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்நிணம்
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெவங் குழம்பு இைடத் தைலத்தைல மாறு ஆடி
$கம்ப.07720.3
ஆழ்ந்த அல்லது ெபயந்தன கண்டில அதிகுரல் மணித் ேதகள் $கம்ப.07720.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தந்தன வைளகழுத்து அற்றன
அதி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) நத்த $கம்ப.07721.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துணிந்தன தறுகண் ெவங்கr நிைர
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணத்து
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) $கம்ப.07721.2
ேகாடு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்குருதி ந
ஆறுகள் சுழிெதவுறும் ெகாணந்து உந்தி $கம்ப.07721.3
ஓடல் அன்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகள்வன
கண்டில உருெகழு பr எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07721.4

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன் ெவங்கைண வழக்கத்தின் மிகுதிைய
ெவவ்ேவறு இட்டு $கம்ப.07722.1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்க ெவங்களத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றாைரக் $கம்ப.07722.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) விண்ணிைடக் கண்டன அல்லது கணவதம்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07722.3
மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெவள்ளேம கண்டன கண்டில மைலயினும் ெபrயாைர
$கம்ப.07722.4
பனிப் பட்டால் எனக் கதிவரப் படுவது பட்டது அப்பைட பற்றா $கம்ப.07723.1
துனிப் பட்டா எனத் துலங்கின இைமயவ யாவக்குந் ேதாலாதான்
$கம்ப.07723.2
இனிப் பட்டான் என வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

அரக்கரும் ஏங்கின இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அந்ேதா
$கம்ப.07723.3
தனிப் பட்டான் என அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முகன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைரத்தனன் தனிநாதன் $கம்ப.07723.4
ஏதிேயாடு எதி ெபருந்துைண இழந்தைன எதி ஒருதனி நின்றாய் $கம்ப.07724.1
நதிேயானுடன் பிறந்தைன ஆதலின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி நினக்கு
ஈவன் $கம்ப.07724.2
ேபாதிேயா பின்ைற வருதிேயா அன்று எனின் ேபாபுrந்து இப்ேபாேத
$கம்ப.07724.3
சாதிேயா உனக்கு உறுவது ெசால்லுதி சைமவுறத் தெரழுந்து அம்மா $கம்ப.07724.4

இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிைன இயற்றிலது
ஆகலின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைன இைளேயானால் $கம்ப.07725.1
அைழத்த ேபாதினும் வந்திைல அந்தகன் ஆைணயின்வழி நின்றாய் $கம்ப.07725.2
பிைழத்ததால் உனக்கு அருந்திரு நாஞூளாடு ெபருந்துயில் ெநடுங்காலம்
$கம்ப.07725.3
உைழத்து வடுவது

ஆயிைன என் உனக்கு உறுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர
என்றான் $கம்ப.07725.4
மற்று எலாம் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வாசியும்
மானமும் மறத்துைற வழுவாத $கம்ப.07726.1
ெகாற்ற நதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
குடியாகப் $கம்ப.07726.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுங்களால் எங்கைளப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவி மூக்ேகாடும் $கம்ப.07726.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்ைக ேபால் என்முகம் காட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றெலன் உயி அம்மா
$கம்ப.07726.4
ேநாக்கு இழந்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) எங்களால்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக நிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07727.1
தாக்கணங்கு அைனயவள் பிறமைன எனத் தடுத்தெனன் தக்ேகா முன்
$கம்ப.07727.2
வாக்கு இழந்தது என்று அயவுறுேவன் ெசவி
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மாற்றாரால் $கம்ப.07727.3

மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
மீ ளல் என்றால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முடியுேமா முடியாதாய்
$கம்ப.07727.4
உங்கள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாள்ெகாடு துணித்து உயி
குடித்து எம்முன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07728.1
நங்ைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாடுக்கிய
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நைக ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.07728.2
ெசங்ைக தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிரத்ெதவுடும்
கண்ணின்ந குருதியிெனாடு ேதக்கி $கம்ப.07728.3
எங்ைக ேபால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வழ்ெவேனா

இராவணன் எதி அம்மா $கம்ப.07728.4
ஒருத்தன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தனி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றிற்கும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பழி ஓரும் $கம்ப.07729.1
கருத்தினால் வரும் ேசவகன் அல்ைலேயா ேசவக கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஓராய்
$கம்ப.07729.2
ெசருத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) வாளினால் திறத்திறன் உங்கைள அமத்
துைறச் சிரம் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07729.3
ெபாருத்தினால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாருந்துேமா தக்கது
புகன்றிைலேயா என்றான் $கம்ப.07729.4
என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சூலத்ைத
இடக்ைகயின் மாற்றினன் வலக்ைகயால் $கம்ப.07730.1

குன்று நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ேபத்து
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருநிலக் குட கவந்தெனக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07730.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்ெணாடு
ெபாறிெயாடும் தச்ெசல ேசவகன் ெசனி ேநேர $கம்ப.07730.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தக என
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்டது ேமல் என்ன $கம்ப.07730.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) குன்று எனும் அசனிைய யாவக்கும்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அரன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கம்ப.07731.1
புைனயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நறு என நூறிய
புரவலன் ெபார என்று $கம்ப.07731.2
நிைனயும் மாத்திைர ஒருைகநின்று ஒருைகயில் நிமிகின்ற ெநடுேவைல
$கம்ப.07731.3
திைனயின் மாத்திைரத் துணிபட வரன்முைற சிந்தினன் சரம் சிந்தி $கம்ப.07731.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வில் ெகாடுங்கால் விைசத்து உைகத்தன
அைலகடல் வறள் ஆக $கம்ப.07732.1
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கிற்பன உருைமயும் சுடுவன
ேமருைவ உருவிப் ேபாய் $கம்ப.07732.2
விண்ணகத்ைதயும் கடப்பன பிைழப்பு இல ெவய்யவன் ேமல்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07732.3
கண்ணுதல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுள்தன் கவசத்ைதக் கடந்தில கதி
வாளி $கம்ப.07732.4

தாக்குகின்றன நுைழகில தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தடங்கண்ணான் $கம்ப.07733.1
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சங்கரன் கவசம் என்று உணவுற நுனித்து
உன்னி $கம்ப.07733.2
ஆக்கி அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அடுபைட
ெதவுடுத்துவிட்டு அறுத்தனன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சிந்தி
$கம்ப.07733.3
வக்கு

இழந்தது வழ்ந்தது

வைரசுழல் விrசுட
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என்ன $கம்ப.07733.4
காந்து ெவஞ்சுடக் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்ெதவுறும் கனல்சிந்தி
$கம்ப.07734.1
ஏந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்புைடத்து
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு ஓ எழுமுைன வயிரப்
ேபா $கம்ப.07734.2
வாய்ந்த வல்ெநடுந் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ைகப்பற்றினன் வானரப்பைட
முற்றும் $கம்ப.07734.3
சாந்து ெசய்குவன ஆம் என முைறமுைற அைரத்தனன் தைரேயாடும்
$கம்ப.07734.4
பறப்ப ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) படுவன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகட்டு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அகல் மாபம் $கம்ப.07735.1
திறப்ப ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) திrவன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெசன்றுபுக்கு உருவாது $கம்ப.07735.2
மைறப்ப ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வருவன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
வடிக்கைண என்றாலும் $கம்ப.07735.3

பிறப்ப வாய் இைடத் தெழழுப்பு உறத் திrந்தனன் கறங்கு எனப் ெபருஞ்சாr
$கம்ப.07735.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ைகத் தலத்து உளது எனின் உளதன்று
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) என்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சாயக்
$கம்ப.07736.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஒத்தவன் ெகாடுங்கைண பத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைடயினில் ேகாத்து எய்தான் $கம்ப.07736.2
கண்டம் உற்றது மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருங்கழல் அரக்கனும்
கனன்று ஆங்கு ஓ $கம்ப.07736.3
மண்தலச் சுடராம் எனக் ேகடகம் வாங்கினன் வாடூளாடும் $கம்ப.07736.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எடுத்தலும் வானர வரகள்

மறுகின வழிேதாறும்
$கம்ப.07737.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எடுத்தன கழித்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுத்தில தாழ்ந்தா $கம்ப.07737.2
ேகாள் எடுத்தது மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று உைரத்தலும்
ெகாற்றவன் குன்று ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07737.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சரம்
துரந்தனன் சுர வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07737.4
அலக்கண் உற்றது தவிைன நல்விைன
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது ேவத்துக்
$கம்ப.07738.1
கலக்கம் உற்றன இராக்கத கால ெவங்கருங்கடல் திைரேபாலும் $கம்ப.07738.2
வலக் ைக அற்றது வாஞூளாடும் ேகாளுைட வான மா மதி ேபாலும் $கம்ப.07738.3

இலக்ைக அற்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைகக்கும் இராவணன்
தனக்கும் என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
$கம்ப.07738.4
மற்றும் வரகள்

உள எனற்கு எளிது அேரா மறத் ெதவுழில்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மாடு $கம்ப.07739.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கின ஆம் எனின்
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாடூளாடும் $கம்ப.07739.2
அற்று வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ைக அறாத
ெவங்ைகயினால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கம்ப.07739.3
எற்ற வழ்ந்தன

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இளித்து ஓடின வானரக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07739.4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானரத் தாைனைய மறக் கூற்றம் $கம்ப.07740.1
ெகாள்ைள ெகாண்டிட பண்ைடயின் மும்மடி குைமக்கின்ற படிேநாக்கி
$கம்ப.07740.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இன்ெறாடும் வந்து

உறும் என்பேதா விம்மலுற்று
உயிெவம்ப $கம்ப.07740.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ைகயினும்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கரத்ைதேய அஞ்சின
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07740.4
மாறு வானரப் ெபருங்கடல் ஓட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்நின்று வாேசாr
$கம்ப.07741.1
ஆறு விண்ெதவுடும் பிணம் சுமந்து ஓட ேமல் அமரரும் இrந்து ஓட $கம்ப.07741.2

கூறு கூறுபட்டு இலங்ைகயும் விலங்கலும் பறைவயும் குைலந்து ஓட
$கம்ப.07741.3
ஏறு ேசவகன்ேமல் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடினன்
மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இrந்து ஓட $கம்ப.07741.4
ஈற்றுக் ைகையயும் இக்கணத்து அrதி என்று இைமயவ ெதவுழுது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07742.1
ேதாற்றுக் ைகயகன்று ஒழிந்தவன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைவ ெதவுைலயவும்
ேதான்றாத $கம்ப.07742.2
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடுங்ெகாற்றவன் ெகாைல அம்பால் $கம்ப.07742.3
ேவற்றுக் ைகையயும் ேவைலயில் இட்டனன் ேவறும் ஓ அைண மான
$கம்ப.07742.4
சந்திரப் ெபருந்தூெணாடு சாத்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07743.1
அந்தரத்தவ அைலகடல் அமிழ்து எழக் கைடவுறும் அந்நாளில் $கம்ப.07743.2
சுந்தரத் தடந்ேதாள் வைள மாசுணம்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுழில் காட்ட $கம்ப.07743.3
மந்தரத்ைதயும் கடுத்தது மற்றவன் மணியணி வயிரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.07743.4
சிவண வண்ணவான் கருங்கடல் ெகாடுவந்த ெசயலினும் ெசறிதாைரச்
$கம்ப.07744.1
சுவண வண்ண ெவஞ்சிைறயுைடக் கடுவிைச முடுகிய ெதவுழிலானும்
$கம்ப.07744.2

அவண அண்ணலது ஏவலின்
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைமவினும் அயில்
வாளி $கம்ப.07744.3
உவண அண்ணைல ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உய
ெபான்ேதாள் $கம்ப.07744.4
பழக்க நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரு ேமருைவ உள்ளுறத் ெதவுைளத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைண ஆக்கி $கம்ப.07745.1
வழக்கினால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்தவன் அைமத்தது ஓ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) குணில்_ெப.(குணில்_ெப.) வலத்து ஏந்தி $கம்ப.07745.2
முழக்கினால் என முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ேப ஆப்பினான் வானர முந்நைர
$கம்ப.07745.3
உழக்கினான் தைச ேதால் எலும்பு எனும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
குருதிெயாடு ஒன்றாக $கம்ப.07745.4
நிலத்தகால் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) என
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) முற்றும் நிருதனது உருவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07746.1
ெகாலத் தகாதது ஓ வடிவு ெகாண்டால் என உயிகைளக் குடிப்பாைன
$கம்ப.07746.2
சலத்த காலைன தறுகணக்கு அரசைன தருக்கினின் ெபrயாைன $கம்ப.07746.3
வலத்த காைலயும் வடித்த ெவங் கைணயினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான்
$கம்ப.07746.4
பந்தி பந்தியின் பற்குலம் மீ ன்குலம் பாடுபாடு உற பாகத்து $கம்ப.07747.1
இந்து ெவள்ெளயிறு இைமத்திட குருதியாறு ஒழுக்கல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுெசக்க $கம்ப.07747.2

அந்தி வந்தென அகல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாய் விrத்து அடி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கடிது ஒட்டி $கம்ப.07747.3
குந்தி வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநடுநிலம் குழிபட குைரகடல் ேகாத்து ஏற $கம்ப.07747.4
மாறுகால் இன்றி வானுற நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாடு உள எலாம் வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி
$கம்ப.07748.1
சூைற மாருதம் ஆம் எனச் சுழித்து ேமல் ெதவுடகின்ற ெதவுழிலாைன
$கம்ப.07748.2
ஏறு ேசவகன் எrமுகப் பகழியால் இருநிலம் ெபாைற
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07748.3
ேவறு காைலயும் துணித்தனன் அறத்ெதவுடு ேவதங்கள் கூத்தாட $கம்ப.07748.4
ைக இரண்ெடாடு கால்களும் துணிந்தன கருவைர ெபாருவும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07749.1
ெமய் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நூறாயிரம் பகழியால் ெவrந் உறத் ெதவுைள
ேபாய $கம்ப.07749.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ெபாழி தச் சிைக இருமடி
சிறந்தது தெழழுப்ேபாடு $கம்ப.07749.3
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானிைட இடியினும்
ெபருத்தது வளந்தது ெபருஞ்சீற்றம் $கம்ப.07749.4
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ைகேகளாடு இழந்தவன் படியிைட
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பகுவாயால் $கம்ப.07750.1
காதம் நளிய மைலகைளக் கடித்து
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவங்கனல்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07750.2
மீ து மீ துதன் அகத்து எழு காற்றினால் விைசெகாடு திைச
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07750.3
ஊத ஊதப்பட்டு உலந்தன வானரம் உருமின் வழ்
 உயி என்ன $கம்ப.07750.4
தயினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் உைடயான்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைகயினால் திைச தய $கம்ப.07751.1
ேவயினால் திணி ெவற்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நாவினால் விசும்புற
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி $கம்ப.07751.2
ேபயின் ஆப்புைடப் ெபருங்களம் இrந்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிலம் திrந்தது ேபாலும் $கம்ப.07751.3
வாயினால் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசினன்

வள்ளலும்
மலக்கரம் விதிப்புற்றான் $கம்ப.07751.4
ஐயன் வில்ெதவுழிற்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இராவண அைமவில
அந்ேதா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07752.1
ைகயும் கால்களும் இழந்தனன் ேவறு இனி உதவல் ஆம் துைண காேணன்
$கம்ப.07752.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேநாய்ெகாடு முடிந்தவா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
என்றும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்றி வாழ்வானுக்கு $கம்ப.07752.3
உய்யுமாறு அrது என்றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள்ளத்தின்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
துயருற்றான் $கம்ப.07752.4
சிந்துரச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பசுங்குருதி திைசகள் ெதவுறும் திைர ஆறா
$கம்ப.07753.1
எந்திரத் ேத கr பr ஆள் ஈத்து ஓடப் பாத்திருந்த $கம்ப.07753.2

கந்தரப் ெபான் கிr ஆண்ைமக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அைனயான் கண்நின்ற
$கம்ப.07753.3
சுந்தரப் ெபான் ேதாளாைன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07753.4
புக்கு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஒன்றின் ெபாருட்டாகத் துைல புக்க $கம்ப.07754.1
ைமக் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கா மதயாைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வழி வந்த $கம்ப.07754.2
இக்கடன்கள் உைடயீ ந எம் விைன தத்து உம்முைடய $கம்ப.07754.3
ைகக்கு அைடந்தான் உயி காக்கக் கடவ என்கைடக் கூட்டால் $கம்ப.07754.4
நதியால் வந்தெதவுரு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தரும ெநறி அல்லால்
$கம்ப.07755.1
சாதியால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு ெநறி
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) என் தம்பி
$கம்ப.07755.2
ஆதியாய் உைன அைடந்தான் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07755.3
ேவதியா இன்னும் உனக்கு அைடக்கலம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ேவண்டிேனன் $கம்ப.07755.4
ெவல்லுமா நிைனக்கின்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்கன் ேவேராடும்
$கம்ப.07756.1

கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்னும்
கறு உைடயான் $கம்ப.07756.2
ஒல்லுமாறு இயலுேமல் உடன்பிறப்பின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஒரான்
$கம்ப.07756.3
ெகால்லுமால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இவைன குறிக்ேகாடி
ேகாடாதாய் $கம்ப.07756.4
தம்பி என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கித்
தவிரான் அத்தகவு இல்லான் $கம்ப.07757.1
நம்பி இவன்தைனக் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைற நல்கானால்
$கம்ப.07757.2
உம்பிையத்தான் உன்ைனத்தான் அனுமைனத்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாழுதும் $கம்ப.07757.3
எம்பி பிrயானாக அருளுதி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேவண்டிேனன்
$கம்ப.07757.4
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) இலா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்று முனிவகளும்
அமரகளும் $கம்ப.07758.1
ேநாக்குவா ேநாக்காைம நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) கைணயால் என் கழுத்ைத
$கம்ப.07758.2
நக்குவாய் நக்கியபின் ெநடுந்தைலையக் கருங்கடலுள் $கம்ப.07758.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இனி மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) வழக்கு அன்று என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாளி $கம்ப.07759.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தடஞ்சிைலயின் உய ெநடுநாண் உள் ெகாளுவா $கம்ப.07759.2

சிரம் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
ெகாண்டதைனத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காற்றின் கடும் பைடயால்
$கம்ப.07759.3
அரம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கடலின்
அழுவத்துள் அழுத்தினான் $கம்ப.07759.4
மாக்கூடு படேவைல மறி மகரத் திைர வாங்கி $கம்ப.07760.1
ேமக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திக்கூடு $கம்ப.07760.2
ேபாக்கூடு தவித்து இருகண் புைகேயாடு புைக உயிக்கும் $கம்ப.07760.3
மூக்கூடு புகப்புக்கு மூழ்கியது அம் முகக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கம்ப.07760.4
ஆடினா வானவகள் அரமகளி அமுத இைச $கம்ப.07761.1
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) மாதவரும் ேவதியரும்
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தந்தா $கம்ப.07761.2
கூடினா பைடத் தைலவ ெகாற்றவைன குட
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07761.3
ஓடினா அடல் அரக்க இராவணனுக்கு உணத்துவான் $கம்ப.07761.4
அவ்வழி கருணன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07762.1
ெசவ்வழி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேதான்றச் ெசப்பினம் சிறுைம தரா
$கம்ப.07762.2
ெவவ்வழி மாைய ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேவறு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவட்ைக $கம்ப.07762.3

இவ்வழி இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இயற்றியது இயம்பல் உற்றாம்
$கம்ப.07762.4
மாதிரம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் மந்திர
இருக்ைக வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07763.1
ேமாதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவைன முைறயின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07763.2
சீைதைய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) சிறுைமயின்
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக $கம்ப.07763.3
யாது எனக்கு உணத்தி இன்று என் இன்னுயி ஈதி என்றான் $கம்ப.07763.4
உணத்துெவன் இன்று நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஓ உபாயத்தின் உறுதி மாைய
$கம்ப.07764.1
புணத்துெவன் சீைத தாேன புணவது ஓ விைனயம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07764.2
கணத்துவன் சனகன் தன்ைனக் கட்டினன் ெகாணந்து காட்ட $கம்ப.07764.3
மண ெதவுழில் புrயும் அன்ேற மருத்தைன உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மாற்றி
$கம்ப.07764.4
என அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தேலாடும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இறுகப்
புல்லி $கம்ப.07765.1
அைனயவன் தன்ைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு அணுகுதி அன்ப என்னா $கம்ப.07765.2
புைன மலச் சரளச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேநாக்கினன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.07765.3

விைனகைளக் கற்பின் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
விளக்கிைன ெவருவல் காண்பான் $கம்ப.07765.4
மின் ஒளி மகுட ேகாடி ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒளி விrத்து
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.07766.1
துன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இrந்து ேதாற்ப சுடமணித் ேதாளில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07766.2
ெபான் அr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மைலயின் வழ்

அருவி ெபாற்ப $கம்ப.07766.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்களி மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நாணுற
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07766.4
விளக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விளக்கம் தாங்கி மின்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரவு
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07767.1
இைளப்புறு மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேநாவ முைலசுமந்து
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.07767.2
முைளப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) வான மடந்ைதய
முன்னும் பின்னும் $கம்ப.07767.3
வைளத்தன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்திக
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07767.4
பண்களால் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி
$கம்ப.07768.1

ெபண்கள் ஆனாக்குள் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உறுப்பு எலாம் ெபருக்கி ஈட்டி
$கம்ப.07768.2
எண்களால் அளவா மானக் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெதவுகுத்து இயற்றினாைள
$கம்ப.07768.3
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவைள ஓ கலக்கம் காண்பான் $கம்ப.07768.4
இட்டது ஓ இரண பீடத்து அமரைர இருக்ைக நின்றும் $கம்ப.07769.1
கட்ட ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) சுற்ற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கவானின்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07769.2
வட்ட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைக ஓங்க சாமைர
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.07769.3
ெதவுட்டது ஓ சுrைகயாளன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07769.4
என்றுதான் அடியேனனுக்கு இரங்குவது இந்து என்பான் $கம்ப.07770.1
என்றுதான் இரவிேயாடும் ேவற்றுைம தெரழுவது என்பால் $கம்ப.07770.2
என்றுதான் அநங்க வாளிக்கு இலக்கு அலாது இருக்கல்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.07770.3
என்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உற்றது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்புவான்
எடுத்துக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.07770.4
வஞ்சேனன் எனக்கு நாேன மாதரா வடிவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07771.1

நஞ்சுேதாய் அமுதம் உண்பான் நச்சிேனன் நாளும் ேதய்ந்த $கம்ப.07771.2
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உம்ைம நாேயன் நிைனப்பு விட்டு ஆவி நக்க $கம்ப.07771.3
அஞ்சிேனன் அடியேனன் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அைடக்கலம் அமுதின் வந்த
$கம்ப.07771.4
ேதாற்பித்த மதிக்கு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சுடுவித்த தெனமூறல் தூற்ற
$கம்ப.07772.1
ேவப்பித்த வயிரத் ேதாைள ெமலிவித்த ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவைள
$கம்ப.07772.2
ஆப்பித்த என்ைன இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அறிவித்த அமர
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $கம்ப.07772.3
தப்பித்த இன்னும் என் என் ெசய்வித்துத் ததி அம்மா $கம்ப.07772.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எலாம் நேர ஆக்கி ேப எலாம் உமேத ஆக்கி $கம்ப.07773.1
கண் எலாம் நும்கண் ஆக்கி காம ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) என்னும் நாமத்து
$கம்ப.07773.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எய்வானும் ஆக்கி ஐங்கைண அrயத் தக்க
$கம்ப.07773.3
புண் எலாம் எனக்ேக ஆக்கி விபrதம் புணத்து விட்டீ $கம்ப.07773.4
ஈசேன முதலா மற்ைற மானுட இறுதி யாரும் $கம்ப.07774.1
கூச மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாற்றத்ேதன் வரக்
 ேகாட்டி $கம்ப.07774.2
ேபசுவா ஒருவக்கு ஆவி ேதாற்றிெலன் ெபண்பால் ைவத்த $கம்ப.07774.3

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகான்றது என்றால் ஆண்ைமதான்
மாசு உணாேதா $கம்ப.07774.4
ேநாயிைன நுகரேவயும் நுணங்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவி
$கம்ப.07775.1
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) உயி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல கழித்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.07775.2
பாயிரம் உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூேலா
காமத்துப் பகுத்த பத்தி $கம்ப.07775.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அல்ல
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயிரண்டு என்ப ெபாய்ேய
$கம்ப.07775.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அன்ன  அமிழ்தினும்
இனியீ என்ைனப் $கம்ப.07776.1
பிறத்திலன் ஆக்க வந்த ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மானம் ெகால்ல $கம்ப.07776.2
மறந்தன ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எனும்
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) தன்னால் $கம்ப.07776.3
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்கின்ேறன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுயும்
ஈட்டா $கம்ப.07776.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) உணrன் ேமல்நாள் அகலிைக என்பாள்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.07777.1

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
உணத்த_குைற.எச்.(உணத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) இழுக்கு உற்றாடூளா
$கம்ப.07777.2
மந்திரம் இல்ைல ேவறு ஓ மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இல்ைல
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேநாய்க்குச் $கம்ப.07777.3
சுந்தரக் குமுதச் ெசவ்வாய் அமுது அலால் அமுதச் ெசால்l $கம்ப.07777.4
என்று உைரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு இருபது என்று
உைரக்கும் நலக் $கம்ப.07778.1
குன்று உைரத்தாலும் ேநராக் குவவுத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிலத்ைதக் கூட
$கம்ப.07778.2
மின்திைரத்து அருக்கன் தன்ைன விrத்து மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெதவுகுத்தது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.07778.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கின்றது அன்ன முடி
படி ெநடிதின் ைவத்தான் $கம்ப.07778.4
வல்லியம் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் என மறுக்கம் உற்று
$கம்ப.07779.1
ெமல்லியல் ஆக்ைக முற்றும் நடுங்கினள் விம்மு கின்றாள் $கம்ப.07779.2
ெகால்லிய வrனும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கூறுெவன் தெரழுய என்னா
$கம்ப.07779.3
புல்லிய கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ைற
ேநாக்கினாள் புகல்வ தானாள் $கம்ப.07779.4

பழி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று பாக்கிைல
பகரத் தக்க $கம்ப.07780.1
ெமாழி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அல்ல என்பது உணகிைல
முைறைம ேநாக்காய் $கம்ப.07780.2
கிழிகிைல ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வஞ்சக் கிைளெயாடும் இன்று காறும்
$கம்ப.07780.3
அழிகிைல என்றேபாது என் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) என்னாம் அறம்தான் என்னாம்
$கம்ப.07780.4
வானுள மறத்தின் ேதாற்று உன் ெசால்வழி வழுவா மண்ணின் $கம்ப.07781.1
ஊனுள உடம்புக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உயிருள உணவும் உண்டால்
$கம்ப.07781.2
தானுள பத்துப் ேபழ்வாய் தகாதன உைரக்க தக்க $கம்ப.07781.3
யானுளன் ேகட்க என்றால் என்ெசால்லாய் யாது ெசய்யாய் $கம்ப.07781.4
வாசவன் மலrன் ேமலான் மழுவலான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மற்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.07782.1
ேகசவன் என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமேயா
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டாய் $கம்ப.07782.2
பூசலின் எதிந்ேதன் என்றாய் ேபாக்களம் புக்கேபாது என் $கம்ப.07782.3
ஆைசயின் கனிையக் கண்ணின் கண்டிைல ேபாலும் அஞ்சி $கம்ப.07782.4
ஊண் இலா யாக்ைக ேபணி உயபுகழ் சூடாது உன் முன் $கம்ப.07783.1
நாணிலாது இருந்ேதன் அல்ேலன் நைவ அறு குணங்கள் என்னும் $கம்ப.07783.2
பூெணலாம் ெபாறுத்த ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) புண்ணிய மூத்தி
தன்ைனக் $கம்ப.07783.3

காணலாம் இன்னும் என்னும் காதலால் இருந்ேதன் கண்டாய் $கம்ப.07783.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழியும் ஆவி திrக்குமால்
ெசருவில் ெசம்ெபான் $கம்ப.07784.1
குன்று நின்றைனய தம்பி புறக் ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) காத்து நிற்ப
$கம்ப.07784.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தைலகள் சிந்தி அரக்கதம்
குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) முற்றும் $கம்ப.07784.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) நின்றருளும் ேகாலம்
காணிய கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட்ைக $கம்ப.07784.4
எனக்கு உயி பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு என்று எண்ணைல இரக்கம்
அல்லால் $கம்ப.07785.1
தனக்கு உயி ேவறு இன்றாகி தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07785.2
கனக் கருேமகம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) காமுகம் தாங்கி யாக்கும் $கம்ப.07785.3
மனக்கு இனிது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாதாய்
$கம்ப.07785.4
என்றனள் என்றேலாடும் எr உகு கண்ணன் தன்ைனக் $கம்ப.07786.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன மானம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூற்று எனச் சீற்றம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07786.2

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எைன இராமன் உன்ைன
மீ ட்ட பின் அவேனாடு ஆவி $கம்ப.07786.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என வாழ்தி ேபால் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான்
$கம்ப.07786.4
இனத்துளா உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளா இைமயவ
முதலிேனா என் $கம்ப.07787.1
சினத்துளா யாவ தந்தா தயரதன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ைனப்
$கம்ப.07787.2
புனத் துழாய் மாைலயான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) புக்கு
உன் $கம்ப.07787.3
மனத்துளான் எனினும் ெகால்ெவன் வாழுதி பின்ைன மன்ேனா $கம்ப.07787.4
வைளத்தன மதிைல ேவைல வகுத்தன வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) வாயால்
$கம்ப.07788.1
உைளத்தன குரங்கு பல்கால் என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உவந்தது உண்ேடல்
$கம்ப.07788.2
இைளத்த நுண்மருங்குல் நங்காய் என் எதி எய்திற்று
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07788.3
விளக்கு எதி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

விட்டில்
பான்ைமய வியக்க ேவண்டா $கம்ப.07788.4
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க தம்ைம அேயாத்திய
குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) முற்றும் $கம்ப.07789.1
பற்றி ந தருதி அன்ேறல் பசுந்தைல ெகாணதி பாrத்து $கம்ப.07789.2
உற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இயற்றுவ என்று உந்திேனன் உந்ைத ேமலும்
$கம்ப.07789.3

ெவற்றிய தம்ைமச் ெசல்லச் ெசால்லிெனன் விைரவின் என்றான் $கம்ப.07789.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
என்ைன இம்மாயம் ெசய்தாற்கு $கம்ப.07790.1
ஒன்றும் இங்கு அrயது இல்ைல என்பது ஓ துணுக்கம் உந்த $கம்ப.07790.2
நின்றுநின்று உயித்து ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெவதும்பினாள் ெநருப்ைப
மீ ளத் $கம்ப.07790.3
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தின்று உமிழ்கின்றாrன்
துயருக்ேக ேசக்ைக ஆனாள் $கம்ப.07790.4
இத்தைல இன்ன ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியினா
என்ைன இன்னும் $கம்ப.07791.1
அத்தைல அன்ன ெசய்யச் சிறியேரா அளிய_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ_பட.பன்.)
அம்மா $கம்ப.07791.2
ெபாய்த்தைல உைடயது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தருமேம ேபாலும் என்னாக்
$கம்ப.07791.3
ைகத்தனள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெவள்ளக் கண்ணின் நக்கைர இலாதாள்
$கம்ப.07791.4
ஆயது ஓகாலத்து ஆங்கண் மருத்தைனச் சனகன் ஆக்கி $கம்ப.07792.1
வாய் திறந்து அரற்றப் பற்றி மேகாதரன் கடிதின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07792.2
காய் எr அைனயான் முன்னக் காட்டினன் வணங்கக் கண்டாள் $கம்ப.07792.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எr வழக்

கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாப்பு எனத் தrக்கிலாதாள்
$கம்ப.07792.4

ைககைள ெநrத்தாள் கண்ணில் ேமாதினாள் கமலக் கால்கள் $கம்ப.07793.1
ெநய்ெயr மிதித்தால் என்ன நிலத்திைடப் பைதத்தாள்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கம்ப.07793.2
ெமய்ெயன எrந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.07793.3
ெபாய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டாள்
$கம்ப.07793.4
தெயமூவேமா என்னும் ெமய்ம்ைம சிைதந்தேதா என்னும் தய $கம்ப.07794.1
ைவவேலா உலைக என்னும் வஞ்சேமா வலியது என்னும் $கம்ப.07794.2
உய்வேலா இன்னும் என்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) உற்றாள் $கம்ப.07794.3
ைதயேலா தருமேமேயா ஆ அதன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேதவா
$கம்ப.07794.4
எந்ைதேய எந்ைதேய இன்று என்ெபாருட்டு உனக்கும் இக்ேகாள் $கம்ப.07795.1
வந்தேத என்ைனப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்ந்தவாறு இதுேவா மண்ேணா $கம்ப.07795.2
தந்ைதேய தாேய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருமேம
தவேம என்னும் $கம்ப.07795.3
ெவந்துய வங்கி

த வழ்
 விறகு என
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.07795.4
இட்டு உண்டாய் அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எதிந்துடூளா இருக்ைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07796.1

சுட்டு உண்டாட்டு அயந்தாய் ேவள்வித் துைற எலாம் கைரயும் கண்டாய்
$கம்ப.07796.2
மட்டு உண்டா மனிசத் தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வஞ்சரால் வயிரத் திண்ேதாள் $கம்ப.07796.3
கட்டுண்டாய் என்ேன யானும் காண்கின்ேறன் ேபாலும் கண்ணால். $கம்ப.07796.4
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இடrல் ேதாய்ந்தாள்
$கம்ப.07797.1
ெபான்றினள் ேபாலும் என்ன ெபாைற
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிப்புப் ேபாவாள்
$கம்ப.07797.2
மின் தனிநிலத்து வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

புரள்கின்றது
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெமய்யாள் $கம்ப.07797.3
அன்றில் அம் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேபால வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள்
$கம்ப.07797.4
பிைறயுைட நுதலாக்கு ஏற்ற பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இல் கடன்கள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07798.1
இைறயுைட இருக்ைக மூதூ என்றும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுக்கலாத $கம்ப.07798.2
சிைறயிைடக் காண நரும் சிைறெயாடும் ேசந்தவாேறா $கம்ப.07798.3
மைறயுைட வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிவந்த
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) நேர $கம்ப.07798.4

வன்சிைறப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானவன்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் மாயப் $கம்ப.07799.1
புன் சிைறப் பிறவி தப்பான் உளன் எனப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) நின்றா
$கம்ப.07799.2
என்சிைற நக்குவாைரக் காண்கிேலன் என்னின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07799.3
உன்சிைற நக்கற்பாலா யாருள உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ளா $கம்ப.07799.4
பண் ெபற்றாேராடு கூடாப் பைக ெபற்றாய் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07800.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபற்றாய் எனினும் நன்றால் ேவந்தராய்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலா $கம்ப.07800.2
எண் ெபற்றாய் பழியும் ெபற்றாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நின்னால்
ெபற்றது அன்றால் $கம்ப.07800.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபற்றாய் அதனால் ெபற்றாய் யா இன்ன ேபறு ெபற்றா
$கம்ப.07800.4
சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுைமெயாடும் சூடுண்டு ஆற்ற $கம்ப.07801.1
எற்றுண்டும் அளற்று
நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) விழு சிறு குண்ைட
என்ன $கம்ப.07801.2
பற்றுண்ட நாேள மாளாப் பாவிேயன் உம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.07801.3
விற்று உண்ேடன் எனக்கு மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விதி உண்டநூ நரகின் வழ்ந்தால்

$கம்ப.07801.4

இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
பைகைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஈறு கண்டு அளவு இல்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $கம்ப.07802.1
ெபாருந்திேனன் அல்ேலன் எம்ேகான் திருவடி புைனந்ேதன் அல்ேலன்
$கம்ப.07802.2
வருந்திேனன் ெநடுநாள் உம்ைம வழிெயாடு முடித்ேதன் வாயால் $கம்ப.07802.3
அருந்திேனன் அேயாத்தி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரசதம் புகைழ அம்மா $கம்ப.07802.4
ெகால் எனக் கணவற்கு ஆங்கு ஓ ெகாடும்பைக ெகாடுத்ேதன்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $கம்ப.07803.1
கல் எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாைளப்
பாசத்தால் கட்டக் கண்ேடன் $கம்ப.07803.2
இல் எனச் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரண்டுக்கும்
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) சூழ்ந்ேதன் $கம்ப.07803.3
அல்ெலேனா எளிெயேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அளியத்ேதன்
இறக்கலாேதன் $கம்ப.07803.4
இைண அறு ேவள்வி ேமல்நாள்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$கம்ப.07804.1
புைண உறு திரள்ேதாள் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பூழியில் புரளக் கண்ேடன் $கம்ப.07804.2
மண விைன முடித்து என் ைகைய மந்திர மரபின் ெதவுட்ட $கம்ப.07804.3

கணவைன இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்டால் அல்லது
கழிகின் ேறேனா $கம்ப.07804.4
அன்ைனமீ  ஐயன்மீ  என் ஆருயித் தங்ைகமீ ேர $கம்ப.07805.1
என்ைன ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைதக்கு எய்தியது யாதும்
ஒன்றும் $கம்ப.07805.2
முன்னம் ந உணந்திlேரா உமக்கும் ேவறு உற்றது உண்டநூ $கம்ப.07805.3
துன்(ன) அரு ெநறியின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுடந்திl துஞ்சின ேரா $கம்ப.07805.4
ேமருவின் உம்பச் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ணிைன மீ க்ெகாண்டாலும் $கம்ப.07806.1
நருைடக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மூதூ எய்தலாம் ெநறியிற்று அன்றால்
$கம்ப.07806.2
ேபாrைடக் ெகாண்டாேரனும் வஞ்சைன புணத்தாேரனும் $கம்ப.07806.3
ஆ உமக்கு அைறயற்பாலா அனுமனும் உளேனா நும்பால் $கம்ப.07806.4
சரதம் மற்று இவைனத் தந்தா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07807.1
பரதைனக் ெகாணதற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்ைல பல்நாள் $கம்ப.07807.2
வரதனும் வாழ்வான் அல்லன் தம்பியும் அைனயன் வாழான் $கம்ப.07807.3
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) உற்று அறத்தில் நின்றாக்கு இைவெகாலாம் விைளவ
ேமன்ேமல் $கம்ப.07807.4
அைடத்தது கடைல ேமல்வந்து அைடந்தது மதிைல ஆவி $கம்ப.07808.1

துைடத்தது பைகைய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எனச் சில_ெப.(சில_ெப.)
ெசால்லச் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07808.2
பைடத்தது ஓ உவைக தன்ைன ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைனயம்
பண்ணி $கம்ப.07808.3
உைடத்தது விதிேய என்று என்று உைளந்தனள் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
தவாள் $கம்ப.07808.4
ஏங்குவாள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பன்ன இைமயவ
ஏற்றம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07809.1
வாங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் ஆற்ற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிதின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07809.2
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இவைளயும் தாங்கித் தானும்
$கம்ப.07809.3
ஓங்குவான் என்ன உன்னி இைனயன உைரக்கலுற்றான் $கம்ப.07809.4
காrைக நின்ைன எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காதலால் கருதல் ஆகாப் $கம்ப.07810.1
ேப இட இயற்றலுற்ேறன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாறுத்தி இன்னும் $கம்ப.07810.2
ேவ அற மிதிைலேயாைர விளிகிேலன் விளிந்தேபாதும் $கம்ப.07810.3
ஆருயி இவைன உண்ேணன் அஞ்சைல அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $கம்ப.07810.4
இைமயவ உலகேமதான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏழுேமதான் $கம்ப.07811.1
அைமவரு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றில் என்னுைட ஆட்சிேயதான்
$கம்ப.07811.2

சைமவுறத் தருெவன் மற்று இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாரணி மன்னற்கு
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) $கம்ப.07811.3
சுைமயுைடக் காம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
துைடத்திேயல் ெதவுழுது வாழ்ேவன் $கம்ப.07811.4
இலங்ைக ஊ இவனுக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) ேவறு
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ேவன் $கம்ப.07812.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிளநிதி இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
நல்குெவன் நாமத் தெயமூவப் $கம்ப.07812.2
ெபாலம்கிள விமானம் தாேன ெபாது அறக் ெகாடுப்ெபன் புத்ேதள் $கம்ப.07812.3
வலம்கிள வாளும் ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
வழங்குெவன் யாதும் மாற்ேறன் $கம்ப.07812.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கவித்த ெமௗலி இைமயவ இைறஞ்சி
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07813.1
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) யாரும்
$கம்ப.07813.2
பந்தrன் உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பணியில் நிற்ேபன் $கம்ப.07813.3
சுந்தரப் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) வாய் ஓ அருள்ெமாழி சிறிது
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.07813.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தன்தந்ைத தாைத இவ்வுலகு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ேனான் $கம்ப.07814.1

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவன்தாேன ேவட்ட
வரெமலாம் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மற்ைற $கம்ப.07814.2
அந்தகன் அடியா ெசய்ைக ஆற்றுமால் அமிழ்தின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07814.3
ெசந்திரு ந அல்lேரல் அவளும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏவல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07814.4
ேதவேர முதலா மற்ைறத் திண்திறல் நாக மண்ேணா $கம்ப.07815.1
யாவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) அடிெதவுழுது ஏவல்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07815.2
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இல்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பழுது
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்றால் $கம்ப.07815.3
மூ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆளும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) முடித்தி என்றான்
$கம்ப.07815.4
இத்திருப் ெபறுகிற்பானும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இலங்ைக நுங்கள்
$கம்ப.07816.1
ெபாய்த் திருப் ெபறுகிற்பானும் வடணன்

புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.07816.2
ைகத்திருச் சரங்கள் உன்தன் மாபிைடக் கலக்கற்பால $கம்ப.07816.3
ைமத் திரு நிறத்தான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) என் தைலமிைச ைவக்கற்பால.
$கம்ப.07816.4

நகுவன நின்ேனாடு ஐயன் நாயகன் நாம வாளி $கம்ப.07817.1
புகுவன ேபாழ்ந்து உன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திறந்தன புண்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07817.2
தகுவன இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லத் தக்கன சாப நாணின் $கம்ப.07817.3
உகுவன மைலகள் எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிறப்பன
ஒலிகள் அம்மா $கம்ப.07817.4
ெசால்லுவ மதுர மாற்றம் துண்டத்தால் உண்டு உன்கண்ைணக் $கம்ப.07818.1
கல்லுவ காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கலப்பன கமலக் கண்ணன் $கம்ப.07818.2
வில் உமிழ் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பின்ன விலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
அலங்கல் மாபம் $கம்ப.07818.3
புல்லுவ களிப்புக் கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலவு நாறு
அலைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.07818.4
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ேகட்பது உண்டால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
உைழ வாத்ைத வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.07819.1
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) இயல் வயிரவாளி இடறிட எயிற்றுப் ேபழ்வாய்ப்
$கம்ப.07819.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பியல் தைலகள் சிந்திப் பிைழப்பு இைல முடிந்தாய்
என்ன $கம்ப.07819.3
அரும்பு இயல் துளவப் ைபந்தா அனுமன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அந்நாள் $கம்ப.07819.4
புன்மகன் ேகட்டி ேகட்டற்கு உrயது புகுந்த ேபாrன் $கம்ப.07820.1

உன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உயிைர எம்ேமாய் சுமித்திைர
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07820.2
நன்மகன் வாளி நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உடைல
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07820.3
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இறந்தான் என்ன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றல் என்றாள் $கம்ப.07820.4
ெவய்யவன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேகளா ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உக விழித்து வரக்
 $கம்ப.07821.1
ைக பல பிைசந்து ேபழ்வாய் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) புக்கு அழுந்தக்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07821.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ேமல் ஓடேலாடும் மேகாதரன் தடுத்தான்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07821.3
ெமாய்கழல் தாைத ேவண்ட இைசயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முனியல்
என்றான் $கம்ப.07821.4
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தைகப்ப மீ ண்டான் ஆசனம்
அத்து இருக்க ஆவி $கம்ப.07822.1
ெபான்றினன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னத்
தைரயிைடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்யன்
$கம்ப.07822.2
இன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேநராய் என்னின் என்ைன என்
குலத்திேனாடும் $கம்ப.07822.3
ெகான்றைன ஆதி என்னா இைனயன கூறலுற்றான் $கம்ப.07822.4

பூவின்ேமல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவத்
ைதயலும் ெபாதுைம உற்றாள் $கம்ப.07823.1
பாவி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருட்டாகப் பட்ேடன் $கம்ப.07823.2
ஆவிேபாய் அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்ேறா அமரக்கும்
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆவான் $கம்ப.07823.3
ேதவியாய் இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தேதா
சிைறயிைடத் ேதம்புகின்றாய் $கம்ப.07823.4
என்ைன என் குலத்திேனாடும் இன்னுயி தாங்கி ஈண்டு $கம்ப.07824.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுஞ்ெசல்வம் துய்ப்ேபன் ஆக்கிைன
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும் $கம்ப.07824.2
உன்ைன ெவஞ்சிைறயின் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்பத்துள் உய்ப்பாய் என்னா $கம்ப.07824.3
ெபான் அடிமருங்கு வழ்ந்தான்

உயி உகப் ெபாருமுகின்றான் $கம்ப.07824.4
அவ்வுைர ேகட்ட நங்ைக ெசவிகைள அைமயப் ெபாத்தி $கம்ப.07825.1
ெவவ்வுயித்து ஆவி தள்ளி வங்கினள்

ெவகுளி
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07825.2
இவ்வுைர எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) கூறான் இன் உயி
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேபணி $கம்ப.07825.3
ெசவ்வுைர அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னாச் சீறினள் உைளயச்
ெசப்பும் $கம்ப.07825.4
அறம்ெகட வழக்கு நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரசதம்
மரபுக்கு ஆன்ற $கம்ப.07826.1

மறம்ெகட ெமய்ம்ைம ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைசவர
மைறகள் ஓதும் $கம்ப.07826.2
திறம்ெகட ஒழுக்கம் குன்ற ேதவரும் ேபணத் தக்க $கம்ப.07826.3
நிறம்ெகட இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசான்னாய்
சனகன் ெகால் நிைனயின் ஐயா $கம்ப.07826.4
வழிெகட வrனும் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேதய்ந்து இறினும் மாபம் $கம்ப.07827.1
கிழிபட அயில்ேவல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிைடப்பினும் சான்ேறா
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07827.2
ெமாழிெகாடு வாழ்வது அல்லால் முைற ெகடப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும் $கம்ப.07827.3
பழிெகாடு வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாத்திப உளேரா
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $கம்ப.07827.4
நயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைளயும் மற்று இந்ெநடுநில வைரப்பும் ேநேர
$கம்ப.07828.1
மாயினும் முைறைம குன்ற வாழ்ெவேனா வயிரத் திண்ேதாள் $கம்ப.07828.2
ஆயிர நாமத்து ஆழி ஐயனுக்கு அடிைம
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07828.3
நாயிைன ேநாக்குேவேனா நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி நச்சி $கம்ப.07828.4
வrசிைல ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அல்லால் ைமந்த என்மருங்கு
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.07829.1

எrயிைட வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

விட்டில் அல்லேரா
அரசுக்கு ஏற்ற $கம்ப.07829.2
அrெயாடும் வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அங்கணத்து அழுக்குத் தின்னும் $கம்ப.07829.3
நrெயாடும் வாழ்வது உண்டநூ நாயினும் கைடப்பட்டநூேன $கம்ப.07829.4
அல்ைலேய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.07830.1
வில்ைலேய வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ட்கின்
மீ ளுதி மீ ட்சி என்பது $கம்ப.07830.2
இல்ைலேயல் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ததி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலால் இயம்பல் ஆகாச் $கம்ப.07830.3
ெசால்ைலேய உைரத்தாய் என்றும் பழி ெகாண்டாய் என்னச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07830.4
வன்திறல் அரக்கன் அன்ன வாசகம் மனத்துக் ெகாள்ளா $கம்ப.07831.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேமன்ேமல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முன் $கம்ப.07831.2
நின்றவன் அல்லன் ேபாலாம் சனகன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்தின்
நின்முன் $கம்ப.07831.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி குடிப்ெபன் என்னா
சுrைகவாள் உருவிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07831.4
என்ைனயும் ெகால்லாய் இன்ேன இவைனயும் ெகால்லாய் இன்னும் $கம்ப.07832.1
உன்ைனயும் ெகால்லாய் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகயும்
ெகால்லாய் யாேனா $கம்ப.07832.2

இன்னுயி நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும் ெகடாப்
புகழ் எய்துகின்ேறன் $கம்ப.07832.3
பின்ைனயும் எம்ேகான் அம்பின் கிைளெயாடும் பிைழயாய் என்றாள் $கம்ப.07832.4
இரந்தனன் ேவண்டிற்று அல்லால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இைழத்தது உண்டநூ $கம்ப.07833.1
புரந்தரன் ெசல்வத்து ஐயா ெகால்ைக ஓ ெபாருளிற்ேறாதான் $கம்ப.07833.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்பைகைய ெவன்றால்
நின்வழிப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக
$கம்ப.07833.3
அரந்ைதயள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
தந்ைதைய நலிவதாயின் $கம்ப.07833.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விலக்க
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு இருந்தது ஓ
இறுதியின்கண் $கம்ப.07834.1
குன்று என நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கும்பகருணைன
இராமன் ெகால்ல $கம்ப.07834.2
வன்திறல் குரங்கின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற ஆத்த
ஓைச $கம்ப.07834.3
ெசன்றன ெசவியின் ஊடு ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ஆப்பும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07834.4
உகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அமர
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானர யூகத்ேதாரும்
$கம்ப.07835.1

மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேவெறான்று இல்லா இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலியும்
விஞ்ச $கம்ப.07835.2
தகும் திறன் நிைனந்ேதன் எம்பிக்கு அமrைடத் தனிைமப்பாடு $கம்ப.07835.3
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாருமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின் $கம்ப.07835.4
புறந்தரு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) முந்ந இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
சிைறேபாக்கி ேபாதப் $கம்ப.07836.1
பறந்தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தூத ெசவி
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபய
$கம்ப.07836.2
திறம்திறம் ஆக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிப்
ெபருங்கடைலச் சிந்தி $கம்ப.07836.3
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) உம்பி
அம்பின் ெகான்றனன் இராமன் என்றா $கம்ப.07836.4
ஊெராடும் ெபாருந்தித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளியவன் என்ன
ஒண்ெபான் $கம்ப.07837.1
தாெராடும் புைனந்த ெமௗலி தைரெயாடும்
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தள்ளி $கம்ப.07837.2
பாெராடும் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராமரம் பைணேகளாடும்
$கம்ப.07837.3
ேவெராடும் பறிந்து மண்ேமல் வழ்வேத

ேபால வழ்ந்தான்

$கம்ப.07837.4

பிறிவு எனும் பீைழ தாங்கள் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுடங்கி என்றும் $கம்ப.07838.1
உறுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி ஆவி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07838.2
எறிவரும் ெசருவில் தம்பி தன்ெபாருட்டு இறந்தான் என்ன $கம்ப.07838.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவசன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரற்றினான் அண்டம்
முற்ற $கம்ப.07838.4
தம்பிேயா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆம் தாமைரயின் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
உழக்கும் $கம்ப.07839.1
தும்பிேயா நான்முகத்ேதான் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) மதைல ேதான்றாேலா
$கம்ப.07839.2
நம்பிேயா இந்திரைன_ெப.(இந்திரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாமப் ெபாறி துைடத்த
$கம்ப.07839.3
எம்பிேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன்ைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உைரயும் ேகட்ேடேனா $கம்ப.07839.4
மின் இைலய ேவேலாேன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன் விழி காேணன்
$கம்ப.07840.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல யாது என்ேனன் உயி ேபணி நிற்கின்ேறன்
$கம்ப.07840.2
உன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஈது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஓைடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உந்திப் $கம்ப.07840.3
ெபான்னுலகம் மீ ளப் புகாேரா புரந்தரனா $கம்ப.07840.4

வல்ெநஞ்சின் என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நத்துப் ேபாய்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடந்தால் $கம்ப.07841.1
இன்னம் சிலேராடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயிற்றின் யா பிறப்பா
$கம்ப.07841.2
மின் அஞ்சும் ேவேலாய் விழி அஞ்சி வாழ்கின்றா $கம்ப.07841.3
தம் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தாேம தடவாேரா தானவகள் $கம்ப.07841.4
கல் அன்ேறா நராடும் காலத்து உன் கால்ேதய்க்கும் $கம்ப.07842.1
மல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேதாளாய் வடேமரு மானுடவன் $கம்ப.07842.2
வில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நின்ைன விளிவித்துளது என்னும் $கம்ப.07842.3
ெசால் அன்ேறா என்ைனச் சுடுகின்றது ேதான்றால் $கம்ப.07842.4
மாண்டனவாம் சூலமும் சக்கரமும் வச்சிரமும் $கம்ப.07843.1
தண்டினவா ஒன்றும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றாவாம்
தெறழுத்து $கம்ப.07843.2
மீ ண்டனவாம் மானுடவன் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெமய்
உருவ $கம்ப.07843.3
நண்டனவாம் தாம் இன்னும் நின்றாராம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07843.4
ேநாக்கு அறவும் எம்பியகள் மாளவும் இந் ெநாய்து இலங்ைக $கம்ப.07844.1
ேபாக்கு அறவும் மாதுலனா ெபான்றவும் என் பின் பிறந்தாள் $கம்ப.07844.2
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அறவும் வாழ்ந்ேதன் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) முைலக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07844.3
ஏக்கறவால் இன்னம் இேரேனா உைன இழந்தும் $கம்ப.07844.4

தன்ைனத்தான் தம்பிையத்தான் தாைனத் தைலவைனத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.07845.1
மன்ைனத்தான் ைமந்தைனத்தான் மாருதத்தின் காதைலத்தான் $கம்ப.07845.2
பின்ைனக் கரடிக்கு இைறையத்தான் ேப மாய்த்தாய் $கம்ப.07845.3
என்னத்தான் ேகட்டிேலன் என் ஆனவாறு இதுேவ $கம்ப.07845.4
ஏைழ மகளி_ெப.) அடி வருட ஈந் தெனமூறல் $கம்ப.07846.1
வாழும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரங்கில் பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ைவகுவாய்
$கம்ப.07846.2
சூழும் அலைக துணங்ைகப் பைற துைவப்ப $கம்ப.07846.3
பூழி அைணேமல் துயின்றைனேயா ேபாக் களத்ேத $கம்ப.07846.4
ெசந்ேதன் பருகித் திைச திைசயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வாழ $கம்ப.07847.1
உய்ந்ேதன் இனி இன்று நானும் உனக்கு ஆவி $கம்ப.07847.2
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
பிrேயன்_வி.மு.(பிr_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) தனி ேபாகத் தாழ்க்கிேலன்
$கம்ப.07847.3
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ெதவுடர மதக் களிேற
வந்ேதேன $கம்ப.07847.4
அண்டத்து அளவும் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பகந்து_வி.எச்.(பக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து $கம்ப.07848.1
பண்ைடத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாமத்தின் காரணத்ைதப் பாrத்தான்
$கம்ப.07848.2
ெதவுண்ைடக் கனிவாய் துடிப்ப மயி_ெப.(மயி_ெப.) ெபாடிப்ப $கம்ப.07848.3
ெகண்ைடத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணாள் உள்ேள கிளுகிளுத்தாள் $கம்ப.07848.4

வங்கினாள்

ெகாங்ைக ெமலிந்த_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமலிவு அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07849.1
ஓங்கினாள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உவந்தாள் உயி புகுந்தாள் $கம்ப.07849.2
தங்கு இலாக் கற்பின் திரு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேசடியாம் $கம்ப.07849.3
பாங்கினாள் உற்றதைன யாேர பககிற்பா $கம்ப.07849.4
கண்டாள் கருணைன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாைன $கம்ப.07850.1
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துணுக்கம் அன்னவைனக் ெகாற்றவனா $கம்ப.07850.2
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வாத்ைத $கம்ப.07850.3
உண்டாள் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தடித்தாள் ேவறு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ஒக்கின்றாள் $கம்ப.07850.4
தாவு அrய ேப உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம்பி சவத்ெதவுடும்
$கம்ப.07851.1
யாவைரயும் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுக்கி
என்றும் இறவாத $கம்ப.07851.2
மூவைரயும் ேமைலநாள் மூவா மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உண்ட $கம்ப.07851.3
ேதவைரயும் ைவப்ேபன் சிைற என்னச் சீறினான் $கம்ப.07851.4
அக்கணத்து மந்திrய ஆற்ற சிறிது ஆறி $கம்ப.07852.1
இக்கணத்து மானுடவ ஈரக் குருதியால் $கம்ப.07852.2
முக்ைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உகுப்ெபன் எம்பிக்கு என முனியா $கம்ப.07852.3
திக்கு அைனத்தும் ேபா கடந்தான் ேபாயினான் த விழியான் $கம்ப.07852.4

கூேறாம் இனி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கும்பகருணனா $கம்ப.07853.1
பாறு ஆடு ெவங் களத்துப் பட்டா எனப் பைதயா $கம்ப.07853.2
ேவறு ஓ சிைற இவைன ைவம்மின்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.07853.3
மாறு ஓ திைச ேநாக்கிப் ேபானா மேகாதரனா $கம்ப.07853.4
வrசைட நறுமல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடு இலாத் $கம்ப.07854.1
துrசு அைட புrகுழல் சும்ைம
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07854.2
ஒருசைட உைடயவட்கு உைடய அன்பினாள் $கம்ப.07854.3
திrசைட தெரறுட்டுவாள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசப்புவாள் $கம்ப.07854.4
உந்ைத என்று உனக்கு எதி உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மாற்றிேய $கம்ப.07855.1
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
மருத்தன் என்று உளன் ஓ மாையயான் $கம்ப.07855.2
அந்தம் இல் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதவுழில் அரக்கனாம் எனா
$கம்ப.07855.3
சிந்ைதயின் உணத்தினள் அமுதின் ெசம்ைமயாள் $கம்ப.07855.4
நங்ைகயும் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உைர நாளும்
ேதறுவாள் $கம்ப.07856.1
சங்ைகயும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் $கம்ப.07856.2
இங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிய இலங்ைக
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.07856.3

அங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றியது
அைறகுவாம் அேரா $கம்ப.07856.4
ெகாழுந்துவிட்டு அழன்று எr மடங்கல் கூட்டு அற $கம்ப.07857.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr ெவகுளியான் இரு
மருங்கினும் $கம்ப.07857.2
ெதவுழும்தைக அைமச்சைரச் சுளித்து ேநாக்கு உறா $கம்ப.07857.3
ெமாழிந்தனன் இடிெயாடு முகிலும் சிந்தேவ $கம்ப.07857.4
ஏகுதி எம் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவரும் என்னுைட $கம்ப.07858.1
ேயாக ெவஞ்ேசைனயும் உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உம்முைடச் $கம்ப.07858.2
சாகரத் தாைனயும் தழுவச் சாந்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07858.3
ேவக ெவஞ்சிைலத் ெதவுழில் விலக்கி மீ ள்கிl $கம்ப.07858.4
எடுத்தவ இருந்துழி எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாைரயும்
$கம்ப.07859.1
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
மீ ள்தும் என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பின 
$கம்ப.07859.2
தடுத்திl எம்பிைய தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கிற்றிl
$கம்ப.07859.3
ெகாடுத்திl உம் உயி வரக்
 ேகாட்டியீ $கம்ப.07859.4
உம்ைமயினின்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூன்றும் என் $கம்ப.07860.1
ெவம்ைமயின் ஆண்டது ந என் ெவன்றியால் $கம்ப.07860.2

இம்ைமயின் ெநடுந்திரு எய்தின  இனிச் $கம்ப.07860.3
ெசம்ைமயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ததிரால் $கம்ப.07860.4
ஆற்றலம்_வி.மு.(ஆற்று_வி.+அல்_எதி.ம.+அம்_தன்.பன்.) என்றிேரல் என்மின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07861.1
ேதாற்று அலம்வந்து உகத்துரந்து ெதவுல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.07861.2
கூற்று அலமர உயி குடிக்கும் கூந்த என் $கம்ப.07861.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மானிட ெவrநில் காண்ெபனால்
$கம்ப.07861.4
அல்லதும் உண்டு உமக்கு உைரப்பது ஆ அம $கம்ப.07862.1
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) என்றிேரல் ேமல்
ெசல்வ இனி $கம்ப.07862.2
வல்லது மடிதேல என்னின் மாறுதி $கம்ப.07862.3
ெசால்லும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கருத்து என முனிந்து ெசால்லினான்
$கம்ப.07862.4
நதி காய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மானமும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உறா $கம்ப.07863.1
மதி காய் குைட மன்னைன ைவது உைரயா $கம்ப.07863.2
விதி காயினும் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

ெவலற்கு அrயான் $கம்ப.07863.3
அதிகாயன் எனும் ெபயரான் அைறவான் $கம்ப.07863.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அஞ்சுக ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) அஞ்சுக மா
$கம்ப.07864.1

லான் அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக ேமல் $கம்ப.07864.2
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அஞ்சிெனன் என்று உைன நாணுக ேபா
$கம்ப.07864.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஞ்சிெனன் என்றும் இயம்புவேதா $கம்ப.07864.4
ெவம்ைமப் ெபாரு தானவ ேமல் வலிேயா $கம்ப.07865.1
தம்ைமத் தைளயில் ெகாடு தந்திெலேனா $கம்ப.07865.2
உம்ைமக் குைலயப் ெபாரும் உம்பைரயும் $கம்ப.07865.3
ெகாம்ைமக் குய வட்டு அைண ெகாண்டிெலேனா $கம்ப.07865.4
காய்ப்பு உண்ட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட ைக உளதாத் $கம்ப.07866.1
ேதய்ப் புண்டவனும் சில சில் கைணயால் $கம்ப.07866.2
ஆய்ப் புண்டவனும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசால் வலதால்
$கம்ப.07866.3
ஏய்ப் புண்டவனும் என எண்ணிைனேயா $கம்ப.07866.4
உம்பிக்கு உயி ஈறு ெசய்தான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.07867.1
தம்பிக்கு உயி ஈறு சைமத்து அவைனக் $கம்ப.07867.2
கம்பிப்பது ஒ வன்துய கண்டிெலேனல் $கம்ப.07867.3
நம்பிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நன்மகேனா இனி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.07867.4
கிட்டிப் ெபாருது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிள ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
எலாம் $கம்ப.07868.1
மட்டித்து உய வானர வன் தைலைய $கம்ப.07868.2
ெவட்டித் தைர இட்டு இரு வில்லினைரக் $கம்ப.07868.3

கட்டித் தருெவன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காணுதியால் $கம்ப.07868.4
ேசைனக் கடேலாடு இைட ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனினும் $கம்ப.07869.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இப்ெபாழுேத தனி ஏக எனினும் $கம்ப.07869.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒத்தது ெசால்லுதி தா விைட என் $கம்ப.07869.3
றான் இத்திறம் உன்னி அரக்கபிரான் $கம்ப.07869.4
ெசான்னாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
துணிந்தைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07870.1
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) உயி தந்தைனயாம் எனின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.07870.2
பின்நாள் அ இராமன் எனும் ெபயரான் $கம்ப.07870.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆருயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சைமக்குெவனால்
$கம்ப.07870.4
ேபாவாய் இதுேபாது ெபாலங் கழேலாய் $கம்ப.07871.1
மூவாயிர ேகாடியேராடு முரண் $கம்ப.07871.2
கா ஆ கr ேத பr காவலின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07871.3
ஏவாதன யாைவயும் ஏவினனால் $கம்ப.07871.4
கும்பக் ெகாடிேயானும் நிகும்பனும் ேவறு $கம்ப.07872.1
அம் ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அகம்பனும் உன்
$கம்ப.07872.2
ெசம்ெபான் ெபாலி ேத அயல் ெசல்குவரால் $கம்ப.07872.3

உம்பக்கும் ெவலற்கு அrயா உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்)
$கம்ப.07872.4
ஓ ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் $கம்ப.07873.1
வா ஏறு வயப் பr ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வன் $கம்ப.07873.2
ேபா ஏறிட ஏறுவ பூண் உறு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.07873.3
ேத ஏறுதி தந்தெனன் ெவந் திறேலாய் $கம்ப.07873.4
ஆம் அத்தைன மாவுைட அத்தைன ேத $கம்ப.07874.1
ேசமத்தன பின்புைட ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடும்
$கம்ப.07874.2
ேகா மத்த ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr ேகாடிெயாடும் $கம்ப.07874.3
ேபாம் அத்தைன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவிக் கடேல $கம்ப.07874.4
என்ேற விைட நல்க இைறஞ்சி எழா $கம்ப.07875.1
வன்தாள் வயிரச் சிைல ைகக் ெகாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கம்ப.07875.2
ெபான்தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் $கம்ப.07875.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைமேயாகள்
ெநளிந்தனரால் $கம்ப.07875.4
பல்ேவறு பைடக்கலம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகேலான் $கம்ப.07876.1
எல் ேவறு தெரழுப்ப ெகாடு ஏகினனால் $கம்ப.07876.2
ெசால் ேவறு தெழழுக்குந சுற்றுறு அ(ம்)மா $கம்ப.07876.3
வில் ேவறு தெரழுப்புறும் ேமனியினான் $கம்ப.07876.4
இைழ அஞ்சன மால்களிறு எண் இல் அr $கம்ப.07877.1
முைழ அஞ்ச முழங்கின மும்முைற ந $கம்ப.07877.2

உைழ அஞ்ச முழங்கின நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ேகாள் $கம்ப.07877.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அஞ்ச முழங்கின மா முரேச $கம்ப.07877.4
ஆத்தா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) நடுங்க அடி
$கம்ப.07878.1
ேபத்தா நில மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேபவள் என $கம்ப.07878.2
தூத்தா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவைலகள் தூளியினால் $கம்ப.07878.3
ேவத்தா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு விசும்பு உைறேவா
$கம்ப.07878.4
அடி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதக் களி
யாைனகளின் $கம்ப.07879.1
பிடிேயாடு நிகத்தன பின்புறம் முன் $கம்ப.07879.2
தடிேயாடு துடக்கிய தாைரய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $கம்ப.07879.3
ெகாடிேயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) துடக்கிய ெகாண்மு எலாம்
$கம்ப.07879.4
தாறு ஆடின மால் கrயின் புைட தாழ் $கம்ப.07880.1
மாறாடின மா மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மண்டுதலால் $கம்ப.07880.2
ஆறு ஆடின பாய் பr யாைனகளும் $கம்ப.07880.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடின ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநறி
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் $கம்ப.07880.4
ேத ெசன்றன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதிேராெனாடு ேச $கம்ப.07881.1
ஊ ெசன்றன ேபால் ஒளி ஓைடகளின் $கம்ப.07881.2
கா ெசன்றன கா நிைற ெசன்றன ேபால் $கம்ப.07881.3

பா ெசன்றில ெசன்றன பாய் பrேய $கம்ப.07881.4
ேமருத்தைன ெவற்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாய்த்து
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.07882.1
பாrல் ெசலுமாறு படப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.07882.2
ேத சுற்றிடேவ ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முரண் $கம்ப.07882.3
ேபா முற்று களத்திைட புக்கனனால் $கம்ப.07882.4
கண்டான் அ இராமன் எனும் களிமா $கம்ப.07883.1
உண்டாடிய ெவங்களன் ஊடுருவ $கம்ப.07883.2
புண்தான் உறு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புழுக்கம் உறத் $கம்ப.07883.3
திண்டாடினன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சினத் திறேலான்
$கம்ப.07883.4
மைல கண்டன ேபால் வரு ேதாஞூளாடு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.07884.1
கைல கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கடல் கண்டு
உளவாம் $கம்ப.07884.2
நிைல கண்டன கண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாைத
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.07884.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கண்டிலன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சலித்தனனால் $கம்ப.07884.4
மிடல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சரத்ெதவுடு மீ து உய வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கம்ப.07885.1
திடல் அன்று திைசக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.07885.2

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அrயான் $கம்ப.07885.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) என்று உயிேராடும் உருத்தனனால் $கம்ப.07885.4
எல்ேல இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணிய எய்திெனேனா $கம்ப.07886.1
வல்ேல உளராயின மானுடைரக் $கம்ப.07886.2
ெகால்ேலன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உயிேகாள்
ெநறியில் $கம்ப.07886.3
ெசல்ேலன் எனின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட தகுெவேனா $கம்ப.07886.4
என்னா முனியா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இைழத்துளவன் $கம்ப.07887.1
பின்னாைனயும் இப்படி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07887.2
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) இட கண்டு இட ஆறுெவன் என்று
$கம்ப.07887.3
உன்னா ஒருவற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உணத்தினனால்
$கம்ப.07887.4
வா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மயிடன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வல் விைசயில்
$கம்ப.07888.1
ேபா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அ(வ்) இலக்குவனில் புகல்வாய் $கம்ப.07888.2
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஈது துணிந்தெனன் நண்ணிெனனால் $கம்ப.07888.3
ேமல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளம்பிடுவாய்
$கம்ப.07888.4

அம் தா_ெப.(தா_ெப.) இளவற்கு அயவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழும் $கம்ப.07889.1
தம் தாைத மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட தள்ளிடுவான் $கம்ப.07889.2
உந்து ஆ துயேராடும் உருத்து எதிவான் $கம்ப.07889.3
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என முன்ெசால்
வழங்குதியால் $கம்ப.07889.4
ேகாள் உற்றவன் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) சுடக் குைழவான் $கம்ப.07890.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இருக்ைகயில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.07890.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அற்று உருளக் கைண தள்ளிடுவான் $கம்ப.07890.3
சூளுற்றதும் உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்லுதியால்
$கம்ப.07890.4
தது_ெப.(தது_ெப.) என்றது சிந்தைன ெசய்திெலனால் $கம்ப.07891.1
ஈது என்று திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) மன் ெநறியாம் என ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.07891.2
துது_ெப.(தூது_ெப.) என்று இகழாது உன ெசால் வலியால் $கம்ப.07891.3
ேபாது என்று உடேன ெகாடு ேபாதுதியால் $கம்ப.07891.4
ெசரு ஆைசயினா புகழ் ேதடுறுவா $கம்ப.07892.1
இருேவாைரயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வலிவுற்று எதிேர $கம்ப.07892.2
ெபாருேவா நமனா பதி புக்கு உைறேவா $கம்ப.07892.3
வருேவாைர எலாம் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்னுதியால் $கம்ப.07892.4

சிந்தாகுலம் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) திருத்திடுவான் $கம்ப.07893.1
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என என் எதிேர மதிேயாய்
$கம்ப.07893.2
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எனின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலது யா தருவா $கம்ப.07893.3
உந்த அrய உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் $கம்ப.07893.4
ேவேற அ இலக்குவன் என்ன விளம்பு $கம்ப.07894.1
ஏேற வருேமல் இைமேயா எதிேர $கம்ப.07894.2
கூேற பல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைனயும் $கம்ப.07894.3
மாேற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மன் என ைவக்குெவனால் $கம்ப.07894.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாடிய விஞ்ைசய அம் ெசாலினா $கம்ப.07895.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆ அமுது அன்னவ
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவரும் $கம்ப.07895.2
உண்ணாதன கூ நறவு உண்ட தசும்பு $கம்ப.07895.3
எண் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஈகுெவனால் $கம்ப.07895.4
உைற தந்தன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிேரான் உருவின் $கம்ப.07896.1
ெபாைற தந்தன காசு_ெப.(காசு_ெப.) ஒளிபூண் இைமேயா $கம்ப.07896.2
திைற_ெப.(திைற_ெப.) தந்தன தெயமூவ நிதிக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
$கம்ப.07896.3

முைற தந்தன தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிக்குெவனால்
$கம்ப.07896.4
மாறா மத வாrய வண்டிெனாடும் $கம்ப.07897.1
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும் $கம்ப.07897.2
ேதறாதன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண ெவங் களிமா $கம்ப.07897.3
நூறாயிரம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நுந்துெவனால்
$கம்ப.07897.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்னின் அைமந்து சைமந்தன ேத $கம்ப.07898.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானினும் ஒப்பு உறழா
$கம்ப.07898.2
பம்பும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) அணி பாய் பrமா $கம்ப.07898.3
இம்ப நடவாதன ஈகுெவனால் $கம்ப.07898.4
நிதியின் நிைர குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) நிைறத்தனவும் $கம்ப.07899.1
ெபாதியின் மிளி காசு_ெப.(காசு_ெப.) ெபாறுத்தனவும் $கம்ப.07899.2
மதியின் ஒளி தூசு வகுத்தனவும் $கம்ப.07899.3
அதிகம் சகடு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஈகுெவனால். $கம்ப.07899.4
மற்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தது_ெப.(தது_ெப.) இல் மணிப் பணி
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07900.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உன் நிைனவு யாைவயும்
உந்துெவனால் $கம்ப.07900.2
ெபான்திண் கழலாய் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேபா எனேலாடு $கம்ப.07900.3
எற்றும் திரள் ேதாளவன் ஏகினனால் $கம்ப.07900.4

ஏகி தனி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி எய்தலுறும்
$கம்ப.07901.1
காகுத்தைன எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின்
வாய் $கம்ப.07901.2
ேவகத்ெதவுடு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விைசத்து எழலும் $கம்ப.07901.3
ஓைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டு என ஒதினனால் $கம்ப.07901.4
ேபாதம் முதல் வாய்ெமாழிேய புகல்ேவான் $கம்ப.07902.1
ஏதும் அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) வறிது
ஏகினனால் $கம்ப.07902.2
தூதன் இவைனச் சுளியன்மின் எனா $கம்ப.07902.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) முதல் நாதன் விலக்கினனால் $கம்ப.07902.4
என் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயம்பு எனலும் $கம்ப.07903.1
மின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எயிற்றவன் வில்வல உன்
$கம்ப.07903.2
பின் வந்தவேன அறி ெபற்றியதால் $கம்ப.07903.3
மன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்து என
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பிரான் $கம்ப.07903.4
ெசால்லாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்லிடு ெசால்லிடு எனா
$கம்ப.07904.1
வில்லாளன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கிைளேயான் வினவ $கம்ப.07904.2
பல் ஆயிரேகாடி பைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முன் $கம்ப.07904.3

நில்லாய் என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிகழ்த்தினனால்
$கம்ப.07904.4
உன்ேமல் அதிகாயன் உருத்துளனாய் $கம்ப.07905.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமருவின்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) நாடி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07905.2
தன்ேமல் எதிரும் வலி தக்குைளேயல் $கம்ப.07905.3
ெபான் ேமனிய என்ெனாடு ேபாதுதியால் $கம்ப.07905.4
ைசயப் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) அத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தந்ைதைய முன்
$கம்ப.07906.1
ெமய் எப்படி
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) நும்முன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.07906.2
ஐயப்படல் அப்படி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) படியில் $கம்ப.07906.3
ெசய்யப் படுகிற்றி தெரழுத்தனனால் $கம்ப.07906.4
ெகான்றான் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாைல ேகாள்
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07907.1
நின்றாெனாடு நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என் ேநடி
எனின் $கம்ப.07907.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைத படும் துய தந்ைதைய முன் $கம்ப.07907.3
ெவன்றாைன இயற்றும் அ ேவட்ைகயினால் $கம்ப.07907.4
வாேனாகளும் மண்ணின் உடூளாகளும் மற்று $கம்ப.07908.1
ஏேனாகளும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகண்மின்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07908.2

தாேன ெபாருவான் அயேல தம வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.07908.3
ஆேனாரும் உடன் ெபாருவான் அைமவான் $கம்ப.07908.4
என்ேற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழிெனாடு ஏழிைனயும் $கம்ப.07909.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபால் இரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
அளவா $கம்ப.07909.2
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) உைரெசய்ய நிசாசரனும்
$கம்ப.07909.3
பின்றா உைர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பிதற்றினனால் $கம்ப.07909.4
எழுவாய் இனி என்னுடன் என்று எrயும் $கம்ப.07910.1
மழு வாய் நிக ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் வழங்குதலும் $கம்ப.07910.2
தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் எனத் $கம்ப.07910.3
ெதவுழுவா ெதவுழு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அr ெசால்லுதலும் $கம்ப.07910.4
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் இவேன $கம்ப.07911.1
வில்லாெனாடு ேபா ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும்
எனா $கம்ப.07911.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆறு உைட வடணன்

நாரணன் முன் $கம்ப.07911.3
ெசால்லாடினன் அன்னைவ ெசால்லுதுமால் $கம்ப.07911.4
வா ஏறு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr எம் $கம்ப.07912.1
ேபா ஏெறாடு ேபா புrவான் அைமயா $கம்ப.07912.2
ேத ஏறு சினக் கடு ெவந் தறுகண் $கம்ப.07912.3

கா ஏறு என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதத்
ெதவுழிேலான் $கம்ப.07912.4
ஓவா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாதவம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான்
$கம்ப.07913.1
ேதவாசுர ஆதிய ெசய் ெசருவில் $கம்ப.07913.2
சாவான் இைறயும் சலியா வலியான் $கம்ப.07913.3
மூவா முதல் நான்முகனா ெமாழியால் $கம்ப.07913.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ஏய் கயிைலக் கிr கண்ணுதேலாடு $கம்ப.07914.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஏற எடுத்தனன் என்று இவைனத் $கம்ப.07914.2
திடம் ேமலுலகில் பல ேதவெராடும் $கம்ப.07914.3
வட ேமரு எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளத்தனனால்
$கம்ப.07914.4
மாலாெராடு மந்தரம் மாசுணமும் $கம்ப.07915.1
ேமலாகிய ேதவரும் ேவண்டும் எனா $கம்ப.07915.2
ஆலாலமும் ஆ அமிழ்தும் அைமய $கம்ப.07915.3
காலால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவைல கலக்கிடுமால் $கம்ப.07915.4
ஊழிக்கும் உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒருவாப் $கம்ப.07916.1
பாழித் திைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுமந்த பைணச்
$கம்ப.07916.2
சூழிக் கr தள்ளுதல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலிேயா $கம்ப.07916.3
ஆழிக் கிr தள்ளும் ஒ அங்ைகயினால் $கம்ப.07916.4

காலங்கள் கணக்கு இல கண் இைமயா $கம்ப.07917.1
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ெகாள் மிடற்றவன் ஆ அழல்வாய் $கம்ப.07917.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அங்கு எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாடு
விட்டது நள் $கம்ப.07917.3
சூலம்ெகால் எனப் பக ெசால் உைடயான் $கம்ப.07917.4
பைக ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பல்வைக ஊ $கம்ப.07918.1
புைக ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
புைன வாைகயினான் $கம்ப.07918.2
மிைகயா உயி உண் என வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெவந்
$கம்ப.07918.3
தைக ஆழி தைகந்த தனுத் ெதவுழிலான் $கம்ப.07918.4
உயி ஒப்புறு பல் பைட உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எலாம் $கம்ப.07919.1
ெசயி ஒப்புறும் இந்திர சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07919.2
அயி ஒப்பன நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவதம் $கம்ப.07919.3
வயிரப் பைட தள்ளிய வாளியினான் $கம்ப.07919.4
கற்றான் மைற நூெலாடு கண்ணுதல்பால் $கம்ப.07920.1
முற்றாதன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) முரண் பைடதாம் $கம்ப.07920.2
மற்று ஆரும் வழங்க வ(ல்)லா இ(ல்)லவும் $கம்ப.07920.3
ெபற்றான் ெநடிது ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) பிறந்துைடயான் $கம்ப.07920.4

அறன் அல்லது நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) மற்று
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.07921.1
மறன் அல்லது பல்பணி மாறு அணியான் $கம்ப.07921.2
திறன் அல்லது ஒ ஆ உயிரும் சிைதயான் $கம்ப.07921.3
உறல் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ேப இைச என்று உணவான் $கம்ப.07921.4
காயத்து உயிேர விடு_ஏவ.(விடு_வி.) காைலயினும் $கம்ப.07922.1
மாயத்தவ கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைலந்திடினும்
$கம்ப.07922.2
ேதயத்தவ ெசய்யல ெசய்திடினும் $கம்ப.07922.3
மாயத் ெதவுழில் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதித்திலனால்
$கம்ப.07922.4
மது ைகடவ என்பவ வானவதம் $கம்ப.07923.1
பதி ைகெகாடு கட்டவ பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.07923.2
அதி ைகதவ ஆழி அநந்தைனயும் $கம்ப.07923.3
விதி ைகம்மிக முட்டிய ெவம்ைமயினா $கம்ப.07923.4
ந ஆழி இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடுந்தைகைய
$கம்ப.07924.1
தாராய் அம என்றன தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.07924.2
ஆ ஆழிய அண்ணலும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இைசயா
$கம்ப.07924.3

வாரா அம ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) என வந்தனனால்
$கம்ப.07924.4
வல்லா உரு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆய் வrனும் $கம்ப.07925.1
நல்லா முைற வசி
 நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறலா $கம்ப.07925.2
மல்லால் இளகாது மைலந்தனன் மால் $கம்ப.07925.3
அல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அஃகினவால்
$கம்ப.07925.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால்பவ தானும் இலாத தனிப் $கம்ப.07926.1
ெபான்ேபால் ஒளி ேமனியைன புகேழாய் $கம்ப.07926.2
என் ேபால்பவ ெசால்லுவது எண் உைடயா $கம்ப.07926.3
உன் ேபால்பவ யா உள என்று உைரயா $கம்ப.07926.4
ஒருேவாம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் உண்டு உமிழ்ேவாம் $கம்ப.07927.1
இருேவாெமாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தனி இத்தைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.07927.2
ெபாருேவாெமாடு ேந ெபாருதாய் புகேழாய் $கம்ப.07927.3
தருேவாம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத்தது தந்தனமால் $கம்ப.07927.4
ஒல்லும்படி நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) உனக்கு உதவச் $கம்ப.07928.1
ெசால்லும்படி என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசால்லுதலும்
$கம்ப.07928.2
ெவல்லும்படி நும்ைம விளம்பும் எனக் $கம்ப.07928.3
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படியால் அr
கூறுதலும் $கம்ப.07928.4

இைடயில் படுகிற்கிலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07929.1
ெதவுைடயின் படுகிற்றும் எனத் துணியா $கம்ப.07929.2
அைடயச் ெசயகிற்றி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆைண எனா
$கம்ப.07929.3
நைடயில் படு நதிய நல்குதலும் $கம்ப.07929.4
விட்டான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் ேமெலாடு கீ ழ் $கம்ப.07930.1
எட்டா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடத் ெதவுைடைய
$கம்ப.07930.2
ஒட்டாதவ ஒன்றின ஊழ் வலியால் $கம்ப.07930.3
பட்டா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பட்டது பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.07930.4
தனி நாயகன் வன்கைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகெகாளா $கம்ப.07931.1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சாட விழுந்தன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலவா
$கம்ப.07931.2
பனியா மது ேமைத படப் பட ேம $கம்ப.07931.3
தினி ஆனது பூவுலகு எங்கணுேம $கம்ப.07931.4
விதியால் இ உகம்தனில் ெமய் வலியான் $கம்ப.07932.1
மது ஆனவன் எம்முன் மடிந்தனனால் $கம்ப.07932.2
கதிதான் நிக ைகடவன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கம்ப.07932.3
அதிகாயன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக அறிந்தனனால் $கம்ப.07932.4
என்றான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணனுக்கு இைளயான் $கம்ப.07933.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாயகனும் $கம்ப.07933.2
மின்தான் உமிழ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக ேவறு ெசயா $கம்ப.07933.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிகழ்த்தினனால் $கம்ப.07933.4
எண்ணாயிர ேகாடி இராவணரும் $கம்ப.07934.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாடரும் ேவறு உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எவரும் $கம்ப.07934.2
நண்ணா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவரும் நண்ணிடினும் $கம்ப.07934.3
கண்ணால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வில் ெதவுழில்
காணுதியால் $கம்ப.07934.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) என்பது என் ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) என்பது என் மால்
$கம்ப.07935.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பது என் ேவறு தனிச் சிைலேயா $கம்ப.07935.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்பது என் ஈசன் என் இன்று இைமேயா
$கம்ப.07935.3
ேகான் என்பது என் எம்பி ெகாதித்திடுேமல் $கம்ப.07935.4
தெயமூவப் பைடயும் சினமும் திறனும் $கம்ப.07936.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெதவுழில் மாதவம் மற்றும் எலாம் $கம்ப.07936.2
எய்தற்கு உளேவா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைலயில் $கம்ப.07936.3
ைகைவப்பு அளேவ இறல் காணுதியால் $கம்ப.07936.4

என் ேதவிைய வஞ்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுவான் $கம்ப.07937.1
அன்ேற முடிவான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்னவள்
ெசால் $கம்ப.07937.2
குன்ேறன் என எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகயினால் $கம்ப.07937.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) உளன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தைகயாய் $கம்ப.07937.4
ஏகாய் உடன் நயும் எதிந்துளனாம் $கம்ப.07938.1
மாகாயன் ெநடுந்தைல வாளிெயாடும் $கம்ப.07938.2
ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழுந்ததைனக் $கம்ப.07938.3
காகாதிகள் நுங்குதல் காணுதியால் $கம்ப.07938.4
நைரக் ெகாடு ந எதி நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஒ(ண்)ணுேமா $கம்ப.07939.1
தரக் ெகாடியாெராடு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெபாரும் $கம்ப.07939.2
ேபாைரக் ெகாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்தது
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.07939.3
ஆைரக் ெகாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறிந்திைலேயா $கம்ப.07939.4
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அல்லன் எனில் திருவின் ெபருமான் $கம்ப.07940.1
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும்
$கம்ப.07940.2

தவன் அல்லன் எனில் தனிேய வலிேயான் $கம்ப.07940.3
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லன் எனில் பிற_ெப.(பிற_ெப.)
யா உளேரா $கம்ப.07940.4
ஒன்றாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒருங்கு உள ஆம் $கம்ப.07941.1
வன் தாைனகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் $கம்ப.07941.2
ெகான்றான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடேன $கம்ப.07941.3
நின்றா பிற_ெப.(பிற_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) நிைனந்தைனேயா
$கம்ப.07941.4
ெகால்வானும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகாடிேயாைர
எலாம் $கம்ப.07942.1
ெவல்வானும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அடல்
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) என $கம்ப.07942.2
ஒல்வானும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உடேன
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.07942.3
ெசல்வாய் என ஏவுதல் ெசய்தனனால் $கம்ப.07942.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) இலக்குவன் ஆrயைன
$கம்ப.07943.1
முக்காலும் வலங்ெகாடு மூதுணவின் $கம்ப.07943.2
மிக்கான் மதி வடணன்

ெமய் ெதவுடரப் $கம்ப.07943.3
புக்கான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்த களம் $கம்ப.07943.4
ேசைனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசன்றது தெனமூ கடல்ேமல் $கம்ப.07944.1

ஏைனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வந்தது எழுந்தது எனா $கம்ப.07944.2
ஆைனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேத பr ஆள் மிைடயும் $கம்ப.07944.3
தாைனக் கடேலாடு தைலப் படலும் $கம்ப.07944.4
பசும் படு குருதியின் பண்டு ேசறுபட்டு $கம்ப.07945.1
அசும்பு உற உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.07945.2
குசும்ைபயின் நறுமலச் சுண்ணக் குப்ைபயின் $கம்ப.07945.3
விசும்ைபயும் கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூளிேய $கம்ப.07945.4
தாம் இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் பைண முழக்கும்
சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.07946.1
ஆம் இடிக் குமுறலும் ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஓைதயும்
$கம்ப.07946.2
ஏம் உைடக் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைல இடிப்பும் அஞ்சி தம்
$கம்ப.07946.3
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர ேவைலேய $கம்ப.07946.4
உைலெதவுறும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந அருவி ஒத்து உக $கம்ப.07947.1
இைல துறு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எனக் ெகாடிகள் இற்று உக $கம்ப.07947.2
மைலெதவுறும் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என மான
யாைனயின் $கம்ப.07947.3
தைலெதவுறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவிேய $கம்ப.07947.4
கிட்டின கிைள ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்ட கீ ழ் உகு $கம்ப.07948.1

மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம் $கம்ப.07948.2
விட்டன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேவழத்ைத
$கம்ப.07948.3
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வழ்வன

$கம்ப.07948.4
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன $கம்ப.07949.1
தடித்தன எயிற்றினால் தைலகள் சந்து அறக் $கம்ப.07949.2
கடித்தன கவிக்குலம் கால்கள் ேமல் படத் $கம்ப.07949.3
துடித்தன குருதியில் துரக ராசிேய $கம்ப.07949.4
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட ஒரு.)
கவிக்குலம் எற்ற அற்றன $கம்ப.07950.1
குைடந்து எறிகால் ெபார பூட்ைகக் குப்ைபகள் $கம்ப.07950.2
இைடந்தன முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இrந்து சாய்ந்து என
$கம்ப.07950.3
உைடந்தன குல மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தேம $கம்ப.07950.4
ேதால் படத் துைதந்து எழு வயிரத் தூண் நிக $கம்ப.07951.1
கால் பட ைக பட கால பாசம் ேபால் $கம்ப.07951.2
வால் பட புரண்டன நிருத மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07951.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) படப் புரண்டன கவியின் வரேர

$கம்ப.07951.4
மரவமும் சிைலெயாடு மைலயும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $கம்ப.07952.1
அரவமும் கrகளும் பrயும் அல்லவும் $கம்ப.07952.2

விரவின கவிக்குலம் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

விம்மலால்
$கம்ப.07952.3
உரவரும் கான் எனப் ெபாலிந்தது உம்பேர $கம்ப.07952.4
தட வைர கவிக்குலத் தைலவ தாங்கின $கம்ப.07953.1
அடல் வலி நிருததம் அனிக ராசிேமல் $கம்ப.07953.2
விடவிட விசும்பிைட மிைடந்து வழ்வன

$கம்ப.07953.3
பட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) படிவ ேபான்றேவ
$கம்ப.07953.4
இழுக்கின அடிகளின் இங்கும் அங்குமா $கம்ப.07954.1
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் ேதாள்களும் $கம்ப.07954.2
முழுக்கின உழக்கின மூr யாக்ைகைய $கம்ப.07954.3
ஒழுக்கின நிருதைர உதிர ஆற்றிேன $கம்ப.07954.4
மிடல் உைட கவிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ள ந
$கம்ப.07955.1
இைட இைட நந்தின எய்த்த யாைனயின் $கம்ப.07955.2
திட இைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ ஒழுகச்
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07955.3
கடலிைடப் புக்கன கைரயும் காண்கில $கம்ப.07955.4
கால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈத்து இழி_வி.(இழி_வி.)
குருதிக்கண்ண கண் $கம்ப.07956.1
ேசல் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு திைர ஆற்றில்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.07956.2

ேகால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுறு
குருட_ெப.(குருடு_ெப.+அ_பட.பன்.) கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ேபால்
$கம்ப.07956.3
வால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகின கவியின்
மாைலேய $கம்ப.07956.4
பாய்ந்தது நிருததம் பரைவ பல்முைற $கம்ப.07957.1
காய்ந்தது கடும்பைட கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைகெதவுறும் $கம்ப.07957.2
ேதய்ந்தது சிைதந்தது சிந்திச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறச் $கம்ப.07957.3
சாய்ந்தது தைகப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவியின் தாைனேய $கம்ப.07957.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று
$கம்ப.07958.1
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) துைண ெமாழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன்
$கம்ப.07958.2
ைகத் துைண வில்லிைன காலன் வாழ்விைன $கம்ப.07958.3
ெமாய்த்து எழு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி முழங்கத் தாக்கினான் $கம்ப.07958.4
நூல் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிப்பினும் நுவன்ற
பூதங்கள் $கம்ப.07959.1
ேமல் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிப்பினும்
விrஞ்சன் வயினும்

$கம்ப.07959.2
கால் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிப்பு இலாக்
கைடயின் கண் அகல் $கம்ப.07959.3
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற ஆப்பு என நடந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி $கம்ப.07959.4

துரந்தன சுடுசரம் துரந்த ேதான்றல $கம்ப.07960.1
கரந்தன நிருததம் கைர இல் யாக்ைகயின் $கம்ப.07960.2
நிரந்தன ெநடும்பிணம் விசும்பின் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உற $கம்ப.07960.3
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பள்ள ெவள்ளத்தின்
$கம்ப.07960.4
யாைனயின் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துமித்து இரத வரதம்

$கம்ப.07961.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய முடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடிந்து வாசியின்
$கம்ப.07961.2
கால் நிைர அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைற கண் ெமாய்ம்பைர $கம்ப.07961.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடும் அம்புகள் $கம்ப.07961.4
வில் இைட அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) துணித்து வரதம்

$கம்ப.07962.1
எல்லிடு கவசமும் மாபும் ஈந்து எறி $கம்ப.07962.2
கல் இைட அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மாக் கடிந்து ேத
அழ இ $கம்ப.07962.3
ெகால் இயல் யாைனையக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றிேன
$கம்ப.07962.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவங் கrகளின்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்மருப்பு
$கம்ப.07963.1

அற்று எழு விைசகளின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) அண்மின $கம்ப.07963.2
முற்று அரு முப்பகல் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்முைள $கம்ப.07963.3
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) விசும்பிைடப்
பலவும் ஒத்தன $கம்ப.07963.4
கண்டக ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) கனலும் கண்ணன
$கம்ப.07964.1
துண்ட ெவண்பிைறத் துைண கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தூக்கிய $கம்ப.07964.2
குண்டல மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேகாள் மதி $கம்ப.07964.3
மண்டலம் விழுந்தன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மண்ணிேன $கம்ப.07964.4
கூ மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைணயன குைறந்த ைகயன $கம்ப.07965.1
கா மதக் கனம் வைர கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்வன

$கம்ப.07965.2
ேபா முகக் குருதியின் புணr_ெப.(புணr_ெப.) புக்கன $கம்ப.07965.3
பா எடுக்குறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07965.4
புண் உற உயி உகும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பூட்டு அற $கம்ப.07966.1
கண் அகன் ேதக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மறிந்த காட்சிய $கம்ப.07966.2
எண் உறு ெபரும்பதம் விைனயின் எஞ்சிட $கம்ப.07966.3

மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற விண்ணின் வழ்
 மானம்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.07966.4
அட கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கவந்தம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுகின்றன $கம்ப.07967.1
விடற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) விைன அறச் சிந்தி ெமய் உயி $கம்ப.07967.2
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துறக்கேம கலந்தவாம் என $கம்ப.07967.3
உடற் ெபாைற உவைகயின் குனிப்ப ஒத்தன $கம்ப.07967.4
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆறு எண்ணாயிரம் $கம்ப.07968.1
வடிய

ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எனும் பனுவல் ெமய்யேதல் $கம்ப.07968.2
ேகாடியின்ேமல் உள குனித்த ெகாற்றவன் $கம்ப.07968.3
பாடு இனி ஒருவரால் பகரற் பாலேதா $கம்ப.07968.4
ஆைனயின் குருதியும் அரக்க ேசாrயும் $கம்ப.07969.1
ஏைன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவியின் உதிரத்து ஈட்டமும் $கம்ப.07969.2
கானினும் மைலயினும் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காப்புனல் $கம்ப.07969.3
கானயாறு ஆம் எனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மடுத்தேவ $கம்ப.07969.4
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரங்களின் தைலகள்
நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07970.1
ஆக்ைகய புரைசேயாடு அைளந்த தாளன $கம்ப.07970.2
ேமக்கு உய அங்குசக் ைகய ெவங்கr $கம்ப.07970.3
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்க ேநான் பிணம் $கம்ப.07970.4

ேகாள் உைட கைணபட புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) கூத்து அய $கம்ப.07971.1
ேதாளுைட ெநடுந்தைல துமிந்தும் தகில $கம்ப.07971.2
ஆளுைடக் குைறத்தைல அதிர ஆடுவ $கம்ப.07971.3
வாளுைடத் தடக்ைகய வாசி ேமலன $கம்ப.07971.4
ைவவன முனிவ ெசால் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாளிகள் $கம்ப.07972.1
ெகாய்வன தைலகள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குைறத்தைலக் குழாம் $கம்ப.07972.2
ைக வைள வr சிைலக் கடுப்பின் ைகவிடா $கம்ப.07972.3
எய்வன எைன பல இரத ேமலன $கம்ப.07972.4
தாைதைய தம்முைன தம்பிைய தனிக் $கம்ப.07973.1
காதைல ெபயரைன மருகைன களத்து $கம்ப.07973.2
ஊைதயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைண உருவ மாண்டன $கம்ப.07973.3
சீைத என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றம்
ேதடினா $கம்ப.07973.4
தூண்டு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைண படத் துமிந்து துள்ளிய $கம்ப.07974.1
தண்ட அரு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) தழுவிச்
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07974.2
பூண்டு எழு கர தலம் ெபாறுக்கலாதன $கம்ப.07974.3
ஆண்டைல நிகத்தன எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ஆடுவ $கம்ப.07974.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடியாய் வரும்
$கம்ப.07975.1
த உமிழ் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண
மனத்திற்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.இல்_இட.ேவ.) ெசல்வன $கம்ப.07975.2

பாய்வன புகுவன நிருத பல் உயி $கம்ப.07975.3
ஓய்வன நமன் தம கால்கள் ஓயேவ $கம்ப.07975.4
விளக்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைணகளால் விளிந்து ேமருைவத் $கம்ப.07976.1
துளக்குவா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைற துணிந்து துள்ளுவா $கம்ப.07976.2
இளக்குவா அமர தம் சிரத்ைத ஏண் முதுகு $கம்ப.07976.3
உளுக்குவாள் நிலமகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் $கம்ப.07976.4
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) $கம்ப.07977.1
ேமருவின் ெபருைமயான் எrயின் ெவம்ைமயான் $கம்ப.07977.2
ேபா உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழக்குவான் புகுந்து
தாங்கினான் $கம்ப.07977.3
ேதrனன் சிைலயினன் உமிழும் தயினன் $கம்ப.07977.4
துரந்தனன் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சரம் ெநருப்பின் ேதாற்றத்த
$கம்ப.07978.1
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) விசும்பிைட
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பண்டு உைட $கம்ப.07978.2
வரம்தனின் வளவன அவற்ைற வள்ளலும் $கம்ப.07978.3
கரந்தனன் கைணகளால் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) காந்துவான் $கம்ப.07978.4
அண்ணல்தன் வடிக் கைண துணிப்ப அற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07979.1
கண் அகல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) விைசயின் கா
என $கம்ப.07979.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ஆத்தது விைரவில் ெமய் உயி $கம்ப.07979.3

உண்ணிய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங் கூற்றும்
உட்கேவ $கம்ப.07979.4
காலனும் குலிசனும் கால சங்கனும் $கம்ப.07980.1
மாலியும் மருத்தனும் மருவும் ஐவரும் $கம்ப.07980.2
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினா $கம்ப.07980.3
பாலமும் பாசமும் அயிலும் பற்றுவா $கம்ப.07980.4
அன்னவ எய்தன எறிந்த ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.07981.1
துன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைடக்கலம் துணித்து தூவினான் $கம்ப.07981.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைலகைளத் துணித்து
நால்வைகப் $கம்ப.07981.3
பல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைனையப் பாற நூறினான் $கம்ப.07981.4
ஆண்டு அதிகாயன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.07982.1
ஈண்டின மத கr ஏழ் எண்ணாயிரம் $கம்ப.07982.2
தூண்டின மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறச் சுற்றினா ெதவுைக $கம்ப.07982.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடக்கலம்
முைறயின் வசுவா

$கம்ப.07982.4
ேபாக்கு இலா வைக புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) வைளத்துப் ெபாங்கினா $கம்ப.07983.1
தாக்கினா திைச ெதவுறும் தடக்ைக மால்வைர $கம்ப.07983.2
நூக்கினா பைடகளால் நுறுக்கினா குழம்பு $கம்ப.07983.3
ஆக்கினா கவிகள்தம் குழுைவ ஆப்பினா $கம்ப.07983.4

எறிந்தன எய்தன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்ெறாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.07984.1
அைறந்தன அசனியின் விைசயின் ஆைசகள் $கம்ப.07984.2
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என ெநருக்கி நிற்றலால் $கம்ப.07984.3
மைறந்தன உலெகாடு திைசயும் வானமும் $கம்ப.07984.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட அைனத்ைதயும்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்து_ஏவ.(வ

ழ்த்து_வி.)

அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.07985.1
துப்புைடத் தடக் ைககள் துணித்து
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.07985.2
முப் புைட மத மைலக் குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
முட்டினான் $கம்ப.07985.3
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புைட மருங்கினும் எrயும் வாளியான் $கம்ப.07985.4
குன்று அன மத கr ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அற $கம்ப.07986.1
வன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிதர மஞ்சு என மறிவன $கம்ப.07986.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைண
$கம்ப.07986.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதர
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிந்துவ மத மைல $கம்ப.07986.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைட விடுவன உரும் உறழ் கைணபட $கம்ப.07987.1
இரு ெதவுைட புரைசெயாடு இறுபவ எறிபைட $கம்ப.07987.2
விருது உைட நிருதகள் மைல என விழுவகள் $கம்ப.07987.3

ெபாருது உைடவன மத மைழயன புக_ெப.(புக_ெப.) மைல $கம்ப.07987.4
பருமமும் முதுகு இடு படிைகயும் வலி பட $கம்ப.07988.1
மருமமும் அழிபட நுைழவன வடி கைண $கம்ப.07988.2
உருமினும் வலியன உருள்வன திைச திைச $கம்ப.07988.3
கருமைல நிகவன கத மைல கனல்வன $கம்ப.07988.4
இறுவன ெகாடியைவ எறிவன இைட இைட $கம்ப.07989.1
துறுவன சுடுகைண துணிவன மதகr $கம்ப.07989.2
அறுவன அைவ அைவ கடவின அடி தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.07989.3
ெவறுைமகள் ெகடுவன விழி குழி கழுதுகள் $கம்ப.07989.4
மிடெலாடு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைண மைழயினும் மிைக உள $கம்ப.07990.1
படெலாடும் உரும் எறி பரு வைர நிைலயன $கம்ப.07990.2
உடெலாடும் உருள் கr உதிரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உருெகழு
$கம்ப.07990.3
கடெலாடு ெபாருதது கrெயாடு கr என $கம்ப.07990.4
ேமலவ படுதலின் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைற இல மிடல் $கம்ப.07991.1
ஆலமும் அசனியும் அைனயன அடு கr $கம்ப.07991.2
மால் உறு களியன மறுகின மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.07991.3
ேபால்வன தமதம எதி எதி ெபாருவன $கம்ப.07991.4
கால் சில துணிவன கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அறுவன கதழ் $கம்ப.07992.1
வால் சில துணிவன வயிறுகள் ெவளிபட $கம்ப.07992.2

நால் சில குடரன நகழ்வன சில வரு $கம்ப.07992.3
ேதால் சில கைண பல ெசாrவன மைழயன $கம்ப.07992.4
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திைச நிைல $கம்ப.07993.1
எட்டினும் எட்ட அரு நிைலயன எைவ
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.07993.2
விட்டன விட்டன விடுகைண படுெதவுறும் $கம்ப.07993.3
பட்டன பட்டன பட பைண குவிவன $கம்ப.07993.4
அறுபதின் முதலிேனாடு ஆறு அைம ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.07994.1
இறுதிய மதகr இறுதலும் எr உமிழ் $கம்ப.07994.2
தறுகண தைக அறு நிைலயின சலம் உறு $கம்ப.07994.3
கறுவின அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதி கடவின
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என $கம்ப.07994.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் மதகr இரவினது இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) நிக
$கம்ப.07995.1
ெசல்வன முடிவு இல தெறறு ெதவுழில் மறவைன $கம்ப.07995.2
வில்லிைய இனிது உற விடுகைண மைழயின $கம்ப.07995.3
ெகால்லுதி என எதி கடவின ெகாடியவ $கம்ப.07995.4
வந்தன மதகr வைளதலின் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதி $கம்ப.07996.1
ெசந்தனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுட என மைற திறலவன் $கம்ப.07996.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) தனு என எழு சிைல குனிவுழி $கம்ப.07996.3
தந்தியின் ெநடுமைழ சிதறின தைரயன $கம்ப.07996.4

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெசவி முன் ெபாழி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) மைலயின்
$கம்ப.07997.1
ெமய் ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒப்பன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உக்கன விழியின்
$கம்ப.07997.2
ெமாய் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய முதுகு இற்றன
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உக்கன முரண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.07997.3
ைக அற்றன மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
அற்றில களிமா $கம்ப.07997.4
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல அைலந உக
இறுதிக் கைட உறு கால் $கம்ப.07998.1
எண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிமிகின்றன இகல் ெவங்கைண இரணப்
$கம்ப.07998.2
பண்ணின் பட தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பட மடிகின்றன பல
ஆம் $கம்ப.07998.3
மண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உருள்கின்றன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒத்தன
மதமா $கம்ப.07998.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) பற்றிய எனும் ெநற்றிய பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அற்றன
பிறழ $கம்ப.07999.1
பைற அற்றம் இல் விைச
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பrயக்கிr
அமரக்கு $கம்ப.07999.2

இைற அற்ைறய முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இல் பைட எறியப் புைட எழு ெபான்
$கம்ப.07999.3
சிைற அற்றன என இற்றன சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதமா $கம்ப.07999.4
கதி ஒப்பன கைண பட்டுள கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) அற்றில கதழ் கா $கம்ப.08000.1
அதிரத் தனி அதி ைகக் கr அளவு அற்றன உளவால் $கம்ப.08000.2
எதிபட்டு அனல் ெபாழிய கிr இடறி திைச எழு கா $கம்ப.08000.3
உதிரத்ெதவுடும் ஒழுகி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடு உற்றவும் உளவால் $கம்ப.08000.4
கண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அயில் ெவங்கைண பட
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) காணா
$கம்ப.08001.1
எண்ணின்தைல நிமி ெவங் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) முதிகின்றன இன மா
$கம்ப.08001.2
மண்ணின்தைல ெநrயும்படி திrகின்றன மைலேபால் $கம்ப.08001.3
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல நிருத
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலறிட்டன உளவால் $கம்ப.08001.4
ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அயில் ெவங்கைண ஒருகால் விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ெதவுைடயில் $கம்ப.08002.1
கா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தாைரயின் நிமிகின்றன
கதுவுற்று $கம்ப.08002.2
ஈராயிரம் மத மால்கr விழுகின்றன இனிேமல் $கம்ப.08002.3
ஆராய்வது என் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வில் ெதவுழில்
அமேரசரும் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.08002.4

ேதரும் தெறறு கrயும் ெபாரு சின மள்ளரும் வய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கம்ப.08003.1
ேபாrன்தைல உகள்கின்றன புரவிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எைவயும்
$கம்ப.08003.2
ேபரும் திைச ெபறுகின்றில பைணயின் பிைண மத ெவங் $கம்ப.08003.3
காrன் தரு குருதிப் ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) கடவா
$கம்ப.08003.4
நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மத ெவங் கr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழிைக
நுவல $கம்ப.08004.1
கூறு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பயமுற்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைலவு
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கம்ப.08004.2
ேதறாதன மைலநின்றன தெரழுயாதன சின மா $கம்ப.08004.3
ேவறு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) அைவ யாைவயும்
உடேன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.08004.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடிய மத மால்கr உள வந்தன உடன் முன்
$கம்ப.08005.1
ெபாரு ேகாடியில் உயி உக்கன ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபாழி மத யாறு $கம்ப.08005.2
அருகு ஓடுவ வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உந்தின அசனிப் படி
கைண கால் $கம்ப.08005.3
இரு ேகாடு உைட மத ெவஞ்சிைல இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அr எதிேர $கம்ப.08005.4

உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள மைல எத்தைன அைவ அத்தைன
உடேன $கம்ப.08006.1
ெகால நிற்பன ெபாருகிற்பன புைட சுற்றின குழுவாய் $கம்ப.08006.2
அலகு அற்றன சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனல் ஒப்பன அைவயும்
$கம்ப.08006.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்றன கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அற்றன தனி வில் ெதவுழில்
அதனால் $கம்ப.08006.4
நாலாயின நவ ேயாசைன நனிவன் திைச எைவயும் $கம்ப.08007.1
மால் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) மத ெவங் கr
திrகின்றன வரலும் $கம்ப.08007.2
ேதால் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எங்கணும் என அஞ்சின துகேள $கம்ப.08007.3
ேபால் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) வய வானமும் அளறு
ஆனது புவிேய $கம்ப.08007.4
கைட கண்டில தைல_ெப.(தைல_ெப.) கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா
$கம்ப.08008.1
இைட கண்டன மைல ெகாண்ெடன எழுகின்றன திைரயால் $கம்ப.08008.2
புைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி குருதிக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புணகின்றன ெபாறி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கம்ப.08008.3
பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட
படகின்றன மத யாறுகள் பலவால் $கம்ப.08008.4
ெவற்றிக் கைண உரும் ஒப்பன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒப்பன அயில் ேபால்
$கம்ப.08009.2

வற்றக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுடுகிற்பன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒப்பன
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08009.3
ெகாற்றக் கr பதின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்தியில்
ெகால்வான் $கம்ப.08009.4
மைல அஞ்சின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அஞ்சின வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அஞ்சின
பிறவும் $கம்ப.08010.1
நிைல அஞ்சின திைச ெவங்கr நிமிகின்றன கடலின் $கம்ப.08010.2
அைல அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐங்கர கrயும் $கம்ப.08010.3
ெகாைல அஞ்சுதல் புrகின்றது கrயின் படி ெகாளலால் $கம்ப.08010.4
கால் ஏறின சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏறுகள் பட
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.08011.1
ேமல் ஏறின மிைசயாளகள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெமய் ெதவுறும் உருவ
$கம்ப.08011.2
ேகால் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடிேயறின எனலாய் $கம்ப.08011.3
மால் ஏறின களி யாைனகள் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏறு என மறிய $கம்ப.08011.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயின் அனுமான் முதல் எழு ேவைலயும்
அைனயா $கம்ப.08012.1
ெவவ் ேவலவ ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவிய ெகாைல
யாைனயின் மிைகையச் $கம்ப.08012.2
ெசவ்ேவ உற நிைனயா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்குெவன் என்பான் $கம்ப.08012.3
தவ்ேவல் என வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனிேவல் எனத் தைகயான்
$கம்ப.08012.4

ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அனல் விழியா முதி
மத யாைனைய அைனயான் $கம்ப.08013.1
தத்தன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவா முதல் அr ேபால் வரு திறலான்
$கம்ப.08013.2
வாத் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கழலான்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மரன்
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) நமனா $கம்ப.08013.3
ேபா தண்டினும் வலிது ஆயது
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) புகழ்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08013.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கா புைர ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைகயன களி
யாைனகள் அைவ ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08014.1
ஒருங்கு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) உயி மாய்ந்தன
பிறிது என் பல உைரயால் $கம்ப.08014.2
வரும் காலமும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதமும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ேமகமும் உடன் ஆய் $கம்ப.08014.3
ெபாரும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மைலேமல்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரும் ஏறு எனப்
புைடத்தான் $கம்ப.08014.4
மிதியால் பல விைசயால் பல மிடலால் பல இடறும் $கம்ப.08015.1
கதியால் பல காலால் பல வாலால் பல வானின் $கம்ப.08015.2
நுதியால் பல நுதலால் பல ெநாடியால் பல பயிலும் $கம்ப.08015.3
குதியால் பல குைமயால் பல ெகான்றான் அறன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08015.4

பறித்தான் சில பகிந்தான் சில வகிந்தான் சில பைண ேபான்று $கம்ப.08016.1
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் $கம்ப.08016.2
கறித்தான் சில கவந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் $கம்ப.08016.3
முறித்தான் சில திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆைனயின்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாடுகள் முனிந்தான் $கம்ப.08016.4
வாrக் குைர கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புக விலகும்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரத்தால் $கம்ப.08017.1
சாrத்து அைரத்து உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தலத்தில்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைரக்கும் $கம்ப.08017.2
பாrல் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குட
பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பட
விசும்பின் $கம்ப.08017.3
ஊrல் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறியும் மிதித்து உழக்கும்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைதக்கும் $கம்ப.08017.4
வாலால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைலப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என வைளயா
$கம்ப.08018.1
ேமல் ஆஞூளாடு பிைசயும் முழு மைலேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விலகும் $கம்ப.08018.2
ஆலாலம் உண்டவேன என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் $கம்ப.08018.3
ேதால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இைமப் ேபாதினின் அr ஏறு எனத்
ெதவுைலக்கும் $கம்ப.08018.4

ைசயத்தினும் உயவுற்றன தறுகண் களி மதமா $கம்ப.08019.1
ெநாய்தின் கடிது எதி
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) நூறாயிரம்
மாறா $கம்ப.08019.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) கr உகிrன் சில குைழ புக்கு உரு
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08019.3
ெதவுய்யல் பட அழுவக் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசறாய் உகத்
துைகத்தான் $கம்ப.08019.4
ேவறு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) மத ெவங் கr
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடியின் விறேலான் $கம்ப.08020.1
நூறாயிரம் படுத்தான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நுவல்காைலயின்
இைளேயான் $கம்ப.08020.2
கூறாயின என அன்னைவ ெகாைல வாளியின் ெகான்றான் $கம்ப.08020.3
ேதறாதது ஓ பயத்தால் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) இrந்தா $கம்ப.08020.4
இrந்தா திைச திைச எங்கணும் யாைனப் பிணம் எற்ற $கம்ப.08021.1
ெநrந்தாகளும் ெநrயாது உயி நிைலத்தாகளும் ெநருக்கால் $கம்ப.08021.2
எrந்தா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடந்ேத
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லாரும் முன்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08021.3
திrந்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிேய ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேதவாந்தகன் சினத்தான் $கம்ப.08021.4
உதிரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிண மால் வைர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல்லன
பலவா $கம்ப.08022.1

எதிர கடு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேபாக்களத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புகுந்து ஏற்றான் $கம்ப.08022.2
கதி ஒப்பன சில ெவங்கைண அனுமான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கரந்தான்
$கம்ப.08022.3
அதிரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrனன்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏறு என ஆத்தான் $கம்ப.08022.4
அப்ேபாதினின் அனுமானும் ஓ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஓச்சி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.08023.1
இப்ேபாது இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயி ேபாம் என உரும்
ஏறு என எறிந்தான் $கம்ப.08023.2
ெவப்ேபா என ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கால்வன அயில் ெவங்கைண
விைசயால் $கம்ப.08023.3
துப்ேபா என துணியாம் வைக ேதவாந்தகன் துரந்தான் $கம்ப.08023.4
மாறு ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மைல வாங்கினன் வய வானரக்
குலத்ேதாக்கு $கம்ப.08024.1
ஏறு ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எறியாத முன் முறியாய் உக
எய்தான் $கம்ப.08024.2
ேகால் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைலயானுடன்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி ெகாதித்தான் $கம்ப.08024.3
பாறு ஆங்கு எனப் புகப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வில்லிைனப் பறித்தான் $கம்ப.08024.4
பறித்தான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆத்திட பலவா $கம்ப.08025.1

முறித்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வலி கண்டு உய
ேதவாந்தகன் முனிந்தான் $கம்ப.08025.2
மறித்து ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுடத் ேதாமரம் வாங்கா மிைச ஓங்கா
$கம்ப.08025.3
ெசறித்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இடத் ேதாள்மிைச
இைமேயாகளும் திைகத்தா $கம்ப.08025.4
சுடத் ேதாமரம் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தலும்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆம் எனச் சுளித்தான் $கம்ப.08026.1
அடல் ேதாமரம் பறித்தான் திrந்து உரும் ஏறு என ஆத்தான் $கம்ப.08026.2
புைடத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தடந் ேதெராடு
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சாரதி புரண்டான் $கம்ப.08026.3
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேதாைகய வலி ெவன்றவன் வாேனா
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மலந்தா $கம்ப.08026.4
சூலப் பைட ெதவுடுவான்தைன இைமயாதமுன் ெதவுடந்தான் $கம்ப.08027.1
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிேர
புகுந்து அடத்தான் $கம்ப.08027.2
காலற்கு இரு கண்ணான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கதுப்பின் $கம்ப.08027.3
மூலத்திைடப் புைடத்தான் உயி முடித்தான் சிரம் மடித்தான் $கம்ப.08027.4
கண்டான் எதி அதிகாயனும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆம் எனக் கனன்றான்
$கம்ப.08028.1
புண்தான் எனப் புனேலாடு இழி_வி.(இழி_வி.) உதிரம் விழி ெபாழிவான்
$கம்ப.08028.2

உண்ேடன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயி இப்ெபாழுது
ஒழிேயன் என உைரயா $கம்ப.08028.3
திண்ேதrைனக் கடிது ஏவு என ெசன்றான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08028.4
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) வரும் அளவின்தைல நிைல
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) அனிகம்
$கம்ப.08029.1
பின் ஆனதும் முன் ஆனது பிறிந்தாகளும் ெசறிந்தா $கம்ப.08029.2
ெபான்னால் உய ெநடுமால் வைர ேபால்வான் எதி புக்கான் $கம்ப.08029.3
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அதிகாயனும் வட ேமருைவத் துணிப்பான்
$கம்ப.08029.4
ேதய்த்தாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி எம்பிையத் தலத்ேதாடு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்தால் $கம்ப.08030.1
ேபாய்த் தாவிைன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாகடல் பிைழத்தாய்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புகுந்தாய் $கம்ப.08030.2
வாய்த்தாைனயும் மடித்தாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்ேடன் எதி
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08030.3
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தாய் $கம்ப.08030.4
இன்று அல்லது ெநடுநாள் உைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாளினும் எதிேரன்
$கம்ப.08031.1

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல்லது
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எைம இைளேயாைனயும்
உைனயும் $கம்ப.08031.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அல்லது மீ ளாத என் மிடல்
ெவங்கைண மைழயால் $கம்ப.08031.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லது ெசல்ேலன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாள் என்றனன் ெகாடிேயான் $கம்ப.08031.4
பிைழயாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிைழயாது எனப
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைகத்தலம் பிைசயா $கம்ப.08032.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆம் எனச் சிrத்தான் வடமைல ஆம் எனும் நிைலயான்
$கம்ப.08032.2
முைழ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr அைனயாைனயும் எைனயும்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிவாய் $கம்ப.08032.3
அைழயாய் திrசிரத்ேதாைனயும் நிலத்ேதாடும் இட்டு அைரக்க. $கம்ப.08032.4
ஆம் ஆம் என தைல_ெப.(தைல_ெப.) மூன்றுைடயவன்
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடத்தான் $கம்ப.08033.1
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) தனிப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தூதனும் எதிேர
ெசருக் ெகாடுத்தான் $கம்ப.08033.2
காமாண்டவ கல்லாதவ வல்l எனக் கழறா $கம்ப.08033.3
நா_ெப.(நா_ெப.) மாண்டன அயல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற நடுேவ புக
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08033.4
ேதேமல் ெசலக் குதித்தான் திr சிரத்ேதாைன ஒ திறத்தால் $கம்ப.08034.1

காேமல் துயில் மைல ேபாலிையக் கரத்தால்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தான் $கம்ப.08034.2
பாேமல் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைரத்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பழி ேமற்படப் படுத்தான்
$கம்ப.08034.3
ேபா ேமல்திைச ெநடுவாயிலின் உளதாம் என ேபானான் $கம்ப.08034.4
இைமயிைட ஆகச் ெசன்றான் இகல் அதிகாயன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08035.1
அைமவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
அருவிேயாடு அழல் கால் கண்ணான் $கம்ப.08035.2
உைமெயாறு பாகேனயும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முனிந்து
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது $கம்ப.08035.3
கைமயிலன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என்னா கதத்ெதவுடும் குைலக்கும்
ைகயான் $கம்ப.08035.4
பூணிப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயன் ஆகிப் புகுந்த
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) புறத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08036.1
பாணித்தல் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

அன்றால் பருவலி பைடத்ேதாக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08036.2
ஆணிப் ெபான் ஆனான் தன்ைனப் பின்னும் கண்டு அறிெவன் என்னா $கம்ப.08036.3
தூணிப் ெபான் புறத்தான் திண்ேத இளவல்ேமல் தூண்டச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08036.4
ேத ஒலி கடைலச் சீற சிைல ஒலி மைழையச் சீற $கம்ப.08037.1

ேபா ஒலி முரசின் ஓைத திைசகளின் புறத்துப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08037.2
தா_ெப.(தா_ெப.) ஒலி கழற்கால் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தாைனயும்
தானும் ெசன்றான் $கம்ப.08037.3
வரனும்

எதிேர நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விசயம்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08037.4
வல்ைலயின் அணுக வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிய
வாலி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.08038.1
சில்லி அம் ேதrன் ேமலான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அமச்
ெசலவு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றால் $கம்ப.08038.2
வில்லிய திலதம் அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திருேமனி தாங்கப்
$கம்ப.08038.3
புல்லிய எனினும் என் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஏறுதி புனித என்றான் $கம்ப.08038.4
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் ேதாள்ேமல் $கம்ப.08039.1
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) சரணம் ைவத்தான் கலுழனின் தாங்கி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08039.2
ேகாமகன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குளிகின்ற மனத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08039.3
பூமைழ ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்திப்
புகழ்ந்தன புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08039.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதிகுரல் அசனித்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.08040.1

ேபாயின திைசகள் எங்கும் கறங்கு எனச் சாr ேபாமால் $கம்ப.08040.2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08040.3
த எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உவr நைரக் கலக்கினான்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அம்மா $கம்ப.08040.4
அத்ெதவுழில் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
வானரத் தைலவ ஆத்தா $கம்ப.08041.1
இத்ெதவுழில் கலுழற்ேகயும் அrது என இைமேயா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08041.2
ைகத்தலம் குைலத்தா ஆக களிற்றினும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமலும்
$கம்ப.08041.3
ைதத்தன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

சரம் எனும்
தாைர மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.08041.4
முழங்கின முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) முழங்கின மூrத்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.08042.1
முழங்கின முகரப் பாய்மா முழங்கின முழுெவண் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
$கம்ப.08042.2
முழங்கின தனுவின் ஓைத முழங்கின கழலும் தாரும் $கம்ப.08042.3
முழங்கின தெழழுப்பும் ஆப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்ைம $கம்ப.08042.4
கrபட காலாள் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) களம்பட கலினக் கால் ெபான்
$கம்ப.08043.1
பrபட கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றும் பயம்பட
ைபம்ெபான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கம்ப.08043.2

எrபட ெபாருத பூமி இடம்பட எதிந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08043.3
முrபட பட்ட வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

முரண் கைண மூr மாr_ெப.(மாr.)
$கம்ப.08043.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தம்பி மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இராவணன் மகைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08044.1
என் உனக்கு இச்ைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எறிபைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08044.2
சின்ன பின்னங்கள் பட்டால் ெபாருதிேயா திrந்து நேய $கம்ப.08044.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசருச் ெசய்வாேயா
ெசால்லுதி நயந்தது என்றான் $கம்ப.08044.4
யாவரும் ெபாருவ அல்ல எதிந்துள யானும் நயும் $கம்ப.08045.1
ேதவரும் பிறரும் காண ெசய்வது ெசய்வது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08045.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்ைனக் காப்பா காக்கவும் அைமயும் ேவேற $கம்ப.08045.3
கூவியது அதனுக்கு அன்ேறா என்றனன் கூற்றின் ெவய்ேயான் $கம்ப.08045.4
உைமயேன காக்க மற்று அங்கு உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறன் காக்க
$கம்ப.08046.1
இைமயவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காக்க உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ
ஏழும் காக்க $கம்ப.08046.2
சைமயும் உன் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இன்ேறாடு என்று
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஊதி $கம்ப.08046.3

அைம உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்ைற
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருமின்
ஆத்தான் $கம்ப.08046.4
அன்னது ேகட்ட ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அரும்பு இயல்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08047.1
ெசான்னவ வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேதாற்கினும் ேதாற்கத் தக்ேகன்
$கம்ப.08047.2
என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபாருது ெவல்லின் அவைரயும் ெவன்றி என்னா
$கம்ப.08047.3
மின்னினும் மிளிவது ஆங்கு ஓ ெவஞ்சரம் ேகாத்து விட்டான் $கம்ப.08047.4
விட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழிதன்ைன ெவற்பிைன ெவதுப்பும் ேதாளான்
$கம்ப.08048.1
சுட்டது ஓ கைணயினாேல விசும்பிைடத் துணித்து
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08048.2
எட்டிேனாடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா $கம்ப.08048.3
திட்டியின் விடத்து நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைனயன சிந்தி ஆத்தான்
$கம்ப.08048.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளி அைனத்ைதயும்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றி $கம்ப.08049.1
ேவத்து ஒலி வயிர ெவங்ேகால் ேமருைவப் பிளக்கற்பால $கம்ப.08049.2
தூத்தனன் இராமன் தம்பி அைவ எலாம் துணித்துச் சிந்தி $கம்ப.08049.3

கூத்தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாத்தான் குேபரைன
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08049.4
எய்தனன் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எr முகப் பகழியாேல $கம்ப.08050.1
ெகாய்தனன் அகற்றி ஆக்கும் அரக்கைனக் குrசில் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
$கம்ப.08050.2
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
துரந்தான் தெயமூவச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ன
கைணைய ெவங்ேகால் $கம்ப.08050.3
ெநாய்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கவசம் கீ றி நுைழவன
பிைழப்பு இலாத $கம்ப.08050.4
நூறு ேகால் கவசம் கீ றி நுைழதலும் குைழவு ேதான்றத் $கம்ப.08051.1
ேதறல் ஆம் துைணயும் தெயமூவச் சிைல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrன்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08051.2
ஆறினான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காலத்து அங்கு அவனுைட அனிகம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08051.3
கூறு கூறாக்கி அம்பால் ேகாடியின் ேமலும் ெகான்றான் $கம்ப.08051.4
புைட நின்றா புரண்டவாறும் ேபாகின்ற புங்க வாளி $கம்ப.08052.1
கைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணிக்க ஆங்கு ஓ
கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் $கம்ப.08052.2
இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தத்தான்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைலயின் காந்தி $கம்ப.08052.3

ெதவுைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மாr_ெப.(மாr.) மாr_ெப.(மாr.) யின் மும்ைம தூத்தான் $கம்ப.08052.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வானின்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மண்ேணா $கம்ப.08053.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) குன்றின்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சாந்ேதா $கம்ப.08053.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நின்ேறா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேவைல $கம்ப.08053.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆக வித்தினன் ெவகுளி
மிக்ேகான் $கம்ப.08053.4
மைறந்தன திைசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
மனேம ேபாலக் $கம்ப.08054.1
குைறந்தன சுடrன் மும்ைமக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கதி குவிந்து
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ைற $கம்ப.08054.2
அைறந்தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைவயம் அதிந்தது விண்ணும் அஃேத
$கம்ப.08054.3
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெபாறியின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
நிமிந்தன_வி.மு.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெநருப்பின்
கற்ைற $கம்ப.08054.4
முற்றியது இன்ேற அன்ேறா வானர முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.08055.1
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன ெவல்ல வல்லேனா
வள்ளல் தம்பி $கம்ப.08055.2

கற்றது காலேனாடநூ ெகாைல இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) கற்ற $கம்ப.08055.3
வில் ெதவுழில் என்ேன என்னா ேதவரும் ெவருவல் உற்றா $கம்ப.08055.4
அங்கதன் ெநற்றிேமலும் ேதாளினும் ஆகத்துள்ளும் $கம்ப.08056.1
புங்கமும் ேதான்றா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெபாரு சரம் பலவும் ேபாக்கி
$கம்ப.08056.2
ெவங்கைண இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றும் வரன்ேமல்

ஏவி
ேமகச் $கம்ப.08056.3
சங்கமும் ஊதி விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாதி
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.08056.4
வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ேமனிேமலும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாரு
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாr $கம்ப.08057.1
கால் உய வைரயின் ெசங்ேகழ் அருவிேபால் ஒழுகக் கண்டான் $கம்ப.08057.2
ேகால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்து நூற்றால் குதிைரயின் தைலகள்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08057.3
ேமலவன் சிரத்ைதச் சிந்தி வில்ைலயும் துணித்தான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08057.4
மாற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடந்ேத ஏறி மாறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிைலயும் வாங்கி $கம்ப.08058.1
ஏற்ற வல் அரக்கன் தன்ேமல் எrமுதற் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்பான்
$கம்ப.08058.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் பைடைய விட்டான் ஆrயன் அரக்கன் அம்மா
$கம்ப.08058.3

ேவற்றுள தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்னா ெவய்யவன்
பைடைய விட்டான் $கம்ப.08058.4
ெபாரு பைட இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) தம்மில் ெபாருதன
ெபாருதேலாடும் $கம்ப.08059.1
எrகைண உருமின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) இலக்குவன்
துரந்த மாைப $கம்ப.08059.2
உருவின உலப்பு இலாத உைளகிலன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஓயான்
$கம்ப.08059.3
ெசாrகைண மைழயின் மும்ைம ெசாrந்தனன் தெழழுக்கும் ெசால்லான்
$கம்ப.08059.4
பின் நின்றா முன் நின்றாைரக் காணலாம் ெபற்றித்து ஆக $கம்ப.08060.1
மின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிர வாளி திறந்தன
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முற்றும் $கம்ப.08060.2
அந் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைலயின்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) குைறந்திலன் ஆவி நங்கான் $கம்ப.08060.3
ெபான் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிம்பின் வாளி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனப்
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வில்லான்
$கம்ப.08060.4
ேகால் முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அள்ளி அள்ளி
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைல நாணில் ேகாத்து $கம்ப.08061.1
கால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குைழய வாங்கி ெசாrகின்ற காைள_ெப.(காைள_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08061.2

பால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காற்றினுக்கு
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) $கம்ப.08061.3
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடயால் அன்றிச் சாகிலன் நம்ப என்றான்
$கம்ப.08061.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடைய வாங்கி
$கம்ப.08062.1
மின் தனி திரண்டது என்னச் சரத்ெதவுடும் கூட்டி விட்டான் $கம்ப.08062.2
குன்றினும் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
தைலயிைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அ(வ்)
வாளி $கம்ப.08062.3
ெசன்றது விசும்பின் ஊடு ேதவரும் தெரழுயக் கண்டா $கம்ப.08062.4
பூமைழ ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா
ேபாயது எம் ெபாருமல் என்றா $கம்ப.08063.1
தாம் அைழத்து அலறி எங்கும் இrந்தன அரக்க தள்ளி $கம்ப.08063.2
தைமயும் தைகப்பும் நங்கித் ெதளிந்தது குரக்குச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.08063.3
ேகாமகன் ேதாளின் நின்றும் குதித்தனன் ெகாற்ற வில்லான் $கம்ப.08063.4
ெவந்திறல் சித்தி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடணன்

வியந்த_ெப.எச்.(விய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சன் $கம்ப.08064.1
அந்தரச் சித்த ஆப்பும் அமைலயும் ேகட்டான் ஐயன் $கம்ப.08064.2
மந்திர சித்தி அன்ன சிைலத் ெதவுழில் வலி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.08064.3

இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்தினாக்கும் இறுதிேய
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.) என்றான் $கம்ப.08064.4
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம்முன்
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்று
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08065.1
சாந்து அகல் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) திண்ேதாள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தனுைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08065.2
ேபாம் தைகக்கு உrயது அன்றால் ேபாகைல ேபாகல் என்னா $கம்ப.08065.3
நாந்தகம் மின்ன ேதைர நராந்தகன்
நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08065.4
ேதrைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்கள் த உக சீற்றம்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08066.1
பாrைடக் கிழியப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பகலிைடப்
பருதி என்பான் $கம்ப.08066.2
ஊrைட நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என்ன ேகடகம்
ஒருைக ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08066.3
நrைட முகிலின் மின்ேபால் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைட
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08066.4
வசின

மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வற்று

வற்று

$கம்ப.08067.1
ஆைசகள் ேதாறும் சிந்த வாளினால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றி $கம்ப.08067.2

தூசியும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயும் ெநற்றியும் சுருண்டு நேமல்
$கம்ப.08067.3
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அங்கதன்
அதைனப் பாத்தான் $கம்ப.08067.4
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விைரவின் வாங்கி வாய் மடித்து
உருத்து வள்ளல் $கம்ப.08068.1
சரம் ஒன்றின் கடிது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாக்கினான் தாக்கினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.08068.2
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஒன்றில் திrவது ஆரும் காண்கிலாது அதைனத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைக $கம்ப.08068.3
அரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வயிர வாளால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்டம்
கண்டான் $கம்ப.08068.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட ெவறுங்ைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அங்கதன்
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அன்றால் $கம்ப.08069.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட ெபயதல் என்னா இைம இைட ஒதுங்கா
முன்ன $கம்ப.08069.2
ெவவ் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என்னப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைட எறிந்த வச்சுத்

$கம்ப.08069.3
தவ்விட உருமின் புக்கு வாஞூளாடும் தழுவிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08069.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா ஆவலம் ெகாட்டி
ஆத்தா $கம்ப.08070.1

இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது
என்பா $கம்ப.08070.2
குத்து ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ைகவாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கூ உகித் தடக்ைக ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08070.3
ஒத்து இரு கூறாய் வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வசி

வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைலய ஆத்தான் $கம்ப.08070.4
கூமத்தின் ெவrநின் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அமுதம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08071.1
ந மத்தின் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் நிைற
மத்த மதுைவத் ேதக்கி $கம்ப.08071.2
ஊ மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருைமத் தின்பான் $கம்ப.08071.3
ேபா மத்தன் என்பான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
புக_ெப.(புக_ெப.) மத்தப் பூட்ைக ேமலான் $கம்ப.08071.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அன்ேறல் கடுைம என்னாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அன்ேறல் முழக்கம் என்னாம் $கம்ப.08072.1
கூற்று அன்ேறல் ெகாைல மற்று என்னாம் உரும் அன்ேறல்
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) என்னாம் $கம்ப.08072.2
சீற்றம்தான் அன்ேறல் சீற்றம் ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தெரழுப்பது எங்ேக
$கம்ப.08072.3
மாற்று அன்ேற மைல மற்று என்ேன மத்தன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மத்த
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.08072.4

ேவகமாக் கவிகள் வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெவற்பு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விழுவ ேமன்ேமல் $கம்ப.08073.1
பாக கால் சிைலயின் தூண்டும் உண்ைடயாம் எனவும் பற்றா $கம்ப.08073.2
மாக மா மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கடாத்திைட வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேசாப்பி $கம்ப.08073.3
ஆகிலும் ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்ேறல்
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) என்ேற அைறயலாமால் $கம்ப.08073.4
காலிைடப் பட்டும் மானக் ைகயிைடப் பட்டும் கால $கம்ப.08074.1
வாலிைடப் பட்டும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) மருப்பிைடப்
பட்டும் மாண்டு $கம்ப.08074.2
நாலிைடப் பட்ட ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாயகன் தம்பி
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08074.3
ேகாலிைடப் பட்டது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பட்டது குரக்குச்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.08074.4
தன்பைட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கினான் தrக்கிலாைம $கம்ப.08075.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அைட உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அனலன்தன் புதல்வன்_ெப.) ஆழி $கம்ப.08075.2
வன் பைட அைனயது ஆங்கு ஓ மராமரம் சுழற்றி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08075.3
பின்பைட ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நள்ளா ெபரும்பைட
இrந்து ேபா $கம்ப.08075.4
ேசறலும் களிற்றின் ேமலான் திண்திறல் அரக்கன் ெசவ்ேவ $கம்ப.08076.1

ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அம்பினால் அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.08076.2
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நலன் வசினான்

அதைன விண்ணில் $கம்ப.08076.3
நூறு ெவம்பகழி தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நூக்கி
$கம்ப.08076.4
பின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேதடிப் ெபயகுவான்
ெபயரா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.08077.1
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறி வr அரவம் ேபால
$கம்ப.08077.2
அந் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாப யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அமரரும்
ெவயப்ப அங்கி $கம்ப.08077.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மகைனப் பற்றிப் பிடித்தது
தடக்ைக நட்டி $கம்ப.08077.4
ஒடுங்கினன் உரமும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஊற்றமும் உயிரும் என்ன
$கம்ப.08078.1
ெகாடும் பைட வயிரக் ேகாட்டால் குத்துவான் குறிக்குங் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.08078.2
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைகயும் தைலயும் பிய்ய ெநாய்தினின்
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.08078.3
நடுங்கின அரக்க விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்ன நக்கா $கம்ப.08078.4

தைறத்தைல உற்றான் நலன் என்பது ஓ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தன்னில்
$கம்ப.08079.1
நிைறத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வழங்குஞ் ேசாr நத்தத்து ெநடுங்குன்று என்னக்
$கம்ப.08079.2
குைற தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

விசும்பின்ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08079.3
பிைறத்தைல வயிர வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனப்
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் $கம்ப.08079.4
வாங்கிய சிரத்தின் மற்ைற வயிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாட்ைட வவ்வி
$கம்ப.08080.1
வங்கிய

விைசயின் நலன் அரக்கன்ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.08080.2
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அவற்ைற ஆண்டு ஓ
அம்பினால் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஓ அம்பால்
$கம்ப.08080.3
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ேபால் புயத்தினான்தன் உரத்திைட ஒளிக்க எய்தான்
$கம்ப.08080.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
காலமாக விளிந்திலது யாைன_ெப.(யைன_ெப.) என்ன $கம்ப.08081.1
ைகயுைட மைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏறி காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனக்
கடாவி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08081.2
ெவய்யவன் அவைனத் தானும் ேமற்ெகாளா வில்லிேனாடு $கம்ப.08081.3
ெமாய் ெபருங்களத்தின் இட்டான் மும்மதக் களிற்றின் முன்ன $கம்ப.08081.4

இட்டவன் அவனி நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.08082.1
கட்டு அைம வயிரக் ேகாட்டால் களம்பட
வழ்த்தி_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+இ_வி.எச்.குறி.)

காலால் $கம்ப.08082.2
எட்டி வன் தடக்ைக தன்னால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் விைரவின் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08082.3
பட்டிலன் தாேன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபாக் கrயிைனப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.08082.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கr தாேன
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடக் ைகயால்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்தும்

$கம்ப.08083.1
மின் கrது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் ெவகுளி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08083.2
ெபான் கrது என்னும் கண்கள் ெபாறி உக நலன் புக்கான் $கம்ப.08083.3
வன்கரம் முறுக்கி மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குத்தினன் மத்தன்
மாண்டான் $கம்ப.08083.4
உன்மத்தன் வயிர மாபின் உரும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08084.1
வன்மத்ைதக் கண்டும் மாண்ட மதமத்த மைலையப் பாத்தும் $கம்ப.08084.2
சன்மத்தின் தன்ைமயானும் தருமத்ைதத் தள்ளி
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08084.3
கன்மத்தின் கைடக் கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08084.4

ெபாய்யினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெமய்யான் ெபாருப்பிைனப் பழித்த
ேதாளான் $கம்ப.08085.1
ெவய்யன் என்று உைரக்கச் சாலத்திண்ணியான் வில்லின்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.08085.2
ெபய்கழல் அரக்கன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிறங்கு பல் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
$கம்ப.08085.3
ஐ இருநூறு பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி அம் ேதrன்
ேமலான் $கம்ப.08085.4
ஆக்கின்றான் உலைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அதிக்கின்றான் உருமும்
அஞ்சப் $கம்ப.08086.1
பாக்கின்றான் ெபான்றினாைரப் பழிக்கின்றான் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.08086.2
தூக்கின்றான் குரங்குச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) துரக்கின்றான் துணிைப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08086.3
ஏற்கின்றா இல்ைல என்னா இடபன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவேனாடு ஏற்றான் $கம்ப.08086.4
ெசன்றவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிrத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) சிறிைய உன்ைன $கம்ப.08087.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அவம் உம்ைம
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளிப்ெபேனா விrஞ்சன் தாேன $கம்ப.08087.2
என்றவன் எதிந்த ேபாதும் இராவணன் மகைன இன்று $கம்ப.08087.3
ெகான்றவன் தன்ைனக் ெகான்ேற குரங்கின்ேமல் ெகாதிப்ெபன் என்றான்
$கம்ப.08087.4

வாய் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசாற்றற்கு ஏற்ற
வலிெகாண்டு பலி உண் வாழ்க்ைகப் $கம்ப.08088.1
ேபய்ெகாண்டு ெவல்ல வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பித்தேன
மிடுக்ைகப் ேபணி $கம்ப.08088.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேநான்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08088.3
ஓய்கின்றாய் காண்டி என்னா உைரத்தனன் இடபன் ஒல்கான் $கம்ப.08088.4
ஓடுதி என்ன ஓடாது உைரத்திேயல் உன்ேனாடு இன்ேன $கம்ப.08089.1
ஆடுெவன் விைளயாட்டு என்னா அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
அம்ெபான் $கம்ப.08089.2
ேகாடு உறு வயிரப் ேபாவில் காெலாடு புருவம் ேகாட்டி $கம்ப.08089.3
ஈடு உற இடபன் மாபத்து ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எய்தான் $கம்ப.08089.4
அசும்புைடக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகத்தான் ேவகத்தால்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.08090.1
தசும்புைடக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேததன்ைனத் தடக்ைகயால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08090.2
பசுங்கழல் கண்ண ேபயும் பறந்தன பரைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08090.3
விசும்பிைடச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காrன்
தாைரேபால் நான்ற ெமய்யான் $கம்ப.08090.4

ேதேராடும் கடலின் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

சிைலயும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைலயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08091.1
நrைட அழுந்தி பின்னும் ெநருப்ெபாடு
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08091.2
பாrைடக் குதியா முன்னம் இடபனும் பதக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாய்
$கம்ப.08091.3
ஆrைடப் புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆத்துச் ெசன்றான் $கம்ப.08091.4
அல்லிைனத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) என
அரக்கன்தன்ைன $கம்ப.08092.1
கல்லினும் வலிய ேதாளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.08092.2
பல்லுைடப் பில வாயூடு பசும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08092.3
வில்லுைட ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்ன விழுந்தனன் உயி
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08092.4
குரங்கினுக்கு அரசும் ெவன்றிக் கும்பனும்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேபா $கம்ப.08093.1
அரங்கினுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சாr
ேபாந்தா $கம்ப.08093.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடும் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ெகாண்டும் மைல என
மைலயா நின்றா $கம்ப.08093.3

சிரங்களும் கரமும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குைலந்தன
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.08093.4
கிைடத்தா உடலில் கிழி ேசாrைய வாrத் $கம்ப.08094.1
துைடத்தா விழியில் தழல் மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந்தா $கம்ப.08094.2
உைடத் தாெராடு ைபங்கழல் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உலாவிப் $கம்ப.08094.3
புைடத்தா ெபாருகின்றன ேகாள் அr ேபால்வா $கம்ப.08094.4
தண்டம் ைகயின் வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

தக்க அரக்கன்
$கம்ப.08095.1
அண்டங்கள் ெவடிப்பன என்ன அடித்தான் $கம்ப.08095.2
கண்டு அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மா மரேம ெகாடு காத்தான்
$கம்ப.08095.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தந்தது
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெவகுண்டான் $கம்ப.08095.4
ெபான்றப் ெபாருேவன் இனி என்று ெபாறாதான் $கம்ப.08096.1
ஒன்றப் புகுகின்றது ஒ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உணந்தான் $கம்ப.08096.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்ெபrேயான் நிைனயாத
முன் நலன் $கம்ப.08096.3
குன்று ஒப்பது ஓ தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ெகாணந்து ெகாடுத்தான் $கம்ப.08096.4
அத்தண்டு ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ைகக்ெகாடு
அைடந்தான் $கம்ப.08097.1
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் $கம்ப.08097.2

பித்தன் தட மாெபாடு_ெப.(மாபு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதாள்கள் பிளந்தான்
$கம்ப.08097.3
சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்க திைகத்தா $கம்ப.08097.4
அடியுண்ட அரக்கன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மின்னா
$கம்ப.08098.1
இடியுண்டது ஒ மால்வைர என்ன விழுந்தான் $கம்ப.08098.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்பது ஒமுன்னம் ெவகுண்டான்
$கம்ப.08098.3
ஒடியும் உன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன்றான் $கம்ப.08098.4
ேதாளில் புைடயுண்டு அய சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.08099.1
தாளில் தடுமாறல் தவிந்து தைகந்தான் $கம்ப.08099.2
வாளிக் கடு வல் விைசயால் எதி மண்டி $கம்ப.08099.3
ஆளித் ெதவுழில் அன்னவன் மாபின் அைறந்தான் $கம்ப.08099.4
அடி ஆயிர ேகாடியின் ேமலும் அடித்தா $கம்ப.08100.1
முடியா இனி யா என வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெமாய்த்தா $கம்ப.08100.2
இடிேயாடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.08100.3
ெபாடி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ெபாருந்தின புக்கா $கம்ப.08100.4
மத்தச் சின மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என்ன
மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08101.1

பத்துத் திைசயும் ெசவிடு எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
பல்கால் $கம்ப.08101.2
தத்தித் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) திரள் ேதாள்ெகாடு
தள்ளி $கம்ப.08101.3
குத்தி தனி குத்து என மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
ெகாடுத்தா_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08101.4
நிைலயில் சுடேரான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வன்ைக
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08102.1
கைலயில் படு கம்மிய கூடம் அைலப்ப $கம்ப.08102.2
உைலயில் படு இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) என வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08102.3
மைலயின் பிளவுற்றது தயவன் மாபம் $கம்ப.08102.4
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) இகல் என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிrத்தான் $கம்ப.08103.1
ஐ வாய் அரவம் முைழ புக்கு என ஐயன் $கம்ப.08103.2
ைக வாய் வழி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆருயி கக்க $கம்ப.08103.3
ைப வாய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாைவ முனிந்து பறித்தான் $கம்ப.08103.4
அக்காைல நிகும்பன் அனல் ெசாr கண்ணன் $கம்ப.08104.1
புக்கான் இனி எங்கு அட ேபாகுவது என்னா $கம்ப.08104.2
மிக்கான் எதி அங்கதன் உற்று ெவகுண்டான் $கம்ப.08104.3
எக்காலமும் இல்லது ஒ பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இைழத்தா $கம்ப.08104.4

சூலப் பைடயான் இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுடந்தான் $கம்ப.08105.1
ஆலத்தினும் ெவய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓ $கம்ப.08105.2
தாலப் பைட ைகக் ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தடுத்தான் $கம்ப.08105.3
நலக் கிrேமல் நிமி ெபான் கிr ேநவான் $கம்ப.08105.4
எறிவான் இகல் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) எடுத்தலும் இன்ேன $கம்ப.08106.1
முறிவான் இகல் அங்கதன் என்பதன் முன்ேன $கம்ப.08106.2
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அடல் மாருதி அற்றம்
உணந்தான் $கம்ப.08106.3
ெபாறி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உகு த என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்தான் $கம்ப.08106.4
தைட ஏதும் இல் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) முனிந்து சலத்தால் $கம்ப.08107.1
விைடேய நிக அங்கதன்ேமல் விடுவாைன $கம்ப.08107.2
இைடேய தைடெகாண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஏடு அவிழ் அம் ைகப்
$கம்ப.08107.3
புைடேய ெகாடு ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல்
மாருதி ேபானான் $கம்ப.08107.4
நின்றாகள் தடுப்பவ இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெநளிந்தா $கம்ப.08108.1
பின்றாதவ பின்றி இrந்து பிrந்தா $கம்ப.08108.2
வன்தாள் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08108.3
ெகான்றா மிகு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அரக்க குைறந்தா $கம்ப.08108.4

ஓடிப் புகுவாயில் ெநருக்கின் உலந்தா $கம்ப.08109.1
ேகாடிக்கு அதிகத்தினும் ேமல் உள குத்தால் $கம்ப.08109.2
பீடிப்புறு புண் உடேலாடு ெபயந்தா $கம்ப.08109.3
பாடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உற்றவ எண் இல பட்டா $கம்ப.08109.4
தண்ண தருக என்றன தாவுற ஓடி $கம்ப.08110.1
உள்ந அற ஆவி உலந்தன உக்கா $கம்ப.08110.2
கண்ணெராடும்

ஆவி கலுழ்ந்தன காலால் $கம்ப.08110.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) உற கடிது ஊபுக
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08110.4
விண்ேமல் ெநடிது ஓடின ஆருயி விட்டா $கம்ப.08111.1
மண்ேமல் ெநடுமால் வைர என்ன மறிந்தா $கம்ப.08111.2
எண் ேமலும் நிமிந்துள ஈருள் தயங்கப் $கம்ப.08111.3
புண் ேமலுைட ேமனியினா திைச ேபானா $கம்ப.08111.4
அறியும்மவ தங்கைள ஐய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்ைபப் $கம்ப.08112.1
பறியும் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பறித்தலும் ஆவி
$கம்ப.08112.2
பிறியும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எண் இல தம் மைன ெபற்றா
$கம்ப.08112.3
குறியும் அறிகின்றில சிந்ைத குைறந்தா $கம்ப.08112.4
பr பட்டு விழ சில_ெப.(சில_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைதத்தா $கம்ப.08113.1
கr பட்டு உருள சில_ெப.(சில_ெப.) கால்ெகாடு ெசன்றா $கம்ப.08113.2

ெநrபட்டு அழி ேதrைடேய பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) நின்றா $கம்ப.08113.3
எrபட்ட மைனக்குள் இருந்தவ என்ன $கம்ப.08113.4
மண்ணின்தைல வானர ேமனிய
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08114.1
புண்நின்ற உடற் ெபாைறேயா சில_ெப.(சில_ெப.) புக்கா $கம்ப.08114.2
கண்நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா $கம்ப.08114.3
உள்நின்ற அரக்க மைலக்க உலந்தா $கம்ப.08114.4
இருகணும் திறந்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்குகின்ற $கம்ப.08115.1
உருகு தம் காதேலாைர
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந உதவும்
என்றா $கம்ப.08115.2
வருவதன் முன்னம் மாண்டா சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ண $கம்ப.08115.3
பருகுவா இைடேய பட்டா சில_ெப.(சில_ெப.) சில பருகிப் பட்டா
$கம்ப.08115.4
மக்கைளச் சுமந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைதய வழியின் ஆவி $கம்ப.08116.1
உக்கன என்ன வசி
 தம்ைமக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப் ேபானா
$கம்ப.08116.2
கக்கின குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாயால் கண்மணி
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காலால் $கம்ப.08116.3

திக்ெகாடு ெநறியும் காணா திrந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிரும் தந்தா
$கம்ப.08116.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இராக்கத இrந்து சிந்தி
$கம்ப.08117.1
ெபான் நக புக்கா இப்பால் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) கண்டு ஓடிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08117.2
துன்ன அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தூத ெசன்றா ெதவுடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
அரக்கக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08117.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அடியில் வழ்ந்தா

மைழயின் ந வழங்கு
கண்ணா $கம்ப.08117.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைக
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) உற்றது நுவல்மின் என்றான் $கம்ப.08118.1
ேபாக்கிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்னில் புகுந்து உள இைறயும் ேபாதா
$கம்ப.08118.2
ஆக்கிய ேபாrன் ஐய அதிகாயன் முதல்வ ஆய $கம்ப.08118.3
ேகாக்குலக் குமர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகாடுத்தன ஆவி என்றா
$கம்ப.08118.4
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரக்கம் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

$கம்ப.08119.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளி
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஒன்றிற்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.08119.2

தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரங்கம் ஆகக்
கைரயிைனத் தள்ளித் தள்ளி $கம்ப.08119.3
வாங்கிய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அருவி ந வழங்கு
கண்ணான் $கம்ப.08119.4
திைசயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவைர
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08120.1
வைசயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்ற
வாளிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பற்றிப்
$கம்ப.08120.2
பிைசயுறும் ைகைய மீ ைச சுறுக் ெகாள உயிக்கும் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
$கம்ப.08120.3
நைச இைட கண்டான் என்ன
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழும் முனியும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08120.4
மண்ணிைன எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணும்
வானிைன இடிக்க எண்ணும் $கம்ப.08121.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்து எற்ற எண்ணும்
$கம்ப.08121.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனும் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிளப்ெபன் என்று எண்ணும் எண்ணிப் $கம்ப.08121.3
புண்ணிைட எrபுக் ெகன்ன மானத்தால் புழுங்கு கின்றான் $கம்ப.08121.4

ஒருவரும் உைரயா வாயால் உயித்தில உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஓய்வா
$கம்ப.08122.1
ெவருவருந் தைகய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மின
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.08122.2
தருவனம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான்தன் எதி தானி மாலி
$கம்ப.08122.3
இrயல் இட்டு அலறி ஓயாப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு ஏங்கி
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08122.4
மைல குவட்டு இடி வழ்ந்தெனமூன

வைளேகளாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஏங்க
$கம்ப.08123.1
முைலக் குவட்டு எற்றும் ைகயாள் முைழ திறந்தன்ன வாயாள் $கம்ப.08123.2
தைலக் குவட்டு அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசக்க சrந்தன குழல்கள் தத்தி $கம்ப.08123.3
உைலக் குவட்டு உருகும் ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) ஒத்து உதிரம் ந
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள்
$கம்ப.08123.4
வழ்ந்தனள்

அரக்கன் தாள்ேமல் ெமன்ைமத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிலத்ைத
ேமவப் $கம்ப.08124.1
ேபாழ்ந்தனள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என்னப்
புரண்டனள் ெபாருமிப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08124.2
சூழ்ந்தைன ெகாடியாய் என்னா துடித்து அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயர
ெவள்ளத்து $கம்ப.08124.3
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழக் கண்டும் அறிந்திலாதாள் $கம்ப.08124.4
மாட்டாேயா இக்காலம் வல்ேலா வலி தக்க $கம்ப.08125.1

மீ ட்டாேயா வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

ெமலிந்தாேயா ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.08125.2
ேகட்டாய் உணந்திைலேயா என் உைரயும் ேகளாேயா $கம்ப.08125.3
காட்டாேயா என்னுைடய கண்மணிையக் காட்டாேயா $கம்ப.08125.4
இந்திரற்கும் ேதாலாத நன்மகைன ஈன்றாள் என்று $கம்ப.08126.1
அந்தரத்து வாழ்வாரும் ஏத்தும் அளியத்ேதன் $கம்ப.08126.2
மந்தரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என்மகைன மாட்டா மனிதன்தன் $கம்ப.08126.3
உந்து சிைலப் பகழிக்கு உண்ணக் ெகாடுத்ேதேன. $கம்ப.08126.4
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன்தான் பட்டான் $கம்ப.08127.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளாகள்
எல்ேலாரும் வடினா

$கம்ப.08127.2
மக்களின் இன்று உள்ளான் மண்டநூதr மகேன $கம்ப.08127.3
திக்கு விசயம் இனி ஒருகால் ெசய்வாேயா $கம்ப.08127.4
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08128.1
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க பட்டாைரக்
கூவாேயா $கம்ப.08128.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆய்க் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) பிடிப்பாய் பிைழப்பாேயா
$கம்ப.08128.3
சீைதயால் இன்ன வருவ சிலேவேயா $கம்ப.08128.4
உம்பி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயான்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைர ேகளாய் $கம்ப.08129.1

நம்பி குலக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கூறும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஓராய்
$கம்ப.08129.2
கும்பகருணைனயும் ெகால்வித்து என் ேகாமகைன $கம்ப.08129.3
அம்புக்கு இைர ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஐய $கம்ப.08129.4
என்று பலபலவும் பன்னி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைழத்து $கம்ப.08130.1
கன்றுபடப் பிைழத்த தாய்ேபால் கவல்வாைள $கம்ப.08130.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருப்பசியும் ேமனைகயும்
ேநந்து எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08130.3
குன்று புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்ேகாயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தா
$கம்ப.08130.4
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நகரம் தளரத் தைலமயங்கி $கம்ப.08131.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகவு உைடயா
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புலம்பினா $கம்ப.08131.2
ஏைன மகளிநிைல என் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08131.3
வான மகளிரும் தம் வாய்திறந்து மாழ்கினா $கம்ப.08131.4
தா_ெப.(தா_ெப.) அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தனிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) தாசரதி
$கம்ப.08132.1
ேபர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உற்றது உற்றதால் ேப இலங்ைக $கம்ப.08132.2
ஊ அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரந்ைத உவா
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08132.3

ஆகலிேய ஒத்தது அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓைச $கம்ப.08132.4
குழுமி ெகாைல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் அரக்கிய கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
தாழ $கம்ப.08133.1
தழுவித் தழுவித் தம் ைகெகாடு மாபின் எற்றி $கம்ப.08133.2
அழும் இத்ெதவுழில் யாது ெகால் என்று ஓ அயிப்பும் உற்றான் $கம்ப.08133.3
எழிலித் தனி ஏறு என இந்திரசித்து எழுந்தான் $கம்ப.08133.4
எட்டு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திக்ைகயும்
ெவன்றவன் இன்றும் ஈடு $கம்ப.08134.1
பட்டான் ெகால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்
ெகால் பண்டு $கம்ப.08134.2
சுட்டான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகன் பதிையத் ெதவுடு ேவைலேயாடும்
$கம்ப.08134.3
கட்டான் ெகால் இதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காரணம் என் ெகால் என்றான்
$கம்ப.08134.4
ேகட்டான் இைட உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும் $கம்ப.08135.1
மாட்டாது நடுங்கின மாற்றம் மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றா $கம்ப.08135.2
ஓட்டா ெநடுந்ேத கடிது ஓட்டி இைமப்பின் உற்றான் $கம்ப.08135.3
காட்டாதன காட்டிய தாைதையச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டான் $கம்ப.08135.4
கண்டான் இைற ஆறிய ெநஞ்சினன் ைககள் கூப்பி $கம்ப.08136.1
உண்டாயது என் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உழி என்றலும் உம்பி மாைரக்
$கம்ப.08136.2

ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உயி காலனும்
கும்ப நிகும்பேராடும் $கம்ப.08136.3
விண்தான் அைடந்தான் அதிகாயனும் வர என்றான் $கம்ப.08136.4
ெசால்லாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்னம்
சுடைரச் சுடதூண்டு கண்ணான் $கம்ப.08137.1
பல்லால் அதரத்ைத அதுக்கி விண்மீ து பாத்தான் $கம்ப.08137.2
எல்லாரும் இறந்தனேரா என ஏங்கி ைநந்தான் $கம்ப.08137.3
வில்லாளைர எண்ணில் விரற்குமுன்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08137.4
ஆ ெகான்றவ என்றலும் ேப அதிகாயன் என்னும் $கம்ப.08138.1
ேப ெகான்றவன் ெவன்றி இலக்குவன் பின்பு நின்றா $கம்ப.08138.2
ஊ ெகான்றவனால் பிறரால் என
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08138.3
தா_ெப.(தா_ெப.) ெகான்ைறயினான் கிr சாய்த்தவன்தான் உைரத்தான்
$கம்ப.08138.4
ெகான்றா அவேரா ெகாைல சூழ்க என ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெகாடுத்தாய்
$கம்ப.08139.1
வன் தாைனய மானிட வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) அறிந்தும் மன்னா
$கம்ப.08139.2
என்றானும் எைனச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவைல
இற்றது என்னா $கம்ப.08139.3

நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெநடிது உன்னி முனிந்து
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உயிப்பான் $கம்ப.08139.4
அக்கப் ெபயேராைன நிலத்ெதவுடு அைரத்துளாைன $கம்ப.08140.1
விக்கற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவவ் உைரத் தூதுவன் என்று விட்டாய்
$கம்ப.08140.2
புக்கு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைனந்திைல புந்தி இல்லாய்
$கம்ப.08140.3
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) துைண அற்றைன இற்றது உன்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) மன்ேனா $கம்ப.08140.4
என் இன்று நிைனந்தும் இயம்பியும் எண்ணியும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கம்ப.08141.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பைடக்கலத்து எம்பிையக் ெகான்றுளாைன $கம்ப.08141.2
அந்நின்ற நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆக்ைகைய
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல்லால் $கம்ப.08141.3
மன்நின்ற நகக்கு இனி வாரெலன் வாழ்வும் ேவண்ேடன் $கம்ப.08141.4
மாற்றா உயி எம்பிைய மாற்றிய மானிடன்தன் $கம்ப.08142.1
ஊற்று ஆ குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாமகள் உண்டிலாேளல் $கம்ப.08142.2
ஏற்றான் இகல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இரு கால்
எனக்ேக $கம்ப.08142.3
ேதாற்றான் தனக்கு என் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசவகம்
ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $கம்ப.08142.4

ெவங்கண் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானரத் தாைனைய வற்று

வற்றாய்ப்

$கம்ப.08143.1
பங்கம் உற நூறி இலக்குவைனப் பேடேனல் $கம்ப.08143.2
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆைண கடக்கிலாத $கம்ப.08143.3
ெசங்கண் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் முதல் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) சிrக்க
என்ைன $கம்ப.08143.4
பாம்பின் தரு ெவம்பைட பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) பதத்திேனாடும் $கம்ப.08144.1
ேதம்பல் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்தான் தரு
தெயமூவ ஏதி $கம்ப.08144.2
ஓம்பித் திrந்ேதன் எனக்கு இன்று உதவாது ேபாேமல் $கம்ப.08144.3
ேசாம்பித் துறப்ெபன் உயி ேசாறும் உகந்து வாேழன் $கம்ப.08144.4
மருந்ேத நிக எம்பிதன் ஆருயி வவ்வினாைன $கம்ப.08145.1
விருந்ேத என அந்தகற்கு ஈகிெலன் வில்லும் ஏந்தி $கம்ப.08145.2
ெபாரும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) குழாம் நைக ெசய்திடப் ேபாந்து பாrன்
$கம்ப.08145.3
இருந்ேதன் எனின் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இராவணி அல்ெலன் என்றான் $கம்ப.08145.4
ஏகா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது இன்னைல நக்கிடு
எந்ைதக்கு $கம்ப.08146.1
ஆகாதனவும் உளேவா எனக்கு ஆற்றலா ேமல் $கம்ப.08146.2
மாகால் வr ெவஞ்சிைலேயாடும் வைளத்த ேபாது $கம்ப.08146.3

ேசகு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இன்னலில் சிந்ைத ெசய்ேதன் $கம்ப.08146.4
என்றாைன வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
அயில் வாளும் ஆத்திட்டு $கம்ப.08147.1
ஒன்றானும் ஆறா உருவா உடற்காவேலாடும் $கம்ப.08147.2
ெபான் தாழ் கைணயின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புட்டில் புறத்து வக்கி

$கம்ப.08147.3
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வயிரச்சிைல வாங்கினன் வாைன ெவன்றான்
$கம்ப.08147.4
வயிரந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால்வைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மலக்கண்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08148.1
ெசயி ஒன்றும் உறாவைக இந்திரற்கு என்று
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08148.2
உய ெவஞ்சிைல அச்சிைல பண்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தன்ைன ஓட்டி $கம்ப.08148.3
துயrன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகாண்டது ேதாற்றம் ஈதால்
$கம்ப.08148.4
ேதாளில் கைணப் புட்டிலும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேதாற்ற நாேள
$கம்ப.08149.1
ஆளித் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அன்னவன்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ஆழி
ஏழும் $கம்ப.08149.2

மாளப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வற்றினும் வாளி அறாத
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) $கம்ப.08149.3
கூளிக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றினுக்கு
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ கூடு ேபால்வ $கம்ப.08149.4
பல்லாயிர ேகாடி பைடக்கலம் பண்டு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.08150.1
எல்லாரும் முைனத்தைல யாவரும் ஈந்த ேமரு $கம்ப.08150.2
வில்லாளன் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விrஞ்சன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) $கம்ப.08150.3
அல்லால் புrயாதன யாைவயும்
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08150.4
நூறாயிரம் யாளியின் ேநான்ைம தெரழுந்த சீயத்து $கம்ப.08151.1
ஏறாம் அைவ அன்னைவ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூண்டது என்ப $கம்ப.08151.2
மாறாய் ஒ இலங்ைக நிகப்பது வானுடூளாரும் $கம்ப.08151.3
ேதறாதது மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தெயமூவ மாத்ேத $கம்ப.08151.4
ெபான் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவணத் தனிப்
புள்ளினுக்கும் $கம்ப.08152.1
மின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மழுவாளன் விைடக்கும்
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.08152.2
பின் ெசன்றது அல்லால் ஒ ெபருஞ்சிறப்பு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் $கம்ப.08152.3

முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறியாதது
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகத்தினுள்ளும் $கம்ப.08152.4
ஏயாத் தனிப் ேபா வலி காட்டிய இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.08153.1
சாயாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாய்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாம்புகளால் தடந்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.08153.2
ேபாய் ஆத்தவன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) வந்தனன்
என்று பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.08153.3
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு ெநடுங்ெகாடி ெபற்றது
அம்மா $கம்ப.08153.4
ெசதுைகப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தானவ ஊெனாடும் ேதய்த்த ேநமி
$கம்ப.08154.1
யது ைகத்திைச யாைனைய ஓட்டியது என்னலாேம $கம்ப.08154.2
மதுைகத் தடந்ேதாள்வலி காட்டிய வான ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.08154.3
முதுைகத் தழும்பு ஆக்கிய ெமாய் ஒளி ெமாட்டது அம்மா $கம்ப.08154.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதrைன ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ேத $கம்ப.08155.1
ஒத்து ஏய்வன ேசமமதாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெவம்ேபாப் $கம்ப.08155.2
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று $கம்ப.08155.3

எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவைரயும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு
அறியாத ஈட்டான் $கம்ப.08155.4
அன்னாெனாடு ேபாயின தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) கூற $கம்ப.08156.1
என்னால் அrேதனும் இயம்பு வான்மீ கன் என்னும் $கம்ப.08156.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நான்மைறயான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நாற்பது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என்னச் $கம்ப.08156.3
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) பிற_ெப.(பிற_ெப.)
யா அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுகுக்க வல்லா
$கம்ப.08156.4
தூமக்கண் அரக்கனும் ெதவுல் அம யாக்கும் ேதாலா $கம்ப.08157.1
மா பக்கனும் அந்ெநடுந் ேத மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி காக்க $கம்ப.08157.2
தாமக் குைட மீ து உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) விம்ம $கம்ப.08157.3
நாமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) நால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேமலும் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08157.4
ேத ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிர ேகாடி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாடு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08158.1
ேபா ஆைன புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி ேபாத $கம்ப.08158.2
தா_ெப.(தா_ெப.) ஆ புரவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வரப்

$கம்ப.08158.3
ேப ஆழி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்றனன் ேபச்சி இல்லான் $கம்ப.08158.4

நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
இலக்குவன் களத்ைத நங்கலன் $கம்ப.08159.1
ெபான்றினன் இராவணன் புதல்வன்_ெப.) ேபாக்கு இனி $கம்ப.08159.2
அன்றவன் அல்லேனல் அமர ேவந்தைன $கம்ப.08159.3
ெவன்றவன் வரும் என
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயான்
$கம்ப.08159.4
யா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வருபவன் இயம்புவாய் என
$கம்ப.08160.1
வர ெவந் ெதவுழிலினான் வினவ வடணன்

$கம்ப.08160.2
ஆrய இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இகல் அமர ேவந்தைனப்
$கம்ப.08160.3
ேபா கடந்தவன் இன்று வலிது ேபா என்றான் $கம்ப.08160.4
எண்ணினது உணத்துவது உளது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எம்பிரான் $கம்ப.08161.1
கண் அகன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவ காத்திட $கம்ப.08161.2
நண்ணின துைணெயாடும் ெபாருதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.08161.3
திண்ணிதின் உணதியால் ெதளியும் சிந்ைதயால் $கம்ப.08161.4
மாருதி சாம்பவன் வானேரந்திரன் $கம்ப.08162.1
தாைர ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நலன் என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைமயா $கம்ப.08162.2
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் உற
விமல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.08162.3

ேபா ெசயத் தகுதியால் புகழின் பூணினாய் $கம்ப.08162.4
பல் பதினாயிரம் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பக்கமா $கம்ப.08163.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்த
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கம்ப.08163.2
ஒல்ைலயின் உைடந்தனன் உயிெகாண்டு உய்ந்துளான் $கம்ப.08163.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் ேதாளினாய் அமிழ்தின் வன்ைமயால்
$கம்ப.08163.4
இனி அைவ மைறயுேமா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) புயப் $கம்ப.08164.1
பனி வைர உள ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாசப் பல் தழும்பு $கம்ப.08164.2
அனுமைனப் பிணித்துளன் ஆனேபாது
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.08164.3
தனுமைற வித்தகம் தடுக்கற் பாலேதா $கம்ப.08164.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைறஞ்சலும்
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வள்ளலும் $கம்ப.08165.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ெமாழிதலும் நணுகினான் அேரா $கம்ப.08165.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாருதி இலங்ைகக் ேகாமகன் $கம்ப.08165.3
ெசன்றனன் இளவல்ேமல் என்னும் சிந்ைதயான் $கம்ப.08165.4
கூற்றமும் கண் புலம் புைதப்ப ேகாத்து எழு $கம்ப.08166.1
ேதாற்றமும் இராவணி துணிவும் ேநாக்கு உறா $கம்ப.08166.2
ேமல் திைச வாயிைல விட்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடும் $கம்ப.08166.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என அணுகினான் கடிதின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேரா $கம்ப.08166.4

அங்கதன் முன்னேர ஆண்ைடயான் அயல் $கம்ப.08167.1
துங்கவன் ேதாளினா எவரும் சுற்றினா $கம்ப.08167.2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிேரான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) முன்பு ெசன்றனன்
$கம்ப.08167.3
சங்க நக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனத்
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனயான் $கம்ப.08167.4
இரு திைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திக்கினும் $கம்ப.08168.1
ெபாரு ெதவுழில் ேவட்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்துப் ெபாங்கின $கம்ப.08168.2
வருவன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மனத்தினால் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $கம்ப.08168.3
திருகின எதி எதி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனேய $கம்ப.08168.4
கண்ணினால் மனத்தினால் கருத்தினால் தெரழுந்து $கம்ப.08169.1
எண்ணினால் ெபறு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்று எனா
$கம்ப.08169.2
நண்ணினா இைமயவ நங்ைக மாெராடும் $கம்ப.08169.3
விண்ணின் நாடு உைறவிடம் ெவறுைம கூரேவ $கம்ப.08169.4
ஒத்து இரு தாைனயும் உடற்ற உற்றுழி $கம்ப.08170.1
அத்தைன வரரும்

ஆத்த அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி $கம்ப.08170.2

நத்து ஒலி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலி நடுக்கலால் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$கம்ப.08170.3
ெபாத்தின ெசவிகைளப் புரந்தர ஆதிய $கம்ப.08170.4
எற்றுமின் பற்றுமின் எறிமின் எய்ம்மின் என்று $கம்ப.08171.1
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) உற்றன
உைரக்கும் ஓைதயும் $கம்ப.08171.2
முற்றுறு கைட யுகத்து இடியின் மும்மடி $கம்ப.08171.3
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பிறந்தன
சிைலயின் ேப ஒலி $கம்ப.08171.4
கல்பட மரம்பட கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பட $கம்ப.08172.1
வில்படு கைணபட வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

வரதம்

$கம்ப.08172.2
எல்படும் உடல்பட இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேசைனயும் $கம்ப.08172.3
பின் பட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபருமால் $கம்ப.08172.4
எழுத்ெதவுட மரங்களால் எற்ற
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08173.1
விழுத்தைல முழுவதும் சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தன

$கம்ப.08173.2
அழுத்திய ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சினத்து அரக்க ஆக்ைககள்
$கம்ப.08173.3
கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) உள தைல_ெப.(தைல_ெப.) இல களத்தின் ஆடுவ
$கம்ப.08173.4

ெவட்டிய தைலயன நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ேமல் $கம்ப.08174.1
முட்டிய குருதிய குரங்கின் ெமாய்யுடல் $கம்ப.08174.2
சுட்டு உய ெநடுவனம் ெதவுைலந்தபின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
$கம்ப.08174.3
கட்ைடகள் எrவன ேபான்று காட்டுவ $கம்ப.08174.4
பிடித்தன நிருதைர ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்கைள $கம்ப.08175.1
ஒடித்தன கால் விைசத்து உைதத்த உந்தின $கம்ப.08175.2
கடித்தன கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அற ைககளால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08175.3
அடித்தன அைரத்தன ஆத்த வானரம் $கம்ப.08175.4
வாள்களின் கவிக்குல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாகழல் $கம்ப.08176.1
தாள்கைளத் துணித்தன தைலையத் தள்ளின $கம்ப.08176.2
ேதாள்கைளப் பிrத்தன உடைலத் துண்டவன் $கம்ப.08176.3
ேபாழ்களின் புரட்டின நிருத ெபாங்கினா $கம்ப.08176.4
மரங்களில் அரக்கைர மைலகள் ேபான்று உய $கம்ப.08177.1
சிரங்கைளச் சிதறின உடைலச் சிந்தின $கம்ப.08177.2
கரங்கைள கழல்கைள ஒடியக் காதின $கம்ப.08177.3
குரங்கு எனப் ெபய ெகாடு திrயும் கூற்றேம $கம்ப.08177.4
சுட தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாறி ெசாrயும்
கண்ணன $கம்ப.08178.1

அடத்தைல ெநடுமரம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயன
$கம்ப.08178.2
உடத்தைல வயிரம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உருவ உய்த்தவ $கம்ப.08178.3
மிடற்றிைனக் கடித்து உடன் விளிந்து ேபாவன $கம்ப.08178.4
அடந்தன கிrகைள அசனி ஏறு எனத் $கம்ப.08179.1
ெதவுடந்தன மைழெபாழி தும்பிக் கும்பங்கள் $கம்ப.08179.2
இடந்தன மூைளகள் இனிதின் உண்டன $கம்ப.08179.3
கடந்தன பசித்தழல் கரடி காதுவ $கம்ப.08179.4
ெகாைல மதக் கrயன குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ேமலன $கம்ப.08180.1
வல மணித் ேதரன ஆளின் ேமலன $கம்ப.08180.2
சிைலகளின் குடுமிய சிரத்தின் ேமலன $கம்ப.08180.3
மைலகளின் ெபrயன குரங்கு வாவுவ $கம்ப.08180.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரக்க தாக்கத் தகந்து உகு தைலகள் தள்ளி $கம்ப.08181.1
துண்டங்களாக வாளில் துணித்த ேப உடைலத் தூவிக் $கம்ப.08181.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் அைலேகளாடும்
குரக்கு இனப் பிணத்தின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $கம்ப.08181.3
மண்டு ெவங் குருதியாறு அம் மறிகடல்
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.08181.4
பனி ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) பதாைக என்றும் பல்
உைளப் பrமா என்றும் $கம்ப.08182.1
தனு என்றும் வாளி என்றும் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) என்றும் தனிேவல் என்றும்
$கம்ப.08182.2

சின ெவன்றி மதமா என்றும் ேத என்றும் தெரழுந்தது இல்ைல $கம்ப.08182.3
அனுமன் ைக வயிரக் குன்றால் அைரப் புண்ட அரக்க தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.08182.4
ெபாங்கு ேத புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெபாரு
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நிருத என்னும் $கம்ப.08183.1
சங்ைகயும் இல்லா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உேள
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கூற்றம் $கம்ப.08183.2
எங்கு உள உயி என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைணக் ைகயால் இைளத்தது என்ப $கம்ப.08183.3
அங்கதன் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்ற அளறு பட்டு
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.08183.4
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசகள் ேதாறும்
தைலத்தைல மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம்மில்
$கம்ப.08184.1
நூக்கிய களிறும் ேதரும் புரவியும் நூழில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08184.2
ஆக்கிய ெசருைவ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அமரேராடு அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ேபாைரத் $கம்ப.08184.3
தூக்கின முனிவ என்ேன இதற்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேதாற்கும்
என்றா $கம்ப.08184.4
எடுத்தது நிருத தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இrந்தது குரங்கின் ஈட்டம் $கம்ப.08185.1
தடுத்தன முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தைலவ தள்ளி $கம்ப.08185.2
படுத்தன அரக்க ேவைல பட்டது படவும் பாரா $கம்ப.08185.3

கடுத்தன கடுத்த பின்னும் காத்தன கவியின் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08185.4
சூலமும் மழுவுந் தாங்கித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரு நான்கும்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08186.1
மூலம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலைக
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருத்திர மூத்தி
என்ன $கம்ப.08186.2
நலன் நின்றுழிேய நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
நிரந்தரம் கணங்ேகளாடும் $கம்ப.08186.3
காலன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) யாண்டும் பிrந்திலன் பாசக் ைகயான்
$கம்ப.08186.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அலன் புனேலா அல்லன் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அல்லன்
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயால் $கம்ப.08187.1
ஆற்றலன் ஆற்று கின்ற அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.)
இதுேவ ஆகில் $கம்ப.08187.2
ஏற்றம் என் பலவும் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
என்பதம் இழந்ேதன் என்னாக் $கம்ப.08187.3
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதக் குமுதன் ெகான்றான்
$கம்ப.08187.4
மறிகடல் புைடசூழ் ைவப்பின் மானவன் வாளி
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08188.1
ெசறிபைண மரேம நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரங்களில்
தெரழுயச் ெசப்பும் $கம்ப.08188.2
குறி உைட மைலகள் தம்மில் குலவைரக் குலேம ெகாள்ளா $கம்ப.08188.3
எறிதேலாடு அைறதல் ேவட்ட இடவன் அன்று இடந்து இலாத $கம்ப.08188.4

வாம் பr மதமா மான் ேத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரக்க மாயப் $கம்ப.08189.1
பாம்பினும் ெவய்ேயா சாலப் படுகுவ பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்று இன்ேற
$கம்ப.08189.2
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) உறழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மண்ட ெதவுட
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) சுற்றிச்
$கம்ப.08189.3
சாம்பவன் ெகால்ல சாம்பும் என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர ஆத்தா
$கம்ப.08189.4
ெபாருங் குலப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆன திைரகளும் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபான்
ேதரும் $கம்ப.08190.1
இருங்களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆன மகரமும் இrயல்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08190.2
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடகள் ஆன
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெநrந்து சிந்த $கம்ப.08190.3
கருங்கடல் கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மத்தின்
பனசனும் கலக்கிப் புக்கான் $கம்ப.08190.4
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கிழித்து
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.08191.1
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) உடன் பிறந்தவைர ஒத்தா
$கம்ப.08191.2
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) குைடந்து ஆடும் வரக்
 களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஒத்தான்
கவயன் காலின் $கம்ப.08191.3

ெபயந்திலன் உற்றது அல்லால் ேகசr ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபா
ெபற்றான் $கம்ப.08191.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவ யாரும் ெபயந்தில பிணத்தின்
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $கம்ப.08192.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலகின்ற ெபாழுதின்
வந்துற்று $கம்ப.08192.2
இrந்தன கவியும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எடுத்தன
எடுத்தேலாடும் $கம்ப.08192.3
சrந்தது நிருத தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தாக்கினன் அரக்கன் தாேன $கம்ப.08192.4
பூண் எறிந்த குவடு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாள்கள் இருபுைட
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடல்வலித் $கம்ப.08193.1
தூண் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) விரல்கள் ேகாைதெயாடு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுழில்பட சுவடு எறிந்தது $கம்ப.08193.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எறிந்துநிமி திைசேகளாடு மைல ெசவிடு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய மிடல்வேலான்
$கம்ப.08193.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முைறமுைற ெதவுடந்து கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
யாைவயும் நடுக்கினான் $கம்ப.08193.4
சிங்க ஏறு கடல்ேபால் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிமி ேத கடாய் ெநடிது ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனா $கம்ப.08194.1
அங்கதாதிய அனுங்க வானவகள் அஞ்ச ெவஞ்சின அனந்தன் மாச் $கம்ப.08194.2

சங்க பால குளிகாதி வால் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சா $கம்ப.08194.3
ெவங்கண் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என ேவகமாய் உருமு ெவள்க ெவங்கைணகள்
சிந்தினான் $கம்ப.08194.4
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவிவர

வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

சுடத் தடங்கல் வைர
ெதவுல்மரம் $கம்ப.08195.1
இற்று எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாடியாய் உதிந்தன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசணிைட இழிந்தேபால்
$கம்ப.08195.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவங்கைண படப் படத் தைலகள் விண்ணினூடு
திைசமீ து ேபாய் $கம்ப.08195.3
அற்று எழுந்தன விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மண்ணிைட அழுந்து கின்றன அனந்தமால் $கம்ப.08195.4
சிைலத் தடம்ெபாழி வயக் கடும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்கின சினத்தினால்
$கம்ப.08196.1
உைலத்து எறிந்திட எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று
ெதவுறு உடல்பரங்கள் ெகாடு ஒதுங்கினா $கம்ப.08196.2
நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற ெநருக்கலால்
$கம்ப.08196.3

மைலத் தடங்ெகௗ◌ாடு உரத்தலம் கழல ஊடுெசன்ற பல வாளிேய $கம்ப.08196.4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவள்ள வானரம்
முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாள்வன தடிந்துேபாய்
$கம்ப.08197.1
கழுத்த ைகய நிமிகால வால பல கண்டமானபடி கண்டு ேந $கம்ப.08197.2
எழுத் ெதவுடந்த பட ேதாள்களால் எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எற்ற அற்றன எழுந்துேமல் $கம்ப.08197.3
விழுத்த ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேவணு மால் வைரகள் வசி

வசி
 உடன் வழுமால்

$கம்ப.08197.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்றன அயில் கடுங்கைண ெவயில்கள்ேபால் $கம்ப.08198.1
புற்று அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடு ெவவ்
அராவின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாகேலாகம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புக்கவால் $கம்ப.08198.2
ெவற்ற ெவள்ளிைட விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமடு பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ெவளி இன்ைமயால்
$கம்ப.08198.3
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்குருதி
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உள்ளதிைர ஓத ேவைலெயாடும் ஒத்ததால்
$கம்ப.08198.4
விழிக்குேமல் விழிய நிற்கின் மாபிைடய மீ ளுேமல் முதுக ேமனிய $கம்ப.08199.1
கழிக்குேமல் உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடுேமல் ெநடிய கால
வசின்

நிமிைகய வாய்த் $கம்ப.08199.2

தெழழுக்குேமல் அகவும் நாவ சிந்ைதயின் உன்னுேமல் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
யாைவயும் $கம்ப.08199.3
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிய குரக்கின்ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
விடும்ெகாடும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாயுேம $கம்ப.08199.4
ெமாய் எடுத்தகைண மாrயால் இைடமுடிந்தது ஒன்றும் முைற கண்டிலா
$கம்ப.08200.1
எய்விடத்து எறியும் நாணின் ஓைசயலது யாதும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசவி
உற்றிலா $கம்ப.08200.2
ெமய் எடுத்தகவி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாைவயும் விழுந்துேபான எனும்
விம்மலால் $கம்ப.08200.3
கய் எடுத்தன குரங்கின் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைற கண்டு ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) கலங்கினா $கம்ப.08200.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானரம் அனந்தேகாடி
முைற கண்டமானபடி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.08201.1
கண்டன் மாறு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) கண்டு
கைணமாறினான் விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்ைமயான்
$கம்ப.08201.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விலங்கினான் இரவி
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) காதுவது ஓ காதலால் $கம்ப.08201.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி மராமரம் சுலவு
ைகயினான் $கம்ப.08201.4

உைடந்து தன்பைட உைலந்து சிந்தி உயி ஒல்க ெவல்ெசரு உடற்றலால்
$கம்ப.08202.1
கைடந்து ெதள் அமுது
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என ேமல்நிமிந்தது ஓ கடுப்பினான் $கம்ப.08202.2
இைடந்து ெசன்றவைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய காவல்ெபற்று இகல்
இயற்றுவான் $கம்ப.08202.3
மிைடந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட ேவைல
கால்தளர வசினான்

நிருத கூசினா $கம்ப.08202.4
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றபைட சிந்தி ஓட ஓ
மராமரம் ெகாடு துைகத்துளான் $கம்ப.08203.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) கண்டு வலிநன்று நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வியந்து
ெவங்கைண தெரழுந்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$கம்ப.08203.2
ெநற்றியின்தைல இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மாபிைட ஒ அஞ்சு
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) என நிறுத்தவன் $கம்ப.08203.3
பற்றி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேவறு
ேவறுற நுறுக்கி நுண்ெபாடி பரப்பினான் $கம்ப.08203.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓ
ெவகுளியாய் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $கம்ப.08204.1
புக்கு அைனத்து உலகமும் குலுங்க நிமி ேதாள்புைடத்து உருமு ேபால் உறா
$கம்ப.08204.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இறக்கும் என்பது

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிைச ஏவினான் $கம்ப.08204.3
உக்கது அக்கிr ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் $கம்ப.08204.4
நில்லடா சிறிது நில்லடா உைன
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
முைனக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08205.1
வில் எடாைம நினது ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயிேராடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடினாய் $கம்ப.08205.2
கல் அடா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரங்ேகளா இருகரத்திேனன் வலி கடப்ப
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08205.3
ெசால்லடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால்லினான் $கம்ப.08205.4
வில் எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உrயாகள் ெவய்யசில
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

இங்குமுள ெமல்லிேயாய் $கம்ப.08206.1
கல் எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உrயானும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்று நாைளயிைட காணலாம் $கம்ப.08206.2
எல் எடுத்தபைட இந்திராதிய உனக்கு இைடந்து உயிெகாடு ஏகுவா
$கம்ப.08206.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எடுத்தவகள் அல்லம் ேவறுசில ேபா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி புகுந்துேளம் $கம்ப.08206.4
என்ேனாேட ெபாருதிேயா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று எனின்
இலக்குவப் ெபயrன் எம்பிரான் $கம்ப.08207.1

தன்ேனாேட ெபாருதிேயா உன் உந்ைததைல தள்ள
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிவள்ளலாம் $கம்ப.08207.2
மன்ேனாேட ெபாருதிேயா உைரத்தது மறுக்கிேலாம் என வழங்கினான்
$கம்ப.08207.3
ெபான்ேனாேட ெபாருவின் அல்லது ஒன்ெறாடு ெபாருப்படா உய புயத்தினான்
$கம்ப.08207.4
எங்கு நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
இலக்குவப் ெபய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏைழ எம்பி அதிகாயனாம்
$கம்ப.08208.1
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) வந்தவைன
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தன்னுயி எனக்கு
ைவத்தது ஓ சிறப்பினான் $கம்ப.08208.2
அங்கு அவன்தைன மைலந்து
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ஆற வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றியும் $கம்ப.08208.3
உங்கள் தன்ைமயின் அடங்குேமா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒடுக்கும்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ெதவுடுக்கிேன $கம்ப.08208.4
யாரும் என்பைடஞ எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓ
$கம்ப.08209.1
ேதrன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம அடங்கலும்
திரள் சிரம் துணிப்ெபன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) திண்ணமால்
$கம்ப.08209.2
வாரும் உங்களுடன் வானுடூளாகைளயும் மண்ணுடூளாைரயும் வரச் ெசாலும்
$கம்ப.08209.3

ேபாரும் இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கண்ேண ெபாருது
ெவல்ெவன் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அலது
ேபாகேலன் $கம்ப.08209.4
என்று ெவம்பகழி ஏழுநூறும் இருநூறும் ெவஞ்சிைல ெகாடு ஏவினான்
$கம்ப.08210.1
குன்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வர மாருதிதன் ேமனிேமல் அைவ குழுக்களாய்ச்
$கம்ப.08210.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருவேலாடும்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சீறி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேசமவன் $கம்ப.08210.3
குன்று நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைன
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தின்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கூறினான் $கம்ப.08210.4
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) என்று உலகின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) யாைவ அைவ
ஏைவயும் ெதவுகுபு துள்ளு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கம்ப.08211.1
ெவம்பு ெவஞ்சின மடங்கல் ஒன்றின் வலிதன்ைன
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எளிதின் ெவல்லுேமா
$கம்ப.08211.2
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வருதுைணத் தrக்கிைல நலித்திேயல் $கம்ப.08211.3
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கா அடா சிைலவல் ஆண்ைமயால்
$கம்ப.08211.4
ெசருப் பயிற்றிய தடக்ைக ஆளி ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விட்ட குன்று திைச யாைனயின் $கம்ப.08212.1
மருப்ைப உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) திரள்ேதாள்
இராவணன் மகன்தன் மாபின் உய வச்சிரப் $கம்ப.08212.2
ெபாருப்ைப உற்றது ஓ ெபாருப்பு எனக் கடிது ஒடிந்து இடிந்து திைசேபாயதால்
$கம்ப.08212.3
ெநருப்ைப உற்றது ஓ இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) கூடம் உற நறுபட்டது
நிகத்ததால் $கம்ப.08212.4
விலங்கல்ேமல் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நறு படு ேவைலயில்
$கம்ப.08213.1
சலம் ைகேமல் நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவஞ்சினம் திருகி
வஞ்சன்ேமல் நிமி தருக்கினான் $கம்ப.08213.2
வலம் ெகாள் ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேமருேவாடு உடன் மறிக்கும்
மாருதிதன் வாசம் நாறு $கம்ப.08213.3
அலங்கல் மாபும் உய ேதாளும் ஊடு உருவ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரம்
அழுத்தினான் $கம்ப.08213.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபால்வன ஓராயிரம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஊடுேபாய்
உருவ ஆடகக் $கம்ப.08214.1
குன்று காெலறிய ெமய்குைலந்து இைட குலுங்க நின்றைனய ெகாள்ைகயான்
$கம்ப.08214.2

மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு தட ேமனிேமல் உதிர வாr ேசாரவரும் மாருதி
$கம்ப.08214.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதறும் அளவின்கண்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் அடல் நலன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட ெநருக்கினான்
$கம்ப.08214.4
நலன் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நலமால்வைர ெநடுந்தடக்ைகயின் இடந்து ேந
$கம்ப.08215.1
ேமல் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr விசும்பு ெசல்வது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவம்ைமேயாடு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வசலும்

$கம்ப.08215.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இைட
ெசால்லுறும் $கம்ப.08215.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒன்றும் அறியாமல் அம்புெகாடு கல்லினான் ெநடிய
வில்லினான் $கம்ப.08215.4
ஊகம் எங்கும் உயிேராடு நின்றனவும் ஓட வானவகள் உள்ளமும் $கம்ப.08216.1
ேமாகம் எங்கும் உளவாக ேமருவினும் மும்மடங்கு வலி திண்ைம சால்
$கம்ப.08216.2
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) எங்கும் ெவளி ஆக ெவங்குருதி ஆறு
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அனல் அஞ்சுவாய் $கம்ப.08216.3
நாக ெவங்கண் நகு வாளி பாய்ெதவுறும் நடுங்கினான் மைல பிடுங்கினான்
$கம்ப.08216.4
ேமரு ேமரு என அல்ல அல்ல என ேவrேனாடு ெநடுெவற்பு எலாம் $கம்ப.08217.1

மாrன் ேமலும் உயேதாளின் ேமலும் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வாலி காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) வழங்கினான் $கம்ப.08217.2
ேசருேம அைவ தனுக் ைகநிற்க எதி ெசல்லுேம கடிது ெசல்லினும் $கம்ப.08217.3
ேபருேம ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வாளியால் முறி ெபறுக்கலாவைக
நுறுக்கினான் $கம்ப.08217.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமலும் உய ேதாளின் ேமலும் ெநடுமாபின் ேமலும்
நிமி தாளினும் $கம்ப.08218.1
புற்றினூடு நுைழ நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அன்ன புைக ேவக வாளிகள் புகப்புக
$கம்ப.08218.2
தெறமூறி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ைகத் துைண பிைசந்து
கண்கள் எr த உக $கம்ப.08218.3
வற்றி ஓடு உதிர வாr ேசாவுற மயங்கினான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
முயங்கினான் $கம்ப.08218.4
மற்ைற வரகள்தம்

மாபின்ேமலும் உய ேதாளின்ேமலும்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாrேபால் $கம்ப.08219.1
ெகாற்ற ெவங்கைண உலக்க எய்தைவ குளிப்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
குலுங்கினா $கம்ப.08219.2
இற்று அவிந்தன ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதாதி உயி
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எங்கணும் இrந்த அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.08219.3
ெபற்றி கண்டு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வள்ளல் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
எr பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணன்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேபசினான் $கம்ப.08219.4

பிைழத்தது ெகாள்ைக ேபாத ெபரும்பைடத் தைலவ யாரும் $கம்ப.08220.1
உைழத்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்ேற
$கம்ப.08220.2
அைழத்து இவன்தன்ைன யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஆருயி
ெகாளப்படாேத $கம்ப.08220.3
இைழத்தது பழுேத அன்ேறா வடண

என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08220.4
ஐய ஈது அன்னேத யால் ஆயிரங் ேகாடித் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.08221.1
எய்தின எய்தினாகள் ஈடுபட்டு இrந்தது அல்லால் $கம்ப.08221.2
ெசய்தில இவைன ஒன்றும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தப்பின் அல்லால் $கம்ப.08221.3
உய்திறன் உண்டநூ ேவறு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினுக்கு உயிேராடு
என்றான் $கம்ப.08221.4
என்பது ெசால்லக் ேகட்ட இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில்லிேனாடும்
$கம்ப.08222.1
ெபான் ெபாரு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வருவது
ேபால்கின்றாைன $கம்ப.08222.2
முன்பைன முன்பு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெகாலாம் பரதன் முன்ேனான்
$கம்ப.08222.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தம்பி என்றான் ஆம் எனச்
சாரன் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08222.4
தயவன் இளவல் தன்ேமல் ெசல்வதன்முன்னம்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கம்ப.08223.1

ஏயின ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) இன்றி இராக்கதத் தைலவ எங்கள்
$கம்ப.08223.2
நாயகன் மகைனக் ெகான்றாய் நண்ணிைன நாங்கள் காண $கம்ப.08223.3
ேபாய் இனி உய்வது எங்ேக என்று எr விழித்துப் புக்கா $கம்ப.08223.4
ேகாடி நூறு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூட்டத்து
இராக்கத ெகாடித்திண் ேதரும் $கம்ப.08224.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாக் களிறும் மாவும் கடாவின
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்டி $கம்ப.08224.2
மூடினா மூடினாைர முைற முைற துணித்து வாைக $கம்ப.08224.3
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இராமன்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றல் தம்பி $கம்ப.08224.4
அதிந்தன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும் அனல் ெபாறி அசனி என்னப்
$கம்ப.08225.1
பிதிந்தன மைலயும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் ேமன்ேமல் $கம்ப.08225.2
உதிந்தன தைலகள் மண்டி ஓடின உதிர நத்தம் $கம்ப.08225.3
விதிந்தன அமர ைககள் விைளந்தது ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
ெவம்ேபா $கம்ப.08225.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
விசிகம் ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) விடாதன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.08226.1
பட்டன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பதாைகக்
காட்ைடச் $கம்ப.08226.2

சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பைனக் ைகம் மாைவ $கம்ப.08226.3
சுட்டன கூற்றம் என்ன அடந்தன அனந்தம் அம்மா $கம்ப.08226.4
உலக்கின்றா உலக்கின்றாைர எண்ணுவான்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.08227.1
கலக்குறு கண்ண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கைடயுறக்
காணல் ஆற்றா $கம்ப.08227.2
விலக்கரும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) விைளக்கின்ற விைளைவ
உன்னி $கம்ப.08227.3
இலக்குவன் சிைலெயாேட ெகால் எழுமைழ பயின்றது என்றா $கம்ப.08227.4
ஓளி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கைணகள் ேதாறும் உந்தின
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஒற்ைற $கம்ப.08228.1
வாளியின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) பாrன் மறிவன
மைலயில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08228.2
ஆளியின் துப்பின் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெபாருகளத்து ஆத்த வாளித் $கம்ப.08228.3
தூளியின் ெதவுைகய வள்ளல் சுடுகைணத் ெதவுைகயும் அம்மா $கம்ப.08228.4
பிறவியில் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாற்றப் பிசிதம் உண்டு உழலும் ெபற்றிச்
$கம்ப.08229.1
சிைறயேவ என்ன ேநாக்கித் ேதவரும் திைகக்கத் ேதாற்றி $கம்ப.08229.2
துைறெதவுறும் ெதவுடந்து வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெவளி அறத் துவன்றி
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08229.3
பறைவயின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) பட்டா பிணத்தின்ேமல்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாேதா $கம்ப.08229.4
திறம்தரு கவியின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெசறிகழல் நிருதன் சீற $கம்ப.08230.1

இறந்தன கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எழுபதின் பாதி ேமலும் $கம்ப.08230.2
பறந்தைல முழுதும் பட்ட வஞ்சக படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) மூட $கம்ப.08230.3
மைறந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஓடி மறிகடல்
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.08230.4
ைக அற்றா கால்கள் அற்றா கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அற்றா கவசம் அற்றா
$கம்ப.08231.1
ெமய் அற்றா குடகள் ேசார விைச அற்றா விளிவும் அற்றா $கம்ப.08231.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) தாக் கrயும் ேதரும் வாசியும் மற்றும் அற்றா
$கம்ப.08231.3
உய்யச் சாய்ந்து ஓடிச் ெசன்றா உயி உள்ளா
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளா $கம்ப.08231.4
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடலுள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைல என மருங்கின் யாரும்
$கம்ப.08232.1
சுற்றின இன்றி ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தசமுகன் ேதான்றல் துள்ளித் $கம்ப.08232.2
தெறமூறின புருவத்ேதான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனெமனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதரான் $கம்ப.08232.3
உற்றனன் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ அனுமனும் உடன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் $கம்ப.08232.4
ேதாளின்ேமல் ஆதி ஐய என்று அடி ெதவுழுது
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08233.1
ஆளிேபால் ெமாய்ம்பினானும் ஏறினன் அமர ஆத்தா $கம்ப.08233.2

காளிேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காலன் ெகாைல அன கனலின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08233.3
வாளிேமல் வாளி தூத்தா மைழயின்ேமல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வந்தன்னா
$கம்ப.08233.4
இடித்தன சிைலயின் நாண்கள் இrந்தன திைசகள் இற்று $கம்ப.08234.1
ெவடித்தன மைலகள் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) பிளந்தது விசும்பு ேமன்ேமல்
$கம்ப.08234.2
ெபாடித்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும்
ெபாழிந்தன ெபாறிகள் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08234.3
கடித்தன கைணேகளாடு கைணகள்தம் அயில்வாய்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08234.4
அம்பிேனாடு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ைற அறுக்க மற்று
அறுக்கிலாத $கம்ப.08235.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறி கதுவ விண்ணில் ெவந்தன கrந்து
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08235.2
உம்பரும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) சிந்தி ஒடுங்கினா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
யாவும் $கம்ப.08235.3
கம்பம் உற்று உைலந்த ேவைலக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) எனக் கலங்கிற்று
அண்டம் $கம்ப.08235.4
அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதரும் அனுமனும் அனந்த சாr $கம்ப.08236.1
புrதலின் இலங்ைக ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திrந்தது புலவேரயும் $கம்ப.08236.2

எrகைணப் படலம் மூட இல உள என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.08236.3
தெரழுகில ெசவிடு ெசல்லக் கிழிந்தன திைசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08236.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெபாரு வrவில் ெசங்ைக நாம நூல்
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்வி $கம்ப.08237.1
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைகயிற்று அன்று வலிக்கு
இைல அவதி மானம் $கம்ப.08237.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்று
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவரும்
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ெசய்ைக $கம்ப.08237.3
காண்பு அrது என்று காட்சிக்கு ஐயுறவு எய்திற்று அன்ேனா $கம்ப.08237.4
என் ெசய்தா என் ெசய்தா என்று இயம்புவா
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.08238.1
முன் ெசய்தா யாவ என்பா முன் ஏது பின் ஏது என்பா $கம்ப.08238.2
ெகான்ெசய் தா_ெப.(தா_ெப.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

இன்ன திைசயினா என்றும்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08238.3
ெபான்ெசய் தா_ெப.(தா_ெப.) மவுலி விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
உணந்தில புகுந்தது ஒன்றும் $கம்ப.08238.4
ஆயிர ேகாடி பல்லம் அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் எய்தான்
$கம்ப.08239.1
ஆயிர ேகாடி பல்லத்து அைவ துணித்து அறுத்தான் ஐயன் $கம்ப.08239.2
ஆயிர ேகாடி நாகக் கைண ெதவுடுத்து அரக்கன் எய்தான் $கம்ப.08239.3

ஆயிர ேகாடி நாகக் கைணகளால் அறுத்தான் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$கம்ப.08239.4
ேகாட்டியின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி ேகாடி
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அரக்கன் ேகாத்தான் $கம்ப.08240.1
ேகாட்டியின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி
ேகாடியால் குைறத்தான் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.08240.2
மீ ட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி ேகாடி ெவஞ்சினத்து அரக்கன் விட்டான்
$கம்ப.08240.3
மீ ட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி ேகாடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ தடுத்தான்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08240.4
கங்க பத்திரம் ஓ ேகாடி ைக விைசத்து அரக்கன் எய்தான் $கம்ப.08241.1
கங்க பத்திரம் ஓ ேகாடி கைண ெதவுடுத்து இளவல் காத்தான் $கம்ப.08241.2
திங்களின் பாதி ேகாடி இலக்குவன் தெரழுந்து விட்டான் $கம்ப.08241.3
திங்களின் பாதி ேகாடி ெதவுடுத்து அைவ அரக்கன் தத்தான் $கம்ப.08241.4
ேகாைரயின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி
ெகாடுங்கைண அரக்கன் ேகாத்தான் $கம்ப.08242.1
ேகாைரயின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி
ெதவுடுத்து அைவ இளவல் எய்தான் $கம்ப.08242.2
பாைரயின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி
பரப்பினான் இளவல் பல்கால் $கம்ப.08242.3
பாைரயின் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேகாடி
அரக்கனும் பைதக்க எய்தான் $கம்ப.08242.4

தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) வாளி
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கணக்கின் சாந்த $கம்ப.08243.1
தாம்வரத் துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆத்தான் $கம்ப.08243.2
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) வாளி
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கணக்கின் சாந்த $கம்ப.08243.3
தாம்வரத் தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் தம்பி $கம்ப.08243.4
வச்சிரப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாடி வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
எய்தான் $கம்ப.08244.1
வச்சிரப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாடி துரந்து அைவ அனகன் மாய்த்தான்
$கம்ப.08244.2
முச்சிரப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் $கம்ப.08244.3
முச்சிரப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாடி ெதவுடுத்து அைவ தடுத்தான் முன்பன்
$கம்ப.08244.4
அஞ்சலி அஞ்சு ேகாடி ெதவுடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் $கம்ப.08245.1
அஞ்சலி அஞ்சு ேகாடி ெதவுடுத்து அைவ அறுத்தான் ஐயன் $கம்ப.08245.2
குஞ்சரக் கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.) ேகாடி இலக்குவன் சிைலயில் ேகாத்தான்
$கம்ப.08245.3
குஞ்சரக் கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.) ேகாடி ெதவுடுத்து அைவ அரக்கன் ெகாய்தான்
$கம்ப.08245.4
எய்யவும் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளி விலக்கவும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் $கம்ப.08246.1

ெமாய்கைணக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முடிந்தது
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ேவைல $கம்ப.08246.2
ெபய்கைணப் ெபாதிகளாேல வளந்தது
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
$கம்ப.08246.3
ைகம் மிகக் கனன்றது அல்லால் தளந்தில காைள_ெப.(காைள_ெப.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08246.4
வழியின்

கனிேபால் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கிழிபட அனுமன் வரச்
 $கம்ப.08247.1
சூழ் எழு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாள்ேமல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூவி $கம்ப.08247.2
ஊழியின் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்த உருமிைன
உமிழ்வது என்ன $கம்ப.08247.3
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் $கம்ப.08247.4
முற்ெகாண்டான் அரக்கன் என்னா முளrவாள் முகங்கள் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.08248.1
பின்ெகாண்டா இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவப் பியல்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெபருந்ேதாள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08248.2
கல்ெகாண்டு ஆ கிrயின் நாலும் அருவிேபால் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கண்டா
$கம்ப.08248.3
வில் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) இவேன
என்னா ெவருக்ெகாண்டா முனிவ ேமேலா $கம்ப.08248.4
சீறும் நூல் தெரழுந்த சிந்ைத இலக்குவன் சிைலக்ைக வாளி $கம்ப.08249.1
நூறுநூறு ஏவி ெவய்தின் நுடங்கு உைள மடங்கல் மாவும் $கம்ப.08249.2

ேவறு ேவறு இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரக்

ெகாடிையயும் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்த்தி_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+இ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.08249.3
ஆறு நூறு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெசம்ெபான் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான்
$கம்ப.08249.4
காள ேமகத்ைதச் சாந்த கதிரவன் என்னக் காந்தி $கம்ப.08250.1
ேதாளின்ேமல் மாபின் ேமலும் சுடவிடு கவசச் சூழல் $கம்ப.08250.2
நளு நப் பவள வல்லி நிைர ஒளி நிமிவ என்ன $கம்ப.08250.3
வாளி வாய் ேதாறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாடித்தன
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாr $கம்ப.08250.4
ெபான் உறு தடந்ேத பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடங்கல்
மா புரண்ட ேபாதும் $கம்ப.08251.1
மின் உறு பதாைகேயாடு சாரதி
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ேபாதும் $கம்ப.08251.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உருவ வாளி தடுப்பு
இல சாந்த ேபாதும் $கம்ப.08251.3
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) இைனயது ஓ மாற்றம்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08251.4
அந் நரன் அல்லன் ஆகில் நாரணன் அைனயன் அன்ேறல் $கம்ப.08252.1
பின் அரன் பிரமன் என்று ேபசினும்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் $கம்ப.08252.2

மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பதியின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வrசிைல
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்வி $கம்ப.08252.3
இந்நரன் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஒப்பா யாருள
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) என்றான் $கம்ப.08252.4
வாயிைட ெநருப்புக் கால உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வார $கம்ப.08253.1
தயிைட ெநய் வாத்தன்ன ெவகுளியான் உயி தந்தாலும் $கம்ப.08253.2
ஓய்விடம் இல்லான் வல்ைல ஓ இைம ஒடுங்கா முன்னம் $கம்ப.08253.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி அம் ேதரன் ஆனான்
$கம்ப.08253.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எங்கணும் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உக ெவம்பு ேபா
$கம்ப.08254.1
ஓைச விம்ம உருத்திரரும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.08254.2
கூச ஆயிர ேகாடி ெகாைலக் கைண $கம்ப.08254.3
வசி
 விண்ைண ெவளி இலது ஆக்கினான் $கம்ப.08254.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தில் அனகனும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$கம்ப.08255.1
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல்கைண $கம்ப.08255.2
சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் $கம்ப.08255.3
புத்திரற்கும் ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபாக்கினான் $கம்ப.08255.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண பாய்தலும் ஆற்ற அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
$கம்ப.08256.1

காய் எrத்தைல ெநய் எனக் காந்துறா $கம்ப.08256.2
தூயவன் சுட சூழ் ஒளி ெநற்றியில் $கம்ப.08256.3
தய ெவங்கைண நூறு ெசலுத்தினான் $கம்ப.08256.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண $கம்ப.08257.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதினும் யாதும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற்றிலன் $கம்ப.08257.2
மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன் ெதவுழிேலான் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாபிைட $கம்ப.08257.3
முற்ற ெவங்கைண நூறு முடுக்கினான் $கம்ப.08257.4
நூறு ெவங் கைண மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நுைழதலின்
$கம்ப.08258.1
ஊறு ேசாrெயாடு உள்ளமும் ேசாதர $கம்ப.08258.2
ேதறல் ஆம் துைணயும் சிைல ஊன்றிேய $கம்ப.08258.3
ஆறி நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ஆற்றலில் ேதாற்றிலான் $கம்ப.08258.4
புைதயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான் உருள் அச்ெசாடும்
$கம்ப.08259.1
வைதயின் மற்ெறாரு கூற்று என மாருதி $கம்ப.08259.3
உைதயினால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதைர உருட்டினான்
$கம்ப.08259.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூண்டது ெபய்ம்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கம்ப.08260.1

ஏய ேத இைமப்பின் இைட ஏறினான் $கம்ப.08260.2
தூயவன் சுடத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண ேமல் சுட $கம்ப.08260.3
தய ெவங் கைண ஐம்பது சிந்தினான் $கம்ப.08260.4
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் $கம்ப.08261.1
ேவறு ெசய்திலன் ெவய்யவன் வரனும்

$கம்ப.08261.2
ஆறு ேகாடி பகழியின் ஐ இரு $கம்ப.08261.3
நூறு ேத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழிைக நூறினான் $கம்ப.08261.4
ஆசி கூறின ஆத்தன ஆய்மல $கம்ப.08262.1
வசி
 வசி
 வணங்கின விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) $கம்ப.08262.2
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) நங்கின உத்தrகத்ெதவுடு $கம்ப.08262.3
தூசு வசின

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி துன்னினா $கம்ப.08262.4
அக்கணத்தின் ஒ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$கம்ப.08263.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெவங் கண் அரக்க அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வரேனாடு

$கம்ப.08263.2
ஒக்க இன்ப ஒருவழி ஊணினா $கம்ப.08263.3
புக்கு முந்தின ேபாrைடப் ெபான்றுவா $கம்ப.08263.4
ேதர ேதrன் இவுளிய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கம்ப.08264.1
கார காrன் இடிப்பின கண்ைடயின் $கம்ப.08264.2
தார தாரணியும் விசும்பும் தவழ் $கம்ப.08264.3
ேபர ேபr முழக்கு அன்ன ேபச்சினா $கம்ப.08264.4

பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாத்த திைசெதவுறும்
பன்மைழ $கம்ப.08265.1
ேபாத்த வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) என இடி ேபாத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08265.2
ஆத்த ஓைசயும் அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெவம்பைட
$கம்ப.08265.3
தூத்த ஓைசயும் விண்ணிைனத் தூத்தவால் $கம்ப.08265.4
ஆளி ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.08266.1
கூளி ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
குஞ்சரம் ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
$கம்ப.08266.2
வாளி ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ேத
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலம் $கம்ப.08266.3
தூளி ஆத்திலதால் பிணம் துன்னலால் $கம்ப.08266.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தது ஓ
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr வாவு ேத $கம்ப.08267.1
இந்திரன்தைன ெவன்றவன் ஏறினான் $கம்ப.08267.2
சிந்தினன் சர மாr_ெப.(மாr.) திைசதிைச $கம்ப.08267.3
அந்தி வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ஓ அம்பின் அகற்றினான் $கம்ப.08267.4
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படந்தது ெதவுடந்தவ
$கம்ப.08268.1

எற்றுகின்றன எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிந்தன
$கம்ப.08268.2
அற்று உதிந்தன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வன்தைல $கம்ப.08268.3
ஒற்ைற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணேயாடும் உருண்டவால் $கம்ப.08268.4
குட கிடந்தன. பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என ேகாள் மதித் $கம்ப.08269.1
திட கிடந்தன சிந்தின ேதத்திரள் $கம்ப.08269.2
பட கிடந்தன பல் பைடக் ைகயின $கம்ப.08269.3
கட கிடந்தன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களத்திேன
$கம்ப.08269.4
குண்டலங்களும் ஆரமும் ேகாைவயும் $கம்ப.08270.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழலும் கவசமும்
$கம்ப.08270.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதம்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

தலத்து உகும் $கம்ப.08270.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலத்தினின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என வழ்ந்தவால்

$கம்ப.08270.4
அரக்கன் ைமந்தைன ஆrயன் அம்பினால் $கம்ப.08271.1
கரக்க நூறி எதிெபாரு கண்டக $கம்ப.08271.2
சிரக் ெகாடுங்குைவக் குன்று திரட்டினான் $கம்ப.08271.3
இரக்கம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவங்காலனும்
எஞ்சேவ $கம்ப.08271.4

சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வால்ெகாடு தூவும்
துைகக்கும் விட்டு $கம்ப.08272.1
எற்றும் வானின் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும் எதி
$கம்ப.08272.2
உற்று ேமாதும் உைதக்கும் உறுக்குமால் $கம்ப.08272.3
ெகாற்ற வில்லி அன்று ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றேம
$கம்ப.08272.4
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அஞ்ச
உறுக்கும் பகட்டினால் $கம்ப.08273.1
தூக்கும் ேவைலைய ேதாள்புைட ெகாட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08273.2
ஆக்கும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதபிடித்து அம் ைகயால் $கம்ப.08273.3
ஈக்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைனேய $கம்ப.08273.4
மாவும் யாைனயும் வாளுைடத் தாைனயும் $கம்ப.08274.1
பூவும் நரும் புைனதளிரும் என $கம்ப.08274.2
தூவும் அள்ளிப் பிைசயும் துைகக்குமால் $கம்ப.08274.3
ேசவகன் தெரழுந்து ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீயேம
$கம்ப.08274.4
உரகம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருைள ெபாருந்தின
$கம்ப.08275.1
இரதம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஏ எனும் மாத்திைர $கம்ப.08275.2
சரதம் ஆகத் தைரப்படச் சாடுமால் $கம்ப.08275.3

வரதன் அன்று உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசிேய $கம்ப.08275.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் $கம்ப.08276.1
ெவவ் விடத்திைன உண்டவ மீ ண்ெடன $கம்ப.08276.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்தினும்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

இனத்தைலத் $கம்ப.08276.3
தெவமூ அடக்கும் வலியவ ேதறினா $கம்ப.08276.4
ேதறினா கண் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உகச் சீறினா $கம்ப.08277.1
ஊறினா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளவைல ஒன்றினா
$கம்ப.08277.2
மாறு மாறு மைலயும் மரங்களும் $கம்ப.08277.3
நூறும் ஆயிரமும் ெகாடு நூறினா $கம்ப.08277.4
விகடம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மரெனாடு ெவற்பு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.08278.1
புகட உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறுத்தன ேபாவன
$கம்ப.08278.2
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தவத் ெதவுழில் ெசய்துைறக் கம்மிய $கம்ப.08278.3
சகடம் ஒத்தன தா_ெப.(தா_ெப.) அணி ேத எலாம் $கம்ப.08278.4
வாலி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஓ மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) வாங்கினான்
$கம்ப.08279.1
காலின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கைன கா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.08279.2
ேபாலும் உன் உயி உண்பது புக்கு எனா $கம்ப.08279.3

ேமல் இவந்து ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக வசினான்

$கம்ப.08279.4
ஏ அழித்தது
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
ஈண்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கம்ப.08280.1
சீ அழித்தவன் ஆம் என ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) $கம்ப.08280.2
ஊ அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயவலித் ேதாளவன்
$கம்ப.08280.3
ேத அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ இைமப்பிைடச்
ெசன்றதால் $கம்ப.08280.4
அந்த ேவைலயின் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடினா $கம்ப.08281.1
சிந்ைத சால உவந்தன ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) $கம்ப.08281.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தந்ைத பண்டு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சழக்கு எலாம் $கம்ப.08281.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தத்தனன் என்பது ஓ ஏம்பலால் $கம்ப.08281.4
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேதrன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தரத்து அக்கணத்து
$கம்ப.08282.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று ஓ இரதம் உற்று
ஏறினான் $கம்ப.08282.2
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகைல நில் எனக்
ைகக்கைண $கம்ப.08282.3
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றனன் த எனப்
ெபாங்கினான் $கம்ப.08282.4

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ைமந்தைன இன் உயி
$கம்ப.08283.1
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாெகனச் சாரலுற்றான்தைன
$கம்ப.08283.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைறய வானர வரரும்

$கம்ப.08283.3
முந்து ேபாக்கு முைறமுைற முற்றினா $கம்ப.08283.4
மரமும் குன்றும் மடிந்த அரக்கதம் $கம்ப.08284.1
சிரமும் ேதரும் புரவியும் திண்கrக் $கம்ப.08284.2
கரமும் ஆளியும் வாrக் கடியவன் $கம்ப.08284.3
சரமும் தாழ்தர வசின

தாக்கினா $கம்ப.08284.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.08285.1
விைனய ெவங்கண் அரக்கைர விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) $கம்ப.08285.2
நிைனயும் மாத்திரத்து ஆ உயி நக்கினான் $கம்ப.08285.3
மைனயும் வாழ்வும் உறக்கமும் மாற்றினான் $கம்ப.08285.4
ஆைனயும் தடந்ேதரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆ உயித் $கம்ப.08286.1
தாைனயும் பrயும் பட்ட தன்ைமைய $கம்ப.08286.2
மான ெவங் கண் அரக்கன் மனக் ெகாளா $கம்ப.08286.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றியன் த எனப்
ெபாங்கினான் $கம்ப.08286.4
சீத் தடம்ெபருஞ் சில்லி அம் ேதrைனக் $கம்ப.08287.1

காத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருவைரக் கண்டனன்
$கம்ப.08287.2
ஆத்த தம்ெபருஞ் ேசைனெகாண்டு அண்டேமல் $கம்ப.08287.3
ஈத்த ேசாrப் பரைவ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈத்தலால் $கம்ப.08287.4
ேந ெசலாது இைட நின்றன நள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.08288.1
கா ெசலா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சீறிய கண் அகல் $கம்ப.08288.2
ேத ெசலாது விசும்பிைடச் ெசல்வது ஓ $கம்ப.08288.3
ேப ெசலாது பிணத்தின் பிறக்கேம $கம்ப.08288.4
அன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கைர $கம்ப.08289.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாள்முகம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருவிலான் $கம்ப.08289.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்பைட நாற்பது ெவள்ளமும் $கம்ப.08289.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றபடி எனக் கூறினான்
$கம்ப.08289.4
ஆய வரரும்

ஐய அமத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.08290.1
நயும் நாற்பது ெவள்ள ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட $கம்ப.08290.2
மாய ெவங் கைண மாr_ெப.(மாr.) வழங்கிைன $கம்ப.08290.3
ஓய்வு இல் ெவஞ்ெசரு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று ஓதினா $கம்ப.08290.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநந்தனன் மாருதி ேமல்வரும்
$கம்ப.08291.1

அந்தி வண்ணனும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$கம்ப.08291.2
சிந்தினான் கைண ேதவைர ெவன்றவன் $கம்ப.08291.3
நுந்த நுந்த முைற முைற நூறினான் $கம்ப.08291.4
ஆறும் ஏழும் அறுபதும் ஐம்பதும் $கம்ப.08292.1
நூறும் ஆயிரமும் கைண நூக்கி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08292.2
ஊறினாைர உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெதவுைலத்து உயி $கம்ப.08292.3
ேதறினாைர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேசத்தினான்
$கம்ப.08292.4
கதிrன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முதலின
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08293.1
உதிர ெவள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் $கம்ப.08293.2
எதிrல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணி ஈடுற
$கம்ப.08293.3
ெவதிrன் காட்டு எrேபால் சரம் வித்தினான் $கம்ப.08293.4
உைளவு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இராவணி
ஒல்கினான் $கம்ப.08294.1
கிைளயின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) கிைளத்தலும் $கம்ப.08294.2
அளவு இல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அவிதர ஆrயற்கு $கம்ப.08294.3
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

சுடுசரம் ஏவினான்
$கம்ப.08294.4

தெரழுகைண மாr_ெப.(மாr.) ெபய்ய ேதகளும் சிைனக் ைகம் மாவும்
$கம்ப.08295.1
பrகளும் அரக்க தாமும் பட்டன கிடக்கக் கண்டா $கம்ப.08295.2
இருவரும் நின்றா மற்று அங்கு இராக்கத என்னும் ேபரா $கம்ப.08295.3
ஒருவரும் நின்றா இல்ைல உள்ளவ ஓடிப் ேபானா $கம்ப.08295.4
ஓடினா அரக்க தண்ண உண் நைச
உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவ $கம்ப.08296.1
ேதடினா தெரழுந்து ைகயால் முகிலிைன
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதக்கி $கம்ப.08296.2
பாடு உறு புண்கள் ேதாறும் பசும்புனல் பாயப்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08296.3
வடின

சிலவ சில்ேலா ெபற்றில விளிந்து வழ்ந்தா

$கம்ப.08296.4
ெவங்கைண திறந்த ெமய்ய விளிந்தில
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றா $கம்ப.08297.1
ெசங்குழல் கற்ைற ேசாரத் தெரழுைவய அரற்ற தெயமூவப் $கம்ப.08297.2
ெபாங்குபூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) புக்கா அவருடல் ெபாருந்தப் புல்லி
$கம்ப.08297.3
அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆவிேயாடும் தம் உயி ேபாக்கி
அற்றா $கம்ப.08297.4
ெபாறிக்ெகாடும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாப
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) இடங்கள் புக்கா
$கம்ப.08298.1
மறிக்ெகாளும் சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) தம்ைம மற்றுள சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
தம்ைம $கம்ப.08298.2

குறிக்ெகாளும் என்று கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவமுகம் குைழய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08298.3
ெநறிக்ெகாளும் கூற்ைற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆருயி ெநடிது நத்தா $கம்ப.08298.4
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் தம்பி தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ஈது ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெமய்ேய $கம்ப.08299.1
ேவம் அைரக் கணத்தின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ இராவணி விளிதன்
முன்னம் $கம்ப.08299.2
மாமரக் கானில் குன்றில் மைறந்திரும்
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேல $கம்ப.08299.3
ேபாம் எனத் தமைரச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சில_ெப.(சில_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா $கம்ப.08299.4
வைர உண்ட மதுைக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மருமத்து வள்ளல் வாளி
$கம்ப.08300.1
இைர உண்டு துயில ெசன்றா வாங்கிடின் இறப்பம் என்பா $கம்ப.08300.2
பிைர உண்ட பாலின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிறிதுற பிறமுன் ெசால்லா
$கம்ப.08300.3
உைர உண்ட நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.) என்ன உயித்து
உயித்து உைழப்பது ஆனா $கம்ப.08300.4
ேதrைடச் ெசல்லா மானப் புரவியில் ெசல்லா ெசங்கண் $கம்ப.08301.1
காrைடச் ெசல்லா காலின் கால் எனச் ெசல்லா காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
$கம்ப.08301.2
ஊrைடச் ெசல்லா நாணால் உயிrன்ேமல் உைடய அன்பால் $கம்ப.08301.3

ேபாrைடச் ெசல்லா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடுங்கின புறத்தும் ேபாகா $கம்ப.08301.4
ெநாய்தினின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இராவணி உைளைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08302.1
ெவய்தினில் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ப்பல்

என்பது ஓ ெவகுளி வங்கி

$கம்ப.08302.2
ெபய்துழிப் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாr_ெப.(மாr.) அைனயவன் பிணங்கு கூற்றின் $கம்ப.08302.3
ைகயினில் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) அம்பால் கவசத்ைதக் கழித்து
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.08302.4
கவசத்ைதக் கழித்து வழ்ப்ப

காப்புறு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இன்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08303.1
அவசத்ைத அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அறிவுறும் துைணயின் வரத்
 $கம்ப.08303.2
துவசத்தின் புரவித் திண்ேத கடிதுற தூண்டி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.08303.3
திவசத்தின் முடித்தும் ெவம்ேபா எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிச் ெசன்றா
$கம்ப.08303.4
மாருதி ேமலும் ஐயன் மாபினும் ேதாளின் ேமலும் $கம்ப.08304.1
ேதrன இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ெசன்றா ெசந்தழல் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்த
$கம்ப.08304.2
ஆrயன் வாைக வில்லும் அச்சு உைடத் ேதரும் அத்ேத $கம்ப.08304.3
ஊகுவா உயிரும் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
புரவியின் உயிரும் உண்டான் $கம்ப.08304.4

இருவரும் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லா
எழுமுைன வயிரத் தண்டா $கம்ப.08305.1
உரும் எனக் கடிதின் ஓடி அனுமைன இைமப்பின் உற்றா $கம்ப.08305.2
ெபாருகனல் ெபாறிகள் சிந்தப் புைடத்தன புைடத்தேலாடும் $கம்ப.08305.3
பருவலி கரத்தினால் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) இரண்ைடயும் பறித்துக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08305.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ைகயது
ஆய தன்ைமையத் தறுகணாள $கம்ப.08306.1
கண்டன கண்டு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) லாவது
ஒன்றானும் காணா $கம்ப.08306.2
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ைமக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ெகாண்டா $கம்ப.08306.3
உண்ட ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேசாறும் ேநாக்கா உயிருக்ேக உதவி ெசய்தா
$கம்ப.08306.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசத்தலாலும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அல்லாைம யாலும் $கம்ப.08307.1
கூற்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறி
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) குறித்தலாலும் $கம்ப.08307.2
ேதற்றம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயக்கமும் ேநாவும் தந்தா
$கம்ப.08307.3

ஏற்றமும் வலியும் ெபற்றா எழுந்தன வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08307.4
அங்கதன் குமுதன் நலன் சாம்பவன் அருக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.08308.1
பங்கம் இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னாச் $கம்ப.08308.2
சிங்க ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

யாவரும்
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ஏந்தி $கம்ப.08308.3
மங்கலம் வாேனா ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08308.4
அத்தைனேயாரும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அளப்பு இல அசனி ஏற்ேறாடு
$கம்ப.08309.1
ஒத்தன ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

உரும் என ஒருங்க
உய்த்தா $கம்ப.08309.2
இத்தைன ேபாலும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இகல் எனா முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08309.3
சித்திர வில் வேலானும் சின்ன பின்னங்கள் ெசய்தான் $கம்ப.08309.4
மரங்களும் மைலயும் கல்லும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என வழங்கி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08310.1
ெநருங்கின ெநருங்கக் கண்டும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ெநஞ்சும் வில்லும்
$கம்ப.08310.2

சரங்களும் துைணயாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிசாசரன் தனிைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08310.3
இரங்கினன் என்ன ேமல்பால் குன்றுபுக்கு இரவி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08310.4
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
நான்கும் மனுமுதல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலும்
$கம்ப.08311.1
ேவள்வியும் ெமய்யும் தெயமூவ ேவதிய விைழவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08311.2
ஆழி அம் கமலக் ைகயான் ஆதி அம் பரமன் என்னா $கம்ப.08311.3
ஏைழய உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) என்ன இருண்டன திைசகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08311.4
நாகேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நம்ப நாழிைக ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) $கம்ப.08312.1
பாகேம காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆகப் படுத்திேயல் பட்டான் அன்ேறல்
$கம்ப.08312.2
ேவக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) விைளந்தது
விசும்பின் வஞ்சன் $கம்ப.08312.3
ஏகுேமல் ெவல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08312.4
அத்தைன வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேமலும் ஆண்தைக அனுமன் ேமலும் $கம்ப.08313.1
எத்தைன ேகாடி வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என எய்யா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08313.2

வித்தக வில்லினாைனக் ெகால்வது
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08313.3
சித்திரத் ேதைரத் தெயமூவப் பகழியால்
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.08313.4
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத அழுந்தா முன்னம்
அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்பி $கம்ப.08314.1
உைழத்து உயி விடுவது அல்லால் உறுெசரு ெவன்ேறாம் என்று $கம்ப.08314.2
பிைழத்து இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாவா அல்ல பாசத்தால்
பிணிப்பின் என்னா $கம்ப.08314.3
விழித்து இைமயாத முன்னம் வில்ெலாடும் விசும்பில் ெசன்றான் $கம்ப.08314.4
ெபான் குலாம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ெனாடும்
புகழ்தற்கு ஒத்தான் $கம்ப.08315.1
வன்கலாம் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மற்ெறாரு மனத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08315.2
மின் குலாம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விண்ணிைட
விைரந்த_ெப.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.08315.3
என் ெகாலாம் என்ன அஞ்சி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) இrயல் ேபானா
$கம்ப.08315.4
தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புறத்தன் தன்னுள் $கம்ப.08316.1

ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்று எrயா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளியன் உயிப்பன் தயன்
$கம்ப.08316.2
தங்கு இைழப்பவகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சீrயன் மாயச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.08316.3
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ேமகத்தின் மீ தின் ஆனான் $கம்ப.08316.4
தணிவு அறப் பண்டு ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தினும் தருமத்தானும் $கம்ப.08317.1
பிணி அறுப்பவrல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரத்தினும் பிறப்பினானும் $கம்ப.08317.2
மணிநிறத்து அரக்கன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாய
மந்திரத்தினானும் $கம்ப.08317.3
அணு எனச் சிறியது ஆங்கு ஓ ஆக்ைகயும் உைடயன் ஆனான் $கம்ப.08317.4
வாங்கினான் மலrன் ேமலான் வானக மணிநக் கங்ைக $கம்ப.08318.1
தாங்கினான் உலகந் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் $கம்ப.08318.2
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாைள வக்கி

வழ்த்து_ஏவ.(வ

ழ்த்து_வி.)

அலால் மீ ள்கிலாத $கம்ப.08318.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவின் நாமத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிப் பைடைய உன்னி $கம்ப.08318.4
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) காலத்து ஆத்தா அமத்
ெதவுழில் அஞ்சி அப்பால் $கம்ப.08319.1
ேபாயினன் என்பது உன்னி வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேபால்வா $கம்ப.08319.2

நாயகற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் அன்னேத
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்கான் $கம்ப.08319.3
மாையையத் தெரழுய உன்னா ேபாத்ெதவுழில் மாற்றி நின்றா $கம்ப.08319.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கணத்து அனுமன் ேதாள்நின்று ஐயனும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08320.1
கது வலிச் சிைலைய ெவன்றி அங்கதன் ைகயது ஆக்கி $கம்ப.08320.2
முதுகு உறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைண எலாம் முைறயின்
வாங்கி $கம்ப.08320.3
விது விதுப்பு ஆற்றலுற்றான் விைளகின்றது உணந்திலாதான் $கம்ப.08320.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
அரக்கன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பைடயிைன
விடுத்தேலாடும் $கம்ப.08321.1
எட்டிேனாடு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திக்கும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திrந்து
இrய ஓடி $கம்ப.08321.2
கட்டினது என்ப மன்ேனா காகுத்தற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கம்ப.08321.3
வட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மைலகைள உைளய வாங்கி $கம்ப.08321.4
இறுகுறப் பிணித்தேலாடும் யாைவயும் எதிந்த ேபாதும் $கம்ப.08322.1
மறுகுறக் கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணவான் அல்லன் $கம்ப.08322.2
உறுகுைறத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இல்லான் ஒடுங்கினன் ெசய்வது ஓரான்
$கம்ப.08322.3

அறு குைற களத்ைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) அதைன
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08322.4
காலுைடச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) மாயக் கள்வைனக் கணத்தின்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.08323.1
ேமல் விைசத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடிப்
பிடிப்ெபன் என்று உறுக்கும் ேவைல $கம்ப.08323.2
ஏல்புைடப் பாசம் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இராவணன் புயத்ைத வாலி
$கம்ப.08323.3
வால் பிணித் தெனமூன சுற்றிப் பிணித்ததும் வயிரத் ேதாைள $கம்ப.08323.4
மற்ைறேயா தைமயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08324.1
சுற்றின வயிரத் தூணின் மைலயினின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்கள்
$கம்ப.08324.2
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.08324.3
தெறமூெறன உைடய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

இருந்தன ெசய்வது
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08324.4
மைல என எழுவ வழ்வ

மண்ணிைடப் புரள்வ வானில் $கம்ப.08325.1
தைலகைள எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தழல்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழிப்ப தாவி $கம்ப.08325.2
அைலகிள வாலால் பாrன் அடிப்ப வாய் மடிப்ப ஆண்ைமச் $கம்ப.08325.3
சிைலயவற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ ேநாக்குவ
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தவ $கம்ப.08325.4

வடணன்

முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைன உண்ேட இதனுக்கு
என்ப $கம்ப.08326.1
மூடின கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இருளிைன முனிவ
ெமாய்ம்பில் $கம்ப.08326.2
ஈடுறத் தக்க ேபாலாம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) எதி என்னா ஏந்தல் $கம்ப.08326.3
ஆடகத் ேதாைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைக
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) அழுவ அஞ்சா
$கம்ப.08326.4
ஆ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தக்க வல்லா அஞ்சைன
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $கம்ப.08327.1
மாருதி பிைழத்தான் ெகால்ேலா என்றன
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08327.2
வரைனக்

கண்டு பட்டது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாலாம் என்று
விம்மி $கம்ப.08327.3
வாகழல் தம்பி தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) காணுேமா வள்ளல் என்பா
$கம்ப.08327.4
என் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலி அரக்கன் எய்தான் $கம்ப.08328.1
மின் ெசன்றது அன்ன வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வழ்வ

என்ன $கம்ப.08328.2
ெபான் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிம்பின் வாளி
புைகெயாடு ெபாறியும் சிந்தி $கம்ப.08328.3

முன்ெசன்ற முதுகில் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபம்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08328.4
மைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) கால மாr_ெப.(மாr.) மறித்து எறி
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08329.1
தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

தன்ைமயின் தைலகள்
சிந்தும் $கம்ப.08329.2
ெகாைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளி பாயக் குன்று அன குவவுத் ேதாளா
$கம்ப.08329.3
நிைலத்தைலக் குைலந்து சாந்தா நிமிந்தது குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நத்தம்
$கம்ப.08329.4
ஆயிர ேகாடி ேமலும் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆகத் தூடு
$கம்ப.08330.1
ேபாயின ேபாதும் ஒன்றும் துடித்திலன் ெபாறுத்து மானத் $கம்ப.08330.2
த எr சிதறும் ெசங்கண் அஞ்சைன சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) தெயமூவ
$கம்ப.08330.3
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) துய சுட
நடுங்குகின்றான் $கம்ப.08330.4
ேவறு உள வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வழ்ந்தன

உருமின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08331.1
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இைட நுைழய ேசாr $கம்ப.08331.2

ஆறுேபால் ஒழுக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அங்கதன் அனந்த வாளி
$கம்ப.08331.3
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யேனனும்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இைடந்து இலாதான் $கம்ப.08331.4
கதிரவன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய்
அன்ன $கம்ப.08332.1
எதி எதி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைதத்த யாக்ைகயன் எrயுங் கண்ணன்
$கம்ப.08332.2
ெவதி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்ன ேவகின்ற
மனத்தன் ெமய்யன் $கம்ப.08332.3
உதிர ெவங்கடலுள் தாைத உதிக்கின்றான் தைனயும் ஒத்தான் $கம்ப.08332.4
ெவப்பு ஆரும் பாசம் வக்கி

ெவங் கைண துைளக்கும் ெமய்யன் $கம்ப.08333.1
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணந்திருந்து இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
உய்ப்பான் $கம்ப.08333.2
இப்பாசம்
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாயம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வல்ெலன் என்பது ஓந்தும் $கம்ப.08333.3
அப்பாசம் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ஆற்றாது
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபான்றான் $கம்ப.08333.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எலாம் கதிகள் ஆக
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிந்து இழியும் ஆகச்
$கம்ப.08334.1

ெசம்புனல் ெவயிலில் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திைச
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இrய சீறிப் $கம்ப.08334.2
பம்பு ேப ஒளிய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பற்றிய படிவத் ேதாடும் $கம்ப.08334.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாடு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ஒளியவேனயும் ஒத்தான்
$கம்ப.08334.4
மயங்கினான் வள்ளல் தம்பி மற்ைறேயா முற்றும் மண்ைண $கம்ப.08335.1
முயங்கினா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மூடினான்
அரக்கன் மூrத் $கம்ப.08335.2
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேப ஆற்றலானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ைதத்த வாளிக்கு $கம்ப.08335.3
உயங்கினான் உைளந்தான் வாயால் உதிர ந உமிழா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08335.4
ெசாற்றது முடித்ேதன் நாைள என் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேசாைவ
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08336.1
மற்றதும் முடிப்ேபன் என்னா எண்ணினான் மனிசன்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.08336.2
இற்றது குரங்கின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இறந்தது என்று
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலும் $கம்ப.08336.3
ெகாற்ற மங்கலங்கள் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இராவணன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.08336.4
ஈக்கு உைடப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) இலக்குவன் என்ன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08337.1
நக்கைட ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தன்ைன நங்கியும் ெசருவின் நங்கான்
$கம்ப.08337.2

வாக்கு இைட மதுைகக் ெகாங்ைக மணிக்குறு முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.08337.3
ேபாக் கைடக் கருங்கண் வாளி புயந்ெதவுறும் ெபாழியப் புக்கான் $கம்ப.08337.4
ஐ இரு ேகாடி ெசம்ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு அம்ைக ஏந்தி
$கம்ப.08338.1
ைம அறு வான நாட்டு மாதரும் மற்ைற நாட்டுப் $கம்ப.08338.2
ைப அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இைச பரவ தங்கள் $கம்ப.08338.3
ைதயல அறுகு தூவி வாழ்த்தின
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாந்தான் $கம்ப.08338.4
தந்ைதைய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்று ஆங்கு
உற்றுள தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08339.1
சிந்ைதயின் உணரக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தருதி இட
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எந்தாய் $கம்ப.08339.2
ெநாந்தெனன் யாக்ைக ெநாய்தின் ஆற்றி ேமல் நுவல்ெவன் என்னா $கம்ப.08339.3
புந்தியில் அனுக்கம் தப்பான் தன்னுைடக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்
$கம்ப.08339.4
இத்தைல இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வடணன்

இைழப்பது ஓரான்
$கம்ப.08340.1
மத்துறு தயிrன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மறுகினன் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
கின்றான் $கம்ப.08340.2
அத்தைலக் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) என்ைன அட்டிலன் அளியத்ேதன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08340.3

ெசத்திெலன் வலிெயன் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
என்று ேபாய் ைவயம் ேசந்தான் $கம்ப.08340.4
பாசத்தால் அனகன் தம்பி பிணிப்பு உண்ட படிையக் கண்டு $கம்ப.08341.1
ேநசத்தா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வழ்ந்தா

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன்
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08341.2
ேதசத்தா என்ைன என்ெனன் சிந்திப்பா என்று தயும் $கம்ப.08341.3
வாசத்தா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாபன் வாய்திறந்து அரற்றல் உற்றான்
$கம்ப.08341.4
ெகால்வித்தான் உடேன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
என்பேரா ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான்
$கம்ப.08342.1
ெவல்வித்தான் மகைன என்று பகவேரா விைளவிற்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08342.2
நல்வித்தாய் நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) முன்ேன
என்பேரா நயந்ேதா_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.ஒரு.) தம் தம்
$கம்ப.08342.3
கல்வித்தாம் வாத்ைத என்று கைரவித்தான் உயிைரக் கண்ேபால் $கம்ப.08342.4
ேபா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) புrந்த ேபாேத ெபாரு அரு
வயிரத் தண்டால் $கம்ப.08343.1
ேதெராடும் புரண்டு வழச்

சிந்தி என் சிந்ைத ெசப்பும் $கம்ப.08343.2
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

முன் தெரழுத்ேதன் அல்ேலன் விளிந்திேலன் ெமலிந்ேதன்
இஞ்ஞான்று $கம்ப.08343.3
ஆ உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆகத் தக்ேகன் அளியத்ேதன் அழுந்து கின்ேறன்
$கம்ப.08343.4

ஒத்து அைலத்து ஒக்க வடி
 உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.08344.1
ைகத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) ேபாலக் காட்டிேலன்
கழிந்தும் இல்ேலன் $கம்ப.08344.2
அத்தைலக்கு அல்ேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று அவயம் என்று
அைடந்துநின்ற $கம்ப.08344.3
இத்தைலக்கு அல்ேலன் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
இருதைலக் ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) ஒப்ேபன் $கம்ப.08344.4
அைனயன பலவும் பன்னி ஆகுலித்து அரற்று வாைன $கம்ப.08345.1
விைனயுள பலவும் ெசய்யத் தக்கன வர நயும் $கம்ப.08345.2
நிைனவு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ேபால
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெநகிழ்திேயா நத்தி என்னா $கம்ப.08345.3
இைனயன ெசால்லித் ேதற்றி அனலன் மற்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்தான் $கம்ப.08345.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இருத்தி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாய் ெநடியவற்கு உைரப்ெபன் என்னா
$கம்ப.08346.1
ேபாயினன் அனலன் ேபாய் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புண்ணியன்
ெபாலன்ெகாள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.08346.2
ேமயினன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) விைன எலாம் இயம்பி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08346.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபயrனானும் அருந்துயக் கடலுள் ஆழ்ந்தான்
$கம்ப.08346.4
உைரத்திலன் ஒன்றும் தன்ைன உணந்திலன் உயிரும் ஓடக் $கம்ப.08347.1

கைரத்திலன் கண்ணில் நைர கண்டிலன் யாதும் கண்ணால் $கம்ப.08347.2
அைரத்திலன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அங்ைகயால்
பற்றி ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08347.3
இைரத்திலன் உளன் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) விம்மி
ஏங்கி $கம்ப.08347.4
விம்மினன் ெவதும்பி ெவய்துற்று ஏங்கினன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08348.1
இம்முைற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வது
யாவதும் இல் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08348.2
ெபாம் எனும் விம்மேலாடும் ெபாருக்ெகன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.08348.3
தெமமூ முைற துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கள மருங்கிற்
ேசந்தான் $கம்ப.08348.4
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் காள
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எறிகடல் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மற்றும்
$கம்ப.08349.1
ஒழிந்தன நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உள்ளன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒக்கப் $கம்ப.08349.2
பிழிந்து அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆகக்
காளிைமப் பிழம்பு ேபாதப் $கம்ப.08349.3

ெபாழிந்தது ேபான்றது அன்ேற
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாைவ $கம்ப.08349.4
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அன்னது ஆக ஆயிர நாமத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.08350.1
சீrய அனலித் தெயமூவப் பைடக்கலம் தெரழுந்து வாங்கி $கம்ப.08350.2
பாrய விடுத்தேலாடும் பைக இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இrந்து பாற $கம்ப.08350.3
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) உற்றால் ஒத்ததால் உலகின்
சூழல் $கம்ப.08350.4
பைட உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல்ேவறு $கம்ப.08351.1
இைட உறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளத்து எறிகடல் எழுந
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08351.2
உைட உறு தைலக்ைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) உயி எலாம் ஒருங்கி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08351.3
கைட உறு காலத்து ஆழும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அன்ன களத்ைதக் கண்டான்
$கம்ப.08351.4
பிணம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்றினூடும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நப்
ெபருக்கினூடும் $கம்ப.08352.1
நிணப்ெபருஞ் ேசற்றி னூடும் பைடக்கல ெநருக்கி னூடும் $கம்ப.08352.2
மணப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களத்தில் ேமாடி மங்கல
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ைவப்பில் $கம்ப.08352.3
கணத்திலும் பாதிப் ேபாதில் தம்பிையச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டான் $கம்ப.08352.4

அய்யவன் ஆக்ைக தன்ேமல்
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அழுந்தப் புல்லி $கம்ப.08353.1
உய்யலன் என்ன ஆவி உயித்து உயித்து உருகுகின்றான் $கம்ப.08353.2
ெபய் இரு தாைரக்கண்ணன் ெபருந்துளி பிறங்க வானின் $கம்ப.08353.3
ெவய்யவன் தன்ைனச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்நிற
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.08353.4
உைழக்கும் ெவய்து உயிக்கும் ஆவி உருகும் ேபாய் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ேசாரும் $கம்ப.08354.1
இைழக்குவது அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) இலக்குவா
இலக்குவா என்று $கம்ப.08354.2
அைழக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகைய வாயின் மூக்கின்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயக்கும் ஐயா $கம்ப.08354.3
பிைழத்திேயா என்னும் ெமய்ேய பிறந்ேதயும் பிறந்திலாதான் $கம்ப.08354.4
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ைகயால் தாைளத் ைதவரும் குறங்ைகத்
தட்டும் $கம்ப.08355.1
தூமலக் கண்ைண ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாபிைடத் துடிப்பு உண்டு என்னா $கம்ப.08355.2
ஏமுறும் விசும்ைப ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எடுக்கும் _ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மபில் ஏற்றும் $கம்ப.08355.3
பூமியில் வளத்தும் கள்வன் ேபாய் அகன்றாேனா என்னும் $கம்ப.08355.4

வில்லிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாச
விசிப்பிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயா

$கம்ப.08356.1
அல்லிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமரைர
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாைரக் $கம்ப.08356.2
கல்லுவன் ேவேராடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் மற்ேறா $கம்ப.08356.3
ெசால்லிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ெபாற் புகழிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளான் $கம்ப.08356.4
வரைர

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விதியிைன
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வரப்
 $கம்ப.08357.1
பார ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலைய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பகழிைய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாrல் $கம்ப.08357.2
யா இதுபட்டா என்ேபால் எளிவந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னும்
$கம்ப.08357.3
ேநrது ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்று ஓதும் அளைவயின்
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08357.4
எடுத்தேபா இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ைமந்தேனாடு
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவுக்கு $கம்ப.08358.1
அடுத்தது என்று என்ைன வல்ைல அைழத்திைல அரவின் பாசம் $கம்ப.08358.2
ெதவுடுத்த ைக தைலயிேனாடும் துணித்து உயி துைடக்க என்ைனக்
$கம்ப.08358.3

ெகடுத்தைன வடணா

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றனன் ேகடு இலாதான்
$கம்ப.08358.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர அருளக் ேகட்டான் அழிகின்ற அரக்கன் தம்பி
$கம்ப.08359.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்பது அறிந்திலம் எதிந்த
ேபாதும் $கம்ப.08359.2
ெவவ்வழியவேன ேதாற்கும் என்பது
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08359.3
தெயமூவ வன் பாசம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இந்த மாயச் ெசய்ைக $கம்ப.08359.4
அற்று அதிகாயன் ஆக்ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) இலது ஆக்கி ஆண்ட
$கம்ப.08360.1
ெவற்றியன் ஆய வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மீ ண்டிலன் இலங்ைக ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.08360.2
ெபற்றவன் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னும்
ெபற்றிைய உன்னி பின் ேபாது $கம்ப.08360.3
உற்றனன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நாற்பது
ெவள்ளத் ேதாடும் $கம்ப.08360.4
ஈண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இருபதிற்று இரட்டி மாள $கம்ப.08361.1
தூண்டினன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) தைலவகள் ெதவுைலந்து
ேசார $கம்ப.08361.2
மூண்டு எழு ேபாrல் பாrல் முைறமுைற முடித்தான் பின்ன $கம்ப.08361.3

ஆண்தைகேயாடும் ஏற்றான் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மடங்கல் ேதரான்
$கம்ப.08361.4
அனுமன் ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயன்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதரும் மாய $கம்ப.08362.1
தனு வலம் காட்டி பின்ைன நாற்பது ெவள்ளத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.08362.2
பனி எனப் படுவித்து அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) பலத்ைதயும்
ெதவுைலத்து பட்டான் $கம்ப.08362.3
இனி என வயிர வாளி எண் இல நிறத்தின் எய்தான் $கம்ப.08362.4
ஏ உண்ட பகுவாய் ஊடு குருதிந இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08363.1
தூவுண்ட தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும் பட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன்
ேசாவான் $கம்ப.08363.2
ேபாவுண்டது என்னின் ஐய புணக்குவன் மாயம் என்று $கம்ப.08363.3
பாவுண்ட கீ த்தி யானுக்கு உணத்தினன் பrதி பட்டான் $கம்ப.08363.4
மாயத்தால் இருண்டது ஆழி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் வஞ்சன் வானில்
$கம்ப.08364.1
ேபாய் அத்தானுைடய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து ெபாய்யின் $கம்ப.08364.2
ஆயத்தாப் பாசம் வசி
 அயவித்தான் அம்பின் ெவம்பும் $கம்ப.08364.3
காயத்தான் என்னச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் $கம்ப.08364.4
பின்னரும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏதும்
பிைழத்திலன் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) யாரும் $கம்ப.08365.1
இன் உயி துறந்தா அல்ல இறுக்கிய பாசம் இற்றால் $கம்ப.08365.2

புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுைனப் பகழிக்கு ஓயும் தரத்தேரா
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.08365.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று அயரல் ெவல்லாது அறத்திைனப்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்றான் $கம்ப.08365.4
யா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
என்ைன ஈது இதைனத் தக்கும் $கம்ப.08366.1
காரணம் யாது நின்னால் உணந்தது கழறிக் காண் என்று $கம்ப.08366.2
ஆrயன் வினவ அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வடணன்

அமல சாலச்
$கம்ப.08366.3
சீrது என்று அதைன உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பrசு எலாம் தெரழுயச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08366.4
ஆழி அம் ெசல்வ பண்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகலிடம்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.08367.1
ேவள்வியில் பைடத்தது ஈசன் ேவண்டினன்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவற்றித் $கம்ப.08367.2
தாழ்வு அறு சிந்ைதேயாற்குத் தவத்தினால்
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆைண $கம்ப.08367.3
ஊழியின் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து
உருமினது ஊற்றம் ஈதால் $கம்ப.08367.4
அன்னதன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அன்ேற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கண்ணினாைனப் $கம்ப.08368.1

பின் உற வயிரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிணித்தது
ெபயத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08368.2
என் இனி அனுமன் ேதாைள இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் $கம்ப.08368.3
ெபான்னுலகு ஆளும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
துறந்தது_ெதா.ெப.(துற_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) புலேவா
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08368.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றிச் சதுமுகன் முதல்வ ஆய
$கம்ப.08369.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விடாது மற்று
இம்மண்ணிைன எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ேன
$கம்ப.08369.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) விட உயி ேபாய்
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நங்கும் ேவறு உய்தி இல்ைல
$கம்ப.08369.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) துளபத் தாராய்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இதன் ெசய்ைக என்றான் $கம்ப.08369.4
ஈந்துள ேதவேமேல எழுெகேனா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் $கம்ப.08370.1
தய்ந்து உக நூறி யானும் தெகேனா இலங்ைக சிந்தப் $கம்ப.08370.2
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) முற்றும்
படுப்ெபேனா இயன்ற பண்ேபாடு_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கம்ப.08370.3
ஏய்ந்தது பகதி என்றான் இைமயவ இடுக்கண் தப்பான் $கம்ப.08370.4

வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுத்து
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாசம் வழங்கினான் தாேன
ேநவந்து $கம்ப.08371.1
இரங்கிடத் தக்கது உண்ேடல் இகழ்கிெலன் இல்ைல என்னின் $கம்ப.08371.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஓ அம்பிற் சுட்ட
$கம்ப.08371.3
புரங்களின் தய்த்து காண்ெபன்-வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ெபாடி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடிைகப் ேபாழ்தின் $கம்ப.08371.4
எம்பிேய இறக்கும் என்னில் எனக்கு இனி இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.08372.1
தம்பிேய புகழ்தான் என்ைன பழி என்ைன அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ைன $கம்ப.08372.2
நம்பிேய என்ைனச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நண்பrன்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆேம $கம்ப.08372.3
உம்பரும் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
உயிகளும் உதவி பாத்தால் $கம்ப.08372.4
என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பி ஈண்டு
இங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஓ இடுக்கண்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08373.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உலைக மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்றா விம்மி
$கம்ப.08373.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று உன்னி உன்னி ெநடிது
உயித்து அலக்கண் உற்றான் $கம்ப.08373.3

தன்துைணத் தம்பி தன்ேமல் துைணவேமல்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பான் $கம்ப.08373.4
மீ ட்டும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெவற்பு அன்ன விசயத்
ேதாைளப் $கம்ப.08374.1
பூட்டுறு பாசம் தன்ைனப் பல்முைற புrந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08374.2
வட்டியது

என்னின் பின்ைன வெவன்

என்று எண்ணும் ேவதத் $கம்ப.08374.3
ேதாட்டியின் ெதவுடக்கில்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணக்
ைகம் மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08374.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவின்கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமேயாகள் அஞ்சி
இதுேபாய் $கம்ப.08375.1
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால் என்று
குைலகின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இதன்வாய் $கம்ப.08375.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு புைடநின்ற
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கலுழன்தன் அன்பின் மிைகயால் $கம்ப.08375.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) நடுங்கி இதுதர ெமள்ள இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஊடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெரழுவான் $கம்ப.08375.4
அைசயாத சிந்ைத அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
அழிவான் $கம்ப.08376.1

இைசயான் இலங்ைக அரேசாடும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அருள்தன்ைம
கண்டு ெபயவான் $கம்ப.08376.2
விைசயால் அனுங்க வடேமரு ைவயம் ஒளியால்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமயாத் $கம்ப.08376.3
திைசயாைன கண்கள் முகிழா ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைறகால் வழங்கு சிைறயான் $கம்ப.08376.4
காதங்கள் ேகாடி கைடெசன்று
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நயனங்கள் வாr கலுழ
$கம்ப.08377.1
ேகதங்கள் கூர அயகின்ற வள்ளல் திருேமனி கண்டு கிளவான் $கம்ப.08377.2
சீதம் ெகாள் ேவைல அைல சிந்த ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
சிந்த வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைறயான் $கம்ப.08377.3
ேவதங்கள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகங்கள் யாவும்
விைன சிந்த நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08377.4
அல்ைலச் சுருட்டி ெவயிைலப் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகல் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எங்கும்
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08378.1
வில்ைலச் ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிலைவத்
தெரறுட்டி விrகின்ற ேசாதி மிளிர $கம்ப.08378.2
எல்ைலக் குயிற்றி எrகின்ற ேமாலி இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு எனும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.08378.3
ெதவுல்ைலப் ெபாருப்பின் மிைசேய விளங்கு சுடேரானின் மும்ைம சுடர
$கம்ப.08378.4

நன்பால் விளங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாடிேயாடு நளிேபாது ெசம்ெபான்
முதலாத் $கம்ப.08379.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால்
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தழுவாது_எதி.ம.வி.எச்.(தழுவு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08379.2
மின் பால் இயன்றது ஒருகுன்றம் வானின் மிளிகின்றது என்ன ெவயிேலான்
$கம்ப.08379.3
தெனமூபால் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடபால்
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருகின்ற ெசய்ைக
தெரழுய $கம்ப.08379.4
பல்நாக ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாடி ேகாடி
பலெகாண்டு ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயால்
$கம்ப.08380.1
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிபூண்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவயில்கால் $கம்ப.08380.2
ெபான்னால் இயன்ற நைக ஓைட
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வனமாைல
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) புரள $கம்ப.08380.3
ெதவுல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துயதர அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திருேமனி கண்டு ெதவுழுவான்
$கம்ப.08380.4

முடிேமல் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகிழ் ஏறு
ைகயன் முகில்ேமல் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒளியான் $கம்ப.08381.1
அடிேமல் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணியாமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல உன்னி உன்னி
அழிவான் $கம்ப.08381.2
ெகாடிேமல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏெழாடு ஏழு ெதவுழநின்ற
ேகாளும் இலனாய் $கம்ப.08381.3
படிேமல் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருவான்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலகால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணிவான் $கம்ப.08381.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிrவால்
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) மலேமல் அயன்தன் முதேலா $கம்ப.08382.1
தம் தாைத தாைத இைறவா பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைளயாடுகின்ற தனிேயாய் $கம்ப.08382.2
சிந்தாகுலங்கள் கைளவாய் தளந்து துயகூரல் என்ன ெசயேலா $கம்ப.08382.3
எந்தாய் வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உைடயாய்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என இன்ன பன்னி
ெமாழிவான் $கம்ப.08382.4
ேதவாதி ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது ெசயேலாய்
$கம்ப.08383.1
மூவாது எந் நாளும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏெழாடு ஏழும் அரசாளும் ேமன்ைம
முதல்வா $கம்ப.08383.2

ேமவாத இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அைவேமவி ேமவ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

காட்ட முடியாய் $கம்ப.08383.3
ஆவாய் வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழிவாய்ெகால்
ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய அறிவா $கம்ப.08383.4
எழுவாய் எவக்கும் முதலாகி ஈறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) இைட
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் உைளயாய் $கம்ப.08384.1
வழுவாது எவக்கும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஈயவில்ைல அவரால் வரங்கள்
ெபறுவாய் $கம்ப.08384.2
ெதவுழுவாய் உணச்சி ெதவுடராத தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) உருவாய்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயரால் $கம்ப.08384.3
அழுவாய் ஒருத்தன் உைளேபாலும் ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக
மாைய அறிவா $கம்ப.08384.4
உன் ஒக்க ைவத்த இருவக்கும் ஒத்தி ஒருவக்கும் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
உைரயாய் $கம்ப.08385.1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும்
முடியாய் $கம்ப.08385.2
என் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்ன ெசயேலா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னில் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று விடியாய்
$கம்ப.08385.3
அந் ெநாப்பேமெகால் பிறிேதெகால் ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக
மாைய அறிவா $கம்ப.08385.4
வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளித்தி முடியாமல் நதி வழுவாமல் நிற்றி மைறயாய்
$கம்ப.08386.1

ேபணாய் உனக்கு ஓெபாருள் ேவண்டும் என்று ெபறுவான் அருத்தி பிைழயாய்
$கம்ப.08386.2
ஊணாய் உயிக்கும் உயிராகி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆதி ெபண்ணின் உருவாய் $கம்ப.08386.3
ஆணாகி மற்ைற அலியாதி ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய
அறிவா $கம்ப.08386.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அந்தம் இல்ைல பல என்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
தனி என்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தவிரா $கம்ப.08387.1
ஞானம் ெதவுடந்த சுட என்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நயனம் ெதவுடந்த
ஒளியால் $கம்ப.08387.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெதவுடந்த பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) என்னும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மைறநாலும் அந்தம்
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08387.3
ஆனந்தம் என்னும் அயல் என்னும் ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக
மாைய அறிவா $கம்ப.08387.4
மீ ளாத ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) முடிவின்கண் நின்ைன ெமய்யாக ெமய்யின்
நிைனயும் $கம்ப.08388.1
ேகளாக நிற்றி பிற ேவறு ேபசு ெகடுவாகள்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவாய் $கம்ப.08388.2
மாளாத நதி இகழாைம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் அபிமானம்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வறிேயா $கம்ப.08388.3
ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய
அறிவா $கம்ப.08388.4

ெசால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரத்தி ெபாருளாதி தூய மைறயும்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrவாய் $கம்ப.08389.1
வில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எடுத்தி சரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எடுத்தி
மிளிசங்கம் அம் ைக உைடயாய் $கம்ப.08389.2
ெகால் என்று உைரத்தி ெகாைல உண்டு நிற்றி ெகாடியாய் உன் மாைய
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08389.3
அல்ெலன்று நிற்றி பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆதி ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அதிேரக மாைய அறிவா $கம்ப.08389.4
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயலாரும் யானும்
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08390.1
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒருதன்ைம
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrயாய் $கம்ப.08390.2
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) ெபrேயாய்
$கம்ப.08390.3
அறம்தான் நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆrது ஆக ஆ
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய அறிவா $கம்ப.08390.4
விைனவக்கு முற்றும் உடேன பைடத்தி அைவெசய்தி ஒன்றும் விைழயாய்
$கம்ப.08391.1
நிைனவக்கு ெநஞ்சின் உறு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) நிற்றி நிமிரா
$கம்ப.08391.2
முைனவக்கும் முத்தி அமரக்கும் ஒத்தி முழுமூட என்றும் முதேலா
$கம்ப.08391.3

அைனவக்கும் ஒத்தி
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) ஆ
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய அறிவா $கம்ப.08391.4
எறிந்தாரும் ஏறு படுவாரும் இன்ன ெபாருள்கண்டு இரங்குபவரும் $கம்ப.08392.1
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயது
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) எனல் ஆய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தெரழுகின்றது
உன்தன் இைடேய $கம்ப.08392.2
பிறிந்தா பிறிந்த ெபாருடூளாடு ேபாதி பிறியாது நிற்றி ெபrேயாய் $கம்ப.08392.3
அறிந்தா அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆதி ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக
மாைய அறிவா $கம்ப.08392.4
ேப ஆயிரங்கள் உைடயாய் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்ேதாறும் நிற்றி பிrயாய் $கம்ப.08393.1
தராய் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrவாய் திறம்ெதவுறு
அைவ ேதறும் என்று சிைதயாய் $கம்ப.08393.2
கூ ஆழி அம்ைக உைடயாய்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ உரு ஆய
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) உr ேபால் $கம்ப.08393.3
ஆராயின் ஏதும் இைல ஆதி ஆ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிேரக மாைய
அறிவா $கம்ப.08393.4
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எrேசாதி கீ ற இருள்ேபாய் $கம்ப.08394.1
ெபான் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) வசுகின்ற

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கண்டு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகேழான் $கம்ப.08394.2

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்னி உன்னி
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) யாவன் என்று நிமிகின்ற
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நிமிரச் $கம்ப.08394.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்னம் உடன்
ஆயினான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் மூடு
சிைறயான் $கம்ப.08394.4
வாசம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைரநாள நூலின்
வைக என்பது என்ைன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என்று $கம்ப.08395.1
ஆசங்ைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாைடமீ ளி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) சரராமன் ெவண்ெணய் அணுகும் $கம்ப.08395.2
ேதசம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறவாண
ெசஞ்ெசால் அறிவாள என்று இம்முதேலா $கம்ப.08395.3
பாசம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசிேபால்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதகன் துரந்த உரகம்
$கம்ப.08395.4
பல் ஆயிரத்தின் முடியாத_எதி.ம.ெப.எச்.(முடி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அைவ வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படகால் $கம்ப.08396.1
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிலத்தின்
இருளாதல் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளி சிதறுற்று $கம்ப.08396.2
எல்லா விதத்தும் உணேவாடும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறேன இைழக்கும்
உரேவான் $கம்ப.08396.3

வல்லான் ஒருத்தன் இைடேய படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வடு ஆன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வடுவும் $கம்ப.08396.4
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத ெசய்ைக தழுவிப்
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகயால் $கம்ப.08397.1
உரும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவங்கண் விைன தய
வஞ்ச உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உய்ந்தது இல்ைல உலகின் $கம்ப.08397.2
கருமத்தின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிேசைன
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மலேமல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளல்
கைடநாள் $கம்ப.08397.3
நிருமித்த என்ன உயிேராடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைலநின்ற தெயமூவ ெநறியால் $கம்ப.08397.4
இைளயான் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுழுவாைன
அன்பின் இைண ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாபின் அைணயா
$கம்ப.08398.1
விைளயாத துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) விைளவித்த தெயமூவம் ெவளிவந்தது
என்ன வியவா $கம்ப.08398.2
இைளயாகள் அன்ன துைணேயாைர ஆவி ெகழுவா
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழுவா $கம்ப.08398.3
முைளயான திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உகிரான்முன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறநின்ற
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெமாழிவான் $கம்ப.08398.4
ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யாேர எங்கள் அருந்தவப் பயத்தினான்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு $கம்ப.08399.1
எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) உயிரும் வாழ்வும்
ஈந்தைன எம்மேனாரால் $கம்ப.08399.2

ைகயுைற ேகாடற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காட்சிைய
அல்ைல மீ ட்சி $கம்ப.08399.3
ெசய்திறம் இைலயால் என்றான் ேதவக்கும் தெரழுகிலாதான் $கம்ப.08399.4
ெபாருளிைன உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு புறத்தும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ புந்தித் $கம்ப.08400.1
தெரறுளிைன உைடய ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கருைணச் ெசல்வ $கம்ப.08400.2
மருளினில் வரேவ வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஈது ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
வாயால் $கம்ப.08400.3
அருளிைன என்னின் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrயன
உளேவா ஐய $கம்ப.08400.4
கண்டிைல முன்பு ெசால்லக் ேகட்டிைல கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எம்பால் $கம்ப.08401.1
ெகாண்டிைல ெகாடுப்பது அல்லால் குைற இைல
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாள்ைக
$கம்ப.08401.2
உண்டு இைல என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவிேயாேன $கம்ப.08401.3
பண்டு இைல நண்பு நாங்கள் ெசய்வது என் பகதி என்றான $கம்ப.08401.4
பறைவயின் குலங்கள்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாவகன்
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) நின்ேனாடு $கம்ப.08402.1

உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உளதன்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உணத்துெவன்
அரக்கேனாடு அம் $கம்ப.08402.2
மற விைன முடித்த பின்ன வருெவன் என்று உணத்தி மாயப் $கம்ப.08402.3
பிறவியின் பைகஞ நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) விைட எனப்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.08402.4
ஆrயன் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆயிரு
உதவி யாதும் $கம்ப.08403.1
காrயம் இல்லான் ேபானான் கருைணேயா கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) ஈதால்
$கம்ப.08403.2
ேப இயலாள ெசய்ைக ஊதியம் பிடித்தும் என்னா $கம்ப.08403.3
மாrைய ேநாக்கிக் ைகம்மாறு இயற்றுேமா ைவயம் என்றான் $கம்ப.08403.4
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இளவல் என்னா இைறவியும் இடுக்கண்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08404.1
மறந்தன_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) உறங்கு
கின்ற வஞ்சரும் மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ளப்
$கம்ப.08404.2
பிறந்தன என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ
ெபரும்பயம் பிடிப்ப அன்ேற $கம்ப.08404.3
அறந்தரும் சிந்ைத ஐய ஆத்தும் என்று அனுமன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08404.4
அழகிது என்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கூற ஆத்தன கடல்கள் அஞ்சிக்
$கம்ப.08405.1
குைழவுற அனந்தன் உச்சிக் குன்றின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ட ேகாளம் $கம்ப.08405.2

எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைச உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேமல்ேமல் ஏங்கிட இrந்து சிந்தி $கம்ப.08405.3
மைழவிழ மைலகள் கீ ற மாதிரம்
பிளக்க_குைற.எச்.(பிளக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.08405.4
பழிப்பு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிந்ைதயாள்பால் சிந்தைன படர கண்கள்
$கம்ப.08406.1
விழிப்பு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேமனிசால ெவதும்பினன்
ஈசன் ேவலும் $கம்ப.08406.2
குழிப்பு அrது ஆய மாைப மன்மதன் ெகாற்ற வாளி $கம்ப.08406.3
கிழிப்புற உயிப்பு வங்கிக்

கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் ேகட்டான் $கம்ப.08406.4
தாைதெசால் தைலேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாபதன் தரும மூத்தி
$கம்ப.08407.1
ஈைதகள் தக்கும் நாமத்து இராமைன
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $கம்ப.08407.2
சீைதயும் அவைள உன்னிச் சிந்தைன
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தராப் $கம்ப.08407.3
ேபைதயும் அன்றி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ யா உள துயில் ெபறாதா
$கம்ப.08407.4
சிங்க ஏறு அசைன ஏறு ேகட்டலும் சீற்றம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.08408.1
ெபாங்கியது என்ன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெபாருக்ெகன ெவழுந்து ேபாrல்
$கம்ப.08408.2
மங்கின பைகஞ என்ற வாத்ைதேய வலியது என்னா $கம்ப.08408.3

அங்ைகேயாடு அங்ைக ெகாட்டி அலங்கல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குலுங்க
நக்கான் $கம்ப.08408.4
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இைரக்கின்றது இராமன் ேபா வில் $கம்ப.08409.1
ெவடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
$கம்ப.08409.2
அடிக்கின்றது என்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசவிெதவுறும் அனுமன் ஆப்புப் $கம்ப.08409.3
பிடிக்கின்றது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் பrதி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
$கம்ப.08409.4
அங்கதன் அவனும் ஆத்தான் அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆக்கின்றானும்
$கம்ப.08410.1
ெவங்கத நலன் மற்ைற வரரும்

ேவறு ேவறு $கம்ப.08410.2
ெபாங்கின ஆத்த ஓைச அண்டத்தின் புறத்தும்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08410.3
சங்ைக ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றித் தந்தா பாசத்ைத தருமம் நல்க
$கம்ப.08410.4
என்பது ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பள்ளிச் ேசக்ைக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.08411.1
ஒன்பது ேகாடி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைக அரக்க
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழயின் சுற்ற $கம்ப.08411.2
ெபான்ெபாதி விளக்கம் ேகாடிப் பூங்குைழ மகளி_ெப.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08411.3

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
நின்றும் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சாந்தான்
$கம்ப.08411.4
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகிலா ெமள்ளச் சrத்து
வழ்
 குழலா தாங்கி $கம்ப.08412.1
வங்கிய

உயிப்பா விண்ைண விழுங்கிய முைலயா ெமல்லத் $கம்ப.08412.2
தூங்கிய விழியா தள்ளித் துளங்கிய நைடயா வல்லி $கம்ப.08412.3
வாங்கிய மருங்கின் மாத_ெப.(மாத_ெப.) அனந்தரால்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08412.4
பானமும் துயிலும் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவும்
பண்கனிந்த பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $கம்ப.08413.1
கானமும் தள்ளத் தள்ள களிெயாடும் கள்ளம் கற்ற $கம்ப.08413.2
மீ னினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் விழிப்பது
முகிழ்ப்பது ஆக $கம்ப.08413.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) ேபானா மழைல அம் சதங்ைக மாழ்க
$கம்ப.08413.4
மைழயிைழ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஊட்டி வாசமும் புைகயும் மாட்டி $கம்ப.08414.1
உைழ உைழ சுருட்டி ெமன்பூ குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைடக்கு இைடயூறு என்னாப் $கம்ப.08414.2
பிைழயுைட நுதலா ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கண் ெசவ்வாய் $கம்ப.08414.3
இைழ அணி மகளி_ெப.) சூழ்ந்தா அனந்தரால் இடங்கள் ேதாறும் $கம்ப.08414.4

ேதனிைட கரும்பில்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாலில் அமுதினில்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08415.1
மானிைட கயலில் வாளில் மலrைட நயனம் வாங்கி $கம்ப.08415.2
ேமல் நைட_ெப.(நைட_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மற்றும் நல்வழி
நல்க ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08415.3
வானுைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெசன்றா $கம்ப.08415.4
ெதவுடங்கிய ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஓைச ெசவிப் புலம்
ெதவுடதேலாடும் $கம்ப.08416.1
இடங்கrன் வயப் ேபாத்து அன்ன எறுழ்வலி அரக்க யாரும் $கம்ப.08416.2
மடங்கலின் முழக்கம் ேகட்ட வான்கr ஒத்தா மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.08416.3
அடங்கலும் அசனி ேகட்ட அைள உைற அரவம் ஒத்தா $கம்ப.08416.4
அரக்கனும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ைவகும் ஆடகத்து
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
$கம்ப.08417.1
ெபாருக்ெகனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான்
புண்ணினிற் குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.) ெபாங்கத் $கம்ப.08417.2
தrக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் ெதவுைலப்பு உண்டு சாய்ந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08417.3
கருக் கிள ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அன்ன களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அைனயாைனக் கண்டான் $கம்ப.08417.4

எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வணங்கல் ஆற்றான்
இருைகயும் அrதின் ஏற்றித் $கம்ப.08418.1
ெதவுழும் ெதவுழிலாைன ேநாக்கித் துணுக்குற்ற மனத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08418.2
அழுங்கிைன ைமந்த என்ைன அடுத்தது என்று எடுத்துக் ேகட்டான் $கம்ப.08418.3
புழுங்கின உள்ளத் தானும் இைனயன புகலல் உற்றான் $கம்ப.08418.4
உருவின் உரத்ைத_ெப.(உரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) முற்றும் உலப்பு இல
உதிரம் வற்றப் $கம்ப.08419.1
பருகின அளப்பிலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று $கம்ப.08419.2
அருகின பின்ைன சால அலசிெனன் ஐய கண்கள் $கம்ப.08419.3
ெசருகின அன்ேற யானும் மாையயில் தந்திேலேனல் $கம்ப.08419.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) விைடயின் பாகன் எறுழ்வலிக் கலுழன் ஏறும்
$கம்ப.08420.1
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுடக்கத்தா ெதவுடந்த
ேபாrல் $கம்ப.08420.2
ெநாந்திலன் இைனயது ஒன்றும் நுவன்றிலன் மனிதன் ேநான்ைம $கம்ப.08420.3
மந்தரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளாய் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று மன்ேனா
$கம்ப.08420.4
இைளயவன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈதால் இராமனது
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) எண்ணில் $கம்ப.08421.1
தைள அவிழ் அலங்கல் மாப நம்வயின் தங்கிற்று அன்றால் $கம்ப.08421.2
விைளவு கண்டு உணவது அல்லால் ெவன்றிேமல் விைளயும் என்ன
$கம்ப.08421.3

உைள அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உற்றுளது
உணந்திலாதான் $கம்ப.08421.4
ெவன்றது பாசத்தாலும் மாையயின் விைளவினாலும் $கம்ப.08422.1
ெகான்றது குரக்கு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தம்ெமாடு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாற்றத் ேதாைன $கம்ப.08422.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) இராமன்
இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க ேமன்ேமல் $கம்ப.08422.3
என்றனன் என்னக் ேகட்ட இராவணன் இதைனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08422.4
வாகழல் கால மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலக்குவன் வயிர வில்லின்
$கம்ப.08423.1
ேப ஒலி அரவம் விண்ைணப் பிளந்திடக் குரங்கு ேபந்த $கம்ப.08423.2
கா ஒலி மடங்க ேவைல கம்பிக்க களத்தின் ஆத்த $கம்ப.08423.3
ேபா ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திைல ேபாலும் என்றான $கம்ப.08423.4
ஐய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாசம் தன்னால் ஆப்புண்டா அசனி என்னப்
$கம்ப.08424.1
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சரத்தால்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பிளப்புண்டா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேபந்தா
$கம்ப.08424.2
உய்யுந என்று உைரத்தது உண்ைமேயா ஒழிக்க ஒன்ேறா $கம்ப.08424.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று எண்ணத்
தெயமூவம் சிறிது அன்ேறா தெரழுயின் அம்மா $கம்ப.08424.4

ஈது உைர நிகழும் ேவைல எய்தியது அறியப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08425.1
தூதுவ விைரவின் வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) புகுந்து அடி
ெதவுழுதேலாடும் $கம்ப.08425.2
யாது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈறு இன்று $கம்ப.08425.3
ஓதிய கல்வியாள புகுந்துளது உைரக்கலுற்றா $கம்ப.08425.4
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாைர பகழியால் களப் பட்டாைர $கம்ப.08426.1
ேதசத்தா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இைட
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேற
$கம்ப.08426.2
ஏசத்தான் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் எrப்ெபன் என்றான் $கம்ப.08426.3
வாசத்தா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாப வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற கலுழன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08426.4
அன்னவன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காணா அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08427.1
சின்ன பின்னங்கள் ஆன புண்ெணாடும் அயவு தந்தா $கம்ப.08427.2
முன்ைனயின் வலிய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாய்க்
களம் ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்தா
$கம்ப.08427.3
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) நிகழ்ந்தது என்றா அரக்கன் ஈது
எடுத்துச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08427.4
ஏத்தருந் தடந்ேதாள் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என்மகன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாசம் $கம்ப.08428.1

காற்றிைடக் கழித்துத் தத்தான் கலுழன் ஆம் காண்மின் காண்மின் $கம்ப.08428.2
வாத்ைத ஈது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்றால் இராவணன்
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.08428.3
மூத்தது ெகாள்ைக ேபாலாம் என்னுைட முயற்சி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08428.4
உண்டு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம்
$கம்ப.08429.1
ெகாண்டவன் என்ேனாடு ஏற்ற ெசருவினில் மறுக்கம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08429.2
மண்டலம் திrந்த ேபாதும் மறிகடல்
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் $கம்ப.08429.3
கண்டிலன் ேபாலும் ெசாற்ற கலுழன் அன்று என்ைனக் கண்ணால் $கம்ப.08429.4
கரங்களில் ேநமி சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கrேயான்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08430.1
புரங்களும் அழியப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில்
என் சிைலயின் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08430.2
உரங்களின் முதுகின் ேதாளின் உைழயுறு சிைறயின்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08430.3
சரங்களும் நிற்கேவ ெகால் வந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருணன் தம்பி
$கம்ப.08430.4

ஈண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமன்ேமல் இையந்தவாறு
இையக எஞ்சி $கம்ப.08431.1
மீ ண்டவ தம்ைமக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்ைகேய ேவட்கும் அன்ேற $கம்ப.08431.2
ஆண்தைக நேய இன்னும் ஆற்றுதி அரும்ேபா அன்ேனான் $கம்ப.08431.3
காண்டலும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்
ைமந்தனும் கருத்ைதச் ெசான்னான $கம்ப.08431.4
இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாழுதும் தாழ்த்து என் இகல்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிரமம்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08432.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கணத்தில் நாைள நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடத்த தெயமூவ
$கம்ப.08432.2
ெவன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயினால் உன் மனத்துய மீ ட்ெபன்
என்றான் $கம்ப.08432.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அரக்கன் ேபாய் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நளிமலக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.08432.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் ஓைச ேகட்ட அரக்கரும்
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08433.1
ேபாத்ெதவுழில் ேவட்ைக பூண்டு ெபாங்கின புகுந்து ெமாய்த்தா $கம்ப.08433.2
தாத் தட மாபன் தன்ைன தா விைட என்னச் சாந்தா $கம்ப.08433.3
பாத்தனன் முனிந்து மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இைனயன பகவது ஆனான்
$கம்ப.08433.4

மாெபரும் பக்கேனாடு வான்புைகக் கண்ணன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு $கம்ப.08434.1
ஏவுதி எம்ைம என்பா தம்முகம் இனிதின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08434.2
ேபாவது புrதி என்னப் புகறலும் ெபாறாத தூத $கம்ப.08434.3
ேதவ மற்று இவகள் ெசய்ைக ேகள் எனத் தெரழுயச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08434.4
ஆைனயும் பrயும் ேதரும் அரக்கரும்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழித் $கம்ப.08435.1
தாைனகள் வய
 நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலமகன்
தனிைம ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08435.2
மானவன் வாளி வாளி என்கின்ற மழைல வாயா $கம்ப.08435.3
ேபானவ மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்தன ேபாலும் என்றா
$கம்ப.08435.4
அற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கூறலும் ஆ அழலிற்றாய்
$கம்ப.08436.1
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
முருங்க முனிந்தான் $கம்ப.08436.2
இற்று இதுேவா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசவகம் என்னா
$கம்ப.08436.3
பற்றுமின் என்றனன் ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) பயின்றான் $கம்ப.08436.4
என்றலும் எய்தின கிங்கர என்பா $கம்ப.08437.1
பின்றலிேனாைர வலிந்து பிடித்தா $கம்ப.08437.2

நின்றன ஆயிைட நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறத்தான் $கம்ப.08437.3
ெகான்றிடுவ அl ெகாண்மின் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.08437.4
ஏற்றம் இனிச்ெசயல் ேவறு இைல ஈவ $கம்ப.08438.1
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) நுகந்து உய நாசிைய நாமக் $கம்ப.08438.2
ேகால்தரு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைண ெகாட்டின
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ $கம்ப.08438.3
சாற்றுமின் அஞ்சின என்று உைரதந்ேத $கம்ப.08438.4
அக்கணேன அயில் வாளின ேநரா $கம்ப.08439.1
மிக்கு உய நாசிைய ஈர விைரந்தா $கம்ப.08439.2
புக்கன அப்ெபாழுதில் புகழ் தக்ேகாய் $கம்ப.08439.3
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் $கம்ப.08439.4
அம்சமம் அஞ்சி அழிந்துள ஆனா $கம்ப.08440.1
ெவம்சமம் ேவறலும் ெவன்றியது இன்றாய்த் $கம்ப.08440.2
துஞ்சலும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெதவுல்ைலய அன்ேற
$கம்ப.08440.3
தஞ்சு என ஆ உள ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) தைகந்தா $கம்ப.08440.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஒன்றும் அறிந்திைல அன்ேற $கம்ப.08441.1
வந்தன நம்வயின் எத்தைன மன்னா $கம்ப.08441.2
தந்திரம் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ என்னும் $கம்ப.08441.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்ேற $கம்ப.08441.4

வருணன் நடுங்கினன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிக்
$கம்ப.08442.1
கருைண ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணயும்
உயி கால்வான் $கம்ப.08442.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வஞ்சக எங்கு உள எந்தாய்
$கம்ப.08442.3
பருணித தண்டம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று பகந்தால்
$கம்ப.08442.4
பத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாலு பகுத்த பரப்பின் $கம்ப.08443.1
அத்தைன ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அரக்க அவிந்தா $கம்ப.08443.2
ஒத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவ பிைழத்தன உய்ந்தா $கம்ப.08443.3
வித்தக யா இனி வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

விைளப்பா $கம்ப.08443.4
பாசமும் இற்றது பாதியின் ேமலும் $கம்ப.08444.1
நாசமும் உற்றது நம்பி நடந்தாய் $கம்ப.08444.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கான்முைள ேபாதா $கம்ப.08444.3
நசைர ஈருதிேயா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாசி $கம்ப.08444.4
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) இலக்குவன் என்னின்
மறுக்குற்று $கம்ப.08445.1
ஆழி அரக்கதம் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அைடப்பா $கம்ப.08445.2
ஏழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துைணேயா இனி நாசி $கம்ப.08445.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அறுத்திடினும் உலவாதால் $கம்ப.08445.4
துது_ெப.(தூது_ெப.) நடந்தவைனத் ெதவுழுது அந்நாள் $கம்ப.08446.1

ஓது ெநடுஞ்ெசரு அஞ்சி உைடந்தா $கம்ப.08446.2
தது_ெப.(தது_ெப.) இல நின்றவ ேசைனயின் உள்ளா $கம்ப.08446.3
பாதியின் ேமலுள நாசி பைடத்தா $கம்ப.08446.4
விட்டிைல சீைதைய ஆெமனின் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08447.1
ஒட்டிய ேபாrனில் ஆ உள ஓடா $கம்ப.08447.2
ெவட்டுதி நாசிைய ெவந்ெதவுழில் வல்ேலா $கம்ப.08447.3
பட்டில என்றிைல என்று பகந்தான் $கம்ப.08447.4
ஆறின பின்ன அழிந்தன அன்னா $கம்ப.08448.1
ேதறின அன்னது சிந்ைத உணந்தா $கம்ப.08448.2
சீறிய ெநஞ்சின ெசங்கண ஒன்ேறா $கம்ப.08448.3
கூறின தம்நிைல ெசய்ைக குறித்தா $கம்ப.08448.4
உன்மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் ஒன்ேறா $கம்ப.08449.1
மின் நகு வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட ஏக விைரந்தான் $கம்ப.08449.2
அன்னதின் மாைய இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகன்றான் $கம்ப.08449.3
இந்நக எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
உய்ந்தனன்_வி.மு.(உய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) எந்தாய்
$கம்ப.08449.4
இப்பகல் ஒன்றினின் நாைளயின் அல்லால் $கம்ப.08450.1
முப்பகல் தகிலம் ஆவி முடிப்ேபாம் $கம்ப.08450.2
ெவப்பு அகலா எr ெவந்தழல் ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08450.3

ெசப்பு அகல் ெவண்ெணயின் ேநான்ைம தெரழுந்ேதாய் $கம்ப.08450.4
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) எம்ைம
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி ெவம்ேபா $கம்ப.08451.1
பட்டன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) படுத்தன ஒன்ேறா $கம்ப.08451.2
ெகட்டன என்பது ேகளைல என்னா $கம்ப.08451.3
ஒட்டின ஆவி முடிக்க உவந்தா $கம்ப.08451.4
அன்னவ தம்ெமாடும் ஐ இரு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.08452.1
மின்னு பைடக்ைக அரக்கைர விட்டான் $கம்ப.08452.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுைகக்கு
அைமயாைன சுடத்ேத $கம்ப.08452.3
துன்னு வயப் பrேயாடு ெதவுகுத்தான் $கம்ப.08452.4
ெநய் அழல் ேவள்வி ெநடும்பைக ேந விண்_ெப.(விண்_ெப.) $கம்ப.08453.1
ைதவரு சூrய சத்துரு என்பான் $கம்ப.08453.2
ெபய்கழல் மாலி பிசாசன் எனும் ேப $கம்ப.08453.3
ெவய்யவன் வச்சிரம் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
எயிற்றான் $கம்ப.08453.4
என்றவேராடும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் $கம்ப.08454.1
ெவன்றவன் ஏவலின் முன்னம் விைரந்தா $கம்ப.08454.2
ெசன்றன மால்கr ேத பr ெசல்லக் $கம்ப.08454.3
குன்று இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்ன நடந்தன ேகாட்பால் $கம்ப.08454.4
விண்ைண விழுங்கிய தூளிய விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.08455.1

கண்ைண விழுங்குதலின் கைர காணா $கம்ப.08455.2
எண்ைண விழுங்கிய ேசைனைய யாரும் $கம்ப.08455.3
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) விழுங்க உணந்தில பண்பால் $கம்ப.08455.4
கால்கிள ேதெராடு கால் வைரேயாடு $கம்ப.08456.1
ேமல்கிள பல்ெகாடி ெவண்திைர வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08456.2
மால்கடல் ஆனது மாமைழ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.08456.3
பால்கிள மீ னிைட ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பால்
$கம்ப.08456.4
ேபr கலித்தன ேப உலைகச் சூழ் $கம்ப.08457.1
ஏr கலித்தன ஆம் என யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.08457.2
கா இகலிக் கடேலாடு கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08457.3
மாr_ெப.(மாr.) கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என வாசி
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08457.4
ெசன்றன ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவட்ெடாடு
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08458.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா
$கம்ப.08458.2
ஒன்றிைன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெதவுடந்தன ஓைடக் $கம்ப.08458.3
குன்று நடந்தன ேபால் ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.08458.4
மாக ெநடுங்கரம் வானின் வழங்கா $கம்ப.08459.1
ேமக ெநடும்புனல் வாrன ேமன்ேமல் $கம்ப.08459.2

ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விலங்கின_வி.மு.(விலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) உண்டன ேபாலாம்
$கம்ப.08459.3
காக ெநடுங்கனி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) களிப்பால் $கம்ப.08459.4
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழு பல்பைடயின் ஒளி
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08460.1
அருங்கல மின் ஒளி ேத பr யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.08460.2
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண் ஒளி
தா_ெப.(தா_ெப.) ஒளி ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08460.3
இrந்தது ேபrருள் எண் திைச ேதாறும் $கம்ப.08460.4
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனைய ஈசன்
எதிந்தான் $கம்ப.08461.1
ெவய்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
மாையயின் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) $கம்ப.08461.2
ெசய்தவேனெகால் தெரழுத்தி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.08461.3
ஐயமில் வடணன்

அன்னது உைரத்தான் $கம்ப.08461.4
முைழக் குலச் சீயம் ெவம்ேபா ேவட்டது முனிந்தது என்ன $கம்ப.08462.1
புைழப்பிைற எயிற்றுப் ேபழ்வாய் இடிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெபாடிப்ப
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08462.2
தைழப்ெபாறி வாளிப் புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சாவான் $கம்ப.08462.3

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேதrன் ேமலான் மாெபரும் பக்கன்
மன்ேனா $கம்ப.08462.4
சிைக நிறக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெபாழி தெறறுகண் ெசக்கரான் $கம்ப.08463.1
பைகநிறத்தவ உயி பருகும் பண்பினான் $கம்ப.08463.2
நைகநிறப் ெபருங்கைட வாைய நக்குவான் $கம்ப.08463.3
புைகநிறக் கண்ணவன் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெபான்ேதrனான் $கம்ப.08463.4
பிச்சrன் திைகத்தன ெபற்றிப் ேபச்சினான் $கம்ப.08464.1
முச்சிரத்து அயிலினான் மூrத் ேதrனான் $கம்ப.08464.2
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரம் உம்மேத என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்துவான் $கம்ப.08464.3
வச்சிரத்து எயிற்றவன் மைலயின் ேமனியான் $கம்ப.08464.4
காைலயும் மனத்ைதயும் பிறகு காண்பது ஓ $கம்ப.08465.1
வால் உைள புரவியன் மடித்த வாயினன் $கம்ப.08465.2
ேவைலயின் ஆப்பினன் விண்ைண மீ க்ெகாளும் $கம்ப.08465.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயவன் பிசாசன்
ேதான்றுவான் $கம்ப.08465.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன் அச்சுட ெபான் ேதrனன் $கம்ப.08466.1
நrனும் முழக்கினன் ெநருப்பின் ெவம்ைமயான் $கம்ப.08466.2
ஆrய ேவள்வியின் பைகஞன் ஆம் அேரா $கம்ப.08466.3
ேசாrயும் கனலியும் ெசாrயும் கண்ணினான் $கம்ப.08466.4
சாலி வண்கதி நிக புரவித் தாைனயான் $கம்ப.08467.1
மூலெவங் ெகாடுைமயின் தவத்தின் முற்றினான் $கம்ப.08467.2

சூலியும் ெவரு ெகாளத் ேதrல் ேதான்றுவான் $கம்ப.08467.3
மாலி என்று அடிமுைற வணங்கிக் கூறினான் $கம்ப.08467.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி நடந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அrயின் ஆகலி $கம்ப.08468.1
தத்தைன வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்று
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேசைனயும் $கம்ப.08468.2
ேபாத் ெதவுழில் புrந்தன புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ேபாக்கு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08468.3
ேவத்து உயி பைதத்தன நடுங்கி விம்மிேய $கம்ப.08468.4
கல் எறிந்தன கைட உருமின் கா என $கம்ப.08469.1
வில் எறிந்தன கைண விசும்பின் ேமகத்துச் $கம்ப.08469.2
ெசல் எறிந்தன எனச் சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தன

$கம்ப.08469.3
பல் எறிந்தன தைல_ெப.(தைல_ெப.) மைலயின் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) என
$கம்ப.08469.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) படு கrபட கலின மாப்பட $கம்ப.08470.1
இடம்படு சில்லியின் ஈந்த ேதபட $கம்ப.08470.2
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அடும் அரக்கைர அனந்தன்
உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.08470.3
படம்படும் எனப்படும் கவியின் கல்பல $கம்ப.08470.4
ெகாைல ஒடுங்கா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புயத்தின் குன்ெறாடும்
$கம்ப.08471.1

நிைலெநடுங் காெலாடும் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாெலாடும் $கம்ப.08471.2
மைலெயாடும் மரத்ெதவுடும் கவியின் வல்ெநடுந் $கம்ப.08471.3
தைலெயாடும் ேபாம் விைசத்து எறிந்த சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) $கம்ப.08471.4
ஆண்தைகக் கவிக்குலத் தைலவ ஆக்ைகையக் $கம்ப.08472.1
கீ ண்டன புவியிைனக் கிழித்த மாக் கr $கம்ப.08472.2
தாண்டுவ குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பr மனத்தின் தாவுவ $கம்ப.08472.3
தூண்டின ைகவிைசத்து எறிந்த ேதாமரம் $கம்ப.08472.4
சில்லி அம் ேதக்ெகாடி சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாரதி
$கம்ப.08473.1
பல்ெலாடு ெநடுந்தைல மடிய பாதக $கம்ப.08473.2
வில்ெலாடு கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) இற பகட்ைட வட்டுமால்

$கம்ப.08473.3
கல்ெலனக் கவிக்குலம் வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

கல்
அேரா $கம்ப.08473.4
கரகம் உந்திய மைல முைழயில் கண் ெசவி $கம்ப.08474.1
உரகம் முந்தின என ஒளிக்கும் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைல $கம்ப.08474.2
அரகம் முந்தின ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவிகள் ஆக்ைகயில் $கம்ப.08474.3
துரகம் உந்தின எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும்
குலேம $கம்ப.08474.4
வால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானரத்ைத மால்கr $கம்ப.08475.1

கால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கrயிைனக் கவி $கம்ப.08475.2
ேதால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கைர எறியும் சூ
முசு $கம்ப.08475.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிவ
அம் முசுைவ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கணா $கம்ப.08475.4
முன் படு கவிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முடுக
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08476.1
கல்பட களம்படும் அரக்க காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.08476.2
பல்படு தைலபடப் படுவ பாதக $கம்ப.08476.3
வில்படு கைணபட குரங்கின் ேவைலேய $கம்ப.08476.4
எயிற்ெறாடு ெநடுந்தைல இட்ட கல்ெலாடும் $கம்ப.08477.1
வயிற்றிைட புக பல பகலும்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08477.2
பயிற்றிய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தெரழுக்கும்
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08477.3
அயிப்ப தம் கணவைர அணுகி அந் நலா $கம்ப.08477.4
கிச்சு உறு கிr பட கிள ெபான் ேத நிைர $கம்ப.08478.1
அச்சு இற ெசல்கில ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வாம் பr
$கம்ப.08478.2
எச்சு உறு துய இைட எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈத்து உணா
$கம்ப.08478.3
முச்சு இறு வாழ்க்ைகயின் மூண்டுடூளா என $கம்ப.08478.4

மீ யவ யாவரும் வய
 ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr $கம்ப.08479.1
ேசயிருங் குருதியில் திrவ ேசவு இல $கம்ப.08479.2
நாயக ஆஞூளாடும் அவிய நவ்விதம் $கம்ப.08479.3
பாெயாடு ேவைலயில் திrயும் பண்பின $கம்ப.08479.4
பைடெயாடு ேமலவ மடிய பல்பr $கம்ப.08480.1
இைட இைட தர விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பன $கம்ப.08480.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குருதிய
கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) காலுறு $கம்ப.08480.3
வடைவைய நிகத்தன உதிரம் வாயன $கம்ப.08480.4
தூமக் கண்ணனும் அனுமனும் எதி எதி ெதவுடந்தா $கம்ப.08481.1
தாமத்து அங்கதன் மாெபரும் பக்கைனத் தடுத்தான் $கம்ப.08481.2
ேசமத் திண்சிைல மாலியும் நலனும் ெசறுத்தா $கம்ப.08481.3
வாம் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபா வயப் பிசாசனும் பனசனும்
மைலந்தா_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08481.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைகஞனும்
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மகனும் $கம்ப.08482.1
ேந எதிந்தன_வி.மு.(எதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெநருப்புைட ேவள்வியின் பைகயும் $கம்ப.08482.2
ஆrயன் தனித் தம்பியும் எதிெரதி அடந்தா $கம்ப.08482.3
வர வச்சிரத்து எயிற்றனும் இடபனும் மிைடந்தா $கம்ப.08482.4
ெவங்கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கrல்
கவிக்குல வரச்
 $கம்ப.08483.1

சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அன்ன ேபாத் தைலவrல் தைலவராய்த் தெரழுந்தா
$கம்ப.08483.2
அங்கு அம களத்து ஒருவேராடு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடந்தா $கம்ப.08483.3
ெபாங்கு ெவஞ்ெசருத் ேதவரும் நடுக்குறப் ெபாருதா $கம்ப.08483.4
இன்ன காைலயின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏற்ற $கம்ப.08484.1
மின்னும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கதம்
ேசைனயில் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08484.2
அன்ன ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆறு
ெவள்ளத்ைதயும் அவித்தான் $கம்ப.08484.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாைலயும் இலக்குவன்
பகழியால் ெதவுைலத்தான் $கம்ப.08484.4
உப்புைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மடுத்தன உதிரந ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
$கம்ப.08485.1
அப்ெபாடு ஒத்தன கடுத்தில ஆகலி முழுதும் $கம்ப.08485.2
ெசப்பு உருக்கு எனத் தெரழுந்தது மீ ன்குலம் ெசருக்கித் $கம்ப.08485.3
துப்ெபாடு ஒத்தன முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குன்றியின்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08485.4
தத்து நக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முழுவதும் குருதியாய்த் தயங்க $கம்ப.08486.1
சித்திரக் குலப் பல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மணிகளும் ேசந்த $கம்ப.08486.2
ஒத்து ேவறு உருத் தெரழுயல உய மதத்து ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
$கம்ப.08486.3

மத்தகத்து உகுதரளமும் வைள ெசாr முத்தும் $கம்ப.08486.4
அதிரும் ெவஞ்ெசரு அன்னது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அைமகின்ற அளவில்
$கம்ப.08487.1
கதிரவன் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசெயாளிக் கற்ைற அம் கரத்தால்
$கம்ப.08487.2
எதிரும் வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கr
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுமுைற முழுகி
$கம்ப.08487.3
உதிர ெவள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆெமன உதித்தான் $கம்ப.08487.4
அரக்க என்ற ேப இருளிைன இராமன் ஆம் இரவி $கம்ப.08488.1
துரக்க ெவஞ்சுடக் கதிரவன் புறத்து இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெதவுைலக்க
$கம்ப.08488.2
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யவ இருவைர உைடயன ேபால $கம்ப.08488.3
நிரக்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளி
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08488.4
நிைலெகாள் ேப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நங்கலும் நிலத்திைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08489.1
மைலயும் ேவைலயும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல வயின்ெதவுறும்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08489.2
ெதவுைலவு இல் தன்ைமய ேதான்றுவ
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேசாr
$கம்ப.08489.3

அைலெகாள் ேவைலயும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணக் குன்றமும் அணவி
$கம்ப.08489.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தவாத ெசந்ந இைட நிணக்
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசற்றில் $கம்ப.08490.1
புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாறி வr அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
எனும் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கம்ப.08490.2
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருவனம் கதிரவன் கரத்தால் $கம்ப.08490.3
மலந்தது ஆம் எனப் ெபாலிந்தன உலந்தவ வதனம $கம்ப.08490.4
ேதரும் யாைனயும் புரவியும் விரவின ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $கம்ப.08491.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மானமும் ேமகமும்
உடுக்கள் தம் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.08491.2
ேபரும் ஆன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காலத்துக் கால்ெபார பிணங்கிப்
$கம்ப.08491.3
பாrன் வழ்ந்தன

ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) கிடந்தன
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08491.4
எல்லி சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதிநிக முகத்திய
எrவழ்
 $கம்ப.08492.1
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைதய களம் புகுந்து அைடந்தா $கம்ப.08492.2
புல்லி முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிrன
ெபாருந்தின கிடந்தா $கம்ப.08492.3

வல்லி சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) நிகத்தன வயவ $கம்ப.08492.4
வணங்கு நுண்ணிைட வனமுைல ெசக்க வா கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$கம்ப.08493.1
அணங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கிய
களத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தா $கம்ப.08493.2
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெகாளும் துைணக் கணவதம் பசுந்தைல ெகாடாது
$கம்ப.08493.3
பிணங்கு ேபய்களின் வாய்கைளப் பிளந்தன பிடித்தா $கம்ப.08493.4
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்வைளத் ேதாளி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாழுநைனத் ெதவுடவாள் $கம்ப.08494.1
உடரும் அங்கமும் கண்டு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவழி உய்ப்பாள்
$கம்ப.08494.2
குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓ குறுநr
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08494.3
ெதவுடர ஆற்றலள் ெநடிது உயித்து ஆருயி துறந்தாள் $கம்ப.08494.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
கண்ணிய கணவதம் ெபருந்ேதாள் $கம்ப.08495.1
நrகள் ஈத்தன வணங்கவும் இணங்கவும்
நல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08495.2
இrயல் ேபாவன ெதவுடந்து அயல் இனப் பைடகிடந்த $கம்ப.08495.3
அrய ெநாந்தில அலத்தகச் சீறடி அயந்தா $கம்ப.08495.4
நலம்ெகாள் ெநஞ்சின தம் துைணக் கணவைர நாடி $கம்ப.08496.1

விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்னவான் ெபரும்பிணக்
குப்ைபயின் ேமலா $கம்ப.08496.2
அலங்கல் ஓதிய அருந்துைண
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் $கம்ப.08496.3
ெபாலம்ெகாள் மாமயில் வைரயின் ேமல் திrவன ேபான்றா $கம்ப.08496.4
சிலவ தம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கணவதம் ெசருத்ெதவுழில் சினத்தால்
$கம்ப.08497.1
பலரும் வாய் மடித்து உயிதுறந் தாகைளப் பாத்தா $கம்ப.08497.2
அைலவு இல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்றால் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
மைறத்துளது அயலாள் $கம்ப.08497.3
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் எனக் கனன்றா $கம்ப.08497.4
நைவெசய் வன்தைல இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
நண்பைர நணுகி $கம்ப.08498.1
அவசம் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடந்ைதய உருத்
தெரழுந்து அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.08498.2
துவசம் அன்ன தம் கூ உகிப் ெபருங்குறி ேதாள்ேமல் $கம்ப.08498.3
கவசம் நக்கின கண்டுகண்டு ஆருயி கழித்தா $கம்ப.08498.4
மாr_ெப.(மாr.) ஆக்கிய கண்ணிய கணவதம் வயிரப் $கம்ப.08499.1
ேபா யாக்ைககள் நாடி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருகளம் புகுந்தா
$கம்ப.08499.2
ேப யாக்ைகயின் பிணப்ெபருங் குன்றிைடப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08499.3

ேசாr ஆற்றிைட அழுந்தின இன் உயி துறந்தா $கம்ப.08499.4
வைக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதியும் $கம்ப.08500.1
புைகயின் ெபாரு கண்ணவனும் ெபாருவா $கம்ப.08500.2
மிைக ெசன்றில பின்றில ெவன்றிலரால் $கம்ப.08500.3
சிைக ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரம்பிய த உமிழ்வா
$கம்ப.08500.4
ஐ அஞ்சு அழல் வாளி அழற்ெகாடிேயான் $கம்ப.08501.1
ெமய் அஞ்சைன கான்முைள ேமனியின்ேமல் $கம்ப.08501.2
ைவ அம் சிைல ஆறு வழங்கினனால் $கம்ப.08501.3
ெமாய் அஞ்சன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) முனிந்தைனயான் $கம்ப.08501.4
பாழிப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உருவப் படலும் $கம்ப.08502.1
வழிக்

கனிேபால் புனல்வச
 ெவகுண்டு $கம்ப.08502.2
ஆழிப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதைர அழித்தனனால் $கம்ப.08502.3
ஊழிப் ெபய கா நிக ஒண்திறலான் $கம்ப.08502.4
சில்லிப் ெபாருேத சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைலேயாடு
$கம்ப.08503.1
எல்லின் ெபாலி விண்ணின் விைசத்து எழுவான் $கம்ப.08503.2
வில் இற்றது இலக்குவன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணயால் $கம்ப.08503.3
புல்லித் தைர இட்டனன் ேந ெபாருவான் $கம்ப.08503.4
மைலயின் ெபrயான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மண்ணிைட இட்டு $கம்ப.08504.1
உைலயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாவிய கால்ெகாடு உைதத்து $கம்ப.08504.2

அைலயின் பருகிப் பகுவாய் அனல்கால் $கம்ப.08504.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகக் ெகாடு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தணிந்தனனால் $கம்ப.08504.4
மாபக்கனும் அங்கதனும் மைலவா $கம்ப.08505.1
தபம் அத்து இன் எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெசங்கணினா $கம்ப.08505.2
ேகாபத்தின ெகால்ல நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடவா $கம்ப.08505.3
தூபத்தின் உயிப்ப ெதவுடந்தனரால் $கம்ப.08505.4
ஐம்பத்ெதவுரு ெவங்கைண அங்கதன் மா $கம்ப.08506.1
ெமாய்ம்பில் புக உய்த்தனன் ெமாய் ெதவுழிலான் $கம்ப.08506.2
ெவம்பி களிேயாடு விளிந்து எழு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.08506.3
கம்பம் கr உண்ைட கடாய் எனேவ $கம்ப.08506.4
ஊேராடு மடுத்து ஒளிேயாைன உறும் $கம்ப.08507.1
காேராடு நிறக் கத நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அனான் $கம்ப.08507.2
ேதேராடும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ைகயினால் $கம்ப.08507.3
பாேராடும் அடுத்து எறி பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இைடேய $கம்ப.08507.4
வில்ைலச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழியும் $கம்ப.08508.1
எல்லின் ெபாலி ேத இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழியா $கம்ப.08508.2

ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பிைழயாதது ஒ
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.08508.3
மல்லின் ெபாலி மாபின் வழங்கினனால் $கம்ப.08508.4
சூலெமனின் அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெதவுல்ைல வரும்
$கம்ப.08509.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என உன்னு கருத்தினனாய் $கம்ப.08509.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உைட அம்பின் அறுத்தனனால் $கம்ப.08509.4
உளம்தான் நிைனயாதமுன் உற்று உகவாக் $கம்ப.08510.1
கிளந்தாைன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) கிழித் துைணயாய்ப் $கம்ப.08510.2
பிளந்தான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழிெனாடு ஏழு
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08510.3
அளந்தான் வலி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அங்கதேன $கம்ப.08510.4
மா மாலியும் நலனும் வானவதம் $கம்ப.08511.1
ேகாமாெனாடு தானவேகான் இகேல $கம்ப.08511.2
ஆமாறு மைலந்தன என்று இைமேயா $கம்ப.08511.3
பூ மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகழ்ந்தனரால் $கம்ப.08511.4
கல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கடாவிய காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.08512.1
வில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரு கூறு விைளத்திடலும் $கம்ப.08512.2
ெசல் ஒன்றிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒடு ேதrனன் ஆய் $கம்ப.08512.3
நில் என்று இைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநருக்கினனால் $கம்ப.08512.4

அற்று அத்ெதவுழில் எய்தலும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணேன $கம்ப.08513.1
மற்றப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நின்றவன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகா $கம்ப.08513.2
ெகாற்றக் குமுதன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்று ெகாளா $கம்ப.08513.3
எற்ற ெபாருேத ெபாடி எய்தியதால் $கம்ப.08513.4
தாளா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நலன் எறிந்தன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.08514.1
வாளால் மடிவித்து வலித்து அடவான் $கம்ப.08514.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆசு அற வாளி துரந்தனனால் $கம்ப.08514.3
மீ ளா விைன நூறும் விைடக்கு இைளயான் $கம்ப.08514.4
மின்ேபால் மிளி வாஞூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விழவும் $கம்ப.08515.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபா தவிராதவைன சலியா $கம்ப.08515.2
என்ேபாலிய ேபாெரனின் அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ
$கம்ப.08515.3
புன்ேபா எனநின்று அயல் ேபாயினனால் $கம்ப.08515.4
ந வைர

அனான் எதிேந வரலும் $கம்ப.08516.1
ேப வரைன

வாசி பிடித்தவைன $கம்ப.08516.2
யா வரைத

இன்ன ெசய்தாகள் எனா $கம்ப.08516.3
ேபா வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகழ்ந்தனரால் $கம்ப.08516.4
ேவள்விப் பைகேயாடு ெவகுண்டு அடரும் $கம்ப.08517.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வித்தகன் அங்கு ஓ சுடக் கைணயால் $கம்ப.08517.2

வாழ்வு இத்தைன என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $கம்ப.08517.3
ேபாழ்வித்தனன் ஆ உயி ேபாயினனால் $கம்ப.08517.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) தடமாபன் வடிக் கைணயால் $கம்ப.08518.1
எல் உற்று உயேவள்வி இரும்பைகஞன் $கம்ப.08518.2
வில் அற்றது ேதெராடு ேமல் நிமிரும் $கம்ப.08518.3
கல் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுத்ெதவுடு
கால்ெகௗ◌ாடும் $கம்ப.08518.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைதைய முன்பு
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருநாள் $கம்ப.08519.1
ெவன்றாைன விலங்கலின் ேமனியைன $கம்ப.08519.2
பின்றாத வலத்து உய ெபற்றியைன $கம்ப.08519.3
ெகான்றான் கவியின் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆளுைடயான் $கம்ப.08519.4
இடபன் தனி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) உற்று எதிரும்
$கம்ப.08520.1
விட ெவங்கண் எயிற்றவன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) அதிரக் $கம்ப.08520.2
கடவும் கதழ் ேத கடவு ஆளிெனாடும் $கம்ப.08520.3
பட அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்று படத்தினனால் $கம்ப.08520.4
திண்ேத அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைல விட்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.08521.1
தண்டநூடும் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தலத்தினன்
ஆய் $கம்ப.08521.2
உண்ேடாஉயி என்ன உருத்து உருேமாடு $கம்ப.08521.3

எண் ேதாளனும் உட்கிட எற்றினனால் $கம்ப.08521.4
அடி உண்டவன் ஆவி குைலந்து அயரா $கம்ப.08522.1
இடி உண்ட மைலக் குவடு இற்றது ேபால் $கம்ப.08522.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனும் எல்ைலயில்
முந்தினனால் $கம்ப.08522.3
ெநடியன் குறியன் எனும் நைமயினான் $கம்ப.08522.4
கிைடத்தான் இகல் மாருதிைய கிள வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.08523.1
அைடத்தான் என மீ து உய ஆக்ைகயிைனப் $கம்ப.08523.2
பைடத்தாைன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புகழ்ப் ைபங்கழலான் $கம்ப.08523.3
புைடத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
ெபாடிச் சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08523.4
எற்றிப் ெபயவாைன இடக் ைகயினால் $கம்ப.08524.1
பற்றி கிள தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியா $கம்ப.08524.2
ெவற்றிக் கிள ைகக்ெகாடு ெமய் வலி ேபாய் $கம்ப.08524.3
முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் $கம்ப.08524.4
காத்து ஓமரம் வசு
 உறு ைகக் கதழ்வன் $கம்ப.08525.1
ேபாத்து ஓ புலிேபால் பனசன் புரள $கம்ப.08525.2
ேகாத்து ஓட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.08525.3
மாத் ேதாமரம் மாபின் வழங்கினனால் $கம்ப.08525.4
கா ேமலினேனா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமலினேனா $கம்ப.08526.1

பா ேமலினேனா பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேமலினாேனா $கம்ப.08526.2
யா ேமலினேனா இன என்று அறியாம் $கம்ப.08526.3
ேபா ேமலினன் வாசி எனும் ெபாறியான் $கம்ப.08526.4
நூறாயிர ேகாடிெகால் அன்றுெகால் என்று $கம்ப.08527.1
ஆறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வானரும் அறிவின் $கம்ப.08527.2
ேதறா வைக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrந்து உளதால்
$கம்ப.08527.3
பாறாடு களத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாய் பrேய $கம்ப.08527.4
கண்ணின் கடுகும் மனனின் கடுகும் $கம்ப.08528.1
விண்ணில் பட காலின் மிகக் கடுகும் $கம்ப.08528.2
உள் நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனின் புறன்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலாய்
$கம்ப.08528.3
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திrயாத வயப் பrேய $கம்ப.08528.4
மாப் புண்டர வாசியின் வட்டைணேமல் $கம்ப.08529.1
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆ அயிலால் $கம்ப.08529.2
பூப் புண்தர ஆவி புறத்து அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08529.3
ேகாப்புண்டன வானர ெவங் குழுேவ $கம்ப.08529.4
நூறும் இருநூறும் ெநாடிப்பு அளவின் $கம்ப.08530.1
ஏறும் நுதிேவலின் இைறப் ெபாழுதில் $கம்ப.08530.2

சீறும் கவி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனா $கம்ப.08530.3
ஆறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உம்பரும் அஞ்சினரால் $கம்ப.08530.4
ேதாற்றும் உரு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எனேவ துணியா $கம்ப.08531.1
கூற்றின் ெகாைலயால் உழல் ெகாள்ைகயைன $கம்ப.08531.2
ஏற்றும் சிைல ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) இலக்குவன் ெவங் $கம்ப.08531.3
காற்றின் பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடந்தனனால் $கம்ப.08531.4
குைலயப் ெபாருசூலன் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாைலயும் $கம்ப.08532.1
உைலவு உற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) $கம்ப.08532.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்று உகவும் தைர உற்றிலனால் $கம்ப.08532.3
இைலயப் பrேமல் ெகாள் இருக்ைகயினான் $கம்ப.08532.4
இன்று ஊதியம் உண்டு என இன் நைக பால் $கம்ப.08533.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதின தும்பிகள்
தெனமூதிைசயான் $கம்ப.08533.2
வன் தூதரும் ஏகின வஞ்சைனயான் $கம்ப.08533.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தூதரும் ஏகின தம் நகவாய் $கம்ப.08533.4
ஏகி தனிமன்னன் இருந்துழி புக்கு $கம்ப.08534.1
ஓைக ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்று என உள்
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08534.2

ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அத்து அடல் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விளிந்த எலாம்
$கம்ப.08534.3
ேசாகத்ெதவுடு இைறஞ்சின ெசால்லினரால் $கம்ப.08534.4
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசால் ெசவியில் ெதவுடேவான்
$கம்ப.08535.1
இன்னாத மனத்தின் இலங்ைகய ேகான் $கம்ப.08535.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நாக உயிப்பினன் விம்மினனால் $கம்ப.08535.3
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) நிைல கண்டு அயல்நின்று
அைறவான் $கம்ப.08535.4
முந்ேத என தாைதைய ெமாய் அமவாய் $கம்ப.08536.1
அந்ேதா உயி உண்டவன் ஆருயிேமல் $கம்ப.08536.2
உந்தாய் எைன யாதும் உணந்திைலேயா $கம்ப.08536.3
எந்தாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இட கூருதிேயா
$கம்ப.08536.4
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணுவன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.08537.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநவது தது_ெப.(தது_ெப.) எனேவ தணிேவன்
$கம்ப.08537.2
வாேன நிலேன முதல் மற்றும் எலாம் $கம்ப.08537.3
ேகாேன எைன ெவல்வது ஒ ெகாள்ைகயேதா $கம்ப.08537.4

அருந்துயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உளான் என் அம்மைன
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08538.1
ெபருந்திருக் கழித்தல் ஆற்றாள் கணவைனக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபந்ேதான் $கம்ப.08538.2
கருந்தைலக் கலத்தின் அல்லால் கடனது கழிேயன் என்றாள் $கம்ப.08538.3
பருந்தினுக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவலாய் இன்னருள் பணித்தி
என்றான் $கம்ப.08538.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர மகரக் கண்ணன் அைறதலும் அரக்கன் ஐய
$கம்ப.08539.1
ெசவ்விது ேசறி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் பழம்
பைக தத்தி என்றான் $கம்ப.08539.2
ெவவ்வழி அவனும் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைடயினன் ேதேமற்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08539.3
வவ்விய வில்லன் ேபானான் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $கம்ப.08539.4
தன்னுைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேகாடி ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உடன்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.08540.1
மன்னுைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) மைழயின் ெபாங்கிப் $கம்ப.08540.2
பின்னுைடத்தாக ேபr கடல்பட ெபயந்த தூளி $கம்ப.08540.3

ெபான் உைடச் சிையத்து உச்சிக்கு உச்சியும்
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.08540.4
ேசாணிதக் கண்ணேனாடு சிங்கனும் துரகத் திண்ேதத் $கம்ப.08541.1
தாள்முதல் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்டு
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என தக்கது என்னா
$கம்ப.08541.2
ஆள்முதல் தாைனேயாடும் அைனவரும் ெதவுடரப் ேபானான் $கம்ப.08541.3
நாள்முதல் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தன்ைனத்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நண்பான் $கம்ப.08541.4
பல்ெபரும் பதாைகப் பத்தி மீ மிைசத் ெதவுடுத்த பந்த $கம்ப.08542.1
எல்லவன் சுட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கற்ைற முற்ற இன்நிழைல ஈய
$கம்ப.08542.2
ெதவுல் சின யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அம்ைக விலாழி நத்
துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தூற்ற $கம்ப.08542.3
ெசல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவியின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அமத்
ெதவுழில் சிரமம் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08542.4
முழங்கின யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வாசி ஒலித்தன முரசின்
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) $கம்ப.08543.1
தழங்கின வயவ ஆத்தா என்பேதா முைறைம தள்ள $கம்ப.08543.2
வழங்கின பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) ஓைத அண்டத்தின் வரம்பின் காறும்
$கம்ப.08543.3
புழுங்கின உயிகள் யாண்டும் கால்புகப் புைர இன்றாக $கம்ப.08543.4

ெவய்தினின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முைறவிடா நூழில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா
$கம்ப.08544.1
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெசருக்கிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநருக்கின தைலவ
ேசத்த $கம்ப.08544.2
ைகெயாடு ைககள் உற்றுக் கலந்தன கல்லும் வில்லும் $கம்ப.08544.3
எய்தன எறிந்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஈத்தன ேகாத்த ேசாr $கம்ப.08544.4
வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விட்ட மைலகைள அரக்க வவ்வி $கம்ப.08545.1
மீ ெனாடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) சிந்த விைசத்தன மீ ட்டும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08545.2
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) இடியுண்டு என்னக் கவிக்குலம் மடியும்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08545.3
ேபானகம் நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபய்கள்
வாய்ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புைடப்ேபாடு
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08545.4
ைமந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அரக்க வன்ைக வயிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலியின்
வாங்கி $கம்ப.08546.1
ெமய்ந் நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகால்வ வானர
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08546.2
ைக நிைறத்து எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்லும் மரனும்
தம் கரத்தின் வாங்கி $கம்ப.08546.3
ெமாய்ந்நிறத்து எறிவ எற்றி முருக்குவ அரக்க முன்ப $கம்ப.08546.4

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் அலங்கல் மாபன் மகரக்கண்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏறு என்ன $கம்ப.08547.1
திண்திறல் அரக்கன் ெகாற்றப் ெபான் தடஞ் சில்லித் ேதைர $கம்ப.08547.2
தண்டைல மருத ைவப்பின் கங்ைக ந தழுவும் நாட்டுக் $கம்ப.08547.3
ெகாண்டல்ேமல் ஓட்டிச் ெசன்றான் குரங்கு இனப் பைடையக் ெகான்றான
$கம்ப.08547.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பைகஞேன ெகால் என்பது ஓ
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) எய்தித் $கம்ப.08548.1
தந்திரம் இrந்து சிந்த பைடப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைலவ
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08548.2
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டா
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08548.3
சுந்தரத் ேதாளினாைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08548.4
என்னுைடத் தாைத தன்ைன இன் உயி உண்டாய் என்று $கம்ப.08549.1
முன் உைடத்தாய தய முழுப்பைக மூவக்கு இன்றி $கம்ப.08549.2
நினுைடத்து ஆயது அன்ேற இன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிமிெவன்
என்றான் $கம்ப.08549.3
ெபான்னுைடத் தாைத வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) குைடந்து உணும் ெபாலம்ெபான்
தாரான் $கம்ப.08549.4
தயவன் பகந்த மாற்றம் ேசவகன் தெரழுயக் ேகட்டான் $கம்ப.08550.1

நய் கரன் புதல்வன்_ெப.) ெகால்ேலா ெநடும்பைக
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08550.2
ஆயது கடேன அன்ேறா ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தாக்கு ஐய
$கம்ப.08550.3
ஏயது ெசான்னாய் என்றான் இைசயினுக்கு
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $கம்ப.08550.4
உரும் இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன வில்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்ேனாடு எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $கம்ப.08551.1
ெசருமுடித்து என்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முடித்து அைமெவன் என்னா $கம்ப.08551.2
கருமுடித்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) கால் முடித்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.08551.3
ெபருமுடிக் கிrயில் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைர ேபால் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெபய்தான் $கம்ப.08551.4
அம்புயக் கண்ணன் கண்டத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
நாட்டி $கம்ப.08552.1
தம்பிதன் கவச மீ ேத இரட்டிச் சாயகங்கள்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08552.2
ெவம்பு இகல் அனுமன் மீ ேத ெவங்கைண மாr_ெப.(மாr.) வித்தி $கம்ப.08552.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) தம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முற்றும் சரங்களாய் மூடி
உய்த்தான் $கம்ப.08552.4

ெசாrந்தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சுடக்
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைணகள் தூவி $கம்ப.08553.1
அrந்தனன் அகற்றி மற்று அ(வ்) ஆண்தைக அலங்கல்
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.08553.2
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எய்தனன்
இராமன் ஏவ $கம்ப.08553.3
ெநrந்து எழு புருவத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உற்று
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அன்ேற $கம்ப.08553.4
ஏ உண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தகப் பrதி
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08554.1
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புைக உண்டது உமிழ்வான் ேபால்வான் $கம்ப.08554.2
ேதவுண்ட கீ த்தி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திரு உண்ட கவசம் ேசர
$கம்ப.08554.3
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூவி ஆத்தான் $கம்ப.08554.4
அன்னது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா
அதிசயம் உற்றா ஆழி $கம்ப.08555.1
மன்னனும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஓ
ஆறு வாங்கி $கம்ப.08555.2
ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடந்ேத
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவியின் குரங்கள் ேபாக்கி
$கம்ப.08555.3

வில் நடு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) பாகன் தைலையயும்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.08555.4
மாபிைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளி வாயிைட
ெவயிலின் வாரும் $கம்ப.08556.1
ேசாrயன் விசும்பினூடு ஓ இைமப்பு இைட ேதான்றா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08556.2
கா உரும் ஏறும் காற்றும் கனலியும் கைடநாள் ைவயம் $கம்ப.08556.3
ேபவுறு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்ன ெபருக்கினன் தவத்தின் ெபற்றான்
$கம்ப.08556.4
உரும் முைற அநந்த ேகாடி உதிந்தன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளின் $கம்ப.08557.1
இரு முைற காற்றுச் சீறி எழுந்தது
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கும் $கம்ப.08557.2
கரு முைற நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) கான்றன கல்லின் மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.08557.3
ெபாரு முைற மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இrயலின் கவிகள்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08557.4
ேபாயின திைசகள் எங்கும் புைகெயாடு ெநருப்புப் ேபாப்ப $கம்ப.08558.1
த இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அைமயச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாயமா
மாr_ெப.(மாr.) சிந்த $கம்ப.08558.2
ஆயிர ேகாடி ேமலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் $கம்ப.08558.3
மாயேமா வரேமா என்றான் வடணன்

வணங்கிச் ெசால்வான் $கம்ப.08558.4

ேநாற்றுைடத் தவத்தின் ேநான்ைம ேநாக்கின கருைண
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08559.1
காற்றுைடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) தானும் மைழயுைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தானும் $கம்ப.08559.2
மாற்றல ஈந்த தெயமூவ வரத்தினால் வந்தது என்றான் $கம்ப.08559.3
நூற்று இதழ்க் கமலக் கண்ணன் அகற்றுெவன் ெநாடியின் என்றான் $கம்ப.08559.4
காலவன் பைடயும் தெயமூவக் கடலவன் பைடயும் காலக் $கம்ப.08560.1
ேகால வன் சிைலயில் ேகாத்து ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கைணேயாடும்
கூட்டி $கம்ப.08560.2
ேமலவன் துரத்தேலாடும் விசும்பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெவய்தின் $கம்ப.08560.3
மால் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடலின்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

மைறந்தன மைழயும் காற்றும்
$கம்ப.08560.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண அரக்கன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்தர
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08561.1
ஒத்தன உருேவ ஆக்கி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்து சூலப்
$கம்ப.08561.2
பத்திகள் ேகாடி ேகாடி பரப்பினன் அதைனப்
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08561.3
வித்தகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயம் என்று

இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08561.4
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பிலா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.08562.1
ேதயத்தான் என்னா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கரந்தனன் தெரழுந்திலாதான்
$கம்ப.08562.2
காயத்தால் இைனயன் என்று நிைனயலாம் கருத்தன் அல்லன் $கம்ப.08562.3
த ஒத்தான் திறத்தின் என்ைன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எனச் சிந்ைத ெநாந்தான் $கம்ப.08562.4
அம்பின்வாய் ஆறு ேசாரும் அரக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் இல் யாக்ைக
$கம்ப.08563.1
உம்பrல் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவறு ஒளித்தனன் என்ன ஓ வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கம்ப.08563.2
ெசம்புனல் சுவடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெநறி என்று ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.08563.3
தம்பிரான் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூண்ட தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்றுத் தலத்தன்
ஆனான் $கம்ப.08563.4
அயில்பைடத்து உருமின்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்ெபாடும் அரக்கன்
யாக்ைக $கம்ப.08564.1
புயல்படக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வசி
 படியிைடப் புரள்தேலாடும் $கம்ப.08564.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருைள ஓட்டும் காலத்தின் விைளவிேனாடும் $கம்ப.08564.3

துயில் ெகடக் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) மாய்ந்தால் ஒத்தது
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைய $கம்ப.08564.4
குருதியின் கண்ணன் வண்ணக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதரன் ேகாைடப் $கம்ப.08565.1
பருதியின் நடுவண்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசுஞ்சுட ேமகப்
பண்பன் $கம்ப.08565.2
எrகைண சிந்தி காலின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஏற்றான் $கம்ப.08565.3
விrகடல் தட்டான் ெகால்லன் ெவஞ்சினத் தச்சன் ெவய்ேயான் $கம்ப.08565.4
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நாம வில்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அலங்கல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கி $கம்ப.08566.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ஊழித் த என்ன
உய்த்தான் $கம்ப.08566.2
நின்றவன் ெநடியது ஆங்ேகா தருவினால்
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08566.3
ெசன்றனன் கrயின் வாrக்கு எதி பட சீயம்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08566.4
கரத்தினில் திrயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரத்திைனக் கண்டமாகச் $கம்ப.08567.1
சரத்தினின் துணித்து வழ்த்த

தறுகணான் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08567.2

உரத்திைனச் சுருக்கிப் பாrன் ஒடுங்கினான் தன்ைன ஒப்பான் $கம்ப.08567.3
சிரத்தினில் குதித்தான் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) திைசமுகம் கிழிய ஆத்தா
$கம்ப.08567.4
எrயும் ெவங் குன்றின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில்
இட்டு என்ன $கம்ப.08568.1
ெபrயவன் தைலேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழிலாளன் ேசாr $கம்ப.08568.2
ெசாrய வன்கண்ணின் மூக்கின் ெசவிகளின் மூைள தூங்க $கம்ப.08568.3
ெநrய வன் தைலையக் காலால் உைதத்து மாநிலத்தில் இட்டான் $கம்ப.08568.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உலத்தேலாடும் அழல்
ெகாழுந்து ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணான்
$கம்ப.08569.1
சிங்கன் ெவங்கைணயன் வில்லன் தாரணி ேதrன் ேமலான் $கம்ப.08569.2
எங்கு அடா ேபாதி என்னா
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) எதி இலாத
$கம்ப.08569.3
பங்கம் இல் ேமரு ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) பனசன்வந்து இைடயில் பாய்ந்தான்
$கம்ப.08569.4
பாய்ந்தவன் ேதாளில் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பல்லங்கள்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பண்ேபாடு_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கம்ப.08570.1
ஆய்ந்தன அசனி ேபால ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அழுந்த எய்தான்
$கம்ப.08570.2
காய்ந்தனன் கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ெநய்யால் கனன்றது ேபாலக் காந்தி
$கம்ப.08570.3

ஏய்ந்து எழு ேதrேனாடும் இைமப்பிைட எடுத்துக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08570.4
ேதெராடும் எடுத்தேலாடு நிலத்திைடக்
குதித்த_ெப.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண் $கம்ப.08571.1
ேமருவின் ேதாற்றத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உச்சிேமல் அதைன
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08571.2
பா இைட விழுதேலாடும் தானவன் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08571.3
ேசாrயும் உயிரும் ேசார துைகத்தனன் வயிரத் ேதாளான் $கம்ப.08571.4
தராதல ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ைமந்த சரத்தினும் கவியின்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.08572.1
மராமரம் மைல என்று இன்ன வழங்கவும்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கம்ப.08572.2
பராவ அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பத்தும் பட்டன
பட்டிலாதா $கம்ப.08572.3
இராவணன் தூத ேபானா பைடக்கலம் எடுத்திலாதா $கம்ப.08572.4
கரன்மகன் பட்ட வாறும் குருதியின் கண்ணன் காலின் $கம்ப.08573.1
சிரன் ெநrந்து உக்க வாறும் சிங்கனது ஈறும் ேசைனப் $கம்ப.08573.2
பரம் இனி உலகுக்கு
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பதும் பகரக்
ேகட்டான் $கம்ப.08573.3
வரன்முைற துறந்தான் வல்ைலத் தருதி என் மகைன என்றா $கம்ப.08573.4

கூயினன் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) என்றா குன்று எனக் குவிந்த ேதாளான்
$கம்ப.08574.1
ேபாயின நிருத யாரும் ெபான்றின ேபாலும் என்றான் $கம்ப.08574.2
ஏயின பின்ைன மீ ள்வா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலாது யாவ என்னா
$கம்ப.08574.3
ேமயது ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ேகட்டான்
தாைதபால் விைரவின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08574.4
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஐய ெநாய்தின் மாண்டன மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்ன $கம்ப.08575.1
உணங்கைல இன்று காண்டி உலப்பு அறு குரங்கின் ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
$கம்ப.08575.2
பிணங்களின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) மற்ைற நர உயி
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக $கம்ப.08575.3
கணங் குைழச் சீைத காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அமரரும் காண்ப என்றான் $கம்ப.08575.4
வலம் ெகாடு வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மடங்கல்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08576.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுந்ேத ஏறி ேபாப்பைண
முழங்கப் ேபானான் $கம்ப.08576.2
அலங்கல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அறுபது
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாைனக் $கம்ப.08576.3
குலங்களும் ேதரும் மாவும் குழாம்ெகாளக் குழ இய அன்ேற $கம்ப.08576.4
கும்பிைக திமிைல ெசண்ைட குறடு மாப்ேபr ெகாட்டி $கம்ப.08577.1

பம்ைப தா_ெப.(தா_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
பாண்டில் ேபாப் பணவம் தூr $கம்ப.08577.2
கம்பலி உறுைம தக்ைக கரடிைக துடி ேவய் கண்ைட $கம்ப.08577.3
அம்பலி கணுைவ ஊைம சகைடேயாடு ஆத்த அன்ேற $கம்ப.08577.4
யாைனேமல் பைற கீ ழ்ப் பக்கத்து எறிமணி இரதத்து ஆழி $கம்ப.08578.1
மான மாப் புரவிப் ெபான் தா_ெப.(தா_ெப.) மரக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கண்ைட
மானச் $கம்ப.08578.2
ேசைனேயா கழலும் தாரும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தரப்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்ைற $கம்ப.08578.3
வானகத்து ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆழி அைல
என வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.08578.4
சங்கு ஒலி வயிrன் ஓைச ஆகுளி தழங்கு காளம் $கம்ப.08579.1
ெபாங்கு ஒலி வrகண் பீலிப் ேப ஒலி ேவயின் ெபாம்மல் $கம்ப.08579.2
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசிச் சிrப்பு_ெப.(சிrப்பு_ெப.) ேத இடிப்பு
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ைகம் $கம்ப.08579.3
மங்குலின் அதிவு வான மைழெயாடு மைலந்த அன்ேற $கம்ப.08579.4
பண் தரு கிளவிச் ெசவ்விப் பல்லியத்து ஒழுகு தந்ேதன் $கம்ப.08580.1
கண்டினில் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைண

நரம்ெபாடு கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதறல்
$கம்ப.08580.2
வண்டினில் ெபாலியும் நல்யாழ் வழி உறும் நறவம்
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.08580.3

அண்டதம் ெசவியின்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமிழ்து எனலாய
அன்ேற $கம்ப.08580.4
வில்ெலாலி வயவ ஆக்கும் விளி ஒலி தெழழுப்பின்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08581.1
ஒல்ெலாலி வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைர ஒலி உரப்பில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08581.2
ெசல்ெலாலி திரள்ேதாள் ெகாட்டும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஒலி
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08581.3
கல்ெலாலி துரப்ப மற்ைறக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி கரந்தது அன்ேற
$கம்ப.08581.4
நாற்கடல் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நடந்திட
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrன் $கம்ப.08582.1
ேமல்கடந்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூளி
விசும்பின்ேமல் ெகாழுந்து வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08582.2
மால்கடல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.) மானப் $கம்ப.08582.3
பாற்கடல் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாட்கண் பனி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பைடத்த அன்ேற $கம்ப.08582.4
ஆயிர ேகாடி திண்ேத அமரேகான் நகரம் என்ன $கம்ப.08583.1
ேமயின சுற்ற தாேனா ெகாற்றப் ெபான் ேதrன் ேமலான் $கம்ப.08583.2

தூய மாச் சுடகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சுற்றுற நடுவண்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08583.3
நாயகப் பrதி ேபான்றான் ேதவைர நடுக்கம் கண்டான் $கம்ப.08583.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவங்களத்ைத
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிைறெயாடு துண்டம்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $கம்ப.08584.1
ஒன்றிய கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கால்
உகி_ெப.(உகி_ெப.) வாெலாடு
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08584.2
பின்றல் இல் ெவள்ளத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முைறபடப்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபழ்வாய் $கம்ப.08584.3
அன்றிலின் உருவது ஆய அணிவகுத்து அைமந்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08584.4
புரந்தரன் ெசருவில் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயது
புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஏழும் $கம்ப.08585.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) தவித்து ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபரும் காலத்துள்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைத
$கம்ப.08585.2
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ைகயின் வாங்கி $கம்ப.08585.3
சிரம் ெபாதிந்து_வி.எச்.(ெபாதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர அஞ்ச
ஊதினான் திைசயும் சிந்த $கம்ப.08585.4
சங்கத்தின் முழக்கம் ேகட்ட கவிப் ெபருந்தாைன தள்ளி $கம்ப.08586.1
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவி புக
விலங்கு சிந்தி $கம்ப.08586.2

எங்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்னா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இrந்தேபால் இrந்த ஏைழ $கம்ப.08586.3
பங்கத்தன் மைல வில் அன்ன சிைல ஒலி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.08586.4
கீ ண்டன ெசவிகள் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கிழிந்தன
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08587.1
மீ ண்டன கால்கள் ைகயின் விழுந்தன மரனும் ெவற்பும் $கம்ப.08587.2
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலந்தன மயிரும்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08587.3
மாண்டனம் அன்ேறா என்ற வானரம் எைவயும் மாேதா $கம்ப.08587.4
ெசங்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேசயும் சமீ ரணன்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தானும் $கம்ப.08588.1
அங்கதப் ெபயrனானும் அண்ணலும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும்
$கம்ப.08588.2
ெவங்கதி ெமௗலிச் ெசங்கண் வடணன்

முதல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08588.3
இங்கு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நின்றா அல்லது இrந்தது குரங்கின்
ஈட்டம் $கம்ப.08588.4
பைடப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைலவ
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பல்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவைல $கம்ப.08589.1
உைடப்பு உறு புனலின் ஓட ஊழிநாள் உவr ஓைத $கம்ப.08589.2
கிைடத்திட முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆத்துக்
கிளந்தது நிருத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.08589.3

அைடத்தது திைசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அன்னவ அகத்த ஆனா
$கம்ப.08589.4
மாருதி அலங்கல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வயிரத்
ேதாள்ேமல் $கம்ப.08590.1
வரனும்

வாலி ேசய்தன் விறல்ெகழு சிகரத் ேதாள்ேமல் $கம்ப.08590.2
ஆrயற்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் ஏறின அமர
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08590.3
ேவr அம் பூவின் மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந்தன இைடவி டாைம $கம்ப.08590.4
விைடயின்ேமல் கலுழன் தன்ேமல் வில்லின விளங்குகின்ற $கம்ப.08591.1
கைட இல் ேமல் உயந்தா காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) இருவரும் கடுத்தா கணுற்று
$கம்ப.08591.2
அைடயின் ேமருைவயும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று அன்னா
$கம்ப.08591.3
ெதவுைடயின்ேமல் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) தாரா ேதாளின்ேமல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08591.4
நலன் முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெநடும்பைடத் தைலவ நின்றா
$கம்ப.08592.1
தாலமும் மைலயும் ஏந்தித் தாக்குவான் சைமயுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.08592.2
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானிலக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.08592.3
ேமல் அம விைளைவ உன்னி விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் $கம்ப.08592.4

கடவுள பைடகள் நும்ேமல் ெவய்யவன் துரந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.08593.1
தைட உள அல்ல தாங்கும் தன்ைமயி அல்லி தாக்கிற்கு $கம்ப.08593.2
இைட உளது எம்பால் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்
நிைர நிற்றி ஈண்டு இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.08593.3
பைட உள தைனயும் இன்று எம் வில்ெதவுழில் பாத்தி என்றான் $கம்ப.08593.4
அருள்முைற அவரும் நின்றா ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஆழி $கம்ப.08594.1
உருள்முைற ேதrன் மாவின் ஓைட மால்வைரயின் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
$கம்ப.08594.2
இருள்முைற நிருத தம்ேமல் ஏவின இைமப்பிேலாரும் $கம்ப.08594.3
மருள் முைற எய்திற்று என்ப சிைல வழங்கு அசனி மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.08594.4
இைமப்பதன் முன்னம் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராக்கத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தன்ைனக் $கம்ப.08595.1
குைமத் ெதவுழில் புrந்த வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தனுத் ெதவுழில்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்று எம்மால் $கம்ப.08595.2
அைமப்பது என் பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ ேமரு என்று
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லால் $கம்ப.08595.3
உைமக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புரங்களின் ஒருங்கி
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08595.4
ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) சிைலயின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.)
சித்து என்று ஓதும் $கம்ப.08596.1

வரருள்

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

கண்டான் வழ்ந்தன

வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

என்னும் $கம்ப.08596.2
பாrன்ேமல் ேநாக்கின் அன்ேறல் பட்டன பட்டா என்னும் $கம்ப.08596.3
ேபாrன்ேமல் ேநாக்கு இலாத இருவரும் ெபாருத பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
$கம்ப.08596.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பட்டனேவா என்றான் இரதம் இற்றனேவா என்றான்
$கம்ப.08597.1
மான மா வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மறிந்து ஒழிந்தனேவா என்றான் $கம்ப.08597.2
ஏைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க யாரும் இல்ைலேயா
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.08597.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய பிணத்தின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) மைறத்தலின்
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) உற்றான் $கம்ப.08597.4
ெசய்கின்றா இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ெவம்ேபா சிைதகின்ற
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநாக்கின் $கம்ப.08598.1
ஐயம்தான் இல்லா ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அறுபதும் அவிக என்று
$கம்ப.08598.2
ைவகின்றா அல்ல ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வrசிைல
வலத்தால் மாள $கம்ப.08598.3
எய்கின்றா அல்ல ஈது எவ்_இந்திர சாலம் என்றான் $கம்ப.08598.4
அம்பின் மா மைழைய ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உதிரத்தின் ஆற்ைற ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08599.1

உம்பrன் அளவும் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிணக்குன்றின் உயைவ
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08599.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அற
உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தின் குப்ைபைய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ற $கம்ப.08599.3
தும்பிைய ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

சுந்தரத் ேதாைள
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08599.4
மைலகைள ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானுறக் குவிந்த வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.)
$கம்ப.08600.1
தைலகைள ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

சரங்கைள
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08600.2
உைலெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறியின் உக்க பைடக்கலத்து
ஒழுக்ைக ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08600.3
சிைலகைள ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஏற்று இடியிைனச் ெசவியின்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08600.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதைர ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆைனைய அலங்கல் மாைவ $கம்ப.08601.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தைலைய ஆழிப் பைடகைள அறுத்தும் அப்பால்
$கம்ப.08601.2

ேபாயின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேவகத் தன்ைமையப் புrந்து
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08601.3
பாய்வன பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு இலாப் பரப்ைபப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08601.4
அறுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆய அரக்கதம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
$கம்ப.08602.1
எறிவன எய்வ ெபய்வ எற்றுறு பைடகள் யாவும் $கம்ப.08602.2
ெபாறிவனம் ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலச்
சாம்பராய்ப் ேபாயது அல்லால் $கம்ப.08602.3
ெசறிவன இல்லா ஆற்ைறச் சிந்ைதயால் தெரழுய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08602.4
வயிறு அைலத்து ஓடிவந்து ெகாழுநேமல் மகளி_ெப.) மாழ்கி $கம்ப.08603.1
குயில்தலத்து உக்க என்னக் குைழகின்ற குைழைவ
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08603.2
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அைலத்து இடிக்கும் ேபழ்வாய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இலா யாக்ைக ஈட்டம் $கம்ப.08603.3
பயில்தைல பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பாrல் படிகிலாப் பரப்ைபப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08603.4
அங்கத அநந்த ேகாடி உள எனும் அனும என்பாக்கு $கம்ப.08604.1
இங்கு இனி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைல
ேபாலும் என்றும் $கம்ப.08604.2
எங்கும் இம் மனித என்பா இருவேரெகால் என்று
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08604.3

சிங்க ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

கடுைமையத்
தெரழுகிலாதான் $கம்ப.08604.4
ஆக்கின்ற அமரதம்ைம
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்கு அவகள்
அள்ளித் $கம்ப.08605.1
தூக்கின்ற பூைவ ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துடிக்கின்ற இடத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08605.2
பாக்கின்ற திைசகள் எங்கும் படும் பிணப் பரப்ைப
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08605.3
ஈக்கின்ற குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) யாற்றில் யாைனயின் பிணத்ைத
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08605.4
ஆயிர ேகாடித் ேதரும் அரக்கரும் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்லா $கம்ப.08606.1
மா இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாய்ந்தவா கண்டும் வல்ைல $கம்ப.08606.2
ேபாயின குரக்குத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) புகுந்தில அன்ேற ெபான் ேதத்
$கம்ப.08606.3
தயவன்தன்ேமல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பயத்தினால் கலக்கம் தரா $கம்ப.08606.4
தளப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அறுபதும் தலத்தது ஆக $கம்ப.08607.1
அளப்ப அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேதrன் உள்ளது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ேகாடி ஆக $கம்ப.08607.2

துளக்கமில் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேதாளும்
ேபாத்ெதவுழிலும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08607.3
அளப்ப அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேதாைளக் ெகாட்டி அஞ்சைன
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆத்தான் $கம்ப.08607.4
ஆ இைட அநுமன் ஆத்த ஆப்பு ஒலி அசனி ேகளா $கம்ப.08608.1
ேதrைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தா

சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) பைடகள் சிந்தி $கம்ப.08608.2
பாrைட இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகப் பாrத்தா
ைபம்ெபான் இஞ்சி $கம்ப.08608.3
ஊrைட நின்றுளாரும் உயிrேனாடு உதிரம் கான்றா $கம்ப.08608.4
அஞ்சினி ேபாமின் இன்று ஓ ஆப்பு ஒலிக்கு அழியற்பாலி $கம்ப.08609.1
ெவஞ்சமம் விைளப்பது என்னா நரும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரேராடு

$கம்ப.08609.2
துஞ்சினி ேபாலும் அன்ேற என்று அவச் சுளித்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08609.3
மஞ்சினும் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெமய்யான் இருவேமல்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08609.4
அக்கணத்து ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்டி ஆயிர
ேகாடித் ேதரும் $கம்ப.08610.1
புக்கன ேநமிப் பாட்டில் கிழிந்தது புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) என்ன $கம்ப.08610.2
திக்கு இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சிரம் ெபாதி
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிந்தி $கம்ப.08610.3

உக்கன விசும்பின் மீ ன்கள் உதிந்திட ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) உட்க $கம்ப.08610.4
மாற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைளயவன் வைளவில்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கரத்து $கம்ப.08611.1
ஏற்றிைன வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்புவான் இகல்
$கம்ப.08611.2
ஆற்றலன் அரவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசப்ப ஆ அம $கம்ப.08611.3
ேதாற்றனன் என்று எைன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசால்லுமால் $கம்ப.08611.4
காக்கவும் கிற்றிலன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நண்பைர $கம்ப.08612.1
ேபாக்கவும் கிற்றிலன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெபாய்ப் பிணி $கம்ப.08612.2
ஆக்கவும் கிற்றிலன் ெவன்றி ஆருயி $கம்ப.08612.3
நக்கவும் கிற்றிலன் என்று நின்றதால் $கம்ப.08612.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பைக எனும் இவைன என் சரம் $கம்ப.08613.1
அந்தரத்து அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறுக்கலாது எனின்
$கம்ப.08613.2
ெவந்ெதாழிற் ெசய்ைகயன் விருந்தும் ஆய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
$கம்ப.08613.3
ைமந்தrல் கைட எனப் படுவன் வாழியாய் $கம்ப.08613.4
நின்னுைட முன்ன இந் ெநறி இல் நைமயான் $கம்ப.08614.1
தன்னுைடச் சிரத்ைத என் சரத்தின் தள்ளினால் $கம்ப.08614.2
ெபான்னுைட வைனகழல் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெபான் ேதாளினாய்
$கம்ப.08614.3

என்னுைட அடிைமயும் இைசயிற்று ஆம் அேரா $கம்ப.08614.4
ெநடியன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் கண்டு
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என் $கம்ப.08615.1
அடுசரம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அறுக்கலாது எனின் $கம்ப.08615.2
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உணத்துெவன் உனக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முயல் $கம்ப.08615.3
அடிைமயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறுவதாக என்றான்
$கம்ப.08615.4
வல்லவன் அவ்வுைர
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏல்ைவயுள்
$கம்ப.08616.1
அல்லல் நங்கினம் என அமர ஆத்தன $கம்ப.08616.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உலகங்கள் யாவும்
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.08616.3
நல்லறம் ஆத்தது நமனும் ஆத்தனன் $கம்ப.08616.4
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தினன் முளrக்
கண்ணனும் $கம்ப.08617.1
அறிவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அடுவல் என்று அைமதி ஆம் எனின் $கம்ப.08617.2
இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும் $கம்ப.08617.3
ெவறுவிய ேவறு இனி விைளவது யாது என்றான் $கம்ப.08617.4

ெசால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ெதவுழுது
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08618.1
பல ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதெராடும் அரக்க பண்ைணையக்
$கம்ப.08618.2
ெகால்வல் இங்கு அன்னது காண்டிெகால் எனா $கம்ப.08618.3
ஒல்ைலயில் எழுந்தனன் உவைக உள்ளத்தான் $கம்ப.08618.4
அங்கதன் ஆத்தனன் அசனி ஏறு என $கம்ப.08619.1
மங்குல்நின்று அதிந்தன வயவன் ேதபுைன $கம்ப.08619.2
சிங்கமும் நடுக்குற திருவின் நாயகன் $கம்ப.08619.3
சங்கெமான்று ஒலித்தது கடலும் தள்ளுற $கம்ப.08619.4
எழு மழு சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ஈட்டி ேதாமரம் $கம்ப.08620.1
முழு முரண் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முசுண்டி மூவிைல
$கம்ப.08620.2
கழு அயில் கப்பணம் கவண்கல் கன்னகம் $கம்ப.08620.3
விழுமைலக்கு இரட்டிவிட்டு அரக்க வசினா

$கம்ப.08620.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம் விண்ணின்நின்று ஒருங்கு
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என $கம்ப.08621.1
வாெனலாம் மண்ெணலாம் மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தன $கம்ப.08621.2
தாெனலாம் துணிந்து ேபாய்த் தகந்து சாய்ந்தன $கம்ப.08621.3
ேவனிலான் அைனயவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெவம்ைமயால் $கம்ப.08621.4

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைடயின் அச்சு
இறும் $கம்ப.08622.1
பாய்பrக் குலம்படும் பாக ெபான்றுவ $கம்ப.08622.2
நாயக ெநடுந்தைல துமியும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அற $கம்ப.08622.3
த எழும் புைக எழும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) தயுமால் $கம்ப.08622.4
அடி அறும் ேத முரண் ஆழி அச்சு இறும் $கம்ப.08623.1
வடி ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல அறும் கவசம் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அறும் $கம்ப.08623.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அறும் குைட அறும் ெகாற்ற வரதம்

$கம்ப.08623.3
முடி அறும் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறும் முகிலும் சிந்துமால் $கம்ப.08623.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ உறுப்பு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேத பr $கம்ப.08624.1
மன்னவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பைடஞ மற்றுளா $கம்ப.08624.2
என்ன ஓ தன்ைமயும் தெரழுந்தது இல்ைலயால் $கம்ப.08624.3
சின்னபின்னங்களாய் மயங்கிச் சிந்தலால் $கம்ப.08624.4
தந்ைதய ேதrைடத் தனய வன்தைல $கம்ப.08625.1
வந்தன தாைதய வயிர வான்சிரம் $கம்ப.08625.2
சிந்தின காதலக்கு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதrைட $கம்ப.08625.3
அந்தரத்து அம்ெபாடும் அற்று எழுந்தன $கம்ப.08625.4
ெசம்ெபருங் குருதியின் திகழ்ந்த ெசங்கண் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கம்ப.08626.1

ெகாம்ேபாடும் பரைவயில் திrயும் ெகாட்பு என $கம்ப.08626.2
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) ஆம் ெதவுைடயலா தடக்ைக தூணி வாங்கு
$கம்ப.08626.3
அம்ெபாடும் துணிந்தன சிைலெயாடு அற்றன $கம்ப.08626.4
தடிவன ெகாடுஞ்சரம் தள்ள தள்ளுற $கம்ப.08627.1
மடிவன ெகாடிகளும் குைடயும் மற்றவும் $கம்ப.08627.2
முடிவு அறு ெபரும்பிணக் களத்தின் ெமாய்த்தன $கம்ப.08627.3
படிவன ஒத்தன பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பன்ைமய $கம்ப.08627.4
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் ேதரும் $கம்ப.08628.1
குந்து வல் ெநடுஞ்சிைல முதல் பைடகளும் ெகாடியும் $கம்ப.08628.2
இந்தனங்கள் ஆய் இறந்தவ விழிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08628.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பிணம் விழுங்கின கழுதுகள்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08628.4
சில்லி ஊடு அறச் சிதறின சில சில ேகாத்த $கம்ப.08629.1
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடியப் $கம்ப.08629.2
புல்லி மண்ணிைடப் புரண்டன சில சில ேபா ஆள் $கம்ப.08629.3
வில்லி சாரதிெயாடும் பட திrந்தன ெவறிய $கம்ப.08629.4
அலங்கு பல்மணிக் கதிரன குருதியின் அழுந்தி $கம்ப.08630.1
விலங்கு ெசஞ்சுட விடுவன ெவளி இன்றி
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08630.2

குலம்ெகாள் ெவய்யவ மறுகிடத் தயிைடக் குளித்த $கம்ப.08630.3
இலங்ைக மாநக மாளிைக நிகத்தன இரதம் $கம்ப.08630.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இராமனும் அயில் முகப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.08631.1
ேசாைன மாrயின் ெசாrந்தனன் அனுமைனத் தூண்டி $கம்ப.08631.2
வான மானங்கள் மறிந்து எனத் ேத எலாம் மடிய $கம்ப.08631.3
தானும் ேதருேம ஆயினன் இராவணன் தனயன் $கம்ப.08631.4
பல் விலங்ெகாடு புரவிகள் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத
பரைவ $கம்ப.08632.1
வல் விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் அரக்கதம்
குழாத்ெதவுடு மடிய $கம்ப.08632.2
வில்விலங்கிய வரைர

ேநாக்கினன் ெவகுண்டான் $கம்ப.08632.3
ெசால் விலங்கலன் ெசால்லினன் இராவணன் ேதான்றல் $கம்ப.08632.4
இருவி என்ெனாடு ெபாருதிேரா அன்று எனின் ஏற்ற $கம்ப.08633.1
ஒருவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி தருதிேரா உம்
பைடேயாடும் $கம்ப.08633.2
ெபாருது ெபான்றுதல் புrதிேரா உறுவது புகலும் $கம்ப.08633.3
தருவல் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எனச் சலித்தான்
$கம்ப.08633.4
வாளின் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைலத் ெதவுழிலின் மல்லினின் மற்ைற
$கம்ப.08634.1
ஆள் உற்று எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடக்கலம்
எவற்றினும் அமrல் $கம்ப.08634.2

ேகாள் உற்று உன்ெனாடு குறித்தது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிெகாள்வான் $கம்ப.08634.3
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உற்ேறன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சரதம் என்று
இலக்குவன் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08634.4
முன் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன் தம்முைன முைற
தவித்து உனக்குப் $கம்ப.08635.1
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குெவன் பின் பிறந்ேதாைய $கம்ப.08635.2
முன்பு இறந்தவன் ஆக்குெவன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) முடிேயேனல்
$கம்ப.08635.3
என் பிறந்ததனால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இராவணற்கு என்றான் $கம்ப.08635.4
இலக்குவன் எனும்ெபய உனக்கு இையவேத என்ன $கம்ப.08636.1
இலக்கு வன்கைணக்கு ஆக்குெவன் இதுபுகுந்து இைடேய $கம்ப.08636.2
விலக்குவன் என விைடயவன் விலக்கினும் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

$கம்ப.08636.3
விலக்குவன் இதுகாணும் உன் தைமயனும் விழியால் $கம்ப.08636.4
அறுபது ஆக்கிய ெவள்ளத்தின் அரக்கைர அம்பால் $கம்ப.08637.1
இறுவது ஆக்கிய இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) வில்lரும் கண்டு
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08637.2
மறுவது ஆக்கிய எழுபது ெவள்ளமும் மாள $கம்ப.08637.3
ெவறுவிது ஆக்குெவன் உலைக இக்கணத்தின் ஓவில்லால் $கம்ப.08637.4
கும்பகன்னன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ந அம்பிைடக் குைறத்த
$கம்ப.08638.1

தம்பி அல்லன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இராவணன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமிேயன் $கம்ப.08638.2
எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாைதக்கும் இருவ $கம்ப.08638.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புண் ந ெகாடு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழிப்ேபன் எனத்
தந்தான் $கம்ப.08638.4
அரக்க என்பது ஓ ெபய பைடத்தக்கு எலாம் அடுத்த $கம்ப.08639.1
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்கடன்
ெசயவுளன் வடணன்

ேபாந்தான் $கம்ப.08639.2
கரக்கும் நுந்ைதக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசயக் கடவன கடன்கள் $கம்ப.08639.3
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசயும்
என்றனன் இைளேயான் $கம்ப.08639.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அயில் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அரக்கன் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழன்றான் $கம்ப.08640.1
வானும் ைவயமும் திைசகளும் யாைவயும்
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08640.2
பால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவைலையப் பருகுவ சுட முகப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.08640.3
ேசாைன மாrயின் இருமடி மும்மடி ெசாrந்தான் $கம்ப.08640.4
அங்கதன்தன் ேமல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அவற்றினுக்கு இரட்டி
$கம்ப.08641.1
ெவங்கண் மாருதி ேமனிேமல் ேவறு உள வரச்
 $கம்ப.08641.2
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அன்னவ ஆக்ைகேமல் உலப்பு இல
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08641.3

எங்கும் ெவங்கைண ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
$கம்ப.08641.4
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைமந்தன்ேமல் இராமன்ேமல் இராவணி இகலி
$கம்ப.08642.1
விைளயும் வன்ெதவுழில் வானர வரேமல்

ெமய்யுற்று $கம்ப.08642.2
உைளய ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் ெசாrந்தனன் நாழிைக
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.08642.3
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மண்டலப்
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) என நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
வrவில் $கம்ப.08642.4
பச்சி மத்தினும் முகத்தினும் மருங்கினும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.08643.1
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யவன் கதி என உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08643.2
கச்சம் உற்றவன் ைகக்கைணக் கடுந்ெதவுழில் காண $கம்ப.08643.3
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்றன கண்
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கின அமர
$கம்ப.08643.4
ெமய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி $கம்ப.08644.1
தெயமூவப் ேபாக் கைணக்கு அத்துைணக்கு அத்துைண
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08644.2
ஐயற்கு ஆங்கு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இலான் அைறந்த $கம்ப.08644.3
ெபாய்யின் ேபாம்படி ேபாக்கினன் கடிதினில் புக்கான் $கம்ப.08644.4

பிறகு நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ெபருந்தைக இளவைலப் பிrயான் $கம்ப.08645.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று என
அரக்கன்ேமல் சரம் துரந்து அருளான் $கம்ப.08645.2
இறவு கண்டில இருவரும் ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $கம்ப.08645.3
விறகின் ெவந்தன விசும்பிைடச் ெசறிந்தன விசிகம் $கம்ப.08645.4
மாடு எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவதம் கைணகளும்
வழங்க $கம்ப.08646.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எrந்தன கனம் வைர எrந்தன கனக $கம்ப.08646.2
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

எrந்தன ேவைலகள் எrந்தன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கம்ப.08646.3
ஊடு எrந்தன ஊழியின் எrந்தன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.08646.4
படம்ெகாள் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண துறந்தவற்கு இைளயவன்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.08647.1
விடம்ெகாள் ெவள்ளத்தின் ேமலன வருவன விலக்கி $கம்ப.08647.2
இடங்க ஏறு என எறுழ்வலி அரக்கன் ேத ஈக்கும் $கம்ப.08647.3
மடங்கல் ஐ இரு நூற்ைறயும் கூற்றின்வாய் மடுத்தான் $கம்ப.08647.4
ேத அழிந்திட ேசமத் ேத பிறிது இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08648.1
ஊ அழிந்திடத் தனி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிரவன்
ஒத்தான் $கம்ப.08648.2
பா அழிந்தது குரங்கு எனும் ெபய என பைகத்த $கம்ப.08648.3

சூ அழிந்திடத் துரந்து அ(ன்)ன சுடுசரம் ெசாrந்தான $கம்ப.08648.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத மிைச
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா அங்கதன் அலங்கல்
$கம்ப.08649.1
ெகாற்றத் ேதாளினும் இலக்குவன் புயத்தினும் குளித்து $கம்ப.08649.2
முற்ற எண்ணிலா முரண் கைண தூத்தனன் முரண் ேபா $கம்ப.08649.3
ஒற்ைறச் சங்கு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதினன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உைலய $கம்ப.08649.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஊதிய தசமுகன் தனிமகன் தrத்த $கம்ப.08650.1
கங்கணத்ெதவுடு கவசமும் மூட்டு அறக் கழல $கம்ப.08650.2
ெவங் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உரும் என
வசி
 $கம்ப.08650.3
சிங்க ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிைலைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்தான்
$கம்ப.08650.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமுகில் வண்ணனும்
கமலக்கண் கலுழ $கம்ப.08651.1
துண்ட ெவண்பிைற நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) என முறுவலும்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08651.2
அண்டம் உண்ட தன்வாயினால் ஆமின் என்று அருள $கம்ப.08651.3
விண்டது அண்டம் என்று உைலந்து இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆத்தன வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08651.4
கண் இைமப்பதன் முன்புேபாய் விசும்பிைடக் கரந்தான் $கம்ப.08652.1

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆக்ைக கண்டு அறிகிலன் ஆழிப்
$கம்ப.08652.2
பண்ணவற்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பிைழக்குேமல்
படுக்கும் நம்பைடைய $கம்ப.08652.3
எண்ணம் மற்று இைல அயன் பைட ெதவுடுப்பல் என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08652.4
ஆன்றவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பகதலும் அறநிைல வழாதாய்
$கம்ப.08653.1
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தணன் பைடக்கலம்
ெதவுடுக்கில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.08653.2
மூன்ைறயும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் $கம்ப.08653.3
சான்றவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தவிந்தனன் உணவுைடத் தம்பி
$கம்ப.08653.4
மைறந்துேபாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சனும்
அவருைட மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.08654.1
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெயமூவ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைடக்கலம் ெதவுடுப்பதற்கு அைமந்தான் $கம்ப.08654.2
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவேத கருமம் இப்ெபாழுது
எனப் ெபயந்தான் $கம்ப.08654.3
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ஆவலம் ெகாட்டின சிrத்தா $கம்ப.08654.4
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சரத்ெதவுடு ெசம்மைழ விசும்பிைடச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08655.1

மஞ்சின் மாமைழ ேபாயினதாம் என
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08655.2
அஞ்சினான் அகன்றான் என அறிந்தன ஆத்தா $கம்ப.08655.3
ெவஞ்சினம் தருகளிப்பின வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08655.4
உைடந்த வானரச் ேசைனயும் ஓத ந உவr $கம்ப.08656.1
அைடந்தது ஆம் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $கம்ப.08656.2
ெதவுடந்து ெசன்றது ேதாற்றவன் யாவக்கும் ேதாற்றான் $கம்ப.08656.3
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலேபால் கலங்குறும்
இலங்ைகையக் கலந்தான் $கம்ப.08656.4
எல் ெகாள் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடக்கலம்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ேமல் விடாமுன் $கம்ப.08657.1
முற்ெகாள்ேவன் எனு முயற்சியன் மைறமுைற ெமாழிந்த $கம்ப.08657.2
ெசால்ெகாள் ேவள்வி ேபாய்த் ெதவுடங்குவான் அைமந்தவன் துணிைவ
$கம்ப.08657.3
மல் ெகாள் ேதாளவ உணந்தில அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) மறந்தா_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.08657.4
அனுமன் அங்கதன் ேதாளின்நின்று இழிந்தன
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08658.1
தனுவும் ெவங்கைணப் புட்டிலும் கவசமும் தடக்ைகக்கு $கம்ப.08658.2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகாைதயும் துறந்தன இருந்தன இைமேயா
$கம்ப.08658.3

பனிமல ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தன
வாழ்த்து ஒலி பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08658.4
ஆத்த ேசைனயின் அமைல ேபாய் விசும்பிைன அைலக்க $கம்ப.08659.1
ஈத்த ேதெராடும் கடிது ெசன்றான்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவி $கம்ப.08659.2
தத்தன்ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) திைசமுகன்
பைடக்கலம் ெசலுத்தப் $கம்ப.08659.3
பாக்கிேலன் முந்திப் படுவல் என்பான் என பட்டான் $கம்ப.08659.4
இரவும் நன்பகலும் ெபரு ெநடுஞ்ெசரு
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08660.1
உரவு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது அருந்துதற்கு
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) $கம்ப.08660.2
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தாழ்த்தது வடண

வல்ைலயின் ஏகி $கம்ப.08660.3
தரவு ேவண்டிெனன் என்றனன் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன்
$கம்ப.08660.4
இன்னேத கடிது இயற்றுெவன் எனத் ெதவுழுது எழுந்தான் $கம்ப.08661.1
ெபான்னின் ேமாலியன் வடணன்

தமெராடும் ேபானான் $கம்ப.08661.2
கன்னல் ஒன்றில் ஓ காலினின் ேவைலையக் கடந்தான் $கம்ப.08661.3
அன்ன ேவைலயின் இராமன் ஈது இைளயவற்கு அைறந்தான் $கம்ப.08661.4
தெயமூவ வான்ெபரும் பைடகட்கு வரன்முைற திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.)
$கம்ப.08662.1

ெமய்ெகாள் பூசைன இயற்றினம்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விதியால் $கம்ப.08662.2
ஐய நானிைவ ஆற்றினன் வருவது ஓ அளவும் $கம்ப.08662.3
ைகெகாள் ேசைனையக் கா எனப் ேபாக்களம் கடந்தான் $கம்ப.08662.4
தந்ைதையக் கண்டு புகுந்துள தன்ைமயும் தன்ேமல் $கம்ப.08663.1
முந்ைத நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடக்கலம் ெதவுடுக்குற்ற முைறயும்
$கம்ப.08663.2
சிந்ைதயுள் புகச் ெசப்பினன் அைனயவன் திைகத்தான் $கம்ப.08663.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என் இனிச் ெசயத் தக்கது இைச என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08663.4
தன்ைனக் ெகால்வது துணிவேரல் தனக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தகுேமல் $கம்ப.08664.1
முன்னக் ெகால்லிய முயல்க என்று அறிஞேர ெமாழிந்தா $கம்ப.08664.2
அந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபாரவ அறிவுறாவைக
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன்தன் $கம்ப.08664.3
ெவல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபாப்பைட விடுதேல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விதியால் $கம்ப.08664.4
ெதவுடுக்கின்ேறன் என்பது உணவேரல் அப்பைட ெதவுடுத்ேத $கம்ப.08665.1
தடுப்ப காண்பேரல் ெகால்லவும் வல்ல அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவத்த
$கம்ப.08665.2
இடுக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகின்றது இல்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ேவள்விைய இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08665.3

முடிப்பல் அன்னவ வாழ்ைவ ஓ கணத்து என்று முடித்தான் $கம்ப.08665.4
என்ைன அன்னவ
மறந்தன_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் இயற்ற $கம்ப.08666.1
துன்னு ேபாப் பைட முடிவு இலாது அவவயின் தூண்டின் $கம்ப.08666.2
பின்ைன நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) புrவல் என்று
அன்னவன் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08666.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்நின்ற மேகாதரற்கு இம்ெமாழி
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08666.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நூறுைட ெவஞ்சினச் ேசைனைய வர $கம்ப.08667.1
அள் இைலப்பைட அகம்பைன முதலிய அரக்க $கம்ப.08667.2
எள் இல் எண் இல தம்ெமாடு விைரந்தைன ஏகி $கம்ப.08667.3
ெகாள்ைள ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு இயற்றுதி மனிதைரக் குறுகி
$கம்ப.08667.4
மாைய என்றன வல்லன யாைவயும் வழங்கி $கம்ப.08668.1
த இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரப்பிைனச் ெசறிவு உறத்
திருத்தி $கம்ப.08668.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒருத்தேன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ைறயும் நிமிவாய் $கம்ப.08668.3
ேபாய் உருத்தவ உயி குடித்து உதவு எனப் புகன்றான் $கம்ப.08668.4
என்ற காைலயின் என்றுெகால் ஏவுவது என்று $கம்ப.08669.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கனும் உவைகயின் நிமிந்தான் $கம்ப.08669.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதமிைச ஏறினன்
இராக்கத ெசறிந்தா $கம்ப.08669.3
குன்று சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதகrக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அன்ன குறியா $கம்ப.08669.4
ேகாடி ேகாடி நூறாயிரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08670.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைனகள் அணிெதவுறும்
அணிெதவுறும் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08670.2
ஓடு ேதக்குலம் உலப்பு இல ேகாடி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08670.3
ேகடு இல் வாம்பr கணக்ைகயும் கடந்தன
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08670.4
பைடக்கலங்களும் பருமணிப் பூண்களும் பகுவாய் $கம்ப.08671.1
இைடக் கலந்தன எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இளம்பிைறகளும் எறிப்ப
$கம்ப.08671.2
புைடப் பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெவயில்களும் நிலாக்களும் புரள $கம்ப.08671.3
விைடக் குலங்கள்ேபால் இராக்கதப் பதாதியும்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08671.4
ெகாடிக் குழ இயன ெகாழுந்து எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமற்ெகாள்ள $கம்ப.08672.1
இடிக் குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழு மைழப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலங்கைள இrத்த $கம்ப.08672.2

அடிக் குழ இயிடும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதவுறும் பிதிந்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்த $கம்ப.08672.3
ெபாடிக் குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்டம் பைடத்தவன்
கண்ைணயும் புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08672.4
ஆைன என்னும் மா மைலகளின் இழிமத அருவி $கம்ப.08673.1
வான யாறுகள் வாசி வாய் நுைரெயாடு
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08673.2
கான மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) கல்ெலாடும் ஈத்தன கடிதின் $கம்ப.08673.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாக்க
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபருைமய புணrயுள் புக்க $கம்ப.08673.4
தடித்து மீ ன்குலம் விசும்பிைடத் தயங்குவ சலத்தின் $கம்ப.08674.1
மடித்த வாயின வாெளயிற்று அரக்க தம் வலத்தின் $கம்ப.08674.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்பைட விதித்திட
விதித்திடப் பிறழ்ந்து $கம்ப.08674.3
ெபாடித்த ெவம்ெபாறி ெகாதித்து ேமல் ேபாவன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08674.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூறுைட
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என்று இராவணன் துரந்த $கம்ப.08675.1
அன்ன ேசைனைய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊடு உமிழ்கின்ற அைமதி
$கம்ப.08675.2
முன்னம் ேவைலைய முழுவதும் குடித்தது முைற ஈது $கம்ப.08675.3
என்ன மீ ட்டு உமிழ் தமிழ்முனி ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக
$கம்ப.08675.4
சங்கும் ேபrயும் தாளமும் காளமும் தைலவ $கம்ப.08676.1

சிங்க நாதமும் சிைலயின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலிகளும் சின மாப் $கம்ப.08676.2
ெபாங்கும் ஓைதயும் புரவியின் ஓைதயும் ெபாலந் ேத $கம்ப.08676.3
ெவங்கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலைக $கம்ப.08676.4
புக்க தாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபாப்பைட பறந்தைலப் புறத்தில்
$கம்ப.08677.1
ெதவுக்கதால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானரத் தாைனயும் துவன்றி
$கம்ப.08677.2
ஒக்க ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
உறுக்கின தெழழுத்தன உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08677.3
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வான்பைட விடுகைண மாமைழ விலக்கி $கம்ப.08677.4
குன்று ேகாடியும் ேகாடிேமல் ேகாடியும்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08678.1
ெவன்றி வானர வரகள்

முகம்ெதவுறும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08678.2
ஒன்றின் நால்வரும் ஐவரும் இராக்கத உலந்தா $கம்ப.08678.3
ெபான்றி வழ்ந்தன

ெபாருகr பாய்பr ெபாலந்ேத $கம்ப.08678.4
மழுவும் சூலமும் வலயமும் நாஞ்சிலும் வாளும் $கம்ப.08679.1
எழுவும் ஈட்டியும் ேதாட்டியும் எழுமுைனத் தண்டும் $கம்ப.08679.2
தழுவும் ேவெலாடு கைணயமும் பகழியும்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08679.3
குழுவிேனாடு பட்டு உருண்டன வானரக் குலங்கள் $கம்ப.08679.4
முற்கரங்களும் முசலமும் முசுண்டியும் முைளயும் $கம்ப.08680.1

சக்கரங்களும் பிண்டி பாலத்ெதவுடு தண்டும் $கம்ப.08680.2
கப்பணங்களும் வைளயமும் கவண் உமிழ் கல்லும் $கம்ப.08680.3
ெவற்பு இனங்கைள நுறுக்கின கவிகைள வழ்த்த

$கம்ப.08680.4
கதி அயில்பைடக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
முைறமுைற கடாவ $கம்ப.08681.1
அதி பிணப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்றுகள் படப்பட
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08681.2
உதிரம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஆறுகள் திைசதிைச
ஓட $கம்ப.08681.3
எதி நடக்கில குரங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அரக்கரும் இயங்கா $கம்ப.08681.4
யாவ ஆங்கு இகல் வானர ஆயின எவரும் $கம்ப.08682.1
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆதலின் அவெராடும் விசும்பிைடத் திrந்தா
$கம்ப.08682.2
ேமவு காதலின் ெமலிவுறும் அரம்ைபய
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08682.3
ஆவி ஒன்றிடத் தழுவின பிrவுேநாய் அகன்றா $கம்ப.08682.4
கரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுேம கடனா $கம்ப.08683.1
இரக்கேம முதல் தருமத்தின் ெநறி ஒன்றும் இல்லா $கம்ப.08683.2
அரக்கைரப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.)
ஆக்கின அமலன் $கம்ப.08683.3
சரத்தின் ேமல் இனிப் பவித்திரம் உள எனத் தகுேம $கம்ப.08683.4
அந்தகன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக்கலம் மந்திரத்து அைமத்தான்
$கம்ப.08684.1

இந்து ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கரும்
யாைனயும் ேதரும் $கம்ப.08684.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வந்தன வானகம் இடம்ெபறா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.08684.3
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்ெதவுறும் திrந்தான் $கம்ப.08684.4
கும்ப கன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிரம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) குன்றின்
$கம்ப.08685.1
ெவம்பு ெவஞ்சுட விrப்பது ேதவைர ேமல்நாள் $கம்ப.08685.2
தும்ைபயின் தைலத் துரந்தது சுட மணித் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.08685.3
இம்ப ஞாலத்ைத ெநளிப்பது மாருதி எடுத்தான் $கம்ப.08685.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அன்று இதுகனல் அன்று என இைமேயா இைடகாணா
$கம்ப.08686.1
ஏற்றம் கடுவிைசேயாடு உயெகாைல
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்பால் $கம்ப.08686.2
சீற்றம் தனது உருவாய் இைட ேதறாதது ஒ மாறு ஆய் $கம்ப.08686.3
கூற்றம் ெகாடுமுைன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என
ெகான்றான் இகல் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08686.4
ெவங்கண் மத மைல ேமல் விைர பrேமல் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ேதேமல்
$கம்ப.08687.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) தரு பைடவரகள்

உடல்ேமல்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைலேமல் $கம்ப.08687.2

எங்குமுளன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என இரு நான்மைற தெரழுக்கும்
$கம்ப.08687.3
ெசங்கண்ணவன் இவேன எனத் திrந்தான் கைல தெரழுந்தான் $கம்ப.08687.4
கிளந்தாைரயும் கிைடத்தாைரயும் கிழித்தான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) விழித்தான்
$கம்ப.08688.1
களம்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குழம்பு ஆம் வைக அைரத்தான்
உருக்கைரத்தான் $கம்ப.08688.2
வளந்தான் நிைல உணந்தா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒருமூன்ைறயும்
வலத்தால் $கம்ப.08688.3
அளந்தானும் முனிவேன என இைமேயாகளும் அயித்தா $கம்ப.08688.4
மத்தக் கr ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மத்தகம் வகிபட்டு உக மண்ேமல்
$கம்ப.08689.1
முத்தின் ெபாலி முழுேமனியன் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) விண்ெதவுடு ெமய்யான்
$கம்ப.08689.2
ஒத்து அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைடயுகம் உற்றுழி உறுகால் ெபார உடுமீ ன்
$கம்ப.08689.3
ெதவுத்தப் ெபாலி கனகம் கிr ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) சுற்றியது ஒத்தான்
$கம்ப.08689.4
இடித்தான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) விசும்ேபாடு என இட்டான் அடி எழுந்தான்
$கம்ப.08690.1
ெபாடித்தான் கடற் ெபருஞ்ேசைனைய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலத்தால் $கம்ப.08690.2
பிடித்தான் மதகr ேத பr பிழம்பு ஆனைவ குழம்பா $கம்ப.08690.3

அடித்தான் உயிகுடித்தான் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தான் பைகதத்தான் $கம்ப.08690.4
நூறாயிரம் மத மால்கr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழிைக நுவல்ேபாது
$கம்ப.08691.1
ஆறாய் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடுஞ் ேசாrயின் அளறு ஆம் வைக
அைரப்பான் $கம்ப.08691.2
ஏறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எனல் ஆய் எழுவய வரைர

இடறி $கம்ப.08691.3
ேதறாது உறு ெகாைல ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச
யாைனயின் திrந்தான் $கம்ப.08691.4
ேத ஏறின பr ஏறின விைட ஏறின சினெவம் $கம்ப.08692.1
கா ஏறின மைல ஏறின கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏறின பலெவம் $கம்ப.08692.2
ேபாேரறின புகேழறின புகுந்தா புைட வைளந்தா $கம்ப.08692.3
ேநேரறின விசும்பு ஏறிட ெநrத்தான் கைததிrத்தான் $கம்ப.08692.4
அrகுல மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன்
$கம்ப.08693.1
பருவலிப் பனசன் என்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடத்தைல
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

யாரும் $கம்ப.08693.2
ெபாருசினம் திருகி ெவன்றிப் ேபாக்கள மருங்கில் புக்கா $கம்ப.08693.3
ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) காணா உயபைடக் கடலின் உள்ளா
$கம்ப.08693.4
ெதவுகும் பைட அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
துைறெதவுறும் அள்ளித் தூவி $கம்ப.08694.1

நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) பைட ஆகக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நரசிங்கம் நடந்தது
என்ன $கம்ப.08694.2
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைடக் கடலுள்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாருதி வர
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கம்ப.08694.3
அகம்பைனக் கிைடத்தான் தண்டால் அரக்கைர அைறக்கும் ைகயான்
$கம்ப.08694.4
மைலப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கழுைத ஐஞ்ஞூற்று இரட்டியான்
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08695.1
தைலத் தடந் ேதரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்ைமக் $கம்ப.08695.2
ெகாைலத் ெதவுழில் அவுணன் பின்ைன இராக்கத ேவடம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08695.3
சிைலத்ெதவுழில் குமரன் ெகால்ல ெதவுல்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசருவில்
தந்தான் $கம்ப.08695.4
பாகசா தனனும் மற்ைறப் பைக அடுந் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.)
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08696.1
ஏக சாதனனும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) புரமும் பண்டு எrத்துடூளானும்
$கம்ப.08696.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாம் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
மற்று இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரங்ெகாடு ெபாரக் கற்றாேர $கம்ப.08696.3
ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் ேமற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.08696.4

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தேடன் என்னின் மற்று
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுதிைர வளாகம் என்னாம் $கம்ப.08697.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடாது அரக்க என்னும் ெபயைரயும்
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னா $கம்ப.08697.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தடா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாளிமைழ துரந்து உருத்துச் ெசன்றான் $கம்ப.08697.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெதவுடா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்ேதாள் அனுமனும் விைரவின்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08697.4
ேதெராடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் ெநருக்கித் தெறமூற $கம்ப.08698.1
காெராடு கனலும் காலும் கிளந்தது ஓ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்ன
$கம்ப.08698.2
வாெராடு ெதவுடந்த ைபம்ெபான் கழலினான் வருதேலாடும் $கம்ப.08698.3
சூெராடும் ெதவுடந்த தண்ைடச் சுழற்றினான் வயிரத் ேதாளான் $கம்ப.08698.4
எற்றின எறிந்த வல்ைல ஏவின எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08699.1
முற்றின பைடகள் யாவும் முைறமுைற முறிந்து சிந்த $கம்ப.08699.2
சுற்றின வயிரத் தண்டால் துைகத்தனன் அமர
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08699.3
கற்றிலன் அன்று கற்றான் கைதயினால் வைதயின் கல்வி $கம்ப.08699.4
அகம்பனும் காணக் காண ஐ இருேகாடி ைகம் மா $கம்ப.08700.1
முகம்பயில் கலினப் பாய்மா முைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க மூr
$கம்ப.08700.2

நுகம்பயில் ேதrேனாடும் நுறுக்கினன் நூழில் தத்தான் $கம்ப.08700.3
உகம்ெபய ஊழிக் காற்றின் உைலவு இலா ேமரு ஒப்பான் $கம்ப.08700.4
படுகளப் பரப்ைப ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பாழிவாய் மடித்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊழிச் $கம்ப.08701.1
சுடுகனற் ெபாறிகள் ெவங்கண் ேதான்றிட ெகாடித்ேத தூண்டி $கம்ப.08701.2
விடுகனல் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) மைழயினும் மும்ைம வசி

$கம்ப.08701.3
முடுகுறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குன்றின்
முட்டினான் முகிலின் ஆப்பான் $கம்ப.08701.4
ெசாrந்தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ேதாளினும் மாபின் ேமலும்
$கம்ப.08702.1
தெரழுந்தன அசனி ேபால்வ தெறறுெபாறி பிதிவ திக்கின் $கம்ப.08702.2
வrந்தன எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) மானச் சிைறகளால் அமர மாைப
$கம்ப.08702.3
அrந்தன வடிம்பு ெபான்ெகாண்டு அணிந்தன வாங்கு கண்ண $கம்ப.08702.4
மாபினும் ேதாளின் ேமலும் வாளிவாய்
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$கம்ப.08703.1
ேசாெபருங் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசாரத் துளங்குவான் ேதறா முன்னம்
$கம்ப.08703.2
ேத இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அருகும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுைதயும் அச்சும் சிந்த
$கம்ப.08703.3
சாரதி புரள வரத்
 தண்டினால் கண்டம் ெசய்தான் $கம்ப.08703.4

வில்லினால் இவைன ெவல்வது அrது என நிருதன்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08704.1
மல்லினால் இயன்ற ேதாளின் வலியினால் வானத் தச்சன் $கம்ப.08704.2
ெகால்லினால் அைமத்தது ஆண்டு ஓ ெகாடுமுைனத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08704.3
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன ேமனியான் கடலின் ஆப்பான் $கம்ப.08704.4
இன்று இவன்தன்ைன விண்ணாடு ஏற்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இலங்ைக ேவந்ைத
$கம்ப.08705.1
ெவன்றியன் ஆக்கி மற்ைற மனிதைர ெவறிய ஆக்கி $கம்ப.08705.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய ெநடிய
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அமர பால் நிறுப்பல் என்னாச் $கம்ப.08705.3
ெசன்றனன் அரக்கன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அனுமன் ேசந்தான்
$கம்ப.08705.4
தாக்கினா வலத்தும் மற்ைற இடத்தினும் திrந்தா சாr $கம்ப.08706.1
ஓக்கினா ஊழின் ஆப்புக் ெகாட்டினா கிட்டினா கீ ழ்த் $கம்ப.08706.2
தூக்கினா சுழற்றினா ேமல் சுற்றினா எற்ற எற்றி $கம்ப.08706.3
நக்கினா_வி.மு.(நக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெநருங்கினா ேபாய்
ெநருக்கினா நங்கினா ேமல் $கம்ப.08706.4
தட்டினா தழுவினா ேமல் தாவினா தைரயிேனாடும் $கம்ப.08707.1
கிட்டினா கிைடத்தா வசிப்

புைடத்தன கீ ழும் ேமலும் $கம்ப.08707.2
கட்டினா காத்தா ஒன்றும் காண்கிலா இறவு கண்ணுற்று $கம்ப.08707.3

ஒட்டினா ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஓடினா ஆதி ேபானா $கம்ப.08707.4
ைமெயாடும் பைகத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிறத்தினான் வயிர மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.08708.1
ெபாய்ெயாடும் பைகத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குணத்தினான் புகுந்து ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08708.2
ெவய்யவன் அதைனத் தண்டால் விலக்கினான் விலக்கேலாடும் $கம்ப.08708.3
ைகெயாடும் இற்று மற்று அக்கைத களம் கண்டது அன்ேற $கம்ப.08708.4
ைகெயாடு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கடெலனக் கலக்கம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08709.1
ெமய்ெயாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்ேயான்
மிடல் உைட இடக்ைக ஓச்சி $கம்ப.08709.2
ஐயைன அலங்கல் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடித்தனன் அடித்த
ஓைச $கம்ப.08709.3
ஒய் என வயிரக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) உருமிேனறு இடித்தது
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08709.4
அடித்தவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அசனி ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) $கம்ப.08710.1
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேறயும் எற்றான்
ெவறுங்ைகயான் பிைழயிற்று என்னா $கம்ப.08710.2
மடித்து வாய் இடத்த ைகயால் மாபிைடக் குத்த வாயால் $கம்ப.08710.3
குடித்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமிழ்வான் என்னக்
கக்கினன் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.08710.4

மீ ட்டும் அக்ைகயால் வசி
 ெசவித் தலத்து எற்ற வழ்ந்தான்

$கம்ப.08711.1
கூட்டினான் உயிைர விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) குழாத்திைட அரக்க
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.08711.2
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் ேகாள் அr
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.08711.3
ஈட்டம் உற்று எதிந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இrந்தன திைசகள் எங்கும்
$கம்ப.08711.4
மாண்டனன் அகம்பன் மண்ேமல் மடிந்தன நிருத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.08712.1
மீ ண்டன குரக்கு வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விழுந்தன சினக் ைக
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கம்ப.08712.2
தூண்டின ெகாடித்ேத அற்றுத் துணிந்தன ெதவுடுத்த வாசி $கம்ப.08712.3
ஆண்தைக இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அடுசிைல
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்பால்
$கம்ப.08712.4
ஆக்கின்ற குரலும் ேகளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்ைறப் $கம்ப.08713.1
ேபக்கின்ற சிைலயின் நாணின் ேபெராலி ேகளான் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08713.2
யாக்கு இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்றது என்பது உணந்திலன் இைசப்ேபா
இல்ைல $கம்ப.08713.3
ேபாக்குன்றம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான் இைனயது ஓ
ெபாருமல் உற்றான் $கம்ப.08713.4
வசின

நிருத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேவைலயில் தெனமூேமல் திக்கின்
$கம்ப.08714.1

ேயாசைன ஏழு ெசன்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் $கம்ப.08714.2
ஆைசயின் இரட்டி ெசன்றான் அrகுலத்து அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அப்பால்
$கம்ப.08714.3
ஈசனுக்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இரட்டிக்கும்
இரட்டி ெசன்றான் $கம்ப.08714.4
மற்ைறேயா நாலும் ஐந்தும் ேயாசைன மைலந்து புக்கா $கம்ப.08715.1
ெகாற்ற மாருதியும் வள்ளல் இலக்குவன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் $கம்ப.08715.2
முற்றினன் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) காவதம் ஒழியப்
பின்னும் $கம்ப.08715.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
நேமற் பாசியின் மிைடந்து துன்ன $கம்ப.08715.4
இைளயவன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல்
எய்துெவன் விைரவின் என்று ஓ $கம்ப.08716.1
உைளவு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தூண்ட ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவங் காலின்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08716.2
கைளவு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நங்கக் கண்டனன்
என்ப மன்ேனா $கம்ப.08716.3
விைளவன ெசருவில் பல்ேவறு
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) குறிகள் ேமய $கம்ப.08716.4
ஆைனயின் ேகாடும் பீலித் தைழகளும் ஆரத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $கம்ப.08717.1
மான மா மணியும் ெபான்னும் முத்தமும் ெகாழித்து வாr $கம்ப.08717.2

மீ ெனன அங்கும் இங்கும் பைடக்கலம் மிளிர
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08717.3
ேபன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடய ஆய குருதிப் ேப ஆறு கண்டான்
$கம்ப.08717.4
ஆைசகள் ேதாறும் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைலக்கின்ற அரக்கதம் ேமல் $கம்ப.08718.1
வசின

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலெயாடும் விசும்ைப முட்டி $கம்ப.08718.2
ஓைசயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் உதிவுற ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
நாளில் $கம்ப.08718.3
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு கல்லின் மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிவேபால் விழுவ
கண்டான் $கம்ப.08718.4
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அரக்க விட்ட பைடக்கலம் வான மாr_ெப.(மாr.)
$கம்ப.08719.1
ஆனவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தத் திைசெயாடும் ெபாறிேயாடு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08719.2
மீ னினம் விசும்பினின்றும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உக வழ்வ

ேபால $கம்ப.08719.3
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) ெதவுடந்த தயின் சுடுவன பலவும் கண்டான்
$கம்ப.08719.4
அருளுைடக் குrசில் வாளி அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) எங்கும் தாமாய்
$கம்ப.08720.1
தெரறுள் உற ெதவுடந்து வசிச்

ெசல்வன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) காண
$கம்ப.08720.2
இருளிைடச் சுடைல ஆடும் எண் புயதது அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வண்ணச்
$கம்ப.08720.3

சுருளுைடச் சைடயின் கற்ைறச் சுற்று எனச் சுடவ கண்டான் $கம்ப.08720.4
ெநய் உறக் ெகாளுத்தப் பட்ட ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என ெபாருப்பின்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08721.1
ெமய் உறக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) தாைர விசும்பு உற விளங்கு கின்ற
$கம்ப.08721.2
ஐயைன கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
என அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.08721.3
ைகவிளக்கு எடுத்தது அன்ன கவந்தத்தின் காடு_ெப.(காடு_ெப.) கண்டான்
$கம்ப.08721.4
ஆெளலாம் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதரும்
ஆைனயும் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாவும் $கம்ப.08722.1
நாெளலாம் எண்ணினாலும் ெதவுைலவு இல நாத இன்றி $கம்ப.08722.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எலாம் குைலய ஓடித் திrவன தாங்கள் ஆற்றும் $கம்ப.08722.3
ேகாள் இலா மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நாட்டுக் குடி எனக் குைலவ கண்டான்
$கம்ப.08722.4
மிடல்ெகாளும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) வானினும் மும்ைம வசி

$கம்ப.08723.1
மடல்ெகாளும் அலங்கல் மாபன் மைலந்திட உைலந்து மாண்டா $கம்ப.08723.2
உடல்களும் உதிர நரும் ஒளிபைடக் கலமும்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08723.3
கடல்களும் ெநடிய கானும் கா தவழ் மைலயும் கண்டான் $கம்ப.08723.4
சுழித்து எறி ஊழிக் காலின் துருவினன் ெதவுடரும் ேதான்றல் $கம்ப.08724.1

தழிக்ெகாண்ட குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவைல தாவுவான் தனிப்ேப அண்டம்
$கம்ப.08724.2
கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உரும் ஏறு ேகட்டான்
$கம்ப.08724.3
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிகாலத்து ஆக்கும்
ஆகலிக்கு இரட்டி ஆத்தான் $கம்ப.08724.4
ஆத்த ேப அமைல ேகளா அணுகினன் அனுமன் எல்லா $கம்ப.08725.1
வாத்ைதயும் ேகட்கல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வள்ளல் $கம்ப.08725.2
பாப்பதன் முன்னம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணிந்தனன்
விசயப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $கம்ப.08725.3
தூத்தைன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தழுவினன்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08725.4
அrகுல வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஐய யாண்ைடய அருக்கன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.08726.1
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) உைனச் ெசய்தது எவ்வாறு அங்கதன்
பிrந்தது_ெதா.ெப.(பிr_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) எங்ேக $கம்ப.08726.2
விr இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரைவச்ேசைன ெவள்ளத்து விைளந்தது ஒன்றும்
$கம்ப.08726.3
தெரழுகிலன் உைரத்தி என்றான் ெசன்னிேமல் ைகயன் ெசால்வான் $கம்ப.08726.4
ேபாயினா ேபாயவாறு ேபாயினது அன்றி ேபாrல் $கம்ப.08727.1
ஆயினா ஆயது ஒன்றும் அறிந்திெலன் ஐய யாரும் $கம்ப.08727.2

ேமயினா ேமய ேபாேத தெரழுவது விைளந்தது என்றான் $கம்ப.08727.3
தாயினான் ேவைலேயாடும் அயிந்திரப் பரைவ தன்ைன $கம்ப.08727.4
மந்திரம் உளதால் ஐய உணவுறும் மாைலத்து
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உன் $கம்ப.08728.1
சிந்ைதயின் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்யற்
பாற்றுஎனின் ெசய்தி தெவமூவ $கம்ப.08728.2
தந்திரம் இதைனத் தெயமூவப் பைடகளால் சைமப்பின் அல்லால் $கம்ப.08728.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிய யாரும் எய்தல
நின்ைன என்றான் $கம்ப.08728.4
அன்னது புrவன் என்னா ஆயிர நாமத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$கம்ப.08729.1
தன்ைனேய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சரங்கைளத் தெரழுந்து
தாங்கி $கம்ப.08729.2
ெபான் மைல வில்லினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பைடக்கலம் ெபாருந்தப் பற்றி
$கம்ப.08729.3
மின் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க தம்ேமல் ஏவினான் வில்லின்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.08729.4
முக்கணான் பைடைய மூட்டி விடுதலும் மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) காட்டில்
$கம்ப.08730.1
புக்கது ஓ ஊழித் தயின் புறத்தின் ஓ உருவும் ேபாகாது $கம்ப.08730.2
அக்கணத்து எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தது

அரக்கதம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆழித் $கம்ப.08730.3

திக்கு எலாம் இருளும் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவரும்
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தந்தா $கம்ப.08730.4
ேதவதம் பைடைய விட்டான் என்பது சிந்ைத
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08731.1
மாெபரும் மாைய நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மேகாதரன்
மைறயப் ேபானான் $கம்ப.08731.2
ஏவரும் பிrந்தா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இrய
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08731.3
ேகா இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) களிற்ைற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடினா
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெகாண்டா $கம்ப.08731.4
யாவக்கும் தது_ெப.(தது_ெப.) இலாைம கண்டுகண்டு உவைக ஏற $கம்ப.08732.1
ேதவக்கும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தம்பி திரு
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஐயம் தந்தான் $கம்ப.08732.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேபாக் குரக்குச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கல்ெலனக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்ல $கம்ப.08732.3
பூவக்கம் இைமேயா தூவப் ெபாலிந்தன தூத ேபானா $கம்ப.08732.4
இலங்ைகய ேகாைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எய்தியது
உைரத்தா நவி $கம்ப.08733.1
விலங்கினி ேபாலும் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நூற்ைற ஓ வில்லால்
ேவழக் $கம்ப.08733.2
குலங்களிேனாடும் ெகால்லக் கூடுேமா என்ன ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$கம்ப.08733.3
அலங்கலான் பைடயின் என்றா அன்னேதல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.08733.4

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் அலங்கல் என் ேசய்க்கு உணத்துமின் என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08734.1
ஓடினா சார வல்ைல உணத்தின துணுக்கம் எய்தா $கம்ப.08734.2
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) திலகன் யாண்ைடயான் இகல் அனுமன் ஏேனா
$கம்ப.08734.3
வடணன்

யாங்கண் உள்ளா உணத்துமின் விைரவின் என்றான் $கம்ப.08734.4
வந்திலன் இராமன் ேவறு ஓ மைல உளான் உந்ைத மாயம் $கம்ப.08735.1
தந்தன தப்பான் ேபானான் உண்பன தாழ்க்க தாழாது $கம்ப.08735.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஈது இயன்றது என்றா மேகாதரன் யாண்ைட என்றான்
$கம்ப.08735.3
அந்தரத்திைடயான் என்ன இராவணி அழகிது என்றான் $கம்ப.08735.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈது எனக்
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணன்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.08736.1
ஆல மாமரம்_ெப.(மாமரம்_ெப.) ஒன்றிைன விைரவினில் அைடந்தான்
$கம்ப.08736.2
மூல ேவள்விக்கு ேவண்டுவ கலப்ைபகள் முைறயால் $கம்ப.08736.3
கூலம் நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராக்கதப் பூசுர
ெகாணந்தா $கம்ப.08736.4
அம்பினால் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சமிைதகள் அைமத்தனன் அனலில்
$கம்ப.08737.1
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மாமல தூவினன் காr எள் ெசாrந்தான் $கம்ப.08737.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) பல்ெலாடு கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெவள்ளாட்டு
இருங்குருதி $கம்ப.08737.3

ெவம்பு ெவந் தைச முைறயின் இட்டு எண்ெணயால் ேவட்டான் $கம்ப.08737.4
வலம் சுழித்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr நறுெவறி
வயங்கி_வி.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08738.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சுரந்தன ெபருங்குறி முைறைமயின் நல்க $கம்ப.08738.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சுரந்து எழு ெகாடுைமயான் முைறயினின் ெகாண்ேட
$கம்ப.08738.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சுரந்து எழும் ெவன்றி என்று உம்பrன் நிமிந்தான்
$கம்ப.08738.4
விசும்பு ேபாயினன் மாையயின் ெபருைமயான் ேமைலப் $கம்ப.08739.1
பசும்ெபான் நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) நாட்டமும்
உள்ளமும் படரா $கம்ப.08739.2
அசும்பு விண்ணிைட அடங்கினன் முனிவரும்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08739.3
தசும்பு நுண்ெநடுங் ேகாஞூளாடு காலமும் சார $கம்ப.08739.4
அைனயன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி மேகாதரன்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.08740.1
விைனயம் எண்ணினன் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேவடத்ைத ேமவி
$கம்ப.08740.2
துைன வலத்து அயிராவதத்து எருத்தின்ேமல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08740.3
முைனவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அவெராடும் ேபா
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூண்டான் $கம்ப.08740.4

அரக்க மானிட குரங்கு எனும் அைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அல்லா
$கம்ப.08741.1
உருக்கள் யா உள உயி இனி உலகத்தின் உழல்வ $கம்ப.08741.2
தருக்கு ேபாக்கு உடன் வந்துளவாம் எனச் சைமத்தான் $கம்ப.08741.3
ெவருக் ெகாளப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவிப்பைட குைலந்தது விலங்கி
$கம்ப.08741.4
ேகாடு நான்குைடப் பால்நிறக் குன்றேமல்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08742.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
அல்லவ யாவரும் அமர $கம்ப.08742.2
ேசட சிந்தைன முனிவகள் அமர ெபாரச் சீறி $கம்ப.08742.3
ஊடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது என்ெகாேலா நிபம்
என உைலந்தா $கம்ப.08742.4
அனுமன் வாள்முகம் ேநாக்கினன் ஆழிைய அகற்றித் $கம்ப.08743.1
தனு வலம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணவன் தம்பி $கம்ப.08743.2
முனிவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) முனிந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08743.3
துனி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகாேலா ெசால்லுதி
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்ெசான்னான்
$கம்ப.08743.4
இன்ன காைலயின் இலக்குவன் ேமனிேமல் எய்தான் $கம்ப.08744.1

முன்ைன நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடக்கலம் இைமப்பதன் முன்னம்
$கம்ப.08744.2
ெபான்னின் மால்வைரக் குrஇ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாய்ப்பது ேபால
$கம்ப.08744.3
மன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடக்கைண
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08744.4
ேகாடி ேகாடி நூறாயிரம் சுடக்கைணக் குழாங்கள் $கம்ப.08745.1
மூடி ேமனிைய முற்றுறச் சுற்றின மூழ்க $கம்ப.08745.2
ஊடு ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணந்திலன் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
புக்கு ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08745.3
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாக்கr ேசவகம் அைமந்தென
அைசந்தான் $கம்ப.08745.4
அனுமன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
என்ெகால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அைமந்தான் $கம்ப.08746.1
இனி என் எற்றுவன் களிற்றிேனாடு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என எழுந்தான் $கம்ப.08746.2
தனுவின் ஆயிர ேகாடி ெவங் கடுங்கைண ைதக்க $கம்ப.08746.3
நிைனவும் ெசய்ைகயும் மறந்துேபாய் ெநடுநிலம் ேசந்தான் $கம்ப.08746.4
அருக்கன் மாமகன் ஆடகக் குன்றின்ேமல்
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08747.1
முருக்கின் கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) ஆெமனக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந முடுக
$கம்ப.08747.2
தருக்கி ெவஞ்சரம் தைலத்தைல மயங்கின ைதக்க $கம்ப.08747.3

உருக்கு ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) அன்ன கண்ணினன் ெநடுநிலம் உற்றான்
$கம்ப.08747.4
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கைண அழுந்த $கம்ப.08748.1
சிங்க ஏறு இடி உண்ெடன ெநடுநிலம் ேசந்தான் $கம்ப.08748.2
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்புகழ்ச் சாம்பனும் சாய்ந்தான் $கம்ப.08748.3
துங்க மாைபயும் ேதாைளயும் வடிக்கைண ெதவுைளக்க $கம்ப.08748.4
நலன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடிக்கைண நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) புக்கு
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08749.1
காலனா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டனன் இடபன் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
கலந்தான் $கம்ப.08749.2
ஆலேம அன்ன பகழியால் பனசனும் அயந்தான் $கம்ப.08749.3
ேகாலின் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றினால்
குமுதனும் குைறந்தான் $கம்ப.08749.4
ேவைல தட்டவன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழியால் வழ்ந்தான்

$கம்ப.08750.1
வாலி ேந வலி மயிந்தனும் துமிந்தனும் மடிந்தா $கம்ப.08750.2
கால ெவந்ெதவுழில் கவயனும் வானகம் கண்டான் $கம்ப.08750.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாளியின் ேகசr மண்ணிைட மடிந்தான் $கம்ப.08750.4
விந்தம் அன்ன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சதவலி சுேசடணன் வினதன் $கம்ப.08751.1
ெகந்த மாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன்
கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $கம்ப.08751.2
உந்து வாகைண ேகாடி தம் உடலம் உற்று
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08751.3

தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒடுங்கின மண்ணுறச் சாய்ந்தா $கம்ப.08751.4
மற்ைற வரகள்

யாவரும் வடிக்கைண மைழயால் $கம்ப.08752.1
முற்றும் வந்தன

முழங்குேப உதிரத்தின் முந்ந $கம்ப.08752.2
எற்று வான்திைரக் கடெலாடு ெபாருது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற $கம்ப.08752.3
ஒற்ைற வாகைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குரங்கிைன உருட்ட $கம்ப.08752.4
தைளத்து ைவத்தது சதுமுகன் ெபரும்பைட தள்ளி $கம்ப.08753.1
ஒளிக்க மற்ெறாரு புகலிடம் உணகில உருமின் $கம்ப.08753.2
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளியால் மண்ெணாடும்
திண்ணம் $கம்ப.08753.3
முைளப் புைடத்தன ஒத்தன வானரம்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08753.4
குவைளக் கண்ணிைன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மடந்ைதய ேகாட்டித்
$கம்ப.08754.1
துவள பாrைடக் கிடந்தன குருதிந சுற்றித் $கம்ப.08754.2
திவள கீ ெழாடு ேமல் புைடபரந்து இைடெசறிய $கம்ப.08754.3
பவளக் காடுைடப் பாற்கடல் ஒத்தது அப்பரைவ $கம்ப.08754.4
விண்ணில் ெசன்றது கவிக்குலப் ெபரும்பைட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.08755.1
கண்ணில் கண்டன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
எனக் கலந்தா $கம்ப.08755.2

உள் நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிப்பின அளவளாய் உவந்தா $கம்ப.08755.3
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்லுதி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கணத்ேத என வலித்தா $கம்ப.08755.4
பா பைடத்தவன் பைடக்கு ஒருபூசைன பைடத்த $கம்ப.08756.1
நபடக் கடவ அl வrசிைல ெநடிேயான் $கம்ப.08756.2
ேப பைடத்தவக்கு அடியவக்கு அடியரும் ெபறுவா $கம்ப.08756.3
ேவ பைடத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிறவியில் துவக்குணா
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

$கம்ப.08756.4
நங்கள் காrயம் இயற்றுவான் நிலத்திைட நடந்த $கம்ப.08757.1
உங்கள் ஆருயி எம் உயி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிறிது உற்ற $கம்ப.08757.2
ெசங்கண் நாயகற்காக ெவங் களத்து உயி தந்த $கம்ப.08757.3
எங்கள் நாயக நகள் என்று இைமயவ இைசத்தா $கம்ப.08757.4
ெவங்கண் வானரக் குழுெவாடும் இைளயவன் விளிந்தான் $கம்ப.08758.1
இங்கு வந்திலன் அகன்றனன் இராமன் என்று
இகழ்ந்தான்_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08758.2
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஊதினன் தாைதைய வல்ைலயில் சாந்தான்
$கம்ப.08758.3
ெபாங்கு ேபாrைடப் புகுந்துள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் புகன்றான்
$கம்ப.08758.4
இறந்திலன்ெகால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் என்று இராவணன்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08759.1

துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்கினன் அல்லேனல்
தம்பிையத் ெதவுைலத்து $கம்ப.08759.2
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நண்பைரக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேசைனையச் சிைதக்க $கம்ப.08759.3
அன்னேத என அரக்கனும் ஆதrத்து அைமந்தான் $கம்ப.08760.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயிைலத் ெதவுடந்தான்
$கம்ப.08760.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஏவலின் மேகாதரன் ேபாயினன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08760.3
என்ைன ஆளுைட நாயகன் ேவறு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருந்தான்
$கம்ப.08760.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
நாள்மலக் ைகத்தலம் ேசப்ப $கம்ப.08761.1
துய்ய ேதவதம் பைடக்கு எலாம் வரன்முைற துரக்கும் $கம்ப.08761.2
ெமய்ெகாள் பூசைன விதிமுைற
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.08761.3
ெமாய்ெகாள் ேபாக்களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் $கம்ப.08761.4
ெகாள்ளியின் சுட அனலிதன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைகக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08762.1
அள்ளி நுங்கலாம் ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பிழம்பிைன அழித்தான்
$கம்ப.08762.2
ெவள்ள ெவங் களப் பரப்பிைனப் ெபாருக்ெகன விழித்தான் $கம்ப.08762.3

தள்ளில் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
நுடங்குறச் சாந்தான் $கம்ப.08762.4
ேநாக்கினான் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைசெதவுறும் முைற முைறேநாக்கி
$கம்ப.08763.1
ஊக்கினான் தடந் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) திரு
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதிரம் $கம்ப.08763.2
ேபாக்கினான் நிணப் பறந்தைல அழுவத்துள் புக்கான் $கம்ப.08763.3
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானரத்
தைலவைரத் தனித்தனி கண்டான் $கம்ப.08763.4
சுக்கிrவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) துைணக்கண்
$கம்ப.08764.1
உக்க நத்திரள் ஒழுகிட ெநடிது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயித்தான் $கம்ப.08764.2
தக்கேதா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நினக்கு என்று தனிமனம் தளந்தான்
$கம்ப.08764.3
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேநாக்கினன் மாருதி தன்ைமையப் பாத்தான் $கம்ப.08764.4
கடல்கடந்து புக்கு அரக்கைரக் கருெவாடும்
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08765.1
இட கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இருக்க ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நல்கியது இதற்ேகா
$கம்ப.08765.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கடந்தனேவா உைன அரக்கன் வில் உைதத்த $கம்ப.08765.3
அடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா வாளி என்று
ஆகுலித்து அழுதான் $கம்ப.08765.4

முன்ைனத் ேதவதம் வரங்களும் முனிவதம் ெமாழியும் $கம்ப.08766.1
பின்ைனச் சானகி உதவியும் பிைழத்தன
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08766.2
புன்ைமச்ெசய் ெதவுழில் என் விைனக் ெகாடுைமயால் புகேழாய் $கம்ப.08766.3
என்ைனப் ேபால்பவ ஆருள ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08766.4
புன்ெதவுழில் புைல அரசிைன ெவஃகி என் பூண்ேடன் $கம்ப.08767.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருக்கிேனன் எந்ைதைய
சடாயுைவக் குைறத்ேதன் $கம்ப.08767.2
இன்று ஒருக்கிேனன் இத்தைன வரைர

இருந்ேதன் $கம்ப.08767.3
வன்ெதவுழிற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்பும் உண்டாய் வரவற்ேறா
$கம்ப.08767.4
தைமயைனக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பிக்கு
வானரத் தைலைம $கம்ப.08768.1
அைமய நல்கிெனன் அடங்கலும் அவிப்பதற்கு அைமந்ேதன் $கம்ப.08768.2
கைம பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உங்கைள இத்துைண
கண்ேடன் $கம்ப.08768.3
சுைம உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைற சுமக்க
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08768.4
விைடக் குலங்களின் நடுவண் ஓ விைட
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.08769.1
கைடக்கண் த உக அங்கதக் களிற்றிைனக் கண்டான் $கம்ப.08769.2

பைடக் கலங்கைளச் சுமக்கின்ற பதகேனன் பழி
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08769.3
அைடக்கலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான்
$கம்ப.08769.4
உடலிைடத் ெதவுட பகழியின் ஒளிகதிக் கற்ைற $கம்ப.08770.1
சுடருைடப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குருதியில் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என
சுமந்த $கம்ப.08770.2
மிடல் உைட பணம் மீ மிைச தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.)
ெவள்ைளக் $கம்ப.08770.3
கடலிைடத் துயில்வான் அன்ன தம்பிையக் கண்டான் $கம்ப.08770.4
ெபாருமினான் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபாங்கினான் உயி முற்றும் புைகந்தான்
$கம்ப.08771.1
குரு மணித் திருேமனியும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக் குைலந்தான் $கம்ப.08771.2
தருமம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கண் புைடத்து அலமரச் சாய்ந்தான் $கம்ப.08771.3
உருமினால் இடியுண்டது ஓ மராமரம் ஒத்தான் $கம்ப.08771.4
உயித்திலன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழிைக உணந்திலன் ஒன்றும்
$கம்ப.08772.1
வியத்திலன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விழித்திலன் கண் இைண
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.08772.2
அயித்து இலன்ெகால் என்று அஞ்சின அங்ைகயும் தாளும் $கம்ப.08772.3
ெபயத்திலன் உயி பிrந்திலன் கருைணயால் பிறந்தான் $கம்ப.08772.4
தாங்குவா இல்ைல தம்பிையத் தழ இக்ெகாண்ட தடக்ைக $கம்ப.08773.1

வாங்குவா இல்ைல வாக்கினால் தெரறுட்டுவா இல்ைல $கம்ப.08773.2
பாங்க ஆயினா யாவரும் பட்டன பட்ட $கம்ப.08773.3
தங்குதான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தமியைன யாதுய தப்பா
$கம்ப.08773.4
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவைரக் காணா $கம்ப.08774.1
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிய ேதடின திrபவ
திரளும் $கம்ப.08774.2
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதக ஈட்டமும் ஓrயின்
ஒழுக்கும் $கம்ப.08774.3
நிவந்த அல்லது பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்ைல களத்திைட நின்றா $கம்ப.08774.4
வான நாடிய வயிறு அைலத்து அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண் மைழந $கம்ப.08775.1
ேசாைன மாrயின் ெசாrந்தன ேதவரும் ேசாந்தா $கம்ப.08775.2
ஏைன நிற்பவும் திrபவும் இரங்கின எைவயும் $கம்ப.08775.3
ஞான நாயகன் உருவேம ஆதலின் நடுங்கி $கம்ப.08775.4
முைகயின் நாள்மலக் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் $கம்ப.08776.1
நைகயின் நங்கின திருமுகம் கருைண உள்
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08776.2
ெதவுைகயுள் நின்றவக்கு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் ெதவுடந்த
$கம்ப.08776.3
பைகயும் பாத்தன்று பாவமும் கலுழ்ந்தது பrவால் $கம்ப.08776.4

அண்ணலும் சிறிது உணவிேனாடு அயாவுயிப்பு அணுகி $கம்ப.08777.1
கண் விழித்தனன் தம்பிையத் தெரழுவுறக் கண்டான் $கம்ப.08777.2
விண்ைண உற்றனன் மீ ள்கிலன் என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெவதும்பி
$கம்ப.08777.3
புண்ணின் உற்றது ஓ எr அன்ன துயrனன் புலம்பும் $கம்ப.08777.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இறந்தான் என்றும் இருந்ேதன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08778.1
தந்தனன் என்னும் ெகாள்ைக தவிந்ேதன் தனி அல்ேலன் $கம்ப.08778.2
கந்தன் இருந்தாய்ந என நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காேணன் $கம்ப.08778.3
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) ஐயா
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) ஐயா இனி
வாேழன் $கம்ப.08778.4
தாேயா நேய தந்ைதயும் நேய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நேய $கம்ப.08779.1
ேசேயா நேய தம்பியும் நேய திரு நேய $கம்ப.08779.2
ேபாேயா நின்றாய் என்ைன இகந்தாய் புகழ் பாராய் $கம்ப.08779.3
நேயா நானும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலிேயேனா $கம்ப.08779.4
ஊறா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணுைடயாய்பால்
உயி காேணன் $கம்ப.08780.1
ஆறா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஆவி சுமந்ேத
அழிகின்ேறன் $கம்ப.08780.2
ஏேற இன்னும் உய்யினும் உய்ேவன் இரு கூறாக் $கம்ப.08780.3

கீ றா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெபற்றனன் அன்ேறா ெகடுேவேன $கம்ப.08780.4
பயிலும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பத்ெதவுடு நாலும் படகானத்து $கம்ப.08781.1
அயில்கின்ேறனுக்கு ஆவன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அயிலாதாய் $கம்ப.08781.2
ெவயிெலன்று உன்னாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தளந்ேத ெமலிவு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08781.3
துயில்கின்றாேயா இன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) துறவாேயா $கம்ப.08781.4
அயிரா ெநஞ்சும் ஆவியும் ஒன்ேற எனும் அச்ெசால் $கம்ப.08782.1
பயிரா எல்ைலப் பாதகேனற்கும் பrவு உண்டநூ $கம்ப.08782.2
ெசயிேரா இல்லா உன்ைன இழந்தும் திrகின்ேறன் $கம்ப.08782.3
உயிேரா நாேனா ஆ இனி உன்ேனாடு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஐயா $கம்ப.08782.4
ேவள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அம்மா $கம்ப.08783.1
வாழ்விக்கும் என்று எண்ணிெனன் முன்ேன வருவித்ேதன் $கம்ப.08783.2
சூழ்வித்து என்ைனச் சுற்றினேராடும் சுடுவித்ேதன் $கம்ப.08783.3
தாழ்வித்ேதேனா இத்தைன ேகடும் தருவித்ேதன் $கம்ப.08783.4
மண்ேமல் ைவத்த காதலின் மாதா முதேலாக்குப் $கம்ப.08784.1
புண்ேமல் ைவத்த த நிக துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) புகுவித்ேதன் $கம்ப.08784.2
ெபண்ேமல் ைவத்த காதலின் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபறுகள்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08784.3
எண்ேமல் ைவத்ேதன் என் புகழ் யான்தான் எளிேயேனா $கம்ப.08784.4

மாண்டாய் நேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒருேபாதும் உயி வாேழன்
$கம்ப.08785.1
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்ேதா பரதன்தான் $கம்ப.08785.2
பூண்டா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபான்றுவ துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
ெபாைற ஆற்றா $கம்ப.08785.3
ேவண்டாேவா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அஞ்சி ெமலிவுற்றால் $கம்ப.08785.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) சுற்றமும்
மற்றும் எைன அல்லால் $கம்ப.08786.1
துறந்தாய் என்றும் என்ைன மறாதாய் துைண
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08786.2
பிறந்தாய் என்ைனப் பின்பு ெதவுடந்தாய் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ஆற்றாய்
$கம்ப.08786.3
இறந்தாய் உன்ைனக் கண்டும் இருந்ேதன் எளிேயேனா $கம்ப.08786.4
சான்ேறா மாைதத் தக்க அரக்கன் சிைற ைவக்க $கம்ப.08787.1
ஆன்ேறா ெசால்லும் நல்லறம் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
வயமானால் $கம்ப.08787.2
மூன்றாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபருலகு ஒன்றாய்
முடியாேவல் $கம்ப.08787.3
ேதான்றாேவா என் வில் வலி வரத்
 ெதவுழில் அம்மா $கம்ப.08787.4
ேவைலப் பள்ளக் குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் $கம்ப.08788.1
காலின் ெசல்லாக் கவந்தன் உயிக்கும் கரனுக்கும் $கம்ப.08788.2
மூலப் ெபாத்தல் ெசத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் $கம்ப.08788.3

வாலிக்கும்ேம ஆயினவாறு என் வலி அம்மா $கம்ப.08788.4
இருந்ேதன் ஆனால் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்ேத முதலாய $கம்ப.08789.1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதராைரக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிைழக்கப் ெபறுேவேனா
$கம்ப.08789.2
வருந்ேதன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+த்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நேய ெவல்லுதி
என்னும் வலி ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.08789.3
ெபாருந்ேதன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாய்ப்
பிறவிக்கும் ெபாைற அல்ேலன் $கம்ப.08789.4
மாதாவும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சுற்றமும்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைறேயாரும்
$கம்ப.08790.1
ஏது ஆனாேரா என்று தளந்ேத இறுவாைர $கம்ப.08790.2
தாதாய் காணச் சால நிைனந்ேத தளகின்ேறன் $கம்ப.08790.3
ேபாதாய் ஐயா ெபான்முடி என்ைனப் புைனவிப்பான் $கம்ப.08790.4
பாசமும் முற்றச் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
பைகயாேல $கம்ப.08791.1
நாசமும் முற்று இப்ேபாதும் நடந்ேதன் உடன் அல்ேலன் $கம்ப.08791.2
ேநசமும் அற்றா ெசய்வன ெசய்ேத நிைலநின்ேறன் $கம்ப.08791.3
ேதசமும் மற்று என் ெகாற்ற நலத்ைதச் சிrயாேதா $கம்ப.08791.4
ெகாடுத்ேதன் அன்ேற வடணனுக்குக்

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆள $கம்ப.08792.1
முடித்து ஓ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
முடியாேத முடிகின்ேறன் $கம்ப.08792.2

படித்ேதன் அன்ேற ெபாய்ைம குடிக்குப் பழிெபற்ேறன் $கம்ப.08792.3
ஒடித்ேதன் அன்ேற என்புகழ் நாேன உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அற்ேறன்
$கம்ப.08792.4
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிக்கும் இைட அஃகி $கம்ப.08793.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஒன்ேறாடு இந்தியம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிைதவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08793.2
ெபான்றும் என்னாத் தம்பிைய மாபத்ெதவுடு புல்லி $கம்ப.08793.3
ஒன்றும் ேபசான் தன்ைன மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
துயில் உற்றான் $கம்ப.08793.4
கண்டா விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) கண்கள் புைடத்தா கலுழ்கின்றா
$கம்ப.08794.1
ெகாண்டா துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) என்முடிவு என்னா குைலகின்றா
$கம்ப.08794.2
அண்டா ஐயா எங்கள் ெபாருட்டால் அயகின்றாய் $கம்ப.08794.3
உண்ேடாஉன்பால் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) என அன்பால் உைரெசய்தா
$கம்ப.08794.4
உன்ைன உள்ளபடி அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+எம்_தன்.பன்.) உலைக
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உள்ேளம் $கம்ப.08795.1
பின்ைன அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+எம்_தன்.பன்.) முன்
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+எம்_தன்.பன்.) இைடயும்
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+எம்_தன்.பன்.) பிறழாமல் $கம்ப.08795.2
நின்ைன வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வகுத்த ெநறியின்

நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அல்லால் $கம்ப.08795.3
என்ைன அடிேயம் ெசயற்பால இன்ப துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இல்ேலாேன
$கம்ப.08795.4
அரக்க குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) எம் அல்லல்
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருளாய் என்று $கம்ப.08796.1
இரக்க எம்ேமல் கருைணயினால் இையயா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) இஃது
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08796.2
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) குடிப்பிறந்து ேபாந்தாய் அறத்ைதப் ெபாைற தப்பான்
$கம்ப.08796.3
கரக்க நின்ேற ெநடுமாயம் எமக்கும் காட்டக் கடவாேயா $கம்ப.08796.4
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இடுக்கண் துைடத்து
அளிப்பான் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) இல்பிறந்தாய் $கம்ப.08797.1
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஆம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) துய தத்தி என்னும்
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) முயல்கின்ேறம் $கம்ப.08797.2
ஏன்றும் மறந்ேதம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லன்
மனிதன் என்ேற இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மாயம் $கம்ப.08797.3
ேபான்றது இல்ைல அருளுைடயாய் ெபாய்யும் புகலப் புக்காேயா $கம்ப.08797.4
அண்டம் பலவும் அைனத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி $கம்ப.08798.1
உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) இடந்தும்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புறத்தும் உைள
ஆகிக் $கம்ப.08798.2

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிலம்பிதன் வாயின்
நூலால் இையயக் கூடு இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08798.3
பண்டும் இன்றும் அைமக்கின்ற படிைய ஒருவாய் பரேமட்டி $கம்ப.08798.4
துன்ப விைளயாட்டு இதுேவயும் உன்ைனத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெதவுடபு
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கம்ப.08799.1
இன்ப விைளயாட்டு ஆம் எனினும் அறியாேதாமுக்கு இட உற்றால் $கம்ப.08799.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) விைளயும் அருள் விைளயும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
விைளயும் அைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08799.3
முன்பு பின்பு நாடு இல்லாய் முடித்தால் அன்றி முடியாேவ $கம்ப.08799.4
வருவாய் ேபால வாராதாய் வந்தாெயன்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) களிப்ப
$கம்ப.08800.1
ெவருவாது இருந்ேதாம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைடேய
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) விைளக்க ெமலிகின்ேறம் $கம்ப.08800.2
கரு ஆய்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கைளகண்ேண நேய இதைனக் கைளயாேயல் $கம்ப.08800.3
திருவாழ் மாப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாைய எம்மால் தக்கத் தருேமா
$கம்ப.08800.4
அம்பrடற்கு அருளியதும் அயனா மகனாக்கு அளித்ததுவும் $கம்ப.08801.1
எம்பிராேன எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இன்று பயந்தது என்ேற
ஏமுறுேவாம் $கம்ப.08801.2
ெவம்பு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உழக்க ெவளி காணாது
ெமலிகின்ேறம் $கம்ப.08801.3

தம்பி துைணவா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இதைனத் தவிந்து எம் உணைவத்
தாராேயா $கம்ப.08801.4
என்ப பலவும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பி
இைமயாேதாரும் இட உழந்தா $கம்ப.08802.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ேள அடங்கினான் $கம்ப.08802.2
துன்ப மனித கருமேம புrய முன்பு துணிந்தைமயால் $கம்ப.08802.3
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) நிருத ெபருந்தூத ேபானா அரக்கனிடம் புகுந்தா
$கம்ப.08802.4
என் வந்தது ந என்று அரக்கக்கு இைறவன்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிெசருவில் $கம்ப.08803.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைமந்தன்தன் ெநடுஞ்சரத்தால் துைணவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேசர $கம்ப.08803.2
பின்வந்தவனும் முன்மடிந்த பிைழைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயரால் $கம்ப.08803.3
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பைக ேபாய் முடிந்தது என ெமாழிந்தா
$கம்ப.08803.4
ெபாய்யா தூத என்பதனால்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன் ஆய் $கம்ப.08804.1
ெமய்யா நிதியின் ெபருெவறுக்ைக ெவறுக்க வசி
 விைளந்தபடி $கம்ப.08804.2
ைக ஆ வைரேமல் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஏற்றிச் சாற்றி நகரம் களி
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08804.3

ெநய் ஆ ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று நிகழ்த்துக
என்றான் ெநறி இல்லான் $கம்ப.08804.4
அந்த ெநறிைய அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரக்கன் மருத்தன்தைனக் கூவி
$கம்ப.08805.1
முந்த ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாய் அரக்க உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முழுதும்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) முடுக்கிடு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.08805.2
சிந்ைத ஒழியப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
சிரமும் வரமும் சிந்துெவன் என்று $கம்ப.08805.3
உந்த அவன்ேபாய் அரக்க உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அடங்கக் கடலினுள் இட்டான்
$கம்ப.08805.4
தெயமூவ மானத்திைட ஏற்றி மனிசக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08806.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) காணக் காட்டுமின்கள் கண்டால் அன்றித் தனது
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கம்ப.08806.2
ஐயம் நங்காள் என்று உைரக்க அரக்க மகளி_ெப.) இைரத்து ஈண்டி $கம்ப.08806.3
உய்யும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நத்தாைள ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேபாக் களத்தின் மிைச உய்த்தா $கம்ப.08806.4
கண்டாள் கண்ணால் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) உரு அன்றி ஒன்றும்
காணாதாள் $கம்ப.08807.1
உண்டாள் விடத்ைத என உடலும் உணவும் உயிப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள்
$கம்ப.08807.2

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமைரப்பூ ெநருப்புற்ற தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
உற்றாள் தrயாதாள் $கம்ப.08807.3
ெபண்தான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பீைழ
உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அன்ேறா
$கம்ப.08807.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அழலும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாட்டு மயில்கள்
அழுதா மழ விைடேயான் $கம்ப.08808.1
பங்கின் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அழுதாள் பதுமத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாது அழுதாள் $கம்ப.08808.2
கங்ைக அழுதாள் நாமடந்ைத அழுதாள் கமலத் தடங்கண்ணன் $கம்ப.08808.3
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) அழுதாள் இரங்காத அரக்கிமாரும் தளந்து அழுதா
$கம்ப.08808.4
ெபான்தாழ் குைழயாள் தைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ
மா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) புrந்து அழுதாள் $கம்ப.08809.1
குன்றா மைறயும் தருமமும் ெமய் குைழந்து குைழந்து
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08809.2
பின்றாது உடற்றும் ெபரும்பாவம்
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் என் பிற_ெப.(பிற_ெப.)
ெசய்ைக $கம்ப.08809.3
நின்றா நின்றபடி அழுதா நிைனப்பும் உயிப்பும் நத்திட்டாள் $கம்ப.08809.4
நிைனப்பும் உயிப்பும் நத்தாைள நரால்
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடும்ெபாழுதின்
$கம்ப.08810.1

இனத்தின் அரக்க மடவாகள் எடுத்தா உயிவந்து ஏங்கினாள் $கம்ப.08810.2
கனத்தின் நிறத்தான்தைனப் ெபயத்தும் கண்டாள் கயைலக் கமலத்தால்
$கம்ப.08810.3
சினத்தின் அைலப்பாள் எனக் கண்ைணச் சிைதயக் ைகயால் ேமாதினாள்
$கம்ப.08810.4
அடித்தாள் முைலேமல் வயிறு அைலத்தாள் அழுதாள் ெதவுழுதாள் அனல்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.08811.1
ெகாடித்தான் என்ன ெமய் சுருண்டாள் ெகாதித்தாள் பைதத்தாள் குைலவுற்றாள்
$கம்ப.08811.2
துடித்தாள் மின்ேபால் உயி கரப்பச் ேசாந்தாள் சுழன்றாள் துள்ளினாள்
$கம்ப.08811.3
குடித்தாள் துயைர உயிேராடும் குைழத்தாள் உைழத்தாள் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
அன்னாள் $கம்ப.08811.4
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல்முழுதும் வியத்தாள் அயத்தாள் ெவதும்பினாள்
$கம்ப.08812.1
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிக்கரத்ைத ெநrத்தாள் சிrத்தாள் ஏங்கினாள்
$கம்ப.08812.2
ெகாழுந்தா என்றாள் அேயாத்தியதம் ேகாேவ என்றாள்
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.08812.3
ெதவுழும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அரேசேயா என்றாள் ேசாந்தாள் அரற்றத்
ெதவுடங்கினாள் $கம்ப.08812.4
உற ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
உனக்கு உைடயா $கம்ப.08813.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ஏதும் இலாெராடு பூணைலேயா $கம்ப.08813.2

மறேம புrவா வசம் ஆயிைனேயா $கம்ப.08813.3
அறேம ெகாடியாய் இதுேவா அருள்தான் $கம்ப.08813.4
முதியா உண ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெமாழிந்த அலால் $கம்ப.08814.1
கதி ஏதும் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) துய காணுதிேயா
$கம்ப.08814.2
மதிேயன் மதிேயன் உைன வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இலா $கம்ப.08814.3
விதிேய ெகாடியாய் விைளயாடுதிேயா $கம்ப.08814.4
ெகாடிேயன் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காணகிேலன் உயி ேகாள்
$கம்ப.08815.1
முடியாய் நமேன முைறேயா முைறேயா $கம்ப.08815.2
விடியா இருள்வாய் எைன வசிைனேய

$கம்ப.08815.3
அடிேயன் உயிேர அருள் நாயகேன $கம்ப.08815.4
எண்ணா மயேலாடும் இருந்தது நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08816.1
புண்ணாகிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாருந்திடேவா $கம்ப.08816.2
மண்ேணா உயிேர இைமேயா வலிேய $கம்ப.08816.3
கண்ேண அமிழ்ேத கருணாகரேன $கம்ப.08816.4
ேமவிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) முன் மிதிைலத்தைல என் $கம்ப.08817.1
பாவிக் ைக பிடித்தது பண்ணவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08817.2
ஆவிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாள் வரேவா அல வாழ் $கம்ப.08817.3
ேதவிக்கு அமிழ்ேத மைறயின் ெதளிேவ $கம்ப.08817.4
உய்யாள் உய ேகாசைல தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிேரா $கம்ப.08818.1

ஐயா இைளேயா உயி வாழ்கிலரால் $கம்ப.08818.2
ெமய்ேய விைன எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுத்த
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) $கம்ப.08818.3
ைகேகசி கருத்து இதுேவா களிேற $கம்ப.08818.4
தைகவாள் நக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தவிவாய் எனவும் $கம்ப.08819.1
வைகயாது ெதவுடந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மான் முதலா $கம்ப.08819.2
புைகயாடிய காடு_ெப.(காடு_ெப.) புகுந்து உடேன $கம்ப.08819.3
பைக ஆடியவா பrவு ஏதுமிேலன் $கம்ப.08819.4
இன்று ஈகிைலேயல் இறவு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட மான்
$கம்ப.08820.1
அன்று ஈ எனேவ பrேவாடு அடிேயன் $கம்ப.08820.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈவது நின்ைன
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசருவில் $கம்ப.08820.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈவது ஓ தைம
குறித்தலிேனா $கம்ப.08820.4
ேமதா இைளேயாய் விதியா விைளவால் $கம்ப.08821.1
ேபாதா ெநறி எம்ெமாடு ேபாதுறுநாள் $கம்ப.08821.2
மூது ஆனவன் முன்னம் முடிந்திடு எனும் $கம்ப.08821.3
மாதா உைரயின் வழி நின்றைனேயா $கம்ப.08821.4
பூவும் தளிரும் ெதவுகு ெபாங்கு அைணேமல் $கம்ப.08822.1
ேகாவும் துயில தவிவாய் ெகாடியா $கம்ப.08822.2
ஏவின் தைலவந்த இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைணயால் $கம்ப.08822.3

ேமவும் குளி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைண ேமவிைனேயா $கம்ப.08822.4
ெநய்யா ெபருேவள்வி நிரப்பி ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.08823.1
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) புனல்நாடு திருத்துதியால்
$கம்ப.08823.2
ெமய் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகமும் விதியும்
$கம்ப.08823.3
ெபாய் ஆன என்ேமனி ெபாருந்துதலால் $கம்ப.08823.4
மழுவாள் உறினும் பிளவா மனன் உண்டு $கம்ப.08824.1
அழுேவன் இனி ஏன் இட ஆறிட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08824.2
விழுேவன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமனியின் மீ தின் எனா
$கம்ப.08824.3
எழுவாைள விலக்கி இயம்பினளால் $கம்ப.08824.4
மாடு உற வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைள
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கிமாைரப் $கம்ப.08825.1
பாடுற நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவையத் தழுவிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08825.2
கூடினள் என்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவியிைட
குறுகிச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08825.3
ேதடிய தவேம அன்ன திrசைட மறுக்கம் தப்பாள் $கம்ப.08825.4
மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகைன வகுத்தவாறும் $கம்ப.08826.1
ேபாய மா நாக பாசம் பிணித்தது ேபானவாறும் $கம்ப.08826.2

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அமா நிைனயாய் மாள நிைனதிேயா ெநறி இலாரால்
$கம்ப.08826.3
ஆய மா மாயம் ஒன்றும் அறிகிைல அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $கம்ப.08826.4
கண்டன கனவும் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிமித்தமும் நினது கற்பும் $கம்ப.08827.1
தண்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க பாவச் ெசய்ைகயும் தருமம் தாங்கும்
$கம்ப.08827.2
அண்ட நாயகன்தன் வரத்
 தன்ைமயும் அயக்கலாேமா $கம்ப.08827.3
புண்டrகற்கும் உண்டநூ இறுதி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புைலயக்கு
அல்லால் $கம்ப.08827.4
ஆழியான் ஆக்ைக தன்னில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஒன்றும் உறுகிலாைம
$கம்ப.08828.1
ஏைழ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) காண்டி அன்ேற இைளயவன் வதனம் இன்னும்
$கம்ப.08828.2
ஊழிநாள் இரவி என்ன ஒளிகின்றது உயிருக்கு இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
$கம்ப.08828.3
வாழியாக்கு இல்ைல வாளா மயங்கைல
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08828.4
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ ஏழும் ஏழும்
$கம்ப.08829.1
தய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திrயுேமா தெயமூவம் என்னாம் $கம்ப.08829.2
வய்ந்துறும்

விrஞ்சன் முன்னா உயிெரலாம் ெவருவல்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கம்ப.08829.3

ஆய்ந்தைவ உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேபாேத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உள அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) உண்டால் $கம்ப.08829.4
மாருதிக்கு இல்ைல அன்ேற மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரத்தினாேல $கம்ப.08830.1
ஆருயி நங்கல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நின்பால் கற்புக்கும்
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உண்டாேமா $கம்ப.08830.2
சீrயது அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்றும் திைசமுகன் பைடயின்
ெசய்ைக $கம்ப.08830.3
ேபரும் இப்ெபாழுேத ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எண்ணமும் பிைழப்பது உண்டநூ
$கம்ப.08830.4
ேதவைரக் கண்ேடன் ைபம்ெபான் ெசங்கரம் சிரத்தில் ேசத்தி $கம்ப.08831.1
மூவைரக் கண்டால் என்ன இருவைர முைறயின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08831.2
ஆவலிப்பு எய்து கின்றா அயந்தில அஞ்சல்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கம்ப.08831.3
கூவலில் புக்கு ேவைல ேகாள் படும் என்று ெகாள்ேளல் $கம்ப.08831.4
மங்கலம் நங்கினாைர ஆருயி வாங்கினாைர $கம்ப.08832.1
நங்ைக இக்கடவுள் மானம் தாங்குறும் நைவயிற்று அன்றால் $கம்ப.08832.2
இங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அளைவ ஆக இடக்கடல் கடத்தி
என்றாள் $கம்ப.08832.3
சங்ைகயள் ஆய ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) சிறிது உயி தrப்பதானாள்
$கம்ப.08832.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைரத்தது
ஒன்றும் அழிந்திலது ஆதலாேன $கம்ப.08833.1

உன்ைனேய தெயமூவமாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இத்தைன
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உய்ந்ேதன் $கம்ப.08833.2
இன்னம் இவ்விரவு முற்றும் இருக்கின்ேறன் இறத்தல் என்பால் $கம்ப.08833.3
முன்னேம முடிந்தது அன்ேற என்றனள் முளr நத்தாள் $கம்ப.08833.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எலாம் துறந்ேதன் இல்லின் நன்ைமயின் நல்லாக்கு ஏய்ந்த
$கம்ப.08834.1
பூண் எலாம் துறந்ேதன் என்தன் ெபாருசிைல ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தன்ைனக்
$கம்ப.08834.2
காணலாம் என்னும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) தடுக்க என் ஆவி காத்ேதன்
$கம்ப.08834.3
ஏண் இலா உடலின் நங்கல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிது எனக்கு
எனவும் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08834.4
ைதயைல இராமன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைதத்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கணாைள $கம்ப.08835.1
ைககளில் பற்றிக் ெகாண்டா விமானத்ைதக் கடவுகின்றா $கம்ப.08835.2
ெமய்யுயி உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக விதிையயும் வலித்து
விண்ேமல் $கம்ப.08835.3
ெபாய்யுடல் ெ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.) நமனுைடத் தூத
ேபான்றா $கம்ப.08835.4
ேபாயினள் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) இப்பால் புrக எனப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.08836.1

ஏயின கருமம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைக
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.08836.2
ேமயின உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ உைறயுள் விட்ட
$கம்ப.08836.3
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஆக்கி
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களத்தன் ஆனானான் $கம்ப.08836.4
ேநாக்கினான் கண்டான் பண்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகங்கள் பைடக்க
ேநாற்றான் $கம்ப.08837.1
வாக்கினால் மாண்டா என்ன வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

முற்றும் $கம்ப.08837.2
தாக்கினா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பட்ட தன்ைமைய விடத்ைதத் தாேன
$கம்ப.08837.3
ேதக்கினான் என்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தியங்கினான் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) தந்தான் $கம்ப.08837.4
விைளந்தவாறு உணந்திலாதான் ஏங்கினான் ெவதும்பினான் ெமய் $கம்ப.08838.1
உைளந்து உைளந்து உயித்தான் ஆவி உண்டு இைல என்ன ஓய்ந்தான்
$கம்ப.08838.2
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபய்க் கணமும் நாயும்
நrகளும் இrய வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08838.3
இளங்கிைளேயாடும் சாய்ந்த இராமைன இைடயில் கண்டான் $கம்ப.08838.4
என்பு என்பது யாக்ைக என்பது உயி என்பது இைவகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08839.1

பின்பு என்பது அல்லது என்றும் தம்முைடய நிைலயின் ேபரா $கம்ப.08839.2
முன்பு என்பது உளது என்றாலும் முழுவதும் தெரழுந்த ஆற்றால் $கம்ப.08839.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என்பது ஒன்றின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அமரரும்
அறிந்தது இன்றால் $கம்ப.08839.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இவருக்கு இல்ைல
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) எனும் அதனால் ஆவி $கம்ப.08840.1
ேபாயினது இல்ைல வாயால் புலம்பலன் ெபாருமி ெபாங்கித் $கம்ப.08840.2
தயினும் எrயும் ெநஞ்சின் ெவருவலால் தெரழுய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08840.3
நாயகன் ேமனிக்கு இல்ைல வடு என நடுக்கம் தந்தான் $கம்ப.08840.4
அந்தணன் பைடயால் வந்தது என்பதும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சான்ற
$கம்ப.08841.1
இந்திரசித்ேத எய்தான் என்பதும் இளவற்கு ஆக $கம்ப.08841.2
ெநாந்தனன் இராமன் என்னும் நுண்ைமயும் ெநாய்தின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08841.3
சிந்ைதயின் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணி
தவது ஓ உபாயம் ேதவான் $கம்ப.08841.4
உள்ளுறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்றனன்
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.08842.1
ெதள்ளிதின் உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன
சிந்தைன தெரழுவது அன்ேற $கம்ப.08842.2
வள்ளேலா தம்பி மாய வாழ்கிலன் மாய வாழ்க்ைகக் $கம்ப.08842.3

கள்ளேனா என்றான் என்னா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனக் கலுழும் கண்ணான்
$கம்ப.08842.4
பாசம் ேபாய் இற்றாற் ேபாலப் பதுமத்ேதான் பைடயும் இன்ேன $கம்ப.08843.1
நாசம் ேபாய் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பி
தம்பிக்கு நடுக்கம் இல்ைல $கம்ப.08843.2
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ேபாக் களத்து
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ேசைனயும்
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08843.3
நசன் ேபா ெவல்வது உண்டநூ என்று உளம் நிைலயில்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08843.4
உணவதன் முன்னம் இன்ேன உற்றுழி உதவற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08844.1
துைணவகள் துஞ்சல் இல்லா உளெரனின் துருவித் ேதடிக் $கம்ப.08844.2
ெகாணகுெவன் விைரவின் என்னா ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அங்ைக
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08844.3
புணrயின் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளத்து ஒருதனி விைரவில் ேபானான்
$கம்ப.08844.4
வாய் மடித்து இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைகயும் முறுக்கி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வயிரச் ெசங்கண் $கம்ப.08845.1
த உக கனகக் குன்றின் திரண்டேதாள் மைழையத் தண்ட $கம்ப.08845.2
ஆயிர ேகாடி யாைனப் ெபரும்பிணத்து அமளி ேமலான் $கம்ப.08845.3
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடந்தாைனக் கண்டான்
$கம்ப.08845.4

கண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்கள் ஊடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனக் கலுழி
வார $கம்ப.08846.1
உண்டு உயி என்பது உன்னி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கைண
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்று ஆக $கம்ப.08846.2
விண்ட நப் புண்ணின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமல்ெலன வாங்கிக் ைகயால் $கம்ப.08846.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ந
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகத்திைனக் குளிரச்
ெசய்தான் $கம்ப.08846.4
உயிப்பு முன் உதித்த பின்ன உேராமங்கள் சிலிப்ப ஊறி $கம்ப.08847.1
வியப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெமல்லப்
$கம்ப.08847.2
ெபயத்து வாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக
$கம்ப.08847.3
அயத்திலன் இராமன் நாமம் வாழ்த்தினன் அமர ஆத்தா $கம்ப.08847.4
அழுைகேயாடு உவைக உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வடணன்

ஆவம் கூர $கம்ப.08848.1
தழுவினன் அவைன தானும் அன்ெபாடு
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தக்ேகாய் $கம்ப.08848.2
வழு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) அன்ேற வள்ளல் என்றனன்
வலியன் என்றான் $கம்ப.08848.3

ெதவுழுதனன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் தைலயின்ேமல்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூயான்
$கம்ப.08848.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பி ேமலது அறிவிைன மயக்க
ஐயன் $கம்ப.08849.1
துன்ெபாடும் துயிலன் ஆனான் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இனித் ெதவுடந்த
பின்ைன $கம்ப.08849.2
என் புகுந்து எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது
அறிகிலம் என்றேலாடும் $கம்ப.08849.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தன்ைமக்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாம்பன்
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தைலயன் என்றான் $கம்ப.08849.4
அறிந்திெலன் அவைன யாண்டும் கண்டிெலன் ஆவி யாக்ைக $கம்ப.08850.1
பிறிந்து இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) உளன் என்று ஒன்றும்
தெரழுந்திெலன் ெபயந்ேதன் என்று $கம்ப.08850.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா_ெப.(தா_ெப.) நிருத
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) உைரெசய காலின் ெசம்மல் $கம்ப.08850.3
இறும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அவனுக்கு இல்ைல நாடுதும் ஏகி என்றான்
$கம்ப.08850.4
அன்னவன் தன்ைனக் கண்டால் ஆைணேய அரக்கக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08851.1
மன்னவ நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஈண்டு வாழ்விக்கும் உபாயம்
வல்லான் $கம்ப.08851.2
என்னலும் உய்ந்ேதாம் ஐய எகுதும். விைரவின் என்றான் $கம்ப.08851.3
சில்ெநறி இருளில் ெசன்றா சாம்பைன விைரவில் ேசந்தா $கம்ப.08851.4

எrகின்ற மூப்பினாலும் ஏவுண்ட ேநாவினாலும் $கம்ப.08852.1
அrகின்ற துன்பத்தாலும் ஆ உயிப்பு அடங்கி ஒன்றும் $கம்ப.08852.2
தெரழுகின்றது இல்லா மம்மச் சிந்ைதயன் எனினும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.08852.3
வருகின்ற சுவட்ைட ஓந்தான் ெசவிகளால் வயிரத் ேதாளான் $கம்ப.08852.4
அரக்கேனா என்ைன ஆளும் அண்ணேலா அனுமன் தாேனா $கம்ப.08853.1
இரக்கம் உற்று அருள வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவேரா
முனிவேரேயா $கம்ப.08853.2
வரக் கடவாகள் அல்ல மாற்றல மைலந்து ேபானா $கம்ப.08853.3
புரக்க உள்ளாேர என்னாக் கருதினன் ெபாருமல் தந்தான் $கம்ப.08853.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குன்றின் வாந்து வழ்
 அருவி
மானச் $கம்ப.08854.1
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணின் நர ஏங்குவா
தம்ைமத் ேதற்றி $கம்ப.08854.2
அந்தமில் குணத்த யாவி அணுகினி என்றான் ஐய $கம்ப.08854.3
உய்ந்தனம் உய்ந்ேதாம் என்ற வடணன்

உைரையக் ேகட்டான் $கம்ப.08854.4
மற்று அயல் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) யாவன் என்ன
மாருதியும் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.08855.1
ெகாற்றவ அனுமன் நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ெதவுழுதெனன் என்று கூற $கம்ப.08855.2
இற்றிலம் ஐய எல்ேலம் எழுந்தனம் எழுந்ேதம் என்னா $கம்ப.08855.3

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உவைகயாேல ஓங்கினான்
ஊற்றம் மிக்கான் $கம்ப.08855.4
விrஞ்சன் ெவம்பைட என்றாலும் ேவதத்தின் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அன்ன
$கம்ப.08856.1
அrந்தமன் தன்ைன ஒன்றும் ஆற்றிலது என்னும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.08856.2
தெரழுந்தெனன் முன்ேன அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ெசய்தது
என் தெரழுத்தி என்றான் $கம்ப.08856.3
ெபருந்தைக துன்ப ெவள்ளத் துயில் உளான்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்றான் $கம்ப.08856.4
அன்னவன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டால் ஆற்றுேம யாக்ைக ேவேற
$கம்ப.08857.1
இன்னுயி ஒன்ேற மூலத்து இருவரும் ஒருவேர யால் $கம்ப.08857.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) கடக்கத் தாழாது இப்ெபாழுது
இைமப்பின் முன்னம் $கம்ப.08857.3
ெகான்னியல் வயிரத் ேதாளாய் மருந்துேபாய்க் ெகாணதி என்றான் $கம்ப.08857.4
எழுபது ெவள்ளத்ேதாரும் இராமனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும்
$கம்ப.08858.1
முழுதும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும்
நல்லற மூத்தி தானும் $கம்ப.08858.2
வழுவல் இல் மைறயும் உன்னால் வாழ்ந்தன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த $கம்ப.08858.3
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைற தாழாது என் ெசால் ெநறி தரக் கடிது ேபாதி
$கம்ப.08858.4

பின்பு உளது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என்னப்
ெபயந்ததற்பின் ேயாசைனகள் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08859.1
ஒன்பதினாயிரம் கடந்தால் இமயெமனும் குலவைரைய உறுதி உற்றால்
$கம்ப.08859.2
தன்ெபருைம ஓ இரண்டாயிரம் உளது ேயாசைன பின் தவிரப் ேபானால்
$கம்ப.08859.3
முன்பு உள ேயாசைன எல்லாம்முற்றிைன ெபான் கூடம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதி ெமாய்ம்ப
$கம்ப.08859.4
இம்மைலக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் ேயாசைனயின் நிடதம் என்னும்
$கம்ப.08860.1
ெசம்மைலக்கும் உளவாய அத்தைன ேயாசைன கடந்தால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டி $கம்ப.08860.2
எம்மைலக்கும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆய வடமைலைய அம்மைலயின்
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) எண்ணின் $கம்ப.08860.3
ெமாய்மைலந்த திண்ேதாளாய் முப்பத்து ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைனயின் முற்றும் $கம்ப.08860.4
ேமருவிைனக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்பால்
ஒன்பதினாயிரம் உள ேயாசைனைய விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08861.1
ேந அணுகும் நலகிr தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இரண்டாயிரம் உளேயா
சைனயின்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08861.2

மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் ேயாசைன நாலாயிரத்து மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ைவகும் $கம்ப.08861.3
காவைரையக் காணுதி மற்று அதுகாண இத்துயக்குக் கைரயும் காண்டி
$கம்ப.08861.4
மாண்டாைர உய்விக்கும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஒன்றும்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேவறு வகிகள் ஆகக் $கம்ப.08862.1
கீ ண்டாலும் ெபாருந்துவிக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருந்தும் பைடக்கலங்கள்
கிைளப்பது ஒன்றும் $கம்ப.08862.2
மீ ண்ேடயும் தம் உருைவ அருளுவது ஓ ெமய்ம்மருந்தும் உள
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வர $கம்ப.08862.3
ஆண்டு ஏகிக் ெகாணதி என அைடயாளத்ெதவுடும் உைரத்தான் அறிவின்
மிக்கான் $கம்ப.08862.4
இன்ன மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்கும்
பேயாத்திையக் கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.08863.1
உன்னி அைமத்தன
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
எட்டாத பரஞ்சுட இவுலகம் மூன்றும் $கம்ப.08863.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உள்ளடக்கிப் ெபாலி ேபாழ்தின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) சாற்றும் ேவைல
$கம்ப.08863.3
அன்னைவ கண்டு உயாவுதலும் ெதவுல்முனிவ அவற்று இயல் எற்கு
அறிவித்தாரால் $கம்ப.08863.4
இம்மருந்து காத்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தெயமூவங்கள் எண்ணிலவால் இரங்கா யாக்கும் $கம்ப.08864.1

ெநய்ம்மருங்கு படரகில்லா ெநடுேநமிப் பைடயும் அவற்றுடேன
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08864.2
ெபாய்ம்மருங்கின் நில்லாதாய் புrகின்ற காrயத்தின் ெபாருைள ேநாக்கிக்
$கம்ப.08864.3
ைகம்மருங்கு ெதவுடந்து உன்ைனக் காவாய் என்று அப்புறம் ேபாய்க் கரக்கும்
என்றான் $கம்ப.08864.4
ஈங்கு இதுேவ பணி ஆகில் இறந்ேதாரும் பிறந்ேதாேர எம் ேகாற்கு யாதும்
$கம்ப.08865.1
தங்கு இைடயூறு எய்தாமல் தெரறுட்டுதி ேபாய் எனச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவைரத் தந்தான்
$கம்ப.08865.2
ஓங்கினன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகட்ைட உற்றனன்
ெபான் ேதாளிரண்டும் திைசேயாடு ஒக்க $கம்ப.08865.3
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ஆகாயத்ைத விழுங்கினேன
என வளந்தான் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ேபால்வான் $கம்ப.08865.4
ேகாடூளாடு தாரைககள் ேகாத்து
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரக் ேகாைவ ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08866.1
ேதாடூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன அளவு
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா $கம்ப.08866.2
தாடூளாடு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெபயக்க இடமிலது ஆயினது இலங்ைக தடக் ைக
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08866.3

நடூளாடு திைச ேபாதா விைசத்து எழுவான் உருவத்தின் நிைல ஈது அம்மா
$கம்ப.08866.4
வால் விைசத்து ைக நிமித்து வாயிைனயும் சிறிது
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகுத்து மானக் $கம்ப.08867.1
கால் நிலத்தினிைட ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநருக்கி கழுத்திைனயும் சுருக்கிக் காட்டி $கம்ப.08867.2
ேதால் மயிக் குந்தளம் சிலிப்ப விைசத்து எழுந்தான்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்ைக துளங்கிச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08867.3
ேவைலயில் புக்கு அழுந்தியது ஓ மரக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ேபால் சுrத்து
உைலய விசயத் ேதாளான் $கம்ப.08867.4
கிழிந்தன மாமைழக் குலங்கள் கீ ண்டது நண்டு அகல் ேவைல கிழக்கும் ேமற்கும்
$கம்ப.08868.1
ெபாழிந்தன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெதவுடந்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருப்பு இனமும் தருக்
குலமும் பிறவும் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08868.2
அழிந்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மானம் ஆகாயத் திைசயினில் ேப அசனி
என்ன $கம்ப.08868.3
விழுந்தன நக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுந்த ஏறின ேமல் கீ றின ேபாய்த் திைசகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08868.4
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்ெபாழுேத பருவைரகள் எைனப் பலவும் வடபாகத்துச்
$கம்ப.08869.1
சாய்ந்தன ேபருடல் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சண்டமாருதம் வசத்

தாைத சால $கம்ப.08869.2

ஓய்ந்தனன் என்று உைர ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விசும்பூடு படகின்றான் உரு ேவகத்தால் $கம்ப.08869.3
காய்ந்தன ேவைலகள் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) கrந்தன
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருங்கானம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08869.4
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முன்ேன
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட கால் பின்ேன
ெதவுடந்து ஓட கடிதின்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08870.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முன்ேன ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கைடக் குைழயாய்ச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உருைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08870.2
அடல் முன்ேன ெதவுடங்கியநாள் ஆழ்கடல் சூழ் இலங்ைக எனும் அரக்க வாழும்
$கம்ப.08870.3
திடல் முந்ந இைடப்படுத்து மறித்திலன் நம்துய என்றா ேதவெரல்லாம்
$கம்ப.08870.4
ேமகத்தின் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவங்கதிரும் தண்கதிரும் விைரவில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08871.1
மாகத்தின் ெநறிக்கு அப்பால் வானமீ ன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08871.2

ேபாகத்தின் ெநறி கடந்தா புகலிடங்கள் பிற்படப் ேபாய் பூவின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08871.3
ஏகத்து அந்தணன் இருக்ைக இனிச் ேசய்த்து அன்றாம் என்ன
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான் $கம்ப.08871.4
வான நாட்டு உைறகின்றா வயக் கலுழன் வல்விைசயால் மாயன் ைவகும்
$கம்ப.08872.1
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உைரத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) சிலகள்
விrஞ்சன்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.08872.2
ஏனநாட்டு எழுகின்றான் என்று உைரத்தா சில_ெப.(சில_ெப.) சிலகள் ஈசன்
அல்லால் $கம்ப.08872.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டிைட
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேரா
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முக்கண் புனிதன் என்றா
$கம்ப.08872.4
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடுகின்றான் ெமய்
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும் $கம்ப.08873.1
தண்டு_ஏவ.(தண்டு_வி.) உருவன் அல்லாத திருமாேல
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்றா தெரழுய ேநாக்கிக்
$கம்ப.08873.2
காண்டும் என இைமப்பதன்முன் கண் புலமும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலும் இன்னும் காண்மின்
$கம்ப.08873.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும் தரம் அல்லன் வட்டு

உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புகும் என்றா ேமன்ேமல் உள்ளா $கம்ப.08873.4

உரு என்றா சிலசிலகள் ஒளி என்றா. சிலசிலகள் ஒளிரு
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கம்ப.08874.1
அரு என்றா சிலசிலகள் அண்டத்துக்கு அப்புறம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆக்கும் $கம்ப.08874.2
கரு என்றா சிலசிலகள் மற்று என்றா சிலசிலகள் கடைலத் தாவிச்
$கம்ப.08874.3
ெசரு ெவன்றான் நிைல ஒன்றும் தெரழுயகிலா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைனத்தும் தெரழுயும் ெசல்வ $கம்ப.08874.4
வாச நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலேரான்தன் உலக அளவும் நிமிந்தனன் ேமல்வானம்
ஆன $கம்ப.08875.1
காசம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கரந்த தனது உரு இைடேய கனகத் ேதாள்கள்
$கம்ப.08875.2
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு உrஞ்ச
விைசத்து எழுவான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழக்கம் விம்ம $கம்ப.08875.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) தைலகள்
ெபாதிெரறிந்தா விதி எறிந்தது அண்ட ேகாளம் $கம்ப.08875.4
ெதவுடுத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாேனா முனிவேர
முதல ெதவுல்ேலா $கம்ப.08876.1
அடுத்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள் ஓதி
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.08876.2
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறளனா குறிய
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கம்ப.08876.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒத்தது
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08876.4
ேதவரும் முனிவ தாமும் சித்தரும் தெரழுைவமாரும் $கம்ப.08877.1
மூவுலகிைட உடூளாரும் உவைகயால் ெதவுடந்து ெமாய்த்தா $கம்ப.08877.2
தூவின மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்தும்
சுண்ணமும் மணியும் ெதவுத்த $கம்ப.08877.3
பூவுைட அமர தெயமூவத் தரு என விசும்பில் ேபானான் $கம்ப.08877.4
இமய மால் வைரைய உற்றான் அங்கு உள இைமப்பு இேலாரும் $கம்ப.08878.1
கைம உைட முனிவ மற்றும் அறன்ெநறி கலந்ேதா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08878.2
அைமக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருமம். என்று வாழ்த்தின அதனுக்கு
அப்பால் $கம்ப.08878.3
உைமெயாரு பாகன் ைவகும் கயிைல கண்டு உவைக உற்றான் $கம்ப.08878.4
வடகுண திைசயில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மழுவலான்
ஆண்டு ைவகும் $கம்ப.08879.1
தடவைர அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ைககள் கூப்பி $கம்ப.08879.2
படகுவான் தன்ைன அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) பரமனும் விரும்பிப்
பாத்துத் $கம்ப.08879.3
தடமுைல உைமக்குக் காட்டி வாயுவின் தநயன் என்றான் $கம்ப.08879.4

என் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஈன்றாள் ேகட்ப $கம்ப.08880.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இராமன் தூதன் மருந்தின்ேமல்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வஞ்ச $கம்ப.08880.2
தெனமூ நக இலங்ைகத் தைம தவது திண்ணம்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08880.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நாமும் ெவம்ேபா காணுதும்
நாைள என்றான் $கம்ப.08880.4
நாம ேயாசைனகள் ெகாண்டது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நடுவு
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08881.1
ஏம கூடத்தின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுதி இல்லாக் $கம்ப.08881.2
காமேம நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வக்
கடவுள ஈட்டம் கண்டான் $கம்ப.08881.3
ேநமியின் விைசயின் ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
நிடதத்தின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) உற்றான் $கம்ப.08881.4
எண்ணுக்கும் அளவு இலாத அறிவிேனா
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08882.1
கண்ணுக்கும் கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தெயமூவ மனத்திற்கும் கடியன் ஆனான் $கம்ப.08882.2
மண்ணுக்கும் திைசகள் ைவத்த வரம்பிற்கும் மலேரான் ைவகும் $கம்ப.08882.3
விண்ணுக்கும் அளைவ ஆய ேமருவின் மீ து ெசன்றான் $கம்ப.08882.4

யாவது நிைலைமத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று இைமயா நாட்டத்
$கம்ப.08883.1
ேதவரும் தெரழுகிலாத வடமைலக்கு உம்பச் ெசன்றான் $கம்ப.08883.2
நாவலம் ெபருந்தவு என்னா நளிகடல் வளாக ைவப்பில் $கம்ப.08883.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓதும்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மா மரத்ைதக் கண்டான் $கம்ப.08883.4
அன்ன மா மைலயின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.08884.1
தன்னக அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதன்
நடு நாப்பண் நாமப் $கம்ப.08884.2
ெபான்மலப் பீடம் தன்ேமல் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ெபாலியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08884.3
தன்ைமயும் கண்டு ைகயால் வணங்கினான் தருமம் ேபால்வான் $கம்ப.08884.4
தருவனம் ஒன்றில் வாேனா தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மயங்கித் தாழ
$கம்ப.08885.1
ெபாரு அரு முனிவ ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ஓைத
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08885.2
மரு விr துளப ேமாலி மாநிலக் கிழத்திேயாடும் $கம்ப.08885.3
திருெவாடும் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூலத்
ேதைவயும் வணக்கம் ெசய்தான $கம்ப.08885.4
ஆயதன் வடகீ ழ் பாகத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அருக்க ஆன்ற $கம்ப.08886.1

காய்கதி பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
கதிமுகக் கமலம் காட்டி $கம்ப.08886.2
தூயேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் தூவிய மலrன்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08886.3
ேசயிைழ பாகத்து எண்ேதாள் ஒருவைன வணக்கம் ெசய்தான் $கம்ப.08886.4
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகாற்றத்
தனிக்குைட தைலேமல் ஓங்க $கம்ப.08887.1
சுந்தர மகளி_ெப.) அங்ைகச் சாமைர தெனமூறல்
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08887.2
அந்தர வான நாட அடிெதவுழ முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08887.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிப் ேபானான்
$கம்ப.08887.4
பூஅல மரத்ைதப் ேபால அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கும் $கம்ப.08888.1
ேதவதம் இருக்ைகயான ேமருவின் சிகர ைவப்பில் $கம்ப.08888.2
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண் திைச முைறயின்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08888.3
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) எண்ம
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும் தெரழுயக்
கண்டான் $கம்ப.08888.4

அத்தடங் கிrைய நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத்தைல
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.08889.1
உத்தர குருைவ உற்றான் ஒளியவன் கதிகள்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08889.2
ெசற்றிய இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இன்று ஆக்கி
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08889.3
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) என்றான்
$கம்ப.08889.4
ஆதியான் உணரா முன்னம் அருமருந்து உதவி அல்லின் $கம்ப.08890.1
பாதியால் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
அகற்றுவான் பாவித்ேதற்குச் $கம்ப.08890.2
ேசாதியான் உதயம் ெசய்தான் உற்றேதா துணிதல் ஆற்ேறன் $கம்ப.08890.3
ஏது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வது என்னா இட உற்றான் இைண
இலாதான் $கம்ப.08890.4
கால் திைச சுருங்கச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடுைமயான் கதிrன் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.08891.1
ேமல்திைச எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று ேமரு $கம்ப.08891.2
மாற்றினன் வடபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது மைறகள்
வல்ேலா $கம்ப.08891.3
சாற்றின என்னத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
தணிந்தனன்_வி.மு.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
தவத்தின் மிக்கான் $கம்ப.08891.4

இருவேர ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும் ஈறு
இலா ஆயுள் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08892.1
ஒருவேராடு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உயிெராடும்
ஒன்ேற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08892.2
ெபாரு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்து புண்ணியம்
புrந்ேதா ைவகும் $கம்ப.08892.3
திரு உைற கமலம் அன்ன நாட்ைடயும் தெரழுயக் கண்டான் $கம்ப.08892.4
வன்னி நாட்டிய ெபான் ெமௗலி வானவன் மலrன் ேமலான் $கம்ப.08893.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திருைவச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணனும் ஆளுங் காணி $கம்ப.08893.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தெரழுயல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தியாகமா விேநாதன் தெயமூவப் $கம்ப.08893.3
ெபான்னி நாட்டு உவைம ைவப்ைபப் புலன்ெகாள ேநாக்கிப் ேபானான்
$கம்ப.08893.4
விrயவன் ேமரு என்னும் ெவற்பினின் மீ து
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08894.1
ெபrயவன் அயனா ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபற்றவன் பிறப்பும் ேபந்தான்
$கம்ப.08894.2
அrயவன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அளந்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08894.3
கrயவன் என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மால் வைரையக் கண்டான் $கம்ப.08894.4
அல் குன்ற அலங்கு ேசாதி அம்மைல அகலப் ேபானான் $கம்ப.08895.1

ெபான்குன்றம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளான் ேநாக்கினான் புலவன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08895.2
நல்குன்றம் அதைனக் கண்டான் உணந்தனன் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08895.3
எல் குன்ற எறியும் தெயமூவ மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைடயாளம் என்ன
$கம்ப.08895.4
பாய்ந்தனன் பாய்தேலாடும் அம்மைல பாதலத்துச் $கம்ப.08896.1
சாய்ந்தது
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தெயமூவம் சலித்தன கடுத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.08896.2
காய்ந்தைன நதான் யாவன் கருத்து என்ெகால் கழறுக என்ன $கம்ப.08896.3
ஆய்ந்தவன் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அவற்றினுக்கு அறியச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08896.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ ஐய ேவண்டிற்று
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின் ெகடாமல் எம்பால்
$கம்ப.08897.1
காட்டு என உைரத்து வாழ்த்திக் கரந்தன கமலக் கண்ணன் $கம்ப.08897.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேநமி
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைறந்தது
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நின்றும் $கம்ப.08897.3
ேதாட்டனன் அனுமன் மற்று அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்றிைன வயிரத்
ேதாளால் $கம்ப.08897.4

இங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னன
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என்று எண்ணினால் $கம்ப.08898.1
சிங்குமால் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்று உணரும் சிந்ைதயான் $கம்ப.08898.2
அங்கு அைத ேவெராடும் அங்ைக தாக்கினான் $கம்ப.08898.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விசும்பிைடக் கடிது
ேபாகுவான் $கம்ப.08898.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08899.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன சூழ்ந்தது அம்மைல $கம்ப.08899.2
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக ஏந்தினான் $கம்ப.08899.3
தாயினன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீத்தியான் $கம்ப.08899.4
அத்தைல அன்னவன் அைனயன் ஆம்துைண $கம்ப.08900.1
இத்தைல இருவரும் விைரவின் எய்தினா $கம்ப.08900.2
ைகத்தலத்தால் அடி வருடும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கம்ப.08900.3
உத்தமற்கு உற்றைத உணத்து வாம் அேரா $கம்ப.08900.4
விண்டன மடந்ைதய மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேவெராடும் $கம்ப.08901.1
கண்டன களவு_ெப.(களவு_ெப.) அறும் கருைணத்து ஆம் எனக் $கம்ப.08901.2
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெகாடுப்பன வரங்கள் ேகாள் இலா $கம்ப.08901.3

புண்டrகம் துைண நயனம் பூத்தன $கம்ப.08901.4
ேநாக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் ேநான்புகழ் $கம்ப.08902.1
ஆக்கிய நிருதனும் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணின
$கம்ப.08902.2
தூக்கிய தைலயின ெதவுழுத ைகயின $கம்ப.08902.3
ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்குவாகைள $கம்ப.08902.4
ஏவிய காrயம் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08903.1
ேநாவிைல வடணா

என்று ேநாக்கிப் பின் $கம்ப.08903.2
சாவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்புகழ்ச் சாம்பன்தன்ைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08903.3
ஆவி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெகால்
என்று அருளினான் அேரா $கம்ப.08903.4
ஐயன்மீ  நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆதலின் $கம்ப.08904.1
ெசய்வைக பிறிது இைல உயிrன் தந்தவ $கம்ப.08904.2
உய்கில இனிச் ெசயற்கு உrயது உண்டு எனின் $கம்ப.08904.3
ெபாய்யிl புகலுதி புலைம உள்ளத்த $கம்ப.08904.4
சீைத என்று ஒருத்தியால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேதம்பிய $கம்ப.08905.1
ேபைதேயன் சிறுைமயால் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றிைய $கம்ப.08905.2

யாது என உணத்துேகன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓதிடும் $கம்ப.08905.3
காைத வன் பழிெயாடும் திருத்திக் காட்டிேனன் $கம்ப.08905.4
மாைய இம்மான் என எம்பி வாய்ைமயால் $கம்ப.08906.1
தூயன உறுதிகள் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ெகாேளன் $கம்ப.08906.2
ேபாயிெனன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உைர மறாது ேபாகலால் $கம்ப.08906.3
ஆனது இப்பழியுைட மரணம் அன்பின  $கம்ப.08906.4
கண்டெனன் இராவணன் தன்ைனக் கண்களால் $கம்ப.08907.1
மண்டு அம புrந்தெனன் வலியின் ஆருயி $கம்ப.08907.2
ெகாண்டிெலன் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) எலாம் ெகாடுத்து மாள
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.08907.3
பண்டுைடத் தவிைன பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்பினால் $கம்ப.08907.4
ேதவதம் பைடக்கலம் ெதவுடுத்து தயவன் $கம்ப.08908.1
சாவது காண்டும் என்று இளவல் சாற்றவும் $கம்ப.08908.2
ஆவைத இைசந்திலன் அழிவது என்வயின் $கம்ப.08908.3
ேமவுதல் உறுவது ஓ விதியின் ெவம்ைமயால் $கம்ப.08908.4
நின்றிெலன் உடன் எறிபைடக்கு நதியால் $கம்ப.08909.1
ஒன்றிய பூசைன இயற்ற உன்னிேனன் $கம்ப.08909.2
ெபான்றின நமெரலாம் இளவல் ேபாயினான் $கம்ப.08909.3
ெவன்றிலன் அரக்கைன விதியின் ேமன்ைமயால் $கம்ப.08909.4

ஈண்டு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ இயம்பும் ஏைழைம $கம்ப.08910.1
ேவண்டுவது அன்று இனி அமrன் வடிய

$கம்ப.08910.2
ஆண்தைக அன்பைர அமர நாட்டிைடக் $கம்ப.08910.3
காண்டேல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பிற கண்டது இல்ைலயால் $கம்ப.08910.4
எம்பிையத் துைணவைர இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இனி $கம்ப.08911.1
ெவம்புேபா அரக்கைர முருக்கி ேவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08911.2
அம்பினால் இராவணன் ஆவி பாழ்படுத்து $கம்ப.08911.3
உம்பருக்கு உதவி ேமல் உறுவது என் அேரா $கம்ப.08911.4
இைளயவன் இறந்தபின் எவரும் என் எனக்கு $கம்ப.08912.1
அளவு அறு சீத்தி என் அறெமன் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) என் $கம்ப.08912.2
கிைள உறு சுற்றெமன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
என் $கம்ப.08912.3
விைளவுதான் என் மைற விதி என் ெமய்ம்ைம என் $கம்ப.08912.4
இரக்கமும் பாழ்பட எம்பி ஈறு கண்டு $கம்ப.08913.1
அரக்கைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
ஆள்வேனல் $கம்ப.08913.2
மரக் கண் வன்கள்வேன வஞ்ச என்னில் ஆ $கம்ப.08913.3
கரக்குமது அல்லது ஓ கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) உண்டாகுேமா $கம்ப.08913.4
தாைதைய இழந்தபின் சடாயு வய்ந்தபின்

$கம்ப.08914.1

காதலின் துைணவரும் முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காத்து
உழல் $கம்ப.08914.2
ேகாது அறு தம்பியும் விளிய ேகாள் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.08914.3
சீைதைய உவந்துளன் என்ப சீrேயா $கம்ப.08914.4
ெவன்றெனன் அரக்கைர ேவரும் வய்ந்து

அறக் $கம்ப.08915.1
ெகான்றெனன் அேயாத்திையக் குறுகிேனன் குணத்து $கம்ப.08915.2
இன்துைணத் தம்பிைய இன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உேளன்
$கம்ப.08915.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆளுமா சால நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
அேரா $கம்ப.08915.4
படியின்ேமல் காதலின் யாதும் பாக்கலன் $கம்ப.08916.1
முடிகுெவன் உடன் என முடியக் கூறலும் $கம்ப.08916.2
அடி இைண வணங்கிய சாம்பன் ஆழியாய் $கம்ப.08916.3
ெநாடிகுவது உளது என நுவல்வதாயினான் $கம்ப.08916.4
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணகிைல அடியேனன் உைன $கம்ப.08917.1
முன்னேம அறிகுேவன் ெமாழிதல் தது_ெப.(தது_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $கம்ப.08917.2
என்ெனனில் இைமயவ எண்ணுக்கு ஈனமாம் $கம்ப.08917.3
பின்னேர தெரழுகுதி தெரழுவு இல் ெபற்றிேயாய் $கம்ப.08917.4
அம் புயத்து அயன் பைட ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதறிேனன்
$கம்ப.08918.1
உம்பிைய உலப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வலத்ைத ஒத்தது $கம்ப.08918.2

ெவம்பு ேபாக் களத்திைட விழுத்த ெவன்றியால் $கம்ப.08918.3
எம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைலவ ஈது எண்ணம் உண்ைமயால்
$கம்ப.08918.4
அன்னவன் பைடக்கலம் அமர தானவ $கம்ப.08919.1
தன்ைனயும் விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உயி குடிக்கும் தற்பர
$கம்ப.08919.2
உன்ைன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைழக்கிலது ஒழிந்து நங்கியது $கம்ப.08919.3
இன்னமும் அளைவ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுேமா $கம்ப.08919.4
ெபருந்திறல் அனுமன் ஈண்டு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெபற்றுளான்
$கம்ப.08920.1
அருந்துய முடுக்குறும் அளவு இல் ஆற்றலான் $கம்ப.08920.2
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இைறப் ெபாழுதினில் ெகாணகுவாய் என $கம்ப.08920.3
ெபாருந்தினன் வடதிைசக் கடிது ேபாயினான் $கம்ப.08920.4
பனிவைர கடந்தனன் பருப்பதங்களின் $கம்ப.08921.1
தனி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அதன்புறம் தவிந்து சாந்துளான் $கம்ப.08921.2
இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈண்டுறும் $கம்ப.08921.3
துனிவரு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துைடத்தி
ெதவுல்ைலேயாய் $கம்ப.08921.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலால் எந்ைதயாய் உலைக ஈன்றுளான்
$கம்ப.08922.1

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அலால் ேநமி
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08922.2
ேகான் அலால் எைனவரும் உணரும் ேகாள் இல $கம்ப.08922.3
ேவனலான் ேமனியாய் மருந்ைத ெமய்யுற $கம்ப.08922.4
ஆகலி கைடந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அமிழ்தின் வந்தன $கம்ப.08923.1
காநிறத்து அண்ணல்தன் ேநமி காப்பன $கம்ப.08923.2
ேமருவின் உத்தர குருவின் ேமல் உள $கம்ப.08923.3
யாரும் உற்று உணகிலா அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08923.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்முதல் யாரும்
ெதவுட்டில $கம்ப.08924.1
ஆன்ற ேப அண்ணேல அவற்றின் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேகள் $கம்ப.08924.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என ஒன்றிய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முன்ைன
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.08924.3
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் $கம்ப.08924.4
சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சந்துகள் $கம்ப.08925.1
புல்லுறப் ெபாருத்துவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபாயின $கம்ப.08925.2
நல்லுயி நல்குவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) $கம்ப.08925.3
ெதவுல்ைலயது ஆக்குவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெதவுல்ைலேயாய்
$கம்ப.08925.4
வருவது திண்ணம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாருதி $கம்ப.08926.1

தருெநறி தருமேம காட்ட தாழ்க்கிலன் $கம்ப.08926.2
அருைமயது அன்று எனா அடி வணங்கினான் $கம்ப.08926.3
இருைமயும் துைடப்பவன் ஏம்பல்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08926.4
ெபான்மைல மீ துேபாய் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியின்
$கம்ப.08927.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உதவும் என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லுைரக்கு $கம்ப.08927.2
அன்வயம் இல்ைல என்று அயிக்கின்ேறன் அேலன் $கம்ப.08927.3
என்னலும் வடதிைச எழுந்தது ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ஒலி $கம்ப.08927.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்படர காவைர
$கம்ப.08928.1
இைட இைட பறிந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஏற இற்று இைட $கம்ப.08928.2
தைட இலது உடற்றுறு சண்ட மாருதம் $கம்ப.08928.3
வடதிைச ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுக்கம்
உற்றதால் $கம்ப.08928.4
மீ ன்குலம் குைலந்து உக ெவயிலின் மண்டிலம் $கம்ப.08929.1
தான்குைலந்து உயமதி தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைழ $கம்ப.08929.2
மான்குலம் ெவருக் ெகாள மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மண்டி வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.08929.3
ேதன்குலம் கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) நறவின்
ெசன்றவால் $கம்ப.08929.4

ேவத் துண தூெராடு விசும்ைப மீ ச் ெசலப் $கம்ப.08930.1
ேபாத்தன மைலெயாடு மரனும் முன்புேபால் $கம்ப.08930.2
தூத்தன ேவைலைய காலின் ேதான்றலும் $கம்ப.08930.3
ஆத்தனன் அைனயவ அரந்ைத ஆற்றுவான் $கம்ப.08930.4
மைழகளும் கடல்களும் மற்றும் முற்றும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) $கம்ப.08931.1
உைழயவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள $கம்ப.08931.2
குழ இயின குமுறின ெகாள்ைக ெகாண்டதால் $கம்ப.08931.3
உழுைவயின் சினத்தவன் ஆத்த ஓைசேய $கம்ப.08931.4
எறிதிைரப் ெபருங்கடல் கைடய ஏற்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.08932.1
ெசறிசுட மந்தரம் தருதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என $கம்ப.08932.2
ெவறிது ெகால் எனக்ெகாடு விசும்பின் மீ ச்ெசலும் $கம்ப.08932.3
உறுவலிக் கலுழேன ஒத்துத் ேதான்றினான் $கம்ப.08932.4
பூதரத்து அரெவாடு மைலந்து ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.08933.1
ஓதிய ெவன்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தான் $கம்ப.08933.2
ஏதம் இல் இலங்ைக அம் கிrெகாடு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08933.3
தாைதயும் ஒத்தனன் உவைம தனக்கு இலான் $கம்ப.08933.4
ேதான்றினன் என்னும் அச்ெசால்லின் முன்னம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08934.1

ஊன்றினன் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ஒங்கல்தான் $கம்ப.08934.2
வான்தனி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) வஞ்ச ஊ
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $கம்ப.08934.3
ஏன்றிலது ஆதலின் அனுமன்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08934.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசதலும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.08935.1
ேபாற்றிட விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய $கம்ப.08935.2
ஏற்றமும் ெபருவலி அழெகாடு_ெப.(அழகு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) எய்தினா
$கம்ப.08935.3
கூற்றிைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தம்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) கூடினா $கம்ப.08935.4
அரக்கதம் யாக்ைககள் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் ஆழியில் $கம்ப.08936.1
கரக்கல் உற்று ஒழிந்தன ஓழிய கண்டன $கம்ப.08936.2
மரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முதலவும் உய்ந்து வாழ்ந்தன $கம்ப.08936.3
குரக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உய்ந்தது கூறல் ேவண்டுேமா $கம்ப.08936.4
கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்கைண கரந்த புண்
கடுத்து $கம்ப.08937.1
அழன்றன குளிந்தன அங்கம் ெசங்கண்கள் $கம்ப.08937.2
சுழன்றன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ெதவுழுதது ஓங்கைல $கம்ப.08937.3

குழன்ற பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குஞ்சியான் உணவும் கூடினான் $கம்ப.08937.4
யாவரும் எழுந்தன ஆத்த ஏழ்கடல் $கம்ப.08938.1
தாவரும் ேபெராலி ெசவியில் சாதலும் $கம்ப.08938.2
ேதவதம் வாழ்த்ெதவுலி ேகட்ட ெசங்கணான் $கம்ப.08938.3
ேயாகம் நங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் $கம்ப.08938.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பிைய உயி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளுற $கம்ப.08939.1
வங்கிய

ேதாள்களால் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவந்துய $கம்ப.08939.2
நங்கினன் இராமனும் உலகில் நின்றில $கம்ப.08939.3
தங்கு உள ேதவரும் மறுக்கம் தந்தன $கம்ப.08939.4
அரம்ைபய ஆடின அமிழ்த ஏழ் இைச $கம்ப.08940.1
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இயல் கின்னரம் முதல நன்ைமேய $கம்ப.08940.2
நிரம்பின உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உவைக ெநய் விழா $கம்ப.08940.3
பரம்பின முனிவரும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08940.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவதிய $கம்ப.08941.1
ேபாதம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) $கம்ப.08941.2

ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ஓத
ேவைலயின் $கம்ப.08941.3
சீதம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) சிந்தைன $கம்ப.08941.4
உந்தின பின் ெகாைல ஒழிவு இல் உண்ைமயும் $கம்ப.08942.1
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நினக்குச் சான்று எனா
$கம்ப.08942.2
சுந்தர வில்லிையத் ெதவுழுது சூழவந்து $கம்ப.08942.3
அந்தணன் பைடயும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயதால் $கம்ப.08942.4
ஆய காைலயின் அமர ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08943.1
தாயின் அன்பைனத் தழுவினான் தனி $கம்ப.08943.2
நாயகன் ெபருந்துயரம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அற $கம்ப.08943.3
தூய காதல்ந துளும்பு கண்ணினான் $கம்ப.08943.4
எழுது குங்குமத் திருவின் ஏந்து ேகாடு $கம்ப.08944.1
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபினான் உருகி உள்ளுறத்
$கம்ப.08944.2
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் தாழ்ந்து தாளுறத்
$கம்ப.08944.3

ெதவுழுத மாருதிக்கு இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசால்லினான் $கம்ப.08944.4
முன்னின் ேதான்றிேனா முைறயின் நங்கலாது $கம்ப.08945.1
என்னின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயrன் ஈறு
ேச $கம்ப.08945.2
மன்னின் ேதான்றிேனாம் முன்னம் மாண்டுடூளாம் $கம்ப.08945.3
நின்னின் ேதான்றிேனாம் ெநறியின் ேதான்றினாய் $கம்ப.08945.4
அழியுங்கால் தரும் உதவி ஐயேன $கம்ப.08946.1
ெமாழியுங்கால் தரும் உயிrன் முற்றுேமா $கம்ப.08946.2
பழியும் காத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைகயும் காத்து எைம $கம்ப.08946.3
வழியும் காத்து நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைறயும் காத்தைன $கம்ப.08946.4
தாழ்வும் இங்கு இைறப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தாழ்ந்தேதல் $கம்ப.08947.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்பிேமல்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மாட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.08947.2
ஏழும் வயும்

என் பகவது எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.08947.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) காண ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உதவினாய் அேரா
$கம்ப.08947.4
இன்று வகிலாது

எவரும் எம்ெமாடு $கம்ப.08948.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழுமா ெநடிது நல்கினாய்
$கம்ப.08948.2
ஒன்றும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறுகிலாது
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08948.3

என்றும் வாழ்தியால் இனிது என் ஏவலால் $கம்ப.08948.4
மற்ைறேயாகளும் அனுமன் வண்ைமயால் $கம்ப.08949.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயுளா
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலா $கம்ப.08949.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமவினா ெதவுழுது
வாழ்த்தினா $கம்ப.08949.3
உற்றவாறு எலாம் உணரக் கூறினான் $கம்ப.08949.4
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்னலா $கம்ப.08950.1
ெபாய்த்த சிந்ைதயா இறுதல் ெபாய்க்குமால் $கம்ப.08950.2
ெமாய்த்த குன்ைற அம் மூல ஊழிவாய் $கம்ப.08950.3
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ டியால்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆற்றலாய் $கம்ப.08950.4
என்று சாம்பவன் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈது அேரா
$கம்ப.08951.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சால என்று
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒநாழிைக $கம்ப.08951.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்ெவன் என்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெயமூவமாக் $கம்ப.08951.3
குன்று தாங்கி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குrசில் ேபாயினான் $கம்ப.08951.4
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தைலயது ஆக இராவணன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08952.1

தன்ைனயுங் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன் சைமந்த கீ தம்
$கம்ப.08952.2
கின்னர முதேலா பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகத்திைடக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகண்ைடக் $கம்ப.08952.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாைர ெநடுங்களி ஆட்டம் கண்டான் $கம்ப.08952.4
அரம்ைபய விஞ்ைச மாத_ெப.(மாத_ெப.) அரக்கிய
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.08953.1
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) அம் ெகாங்ைக நாக ேகாைதய இயக்க ேகாது
இல் $கம்ப.08953.2
கரும்பினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லா சித்ததம் கன்னிமாகள்
$கம்ப.08953.3
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு சும்ைமேயாகள் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.08953.4
ேமனைக விசய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் திேலாத்தைம அரம்ைப
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என் $கம்ப.08954.1
ேதன்நகு மழைல இன்ெசால் உருப்பசி முதலாம் தெயமூவ $கம்ப.08954.2
வானக மகளி_ெப.) வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) சில்லrச்
சதங்ைக பம்ப $கம்ப.08954.3
ஆனகம் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முருெடாடும் இரட்ட
ஆடி $கம்ப.08954.4

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உண்ட சுருளும்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைழகளும் சுருளில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08955.1
ஏடு உண்ட பசும்ெபான் பூவும் திலகமும் இலவச் ெசவ்வாய் $கம்ப.08955.2
மூடுண்ட முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முத்தும் முள்ளுண்ட முளrச் ெசங்கண்
$கம்ப.08955.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உண்டு புகுந்தது என்னக் கலந்தது கைற
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.08955.4
முைளக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கதிrன் கற்ைற
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெவண்நிலவும் மூr $கம்ப.08956.1
ஒளிப்பிழம்பு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூணின்
உமிழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயிலும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான்
$கம்ப.08956.2
விளக்ைகயும் விளக்கும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மிளிகதிப் பரப்பும்
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.08956.3
வைளத்த ேப இருளும் கண்டநூ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என மருளும் மாேதா
$கம்ப.08956.4
நல்ெபருங் கல்விச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நைவ அறு ெநறிைய
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08957.1
முன் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூேயா ெமாழிெயாடும்
பழகி முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08957.2
பின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உணதல் ேதற்றாப் ேபைதபால் வஞ்சன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08957.3
கற்பைன என்ன ஓடிக் கலந்தது கள்ளின் ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) $கம்ப.08957.4

பலபட முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பனித்த ெமய்
ேவ $கம்ப.08958.1
இலவு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) துடித்து முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலைவ
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08958.2
ெகாைலபயில் நயன ேவலின் ெகாழுங்கைட
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றச் $கம்ப.08958.3
சிைலநிக புருவம் ெநற்றிக் குனித்தன விளத்த
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.08958.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம்பாரக் கற்ைறக் ெகாந்தளக் ேகாலக்
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.08959.1
ஏந்து அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேதைர இகந்துேபாய் இறங்க யாணப்
$கம்ப.08959.2
பூந்துகிேலாடும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ேமகைல சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08959.3
மாந் தளி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாய்தின் மயங்கின
மழைலச் ெசால்லா $கம்ப.08959.4
ேகாத்த ேமகைலயிேனாடும் துகில்மணிக் குறங்ைகக் கூட $கம்ப.08960.1
காத்தன கூந்தற் கற்ைற அற்றம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு $கம்ப.08960.2
ேவத்தைவ கீ ழுடூளாகள் கீ ழ்ைமேய விைளத்தா ேமேலா $கம்ப.08960.3
சீத்தவ ெசய்யத் தக்க கருமேம ெசய்தா என்ன $கம்ப.08960.4
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திைரப் படாது பட்ட $கம்ப.08961.1

நாணியின் முைறயிற் கூடாது ஒருவழி நைடயின்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08961.2
ஆணியின் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நவின்றன அநங்க ேவள்தன் $கம்ப.08961.3
தூணியின் அைடத்த அம்பின் ெகாடுந்ெதவுழில்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணா $கம்ப.08961.4
வங்கியம் வகுத்த கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழைல வாய
$கம்ப.08962.1
சங்ைக இல் ெபரும்பண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) துைற திறம்பத் தள்ளி $கம்ப.08962.2
சிங்கல் இல் அமிழ்திேனாடும் புளி அளாம் ேதறல் என்ன $கம்ப.08962.3
ெவங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) விளித்தன மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) வங்க

$கம்ப.08962.4
ஏைனய பிறவும் கண்டாக்கு இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாலம் என்ன
$கம்ப.08963.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைவ உருவில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாவைனத்
தைகைம சான்ற $கம்ப.08963.2
மான் அம ேநாக்கின் நல்லா ைமந்தைரக் காட்டி வாயால் $கம்ப.08963.3
ஆைனைய விளம்பி ேதைர அபிநயத்து
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றா $கம்ப.08963.4
அழுகுவ நகுவ பாடி ஆடுவ அயல் நின்றாைரத் $கம்ப.08964.1

ெதவுழுகுவ துயில்வ துள்ளித் தூங்குவ துவவாய் இன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$கம்ப.08964.2
ஒழுகுவ ஒல்கி ஒல்கி ஒருவேமல் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) புக்கு $கம்ப.08964.3
முழுகுவ குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாட்கண் முகிழ்த்து இைட மூrேபாவ
$கம்ப.08964.4
உயிப் புறத்து உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) உணத்தினா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ளது $கம்ப.08965.1
அயிப்பு இலது அறிதி என்ேற அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) களி ஆட்டம்
ஆக $கம்ப.08965.2
ெசயிப்பு அறு சிந்ைதத் தெயமூவத் திருமைற முனிவக் ேகயும் $கம்ப.08965.3
மயிப்புறம் ேதாறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாடித்தது
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) வாr $கம்ப.08965.4
மாப் பிறழ் ேநாக்கினாதம் மணிெநடுங் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) வாட்கண்
$கம்ப.08966.1
ேசப்புற அரத்தச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குைழ
ெவண்ைம ேசர $கம்ப.08966.2
காப்புறு பைடக்ைகக் கள்ள நிருதக்கு ஓ இறுதி காட்டி $கம்ப.08966.3
பூப்பிறழ்ந்து உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ேவறாய்ப் ெபாலிந்தது ஓதன்ைம
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08966.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வரு காலன் ைகேவல் காமேவள் கைண என்றாலும்
$கம்ப.08967.1
இயல்வரு கிற்கிலாத ெநடுங்கணா இைணெமன் ெகாங்ைகத் $கம்ப.08967.2

துயல்வரு கனக நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி $கம்ப.08967.3
புயல்வரு கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பாரக் கற்ைறயின் புைனயலுற்றா
$கம்ப.08967.4
முத்து அன்ைம ெமாழியல் ஆகா முகிழ் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) நல்லா $கம்ப.08968.1
இத்தன்ைம எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.08968.2
அத்தன்ெமய் அrயின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆகலி ஆத்த ஒைத
$கம்ப.08968.3
மத்தன்ெமய் மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவிெதவுறும் மடுத்தது அன்ேற
$கம்ப.08968.4
ஆடலும் களியின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமைலயும்
அமுதின் ஆன்ற $கம்ப.08969.1
பாடலும் முழவின் தெயமூவப் பாணியும் பவள வாயா $கம்ப.08969.2
ஊடலும் கைடக்கண் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழைல ெவவ் உைரயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.08969.3
வாடல் ெமன்மலேர ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆப்பு ஒலி
வருதேலாடும் $கம்ப.08969.4
தறிெபாரு களிநல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேசவகம் தள்ளி ஏங்க $கம்ப.08970.1
துறுசுவல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தூங்கித் துணுக்குற அரக்க உட்க $கம்ப.08970.2

ெசறிகழல் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தெயமூவச் சிைல ஒலி பிறந்தது அன்ேற
$கம்ப.08970.3
எறிகல் கைடந்த ேமல்நாள் எழுந்தேப ஓைச என்ன $கம்ப.08970.4
முத்துவாள் நைகயின் மூரல் முகத்திய முழுக்கண் ேவலால் $கம்ப.08971.1
குத்துவா கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வானரக்
குழுவின் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08971.2
மத்துவாழ் கடலின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மறுகுற வதனம் என்னும்
$கம்ப.08971.3
பத்துவாள் மதிக்கும் அந்நாள் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒத்தது இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
பண்பால் $கம்ப.08971.4
ஈது இைட ஆக வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) அலங்கல் மீ து
ஏறினாேபாய் $கம்ப.08972.1
ஊதினா ேவய்கள் வண்டின் உருவினா
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08972.2
தது_ெப.(தது_ெப.) இல பைகஞ என்ன திக்ெகன்ற மனத்தன் தெயமூவப்
$கம்ப.08972.3
ேபாது உரு பந்த நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்திரத்
திருக்ைக புக்கான் $கம்ப.08972.4
ைமந்தனும் மற்றுடூளாரும் மேகாதரன் முதேலா ஆய $கம்ப.08973.1
தந்தித் தைலைமேயாரும் முதியரும் தழுவத் தக்க $கம்ப.08973.2
மந்திர எவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறப் படந்தா பட்ட $கம்ப.08973.3

அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) முழுதும் தாேன அைனயவக்கு அறியச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08973.4
நம்கிைள உலந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உய்ந்திட நணுகும் அன்ேற
$கம்ப.08974.1
ெவங்ெகாடுந் தைம தன்னால் ேவைலயில் இட்டிேலேமல் $கம்ப.08974.2
இங்குள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாள்தற்கு இனிவரும் இைடயூறு இல்ைல
$கம்ப.08974.3
பங்கயத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மீ ளாப் பைட பழுதுற்ற பண்பால்
$கம்ப.08974.4
இலங்ைகயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமரு பின் பட
இைமப்பில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08975.1
வலம்கிள மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலெயாடும் ெகாணர
வல்லான் $கம்ப.08975.2
அலங்கலம் தடந்ேதாள் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அனுமேன
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $கம்ப.08975.3
கலங்கல் இல் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காரணம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் $கம்ப.08975.4
நrைனக் கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கி இலங்ைகயாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ைறப் $கம்ப.08976.1
பாrனில் கிழிய வசின்

ஆருள பிைழக்கற் பாலா $கம்ப.08976.2
ேபாrனிப் ெபாருவது எங்ேக ேபாயின அனுமன் ெபான் மா $கம்ப.08976.3
ேமருைவக் ெகாணந்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ ேமல் இடுெமனின்
விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேமா $கம்ப.08976.4

முைறெகட ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முன்பு நிைனந்தேத
முடிப்பன் முன்பின் $கம்ப.08977.1
குைற இைல குணங்கட்கு என்ேனா ேகாது இலா ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) கூறும்
$கம்ப.08977.2
இைறவகள் மூவ என்பது எண் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
எண்ணேம தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.08977.3
அைறகழல் அனுமேனாடும் நால்வேர முதல்வ அம்மா $கம்ப.08977.4
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிறவி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08978.1
பிறந்தனம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ேளம் உய்ந்தனம்
பிைழக்கும் ெபற்றி $கம்ப.08978.2
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகிைய மரபின் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.08978.3
அறம்தரு சிந்ைதேயாைர அைடக்கலம் புகுதும் ஐய $கம்ப.08978.4
மறிகடல் குடித்து வாைன மண்ெணாடும் பறிக்க வல்ல $கம்ப.08979.1
எறிபைட அரக்க எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) இலங்ைக
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08979.2
சிறுவனும் நயும் அல்லால் ஆருள ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தந்தா
$கம்ப.08979.3
ெவறிது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

என்றான் மாலி ேமல்
விைளவது ஓவான் $கம்ப.08979.4

வாலிைய வாளி ஒன்றால் வானிைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாr $கம்ப.08980.1
ேவைலைய ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கும்ப
கருணைன வட்டினாைன

$கம்ப.08980.2
ஆலியின் ெமாக்குள் அன்ன அரக்கேரா அமrன் ெவல்வா $கம்ப.08980.3
சூலிையப் ெபாருப் பிேனாடும் தூக்கிய விசயத் ேதாளாய் $கம்ப.08980.4
என்று மாலியவான் கூற பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நாப்பண் $கம்ப.08981.1
மின்தெரழுந் தெனமூன நக்கு ெவருவர உரப்பி ேபழ்வாய் $கம்ப.08981.2
ஒன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அசனி என்ன உருத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் $கம்ப.08981.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று சீறி உைரத்தனன்
நலத்ைத_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஓரான் $கம்ப.08981.4
கட்டுைர அதைனக் ேகளா கண் எr கதுவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08982.1
பட்டன அரக்க என்னில் பைடக்கலம் பைடத்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.08982.2
ெகட்டன என்னில் வாட்ைக ெகடாது எனில் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அனாைள
$கம்ப.08982.3
விட்டிட எண்ணிேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிடித்தது ேவட்ைக வய

$கம்ப.08982.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என் மற்ைறேயா என் அஞ்சினி
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேவட்டீ $கம்ப.08983.1

உயந்துந ேபாவ நாைள ஊழிெவந் தயின்
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08983.2
சிந்தைன மனித்தேராடு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரங்கிைனத் தப்ேபன்
என்றான் $கம்ப.08983.3
ெவந்திறல் அரக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) விளம்பலுற்றான் $கம்ப.08983.4
உளதுநான் உணத்தற் பாலது
உணந்தைன_வி.மு.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) உண்ேடல் $கம்ப.08984.1
தள மல கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடக்கலம் தழலின் சாத்தி
$கம்ப.08984.2
அளவு இலது அைமய விட்டது இராமைன
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்றால் $கம்ப.08984.3
விைளவு இலது அைனயன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தண்டில மீ ண்டது அம்மா
$கம்ப.08984.4
மானிடன் அல்லன் ெதவுல்ைல வானவன் அல்லன் மற்றும் $கம்ப.08985.1
ேமனியான் முனிவன் அல்லன் வடணன்

ெமய்யின்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.08985.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனது எண்ணல் தந்தா எண்ணுறும்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்ேற $கம்ப.08985.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகு தெரழுயல் மன்னா ேசகு அறத் தெரழுந்தது அன்ேற
$கம்ப.08985.4
அைனயது ேவறு நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அன்னது
பகதல் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) $கம்ப.08986.1

விைன எனின் அன்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தவ

வழ்க

வர $கம்ப.08986.2
இைனயல்ந மூண்டு யான்ேபாய் நிகும்பைல விைரவின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08986.3
துனி அறு ேவள்வி வல்ைல இயற்றினால்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கம்ப.08986.4
அன்னது நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதயால் அைமதி என்று அரக்கன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08987.1
நல்மகன் உம்பி கூற நண்ணலா கண்டு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08987.2
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வி முற்றா
வைகெசரு முயல்வ என்றான் $கம்ப.08987.3
என் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எய்தா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
இயற்றலாம் உறுதி என்றான் $கம்ப.08987.4
சானகி உருவ மாகச் சைமத்து அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.08988.1
வானுய அனுமன் முன்ேன வாளினால்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றி $கம்ப.08988.2
யான்ெநடுஞ் ேசைனேயாடும் அேயாத்திேமல் எழுந்ேதன் என்னப் $கம்ப.08988.3
ேபானபின் புrவது ஒன்றும் அறிகில துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) பூண்ப
$கம்ப.08988.4
இத்தைலச் சீைத மாண்டாள் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
இல்ைல என்பா $கம்ப.08989.1

அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்து
உடூளாரும் $கம்ப.08989.2
உத்தம நக உடூளாரும் ஒழிவெரன்று உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ளி $கம்ப.08989.3
ெபாத்திய துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) மூளச் ேசைனயும் தாமும் ேபாவா
$கம்ப.08989.4
ேபாகில என்ற ேபாதும் அனுமைன ஆண்டுப் ேபாக்கி $கம்ப.08990.1
ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அருந்துய ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆற்றா
$கம்ப.08990.2
ஏகிய கருமம் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) விைரவின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08990.3
ேவகெவம் பைடயின் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) ெவன்றி என்றான்
$கம்ப.08990.4
அன்னது புrதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று அரக்கனும் அைமய அம்ெசால்
$கம்ப.08991.1
ெபான்னுரு அைமக்கும் மாயம் இயற்றுவான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ேபானான் $கம்ப.08991.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) இத்தைலயது ஆக இராமனுக்கு
இரவி ெசம்மல் $கம்ப.08991.3
ெதவுல்நக அதைன வல்ைலக் கடிெகடச் சுடுதும் என்றான் $கம்ப.08991.4
அத்ெதவுழில் புrதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று அண்ணலும் அைமய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08992.1
தத்தினன் இலங்ைக மூதூக் ேகாபுரத்து உம்பச் சாந்தான் $கம்ப.08992.2

பத்துைட ஏழு சான்ற வானரப் பரைவ பற்றிக் $கம்ப.08992.3
ைகத்தலத்து ஓேரா ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) எடுத்தது
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) காண
$கம்ப.08992.4
எண்ணின ேகாடிப் பல்பைட யாவும் $கம்ப.08993.1
மண்ணுறு காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) திண்மதில் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$கம்ப.08993.2
ெவண்நிற ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மின்னினம் வசி
 $கம்ப.08993.3
நண்ணினேபால ெதவுல்நக
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.08993.4
ஆைசகள் ேதாறும் அள்ளின ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) $கம்ப.08994.1
மாசு அறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மக்கட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.08994.2
நாசம் இவ்வூருக்கு உண்டு என நள்ளின் $கம்ப.08994.3
வசின

வானின் மீ ன்விழல் அன்ன $கம்ப.08994.4
வஞ்சைன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வாழும் இலங்ைக $கம்ப.08995.1
குஞ்சரம் அன்னா வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) $கம்ப.08995.2
அஞ்சன வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ஆழியில் ஏவும் $கம்ப.08995.3
ெசஞ்சரம் என்னச் ெசன்றன ெமன்ேமல் $கம்ப.08995.4
ைக அகல் இஞ்சிக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08996.1

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாழுந்தச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.08996.2
ஐயன் ெநருங்கா ஆழிைய அம்பால் $கம்ப.08996.3
எய்ய எrந்தால் ஒத்தது இலங்ைக $கம்ப.08996.4
பரல்துறு ெதவுல் பழுவத்து எrபற்ற $கம்ப.08997.1
நிரல்துறு பல்பறைவக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) நளம் $கம்ப.08997.2
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும்வண்ணம் $கம்ப.08997.3
அரற்றி எழுந்தது அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இலங்ைக
$கம்ப.08997.4
மூஉல கத்தவரும் முதேலாரும் $கம்ப.08998.1
ேமவின வில்ெதவுழில் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இராமன் $கம்ப.08998.2
தவம் எனச் சில வாளி ெசலுத்த_குைற.எச்.(ெசலுத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.08998.3
ேகாவுரம் இற்று விழுந்தது குன்றின் $கம்ப.08998.4
இத்தைல இன்ன நிகழ்ந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.08999.1
ைகத்தைலயில் ெகாடு காலின் எழுந்தான் $கம்ப.08999.2
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருங்கிr ேமருவின்
உப்பால் $கம்ப.08999.3
ைவத்த ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) மாருதி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.08999.4
அைற அரவக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மாருதி ஆத்தான் $கம்ப.09000.1
உைற அரவம் ெசவி உற்றுளது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கம்ப.09000.2

சிைற அரவக் கலுழன் ெகாடுசீறும் $கம்ப.09000.3
இைற அரவக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒத்தது இலங்ைக $கம்ப.09000.4
ேமல்திைச வாயிைல ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவங்கண் $கம்ப.09001.1
காற்றின் மகன்தைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலந்தான்
$கம்ப.09001.2
மாற்றல் இல் மாயம் வகுக்கும் வலத்தான் $கம்ப.09001.3
கூற்ைறயும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உய
வட்டைண ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.09001.4
சானகி ஆம்வைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சைமத்து ஓ $கம்ப.09002.1
மான் அைனயாைள வடிக்குழல் பற்றா $கம்ப.09002.2
ஊன்நகு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகக்ெகாடு உருத்தான்
$கம்ப.09002.3
ஆனவன் அந்நிைல இன்ன அைறந்தான் $கம்ப.09002.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) காரணம் ஆக மைலந்த
$கம்ப.09003.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இகழ்ந்தனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆவி $கம்ப.09003.2
சிந்துெவன் என்று ெசறுத்து உைரெசய்தான் $கம்ப.09003.3
அந்தமில் மாருதி அஞ்சி அயந்தான் $கம்ப.09003.4

கண்டவேள இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என்பது கண்டான்
$கம்ப.09004.1
விண்டது ேபாலும் நம்வாழ்வு என ெவந்தான் $கம்ப.09004.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடதவது ஒேகாள்
அறிகில்லான் $கம்ப.09004.3
உண்டு உயிேரா என வாயும் உலந்தான் $கம்ப.09004.4
யாதும் இனிச்ெசயல் இல் என எண்ணா $கம்ப.09005.1
நதி உைரப்பது ேந என ஓரா $கம்ப.09005.2
ேகாது இல் குலத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மிக்காய் $கம்ப.09005.3
மாைத ஒறுத்தல் வைசத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அன்ேறா $கம்ப.09005.4
நான்முகனுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நால்வrன்
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09006.1
நூல்முகம் முற்றும் நுணங்க உணந்தாய் $கம்ப.09006.2
பால்முகம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பழி அன்ேறா
$கம்ப.09006.3
மால்முகம் உற்று ஒருமாைத வைதத்தல் $கம்ப.09006.4
மண்குைல கின்றது வானும் நடுங்கிக் $கம்ப.09007.1
கண்குைல கின்றது காணுதி கண்ணால் $கம்ப.09007.2
எண்குைல கின்றது இரங்கல் துறந்தாய் $கம்ப.09007.3
ெபண்ெகாைல ெசய்ைக ெபரும்பழி அன்ேறா $கம்ப.09007.4
என்வயின் நல்கிைன ஏகுதி என்றால் $கம்ப.09008.1

நின்வயம் ஆம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் நநின் $கம்ப.09008.2
அன்வயம் ஏதும் அறிந்திைல ஐயா $கம்ப.09008.3
புன்ைம ெதவுடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) என்றான் $கம்ப.09008.4
என்றனன் மாருதி இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்தும் $கம்ப.09009.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர ேகள் எனது எந்ைதயும்
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09009.2
ெபான்றுதல் தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதின் புகழ்
உண்டநூ $கம்ப.09009.3
நன்றுைர என்று பின்நக்கு உைரெசய்தான் $கம்ப.09009.4
உய்ந்திட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) யாவரும் ஓட $கம்ப.09010.2
சிந்துெவன் வாளினில் என்று ெசறுத்தான் $கம்ப.09010.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்தவன் இன்ன
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09010.4
ேபாமின் அடா விைன ேபாயது ேபாலாம் $கம்ப.09011.1
ஆம் எனில் இன்னும் அேயாத்திைய அண்மி $கம்ப.09011.2
காமின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்று கனல்கr ஆக $கம்ப.09011.3
ேவம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி மீ ள்குெவன் என்றான்
$கம்ப.09011.4
தம்பிய தம்ெமாடு தாயரும் ஆேயா $கம்ப.09012.1
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) விலக்கிடினும் இனி உய்யா $கம்ப.09012.2
ெவம்பு கடுங்கனல் வசிடும்

என்ைக $கம்ப.09012.3

அம்புேகளாடும் அவிந்தன அம்மா $கம்ப.09012.4
இப்ெபாழுேத கடிது ஏகுெவன் யானிப் $கம்ப.09013.1
புட்பக மானம் அதில்புக நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.09013.2
தப்புவேர அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சங்ைக இலா என் $கம்ப.09013.3
ெவப்புறு வாளிகள் இன்று விைரந்தால் $கம்ப.09013.4
ஆளுைடயாய் அருளாய் அருளாய் என்று $கம்ப.09014.1
ஏைழ வழங்குறு ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இரங்கான்
$கம்ப.09014.2
வாளின் எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
மாகடல் ேபாலும் $கம்ப.09014.3
நளுறு ேசைனயிேனாடு நிமிந்தான் $கம்ப.09014.4
தெனமூதிைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடாது
திைசக்கண் $கம்ப.09015.1
ெபான்திகழ் புட்பகம் ேமல்ெகாடு ேபானான் $கம்ப.09015.2
ஒன்றும் உணந்திலன் மாருதி உக்கான் $கம்ப.09015.3
ெவன்றி ெநடுங்கிr ேபால விழுந்தான் $கம்ப.09015.4
ேபாயவன் மாறி நிகும்பைல புக்கான் $கம்ப.09016.1
தூயவன் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) துயந்து சுருண்டான் $கம்ப.09016.2
ஓய்வரு மாr_ெப.(மாr.) ஒருங்க உணந்தான் $கம்ப.09016.3
ஏயன பன்னினன் இன்னன
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09016.4

அன்னேம என்னும் ெபண்ணின் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குலக் கலேம
என்னும் $கம்ப.09017.1
என்னேம என்னும் தெயமூவம் இல்ைலேயா யாதும் என்னும் $கம்ப.09017.2
சின்னேம ெசய்யக் கண்டும் தவிைன ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ஆவி
$கம்ப.09017.3
பின்னேம ஆயது இல்ைல என்னும் ேப ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேபந்தான்
$கம்ப.09017.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமேல
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணும் ேப இடைரத் தள்ளி
$கம்ப.09018.1
விழுந்துெவய்து உயித்து விம்மி வங்கும்

ேபாய்
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவந் தக்
$கம்ப.09018.2
ெகாழுந்துகள் உயிக்கும் யாக்ைக குைலவுறும் தைலேய
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று $கம்ப.09018.3
உழும்தைர தன்ைன பின்ைன இைனயன உைரப்பது ஆனான் $கம்ப.09018.4
முடிந்தது நம்தம் எண்ணம் மூவுல கிற்கும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கம்ப.09019.1
விடிந்தது என்று இருந்ேதன் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவந்துய இருளின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.09019.2
படிந்தது விைனயச் ெசய்ைக பயந்தது பாவி வாளால் $கம்ப.09019.3
தடிந்தனன் திருைவ அந்ேதா தவிந்தது தருமம் அம்மா $கம்ப.09019.4
ெபருஞ்சிைறக் கற்பினாைளப் ெபண்ணிைனக் கண்ணின் ெகால்ல $கம்ப.09020.1

இருஞ்சிைற அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்ேபால் யாதும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இயற்றல் ஆற்ேறன் $கம்ப.09020.2
இருஞ்சிைற அமுங்கு கின்ேறன் எம்பிரான் ேதவி பட்ட $கம்ப.09020.3
அருஞ்சிைற மீ ட்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழகிது ெபrதும் அம்மா
$கம்ப.09020.4
பாதக அரக்கன் தெயமூவப் பத்தினி தவத்துளாைள $கம்ப.09021.1
ேபைதைய குலத்தின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைழப்பு
இலாதாைள ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $கம்ப.09021.2
சீைதைய திருைவ தண்டிச் சிைறைவத்த தேயான் ேசேய $கம்ப.09021.3
காதவும் கண்டு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமேம
ெபருைமத்து அம்மா $கம்ப.09021.4
கல்விக்கும் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ த்திக்
காகுத்தன் தூதன் ஆகிச் $கம்ப.09022.1
ெசால்விக்க வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாேனன் ஆய
இத்துய ெசய்தாைர $கம்ப.09022.2
ெவல்விக்க வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உன்ைன மீ ட்பிக்க
அன்று ெவய்தின் $கம்ப.09022.3
ெகால்விக்க வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்று ஓ
ெகாடும்பழி கூட்டிக் ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.09022.4
வஞ்சிைய எங்கும் காணாது உயிrைன
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்ன $கம்ப.09023.1
ெசஞ்சிைல உரேவான் ேதடித் திrகின்றான் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேதற
$கம்ப.09023.2

அம்ெசாலாள் இருந்தாள் கண்ேடன் என்ற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அரக்கன்
ெகால்லத் $கம்ப.09023.3
துஞ்சினாள் என்றும் ெசால்லத் ேதான்றிேனன் ேதாற்றம் ஈதால் $கம்ப.09023.4
அருங்கடல் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊைர அள் எr மடுத்து ெவள்ளக் $கம்ப.09024.1
கருங்கடல் கட்டி ேமருக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) காட்டி $கம்ப.09024.2
குரங்கு இனி உன்ேனாடு ஒப்பது இல் எனக் களிப்புக்
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.09024.3
ெபருங்கடல் ேகாட்டம் ேதய்த்து ஆயது என் அடிைமப் ெபற்றி $கம்ப.09024.4
விண்டுநின்று ஆக்ைக சிந்தப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) உயி விட்டிலாேதன் $கம்ப.09025.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றாைனக் ெகால்லக்
கூசிேனன் எதிேர ெகால்லக் $கம்ப.09025.2
கண்டுநின்ேறன் மற்று இன்னும் ைகயினால் கனிகள் ெவவ்ேவறு $கம்ப.09025.3
உண்டுநின்று உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் எளியேனா
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.09025.4
என்னநின்று இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கள்வன்
அேயாத்திேமல் எழுேவன் என்று $கம்ப.09026.1
ெசான்னதும் உண்டு ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவடு
உண்டு ெதவுடந்து ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.09026.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இங்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
உணகிலன் வருவது ஓரான் $கம்ப.09026.3

பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ெபற்றான் $கம்ப.09026.4
உற்றைத உணத்தி பின்ைன உலகுைட ஒருவேனாடும் $கம்ப.09027.1
இற்று உறின் இற்று மாள்ெவன் அன்று எனின் எண்ணம்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09027.2
ெசாற்றது ெசய்ெவன் ேவறு ஓ பிறிது இேலன் துணிவு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னா $கம்ப.09027.3
ெபான்தடந் ேதாளான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெபான் அடி மருங்கில் ேபானான்
$கம்ப.09027.4
சிங்க ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெசறிகழல்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேசந்தான் $கம்ப.09028.1
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கண் உற்றான் $கம்ப.09028.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருமல் வங்கி

உயிப்ெபாடு புறத்ைதப் ேபாப்ப $கம்ப.09028.3
ெவங்கண் ந அருவி ேசார மால்வைர என்ன வழ்ந்தான்

$கம்ப.09028.4
வழ்ந்தவன்

தன்ைன வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விைளந்தது விளம்பு ெகன்னா
$கம்ப.09029.1
தாழ்ந்து இரு தடக்ைக பற்றி எடுக்கவும் தrக்கிலாதான் $கம்ப.09029.2
ஆழ்ந்து அழு துன்பத் தாைள அரக்கன் இன்று அயில்ெகாள் வாளால் $கம்ப.09029.3
ேபாழ்ந்தனன் என்னக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புரண்டனன் ெபாருமுகின்றான் $கம்ப.09029.4
துடித்திலன் உயிப்பும் இல்லன் இைமத்திலன் துள்ளிக்
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

$கம்ப.09030.1

ெபாடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் ெபாருமி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$கம்ப.09030.2
ெவடித்திலன் விம்மிப் பாrல் வழ்ந்திலன்

வியத்தான் அல்லன் $கம்ப.09030.3
அடுத்து உள துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) யாவும் அறிந்தில அமரேரயும்
$கம்ப.09030.4
ெசாற்றது ேகட்டேலாடும் துணுக்குற உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேசார
$கம்ப.09031.1
நல்ெபரு வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா
$கம்ப.09031.2
கற்பகம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வள்ளல் கருங்கழல் கமலக் கால்ேமல்
$கம்ப.09031.3
ெவற்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்ன வழ்ந்தா

வானர வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09031.4
சித்திரத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேசவகன்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) தந்தான் $கம்ப.09032.1
மித்திர வதனம் ேநாக்கான் இைளயவன் வினவப் ேபசான் $கம்ப.09032.2
பித்தரும் இைற ெபாறாத ேபரபிமானம் என்னும் $கம்ப.09032.3
சத்திரம் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைதக்க உயிrலன் என்னச்
சாய்ந்தான் $கம்ப.09032.4
நாயகன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டும் தமக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.)
பாத்தும் $கம்ப.09033.1

ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கருமம்
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழிவுற்ற அதைனப் பாத்தும்
$கம்ப.09033.2
வாெயாடு மனமும் கண்ணும் யாக்ைகயும் மயந்து சாம்பி $கம்ப.09033.3
தாயிைன இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்றின் தம்பியும்
தலத்தன் ஆனான் $கம்ப.09033.4
ெதவுல்ைலயது உணரத் தக்க வடணன்

துளக்கம் உற்றான் $கம்ப.09034.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைட ஒன்றும்
தெரழுகிலாதான் $கம்ப.09034.2
ெவல்லவும் அrது நாசம் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தானால்
விைளந்தது என்னா $கம்ப.09034.3
ெகால்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓ ஐயம்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09034.4
சீத ந முகத்தின் அப்பி ேசவகன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09035.1
ேபாதம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தற் பால யாைவயும்
புrந்து ெபான்பூம் $கம்ப.09035.2
பாதமும் ைகயும் ெமய்யும் பற்றினன் வருடேலாடும் $கம்ப.09035.3
ேவதமும் காணா வள்ளல் விழித்தனன் விழிைய ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$கம்ப.09035.4
ஊற்றுவா கண்ணேராடும்

உள்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09036.1

ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அயகின்றான் எனினும் ஐயன் $கம்ப.09036.2
மாற்றுவான் அல்லன் மானம் உயி உக
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னா
$கம்ப.09036.3
ேதற்றுவான் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பி
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ ெசப்பலுற்றான் $கம்ப.09036.4
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்தாேன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்றினால் துன்ப முந்ந
$கம்ப.09037.1
படியுமாம் சிறிேயா தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நினக்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பழியிற்று ஆமால் $கம்ப.09037.2
குடியும் மாசு உண்டது என்னின் அறத்ெதவுடும் உலைகக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09037.3
கடியுமாறு அன்றிச் ேசாந்து கழிதிேயா கருத்து இலாேபால் $கம்ப.09037.4
ைதயைல துைண இலாைள தவத்திைய தருமக் கற்பின் $கம்ப.09038.1
தெயமூவதம் தன்ைன மற்று உன் ேதவிைய திருைவ தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09038.2
ெவய்யவன் ெகான்றான் என்றால் ேவதைன உழப்பது இன்னும் $கம்ப.09038.3
உய்யேவா கருைண யாேலா தருமத்ேதாடு உறவும் உண்டநூ $கம்ப.09038.4
அரக்க என் அமர தாம் என் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) தாெமன் அந்தக்
$கம்ப.09039.1
குருக்கள் என் முனிவ தாம் என் ேவதத்தின் ெகாள்ைக தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
என் $கம்ப.09039.2

ெசருக்கின வலியராகி ெநறிநின்றா சிைதவ என்றால் $கம்ப.09039.3
இருக்குமிது என்னாம் இம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலைகயும் எr மடாேத
$கம்ப.09039.4
முழுவது ஏழுலகம் இன்ன முைறமுைற ெசய்ைக ேமல்மூண்டு $கம்ப.09040.1
எழுவேத அமர இன்னம் இருப்பேத அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உண்டு என்று
$கம்ப.09040.2
ெதவுழுவேத ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ெசாrவேத ேசாந்து
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.09040.3
அழுவேத நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்தம் வில்ெதவுழில் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
அம்மா $கம்ப.09040.4
புக்கு இவ்வூ இைமப்பின் முன்னம் ெபாடிபடுத்து அரக்கன்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09041.1
திக்கு எலாம் சுட்டு வாேனா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் தத்து தரத்
$கம்ப.09041.2
தக்க நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ஆற்றி தைலசுமந்து
இருைக நாற்றி $கம்ப.09041.3
துக்கேம உழப்பம் என்றால் சிறுைமயாய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.09041.4
அங்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறேம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடவி
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09042.1

மங்ைகைய வஞ்சன் பற்ற வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அழியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந்ேதாம்
$கம்ப.09042.2
இங்கும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருத்துேமல் எளிைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09042.3
ெபாங்குவன் தைளயில் பூட்டி ஆள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புகல்வ அன்ேற $கம்ப.09042.4
மன்றலம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) யாைளத் தம்ெமதி ெகாணந்து வாளின்
$கம்ப.09043.1
ெகான்றவ தம்ைமக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாளில
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) கூரப் $கம்ப.09043.2
ெபான்றின என்ப ஆவி ேபாக்கினால் ெபாதுைம பாக்கின் $கம்ப.09043.3
அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருமம் என் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அயகின்றது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாேபால் $கம்ப.09043.4
அைனயன இளவல் கூற அருக்கன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அயகின்றான் ஓ
$கம்ப.09044.1
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) கண்டனேன என்னக் கதும் என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09044.2
விைன இனி உண்ேட வல்ைல விளக்கின்வழ்
 விட்டில் என்ன $கம்ப.09044.3
மைன உைற அரக்கன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குதித்தும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வம்மின் என்றான் $கம்ப.09044.4
இலங்ைகைய இடந்து ெவங்கண் இராக்கத என்கின்றாைரப் $கம்ப.09045.1

ெபாலங்குைழ மகளிேராடும் பால்நுக புதல்வேராடும் $கம்ப.09045.2
குலங்ேகளாடு அடங்கக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுந்ெதவுழில் புrதும் நம்ேமல் $கம்ப.09045.3
விலங்குவா என்னின் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) விண்ைணயும்
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழ்த்தும்

$கம்ப.09045.4
அறம்ெகடச் ெசய்தும் என்ேற அைமந்தனம்
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஐய $கம்ப.09046.1
புறம்கிடந்து உைழப்பது என்ேன ெபாருது இனிப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
மூன்றும் $கம்ப.09046.2
கறங்கு எனத் திrந்து ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) குலங்கைளக் கட்டும் என்னா
$கம்ப.09046.3
மறம்கிள வயிரத் ேதாளான் இலங்ைகேமல் வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) உற்றான்
$கம்ப.09046.4
மற்ைறய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மன்னனின் முன்னம்
தாவி $கம்ப.09047.1
எற்றுதும் அரக்க தம்ைம இல்ெலாடும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்று ஏகல் $கம்ப.09047.2
உற்றன உறுதேலாடும் உணத்துவது உளது என்று உன்னா $கம்ப.09047.3
ெசாற்றனன் அனுமன் வஞ்சன் அேயாத்திேமல்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சி $கம்ப.09047.4
தாயரும் தம்பி மாரும் தவம்புr நகரம் சாரப் $கம்ப.09048.1
ேபாயினன் என்ற மாற்றம் ெசவித்ெதவுைள புகுதேலாடும் $கம்ப.09048.2
ேமயின வடிவின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதைன
கைனய ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09048.3

தயிைடத் தணிந்தது என்ன சீைதபால் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தந்தான்
$கம்ப.09048.4
அழுந்திய பாலின் ெவள்ளத்து ஆழிநின்று அனந்த
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09049.1
எழுந்தனன் என்ன துன்பக் கடலின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி ஆறாக் $கம்ப.09049.2
ெகாழுந்துறு ேகாபத் தயும் நடுக்கமும் மனத்ைதக் கூட $கம்ப.09049.3
உழுந்து உருள் ெபாழுதும் தாழா விைரவினான் மறுக்கம் உற்றான் $கம்ப.09049.4
தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சீைதேயாடும் என்கிலது அன்று என் தைம $கம்ப.09050.1
ேவெராடும் முடிப்பதாக விைளந்தது ேவறும் இன்னும் $கம்ப.09050.2
ஆெராடும் ெதவுடரும் என்பது அறிந்திேலன் இதைன ஐய $கம்ப.09050.3
ேப உறு கதியும் உண்டநூ எம்பிய பிைழக்கின்றாேரா $கம்ப.09050.4
நிைனவதன் முன்னம் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மானத்தில் ெநடிது ேபானான் $கம்ப.09051.1
விைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ள்கின்றான் விைனேயன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09051.2
மைனெபாடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் $கம்ப.09051.3
எைனயன ெதவுடரும் என்பது உணகிேலன் இறப்பும் காேணன் $கம்ப.09051.4
தாைதக்கும் சடாயு வான தந்ைதக்கும் தமியள் ஆய $கம்ப.09052.1
சீைதக்கும் கூற்றம் காட்டித் தந்திலது ஒருெவன் தைம $கம்ப.09052.2

ேபைதப்ெபண் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயக்கும் பிைழப்பு இலாத
$கம்ப.09052.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தம்பியக்கும் ஊக்கும் நாட்டிற்கும் காட்டிற்று அன்ேற
$கம்ப.09052.4
உற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணரகில்லா உணந்துவந்து உருத்தாேரனும்
$கம்ப.09053.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாசம் வசி
 விசித்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்த்தால்

$கம்ப.09053.2
மற்ைற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புள்ளின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
வருகிலன் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) நல்கக் $கம்ப.09053.3
ெகாற்ற மாருதி அங்கு இல்ைல யாருயி ெகாடுக்கற் பாலா $கம்ப.09053.4
மாக ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்ைலயின் வயிரத் ேதாளாய் $கம்ப.09054.1
ஏகுவான் உபாயம் உண்ேடல் இயம்புதி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09054.2
சாக_குைற.எச்.(சாவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று இலங்ைகப் ேபாரும்
தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சழக்கன் கண்கள் $கம்ப.09054.3
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) உண்டதற்பின் மீ ண்டும் முடிப்ெபெனன் கருத்ைத என்றான்
$கம்ப.09054.4
அவ்விடத்து இளவல் ஐய பரதைன அமrன் ஆக்க $கம்ப.09055.1

எவ்விடற்கு உrயான் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்ேத அன்று $கம்ப.09055.2
தெவமூவிடத்து அைமயின் மும்ைம உலகமும்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறாேவா $கம்ப.09055.3
ெவவிடக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைவகல் ேகள் என விளம்பல்
உற்றான் $கம்ப.09055.4
தக்ெகாண்ட வஞ்சன் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

திைசமுகன்
பாசம் தண்ட $கம்ப.09056.1
வக்ெகாண்டு

வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

யாேனா பரதனும்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) கூற்ைறக் $கம்ப.09056.2
கூய்க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குத்துண்டு
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) குலத்ெதவுடு நிலத்தன்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.09056.3
ேபாய்க் கண்டு ேகாடி அன்ேற என்றனன் புழுங்கு கின்றான் $கம்ப.09056.4
அக்கணத்து அனுமன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஐய
என் ேதாளின் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.09057.1
ைகத்துைணத் தலத்தின் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏறுதி
காற்றும் தாழ $கம்ப.09057.2
இக்கணத்து அேயாத்தி மூதூ எய்துெவன் இடமுண்டு என்னின் $கம்ப.09057.3
திக்கு அைனத்திலும் ெசல்ெவன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேபாய்ப்
பைகயும் தெவன் $கம்ப.09057.4
எழுபது ெவள்ளத்ேதாடும் இலங்ைகைய இடந்து என் ேதாள்ேமல் $கம்ப.09058.1
தழுவுற ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்று ஏகு என்று
உைரத்திேயல் சைமெவன் தக்ேகாய் $கம்ப.09058.2

ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைற தாழ்ப்பது என்ேனா புட்பகம் ேபாதல் முன்னம்
$கம்ப.09058.3
குழுெவாடும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாெவன்
கணத்தினில் குதிப்ெபன் கூற்றின் $கம்ப.09058.4
ெகால்ல வந்தாைன நதி கூறிெனன் விலக்கிக் ெகாள்வான் $கம்ப.09059.1
ெசால் அவம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ெகான்றபின்
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) என்ைன $கம்ப.09059.2
ெவல்லவும் தைரயில் வழ்வுற்று

உணந்திெலன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கம்ப.09059.3
இல்ைலேயல் உணrல் தேயான் பிைழக்குேமா இழுக்கம் உற்ேறன் $கம்ப.09059.4
மனத்தின்முன் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மானம் ேபானது வழியது ஆக $கம்ப.09060.1
நிைனப்பின்முன் அேயாத்தி எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருெநறி பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ேபன்
$கம்ப.09060.2
இனிச்சில தாழ்ப்பது என்ேன ஏறுதி இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேதாளூம்
$கம்ப.09060.3
புனத்துழாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாபீ புட்பகம் ேபாதல் முன்னம்
$கம்ப.09060.4
ஏறுதும் என்னா வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எழுதலும் இைறஞ்சி ஈண்டுக் $கம்ப.09061.1
கூறுவது உளது துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ேகாள் உறக் குலுங்கி
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $கம்ப.09061.2
ேதறுவது அrது ெசய்ைக மயங்கிெனன் திைகத்து
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.09061.3

ஆறிெனன் அதைன ஐய மாயெமன்று அயிக்கிேறனால் $கம்ப.09061.4
பத்தினி தன்ைனத் தண்டிப் பாதகன்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது $கம்ப.09062.1
முத்திறத்து உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்பராய்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.09062.2
அத்திறம் ஆனேதனும் அேயாத்திேமல்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாத்ைத $கம்ப.09062.3
சித்திரம் இதைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தெரழுயலாம் சிறிது ேபாழ்தின்
$கம்ப.09062.4
இைம இைட யாக யான்ெசன்று ஏந்திைழ இருக்ைக
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09063.1
அைமவுற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றது
அறிந்துவந்து அைறந்த பின்னச் $கம்ப.09063.2
சைமவது ெசய்வது என்று வடணன்

விளம்ப தக்கது $கம்ப.09063.3
அைமவது என்று இராமன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அந்தரத்து அவனும்
ெசன்றான் $கம்ப.09063.4
வண்டினது உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) மானவன் மனத்தின்
ேபானான் $கம்ப.09064.1
தண்டைல இருக்ைக தன்ைனப் ெபாருக்ெகனச் சாந்து தாேன $கம்ப.09064.2
கண்டனன் என்ப மன்ேனா கண்களால் கருத்தால் ஆவி $கம்ப.09064.3
உண்டு இைல என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) ஒக்கின்றாைள $கம்ப.09064.4

தப்பது துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் உயிெராடு
என்று உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத
$கம்ப.09065.1
ேபப்பன ெசஞ்ெசாலாள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திrசைட ேபசப் ேபந்தாள்
$கம்ப.09065.2
காப்ெபரு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைட யுகம் கலந்தது அன்ன
$கம்ப.09065.3
ஆப்ெபாலி அமிழ்தம் ஆக ஆருயி ஆற்றினாைள $கம்ப.09065.4
வஞ்சைன என்பது உன்னி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய உவைக ைவகும்
$கம்ப.09066.1
ெநஞ்சினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தள்ளுறல் ஒழிந்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09066.2
ெவஞ்சிைல ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேபானான். நிகும்பைல ேவள்வியான்
என்று $கம்ப.09066.3
எஞ்சல் இல் அரக்க ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகக் கண்டான் $கம்ப.09066.4
ேவள்விக்கு ேவண்டற்பால கலப்ைபயும் விறகும் ெநய்யும் $கம்ப.09067.1
வாழ்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மறுக்கம் கண்டான்
$கம்ப.09067.2
சூழ்வித்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஈேதா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத்
துணிவு ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09067.3

தாழ்வித்த முடியன் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
சரணம் சாந்தான் $கம்ப.09067.4
இருந்தனள் ேதவி யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) எதிந்தெனன்
என்கண் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09068.1
அருந்ததி கற்பினாளுக்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உண்டநூ அரக்கன்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.09068.2
வருந்திட மாயம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிகும்பைல
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) புக்கான் $கம்ப.09068.3
முருங்கு அழல் ேவள்வி முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முதல் அற முடிக்க மூண்டான். $கம்ப.09068.4
என்றலும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழும் ஏழுமாத் தவும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கம்ப.09069.1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும் ஓைத $கம்ப.09069.2
அன்று என ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன
அமரரும் அயிக்க ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.09069.3
குன்று இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இடியத் துள்ளி ஆடின குரங்கின்
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.09069.4
வரனும்

ஐயம் தந்தான் வடணன்

தன்ைன ெமய்ேயாடு $கம்ப.09070.1
ஆவமும் உயிரும் ஒன்ற அழுந்துறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய $கம்ப.09070.2
தவது ெபாருடூளா துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைள
தெயமூவம் உண்டு $கம்ப.09070.3

மாருதி உளன் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உண்டு
மைறயும் உண்டால் $கம்ப.09070.4
என்றலும் இைறஞ்சி யாகம் முற்றுேமல் யாரும் ெவல்லா $கம்ப.09071.1
ெவன்றியும் அரக்க ேமற்ேற விைட அருள் இளவேலாடும் $கம்ப.09071.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆவி உண்டு ேவள்வியும்
சிைதப்ெபன் என்றான் $கம்ப.09071.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புrதி என்னா நாயகன்
நவில்வது ஆனான் $கம்ப.09071.4
தம்பிையத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தவிசின் ேமலான் $கம்ப.09072.1
ெவம்பைட ெதவுடுக்கும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விலக்குவது
அன்றி ெவய்தின் $கம்ப.09072.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துரப்பாய் அல்ைல அைனயது
துரந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.09072.3
உம்பரும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
விளியும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒழிதி என்றான் $கம்ப.09072.4
முக்கணான் பைடயும் ஆழி முதலவன் பைடயும் முன்நின்று $கம்ப.09073.1
ஒக்கேவ விடுேம_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அவற்ைறயும் அவற்றால் ஓயத்
$கம்ப.09073.2
தக்கவாறு இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று உன்
சிைலவலித் தருக்கினாேல $கம்ப.09073.3

புக்கவன் ஆவி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதுதி
புகழின் மிக்ேகாய் $கம்ப.09073.4
வல்லன மாய விஞ்ைச வகுத்தன
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாள $கம்ப.09074.1
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்ைதக் கண்டு $கம்ப.09074.2
பல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபாரும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருந்தைல அற்றம்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09074.3
ெகால்லுதி அமர தங்கள் கூற்றிைனக் கூற்றம் ஒப்பாய் $கம்ப.09074.4
பைதத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ஆடி பல்ெபரும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.09075.1
விைதத்தன விைதயா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விலக்குதி ெமலிவு மிக்கால் $கம்ப.09075.2
உைதத்த வன் சிைலயின் வாளி மருமத்ைதக்
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓட்டி $கம்ப.09075.3
வைதத் ெதவுழில் புrதி சாப நூல்ெநறி மறப்பிலாதாய் $கம்ப.09075.4
ெதவுடுப்பதன் முன்னம் வாளி ெதவுடுத்து அைவ துைறகள் ேதாறும் $கம்ப.09076.1
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்க $கம்ப.09076.2
கடுப்பினும் அளவு இலாத கதியினும் கைணகள் காற்றின் $கம்ப.09076.3
விடுப்பன அவற்ைற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடுதியால் விைரவு இலாதாய் $கம்ப.09076.4
என்பன முதல் உபாயம் யாைவயும் இயம்பி ஏற்ற $கம்ப.09077.1

முன்பைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆய் $கம்ப.09077.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
தானும் அறிகிலா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாங்கும் $கம்ப.09077.3
வன்ெபருஞ் சிைல ஈது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாங்குதி வலமும் ெகாள்வாய் $கம்ப.09077.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிைல இயற்ைக ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
தமிழ்முனி இயம்பிற்று எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09078.1
அச்சு எனக் ேகட்டாய் அன்ேற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெமௗலி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.09078.2
ெமய்ச் சிைல விrஞ்சன் தாேன ேவள்வியில் ேவட்டுப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09078.3
ைகச் சிைல ேகாடி என்று
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
கவசத் ேதாடும் $கம்ப.09078.4
ஆணி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுக்கு ஆன ஆழியான் புறத்தின் ஆத்த
$கம்ப.09079.1
தூணியும் ெகாடுத்து மற்றும் உறுதிகள் பலவும்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09079.2
தாணுவின் ேதாற்றத்தாைனத் தழுவினன் தழுவேலாடும் $கம்ப.09079.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய விசும்பில் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தந்தது எம்
சிறுைம என்றா $கம்ப.09079.4
மங்கலம் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) கூற வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மகளி_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09080.1

பங்கம் இல் ஆசி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல ஆண்டு
இைச பரவப் பாகத் $கம்ப.09080.2
திங்களின் ெமௗலி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திrபுரம் தக்கச் சீறிப்
$கம்ப.09080.3
ெபாங்கினன் என்ன ேதான்றிப் ெபாலிந்தனன் ேபாேமல் ேபாவான் $கம்ப.09080.4
மாருதி முதல்வ ஆய வானரத் தைலவேராடும் $கம்ப.09081.1
வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேசறி என்று விைட ெகாடுத்தருளும் ேவைல
$கம்ப.09081.2
ஆrயன் கமல பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அகத்தினும் புறத்துமாக $கம்ப.09081.3
சீrய ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேசத்து ெசன்றனன் தருமச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.09081.4
ெபாலங் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) புரவலன் ெபாருமி கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

$கம்ப.09082.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
படர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அழிவாைன தம்பி $கம்ப.09082.2
வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வயிர வல்வில்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வஞ்சன் ேமேல $கம்ப.09082.3
சலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடிது ெசன்றான்
தைலெகாண்டு வருெவன் என்ேற $கம்ப.09082.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பிrகின்றிலாத தம்பி ெவங் கடுப்பின்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09083.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பிrகின்றிலாத உயி என மைறதேலாடும் $கம்ப.09083.2

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபருேவள்வி காக்க வளகின்ற பருவ நாளில் $கம்ப.09083.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயரதன் தன்ைன
ஒத்தான் $கம்ப.09083.4
ேசனாபதிேய முதல் ேசவகதாம் $கம்ப.09084.1
ஆனா நிமி ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) ெகாள் அங்ைகயினா $கம்ப.09084.2
கான் ஆ ெநறியும் மைலயும் கழியப் $கம்ப.09084.3
ேபானாகள் நிகும்பைல புக்கனரால் $கம்ப.09084.4
உண்டாயது ஓ ஆல் உலகுள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.09085.1
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உைறகின்றது
ேபால் குலவி $கம்ப.09085.2
விண்தானும் விழுங்க விrந்ததைனக் $கம்ப.09085.3
கண்டா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரக்க கருங்கடைல $கம்ப.09085.4
ேநமிப் ெபய யூகம் நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $கம்ப.09086.1
ேசமத்தது நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) தவிைனேயான்
$கம்ப.09086.2
ஓமம் அத்து அனல் ெவவ் வடைவக்கு உடேன $கம்ப.09086.3
பாமக்கடல் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ
பான்ைமயைத $கம்ப.09086.4
கா ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) காய் கr ேத பrமா
$கம்ப.09087.1
தா_ெப.(தா_ெப.) ஆயிரேகாடி தழ இயதுதான் $கம்ப.09087.2

ந ஆழிெயாடு ஆழி நிறஇயதுேபால் $கம்ப.09087.3
ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன உள்ளதைன $கம்ப.09087.4
ெபான் ேத பrமா கrமா ெபாருதா $கம்ப.09088.1
எற்ேற பைடவரைர

எண்ணிலமால் $கம்ப.09088.2
உற்று ஏவிய யூகம் உேலாகமுடன் $கம்ப.09088.3
சுற்று ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஊடு சுலாயதைன $கம்ப.09088.4
வண்ணக் கரு ேமனியின் ேமல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வாழ் $கம்ப.09089.1
விண்ைணத் ெதவுடு ெசம்மயி வசுதலால்

$கம்ப.09089.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கrயான் அனல் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அட
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கம்ப.09089.3
பண்ைணக்கடல் ேபால்வது ஓ பான்ைமயைத $கம்ப.09089.4
வழங்காசிைல நாெணாலி வானில் வரும் $கம்ப.09090.1
பழங் காமுகம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பைணக்குலமும்
$கம்ப.09090.2
தழங்கா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாழ்வனேபால் தைகசால் $கம்ப.09090.3
முழங்கா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஒத்தன மா முரேச $கம்ப.09090.4
வலியான் அ(வ்)இராகவன் வாய்ெமாழியால் $கம்ப.09091.1
சலியாத ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்தான் எனலாய் $கம்ப.09091.2
ஒலியாது உறுேசைனைய உற்று ஒருநாள் $கம்ப.09091.3
ெமலியாதவ ஆத்தன விண்கிழிய $கம்ப.09091.4
ஆத்தா எதி ஆத்த அரக்ககுலம் $கம்ப.09092.1

ேபாத்தா முரசங்கள் புைடத்த புகத் $கம்ப.09092.2
தூத்தா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கல் பைட சூல் முகிலின்
$கம்ப.09092.3
நத்தாைரயின் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
நட்டினரால் $கம்ப.09092.4
மின்னும் பைட வசின

ெவம்பைடேமல் $கம்ப.09093.1
பன்னும் கவிேசைன படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளதால்
$கம்ப.09093.2
துன்னும் துைறந நிைறவாவி ெதவுடந்து $கம்ப.09093.3
அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனவாய் $கம்ப.09093.4
வில்லும் மழுவும் எழுவும் மிடேலா $கம்ப.09094.1
பல்லும் தைலயும் உடலும் படியில் $கம்ப.09094.2
ெசல்லும்படி சிந்தின ெசன்றனவால் $கம்ப.09094.3
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ $கம்ப.09094.4
வாலும் தைலயும் உடலும் வயிறும் $கம்ப.09095.1
சாலும் கரமும் தைர கண்டனவால் $கம்ப.09095.2
ேகாலும் மழுவும் எழுவும் ெகாழுவும் $கம்ப.09095.3
ேவலும் கைணயும் வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விசிற $கம்ப.09095.4
ெவன்றிச் சிைல வரைன

வடணன்

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09096.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இக்கைட தாழுதல் நதியேதா
$கம்ப.09096.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இக்கடி ேவள்வி
சிைதத்திைலேயல் $கம்ப.09096.3
என்று இக்கடல் ெவல்லுதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனலும் $கம்ப.09096.4
ேதவ அசுரரும் திைச நான்முகனும் $கம்ப.09097.1
மூவாமுதல் ஈசனும் மூஉலகின் $கம்ப.09097.2
ேகா ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றவனும்
முதேலா $கம்ப.09097.3
ேமவாதவ இல்ைல விசும்பு உைறேவா $கம்ப.09097.4
பல்லாபைட நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பல் அணியாய்
$கம்ப.09098.1
பல்லாபைட நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பல்
பிைறெவண் $கம்ப.09098.2
பல்லாபைட நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பல்லியமும்
$கம்ப.09098.3
பல்லாபைட நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) பல்பைடேய
$கம்ப.09098.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) இலக்குவன்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடயுள் $கம்ப.09099.1
புக்கான் அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெபாழிந்தனனால் $கம்ப.09099.2
உக்கா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரக்க தம் ஊ
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09099.3
புக்கா நமனா உைற தெனமூபுலேம $கம்ப.09099.4
ேதறாமத மால்கr ேத பrமா $கம்ப.09100.1

நூறாயிர ேகாடியின் நூழில்பட $கம்ப.09100.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆ குருதிக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
திடராய்க் $கம்ப.09100.3
கூறு ஆய் உக ஆவி குைறத்தனனால் $கம்ப.09100.4
வாமக் கrதான் அழி வாகுழியின் $கம்ப.09101.1
த ெமாய்த்த அரக்ககள் ெசம்மயிrன் $கம்ப.09101.2
தாமத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உக்க தழங்கு எrயின் $கம்ப.09101.3
ஓமத்ைத நிகப்ப உலப்பு இலவால் $கம்ப.09101.4
சிைலயின் கைண ஊடு திறந்தன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.09102.1
ெகாைல ெவங்களி மால்கr ெசம்புனல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09102.2
உைலவு இன்று கிடந்தன ஒத்தனவால் $கம்ப.09102.3
மைலயும் சுைனயும் வயிறும் உடலும் $கம்ப.09102.4
வில் ெதவுத்திய ெவங்கைண எண்கின் வியன் $கம்ப.09103.1
பல் ெதவுத்திய ேபால் படியப் பலவும் $கம்ப.09103.2
முற்றச் சுட மின்மினி ெமாய்த்துள வன் $கம்ப.09103.3
புற்று ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடித்தைல பூழியன
$கம்ப.09103.4
படுமாr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண பாய்தலினால் $கம்ப.09104.1
விடுமாறு உதிரம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வழ்வனவால்

$கம்ப.09104.2
தடுமாறு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தாழ்கடல்வாய்
$கம்ப.09104.3

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வழ்வ

நிகத்தனவால்
$கம்ப.09104.4
மின் ஆகைண தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அற
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09105.1
அன்னா உதிரத்துள் அழுந்துதலால் $கம்ப.09105.2
ஒன்னா முழு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ஒத்தனவால் $கம்ப.09105.3
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விழுங்கிய திங்களிைன
$கம்ப.09105.4
ெகாடு நள் கr ைகெயாடு தாள்குைறய $கம்ப.09106.1
படுநள் குருதிப் படகின்றனவால் $கம்ப.09106.2
அடு நள் உயி இன்ைமயின் ஆழ்கிலவால் $கம்ப.09106.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நrன் இடங்க நிகத்தனவால் $கம்ப.09106.4
கr உண்ட களத்திைட
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) கா
$கம்ப.09107.1
நr உண்டி உகப்பன நட்டனவால் $கம்ப.09107.2
இr உண்டவ இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) இட்டிடலால் $கம்ப.09107.3
மr உண்ட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைற மானினவால் $கம்ப.09107.4
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவங்கடு வாளி
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.09108.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பருமம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
ேவவனவால் $கம்ப.09108.2

ேவய் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்கிr மீ ெவயில் ஆம்
$கம்ப.09108.3
த உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சினக் கrேய $கம்ப.09108.4
அைலேவைல அரக்கைர எண்கு அணுகி $கம்ப.09109.1
தைலேமல் முடிையத் தைர தள்ளுதலால் $கம்ப.09109.2
மைலேமல் உய புற்றிைன வள் உகிரால் $கம்ப.09109.3
நிைலேபர மறிப்ப நிகத்தனவால் $கம்ப.09109.4
மா வாளிகள் மா மைழேபால் வரலால் $கம்ப.09110.1
மா ஆளிகள் ேபா தெறறு மா மறேவா $கம்ப.09110.2
மா ஆளிகள் வன் தைலயின்தைல வாழ் $கம்ப.09110.3
மா ஆளிேகளாடு மறிந்தனரால் $கம்ப.09110.4
அங்கம் கிழியத் துணிபட்டதனால் $கம்ப.09111.1
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமத் தைலவ $கம்ப.09111.2
அங்கம் கழி ெசம்புனல் பம்ப அைலந்து $கம்ப.09111.3
அங்கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் $கம்ப.09111.4
வன்தாைனைய வாகைண மாrயினால் $கம்ப.09112.1
முன் தாைத ஒ ேதெகாடு ெமாய் பலேத $கம்ப.09112.2
பின்றா எதி தானவ ேப அணிையக் $கம்ப.09112.3
ெகான்றான் என எய்து குைறத்தனனால் $கம்ப.09112.4
மைலகளும் மைழகளும் வான மீ ன்களும் $கம்ப.09113.1

அைலய ெவங்கால் ெபார அழிந்தவாம் என $கம்ப.09113.2
உைலெகாள் ெவங்கனல் ெபாதி ஓமம் உற்றவால் $கம்ப.09113.3
தைலகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ $கம்ப.09113.4
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) அைனயவன் துணிப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) பட
$கம்ப.09114.1
தா_ெப.(தா_ெப.) அணி முடிப்ெபருந் தைலகள் தாக்கலால் $கம்ப.09114.2
ஆரண மந்திரம் அைமய ஓதிய $கம்ப.09114.3
பூரண மணிக் குடம் உைடந்து ேபாயதால் $கம்ப.09114.4
தாறுெகாள் மதகr சுமந்து தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.09115.1
சீறிய முகத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உருட்டி ெசந்நிறத்து $கம்ப.09115.2
ஊறுகள் ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப உதிரத்து
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அைல $கம்ப.09115.3
ஆறுகள் எழும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அவியச் ெசன்றவால் $கம்ப.09115.4
தெரழுகைண விசும்பிைடத் துணித்த ெசம்மயி $கம்ப.09116.1
வrகழல் அரக்கதம் தடக்ைக வாஞூளாடும் $கம்ப.09116.2
உரும் என விழுதலின் அனலிக்கு ஓக்கிய $கம்ப.09116.3
எருைமகள் மறிந்தன மறியும் ஈந்தவால் $கம்ப.09116.4
அம்கடம் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அருவிக்
குன்றின்நின்று $கம்ப.09117.1
அம்கடம் கழிந்தில அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $கம்ப.09117.2
அங்கு அடங்கலும் படகுருதி ஆழியின் $கம்ப.09117.3

அங்கு அடங்கின ெதவுடபகழி அஞ்சினா $கம்ப.09117.4
கால் தலத்ெதவுடு துணிந்து அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காய்கதிக் $கம்ப.09118.1
ேகால் தைலத்தைல உற மறுக்கம் கூடினா $கம்ப.09118.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தலத்து ஊன்றினா துளங்கு ெமய்யினா $கம்ப.09118.3
நாறு அைலக் குடrன பலரும் நண்ணினா $கம்ப.09118.4
ெபாங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) துணிந்த தம் புதல்வப் ேபாக்கிலா $கம்ப.09119.1
ெதவுங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதாள்மிைச
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாவுற $கம்ப.09119.2
அங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தம்பிையத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்மினா $கம்ப.09119.3
தம் குட முதுகு இைடச் ெசாrயத் தள்ளுவா $கம்ப.09119.4
மூடிய ெநய்ெயாடு நறவு முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09120.1
சாடிகள் ெபாrெயாடு தகந்து தள்ளுற $கம்ப.09120.2
ேகாடிகள் பலபடு குழாம் குழாங்களாய் $கம்ப.09120.3
ஆடின அறுகுைற
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆக்ைககள் $கம்ப.09120.4
கால் என கடு என கலிங்கக் கம்மிய $கம்ப.09121.1
நூல் என உடற் ெபாைற ெதவுடந்த ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) என $கம்ப.09121.2
பால் உறு பிைர என கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்முைற
$கம்ப.09121.3

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உறு ேசைனையத் துணித்து வழ்த்தினான்

$கம்ப.09121.4
கண்டனன் திைசெதவுறும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கண் அகல் $கம்ப.09122.1
மண்தலம் மறிகடல் அன்ன மாப் பைட $கம்ப.09122.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) எறி கால்ெபார மறிந்து வற்று

உறும் $கம்ப.09122.3
தண்டைல ஆம் எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமேய $கம்ப.09122.4
மிடலின் ெவங் கடகrப் பிணத்தின் விண்ெதவுடும் $கம்ப.09123.1
திடலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவியும் ேதரும்
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09123.2
உடலும் வன் தைலகளும் உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அைலக் $கம்ப.09123.3
கடலும் அல்லால் இைட ஒன்றும் கண்டிலன் $கம்ப.09123.4
நூறு நூறாயிர ேகாடி ேநான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $கம்ப.09124.1
மாறுேபா அரக்கைர ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வாள்கைண $கம்ப.09124.2
கூறு கூறு ஆக்கிய குைவயும் ேசாrயின் $கம்ப.09124.3
ஆறுேம அன்றி ேவறு அரக்கன் கண்டிலன் $கம்ப.09124.4
நஞ்சினும் ெவய்யவ நடுங்கி நா_ெப.(நா_ெப.)
உலந்து_வி.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09125.1
அஞ்சின சிலசில அைடகின்றா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.09125.2
ெவஞ்சின வரகள்

மீ ண்டிலாதவ $கம்ப.09125.3
துஞ்சின துைண இல எனத் துளங்கினா $கம்ப.09125.4

ஓம ெவங் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழக் கலப்ைபயும்
$கம்ப.09126.1
காம_ெப.(காம_ெப.) வண் தருப்ைபயும் பிறவும் கட்டு அற $கம்ப.09126.2
வாம மந்திரத் ெதவுழில் மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நந்துறு $கம்ப.09126.3
தூம ெவங்கனல் எனப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான் $கம்ப.09126.4
அக்கணத்து அடுகளத்து அப்பு மாrயால் $கம்ப.09127.1
உக்கவ ஒழிதர உயி உடூளா எலாம் $கம்ப.09127.2
ெதவுக்கன அரக்கைனச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றுற $கம்ப.09127.3
புக்கது கவிப்ெபருஞ் ேசைனப் ேபாக்கடல் $கம்ப.09127.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மல உைட ஆழி மாப் பைட $கம்ப.09128.1
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற ெகாற்றமும் $கம்ப.09128.2
தூயவன் சிைலவலித் ெதவுழிலும் துன்பமும் $கம்ப.09128.3
ேமயின ெவகுளியும் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) ெவம்பினான்
$கம்ப.09128.4
ெமய் குைலந்து இருநில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) விம்முற $கம்ப.09129.1
ெசய் ெகாைலத் ெதவுழிைலயும் ெசய்ைக தயவ $கம்ப.09129.2
ெமாய் குலத்து இறுதியும் முனிவ கண்டன $கம்ப.09129.3
ைக குைலக்கின்றதும் கண்ணின் ேநாக்கினான் $கம்ப.09129.4
மானமும் பாழ்பட வகுத்த ேவள்வியின் $கம்ப.09130.1

ேமானமும் பாழ்பட முடிவு இலா முரண் $கம்ப.09130.2
ேசைனயும் பாழ்பட சிந்ைத மந்திரத்து $கம்ப.09130.3
ஏைனயும் பாழ்பட இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசப்பினான் $கம்ப.09130.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஐ ஐந்துடன்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனயின் $கம்ப.09131.1
உள்ளது அக்குேராணி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்ெதவுடு ஓயுமால் $கம்ப.09131.2
எள்ள அரு ேவள்வி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி
இயற்றுதல் $கம்ப.09131.3
பிள்ைளைம அைனயது சிைதந்து ேபந்ததால் $கம்ப.09131.4
ெதவுடங்கிய ேவள்வியின் தூம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
$கம்ப.09132.1
அடங்கியது அவிந்துளது அைமயுமாம் அன்ேற $கம்ப.09132.2
இடம்ெகாடு ெவம்ெசரு ெவன்றி இன்று எனக்கு $கம்ப.09132.3
அடங்கியது என்பதற்கு ஏது ஆகுமால் $கம்ப.09132.4
அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
மனிதக்கு ஆற்றெலன் $கம்ப.09133.1
சிங்கினன் என்பது ஓ எளிைம ேதய்வுற $கம்ப.09133.2
இங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ நிைனக்கிேலன் இனி $கம்ப.09133.3
ெபாங்குேபா ஆற்ற என் ேதாளும் ேபானேவா $கம்ப.09133.4
மந்திர ேவள்விேபாய் மடிந்ததாம் எனச் $கம்ப.09134.1

சிந்ைதயின் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிற்றியல்
$கம்ப.09134.2
அந்தரத்து அமரதாம் மனிதற்கு ஆற்றலன் $கம்ப.09134.3
இந்திரற்ேக இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வலி என்று ஏசேவா
$கம்ப.09134.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பககின்ற எல்ைலயின்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $கம்ப.09135.1
குன்ெறாடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் $கம்ப.09135.2
ெபான்றின கrகளும் கவிகள் ேபாக்கின $கம்ப.09135.3
ெசன்றன ெபரும்பைட இrந்து சிந்தின $கம்ப.09135.4
ஒதுங்கின ஒருவகீ ழ் ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) புக்குறப் $கம்ப.09136.1
பதுங்கின நடுங்கின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய்தலின் $கம்ப.09136.2
பிதுங்கின குட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிளவு பட்டன $கம்ப.09136.3
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) புல களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எனச் சீற்றம் மாறினா
$கம்ப.09136.4
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணெயாடும் கவிகள்
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09137.1
காவைர அரக்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடலின் வழ்ந்தன

$கம்ப.09137.2
ேபாெநடுங் கால்ெபார
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாமைழத்
$கம்ப.09137.3

தாைரயும் ேமகமும் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமய
$கம்ப.09137.4
திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபரும்பைட இrந்து சிந்திட $கம்ப.09138.1
மரத்தினின் புைடத்து அடத்து
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி $கம்ப.09138.2
அரக்கனுக்கு அணித்து என அணுகி அன்னவன் $கம்ப.09138.3
வரக் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) சிறப்பன மாற்றம் கூறுவான் $கம்ப.09138.4
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உைன இரந்துகூறும் நயெமாழி ஒன்றும் ேகளாய்
$கம்ப.09139.1
சானகி தன்ைன வாளால் தடிந்தேதா தனதன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09139.2
மானம்ேமல் ேசைனேயாடும் வடதிைச ேநாக்கிமீ து $கம்ப.09139.3
ேபானேதா ேகாடிேகாடி வஞ்சமும் ெபாய்யும் வல்லாய் $கம்ப.09139.4
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) திைரப் பரைவ அன்ன சக்கர யூகம் புக்குக் $கம்ப.09140.1
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கண்டது உண்டநூ
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ேகட்டிேலாேம $கம்ப.09140.2
ெதவுடந்து ேபாய் அேயாத்தி தன்ைனக் கிைளேயாடும் துணிய நூறி $கம்ப.09140.3
நடந்தது எப்ெபாழுது ேவள்வி முடிந்தேத கருமம் நன்ேற $கம்ப.09140.4
ஏந்து அகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இனிது
உைறந்து இவரத் தாங்கும் $கம்ப.09141.1
பாந்தளின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) திண்ேதாள் பரதைன பழியின்
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09141.2

ேவந்தைன கண்டு ந நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வில்வலி காட்டி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09141.3
ேபாந்தது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அளைவ நன்ேற ேபானைம
ெபாருந்திற்று அன்ேற $கம்ப.09141.4
அம்பரத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்வில்
சம்பரன் ஆவி வாங்கி $கம்ப.09142.1
உம்பருக்கு உதவி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவனுக்கு உதயஞ் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09142.2
நம்பிைய முதல்வ ஆன மூவக்கு நால்வ ஆன $கம்ப.09142.3
தம்பிையக் கண்டு நின்தன் தனு வலம் காட்டிற்று உண்டநூ $கம்ப.09142.4
த ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயிர வாளி
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உற சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாr $கம்ப.09143.1
காயத்தும் ெசவியின் ஊடும் வாயினும் கண்கள் ஊடும் $கம்ப.09143.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாய் இலங்ைக புக்கு வஞ்சைன
பரப்பச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09143.3
மாயப் ேபா ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இன்ெறாடு
மடியும் அன்ேற $கம்ப.09143.4
பாசேமா மலrன் ேமேலான் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக் கலேமா
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) $கம்ப.09144.1
ஈசனா பைடேயா மாேயான் ேநமிேயா யாேதா இன்னும் $கம்ப.09144.2
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ந விரும்புகின்ற அதற்கு
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெவருவி சாலக் $கம்ப.09144.3

கூசிேனாம் ேபாதும் ேபாதும் கூற்றினா
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.09144.4
வரங்கள் ந உைடயவாறும் மாயங்கள் வல்லவாறும் $கம்ப.09145.1
பரம் ெகாள் வானவrன் தெயமூவப் பைடக்கலம் பைடத்தவாறும் $கம்ப.09145.2
உரங்ேகளாடு உன்னி அன்ேறா உம்ைம நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
உயிrேனாடும் $கம்ப.09145.3
சிரம் ெகாளத் துணிந்தது அன்னது உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
திறம்பிேனாேமா $கம்ப.09145.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விrஞ்சன் தானும்
$கம்ப.09146.1
படம் துடிக்கின்ற நாகப் பாற்கடல் பள்ளியானும் $கம்ப.09146.2
சடம் துடிக்கிலராய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாங்கினும்
சாதல் திண்ணம் $கம்ப.09146.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துடிக்கின்றது உண்ேட இருத்திேரா இயம்புவேர

$கம்ப.09146.4
ெகால்ெவன் என்று உன்ைனத்தாேன
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சூளும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09147.1
வில்லி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருகு சாந்து உன்
ேசைனைய முழுதும் வட்டி

$கம்ப.09147.2
வல்ைலேயல் வா வா என்று விளிக்கின்றான் வrவில் நாணின் $கம்ப.09147.3
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி ஐய
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓமத்துக்கு உறுப்பு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆேமா $கம்ப.09147.4

மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முதலவன் தம்பி பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.09148.1
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) முனிவ மற்றும் திறத்திறத்து
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேசந்தா $கம்ப.09148.2
யாவரும் காண நின்றா இனி இைற தாழ்ப்பது என்ேனா $கம்ப.09148.3
சாவது சரதம் அன்ேறா என்றனன் தருமம் காப்பான் $கம்ப.09148.4
அன்ன வாசகங்கள் ேகளா அனல் உயித்து அலங்கல் ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.09149.1
மின் உக பகு வாய் ஊடு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உக நைகேபாய் வங்க

$கம்ப.09149.2
முன்னேர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம் மாற்றம்
ெமாழிகின்ற ெமாழிந்த மாற்றம் $கம்ப.09149.3
என்னேதா நயி என்ைன இகழ்ந்தது என்று
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09149.4
மூண்ட ேபாேதாறும் பட்டு முடிந்தந முைறயின்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09150.1
மீ ண்டேபாது அதைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மறத்திேரா விளிதல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09150.2
ஈண்டவா என்னா நின்ற இத்தைன ேபரும் பட்டு $கம்ப.09150.3
மாண்டேபாது உயி தந்தயும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ைவத்தைனேயா மான
$கம்ப.09150.4
இலக்குவன் ஆக மற்ைற இராமேன ஆக ஈண்டு $கம்ப.09151.1

விலக்குவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விலக்குக குரங்கின்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.09151.2
குலக்குலம் ஆக மாளும் ெகாற்றமும் மனித
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09151.3
அலக்கணும் முனிவ தம்ேமாடு அமரரும் காண்ப அன்ேற $கம்ப.09151.4
யானுைட வில்லும் என் ெபான் ேதாள்களும் இருக்க இன்னும் $கம்ப.09152.1
ஊனுைட உயிகள் யாவும் உய்யுேமா ஒளிப்பு இலாமல் $கம்ப.09152.2
கூனுைடக் குரங்கிேனாடு மனிதைரக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.09152.3
வானினும் ெதவுடந்து ெகால்ெவன் மருந்தினும்
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்டீ $கம்ப.09152.4
ேவட்கின்ற ேவள்வி இன்று பிைழத்தது ெவன்ேறாம் என்று $கம்ப.09153.1
ேகட்கின்ற வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கிளத்துவ கிளத்தல்
ேவண்டா $கம்ப.09153.2
தாழ்க்கின்றது இல்ைல உம்ைமத் தனித்தனி தைலகள் பாறச் $கம்ப.09153.3
சூழ்க்கின்ற வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

என்ைகச் சரங்களாய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$கம்ப.09153.4
மற்று எலாம் நும்ைமப் ேபால வாயினால்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்ேடன் $கம்ப.09154.1
ெவற்றிதான் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) தந்த விைரவது ெவல்லக் ெகால்லாம்
$கம்ப.09154.2

உற்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து ஒருமுைற எதிேர
நிற்கக் $கம்ப.09154.3
கற்றிேரா இன்னம் மாண்டு கிடத்திேரா கடத்திேராதான் $கம்ப.09154.4
நின்மின்கள் நின்மின் என்னா ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்து
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09155.1
மின்மின்ெகாள் கவசம் இட்டான் வக்கினான்

தூணி வரப்
 $கம்ப.09155.2
ெபான் மின்ெகாள் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ைகயில் பூட்டினான் ெபாறுத்தான்
ேபாவில் $கம்ப.09155.3
எல் மின்ெகாள் வயிரத் திண்ேத ஏறினான் எறிந்தான் நாணி $கம்ப.09155.4
ஊதினான் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒண்ெதவுடி மகளி_ெப.) ஒண்கண் $கம்ப.09156.1
ேமாதினா கணத்தின் முன்ேன முழுவதும் முருங்க முற்றக் $கம்ப.09156.2
காதினான் என்ன வாேனா கலங்கினா கயிைல யானும் $கம்ப.09156.3
ேபாதினான்தானும் இன்று புகுந்தது ெபரும்ேபா என்றார $கம்ப.09156.4
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப யாகம் தாேன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தினாேல $கம்ப.09157.1
பிைழத்தது பிைழத்தேதனும் வானரம் பிைழக்கல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09157.2
அைழத்தது விதிேயெகால் என்று அஞ்சினா அம்பினாேல $கம்ப.09157.3
உைழத்தது காண்கின்ேறாம் என்று உணங்கினா உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உள்ளா
$கம்ப.09157.4

நாண்ெதவுழில் ஓைச வசிச்

ெசவிெதவுறும் நடத்தேலாடும் $கம்ப.09158.1
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதவுழில் மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைகயின் அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரனும் கல்லும்
$கம்ப.09158.2
மீ ண்டன மறிந்து ேசார விழுந்தன
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ேய $கம்ப.09158.3
மாண்டனம் என்ேற உன்னி இrந்தன குரங்கின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$கம்ப.09158.4
பைடப் ெபருந்தைலவ நின்றா அல்லவ இறுதி
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09159.1
அைடப்ப அருங்காலக் காற்றால் ஆற்றலது ஆகிக் கீ றிப் $கம்ப.09159.2
புைட திrந்து ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) என இrயலுற்றா $கம்ப.09159.3
கிைடத்த ேபா அனுமன் ஆண்டு ஓ ெநடுங்கிr கிழித்துக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09159.4
நில் அடா நில்லு நில்லு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அடா வாசி ேபசிக் $கம்ப.09160.1
கல் எடாநின்றது என்ைனப் ேபாக்களத்து அமர காண $கம்ப.09160.2
ெகால்லலாம் என்ேறா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) குரங்கு என்றால்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.09160.3
நல்ைல ேபா வாவா என்றான் நமனுக்கு நமனாய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09160.4
வில் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரருள்

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேநேர $கம்ப.09161.1

கல் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனுமைனக் கண்ணின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09161.2
மல் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாற்கு என்ெகாேலா
வலியது என்னா $கம்ப.09161.3
ெசால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) தாைதயும் துணுக்கம்
உற்றான் $கம்ப.09161.4
வசினன்

வயிரக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறிக்
குலங்கள் விண்ணின் $கம்ப.09162.1
ஆைசயின் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உரும்
ஒன்றாகப் $கம்ப.09162.2
பூசின பிழம்பு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன வரும் அதன் புrைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09162.3
கூசின உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குைலந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்க கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.09162.4
குண்டலம் ெநடுவில் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ேமருவின்
குவிந்த ேதாளான் $கம்ப.09163.1
அண்டமும் குலுங்க ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாருதி
அசனி அஞ்ச $கம்ப.09163.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலத்து எறிந்த குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெவறுந்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழக்

$கம்ப.09163.3

கண்டனன் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டில இைமப்பு இல் கண்ணா $கம்ப.09163.4
மாறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) வாங்கி மறுகுவான்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேதாளில் $கம்ப.09164.1
கால்தரு காலில் ைகயில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் $கம்ப.09164.2
ஏறின என்ப மன்ேனா எrமுகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) $கம்ப.09164.3
சீறின பகழிமாr தக்கடு விடத்தின்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09164.4
ெவதி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிகரக் குன்றின்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற விளங்கலாலும் $கம்ப.09165.1
எதி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருைளக் கீ றி எழுகின்ற
இயற்ைகயாலும் $கம்ப.09165.2
கதி ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பகழிக் கற்ைற கதி ஒளி
காட்டலாலும் $கம்ப.09165.3
உதிரத்தின் ெசம்ைம யாலும் உதிக்கின்ற கதிேரான் ஒத்தான் $கம்ப.09165.4
ஆயவன் அயதேலாடும் அங்கதன் முதல்வ ஆேனா $கம்ப.09166.1
காய்சினம் திருகி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலந்துளா
தம்ைமக் காணா $கம்ப.09166.2
நயிகள் நின்மின் நின்மின் இருமுைற ெநடிய வானில் $கம்ப.09166.3
ேபாயவன் எங்ேக நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
என்றனன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசயாதான் $கம்ப.09166.4
ெவம்பின பின்னும் ேமன்ேமற் ேசறலும் ெவகுண்டு சீயம் $கம்ப.09167.1

தும்பிையத் ெதவுடவது அல்லால் குரங்கிைனத் ெதவுடவது உண்டநூ
$கம்ப.09167.2
அம்பிைன மாட்டி என்ேன சிறிது ேபா ஆற்ற வல்லான் $கம்ப.09167.3
தம்பிையக் காட்டித் தாr சாதிேரா சலத்தின் என்றான் $கம்ப.09167.4
அனுமைனக் கண்டிlேரா அவனினும் வலியிேரா என் $கம்ப.09168.1
தனு உளதன்ேறா ேதாளின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வலி தவிந்தது
உண்டநூ $கம்ப.09168.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முைன தகிlேரா எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
வலி ஈட்டி வந்த $கம்ப.09168.3
மனிதைனக் காட்டி நும்தம் மைலெதவுறும் வழிக் ெகாள ேர. $கம்ப.09168.4
என்று உைரத்து இளவல் தன்ேமல் எழுகின்ற இயற்ைக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09169.1
குன்றமும் மரமும் வசிக்

குறுகினா குழாங்கள் ேதாறும் $கம்ப.09169.2
ெசன்றன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ேமருைவ உருவித் தவ
$கம்ப.09169.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல ேகாடி ேகாடி நுைழந்தன வலியும் ஓய்ந்தா
$கம்ப.09169.4
படுகின்றது அன்ேறா மற்று உன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) $கம்ப.09170.1
விடுகின்றது அன்ேறா ெவன்றி அரக்கனாம் காள ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கம்ப.09170.2
இடுகின்ற ேவள்வி மாண்டது இனி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
பிைழப்பு உறாேம $கம்ப.09170.3

முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூண்டான் $கம்ப.09170.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) மாருதி மயங்கா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மலந்தான் $கம்ப.09171.1
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இருேதாள்மிைச என்றான் $கம்ப.09171.2
அந்தாக என்று உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயனும்
அைமவு ஆயினன் இைமேயா $கம்ப.09171.3
சிந்தாகுலம் துறந்தா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சாrைக திrந்தான் $கம்ப.09171.4
கா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உடன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கrேயான் $கம்ப.09172.1
ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrபூண்டது ஓ உய ேதமிைச உயந்தான்
$கம்ப.09172.2
ேந ஆயின இருேவாகளும் ெநடுமாருதி நிமிரும் $கம்ப.09172.3
ேபா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயான் என திைச எங்கணும் ெபயந்தான்
$கம்ப.09172.4
த ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயி ேவட்டன திrயும் $கம்ப.09173.1
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிைழயா $கம்ப.09173.2
மாயக் ெகாடுவிைன ஒப்பன மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஒப்பன கழுகின் $கம்ப.09173.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஒப்பன சில ெவங்கைண துரந்தான் துயில் துறந்தான்
$கம்ப.09173.4

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பிைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பினின்
அறுத்தான் இகல் அரக்கன் $கம்ப.09174.1
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இனி
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள என்னும்படி எய்தான் $கம்ப.09174.2
ெவவ் அம்பரம் ைவயம் திைச மைல ேவைலகள் பிறவும் $கம்ப.09174.3
வவ்வும் கைடயுக மாமைழ ெபாழிகின்றது மான $கம்ப.09174.4
ஆேயான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குருவிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனலாம்
சில அம்பால் $கம்ப.09175.1
ேபாய் ஓவிடத் துரந்தான் அைவ ெபாறிேயா என மறிய $கம்ப.09175.2
தூேயானும் அத்துைண வாளிகள் ெதவுடுத்தான் அைவ தடுத்தான் $கம்ப.09175.3
தேயானும் அக்கணத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
சாrைக திrந்தான் $கம்ப.09175.4
கல்லும் ெநடுமைலயும் பலமரனும் கைடகாணும் $கம்ப.09176.1
புல்லும் சிறு ெபாடியும் இைட தெரழுயாவைக புrயச் $கம்ப.09176.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறிெதவுறும்
ெசன்றன தெறறு கால்புைர மறேவான் $கம்ப.09176.3
சில்லின் முதிேதரும் சின வயமாருதி தாளும் $கம்ப.09176.4
இருவரரும்

இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இன்னவன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இன்னவன் என்னச் $கம்ப.09177.1
ெசருவரரும்

அறியாவைக திrந்தா கைண ெசாrந்தா $கம்ப.09177.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரரும்

இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஒக்கில
என வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) உவந்தா $கம்ப.09177.3
ெபாரு வைரயும்

ெபாரு வைரயும்

ெபாருதால் எனப் ெபாருதா $கம்ப.09177.4

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசல்கில ெசல்கின்றன விசிகம் என இைமேயா
$கம்ப.09178.1
கண் ெசல்கில மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெசல்கில கணிதம் உறும் எனின் ஓ
$கம்ப.09178.2
எண் ெசல்கில ெநடுங்கால வன் இைட ெசல்கிலன் உடல்ேமல் $கம்ப.09178.3
புண்ெசய்வன அல்லால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெசல்வன தெரழுயா $கம்ப.09178.4
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஏறின திைச யாைவயும் இடி
ஆம் எனப் ெபாடியாய் $கம்ப.09179.1
ெநrந்து ஏறின ெநடுநாண் ஒலி பட வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிைற உருமின்
$கம்ப.09179.2
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறின சுடுெவங்கைண
ெதவுடுந் தாரைக முழுதும் $கம்ப.09179.3
கrந்து ஏறின உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெவம்புைக கதுவ $கம்ப.09179.4
ெவடிக்கின்றன திைச யாைவயும் விழுகின்றன இடிவந்து $கம்ப.09180.1
இடிக்கின்றன சிைலநாண் ஒலி இருவாய்களும் எதிராக் $கம்ப.09180.2
கடிக்கின்றன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண கலி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற விைசேமல் $கம்ப.09180.3
ெபாடிக்கின்றன ெபாறி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கண்டன புலேவா $கம்ப.09180.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வற்றின மைல உக்கன பருதிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
கதுவுற்று $கம்ப.09181.1

உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வற்றின மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பட்டன உதிரம் $கம்ப.09181.2
சுட வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிகைணயின் $கம்ப.09181.3
திட பட்டது பரைவ குழி திrவுற்றது புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) $கம்ப.09181.4
எrகின்றன அயில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண இரு ேசைனயும் இrயத்
$கம்ப.09182.1
திrகின்றன புைட நின்றில திைச ெசன்றன சிதறிக் $கம்ப.09182.2
கr ெபான்றின பr மங்கின கவி சிந்தின கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் $கம்ப.09182.3
ெசாrகின்றன ெபாரு ெசம்புனல் ெதவுைலகின்றன ெகாைலயால் $கம்ப.09182.4
புrந்து ஓடின ெபாrந்து ஒடின புைகந்து ஓடின புைக ேபாய் $கம்ப.09183.1
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஓடின கrந்து ஓடின
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஓடின வலேம $கம்ப.09183.2
திrந்து ஓடின ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடின
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடின திைசேமல்
$கம்ப.09183.3
சrந்து ஓடின கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாளrக்கு இைளயான்
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரேம $கம்ப.09183.4
ந ஒத்தன ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) ஒத்தன ெபாருப்பு ஒத்தன நிமிரும்
$கம்ப.09184.1
கா ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தன கதிேரான் $கம்ப.09184.2
ேத ஒத்தன விைடேமலவன் சிrப்பு_ெப.(சிrப்பு_ெப.) ஒத்தன உலகின்
$கம்ப.09184.3

ேவ ஒத்தன ெசரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விசிகம்
$கம்ப.09184.4
ஏமத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கவசத்து இகல் அகலத்தன இருேவா $கம்ப.09185.1
வாமப் ெபருந்ேதாள் ேமலன வதனத்தன வயிரத் $கம்ப.09185.2
தாமத்துைணக் குறங்ேகாடு இரு சரணத்தன தம் தம் $கம்ப.09185.3
காமக் குல மட மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) கைடக்கண் என கைணகள்
$கம்ப.09185.4
எந்நாளினின் எத்ேதவகள் எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தானவ எவேர
$கம்ப.09186.1
அன்னா ெசரு விைளத்தா என இைமேயா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தா $கம்ப.09186.2
ெபான் ஆ சிைல இரு கால்களும் ஒருகால் ெபாைற உயிரா $கம்ப.09186.3
முன்நாளினில் இரண்டாம் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முைளத்தால் என வைளத்தா
$கம்ப.09186.4
ேவகின்றன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இங்கு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
விடுகின்றன விசிகம் $கம்ப.09187.1
ேபாகின்றன சுட ெவந்தன இைமேயாகளும் புலந்தா $கம்ப.09187.2
ஆகின்றது ஒ அழிகாலம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் அன்று என
அயித்தா $கம்ப.09187.3
ேநாகின்றன திைச யாைனகள் ெசவி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி நுைழய
$கம்ப.09187.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உக்கது ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானகம்
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உக்கது
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09188.1

மான் உக்கது முழு ெவண்மதி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உக்கது
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.09188.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உக்கது குல மால் வைர தைர உக்கது தைகசால்
$கம்ப.09188.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உக்கது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினும்
உள ஆயினம் உயிரும் $கம்ப.09188.4
அக்காைலயின் அயில்ெவங்கைண ஐ ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) புக்கு அழுந்த
$கம்ப.09189.1
திக்கு ஆசு அற ெவன்றான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இளங்ேகா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெசறித்தான் $கம்ப.09189.2
ைகக் காமுகம் வைளயச் சில கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவங்கைண கவசம்
$கம்ப.09189.3
புக்கு ஆகமும் கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிட
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr ெபாழிந்தான் $கம்ப.09189.4
தெரழுந்தான் சில சுட ெவங்கைண ேதேவந்திரன் சினமா $கம்ப.09190.1
இrந்து ஓடிடத் துரந்து ஓடின இைமேயாைரயும் முன்நாள் $கம்ப.09190.2
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடின
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஓடின அைவ ேகாத்து அடல்
அரக்கன் $கம்ப.09190.3
ெசாrந்தான் உய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி ேதாள்ேமலினில்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09190.4
குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசாrய குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குணிப்பு
இல்லவன் குணபால் $கம்ப.09191.1
பருதி படி ெபாலிவுற்றைத இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr பாத்தான்
$கம்ப.09191.2

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திக்கிலும் ெபயராவைக
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதrைன உதித்தான் $கம்ப.09191.3
ெபாருது இக்கணம் ெவன்றான் என சரமாrகள் ெபாழிந்தான் $கம்ப.09191.4
அத்ேத அழிந்தது ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைமேயா எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தா
$கம்ப.09192.1
முத்ேதவரும் உவந்தா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உரும் ஏறு
என முனிந்தான் $கம்ப.09192.2
தத்தா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடந்ேதrைனத் ெதவுடந்தான் சரம் தைலேமல்
$கம்ப.09192.3
பத்து ஏவினன் அைவ பாய்தலின் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr பைதத்தான்
$கம்ப.09192.4
பைதத்தான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நிைலத்தான் சில பகுவாய் அயில்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.09193.1
விைதத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) விலக்காதமுன்
விைடேமல் வரு விமலன் $கம்ப.09193.2
மதத்தால் எதிவரு காலைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலுற மருமத்து
$கம்ப.09193.3
உைதத்தால் என தனித்து ஓ கைண
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மாபிைட உய்த்தான் $கம்ப.09193.4
கவசத்ைதயும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாைபயும்
கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அக்கைண
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09194.1
அவசத் ெதவுழில் அைடந்தான் அதற்கு இைமேயா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தா $கம்ப.09194.2

திவசத்து எழு கதிேரான் எனத் தெரழுகின்றது ஓ கைணயால் $கம்ப.09194.3
துவசத்ைதயும் துணித்ேத அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மணித்
ேதாைளயும் ெதவுைளத்தான் $கம்ப.09194.4
உள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதிரம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) த என ஒழுக $கம்ப.09195.1
தள்ளாடிய வடேமருவின் சலித்தான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தrத்தான்
$கம்ப.09195.2
ெதவுள்ளாயிரம் கடும் ேபாக் கைண துரந்தான் அைவ சுட ேபாய் $கம்ப.09195.3
விள்ளா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவசத்து இைட நுைழயாது உக
ெவகுண்டான் $கம்ப.09195.4
மறித்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடிெவங்கைண மருமத்திைன மதியாக்
$கம்ப.09196.1
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பrத்ேதரவன் விடுத்தான் அைவ குறி
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09196.2
இறுத்தான் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சரத்தால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
நாயகற்கு இைளேயான் $கம்ப.09196.3
ெசறித்தான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சில ெபான் கைண சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அறத் தெரழுத்தான் $கம்ப.09196.4
வில் இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெநடுமால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
எனும் ேமலவ தனுேவ $கம்ப.09197.1
ெகால் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயித்தான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவசத்ைதயும் குைலயாச் $கம்ப.09197.2
ெசல்லுங் கடுங்கைண யாைவயும் சிைதயாைமயும் தெரழுந்தான் $கம்ப.09197.3

ெவல்லும்தரம் இல்லாைமயும் அறிந்தான் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெமலிந்தான்
$கம்ப.09197.4
அத்தன்ைமைய அறிந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
சிறுதாைதயும் அணுகா $கம்ப.09198.1
முத்தன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி ேகள்
என ெமாழிவான் $கம்ப.09198.2
எத்தன்ைமயும் இைமேயாகைள ெவன்றான் இகல் கண்டாய் $கம்ப.09198.3
பித்தன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தளந்தான் இனிப் பிைழயான் எனப் பகந்தான்
$கம்ப.09198.4
கூற்றின்படி ெகாதிக்கின்ற அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாைல
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் $கம்ப.09199.1
ஏற்றும் சிைல ெநடுநாண் ஒலி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழினும்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09199.2
சீற்றம் தைலத்தைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) த எனத் தெரழுயா $கம்ப.09199.3
காற்றின் பைட ெதவுடுத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அதுேவ ெகாடு காத்தான் $கம்ப.09199.4
அனலின் பைட ெதவுடுத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அதுேவ ெகாடு தடுத்தான் $கம்ப.09200.1
புனலின் பைட ெதவுடுத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அதுேவ ெகாடு ெபாறுத்தான் $கம்ப.09200.2
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவங் கதிரவன் ெவம்பைட துரந்தான்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கrயான் $கம்ப.09200.3
சினெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr அதுேவ
ெகாடு தத்தான் $கம்ப.09200.4

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காத்திெகால் என்னா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இசிகப்பைட எய்தான்
$கம்ப.09201.1
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காப்பதற்கு அதுேவ உளது என்னா ெதவுடுத்து
அைமந்தான் $கம்ப.09201.2
ெசதுகாப் பைட ெதவுடுப்ேபன் என நிைனந்தான் திைச முகத்ேதான் $கம்ப.09201.3
முதுமாப்பைட துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என ெமாழிந்தான் $கம்ப.09201.4
வானின்தைல நின்றாகளும் மழுவாளியும் மலேரான் $கம்ப.09202.1
தானும் முனிவரரும் பிற தவத்ேதாகளும் அறத்ேதா $கம்ப.09202.2
ேகானும் பிறபிற ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) குழுவும்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குைலந்தா $கம்ப.09202.3
ஊனம் இனி இலது ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இளங்ேகாக்கு என உைரத்தா $கம்ப.09202.4
ஊழிக்கைட இறுதி தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09203.1
ஆழிப் ெபருங்கனல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுட
என்னவும் ஆகாப் $கம்ப.09203.2
பாழிச் சிைக பரப்பித் தனி படகின்றது பாத்தான் $கம்ப.09203.3
ஆழித் தனிமுதல் நாயகற்கு இைளயான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மதித்தான் $கம்ப.09203.4
மாட்டான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மலேரான்பைட
முதற்ேபாது தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலத்தால் $கம்ப.09204.1
மீ ட்டான் அலன் தடுத்தான் அலன் முடிந்தான் என விட்டான் $கம்ப.09204.2

காட்டாது இனிக் கரந்தால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருமம் அலது
என்னா $கம்ப.09204.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலேரான் பைட ெதவுடுப்ேபன்
எனச் சைமந்தான் $கம்ப.09204.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உலகுக்கு என முதேலான்ெமாழி நவின்றான் $கம்ப.09205.1
பின்றாதவன் உயிேமற் ெசலவு
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பது பிடித்தான்
$கம்ப.09205.2
ஒன்றாக இம் முதேலான்பைட தைன மாய்க்க என்று உைரத்தான் $கம்ப.09205.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துரந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நிைனத்தா $கம்ப.09205.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விட்டது மலேரான் பைட எனின் மற்று இைட தருேம
$கம்ப.09206.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) விட்டதும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) விட்டதும் மறேவான்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அறுேம $கம்ப.09206.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) விட்டிடு மலேரான் பைட தப்பாய் எனத் தெரழுந்தான்
$கம்ப.09206.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) விட்டவன் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) விட்டிலன் என
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) உவந்தா $கம்ப.09206.4
உருேமறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்தால் அதன்
எதிேர ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உய்த்தால் $கம்ப.09207.1
வரும் ஆங்கது தவிந்தால் என மறேவான் பைட மாய $கம்ப.09207.2

திருமால் தனக்கு இைளயான் பைட உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் தய்க்கும்
$கம்ப.09207.3
அருமாகனல் எனநின்றது விசும்பு எங்கணும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09207.4
பைட அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) படரா வைக பகேலான் குல
மருமான் $கம்ப.09208.1
இைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தடுக்கும்படி
ெசந்தஉக எய்தான் $கம்ப.09208.2
ெதவுைட ஒன்றிைன கைணமீ மிைசத் துறுவாய் இனி என்றான் $கம்ப.09208.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஒன்றுெகாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈந்தது ேபால்
தந்தது ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) $கம்ப.09208.4
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டா
வய வரக்கு

இனி ேமன்ேமல் $கம்ப.09209.1
ஒண்ணாதன உளேவா என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேதறின உவந்தா
$கம்ப.09209.2
கண்ணா நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபருமான் இவக்கு அrேதா எனக் கைடபாத்து
$கம்ப.09209.3
எண்ணாது இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பகந்த
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகள  என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09209.4
நாராயண நர என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உளராய்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09210.1
ேவராய் முழு முதல் காரணப் ெபாருளாய் விைன கடந்தா $கம்ப.09210.2

ஆராயினும் தெரழுயாதது ஒ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாையயின் அகத்தா
$கம்ப.09210.3
பாராயண மைற நான்ைகயும் கடந்தா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
பைழேயா $கம்ப.09210.4
அறத்தாறு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உளது ஆம் என அறிவும் ெதவுடந்து அணுகாப்
$கம்ப.09211.1
புறத்தா புகுந்து அகத்தா எனப் பிறந்தா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புரப்பா $கம்ப.09211.2
மறத்தா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முதல் ேவ அற மாய்ப்பான்
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$கம்ப.09211.3
திறத்தால் அதுதெரழுந்து யாவரும் தெரழுயாவைக திrவா $கம்ப.09211.4
உயிேதாறும் உற்றுளன் ேதாத்திரத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என
உைரக்கும் $கம்ப.09212.1
அயிராநிைல உைடயான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் $கம்ப.09212.2
தயிேதாய் பிைர எனல் ஆம் வைக
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
$கம்ப.09212.3
பயிராதது ஒ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று உணவ
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பரமால் $கம்ப.09212.4
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாற்கடல் கிடந்தாரும் பண்டு
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ந குைற ேநர $கம்ப.09213.1

விடும்பாக்கியம் உைடயாகைளக் குலத்ேதாடு அற வட்டி

$கம்ப.09213.2
இடும்பாக்கியத்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காப்பதற்கு இைசந்தா என
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம் $கம்ப.09213.3
அடும்பு ஆக்கிய ெதவுைடச் ெசஞ்சைட முதேலான்
பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தான் $கம்ப.09213.4
அறிந்ேத இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+எம்_தன்.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மாையயின் அயப்ேபம் $கம்ப.09214.1
பிறிந்ேதம் இனி முழுது ஐயமும் ெபருமான் உைர பிடித்ேதாம் $கம்ப.09214.2
எறிந்ேதம் பைகமுழுதும் இனித் தந்ேதம் இட கடந்ேதம் $கம்ப.09214.3
ெசறிந்ேதா விைனப் பைகவா எனத்ெதவுழுதா ெநடுந்ேதவ $கம்ப.09214.4
மாேயான் ெநடும்பைட வாங்கிய வைளவாள் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
$கம்ப.09215.1
நேயா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தடுத்தாய் எனின் நினக்கு ஆ எதி
நிற்பா $கம்ப.09215.2
ேபாேயா விசும்பு அைடவாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிைழயாது எனப்
புகலா $கம்ப.09215.3
தூேயான்மிைச உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் தடுமாறிட துரந்தான்
$கம்ப.09215.4
ேசமித்தன இைமேயாதைம சிரத்து
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்தால் $கம்ப.09216.1
ஆம் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில் பிற_ெப.(பிற_ெப.) யாவரும்
அைடந்தா பழுது அைடயாக் $கம்ப.09216.2

காமிப்பது முடிவிப்பது படகின்றது கண்டான் $கம்ப.09216.3
ேநமித் தனி அr தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என நிைனந்தான் எதி
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09216.4
தக்கின்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் எனச்
ெசல்வதும் தெரழுந்தான் $கம்ப.09217.1
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தரம் அல்லா முழு
முதேலான் என நிைனந்தான் $கம்ப.09217.2
மீ ச் ெசன்றிலது அயல் ெசன்றது விலங்கா வலங்ெகாடு ேமல் $கம்ப.09217.3
ேபாய்த்து அங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
மாண்டது புைக வய்ந்தது

ெபாதுேவ $கம்ப.09217.4
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ஆடின இைமேயாகளும் கவியின் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09218.1
கூத்து ஆடின அர மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) குனித்து ஆடின தவத்ேதா
$கம்ப.09218.2
காத்தாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் எனக்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடின கமலம் $கம்ப.09218.3
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய் ெகாடு
புகழ்ந்தா_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.09218.4
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்னது கண்டான்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆேரா என அயித்தான்
$கம்ப.09219.1
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்னது முதேல உைட
இைறேயான் என வியவா $கம்ப.09219.2
எவன் என்னினும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகுவது
இனி எண்ணிலன் என்னா $கம்ப.09219.3

சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) நன்பைட ெதவுடுத்து ஆருயி முடிப்ேபன் எனத்
தெரழுந்தான் $கம்ப.09219.4
பாப்பான் தரும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒருபகேல $கம்ப.09220.1
தப்பான் பைட ெதவுடுப்ேபன் எனத் தெரழுந்தான்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுயா $கம்ப.09220.2
மீ ப் பாவிய இைமேயா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெவரு உற்றது இப்ெபாழுேத
$கம்ப.09220.3
மாய்ப்பான் என உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் மறுகுற்றன மயங்கா
$கம்ப.09220.4
தாேன சிவன்தரப் ெபற்றது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நாள்பல உழந்ேத $கம்ப.09221.1
தாேன பிற_ெப.(பிற_ெப.) அறியாதது
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எனச் சைமந்தான் $கம்ப.09221.2
ஆனால் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயி ேகாடலுக்கு ஐயம்
இைல என்னா $கம்ப.09221.3
ேமல்நாளும் இதைனேய விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எதி நிற்பவ
இல்ைல $கம்ப.09221.4
மனத்தால் மல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சாந்தெமாடு அவி தூபமும் வகுத்தான்
$கம்ப.09222.1
நிைனத்தான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயிெகாண்டு
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நிமிவாய் என நிமிந்தான் $கம்ப.09222.2
சினத்தால் ெநடுஞ்சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) தடந் ேதாள்ேமல் உறச் ெசலுத்தா
$கம்ப.09222.3
எைனத்து ஆயது ஒ ெபாருளால் இைட தைட இல்லைத விட்டான் $கம்ப.09222.4

சூலங்களும் மழுவும் சுடு கைணயும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09223.1
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனிக்குலம் எைவயும் $கம்ப.09223.2
காலன்தனது உருவங்களும் கரும்பூதமும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபய்ச்
$கம்ப.09223.3
சாலங்களும் நிமிகின்றன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கணும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆய் $கம்ப.09223.4
ஊழிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஒருபால் அத னுடேன ெதவுடந்து உடற்றும்
$கம்ப.09224.1
சூழிக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கடுங்காற்று அத னுடேன
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) தூக்கும் $கம்ப.09224.2
ஏழிற்கும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்தாய் உள
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபாக்கடல்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு $கம்ப.09224.3
ஆழித்தைலக் கிடந்தால் என ெநடுந்தூங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09224.4
இrந்தா குலெநடுந் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) இருடிக் குலத்து
எவரும் $கம்ப.09225.1
பrந்தா. இதுபழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் $கம்ப.09225.2
ெநrந்து ஆங்கு அழிகுரங்கு உற்றது பகருந்துைண ெநடிேத $கம்ப.09225.3
திrந்தா இரு சுடேரா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடன் திrய $கம்ப.09225.4
பாத்தான் ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) வடணன்

உயி கால் உற பயத்தால்
$கம்ப.09226.1

ேவத்தான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விலக்கும் தரம் உளேதா முதல்
வரா
 $கம்ப.09226.2
தத்தா என அைழத்தான் அதற்கு இளங்ேகாளr சிrத்தான் $கம்ப.09226.3
ேபாத்தா அடல் கவிவரரும்

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தாள்நிழல் புகுந்தா $கம்ப.09226.4
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அைனேவாைரயும் அஞ்ேசல் $கம்ப.09227.1
அவயம் உமக்கு அளித்ேதாம் எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகத் தலத்து
அைமத்தான் $கம்ப.09227.2
உவயம் உறும் உலகின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) உணந்ேதன் இனி ஒழிேயன்
$கம்ப.09227.3
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஐம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயான் பைட
ெதவுடுப்ேபன் எனத் ெதளிந்தான் $கம்ப.09227.4
அப்ெபான்பைட மனத்தால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அச்சித்து அைத
அழிப்பாய் $கம்ப.09228.1
இப்ெபான் பைடதைன மற்ெறாரு ெதவுழில் ெசய்யைல என்னா $கம்ப.09228.2
துப்பு ஒப்பது ஒகைண கூட்டினன் துரந்தான் இைட ெதவுடரா $கம்ப.09228.3
எப்ெபான்பைட எைவயும் புக விழுங்குற்றது ஒ இைமப்பின் $கம்ப.09228.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆத்தது மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆத்தது ேமேலா
மணிமுரசின் $கம்ப.09229.1
கண் ஆத்தது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆத்தது மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆத்தது
கைலேயா $கம்ப.09229.2
எண் ஆத்தது மைற ஆத்தது விசயம் என இயம்பும் $கம்ப.09229.3

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆத்தனள் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ஆத்தது
பிற_ெப.(பிற_ெப.) ஆத்தது ெபrதால் $கம்ப.09229.4
இறு காைலயின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) யாைவயும் அவிப்பான் இகல் பைடைய
$கம்ப.09230.1
மறுகா வைக வலித்தான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாங்கும்படி
வல்லான் $கம்ப.09230.2
தெறறுகாலனின் ெகாடிேயானும் மற்று அதுகண்டு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
திைகத்தான் $கம்ப.09230.3
அறுகால்வயக் கவிவரரும்

அr என்பைத அறிந்தா $கம்ப.09230.4
தெயமூவப்பைட பழுது உற்றது எனக் கூசுதல் சிைதவால் $கம்ப.09231.1
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிைழயாது என இைசயா $கம்ப.09231.2
ைகவித்தகம் அதனால் சில கைண வித்தினன் அைவயும் $கம்ப.09231.3
ெமாய்வித்தகன் தடந்ேதாளினும் நுதற் சூட்டினும் மூழ்க $கம்ப.09231.4
ெவய்ேயான் மகன்முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விறேலா மிகு திறேலா $கம்ப.09232.1
ைக ஓய்வு இல மைலமாrயின் நிருதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடப்பா
$கம்ப.09232.2
உய்யா என வடி வாளிகள் சதேகாடிகள் உய்த்தான் $கம்ப.09232.3
ெசய்ேயான் அயல் தனிநின்ற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிறுதாைதையச் ெசறுத்தான்
$கம்ப.09232.4
முரண்தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிசைர முைறைம கூறிப் $கம்ப.09233.1
பிரட்டrன் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அடியrன் ெதவுழுது பின்ெசன்று $கம்ப.09233.2

இரட்டுறும் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) என்ன இைசத்தேத இைசக்கின்றாய் ஐப்
$கம்ப.09233.3
புரட்டுவன் தைலைய இன்று பழி என ஒழிெவன் ேபாலாம் $கம்ப.09233.4
விழிபட முதல்வ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவதும்பின ஒதுங்கி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.09234.1
வழிபட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் அடிப்பட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதனும் $கம்ப.09234.2
அழிபைட தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) யாண்டும் அஃகாப்
$கம்ப.09234.3
பழிபட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்ைவ யாவேர
நயக்கற் பாலா $கம்ப.09234.4
ந உள்ளதைனயும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என நிருத
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09235.1
ேவ உளதைனயும் வவ

இராவணேனாடு மீ ளா $கம்ப.09235.2
ஊ உளது ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நின்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைள
உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ேனாடு $கம்ப.09235.3
ஆ உள அரக்க நிற்பா அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்றிருக்க

ஐயா $கம்ப.09235.4
முந்ைதநாள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தி வாேனாகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09236.1
தந்ைதயா தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) யாைரச் ெசரு இைட சாயத் தள்ளி
$கம்ப.09236.2
கந்தனா தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) யாைரக் கயிைலேயாடு ஒருைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09236.3

எந்ைதயா அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்வது இப்ெபரும் பலம் ெகாண்ேடேயா
$கம்ப.09236.4
பனிமலத் தவிசின் ேமேலான் பாப்பன_ெப.அ.(பாப்பனன்_ெப.) குலத்துக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09237.1
தனிமுதல் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆன உன்ைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர தாழ்வா $கம்ப.09237.2
மனிதருக்கு அடிைமயாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இராவணன்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆள்வாய் $கம்ப.09237.3
இனி உனக்கு என்ேனா மானம் எங்ேகளாடு அடங்கிற்று அன்ேற $கம்ப.09237.4
ெசால்வித்தும் பழித்தும் நுங்ைக மூக்கிைனத் துணிவித்ேதாரால் $கம்ப.09238.1
எல்வித்தும் பைடக்ைக உங்கள் தைமயைன எங்ேகளாடும் $கம்ப.09238.2
ெகால்வித்தும் ேதாற்றுநின்ற கூற்றினா
குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09238.3
ெவல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் ெவறுைமேய விழுமிது அன்ேற $கம்ப.09238.4
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏ
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள் இராவணன்
இராமன் அம்பால் $கம்ப.09239.1
புழுதிேய பாயல் ஆகப் புரண்டநாள் புரண்டுேமல்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$கம்ப.09239.2
அழுதிேயா நயும் கூட ஆத்திேயா அவைன வாழ்த்தித் $கம்ப.09239.3
ெதவுழுதிேயா யாேதா ெசய்யத் துணிந்தைன விசயத் ேதாளாய் $கம்ப.09239.4
ஊனுைட உடம்பின் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மருந்தினால் உயிவந்து உய்யும் $கம்ப.09240.1

மானிட இலங்ைக ேவந்ைதக் ெகால்வேர நயும்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09240.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) துய்க்கத் தகுதிேயா
சரத்திேனாடும் $கம்ப.09240.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப் புகுதி அன்ேற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பழி
மறுக்கின் என்றான் $கம்ப.09240.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர அைமயக் ேகட்ட வடணன்

அலங்கல் ேமாலி
$கம்ப.09241.1
ெசவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரழுவது ஆக்கி $கம்ப.09241.2
ெவவ்விது பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) சாலத் தருமேம விழுமிது ஐய $கம்ப.09241.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ேகட்டி என்னா இைனயன விளம்பல் உற்றான்
$கம்ப.09241.4
அறம்துைண ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அல்லால் அருநரகு
அைமய நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09242.1
மறம்துைண ஆக மாயாப் பழிெயாடும் வாழ மாட்ேடன் $கம்ப.09242.2
துறந்திேலன் ெமய்ம்ைம
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்ம்ைமேய
துறப்பது_ெதா.ெப.(துற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அல்லால்
$கம்ப.09242.3
பிறந்திேலன் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பின்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பிைழத்த ேபாேத $கம்ப.09242.4
உண்டிெலன் நறவம் ெபாய்ம்ைம உைரத்திெலன் வலியால் ஒன்றும் $கம்ப.09243.1
ெகாண்டிெலன் மாய வஞ்சம் குறித்திெலன் யாரும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
$கம்ப.09243.2

கண்டில என்பால் உண்ேட நயிரும் காண்டி அன்ேற $கம்ப.09243.3
ெபண்டிrன் திறம்பினாைரத் துறந்தது_ெதா.ெப.(துற_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
பிைழயிற்று ஆேமா $கம்ப.09243.4
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஏத்தும்
முதலவன் எவக்கும் மூத்த $கம்ப.09244.1
ேதவதம் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேதவி கற்பினின் சிறந்துளாைள $கம்ப.09244.2
ேநாவன ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தது_ெப.(தது_ெப.) என்று
உைரப்ப நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) தாைதசீறி $கம்ப.09244.3
ேபா எனப் ேபாந்ேதன் இன்று நரகதில் ெபாருந்துேவேனா $கம்ப.09244.4
ெவம்ைமயின் தருமம் ேநாக்கா ேவட்டேத ேவட்டு வயும்

$கம்ப.09245.1
உம்ைமேய புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூண்க
துறக்கமும் உமக்ேக ஆக $கம்ப.09245.2
ெசம்ைமயில் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமேலா ஒழுக்கிேனாடு அறத்ைதத் ேதறும் $கம்ப.09245.3
எம்ைமேய பழியும் பூண்க நரகமும் எமக்ேக ஆக $கம்ப.09245.4
அறத்திைனப் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ெவல்லாது என்னும்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞானத் $கம்ப.09246.1
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேதவக்கும் ேதைவச் ேசந்ேதன் $கம்ப.09246.2
புறத்தினில் புகேழ ஆக பழிெயாடும் புணக ேபாதச் $கம்ப.09246.3
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இனிப்
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தக என்றனன் சீற்றம்
தந்தான் $கம்ப.09246.4

ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்ைகப் பிைறமுக வாளி ஒன்றால் $கம்ப.09247.1
இறும் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அல்லால் அப்பால் எங்கு இனிப் ேபாவது என்னா
$கம்ப.09247.2
தெறறும் சிைறக் கலுழன் அன்னது ஒருகைண தெரழுந்து ெசம்ெபான்
$கம்ப.09247.3
உறும் சுடக்கழுத்ைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நூக்கினான் உருமின் ெவய்ேயான் $கம்ப.09247.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைண அசனி என்ன அன்று என
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்ட $கம்ப.09248.1
முக்கணான் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) என்ன முடுகிய முடிைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09248.2
இக்கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இைமேயா காண $கம்ப.09248.3
ைகக்கைண ஒன்றால் வள்ளல் அக்கைண கண்டம் கண்டான் $கம்ப.09248.4
ேகால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) துணிதேலாடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09249.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாங்கி விட்டான்
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விழுவது என்ன $கம்ப.09249.2
நாெலான்றும் மூன்றும் ஆன புவனங்கள் நடுங்கேலாடும் $கம்ப.09249.3
நூல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வrவிலானும் அதைனயும் நுறுக்கி
வழ்த்தான்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.09249.4
ேவல்ெகாடு ெகால்லல் உற்றான் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவகுளி
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09250.1
கால்ெகாடு காலின் கூடிக் ைகெதவுட கனகத் தண்டால் $கம்ப.09250.2

ேகால்ெகாளும் ஒருவேனாடும் ெகாடித் தடந்ேதrல்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09250.3
பால்ெகாளும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) படுத்தினான்
துடிப்பு மாற $கம்ப.09250.4
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேதமீ து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஆயிர ேகாடி
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கம்ப.09251.1
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதாளின் ேமலும் இலக்குவன்
புயத்தின் ேமலும் $கம்ப.09251.2
ஒழிந்தவ உரத்தின் ேமலும் உதிர ந வாr ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $கம்ப.09251.3
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்டமும் இrய
ஆத்தான் $கம்ப.09251.4
ஆத்தவன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபாழ்தின் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
இலாத் ேதெகாண்டு அன்றிப் $கம்ப.09252.1
ேபாத்ெதவுழில் ெவல்லல்
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பது ஓ
ெபாருைள உன்னி $கம்ப.09252.2
பாத்தவ இைமயா முன்னம் விசும்பிைடப் படந்தான் என்னும் $கம்ப.09252.3
வாத்ைதைய நிறுத்திப் ேபானான் இராவணன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
புக்கான் $கம்ப.09252.4
விண்ணிைடக் கரந்தான் என்பா வஞ்சைன விைளக்கும் என்பா $கம்ப.09253.1

கண்ணிைடக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயுறவு உழக்குங்காைல
$கம்ப.09253.2
புண் உைட யாக்ைகச் ெசந்ந இழிதர புக்கு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09253.3
எண்ணுைட மகைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இராவணன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09253.4
ெதவுடங்கிய ேவள்வி முற்றப் ெபற்றிலாத் ெதவுழில்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்ேமல் $கம்ப.09254.1
அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ேப என்ைன
அறிவித்தது அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் யாக்ைக $கம்ப.09254.2
நடுங்கிைன ேபாலச் சாலத் தளந்தைன கலுழன் நண்ணப் $கம்ப.09254.3
படம்குைற அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகதி என்றான் $கம்ப.09254.4
சூழ்விைன மாைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உம்பிேய துைடக்க
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09255.1
ேவள்ழுையச் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறி
ெவகுளியால் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கி

$கம்ப.09255.2
ஆள்விைன ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) தன்னால் அமத் ெதவுழில் புக்கு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09255.3
தாழ்வு இலாப் பைடகள் மூன்றும் ெதவுடுத்தெனன்
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டான் $கம்ப.09255.4
நிலம்ெசய்து விசும்பும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடியவன் பைட நின்றாைன $கம்ப.09256.1

வலம்ெசய்து ேபாயிற்று என்றால் மற்று இனி வலியது உண்டநூ $கம்ப.09256.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவத்தாேல ெகாடும்பைக ேதடிக் ெகாண்டநூம் $கம்ப.09256.3
சலம்ெசயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தாேன
$கம்ப.09256.4
முட்டிய ெசருவில் முன்னம் முதலவன் பைடைய என்ேமல் $கம்ப.09257.1
விட்டிலன் உலைக அஞ்சி ஆதலால்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்ேடன் $கம்ப.09257.2
கிட்டிய ேபாதும் காத்தான் இன்னமும் கிளப்பான் அல்லன் $கம்ப.09257.3
சுட்டிய வலியினாேல ேகாறைலத் துணிந்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09257.4
ஆதலால் அஞ்சிேனன் என்று அருளைல ஆைசதான் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.09258.1
சீைதபால் விடுதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அைனயவ சீற்றம்
தவ $கம்ப.09258.2
ேபாதலும் புrவ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைமயும்
ெபாறுப்ப உன்ேமல் $கம்ப.09258.3
காதலால் உைரத்ேதன் என்றான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவன்றான் $கம்ப.09258.4
இயம்பலும் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
இளநிலவு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09259.1
புயங்களும் குலுங்க நக்கு ேபாக்கு இனி ஒழிதி ேபாலாம் $கம்ப.09259.2
மயங்கிைன மனிசன் தன்ைன அஞ்சிைன
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஐய $கம்ப.09259.3

சயம் ெகாடு தருெவன் இன்ேற மனிசைரத் தனு ஒன்றாேல $கம்ப.09259.4
முன்ைனேயா இறந்தா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இப்பைக முடிப்ப என்றும்
$கம்ப.09260.1
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவைர
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தருதி என்று உணந்தும்
அன்றால் $கம்ப.09260.3
என்ைனேய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இந் ெநடும்பைக ேதடிக்
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.09260.4
ேபைதைம உைரத்தாய் பிள்ளாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ெபயரப் ேபராக்
$கம்ப.09261.1
காைத என் புகழிேனாடு நிைலெபற அமர காண $கம்ப.09261.2
மீ து எழும் ெமாக்குள் அன்ன யாக்ைகைய விடுவது அல்லால் $கம்ப.09261.3
சீைதைய விடுவது உண்டநூ இருபது திண்ேதாள் உண்டாய் $கம்ப.09261.4
ெவன்றிெலன் என்ற ேபாதும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உள்ளளவும் யானும்
$கம்ப.09262.1
நின்றுெளன் அன்ேறா மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் ேப
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.09262.2
ெபான்றுதல் ஒருகாலத்தும் தவிருேமா ெபாதுைமத்து அன்ேறா $கம்ப.09262.3
இன்று உளா நாைள மாள்வா புகழுக்கும் இறுதி உண்டநூ $கம்ப.09262.4
விட்டெனன் சீைத தன்ைன என்றலும் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09263.1

கட்டுவது அல்லால் என்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக் கருதுவாேரா
$கம்ப.09263.2
பட்டெனன் என்றேபாதும் எளிைமயின் படுகிேலன்யான் $கம்ப.09263.3
எட்டிேனாடு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆன திைசகைள
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவன்ேறன் $கம்ப.09263.4
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் பலவும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இருக்ைகையத் ெதவுடந்து
ேதாளில் $கம்ப.09264.1
புல்லிய பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வாங்கி ேபாத்ெதவுழில் சிரமம் ேபாக்கி
$கம்ப.09264.2
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபழ்வாய் $கம்ப.09264.3
வல்லியம் முனிந்தால் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேத தருக என்றான்
$கம்ப.09264.4
எழுந்தவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைண அடி இைறஞ்சி எந்தாய் $கம்ப.09265.1
ஒழிந்து அருள் சீற்றம் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உறுதிையப் ெபாறுத்தி யான்ேபாய்க் $கம்ப.09265.2
கழிந்தெனன் என்ற பின்ன நல்லவா காண்டி என்னா $கம்ப.09265.3
ெமாழிந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தெயமூவத் ேதேமல் ஏறினன் முடியலுற்றான்
$கம்ப.09265.4
பைடக்கலம் விஞ்ைச மற்றும் பைடத்தன பலவும் தன்பால் $கம்ப.09266.1
அைடக்கலம் ஆகத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அளித்தன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாங்கி $கம்ப.09266.2

ெகாைடத்ெதவுழில் ேவட்டநூக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெகாடிேயான் தன்ைனக் $கம்ப.09266.3
கைடக் கணால் ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) இருகண் ந
கலுழப் ேபானான் $கம்ப.09266.4
இலங்ைகயின் நிருத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எழுந்தன விைரவின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09267.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம் ேதாளாய் நின்ைனப்
பிrகலம் விளிதும் என்னா $கம்ப.09267.2
வலங்ெகாடு ெதவுடந்தா தம்ைம மன்னைனக் காமின் யாதும் $கம்ப.09267.3
கலங்கலி இன்ேற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மனிசைரக் கடப்பல் என்றான் $கம்ப.09267.4
வணங்குவா வாழ்த்துவா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவைன ேநாக்கித் தம் வாய்
$கம்ப.09268.1
உணங்குவா உயிப்பா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருகுவா ெவருவலுற்றுக்
$கம்ப.09268.2
கணங்குைழ மகளி_ெப.) ஈண்டி இைரத்தவ கைடக்கண் என்னும் $கம்ப.09268.3
அணங்கு உைட ெநடுேவல்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமகடந்து அrதின்
ேபானான் $கம்ப.09268.4
ஏயினன் இன்னன்_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆக இலக்குவன்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லான் $கம்ப.09269.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரு விசும்ைப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வடண

தேயான் அப்பால்
$கம்ப.09269.2

ேபாயினன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் புrந்திலன்
ஒன்றும் என்பான் $கம்ப.09269.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதrன் ேப அரவம் ேகட்டான்
$கம்ப.09269.4
குன்று இைட ெநrதர வடவைரயின் குவடு உருள்வது என முடுகுெதவுறும்
$கம்ப.09270.1
ெபான்திணி ெகாடியது இடி உருமின் அதிகுரல் முரல்வது புைனமணியின்
$கம்ப.09270.2
மின்திரள் சுடரது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகும் வட அனல் ெவளி உற வருவது
எனச் $கம்ப.09270.3
ெசன்றது திைச திைச உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இrய திrபுவனமும் உறுதனி இரதம்
$கம்ப.09270.4
கடல்மறுகிட உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைலய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr
இrதர எதி கவிகுலமும் $கம்ப.09271.1
குடல் மறுகிட மைல குைலய நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) குழிெயாடு கிழிபட
வழிபடரும் $கம்ப.09271.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மறுகிய ெபாடி முடுகிடவும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உளது
என எழும் இகல் அரவின் $கம்ப.09271.3
படம்மறுகிட எதிவிரவியது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருள்பகல் உறவரு
பைக இரதம் $கம்ப.09271.4
ஆத்தது நிருததம் அனிகம் உடன் அமரரும் ெவருவின கவிகுலமும்
$கம்ப.09272.1
ேவத்தது ெவருவெலாடு அலம்வரலால் விடுகைண சிதறினன்
அடுெதவுழிேலான் $கம்ப.09272.2

தத்தனும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதிமுடுகி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைசெசவிடு எறிதர விைசெகழுதிண் $கம்ப.09272.3
ேபாத்ெதவுழில் புrதலும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) கடும் புைகெயாடு சிைக அனல்
ெபாதுளியதால $கம்ப.09272.4
வடணன்

அமலைன விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு ேபா விடைலைய இனி
இைடவிடல் உளேதல் $கம்ப.09273.1
சூடைல துறுமல வாைக எனத் ெதவுழுதனன் அ அளவில் அழகனும்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.09273.2
ேகாடு அைண வrசிைல உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைலய குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
வைர விதிபட நிலவைரயில் $கம்ப.09273.3
ேசடனும் ெவருவுற உரும் உறழ் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) தெறறுகைண
முைறமுைற சிதறினனால் $கம்ப.09273.4
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) அளைவயின் அனல்முகவாய்
அருகைண அவன்விட இவன்விட அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.09274.1
தயினும் எrவன உயிபருக சிதறின கவிேகளாடு இன நிருத $கம்ப.09274.2
ேபாயின ேபாயின திைச நிைறயப் புரள்பவ முடிவில ெபாருதிறேலா
$கம்ப.09274.3
ஏயின ஒருவைர ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrகைண ெசாrவன
இருமைழேபால் $கம்ப.09274.4
அற்றன அனல்விழி நிருதன் வழங்கு அடுகைண இைட இைட அடல் அrயின்
$கம்ப.09275.1
ெகாற்றவன் விடுகைண முடுகி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உடல்ெபாதி குருதிகள் பருகின
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09275.2

உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ஒளிகிள
கவசம் நுைழந்து உறுகில தெறறுகில அனுமன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
$கம்ப.09275.3
புற்றிைட அரவு என நுைழய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாருசரம்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அைவ உணகிலனால் $கம்ப.09275.4
ஆயிைட இைளயவன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அைனயான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இடு கவசமும் அழிவுபடத்
$கம்ப.09276.1
தூயினன் அயில்முக விசிகம் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதவுைளபட
விழிகனல் ெசாrய முனிந்து $கம்ப.09276.2
ஏயின நிருதனது எrகைணதான் இடன் இல படுவன இைட இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09276.3
ஓய்வு உறுவன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுவு உறலால் உரறின
இைமயவ உவைகயினால் $கம்ப.09276.4
வில்லினின் ெவல்லுதல் அrது எனலால் ெவயிலினும் அனல் உமிழ் அயில்
விைரவில் $கம்ப.09277.1
ெசல் என மிடல் ெகாடு கடவினன் மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
திைசமுகன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உதவியதால் $கம்ப.09277.2
எல்லினும் ெவளிபட எதிவது கண்டு இைளயவன் எழுவைக முனிவகள்தம்
$கம்ப.09277.3
ெசால்லினும் வலியது ஓ சுடுகைணயால் நடு இரு துணிபட உரறினனால்
$கம்ப.09277.4
ஆணியின் நிைல என விசிகம் நுைழந்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உடல்புக
அழிபடு ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) $கம்ப.09278.1

ேசாணிதம் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உற உலறிடவும் ெதவுடுகைண விடுவன
மிடல்ெகழு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.09278.2
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடுகைணவன் $கம்ப.09278.3
தூணிைய உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முைறமுைற சிதறினனால்
$கம்ப.09278.4
ேத உளது எனின் இவன்வலி ெதவுைலயான் எனும்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தெரழுவு உற உண உறுவான் $கம்ப.09279.1
ேபா உறு புரவிகள் படுகிலவால் புைனபிணி துணிகில ெபாருகைணயால்
$கம்ப.09279.2
சீrது ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இதன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எனத் தெரழுபவன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுடு தெறறுகைணயால் $கம்ப.09279.3
சாரதி மைல புைர தைலைய ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைரயிைட இடுதலும்
நிைல திrய $கம்ப.09279.4
உய்விைன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தூண்டாது உலத்தலின்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09280.1
அய்விைன நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைநவான் அறிவிற்கும்
உவைம ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09280.2
ெமய்விைன அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) விற்கின்ற விரகில் ேதாலாப் $கம்ப.09280.3
ெபாய்விைன மகளி_ெப.) கற்பும் ேபான்றது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெபான் திண்ேத $கம்ப.09280.4
துள்ளுபாய் புரவித் ேதரும் முைற முைற தாேன தூண்டி $கம்ப.09281.1
அள்ளினன் பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ேப ஆகேம ஆவம் ஆக $கம்ப.09281.2

வள்ளல்ேமல் அனுமன்தன்ேமல் மற்ைறேயா மல்திண் ேதாள்ேமல் $கம்ப.09281.3
உள்ளுறப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூவி ஆத்தனன் எவரும் உட்க $கம்ப.09281.4
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

என்பாகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முன்னிற்கும்
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09282.1
ேபர என்பாகள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியிப் ெபற்றித்து ஆேம $கம்ப.09282.2
சூர என்று உைரக்கற் பாலா
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாது உணவின்
ேசாராத் $கம்ப.09282.3
தர என்று அமர ெசப்பிச் சிந்தினா தெயமூவப் ெபான் பூ $கம்ப.09282.4
எய்தவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்ேமல் எய்யும் $கம்ப.09283.1
கய்தடுமாறாது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உயி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
கலங்காது யாக்ைக $கம்ப.09283.2
ெமாய்கைண ேகாடி ேகாடி ெமாய்க்கவும் இைளப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்லான் $கம்ப.09283.3
அய்யனும் இவேனாடு எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆண்ெதவுழில் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) என்றான் $கம்ப.09283.4
ேதrைனக் கடாவி வானில் ெசல்லினும்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09284.1
ேபாrைனக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாயம்
புணக்கினும் புணக்கும் ேபாய் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.09284.2

காrைனக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வஞ்சம் கருதினும்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காண்டி $கம்ப.09284.3
வர ெமய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் ெவய்ேயான் $கம்ப.09284.4
என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைக ேவந்தற்கு
இைளயவன் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்ேன
$கம்ப.09285.1
ெபான்றுவது அல்லால் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் இனி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபாக்கும் உண்டநூ $கம்ப.09285.2
ெசன்றுழிச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
தெறறுகைண வலியில் தந்தான் $கம்ப.09285.3
ெவன்றி இப்ெபாழுேத ேகாடும் காண் என விளம்பும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கம்ப.09285.4
ெசம்புனல் ேசாrச் ெசக்க திைச உறச் ெசறிைகயாலும் $கம்ப.09286.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) என உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாற்றத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதிகளாலும் $கம்ப.09286.2
ெவம்புெபான் ேதrல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பினும்
அரக்கன் ெவய்ேயான் $கம்ப.09286.3
உம்பrல் ெசல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் $கம்ப.09286.4
விடிந்தது ெபாழுதும் ெவய்ேயான் விளங்கினன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மீ தா
$கம்ப.09287.1
இடுஞ்சுட விளக்கம் என்ன அரக்கrன் இருளும் வய
 $கம்ப.09287.2
ெகாடுஞ்சின மாயச் ெசய்ைக வலிெயாடுங் குைறந்து குன்ற $கம்ப.09287.3

முடிந்தனன் அரக்கன் என்னா முழங்கின அமர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09287.4
ஆ அழியாத சூலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அருளின் ஈந்த $கம்ப.09288.1
ேத அழியாத ேபாதும் சிைல கரத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் $கம்ப.09288.2
ேபா அழியான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவய்ேயான் புகழ் அழியாத ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.09288.3
வர இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆைண என்றான் வடணன்

விைளவது
ஓவான் $கம்ப.09288.4
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ெவம்புரவி வயா

பல இயல் சில்லி பாrல் $கம்ப.09289.1
நிச்சயம் அற்று நங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
என்பது நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வில்லின்
$கம்ப.09289.2
விச்ைசயின் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆனான் வின்ைமயால் வயிரம் இட்ட
$கம்ப.09289.3
அச்சிேனாடு ஆழி ெவவ்ேவறு ஆக்கினான் ஆணி
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09289.4
மணிெநடுந் ேதrன் கட்டு விட்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மறிதேலாடும் $கம்ப.09290.1
அணிெநடும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆற்றல ஆய
அன்ேற $கம்ப.09290.2
திணிெநடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆழிவாள் மழுத்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிந்திப் $கம்ப.09290.3

பைண ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதலும்
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாங்கு உைற
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபால $கம்ப.09290.4
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேதத் தட்டில் நின்றும்
அங்குள்ள பைடைய அள்ளிப் $கம்ப.09291.1
ெபாழிந்தனன் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

கைணகளால் துணித்துப் ேபாக்க $கம்ப.09291.2
ெமாழிந்தது ஓ அளவின் விண்ைண முட்டினான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
மூன்றும் $கம்ப.09291.3
கிழிந்தன என்ன ஆத்தான் கண்டில ஓைச ேகட்டா $கம்ப.09291.4
மல்லின் மாமாr அன்ன ேதாளினான் மைழயின் வாய்ந்த $கம்ப.09292.1
கல்லின்மா மாr_ெப.(மாr.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரத்தினால் ெசாrயுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.09292.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
திைசகள் ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) சிரத்திேனாடு உடல்கள்
சிந்திப் $கம்ப.09292.3
புல்லினா நிலத்ைத நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானர
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேபாகா $கம்ப.09292.4
காண்கிலன் கல்லின் மாr_ெப.(மாr.) அல்லது காைள_ெப.(காைள_ெப.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09293.1
ேசண்கலந்து ஒளித்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகயால் திைசகள் எங்கும் $கம்ப.09293.2
மாண் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளந்த மாயன் வடிவு
என முழுதும் ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09293.3

ஏண்கலந்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளி
ஏவினான் இைடவிடாமல் $கம்ப.09293.4
மைறந்தன திைசகள் எங்கும் மாறுேபாய் மைலயும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$கம்ப.09294.1
குைறந்தனன் இருண்ட ேமகக் குழாத்திைடக் குருதிக் ெகாண்மூ $கம்ப.09294.2
உைறந்துளது என்ன நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
உருவிைன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09294.3
நிைறந்தவன் கண்டான் காணா இைனயது ஓ நிைனப்பன் ஆனான் $கம்ப.09294.4
சிைல அறாது எனினும் மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திண்ணிேயான்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாம் $கம்ப.09295.1
மைல அறாது ஒழியாது என்னா வrசிைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாங்கி
$கம்ப.09295.2
கைல அறாத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அன்ன வாளியால் ைகையக் ெகாய்தான்
$கம்ப.09295.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) அறா மணிப்பூேணாடும் வில்ெலாடும்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.09295.4
பாக வான்_ெப.(வான்_ெப.) பிைறேபால் ெவவ்வாய்ச் சுடுகைண படுதேலாடும்
$கம்ப.09296.1
மாக வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடக்ைக மண்ேமல் விழுந்தது மணிப்பூண் மின்ன
$கம்ப.09296.2
ேவக வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடுங்கால் எற்ற முற்றும்ேபாய் விளியும் நாளில்
$கம்ப.09296.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஆகாயத்து இட்ட வில்ெலாடும் வழ்ந்தது

என்ன
$கம்ப.09296.4

படித் தலம் சுமந்த நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பாக வான்_ெப.(வான்_ெப.) பிைறையப்
பற்றிக் $கம்ப.09297.1
கடித்தது ேபால ேகால விரல்களால் இறுகக் கட்டிப் $கம்ப.09297.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சிைலயிேனாடும் ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கம்ப.09297.3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள்படக் குரங்கும்
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09297.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) அதனில்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
அருக்கன் வழா

$கம்ப.09298.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) வழா

ேமரு மால்வைர தகந்து வழா

$கம்ப.09298.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்தின் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இற்று இைட
வழ்ந்தது

என்றால் $கம்ப.09298.3
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இனிச் சில_ெப.(சில_ெப.) உகந்து என் என்றா
$கம்ப.09298.4
ெமாய் அறமூத்தி அன்ன ெமாய்ம்பினான் அம்பினால்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.09299.1
ெபாய் அறச் சிறிது என்று எண்ணும் ெபருைமயான் புதல்வன்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09299.2
ைம அறக் கrது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன $கம்ப.09299.3
ைக அற தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்றா ேபால் கலங்கினா நிருத கண்டா
$கம்ப.09299.4

அன்னது நிகழும் ேவைல ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrயின்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.09300.1
மின் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாவரும்
மீ ளாவண்ணம் $கம்ப.09300.2
ெகால் நகக் கரத்தால் பல்லால் மரங்களால் மானக் குன்றால் $கம்ப.09300.3
ெபான்ெநடு நாட்ைட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புதுக்குடி ஏற்றிற்று அன்ேற
$கம்ப.09300.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகக் கருைமயான் ெசம்ைம
காட்டும் $கம்ப.09301.1
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருண்ட கண்டத்து அமர ேகான் அருளின்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09301.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிவல் என்று ேதான்றினான் பைகயில் ேதாற்ற $கம்ப.09301.3
மூலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணரா நின்ைன
முடித்து அன்றி முடிேயன் என்றான் $கம்ப.09301.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என உரும் ஏறு என்ன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) என
கைடநாள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09302.1
கூற்றம் ஓ சூலங்ெகாண்டு குறுகியது என்ன ெகால்வான் $கம்ப.09302.2
ேதாற்றினான் அதைனக் காணா இனி தைலதுணிக்கும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.09302.3
ஏற்றது என்று அேயாத்தி ேவந்தற்கு இைளயவன் இதைனச் ெசய்தான்
$கம்ப.09302.4

மைறகேள ேதறத்தக்க ேவதிய வணங்கற் பால $கம்ப.09303.1
இைறயவன் இராமன் என்னும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமூத்தி என்னின்
$கம்ப.09303.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இவைனக் ேகாறி என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிைறவாய் வாளி $கம்ப.09303.3
நிைற உற வாங்கி விட்டான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் நிறுத்தி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09303.4
ேநமியும் குலிச ேவலும் ெநற்றியின் ெநருப்புக் கண்ணான் $கம்ப.09304.1
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தானும் மற்ற நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
பைடயும் நாண $கம்ப.09304.2
த முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கதுவ ஓடிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிரத்ைதத் தள்ளி $கம்ப.09304.3
பூமைழ அமர சிந்த ெபாலிந்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகழிப் புத்ேதள்
$கம்ப.09304.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்தைல மீ து
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்டம் உற்று அணுகா
முன்னம் $கம்ப.09305.1
பற்றிய சூலத்ேதாடும் உடன்நிைற பகழிேயாடும் $கம்ப.09305.2
எற்றிய காலக் காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மின்ெனாடும்
இடியிேனாடும் $கம்ப.09305.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என்ன வழ்ந்தது

ேசாரன்
யாக்ைக $கம்ப.09305.4

விண்தலத்து இலங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இரண்ெடாடும் மின்னு
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09306.1
குண்டலத் துைணேகளாடும் ெகாந்தளக் குஞ்சிச் ெசங்ேகழ்ச் $கம்ப.09306.2
சண்டெவங் கதிrன் கற்ைறத் தைழெயாடும் இரவிதான் இம் $கம்ப.09306.3
மண்தலம் வழ்ந்தது

என்ன வழ்ந்தது

தைலயும் மண்ேமல் $கம்ப.09306.4
உயி புறத்து உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) உள்நின்ற உணவிேனாடும் $கம்ப.09307.1
ெசயி அறு ெபாறியும் அந்தக் கரணமும் சிந்துமாேபால் $கம்ப.09307.2
அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க உள்ளா ஆற்றல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆன்ற $கம்ப.09307.3
எயில் உைட இலங்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இrந்தன பைடயும் விட்டா $கம்ப.09307.4
வில்லாள ஆனாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேமலவன் விளிதேலாடும்
$கம்ப.09308.1
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலங்ைக ேவந்தற்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எனக்
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$கம்ப.09308.2
எல்லாரும் தூசு வசி
 ஏறிட ஆத்த ேபாது $கம்ப.09308.3
ெகால்லாத விரதத்தாதம் கடவுள கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ஒத்தா
$கம்ப.09308.4
வரந்தரு முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) மற்ைற மான்மறிக் கரத்து வள்ளல்
$கம்ப.09309.1
புரந்தரன் முதல்வ ஆய நான்மைறப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) பாrல் $கம்ப.09309.2

நிரந்தரம் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா
அருளினால் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்ச
$கம்ப.09309.3
கரந்தில அவைர யாக்ைக கண்டன குரங்கும் கண்ணால் $கம்ப.09309.4
அறந்தைல நின்றாக்கு இல்ைல அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) எனும் அறிஞ
வாத்ைத $கம்ப.09310.1
சிறந்தது சரங்கள் பாயச் சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிரத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09310.2
பறந்தைல அதனில் மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாதக அரக்கன் ெகால்ல
$கம்ப.09310.3
இறந்தன கவிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எழுந்தன இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09310.4
ஆக்ைகயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

அரக்கன்தன் தைலைய
அம்ைக $கம்ப.09311.1
தூக்கினன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கூந்த வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09311.2
ேமக்கு உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அள்ளிேய ெதவுடந்து
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09311.3
பூக்கிள பந்த நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அனுமன்ேமல் இளவல் ேபானான்
$கம்ப.09311.4
வங்கிய

ேதாளன் ேதய்ந்து ெமலிகின்ற பழியன் மீ துற்று $கம்ப.09312.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடியன்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒளிெபறும் முகத்தன் உள்ளால் $கம்ப.09312.2

வாங்கிய துயரன் மீ ப்ேபாய் வளகின்ற புகழன் வந்துற்று $கம்ப.09312.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக யாளன்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உைரக்கலுற்றான் $கம்ப.09312.4
எல்லிவான் மதியின் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கைற என
என்ேமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09313.1
புல்லிய வடுவும் ேபாகாது என்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புலம்புகின்ேறன்
$கம்ப.09313.2
வில்லிய ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) நல்க துைடத்து உறும் ெவறுைம தந்ேதன்
$கம்ப.09313.3
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) ெபறுதற்கு உண்ேடாகுைற இனிச்
சிறுைம யாேதா $கம்ப.09313.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல ஆழி ெதவுட்டநூ
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அருள் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ெசம்மல் $கம்ப.09314.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அைலத்து என்ைன
ஆத்துப் ேபாத்ெதவுழில் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ேயான் $கம்ப.09314.2
தன்தைல எடுப்பக் கண்டு தானவ தைலகள் சாய $கம்ப.09314.3
என் தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுக்கலாேனன் இனிக்குைட எடுப்ேபன் என்றான்
$கம்ப.09314.4
வான்தைல எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைல மண்தைல
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாேனா $கம்ப.09315.1
ேகான்தைல எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவதக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குன்றாத் $கம்ப.09315.2

ேதன்தைல எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாராய் ேதவைர
ெவன்றான் தய $கம்ப.09315.3
ஊன்தைல எடுத்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்று உைரத்தன உவைக மிக்கா
$கம்ப.09315.4
வரதன் ேபாய் மறுகாநின்ற மனத்தினன் மாயத்ேதாைனச் $கம்ப.09316.1
சரதம் ேபா ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தருமேம
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்பான் $கம்ப.09316.2
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டு உயிrேனாடும் தன்னுைட மீ ட்சி
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09316.3
பரதன் ேபான்று இருந்தான் தம்பி வருகின்ற பrவு
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09316.4
வன்புலம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தம்பிேமல் ைவத்த
மாைலத் $கம்ப.09317.1
தன்புல நயனம் என்னும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசாrயும் தாைர $கம்ப.09317.2
அன்புெகால் அழு கணெகால்

ஆனந்த வாrேய ெகால் $கம்ப.09317.3
என்புகள் உருகிச் ேசாரும் கருைணெகால் யா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஓவா $கம்ப.09317.4
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
கண்ணின் நரும் உவைகயும் களிப்பும் வங்க

$கம்ப.09318.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இைண
அடி முன்ன இட்டான் $கம்ப.09318.2

ெகாழுந்து எழும் ெசக்கக் கற்ைற ெவயில்விட எயிற்றின்
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.09318.3
அழுந்துற மடித்த ேபழ்வாய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அடி உைற ஒன்றாக
$கம்ப.09318.4
தைலயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தம்பி
ெகாற்றைவ தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்ேதாள்
$கம்ப.09319.1
மைலயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதி வலிைய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09319.2
சிைலயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசய்ைகைய
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09319.3
ெகாைலயிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்றும் உைரத்திலன் களிப்புக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09319.4
காள ேமகத்ைதச் ெசக்க கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குன்றின் $கம்ப.09320.1
நாள்ெவயில் பரந்தது என்ன நம்பி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பி
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.09320.2
ேதாளின்ேமல் உதிரச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ்ச் சுவடு
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவில்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09320.3
தாளின்ேமல் வணங்கினாைனத் தழுவினன் தனித்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்லான் $கம்ப.09320.4

கம்ப மதத்துக் களியாைனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) சனகன் ெபற்ெறடுத்த
$கம்ப.09321.1
ெகாம்பும் என்பால் இனிவந்து குறுகினாள் என்று அகம்குளிந்ேதன் $கம்ப.09321.2
வம்பு ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலக்ேகாயில்
மைறேயான் பைடத்த மாநிலத்தில் $கம்ப.09321.3
தம்பி உைடயான் பைக அஞ்சான் என்னும் மாற்றம் தந்தைனயால் $கம்ப.09321.4
தூக்கிய தூணி வாங்கி ேதாஞூளாடு மாைபச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09322.1
வக்கிய

கவச பாசம் ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விைரவின்
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09322.2
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழிக் கூவாய் தடிந்த
புண் தழும்பும் இன்றிப் $கம்ப.09322.3
ேபாக்கினன் தழுவிப் பல்கால் ெபான்தடந் ேதாளின் ஒற்றி $கம்ப.09322.4
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) திலக நின்னால் அன்று இகல் அனுமன் என்னும்
$கம்ப.09323.1
ேசடனால் அன்று ேவறு ஓ தெயமூவத்தின் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
அன்று $கம்ப.09323.2
வடணன்

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி ஈது என
விளம்பி ெமய்ம்ைம $கம்ப.09323.3
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மாபன்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இனிதின் இப்பால் $கம்ப.09323.4
ஓத ேராதன ேவைல கடந்துளா $கம்ப.09324.1

பூதேராதரம் புக்ெகன ேபாத்து இழி_வி.(இழி_வி.) $கம்ப.09324.2
சீதேராதக் குருதித் திைர ஒrஇ $கம்ப.09324.3
தூத ஓதெவங் காலின் துைதந்துளா $கம்ப.09324.4
அன்றில் அம் கரும் ேபைடகள் ஆம் என $கம்ப.09325.1
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) எங்கும் அரக்கிய ெமாய்த்து
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09325.2
இன்று இலங்ைக அழிந்தது என்று ஏங்குவா $கம்ப.09325.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ஐயில் தாைதையச்
ேசந்துளா $கம்ப.09325.4
பல்லும் வாயும் மனமும் தம் பாதமும் $கம்ப.09326.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயிப் ெபாைறேயாடு நடுங்குவா $கம்ப.09326.2
இல்ைல ஆயினன் உன்மகன் இன்று எனச் $கம்ப.09326.3
ெசால்லினா பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) சுற்றத் துளங்குவா $கம்ப.09326.4
மாடு இருந்தவ மாதவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.09327.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நுண்ணிைடயா மற்றும் யாவரும்
$கம்ப.09327.2
வடும்

இன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) என
விம்முவா $கம்ப.09327.3
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தன $கம்ப.09327.4
சுடக் ெகாழும்புைக தவிழி தூண்டிட $கம்ப.09328.1
தடற்று வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவித் தரும் தூதைர $கம்ப.09328.2
மிடற்று வசல்

உறா விழுந்தான் அேரா $கம்ப.09328.3

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருந்திைரேபால் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேசாரேவ
$கம்ப.09328.4
வாய்ப் பிறந்தும் உயிப்பின் வளந்தும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கம்ப.09329.1
காய்ப்பு உறும் தறு கண்ணிைடக் காந்தியும் $கம்ப.09329.2
ேபாய்ப் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகப் ெபாதியும்ெவந் $கம்ப.09329.3
தப் பிறந்துளது இன்று எனச் ெசய்ததால் $கம்ப.09329.4
படம்பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் ேபந்து $கம்ப.09330.1
இடம்பிறங்கி வலம் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈடு
அற $கம்ப.09330.2
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இறங்கிக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழத்து
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) த $கம்ப.09330.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என ெவம்பினான் $கம்ப.09330.4
திருகு ெவஞ்சினத் தநிக சீற்றமும் $கம்ப.09331.1
ெபருகு காதலும் துன்பும் பிறழ்ந்திட $கம்ப.09331.2
இருபது என்னும் எrபுைர கண்களும் $கம்ப.09331.3
உருகு ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) என ஓடியது ஊற்றும்ந $கம்ப.09331.4
கடித்த பற்குலம் கற்குலம் கண் அற $கம்ப.09332.1
இடித்த காலத்து உரும் என எங்கணும் $கம்ப.09332.2
அடித்த ைகத் தலம் அம் மைல ஆழிந $கம்ப.09332.3
ெவடித்த வாய்ெதவுறும் ெபாங்கின மீ ச்ெசல $கம்ப.09332.4

ைமந்தேவா எனும் மாமகேன எனும் $கம்ப.09333.1
எந்ைதேயா எனும் என் உயிேர எனும் $கம்ப.09333.2
உந்திேனன் உைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உளேன எனும் $கம்ப.09333.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிைட ேவல்பட்ட
ெவம்ைமயான் $கம்ப.09333.4
புரந்தரன் பைக ேபாயிற்று அன்ேறா எனும் $கம்ப.09334.1
அரந்ைத வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆத்தனேரா எனும் $கம்ப.09334.2
கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும் $கம்ப.09334.3
நிரந்தரம் பைக நங்கினேரா எனும் $கம்ப.09334.4
நறு பூசியும் ேநமி அம் ைகயனும் $கம்ப.09335.1
மாறு குன்ெறாடு ேவைல மைறந்துளா $கம்ப.09335.2
ஊறு நங்கினராய் உவணத்திேனாடு $கம்ப.09335.3
ஏறும் ஏறி உலாவுவ என்னுமால் $கம்ப.09335.4
வான மானமும் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஈட்டமும் $கம்ப.09336.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான திைச இடம்புக்கன
$கம்ப.09336.2
தானம் ஆனைவ சாகில சாகுவது $கம்ப.09336.3
ஊன மானிட ெவன்றி ெகாண்டநூ எனும் $கம்ப.09336.4
ெகட்ட தூத கிளத்தின ெபாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கம்ப.09337.1
கட்ட மானிடன் ெகால்ல என்காதலன் $கம்ப.09337.2
பட்டு ஒழிந்தனேன எனும் பன்முைற $கம்ப.09337.3

விட்டு அைழக்கும் உைழக்கும் ெவதும்புமால் $கம்ப.09337.4
எழும் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைரக்கும்
இரக்கம் உற்று $கம்ப.09338.1
அழும் அரற்றும் அயக்கும் வியக்கும் ேபாய் $கம்ப.09338.2
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழிக்கும் முகிழ்க்கும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமனியால் $கம்ப.09338.3
உழும் நிலத்ைத உருளும் புரளுமால் $கம்ப.09338.4
அய்யேன எனும் ஓதைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$கம்ப.09339.1
ெசய்ெவேன அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்னும் அங்கு ஓதைல $கம்ப.09339.2
கய்யேனன். உைனக் காட்டிக் ெகாடுத்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$கம்ப.09339.3
உய்ெவேன என்ன உைரக்கும் அங்கு ஓதைல $கம்ப.09339.4
எழுவின் ேகாலம் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்களால் $கம்ப.09340.1
தழுவிக் ெகாள்ளைலேயா எனும் ஓதைல $கம்ப.09340.2
உழுைவப் ேபாத்ைத உைழ உயி உண்பேத $கம்ப.09340.3
ெசழுவில் ேசவகேன எனும் ஓதைல $கம்ப.09340.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காட்டிய கண்டனும் ேநமியும் $கம்ப.09341.1
ஏலும் காட்டின் எறிந்த பைட எலாம் $கம்ப.09341.2
ேதாலும் காட்டித் துரந்தைன மீ ண்டநின் $கம்ப.09341.3
ேகாலம் காட்டிைலேயா எனும் ஓ தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கம்ப.09341.4

துஞ்சினாய்ெகால் துைணபிrந்ேதன் எனும் $கம்ப.09342.1
வஞ்சேமா எனும் வாரைலேயா எனும் $கம்ப.09342.2
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேநாவ ெநடுந்தனிேய
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09342.3
அஞ்சிேனன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓதைல $கம்ப.09342.4
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) ஆடு களத்திைடக் காண்ெபேனா $கம்ப.09343.1
பாக சாதனன் ேமாலி பறித்திட $கம்ப.09343.2
ஓைக மாதவ உச்சியின் ைவத்தநின் $கம்ப.09343.3
வாைக நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல என்னும் மற்று ஓதைல $கம்ப.09343.4
ேசல் இயல் கண் இயக்கதம் ேதவிமா $கம்ப.09344.1
ேமல் இனித் தவிகிற்பெகால் வர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09344.2
ேகால வில் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்டுக் குலுங்கித் தம் $கம்ப.09344.3
தாலிையத் ெதவுடல் என்னும் மற்று ஓதைல $கம்ப.09344.4
கூற்றம் உன் எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி
ெகாள்வது ஓ $கம்ப.09345.1
ஊற்றம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று எைனயும் ஒளித்து
$கம்ப.09345.2
ஏற்ற எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் $கம்ப.09345.3
ஆற்றலாய் என்று உைரக்கும் அங்கு ஓதைல $கம்ப.09345.4

இன்னவாறு அைழத்து ஏங்குகின்றான்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09346.1
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாத்திரத்து ஓடினன்
ஊழிநாள் $கம்ப.09346.2
ெபான்னின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) அன்ன ேபாக்களம் புக்கனன் $கம்ப.09346.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது ஆக்ைகைய நாடுவான்
$கம்ப.09346.4
ேதவேர முதலாகிய ேசவக $கம்ப.09347.1
யாவரும் உடேன ெதவுடந்து ஏகினா $கம்ப.09347.2
மூவைகப் ேப உலகின் முைறைமயும் $கம்ப.09347.3
ஏவது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்குவா $கம்ப.09347.4
அழுதவால் சில
அன்பின_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேபான்று அடி
$கம்ப.09348.1
ெதவுழுதவால் சில தூங்கினவால் சில $கம்ப.09348.2
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆைனப் பிணம் புக்கு
ஒளித்தவால் $கம்ப.09348.3
கழுதும் புள்ளும் அரக்கைனக் காண்டலும் $கம்ப.09348.4
ேகாடி ேகாடிக் குதிைரயின் கூட்டமும் $கம்ப.09349.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவன்றி அரக்கதம் ஆக்ைகயும்
$கம்ப.09349.2
ஓைட யாைனயும் ேதரும் உருட்டினான் $கம்ப.09349.3

நாடினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எலாம் $கம்ப.09349.4
ெமய் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழிவழி ந விழ
$கம்ப.09350.1
ெநய்கிடந்த கனல்புைர ெநஞ்சினான் $கம்ப.09350.2
ெமாய்கிடந்த சிைலெயாடு மூrமாக் $கம்ப.09350.3
கய்கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் $கம்ப.09350.4
ெபாங்கு ேதாள்வைளயும் கைணப்புட்டிலும் $கம்ப.09351.1
அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட $கம்ப.09351.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) எனப் ெபாலி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ைக $கம்ப.09351.3
ெசங்ைகயால் எடுத்தான் சிரம் ேசத்தினான் $கம்ப.09351.4
கல்திண் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தழுவும் கழுத்தினில்
$கம்ப.09352.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூட்டும் சுடக் கண்ேணாடு
$கம்ப.09352.2
ஒற்றும் ேமாக்கும் உருகும் உைளக்குமால் $கம்ப.09352.3
முற்றும் நாளில் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மூச்சினான் $கம்ப.09352.4
கய்கண்டான் பின் கருங்கடல் கண்டு அன $கம்ப.09353.1
ெமய்கண்டான் அதன்ேமல் விழுந்தான் அேரா $கம்ப.09353.2
ெபய்கண் தாைர அருவிப் ெபருந்திைர $கம்ப.09353.3

ெமாய்ெகாண்டு ஆதிைர ேவைலைய மூடேவ $கம்ப.09353.4
அப்பு மாr_ெப.(மாr.) அழுந்திய மாைபத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.09354.1
அப்பு மாr_ெப.(மாr.) அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) யாக்ைகயின் $கம்ப.09354.2
அப்பும் மாrல் அைணக்கும் அரற்றுமால் $கம்ப.09354.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புமான் உற்றது யாவ உற்றா அேரா $கம்ப.09354.4
பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபின்
பகழிைய பல்முைற $கம்ப.09355.1
முறிக்கும் மூச்சிக்கும் ேமாக்கும் முயங்குமால் $கம்ப.09355.2
எறிக்கும் ெவங்கதிேராடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் $கம்ப.09355.3
கறிக்கும் வாயின் இட்டு இன்று எனக் காந்துவான் $கம்ப.09355.4
ேதவேராடும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சீrேயா
$கம்ப.09356.1
ஏவேராடும் இயம்பிய மூத்திகள் $கம்ப.09356.2
மூவேராடும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ெறாடும்
$கம்ப.09356.3
ேபாவேத ெகால் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எனும் ெபாம்மலான் $கம்ப.09356.4
கண்டிலன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) காதிய மானிடன் $கம்ப.09357.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்தனன்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என்பது
ெகாண்டவன் $கம்ப.09357.2
புண் திறந்தன ெநஞ்சன் ெபாருமலன் $கம்ப.09357.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) திறந்திட விம்மி அரற்றினான் $கம்ப.09357.4

நிைலயும் மாதிரத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைனயும் ெநற்றிக் கண்ணான் $கம்ப.09358.1
மைலயுேம எளியேவா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) பறித்தற்கு மறு இல்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.09358.2
தைலயும் ஆருயிரும் ெகாண்டா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உடேலாடும் தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09358.3
புைலெயேனன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்ேறன் ேபாலும் ேபாலும் $கம்ப.09358.4
எr உண அளைக மூதூ இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருக்ைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09359.1
ெபாr உண உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ெபாது அறப் புரந்ேதன் ேபாலாம்
$கம்ப.09359.2
அr உணும் அலங்கல் ெமௗலி
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் மதைல யாக்ைக
$கம்ப.09359.3
நr உணக் கண்ேடன் ஊணின் நாயுணும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நன்றால்
$கம்ப.09359.4
பூண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைகேமல் புக்கு என் புத்திரேனாடும் ேபானா
$கம்ப.09360.1
மீ ண்டில விளிந்து வழ்ந்தா

விரதிய இருவேராடும் $கம்ப.09360.2
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமக்களத்து ஆரும் இன்னும் $கம்ப.09360.3
மாண்டில இனிமற்று உண்டநூ இராவணன் வர வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$கம்ப.09360.4
கந்தப்ப இயக்க சித்த அரக்கதம் கன்னிமாகள் $கம்ப.09361.1

ெசந்து ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லினா
உன் ேதவிய திருவின் நல்லா $கம்ப.09361.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று எம் கணவன்தன்ைனக்
காட்டு என்று மருங்கில் வழ்ந்தால்

$கம்ப.09361.3
அந்து ஒக்க அரற்றேவா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கூற்ைறயும்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.09361.4
சினத்ெதவுடும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேமவி $கம்ப.09362.1
நிைனத்தது முடித்து நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ேநrைழ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) நரால் $கம்ப.09362.2
எனக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்யத் தக்க கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எலாம் ஏங்கி
ஏங்கி $கம்ப.09362.3
உனக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வது ஆேனன் என்னின் யா
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளா $கம்ப.09362.4
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைழத்து இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி
$கம்ப.09363.1
அன்பினால் மகைனத் தாங்கி அரக்கிய அரற்றி
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.09363.2
ெபான்புைன நகரம் புக்கான்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
புலம்பும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கம்ப.09363.3
ஒன்பது திக்கும் மற்ைற ஒருதிக்கும் உற்றது அன்ேற $கம்ப.09363.4

கண்கைளச் சூல்கின்றாரும் கழுத்திைனத் தடிகின்றாரும் $கம்ப.09364.1
புண்ெகாளத் திறந்து மாபின் ஈருைளப் ேபாக்கு வாரும் $கம்ப.09364.2
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாைவ உயிெராடு பறிக்கின்றாரும் $கம்ப.09364.3
எண்களில் ெபrய அந்த இருந்துய ெபாறுக்கலாதா $கம்ப.09364.4
மாதிரம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகுடச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கம்ப.09365.1
ேபாதைலப் புrந்த யாக்ைக ெபாறுத்தனன் புகுதக் கண்டா $கம்ப.09365.2
ஓதந ேவைல அன்ன கண்களால்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளக் $கம்ப.09365.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ந ஓடி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கருங்கடல் மடுத்தது அன்ேற $கம்ப.09365.4
ஆவியின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அரக்கிய
முதல்வராய $கம்ப.09366.1
ேதவிய குழாங்கள் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிரத்தின்ேமல் தளிக்ைக ேசத்தி $கம்ப.09366.2
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

புரள்வன
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்ைலக் $கம்ப.09366.3
ேகா இயல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் குருதிநக் குமிழிக் கண்ணான்
$கம்ப.09366.4
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) கற்ைறப் பாரம் கால்ெதவுட கமலப் பூவால்
$கம்ப.09367.1

குரும்ைபையப் புைடக்கின்றாள்ேபால் ைககளால் முைலேமல் ெகாட்டி
$கம்ப.09367.2
அருங்கலச் சும்ைம தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகல்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அன்றி சற்ேற $கம்ப.09367.3
மருங்குலும் உண்டு உண்டு என்ன மயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09367.4
தைலயின்ேமல் சுமந்த ைகயள். தழலின்ேமல் மிதிக்கின்றாள்ேபால் $கம்ப.09368.1
நிைலயின்ேமல் பைதக்கும் தாளள் ஏக்கத்தால்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சள் $கம்ப.09368.2
ெகாைலயின்ேமல் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடன்
கூங்கைண உயிைரக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.09368.3
மைலயின்ேமல் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என்ன ைமந்தன்ேமல்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.09368.4
உயித்திலள் உணவும் இல்லள் உயி
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) ெகால்ேலா என்னப் $கம்ப.09369.1
ெபயத்திலள் யாக்ைக ஒன்றும் ேபசலள் பில்கி யாதும் $கம்ப.09369.2
வியத்திலள் ெநடிது ேபாது விம்மலள் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ெமல்ல
$கம்ப.09369.3
அயத்திலள் அrதின் ேதறி வாய்திறந்து அரற்றல் உற்றாள் $கம்ப.09369.4
கைலயினால் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்ன வளகின்ற காலத்ேத உன்
$கம்ப.09370.1

சிைலயினால் அrைய ெவல்லக் காண்பேதா தவம்முன் ெசய்ேதன் $கம்ப.09370.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இலா ஆக்ைக காண எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேதன் அந்ேதா $கம்ப.09370.3
நிைல இலா வாழ்ைவ இன்னும் நிைனெவேனா நிைனவு இலாேதன் $கம்ப.09370.4
அய்யேன அழகேன என் அரும்ெபறல் அமிழ்ேத ஆழிக் $கம்ப.09371.1
கய்யேன மழுவேன என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலி
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால $கம்ப.09371.2
ெமாய்யேன முளr அன்ன நின்முகம் கண்டிலாேதன் $கம்ப.09371.3
உய்ெவேன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றுக்கு ஒருவேன ெசருவேலாேன
$கம்ப.09371.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அrச் சதங்ைக ஆப்பத் தவழ்கின்ற பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
தன்னில் $கம்ப.09372.1
ேகாள் அr இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பற்றிக் ெகாணந்தைன ெகாணந்து
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) $கம்ப.09372.2
மூளுறப் ெபாருத்தி மாட முன்றிலின் முைறயின் ஓடி $கம்ப.09372.3
மீ ளுற விைளயாட்டு இன்னும் காண்ெபேனா விதியிலாேதன் $கம்ப.09372.4
அம்புலி அம்ம வா என்று அைழத்தலும் அவி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கம்ப.09373.1
இம்ப வந்தாைன அஞ்சல் என இருகரத்தின் ஏந்தி $கம்ப.09373.2
வம்பு உறும் மறுைவப் பற்றி முயல் என
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.09373.3
எம் ெபருங்களிேற காண ேவசற்ேறன் எழுந்திராேயா $கம்ப.09373.4

இயக்கிய அரக்கி மாகள் விஞ்ைசய ஏைழ மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.09374.1
முயல் கைற பயிலாத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகத்திய முழுதும் நின்ைன
$கம்ப.09374.2
மயக்கிய_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முயக்கம் தன்னால் மல
அைண அமளி மீ ேத $கம்ப.09374.3
அயத்தைன உறங்குவாேயா அம ெபாருது அலசினாேயா $கம்ப.09374.4
முக்கணான் முதலிேனாைர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மூன்றிேனாடும் $கம்ப.09375.1
புக்க ேபா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் புதல்வன்_ெப.) ேபாலாம்
$கம்ப.09375.2
மக்களில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெகால்ல மாள்பவன் மான ேமரு
$கம்ப.09375.3
உக்கிட அணு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓடி உைதத்தது ேபாலும் அம்மா
$கம்ப.09375.4
பஞ்சு எr உற்றது என்ன அரக்கதம் பரைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09376.1
ெவஞ்சின மனித ெகால்ல விளிந்தேத மீ ண்டது இல்ைல $கம்ப.09376.2
அஞ்சிேனன் அஞ்சிேனன் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சீைத என்று அமிழ்தால்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09376.3
நஞ்சினால் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) நாைள இத்தைகயன் அன்ேறா
$கம்ப.09376.4
என்று அைழத்து இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்க
இத்துய நமகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09377.1

ெபான் தைழத்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
சீைதயால் புகுந்தது என்ன $கம்ப.09377.2
வன்தைழக் கல்லின் ெநஞ்சின் வஞ்சகத்தாைள வாளால் $கம்ப.09377.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைழத்திடுெவன் என்னா
ஓடினன் அரக்க ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.09377.4
ஓடுகின்றாைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உயெபரும் பழிைய உச்சிச் $கம்ப.09378.1
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மேகாதரன் துணிந்த ெநஞ்சன் $கம்ப.09378.2
மாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியின்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ்க்கு மன்னா $கம்ப.09378.3
ேகடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தது என்னா
இைனயன கிளத்தலுற்றான் $கம்ப.09378.4
ந உளதைனயும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உள தைனயும்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09379.1
பா உளதைனயும் வானப் பரப்பு உளதைனயும் காலின் $கம்ப.09379.2
ேப உளதைனயும் ேபராப் ெபரும்பழி பிடித்தி ேபாலாம் $கம்ப.09379.3
ேபா உளதைனயும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) புழ்க
உளதைனயும் உள்ளாய் $கம்ப.09379.4
ெதள்ளருங் கால ேகய சிரத்ெதவுடும் திைசக்ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.09380.1
ெவள்ளிய மருப்புச் சிந்த வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

விசயத்து ஒள்வாள் $கம்ப.09380.2

வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அம்மருங்குல் ெசவ்வாய் மாதேமல் ைவத்தேபாது
$கம்ப.09380.3
ெகாள்ளுேம ஆவி தாேன நாணத்தால் குைறவது அல்லால் $கம்ப.09380.4
மங்ைகைய குலத்து உளாைள தவத்திைய முனிந்து வாளால் $கம்ப.09381.1
சங்ைக ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிக் ெகான்றால். குலத்துக்ேக தக்கான் என்று
$கம்ப.09381.2
கங்ைக அம் ெசன்னியானும் கண்ணனும் கமலத் ேதானும் $கம்ப.09381.3
ெசங்ைகயும் ெகாட்டி உன்ைனச் சிrப்பரால் சிறியன் என்னா $கம்ப.09381.4
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்று வானின்
ெநறி அன்று நதி அன்று $கம்ப.09382.1
தலத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்று ேமேலா தருமேமல் அதுவும் அன்று
$கம்ப.09382.2
புலத்தியன் மரபின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண்ணிய
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டாய் $கம்ப.09382.3
வலத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்று மாயாப் பழிெகாள மறுகு வாேயா
$கம்ப.09382.4
இன்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவைள வாளால்
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் இராமன் தன்ைன
$கம்ப.09383.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைக மூதூ
எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெவதும்புவாேயா
$கம்ப.09383.2
ெபான்றினள் சீைத என்ேற புரவல புதல்வன்_ெப.) தன்ைனக் $கம்ப.09383.3

ெகான்றவ தம்ைமக் ெகால்லக் கூசிைன ேபாலும் என்றான் $கம்ப.09383.4
என்னலும் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூவாள்
இருநிலத்து இட்டு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.09384.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைன மாற்றல
வலியிற் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09384.2
சின்னமும் அவகள் தங்கள் சிரமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்றிச் ேசேரன்
$கம்ப.09384.3
ெதவுல் ெநறித் தயிலத் ேதாணி வளத்துமின் என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09384.4
அத்ெதவுழில் அவரும் ெசய்தா ஆயிைட அைனத்துத் திக்கும் $கம்ப.09385.1
ெபாத்திய நிருத தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகாணrய ேபாய தூத $கம்ப.09385.2
ஒத்தன அணுகி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கின
இலங்ைக உன் ஊப் $கம்ப.09385.3
பத்தியின் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைல பணி என் என்றா $கம்ப.09385.4
ஏம்பல் உற்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) எவ்வழி எய்திற்று என்றான் $கம்ப.09386.1
கூம்பல் உற்று உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய
ஒருவழி கூறலாேமா $கம்ப.09386.2
வாம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரைவ ஏழும் இறுதியின் வளந்தது என்னாத்
$கம்ப.09386.3

தாம் ெபாடித்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனக்கு
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இல்
என்றா $கம்ப.09386.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாத் தூளி மண்ட $கம்ப.09387.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தன ஏக ஏக $கம்ப.09387.2
கண்ணுறல் அrது காண் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கற்பத்தின் முடிவில்
காேபால் $கம்ப.09387.3
எண்ணுற அrய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எய்தியது இலங்ைக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09387.4
வாள்தனில் வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அதின் இருள மாட்டா $கம்ப.09388.1
ஈட்டிய முரசின் ஆப்ைப இடியது
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்டா $கம்ப.09388.2
மீ ட்டு இனி உைரப்பது என்ேன ேவைலமீ ச் ெசன்றது என்னத் $கம்ப.09388.3
தட்டிய பைடயும் மாவும் யாைனயும் ேதரும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09388.4
உலகினுக்கு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேபாய்ப் ேபாய் ஒன்றின்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒதுங்கல்_ெதா.ெப.(ஒதுங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09389.1
ெதவுைலவு அருந்தாைன ேமன்ேமல் எழுந்தது ெதவுடந்து சுற்ற $கம்ப.09389.2
நிலவினுக்கு இைறயும் மீ னும் நங்கின
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09389.3

அலrயும் முந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆறுநத்து அஞ்சி அப்பால் $கம்ப.09389.4
ேமற்பட விசும்ைப முட்டி ேமருவின்
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09390.1
நால் ெபரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊடும் இலங்ைக ஊ
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.09390.2
காப்ெபருங் கடைல மற்ேறா இடத்தினில் காலன் தாேன $கம்ப.09390.3
ேசப்பது ேபான்றது யாண்டும் சுைமெபாறாது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்ன
$கம்ப.09390.4
ெநருக்கு உைட வாயிலூடு புகும் எனின் ெநடிது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$கம்ப.09391.1
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அத்துைணேய
என்னா மதிலினுக்கு உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09391.2
அரக்கனது இலங்ைக உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்டங்கள் அைனத்தின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.09391.3
கருக்கிள ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு உடன்
கலந்தது என்ன $கம்ப.09391.4
அதுெபாழுது அரக்கேகானும் அணிெகாள் ேகாபுரத்தின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09392.1
ெபாது உற ேநாக்கலுற்றான் ஒருெநறி ேபாகப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09392.2
விதிமுைற காண்ெபன் என்னும் ேவட்ைகயான் ேவைல ஏழும் $கம்ப.09392.3

கதும் என ஒருங்கு ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபைதயின் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09392.4
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைசேமல் மண்டி $கம்ப.09393.1
ஓதந ெசல்வது அன்ன தாைனைய உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) கூடா
$கம்ப.09393.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவதாந்தம் கூறும் ெபாருளிைன விrக்கின்றா ேபால்
$கம்ப.09393.3
தூதுவ அணிகள் ேதாறும் வரன்முைற காட்டிச்
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.09393.4
சாகத் தவினின் உைறபவ தானவ சைமத்த $கம்ப.09394.1
யாகத்தில் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையந்தவ
ேதவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09394.2
ேமாகத்தின்பட முடித்தவ மாையயின் முதல்வ $கம்ப.09394.3
ேமகத்ைதத் ெதவுடும் ெமய்யின இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என
விrத்தா $கம்ப.09394.4
குைசயின் தவினில் உைறபவ கூற்றுக்கும் விதிக்கும் $கம்ப.09395.1
வைசயும் வன்ைமயும் வளப்பவ வானநாட்டு உைறேவா $கம்ப.09395.2
இைசயும் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) இருக்ைகயும் இழந்தது
இங்கு இவரால் $கம்ப.09395.3
விைசயம் தாம் என நிற்பவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விறேலாய் $கம்ப.09395.4
இலவத் தவினில் உைறபவ இவகள் பண்டு இைமயாப் $கம்ப.09396.1

புலவக்கு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெபான் நக அழிதரப் ெபாருதா
$கம்ப.09396.2
நிலைவச் ெசஞ்சைட ைவத்தவன் வரம்தர நிமிந்தா $கம்ப.09396.3
உலைவக் காட்டு உறு த என ெவகுளி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடயா $கம்ப.09396.4
அன்றில் தவினில் உைறபவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) அமரக்கு $கம்ப.09397.1
என்ைறக்கும் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவிடம்
என்றிட ேமருக் $கம்ப.09397.2
குன்ைறக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்க்
குைரகடல் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறக்குைலந்ேதா
$கம்ப.09397.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இத்தன்ைமையத் தவிரும்
என்று இரந்திடத் தந்ேதா $கம்ப.09397.4
பவளக் குன்றினில் உைறபவ ெவள்ளி பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.09398.1
குவைளக் கண்ணி அங்கு இராக்கதக் கன்னிையக் கூட $கம்ப.09398.2
அவளில் ேதான்றின ஐ இரு ேகாடிய ெநாய்தின் $கம்ப.09398.3
திவளப் பாற்கடல் வறள்படத் ேதக்கின சிலநாள் $கம்ப.09398.4
கந்த மாதனம் என்பது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கடற்கு அப்பால் $கம்ப.09399.1
மந்த மாருதம் ஊவது ஓகிr அதில் வாழ்ேவா $கம்ப.09399.2
அந்த காலத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆலகாலத்துடன் பிறந்ேதா
$கம்ப.09399.3

இந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்க எண்ணிறந்தவ
இைறவ $கம்ப.09399.4
மைலயம் என்பது ெபாதிய மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) அதில் மறேவா
$கம்ப.09400.1
நிைலயம் அன்னது சாகரத் தவு இைட
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09400.2
குைலயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்முகன்கூறி
$கம்ப.09400.3
உைலவிl இதில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று இரந்திட உைறந்தா $கம்ப.09400.4
முக்கரக் ைகய மூஇைல ேவலின முசுண்டி $கம்ப.09401.1
சக்கரத்தின சாபத்தால் இந்நின்ற தைலவ $கம்ப.09401.2
நக்கரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாெலாடு மூன்றுக்கும் நாத $கம்ப.09401.3
புக்கரப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவிைட உைறபவ புகேழாய் $கம்ப.09401.4
மறலிைய பண்டு தம் ெபருந்தாய் ெசால வலியால் $கம்ப.09402.1
புறநிைலப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சக்கர மால்வைரப் ெபாருப்பின்
$கம்ப.09402.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகடச் சிைறயிட்டு அயன் இரந்திட விட்டநூ
$கம்ப.09402.3
இறலி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருந்தவிைட உைறபவ இவகள்
$கம்ப.09402.4

ேவதாளக் கரத்து இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பண்டு புவியிடம் விrவு
$கம்ப.09403.1
ேபாதாது உம்தமக்கு எழுவைகயாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
$கம்ப.09403.2
பாதாளத்து உைறவ என நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பணிப்ப $கம்ப.09403.3
நாதா புக்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனக்கு
அன்பினால் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நடந்தா $கம்ப.09403.4
நிருதிதன் குலப் புதல்வ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குலத்துக்கு ேநவ
$கம்ப.09404.1
பருதி ேதவகட்கு எனத்தக்க பண்பின யாைனக் $கம்ப.09404.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபற்றிலேரல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏைழயும் குடிப்பா
$கம்ப.09404.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஒருத்த ஏழ்மைலையயும் எடுப்பா
$கம்ப.09404.4
பா அைணத்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பன்றிைய அன்பினால்
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09405.1
காரணத்தின் அனாதியின் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்கழேலா $கம்ப.09405.2
பூரணத்தடந் திைசெதவுறும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெபாருவு இல்
$கம்ப.09405.3
வாரணத்திைன நிறுத்தியது இவவரவு அஞ்சி $கம்ப.09405.4
மறக்கண் ெவஞ்சின மைல என இந்நின்ற வயவ $கம்ப.09406.1

இறக்கம் கீ ழ் இலாப் பாதலம் அத்து உைறகின்ற இகேலா $கம்ப.09406.2
அறக்கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பணம் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அனந்தன் $கம்ப.09406.3
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
தந்தனன்_வி.மு.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
உைறகின்றது இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெதவுடந்து ஒறுக்க
$கம்ப.09406.4
காளிையப் பண்டு கண்ணுதல் காட்டிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.09407.1
மூள முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சினக் கடுந் தயிைட
முைளத்ேதா $கம்ப.09407.2
கூளிகட்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உடன் பிறந்தா ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குழுவாய் $கம்ப.09407.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைமக்கவும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இைமக்கவும் வருவா $கம்ப.09407.4
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலேம
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைழேயா
$கம்ப.09408.1
தவம் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைழத் துைண
என தெறறு கண்ண $கம்ப.09408.2
ேகாவம் ேதான்றிடின் தாையயும் உயி உணும் ெகாடிேயா $கம்ப.09408.3
சாவம் ேதான்றிட வட திைச ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாவா $கம்ப.09408.4
சீற்றம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம்முகன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் தப்பான் $கம்ப.09409.1

ஏற்ற மா நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழியிைடத் ேதான்றின இவரால் $கம்ப.09409.2
கூற்றம் ஆகிப் பண்டு உதித்து உள எனக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
ெதவுழிலால் $கம்ப.09409.3
ேதாற்றினா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலி எலாம் ெதவுைலவுறத்
ெதவுைலப்பா $கம்ப.09409.4
காலன் மாபிைடச் சிவன்கழல் பட பண்டு கான்ற $கம்ப.09410.1
ேவைல ஏழ் அன்ன குருதியில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.09410.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தி முன் நின்றவ இந்நின்ற ெதவுைகயா $கம்ப.09410.3
ஆல காலத்தின் அமிழ்தின் முன்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா அரக்க $கம்ப.09410.4
வடைவத் தயிைட வாசுகி கான்ற மாக் கடுைவ $கம்ப.09411.1
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அத்த இைட எழுந்தவ
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
மைழையத் $கம்ப.09411.2
தடவித் தநிமி குஞ்சிய சங்கரன் தடந்ேத $கம்ப.09411.3
கடவத் தந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரத்து இைடத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழேலா $கம்ப.09411.4
இைனய இன்னவ என்பது ஓ அளவு இல ஐய $கம்ப.09412.1
நிைனயவும் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கவும்
அrது இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09412.2
விைனயமும் ெபருவரங்களும் தவங்களும் விளம்பின் $கம்ப.09412.3

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேப உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா
$கம்ப.09412.4
ஒருவேர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உறுதிறல் குரங்ைகயும்
உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்) $கம்ப.09413.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) என்றவ தம்ைமயும் ஒருைகேயாடு எற்றி $கம்ப.09413.2
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) மற்று இனிப் பகவது என்
வானவக்கு அrய $கம்ப.09413.3
திருவ என்றன தூதுவ இராவணன் ெசப்பும் $கம்ப.09413.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) துைணத்து இதற்கு எண் எனத் ெதவுைக
வகுத்து இயன்ற $கம்ப.09414.1
அத்திறத்திைன அைறதி என்று உைர
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவகள் $கம்ப.09414.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உளது என உைரத்தா $கம்ப.09414.3
பித்த இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடக்கு எண் சிறிது என்றன ெபயந்தா
$கம்ப.09414.4
பைடப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலத் தைலவைரக் ெகாணருதி என்பால்
$கம்ப.09415.1
கிைடத்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அவக்கு உற்றுள
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் கிளத்தி $கம்ப.09415.2
அைடத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர விளம்பினன் அளவளாய் அைமவு உற்று
$கம்ப.09415.3
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூசைன வரன் முைற
இயற்ற என்று உைரத்தான் $கம்ப.09415.4

தூத கூறிட திைசெதவுறும் திைசெதவுறும் ெதவுடந்தா $கம்ப.09416.1
ஓத ேவைலயின் நாயக எவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றா $கம்ப.09416.2
ேபாது தூவின வணங்கின இராவணன் ெபாலன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கம்ப.09416.3
ேமாதும் ேமாலியின் ேப ஒலி வானிைன முட்ட $கம்ப.09416.4
அைனய யாவரும் அருகுெசன்று அடிமுைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09417.1
விைனயம் ேமவின இனிதின் அங்கு இருந்தது ஓ ேவைல $கம்ப.09417.2
நிைனயும் நல்வரவு ஆக நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என
நிரம்பி $கம்ப.09417.3
மைனயும் மக்களும் வலியேர என்றனன் மறேவான் $கம்ப.09417.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) திண்புயன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைள தவ
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபrதால் $கம்ப.09418.1
உrய ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்ேறா $கம்ப.09418.2
இrயல் ேதவைரக் கண்டனம் பைக பிறிது இல்ைல $கம்ப.09418.3
அrயது என் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்றன
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கருத்து அறிவா $கம்ப.09418.4
மாதராகளும் ைமந்தரும் நின்மருங்கு இருந்தா $கம்ப.09419.1
ேபது உறாதவ இல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருந்திைன ெபrதும்
$கம்ப.09419.2
யாது காரணம் அருள் என அைனயவ இைசத்தா $கம்ப.09419.3

சீைத காதலின் பிறந்துள பrசு எலாம் தெரழுத்தான் $கம்ப.09419.4
கும்ப கன்னெனாடு இந்திரசித்ைதயும் குலத்தின் $கம்ப.09420.1
ெவம்பு ெவஞ்சினத்து அரக்கதம் குழுைவயும் ெவன்றா $கம்ப.09420.2
அம்பினால் சிறுமனிதேர நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.09420.3
நம்பு ேசைனயும் வானரேம என நக்கா $கம்ப.09420.4
உலைகச் ேசடன்தன் உச்சிநின்று
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று ஓ ஏழ் $கம்ப.09421.1
மைலைய ேவேராடும் வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று
அங்ைகயால் வாr $கம்ப.09421.2
அைலெகாள் ேவைலையக் குடிக்க அன்று அைழத்தது மலேராடு $கம்ப.09421.3
இைலகள் ேகாதும் அக்குரங்கின்ேமல் ஏவக்ெகால் எம்ைம $கம்ப.09421.4
என்ன ைக எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடி உரும் ஏறு என
நக்கு $கம்ப.09422.1
மின்னும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கைர அம்
ைகயால் விலக்கி $கம்ப.09422.2
வன்னி என்பவன் புட்கரத் தவுக்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.09422.3
அன்ன மானுட ஆ வலி யாது என்று அைறந்தான் $கம்ப.09422.4
மற்று அ(வ்)வாசகம் ேகட்டலும் மாலியவான்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09423.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும் மனிதரது
ஊற்றமும் உடன் ஆம் $கம்ப.09423.2
ெகாற்ற வானரத் தைலவதம் தைகைமயும் கூறக் $கம்ப.09423.3

கிற்றும் ேகட்டிரால் என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
கிளத்துவான் கிளந்தான் $கம்ப.09423.4
ஆழி அன்னந அறிதி அன்ேற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைனத்தும் $கம்ப.09424.1
ஊழிக் கால் எனக் கடப்பவன் வாலி என்ேபாைன $கம்ப.09424.2
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கைன இந்நாள் $கம்ப.09424.3
பாழி மாபகம் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி குடித்தது
ஓ பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.09424.4
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாளுைட விராதன் மாrசனும்
பட்டா $கம்ப.09425.1
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மால்வைர நிக கரதூடண கதிேவல் $கம்ப.09425.2
திrசிரா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன
ெபருஞ்ேசைன $கம்ப.09425.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விலால் ஒருநாழிைகப் ெபாழுதினின் உலந்தா
$கம்ப.09425.4
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந வினாயது என்
எறிதிைரப் பரைவ $கம்ப.09426.1
அங்கு ெவந்திலேதா சிறிது அறிந்ததும் இலிேரா $கம்ப.09426.2
கங்ைக சூடிதன் கடுஞ்சிைல ஒடித்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கம்ப.09426.3
உங்கள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசவி புகுந்திலேதா முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.)
ஓைத $கம்ப.09426.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபருெவள்ளம் உண்டு இலங்ைகயின் அளவில்
$கம்ப.09427.1

தயின் ெவய்யேபா அரக்கதம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அச்ேசைன
$கம்ப.09427.2
ேபாயது அந்தகன் புரம் புக நிைறந்தது ேபாலாம் $கம்ப.09427.3
ஏயும் மும்ைமநூல் மாபின எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில்
இரண்டால் $கம்ப.09427.4
ெகாற்ற ெவஞ்சிைலக் கும்பகன்னனும் நுங்கள் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$கம்ப.09428.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தரும் பிரகத்தன்
முதலிய பிறரும் $கம்ப.09428.2
மற்ைற வரரும்

இந்திரசித்ெதவுடு மடிந்தா $கம்ப.09428.3
இற்ைற நாள்வைர யானும் மற்று இவனுேம இருந்ேதம் $கம்ப.09428.4
மூலத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) என்று உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மும்ைமநூறு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09429.1
கூலச்ேசைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மற்று
அதற்கு இன்று குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09429.2
காலச் ெசய்ைகயான் ந வந்திராயின் அக்கழேலா $கம்ப.09429.3
சீலச் ேசைனயின் ெசய்விைனச் ெசய்ைகயும் தெரழுவ $கம்ப.09429.4
ஒருகுரங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்ைகைய
மலங்கு எr ஊட்டி $கம்ப.09430.1
திருகு ெவஞ்சினத்து அக்கைன நிலத்ெதவுடும் ேதய்த்து $கம்ப.09430.2
ெபாருது துது_ெப.(தூது_ெப.) உைரத்து ஏகியது அரக்கிய
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09430.3

கருகு ேசைனமாக் கடைலயும் கடைலயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09430.4
கண்டிl ெகாலாம் கடலிைன மைலெகாண்டு கட்டி $கம்ப.09431.1
மண்டு ேபாெசய வானர
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கம் $கம்ப.09431.2
உண்டு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ எழுபது மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியில் $கம்ப.09431.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தது ேமருவிற்கு
அப்புறம் குதித்ேத $கம்ப.09431.4
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயற்ைக ஓசீைத என்று
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவத்து இையந்தாள் $கம்ப.09432.1
ெபாது இயற்ைக த கற்புைடப் பத்தினி ெபாருட்டால் $கம்ப.09432.2
விதி விைளத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வில்லிய ெவல்க ந ெவல்க
$கம்ப.09432.3
முதுெமாழிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
என் என்று உைர முடித்தான் $கம்ப.09432.4
வன்னி மன்னைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எலாம் மடிய
$கம்ப.09433.1
என்ன காரணம் இகல் ெசயாது இருந்தது என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09433.2
புன்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நாணினன் ெபாருதிலன் என்றான் $கம்ப.09433.3
அன்னேதல் இனி அைமயும் எம் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.09433.4

மூது உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இம் முதுமகன்
கூறிய முயற்சி $கம்ப.09434.1
சீைத என்பவள்தைன விட்டு அம் மனிதைரச்
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.09434.2
ஆதியின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெசயத்தக்கது இனிச் ெசய்வது இழிவால்
$கம்ப.09434.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சித்ைதயும் மாய்வித்தல்
கண்டும் $கம்ப.09434.4
விட்டம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மாதிைன
ெவஞ்சமம் விரும்பிப் $கம்ப.09435.1
பட்ட வரைரப்

ெபறுகிலம் ெபறுவது பழியால் $கம்ப.09435.2
முட்ட மற்றவ குலத்ெதவுடு முடிக்குவது அல்லால் $கம்ப.09435.3
கட்டம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில் ெசருத் ெதவுழில் இனிச் ெசயும்
கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) $கம்ப.09435.4
என்று எழுந்தன இராக்கத இருக்க ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $கம்ப.09436.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்றவ சில்லுடல்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ந ேதக்கி $கம்ப.09436.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) மீ ளுதும் ெவள்குதுேமல்
மிடல் இல்லாப் $கம்ப.09436.3
புன் ெதவுழில் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆதும் என்று உைரத்தன ேபானா
$கம்ப.09436.4
வானரப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைனைய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09437.1

ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அறக்குைறத்து உயி உண்பன் நயி ேபாய் ஒருங்ேக
$கம்ப.09437.2
ஆன மற்றவ இருவைரக் ேகாறி என்று அைறந்தான் $கம்ப.09437.3
தானவப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிrகைள வாள்ெகாண்டு தடிந்தான்
$கம்ப.09437.4
என உைரத்தலும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
ஊதிேமல் ஏறி $கம்ப.09438.1
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைனையக் கலந்தது
காணா $கம்ப.09438.2
விைனயம் மற்று இைல மூல மாத் தாைனைய விைரேவாடு $கம்ப.09438.3
இைனயமுன் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவுக என்று
இராவணன் இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.09438.4
ஏவி அப்ெபருஞ் ேசைனைய தானும் ேவட்டு எழுந்தான் $கம்ப.09439.1
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெமய்ப் புகழ் ேதய்த்தவன் சில்லி அம் ேதேமல்
$கம்ப.09439.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகமும் முனிவரும்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09439.3
பூைவ வண்ணத்தன் ேசைனேமல் ஒருபுறம் ேபானான் $கம்ப.09439.4
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
என்று யாைனேமல் அணிமுரசு எற்றி $கம்ப.09440.1
வழு இல் வள்ளுவ துைறெதவுறும் விளித்தலும் வல்ைலக் $கம்ப.09440.2
குழுவி ஈண்டியது என்பரால் குவலயம் முழுதும் $கம்ப.09440.3

தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ைணயும் திைசையயும்
தடவும் மாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.09440.4
அடங்கும் ேவைலகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மைலயும் $கம்ப.09441.1
அடங்கும் மன் உயி அைனத்தும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரப்பிைட
அைவேபால் $கம்ப.09441.2
அடங்குேம மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்பைட அரக்கதம் யாக்ைக
$கம்ப.09441.3
அடங்கும் மாயவன் குறள் உருத் தன்ைமயின் அல்லால் $கம்ப.09441.4
அறத்ைதத் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அருங்கருைணையப் பருகி ேவறு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09442.1
மறத்ைதப் பூண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பாவத்ைத_ெப.(பாவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) மணம்புண மணாள
$கம்ப.09442.2
நிறத்துக் கா அன்ன ெநஞ்சின ெநருப்புக்கு ெநருப்பாப் $கம்ப.09442.3
புறத்துப் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கிய
காலனும் புகழ்வா $கம்ப.09442.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்களால் ேவைலையப்
புறம்ெசல நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09443.1
ேவண்டும் மீ ெனாடு மகரங்கள் வாய் இட்டு விழுங்கி $கம்ப.09443.2
தூண்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் ஏற்றிைனச் ெசவிெதவுறும் தூக்கி
$கம்ப.09443.3
மூண்ட வான்மைழ உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடுத்து
உலாவரும் மூக்க $கம்ப.09443.4

மால் வைரக்குலம் பரல் என மைழக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சிலம்பா $கம்ப.09444.1
சால் வைரப் ெபரும்பாம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கழலா $கம்ப.09444.2
ேமல் வைரப் பட கலுழன் வன்காற்று எனும் விைசேயா $கம்ப.09444.3
நால் வைரக் ெகாணந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நைடயா $கம்ப.09444.4
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமய
ஊன்முைற தப்பிடின் உடேன $கம்ப.09445.1
மண்ணின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் யாைனைய
வாயிடும் பசியா $கம்ப.09445.2
தண்ணின் நமுைற தப்பிடின் தடக்ைகயால் தடவி $கம்ப.09445.3
விண்ணின் ேமகத்ைத வாr வாய்ப் பிழிந்திடும் விடாய $கம்ப.09445.4
உைறந்த மந்தரம் முதலிய கிrகைள உருவ $கம்ப.09446.1
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவல்நிைல காண்பவ
இந்துவால் யாக்ைக $கம்ப.09446.2
ெசாறிந்து தவு உறு தினவின மைலகைளச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09446.3
அைறந்து கற்ற மாத்தண்டின அசனியின் ஆப்பா $கம்ப.09446.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வாங்கிடின் சுடமழு ஏந்திடின் சுட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கம்ப.09447.1
ேகாலும் ெவஞ்சிைல பிடித்திடின் ெகாற்றேவல் ெகாள்ளின் $கம்ப.09447.2
சால வன்தண்டு தrத்திடின் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) தாங்கின் $கம்ப.09447.3

காலன் மால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) குமரன் என்று இவைரயும் கடப்பா
$கம்ப.09447.4
ஒருவேர வல்ல ஓ உலகத்திைன ெவல்ல $கம்ப.09448.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ேவண்டுவ ஏழ் உலகத்ைதயும் இறுக்க $கம்ப.09448.2
திrவேரல் உடன் திrதரும் ெநடுநிலம் ெசவ்ேவ $கம்ப.09448.3
வருவேரல் உடன்கடல்களும் ெதவுடந்து பின் வருமால் $கம்ப.09448.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) எத்தைன அத்தைன மால்கr
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09449.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) எத்தைன அத்தைன ேத நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நாளாப் $கம்ப.09449.2
ேபாகம் முற்றின எத்தைன அத்தைன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $கம்ப.09449.3
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) எத்தைன
அத்தைன அனிகம் $கம்ப.09449.4
இன்ன தன்ைமய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேத இவுளி என்று இவற்றின்
$கம்ப.09450.1
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்ெபாடு பலவும் $கம்ப.09450.2
ெபான்னும் நல்ெநடு மணியும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லது புைனந்த
$கம்ப.09450.3
சின்னம் உள்ளன இல்லன ெமய்ம் முற்றும் தெரழுந்தால் $கம்ப.09450.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்பைட
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து ஏக ேமல்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09451.1

துப்பு உதித்து_வி.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன தூளியின்
படலம் மீ த் தூப்ப $கம்ப.09451.2
தப்பு இல் கா நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தவிந்தது கrமதம்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09451.3
உப்பு நங்கியது ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

அைல உவr
$கம்ப.09451.4
மைலயும் ேவைலயும் மற்று உள ெபாருள்களும் வாேனா $கம்ப.09452.1
நிைலயும் அப்புறத்து உலகங்கள் யாைவயும்
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09452.2
உைலவு உறா வைக உண்டு பண்டு
உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப ஒருைமத்
$கம்ப.09452.3
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வாய்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இலங்ைகயின்
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) தருவ $கம்ப.09452.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெபாறா மதக்களிறு ேத பr மிைட காலாள் $கம்ப.09453.1
படம் ெபாறாைமயின் நனந்தைல அனந்தனும் பைதத்தான் $கம்ப.09453.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெபாறாது இr அமரேபால் குரங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09453.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபாறாைமயின் இrந்து ேபாய் வடதிைச
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09453.4
ஆழி மால் வைர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சுற்றிட வகுத்து
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09454.1
ஏழு ேவைலயும் இடு வைல_ெப.(வைல_ெப.) அரக்கேர இன மா $கம்ப.09454.2

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காலனும் விதியும் ெவவ்
விைனயுேம மள்ள $கம்ப.09454.3
ேதாழம் மாமதில் இலங்ைக மால் ேவட்டம் ேமல் ெதவுடந்தான் $கம்ப.09454.4
ஆத்த ஓைசேயா அலங்கு ேத ஆழியின் அதிப்ேபா $கம்ப.09455.1
காத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மால் கr முழக்கேமா வாசியின் கலிப்ேபா
$கம்ப.09455.2
ேபாத்த பல் இயத்து அரவேமா ெநருக்கினாற் புழுங்கி $கம்ப.09455.3
ேவத்த அண்டத்ைத ெவடித்திடப் ெபாடித்தது ேமன்ேமல் $கம்ப.09455.4
வழங்கு பல்பைட மீ னது மதகr மகரம் $கம்ப.09456.1
முழங்குகின்றது முr திைரப் பrயது முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $கம்ப.09456.2
தழங்கு ேப ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருதப் $கம்ப.09456.3
புழுங்கு ெவஞ்சினச் சுறவது நிைற பைடப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) $கம்ப.09456.4
தசும்பின் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் புயத்து
அரக்கதம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.09457.1
பசும் புல்_ெப.(புல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தலம் மிதித்தலின் கrபடு
மதத்தின் $கம்ப.09457.2
அசும்பின் ேசறுபட்டு அளறுபட்டு அமிழுமால்
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09457.3
விசும்பின் ேசறலின் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்கல்ேமல் இலங்ைக $கம்ப.09457.4
படிையப் பாத்தன பரைவையப் பாத்தன படவான் $கம்ப.09458.1
முடிையப் பாத்தன பாத்தன ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச முழுதும்
$கம்ப.09458.2

விடியப் பாப்பது ஓ ெவள்ளிைட கண்டில
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09458.3
ெபாடிையப் பாத்தன ேவத்தன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) குைலந்தா
$கம்ப.09458.4
உலகில் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அலா உரு எலாம் இராக்கத உருவா
$கம்ப.09459.1
அலகு இல் பல்பைட பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமக்கு
எழுந்தேவா அன்ேறல் $கம்ப.09459.2
விலகு இல் ந திைர ேவைல ஓ ஏழும் ேபாய் விதியால் $கம்ப.09459.3
புைலெகாள் வல் உரு ெபாடித்தனேவா எனப் புகன்றா $கம்ப.09459.4
நடுங்கி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைட கண்டைன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நம்ப
$கம்ப.09460.1
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கரந்து
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அறிகிலம்
உயிைரப் $கம்ப.09460.2
பிடுங்கி உண்குவ யா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபருைமபண்டு
அறிந்தா $கம்ப.09460.3
முடிந்தது எம் வலி என்றன ஓடுவான் முயல்வா $கம்ப.09460.4
ஒருவைரக் ெகால்ல ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இராம
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்ேக $கம்ப.09461.1
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமெசய்தால் எனாம் $கம்ப.09461.2
நிருதைரக் ெகால்வது இடம்ெபற்று ஓ இைடயில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா $கம்ப.09461.3

ெபாருவது இப்பைட கண்டு தம் உயி ெபாறுத்து அன்ேறா $கம்ப.09461.4
என்று இைறஞ்சலும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மிடறு இைறவனும் இனி ந
$கம்ப.09462.1
ஒன்றும் அஞ்சl வஞ்சைன அரக்கைர ஒருங்ேக $கம்ப.09462.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாற்றவன் இக்குலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09462.3
ெபான்றுவிப்பது ஓ விதி தந்தது ஆம் எனப் புகன்றான் $கம்ப.09462.4
புற்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல் அரவு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) புறப்பட ெபாருமி $கம்ப.09463.1
இற்றது எம்வலி என விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இrதரும் எலிேபால் $கம்ப.09463.2
மற்று அ(வ்) வானரப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09463.3
ெகாற்ற வரைரப்

பாத்திலது இrந்தது குைலவால் $கம்ப.09463.4
அைணயின்ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிலசில
ஆழிைய நந்தப் $கம்ப.09464.1
புைணகள் ேதடின சில சில நந்தின
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09464.2
துைணேகளாடு புக்கு அழுந்தின சில சில ேதான்றாப் $கம்ப.09464.3
பைணகள் ஏறின மைலமுைழ புக்கன பலவால் $கம்ப.09464.4

அைடத்த ேப அைண
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) உயி
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09465.1
உைடத்துப் ேபாதுமால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெதவுடராமல் என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09465.2
புைடத்துச் ெசல்குவ விசும்பினும் என்றன ேபாேதான் $கம்ப.09465.3
பைடத்த திக்கு எலாம் பரந்தன என்றன பயத்தால் $கம்ப.09465.4
அrயின் ேவந்தனும் அனுமனும் அங்கதன் அவனும் $கம்ப.09466.1
பிrயகிற்றில இைறவைன நின்றன பின்றா $கம்ப.09466.2
இrயல் உற்றன மற்ைறேயா யாவரும் எறிந $கம்ப.09466.3
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலையக் கடந்தன
ேநாக்கினன் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09466.4
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும் பைட எங்கு உளது இயம்புதி என்றான்
$கம்ப.09467.1
ெமய்க் கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வடணன்

விளம்புவான் வர $கம்ப.09467.2
திக்கு அைனத்தினும் ஏழு மாத்தவினும் தேயா $கம்ப.09467.3
புக்கு அைழத்திடப் புகுந்துளது இராக்கதப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) $கம்ப.09467.4
ஏழ் எனப்படும் கீ ழ் உள தலத்தின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி $கம்ப.09468.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனப் புகுந்ததும் உளதால் $கம்ப.09468.2

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மூல மாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
முன் வருவ $கம்ப.09468.3
ஆழி ேவறு இனி அப்புறத்து இல்ைல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க $கம்ப.09468.4
ஈண்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டத்துள் இராக்கத எனும் ெபய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09469.1
மூண்டு வந்தது த விைன முன்னின்று முடுக $கம்ப.09469.2
மாண்டு வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

இன்று
என்கின்றது என்மதி வலி ஊழ் $கம்ப.09469.3
தூண்டுகின்றது என்று அடிமல ெதவுழுது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09469.4
ேகட்ட அண்ணலும் முறுவலும் சீற்றமும்
கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $கம்ப.09470.1
காட்டுகின்றனன் என் காணுதி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்து என்னா
$கம்ப.09470.2
ஓட்டின் ேமற்ெகாண்ட தாைனையப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) துைடத்து உரேவாய்
$கம்ப.09470.3
மீ ட்டிெகால் என அங்கதன் ஓடினன் விைரந்தான் $கம்ப.09470.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைனைய உற்றனன்
சிைற சிைற ெகடுவ $கம்ப.09471.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்டபின் நங்குமின் எனச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநவான் $கம்ப.09471.2
ஒன்றும் ேகட்கிலம் என்றது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரக்கு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உைரயால் $கம்ப.09471.3

ெவன்றி ெவந்திறல் பைடப்ெபருந் தைலவகள் மீ ண்டா $கம்ப.09471.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவைலயின் வடகைர
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவற்பின் $கம்ப.09472.1
ஈண்டினாகைள என் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இrவு
உற்றது என்றான் $கம்ப.09472.2
ஆண்ட நாயக கண்டிைல ேபாலும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவைர $கம்ப.09472.3
மாண்டு ெசய்வது என் என்று உைர கூறின மறுப்பா $கம்ப.09472.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இந்திரசித்து என உள்ளவன் உள நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.09473.1
ெசருவின் உற்றைவ ெகாற்றவ மறத்திேயா தெரழுயின் $கம்ப.09473.2
ெபாரு இல் மற்றவ இற்றில யாெராடும் ெபாருவா $கம்ப.09473.3
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) வில்பிடித்து யாவைரத்
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்வா $கம்ப.09473.4
புரம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புனிதேன முதலிய புலேவா $கம்ப.09474.1
வரங்கள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளிப்பவ யாவரும் மாட்டா $கம்ப.09474.2
கரந்து அடங்கின இனி மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கைரக் கடப்பா
$கம்ப.09474.3
குரங்கு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமெசயும் மானுட ெகால்லாம்
$கம்ப.09474.4

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்திரேனாடும் $கம்ப.09475.1
ஆழியானும் மற்று அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புரந்தரன் அவனும்
$கம்ப.09475.2
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடின ஒருவைரக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ேதாளால்
$கம்ப.09475.3
வழுமா

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேரல் ெவன்றியின்
நன்ேற $கம்ப.09475.4
என் அப்பா மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுபது ெவள்ளமும்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.09476.1
தின்னப் ேபாதுேமா ேதவrன் வலியேமா சிறிேயம் $கம்ப.09476.2
முன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாெரலாம் பைடத்தவன் நாெளலாம்
முைறநின்று $கம்ப.09476.3
உன்னிப் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயிடப் ேபாதுேமா யூகம்
$கம்ப.09476.4
நாயகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்து உள ைகயும் நால் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
என்று $கம்ப.09477.1
ஓயும் உள்ளத்ேதம் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு உற்றா $கம்ப.09477.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதற்கு இரட்டிக் ைகய ஐயா
$கம்ப.09477.3

பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயின் கூலத்து
மணலினும் பலரால் $கம்ப.09477.4
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09478.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தாங்கவும் மிடுக்கு இலம்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசய்தது அறிதி $கம்ப.09478.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) அன்றிேய உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயா
பிற_ெப.(பிற_ெப.) உளேரா $கம்ப.09478.3
நம்பி நயும் உன் தனிைமைய அறிந்திைல நடந்தாய் $கம்ப.09478.4
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09479.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தாங்கவும் மிடுக்கு இலம்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெசய்தது அறிதி $கம்ப.09479.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) அன்றிேய உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயா
பிற_ெப.(பிற_ெப.) உளேரா $கம்ப.09479.3
நம்பி நயும் உன் தனிைமைய அறிந்திைல நடந்தாய் $கம்ப.09479.4
தாம் உளா அன்ேற புகழிைனத் திருெவாடும் தrப்பா $கம்ப.09480.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உடூளாம் எனின் எம் கிைள உள்ளது எம்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கம்ப.09480.2
ேபாமின் ந என்று விைட தரத் தக்கைன புரப்ேபாய் $கம்ப.09480.3
சாமின் ந என்றல் தருமம் அன்று என்றன தளந்தா $கம்ப.09480.4
சாம்பைன வதனம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாலிேசய் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) சான்ேறாய் $கம்ப.09481.1

பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண அமலேன மற்று இராமன் என்று எமக்குப் பண்ேட
$கம்ப.09481.2
ஏம்பல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தச் ெசால்லித்
ேதற்றினாய் அல்ைலேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09481.3
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம் பைகஞன்
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) அயிந்திரம் அைமந்ேதான்
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $கம்ப.09481.4
ேதற்றுவாய் தெரழுந்த ெசால்லால் தெரறுட்டி இத்ெதளிவு இல்ேலாைர
$கம்ப.09482.1
ஆற்றுவாய் அல்ைல நயும் அஞ்சிைன ேபாலும் ஆவி $கம்ப.09482.2
ேபாற்றுவாய் என்றேபாது புகழ் என் ஆம் புலைம என் ஆம் $கம்ப.09482.3
கூற்றின் வாய் உற்றால் வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

குைறவேர இைறைம ெகாண்டா
$கம்ப.09482.4
அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம்புவி யாண்டும் ஆவி $கம்ப.09483.1
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அன்றி வாழ
ஒண்ணுேமா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேமல் ேதான்றின் $கம்ப.09483.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) வாய் இட்டால் அன்னது அமுது அன்ேற
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அம்மா $கம்ப.09483.3
தஞ்சம் என்று அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தனிைமயின் சாதல் நன்ேற $கம்ப.09483.4
தானவேராடும் மற்ைறச் சக்கரத் தைலவேனாடும் $கம்ப.09484.1
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கைடய மாட்டா மறிகடல் கைடந்த வாலி
$கம்ப.09484.2

ஆனவன் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஒன்றாேல உலந்தைம அயத்தது என்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09484.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அல ேவைல பட்டது உணந்திைல ேபாலும் ேமேலாய்
$கம்ப.09484.4
எத்தைன அரக்கேரனும் தருமம் ஆண்டு இல்ைல அன்ேற $கம்ப.09485.1
அத்தைன அறத்ைத ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று அறிந்தது உண்டநூ $கம்ப.09485.2
பித்தைரப் ேபால நயும் இவெராடும் ெபயந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.09485.3
ஒத்திலது என்னச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உைரப்பது ஆனான் $கம்ப.09485.4
நாணத்தால் சிறிதுேபாது நவில்கிலன்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன $கம்ப.09486.1
தூண் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திரள்ேதாள் வர
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்க ேதாற்றம்
$கம்ப.09486.2
காணத்தான் நிற்கத்தான் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைற மிடற்றவற்கும் ஆேம
$கம்ப.09486.3
ேகாணற் பூ உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாழ்க்ைகக் குரங்கின்ேமல் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.09486.4
ேதவரும் அவுணதாமும் ெசருப் பண்டு
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.09487.1
ஏவேர என்னால் காணப் பட்டில இருக்ைக ஆன்ற $கம்ப.09487.2

மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகின் உள்ளா இவதுைண
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) முற்றும் $கம்ப.09487.3
பாவக உளேர கூற்றும் இவருடன் பைகக்க வற்ேறா $கம்ப.09487.4
மாலிையக் கண்ேடன் மற்ைற மாலியவாைனக் கண்ேடன் $கம்ப.09488.1
கால ேநமிையயும் கண்ேடன் இரணியன்தைனயும் கண்ேடன் $கம்ப.09488.2
ஆலமா விடமும் கண்ேடன் மதுவிைன அனுசேனாடும் $கம்ப.09488.3
ேவைலையக் கலக்கக் கண்ேடன் இவக்கு உளமிடுக்கும் உண்டநூ $கம்ப.09488.4
வலி இதன்ேமேல ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்தின
மாயம் வல்லா $கம்ப.09489.1
ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மணலின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கணக்கின
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேநாக்கின் $கம்ப.09489.2
கலியினும் ெகாடிய கற்ற பைடக்கலக் கரத்த என்றால் $கம்ப.09489.3
ெமலிகுவது அன்றி உண்டநூ விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெவருவல்
கண்டால் $கம்ப.09489.4
ஆகினும் ஐய ேவண்டினாக்கு என அமrல் அஞ்சி $கம்ப.09490.1
சாகிலம் ெபயந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பழிதரும் நரகில் தள்ளும்
$கம்ப.09490.2
ஏகுதும் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்னும் இயம்புவது
உளதால் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09490.3
ேமகேம அைனயான் கண்முன் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் $கம்ப.09490.4
என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்கின் தாைனக்கு
இைறயவன் இயம்பேலாடும் $கம்ப.09491.1

வன்திறல் குலிசம் ஓச்சி வைரச் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.)
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளிக் $கம்ப.09491.2
குன்று இைட நலக் ெகாண்மூ
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என மதத்தின் குன்றின்
$கம்ப.09491.3
நின்றவன் அருளும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நிகழ்த்தல் உற்றான் $கம்ப.09491.4
எடுத்தலும் சாய்தல்தானும் இறத்தலும் எதித்ேதா தம்ைமப் $கம்ப.09492.1
படுத்தலும் வர வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) பற்றினக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேமல்நாள் $கம்ப.09492.2
அடுத்தேத அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அன்றியும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூறக் $கம்ப.09492.3
கடுத்தது ேகட்டீ நரும். கருத்துள 
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கின் $கம்ப.09492.4
ஒன்றும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அஞ்சல் ஐய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எலாம் ஒருங்கு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09493.1
நின்றும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இயற்றல் ஆற்ேறம் ேநமியான் தாேன ேநந்து
$கம்ப.09493.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெகாள்ளுதும் ெவன்றி அன்ேறல்
$கம்ப.09493.3
ெபான்றுதும் அவேனாடு என்றான் ேபாதேலா புகழ் அன்று என்றான் $கம்ப.09493.4

ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்பது என்
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09494.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பழியிேனாடும் ேபாந்தனம் ேபாதும் என்னா $கம்ப.09494.2
மீ ண்டன தைலவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அங்கதேனாடும்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09494.3
மூண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம்பிக்கு ெமாழிவ
தானான் $கம்ப.09494.4
அத்த ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணதி அன்ேற அரக்கதான் அவுணேரதான்
$கம்ப.09495.1
எத்தைன உள என்றாலும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சிைல எடுத்தேபாது
$கம்ப.09495.2
ெதவுத்து உறு கனலின் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

பஞ்சு
எனத் ெதவுைலயும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.09495.3
ஒத்தது ஒ இைடயூறு உண்டு என்று உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இைட உதிப்பது
உண்டால் $கம்ப.09495.4
காக்குந இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலக்கத்தால் கவியின்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.09496.1
ேபாக்கு அறப் ேபாகித் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) உைறவிடம் புகுதல்
உண்டால் $கம்ப.09496.2
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பைடைய முற்றுந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிப்பு அளவும் தாங்கி $கம்ப.09496.3

நக்குதி நிருத ஆங்கு ெநருங்குவா ெநருங்கா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கம்ப.09496.4
இப்புறத்து இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஏவி ஆண்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தேயான் $கம்ப.09497.1
அப்புறத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சி
அறிந்தவன் அயேல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09497.2
தப்பு அறக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்கில்
அவைன யா தடுக்கத் தக்கா $கம்ப.09497.3
ெவப்பு உறுகின்றது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்றி
வில்ேலா $கம்ப.09497.4
மாருதிேயாடு நயும் வானரக் ேகானும் வல்ேல $கம்ப.09498.1
ேபருதி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காக்க என்னுைடத் தனிைம ேபணிச்
$கம்ப.09498.2
ேசாருதி என்னின் ெவம்ேபா ேதாற்றும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09498.3
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

மற்று அதைனக் ேகட்ட இைளயவன் விளம்பலுற்றான்
$கம்ப.09498.4
அன்னேத கருமம் ஐய அன்றியும் அருேக நின்றால் $கம்ப.09499.1
என் உனக்கு உதவிெசய்வது இதுபைட என்றேபாது $கம்ப.09499.2
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுமந்த ைகய ேதவேர ேபால
யாமும் $கம்ப.09499.3
ெபான் உைட வrவில் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) புறன்நின்று காண்டல் ேபாக்கி
$கம்ப.09499.4

என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஏகல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின் அனுமன் எந்தாய்
$கம்ப.09500.1
புன்ெதவுழில் குரங்கு எனாது என் ேதாளின்ேமல் ஏறிப் புக்கால் $கம்ப.09500.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனக் கருதாநின்ேறன் அல்லது நாயிேனன் உன்
$கம்ப.09500.3
பின் தனிநின்ற ேபாதும் அடித்ெதவுழில்
பிrேயன்_வி.மு.(பிr_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.09500.4
ஐய நிற்கு இயலாது உண்டநூ இராவணன் அயேல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று $கம்ப.09501.1
எய்யும் வில்கரத்து வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இலக்குவன்தன்ேனாடு ஏற்றால்
$கம்ப.09501.2
ெமாய் அமக்களத்தின் உன்ைனத் துைணெபறான் என்னின் முன்ப $கம்ப.09501.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) உண்டநூ ேசைனயும் சிைதயும் அன்ேற $கம்ப.09501.4
ஏைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சி இந்திரசித்து
என்பான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.09502.1
ேபாைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்நாள் இைளயவன்
தன்ைனப் ேபாக்கிற்று $கம்ப.09502.2
ஆைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்னால்
அன்ேற ெவன்றது அங்கு அவைன இன்னும் $கம்ப.09502.3
வரக்கும்

வர நின்ைனப் பிrகிலன்
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) என்ேபன் $கம்ப.09502.4

ேசைனையக் காத்து என் பின்ேன திருநக
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்த $கம்ப.09503.1
யாைனையக் காத்து மற்ைற இைறவைனக் காத்து எண்
தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09503.2
வாைன இத்தலத்திேனாடும் மைறேயாடும் வளத்தி என்றான் $கம்ப.09503.3
ஏைன மற்று உைரக்கலாதான் இளவல்பின்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான் $கம்ப.09503.4
வடண

நயும் மற்று உன் தம்பிேயாடு ஏகி ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
$கம்ப.09504.1
கூடின ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாயம்
தெரழுந்தைன கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $கம்ப.09504.2
நடுறு தாைனதன்ைனத் தாங்கிைன நில்லாய் என்னின் $கம்ப.09504.3
ேகடு உளது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்பதானான் $கம்ப.09504.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) ேசயும் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசாற்றேத
என்னும் ெசால்லன் $கம்ப.09505.1
ஆrயன் பின்பு ேபானான் அைனவரும் அதுேவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$கம்ப.09505.2
காrயம் என்னக் ெகாண்டா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட காத்து நின்றா
$கம்ப.09505.3
வrயன்

பின்னச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எலாம் விrக்கலுற்றாம்
$கம்ப.09505.4

வில்லிைனத் ெதவுழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில்நாண் ேமருக் $கம்ப.09506.1
கல் எனச் சிறந்தேதனும் கருைண அம்கடேல அன்ன $கம்ப.09506.2
எல் ஒளி மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தராக் கவசம் இட்டு இைழயா
ேவதச் $கம்ப.09506.3
ெசால் எனத் ெதவுைலயா வாளித் தூணியும் புறத்துத் தூக்கி $கம்ப.09506.4
ஓசைன நூற்றின் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) இைடவிடாது உைறந்த ேசைனத்
$கம்ப.09507.1
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்ைனப் ேபாக்கு அற
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09507.2
வசின

பைடயும் அம்பும் மிைடதலும் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) யாக்ைக
$கம்ப.09507.3
கூசின ெபாடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன விேயாம கூடம் $கம்ப.09507.4
கண்ணேன எளிேயம் இட்ட கவசேம கடேல அன்ன $கம்ப.09508.1
வண்ணேன அறத்தின் வாழ்ேவ மைறயவ வலிேய மாறாது $கம்ப.09508.2
ஒண்ணுேம ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலாது ஓ ஒருவக்கு
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடேமல்
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09508.3
எண்ணேம முடித்தி என்னா ஏத்தின இைமேயா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09508.4
முனிவேர முதல்வ ஆய அறத்துைற முற்றிேனாகள் $கம்ப.09509.1
தனிைமயும் அரக்க தாைனப் ெபருைமயும் தrக்கலாதா $கம்ப.09509.2
பனிவரு கண்ண விம்மிப் பைதக்கின்ற ெநஞ்ச பாவத்து $கம்ப.09509.3

அைனவரும் ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவல்க என்று ஆசி
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.09509.4
மற்றும் ேவறு அறத்துள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) நாடு அைனத்து உடூளா $கம்ப.09510.1
ெகாற்ற வில்லி ெவல்க வஞ்ச மாய வக
 குவலயத்து $கம்ப.09510.2
துற்ற ெவம்பைடக் ைகநச இன்ன இன்ன ெசால்லினா $கம்ப.09510.4
இrந்த ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கம்ப.09511.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி ெவஞ்சரம் $கம்ப.09511.2
தெரழுந்து ேசவகம் திறம்பல் இன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயான் $கம்ப.09511.3
புrந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெவன்றி ேமலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மா லி
ெபாய்க்குேமா $கம்ப.09511.4
புரங்கள் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புங்கவற்கும் உண்டு ேத
ெபாருந்தினா $கம்ப.09512.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) மாயன்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேவ
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ைடநாள் $கம்ப.09512.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புள்ளின்மீ து
விண்ணுடூளாேகளாடு ேமவினான் $கம்ப.09512.3
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் ேநரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காலினான் $கம்ப.09512.4

ேதரும் மாவும் யாைனேயாடு சீயம் யாளி ஆதியா $கம்ப.09513.1
ேமரு மானும் ெமய்யநின்ற ேவைல ஏழின் ேமலவாம் $கம்ப.09513.2
வாரும் வாரும் என்று அைழக்கும் மானுடற்கு இம் மண்ணிைடப் $கம்ப.09513.3
ேபருமாறும் நம்முைழப் பிைழக்குமாறும் எங்ஙேன $கம்ப.09513.4
என்று ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ சீய ஏறு அடந்தைதக்
$கம்ப.09514.1
குன்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்வைளத்த ேபால்
ெதவுடந்து கூடலும் $கம்ப.09514.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏழும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஏழும் மானும்தன்
$கம்ப.09514.3
ெவன்றி வில்ைல ேவதநாதன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்த ேவைலவாய்
$கம்ப.09514.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிந்ைதவந்த காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மாெலாடு
$கம்ப.09515.1
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

வாய்புலந்த மா எலாம் $கம்ப.09515.2
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ஆக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
சால் $கம்ப.09515.3

விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) புலந்தது என்னின்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுேமா $கம்ப.09515.4
ெவறித்து இrந்த வாசிேயாடு சீய மாவும் மீ ளியும் $கம்ப.09516.1
ெசறித்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில்லி என்னும்
ஆழிகூடு ேத எலாம் $கம்ப.09516.2
முறித்து எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முந்த
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

மூசு பாகைரப் $கம்ப.09516.3
பிறித்து இrந்து சிந்த வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ
ஆகுலம் பிறந்ததால் $கம்ப.09516.4
இந் நிமித்தம் இப்பைடக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துடித்து அடுத்தது ஓ
$கம்ப.09517.1
துன்னிமித்தம் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானுடூளாகள் துள்ளினா $கம்ப.09517.2
அந் நிமித்தம் உற்றேபாது அரக்க கண் அரங்க ேமல் $கம்ப.09517.3
மின் நிமித்தது அன்ன வாளி ேவதநாதன் வசினான்

$கம்ப.09517.4
ஆளி ேமலும் ஆளின் ேமலும் ஆைனேமலும் ஆடல்மா $கம்ப.09518.1
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேமலும் வரேமலும்

வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேதrன்ேமலும் ெவவ்
$கம்ப.09518.2
வாளி ேமலும் வில்லின் ேமலும் மண்ணின்ேமல்
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத் $கம்ப.09518.3
தூளி ேமலும் ஏற ஏற வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வாளி தூவினான் $கம்ப.09518.4

மைல விழுந்தவா விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மள்ள ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) $கம்ப.09519.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) விழுந்தவா
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய வாசி தாளறும்
$கம்ப.09519.2
சிைல விழுந்தவா விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பதாைக திங்களின் $கம்ப.09519.3
கைல விழுந்தவா விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்ற காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் $கம்ப.09519.4
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) நாலுபாலும் வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

மாக ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவங் $கம்ப.09520.1
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) ேபால வாளி கூட ஓைட யாைனயும்
$கம்ப.09520.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாவும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேதரும்
ஆளும் மாள்வது ஆனவால் $கம்ப.09520.3
பாடு ேபரும் ஆறு கண்டு கண் ெசல் பண்பும் இல்ைலயால் $கம்ப.09520.4
விழித்த கண்கள் ைககள் ெமய்கள் விற்கள் ேவல்கள் உட்கிடத் $கம்ப.09521.1
தெழழுத்த வாய்கள் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்கள் ேதாள்கள் ெசல்லிைனப்
$கம்ப.09521.2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்டது
அன்றி விட்டேகால் $கம்ப.09521.3
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசய்தது இல்ைல கண்டேத
$கம்ப.09521.4

ெதவுடுத்த வாளிேயாடு வில் துணிந்து
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

முன் துணிந்து
$கம்ப.09522.1
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்ேகளாடு ேதாள்கள் இற்று
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

மற்று உடன் $கம்ப.09522.2
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எங்ஙேன கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந $கம்ப.09522.3
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அ(வ்) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தாமும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசய்யுமா சலத்தினால் $கம்ப.09522.4
குரம் துணிந்து கண் சிைதந்து பல்லணம் குைலந்து ேப $கம்ப.09523.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) துணிந்து வழ்வது

அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுேம $கம்ப.09523.2
சரம் துணிந்த ஒன்ைற நூறு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தள்ளலால் $கம்ப.09523.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) துணிந்த வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேபாrன் முந்த உந்து வாசிேய
$கம்ப.09523.4
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணங்களால் $கம்ப.09524.1
ேபர ஒல்வது அன்று ேபrன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சரம் $கம்ப.09524.2
தூர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நூறு கூறு பட்டு உகும் துயக்கு அலால் $கம்ப.09524.3
ேதகள் என்று வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவி என்ன
ெசய்ைக ெசய்யுேம $கம்ப.09524.4
எட்டு வன் திைசக்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாவும்
வல்ல யாவரும் $கம்ப.09525.1

கிட்டின் உய்ந்து ேபாகிலாகள் என்ன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வியால் $கம்ப.09525.2
முட்டும் ெவங்கண் மான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உராய
முன்னேம $கம்ப.09525.3
பட்டு உலந்த ேபால் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பண்ணுேம $கம்ப.09525.4
வாவி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்டrகம்
அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கம்ப.09526.1
ஏவின் உண்ைட நூறு ேகாடி
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன எண்ணுவான்
$கம்ப.09526.2
பூவின் அண்ட ேகானும் எண் மயங்கும் அன்ன ேபாrன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09526.3
ஆவி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலனா கடுப்பும்
அன்னது ஆகுேம $கம்ப.09526.4
ெகாடிக் குலங்கள் ேதrன் ேமல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமல ேகாைடநாள்
$கம்ப.09527.1
இடிக் குலங்கள் வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காடுேபால் எrந்தவால்
$கம்ப.09527.2
முடிக் குலங்கள் ேகாடி ேகாடி சிந்த ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) முற்று உறா
$கம்ப.09527.3
வடிக் குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தயினால் $கம்ப.09527.4
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலும் வாளும் ஆதி
ஆயுதங்கள்மீ து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09528.1

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) உந்த
ஓடி ஓத ேவைல ஊடு உற $கம்ப.09528.2
துற்ற ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ைகம் மிகச் சுறுக்ெகாளச் சுைவத்ததால்
$கம்ப.09528.3
வற்றி ந வறந்து மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) மறிந்து மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெசறிந்தவால்
$கம்ப.09528.4
ேபா அrந்தமன் துரந்த புங்க வாளி ெபாங்கினா $கம்ப.09529.1
ஊ எrந்தநாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் $கம்ப.09529.2
ந எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ெநடுந் $கம்ப.09529.3
ேத எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரதம்

சிரம் ெபாடிந்து
சிந்தேவ $கம்ப.09529.4
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்கள் ேவல்ேகளாடு
ேதாள்கள் ேப அரா எனத் $கம்ப.09530.1
துடித்த யாைனமீ து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாெதவுடங்கு சூரதம் $கம்ப.09530.2
மடித்த வாய ெசந்தைலக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புரண்ட வானின் மின்
$கம்ப.09530.3
இடித்த வாயின் இற்ற மாமைலக் குலங்கள் என்னேவ $கம்ப.09530.4
ேகார ஆளி சீயம் மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) கூளிேயாடு ஞாளியும் $கம்ப.09531.1
ேபார வாளிேனாடு ேதகள் நூறு ேகாடி ெபான்றுமால் $கம்ப.09531.2
நார ஆளி ஞால ஆளி ஞான ஆளி நாந்தகப் $கம்ப.09531.3
பார வாளி வர ஆளி ஏக வாளி பாயேவ $கம்ப.09531.4

ஆழி ேபற்ற ேத அழுந்தும் ஆள் அழுந்தும் ஆடூளாடும் $கம்ப.09532.1
சூழி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா அழுந்தும் வாசியும்
சுrக்குமால் $கம்ப.09532.2
பூழி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்களம் குளம்படப்
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப $கம்ப.09532.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
அன்ன ேசாr நrனுள் அேரா $கம்ப.09532.4
அற்று ேமல் எழுந்தவன் சிரங்கள் தம்ைம அண்மி ேமல் $கம்ப.09533.1
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுடூளா ஒதுங்குவா $கம்ப.09533.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழ்
 தைலக் குலங்கள்
ெசால்லு கல்லின் மாrேபால் $கம்ப.09533.3
எற்றும் என்றும் பாrன் எங்கும் வாழுவா இரங்குவா $கம்ப.09533.4
மைழத்த ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) வழ்வது

என்ன வான மானம் வாைடயின்
$கம்ப.09534.1
சுழித்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்வது

என்ன
மண்ணின்மீ து துன்னுமால் $கம்ப.09534.2
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கு கால மாr_ெப.(மாr.)
அன்ன வாளி ஓளியால் $கம்ப.09534.3
விழித்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானின் ஊடு
ெமாய்த்த ெபாய்ய ெமய் எலாம் $கம்ப.09534.4
தெயமூவ ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடக் கலங்கள் விடுவசில
சுடுகைணகள் சிைலயில் ேகாலி $கம்ப.09535.1
எய்வ சில_ெப.(சில_ெப.) எறிவ சில_ெப.(சில_ெப.) எற்றுவ மைலகள்
பலவும் ஏந்திப் $கம்ப.09535.2

ெபய்வ சில_ெப.(சில_ெப.) பிடித்தும் எனக் கடுத்து உறுவ பைடக்கலங்கள்
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) வாயால்
$கம்ப.09535.3
ைவவ சில_ெப.(சில_ெப.) தெழழுப்ப சில_ெப.(சில_ெப.) திrவ
சில_ெப.(சில_ெப.) வயவ மன்ேனா $கம்ப.09535.4
ஆப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அடப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அடுத்து
அடுத்ேத பைடக் கலங்கள் அள்ளி அள்ளித் $கம்ப.09536.1
தூப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மூவிைலேவல் துரப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
கரப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) சுடுதத் ேதான்றப் $கம்ப.09536.2
பாப்ப பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரையப் பறிப்ப
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) பகேலாைனப் பற்றிச்
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09536.3
காப் பருவ ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என ேவக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட
அரக்க கணிப்பு இலாதா $கம்ப.09536.4
எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் பைடகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09537.1
முறிந்தன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணகள் பட முற்றின சுற்றின ேதரும்
மூrமாவும் $கம்ப.09537.2
ெநறிந்தன குஞ்சிேகளாடும் ெநடுந்தைலகள் உருண்டன ேப இருளின்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09537.3
பிறிந்தனன் ெவய்யவன் என்னப் ெபயந்தனன் மீ து
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாளான் $கம்ப.09537.4
ெசால்
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலி
அரக்க ெதவுடுகவசம் துகள்படுக்கும் துணிக்கும் யாக்ைக $கம்ப.09538.1

வில் அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிடல்
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடல்
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல்
ேமல் வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09538.2
கல் அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைக
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யமள்ள கமலத்ேதாடு $கம்ப.09538.3
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருநாடன் ெநடுஞ்சரம் என்றால் எவக்கும் நிற்கலாேமா $கம்ப.09538.4
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் ைக இழந்தும் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) இழந்தும்
பருமக் கட்டின் $கம்ப.09539.1
ேமல் இழந்தும் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இழந்தும் விழுந்தன என்குந அல்லால்
ேவைல அன்ன $கம்ப.09539.2
மால் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலேபால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09539.3
ேதால் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுழில் ஒன்றும்
ெசால்லினா இல்ைல ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுரகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09539.4

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசல்வன சத ேகாடிகள் விண்ேமல் நிமி விசிகக்
$கம்ப.09540.1
ேகால் ெசல்வன சதேகாடிகள் ெகாைல ெசய்வன மைலய $கம்ப.09540.2
ேதால் ெசல்லன சதேகாடிகள் துரகம் ெதவுட இரதக் $கம்ப.09540.3
கால் ெசல்வன சதேகாடிகள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அைவ கடிவான்
$கம்ப.09540.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில்லிைய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைலயின்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏைழயும் உடற்றும் $கம்ப.09541.1
ெபரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவ சரமாமைழ ெபய்வா $கம்ப.09541.2
ெபாரு வில்லவ கைண மாrகள் ெபாடியாம் வைக ெபாழிய $கம்ப.09541.3
திருவில்லிகள் தைலேபாய் ெநடுமைலேபால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிைதவா
$கம்ப.09541.4
நூறாயிர மதயாைனயின் வலிேயா என நுவல்ேவா $கம்ப.09542.1
மாறு ஆயின ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகால் பட மைலேபால
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மறிவா $கம்ப.09542.2
ஆறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உள ஆகுவ அழி ெசம்புனல் அைவபுக்கு
$கம்ப.09542.3
ஏறாது எறிகடல் பாய்வன சின மால் கr இனமால் $கம்ப.09542.4
மழு அற்று உகும் மைல அற்று உகும் வைள அற்று உகும் வயிரத்து $கம்ப.09543.1
எழு அற்று உகும மூ இைல அற்று உகும் அயில் அற்று உகும் எறிேவல்
$கம்ப.09543.2
பழு அற்று உகும் மத ெவங் கr பr அற்று உகும் இரதக் $கம்ப.09543.3

குழு அற்று உகும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவங்கைண ெதவுைட ெபற்றது ஓ
குறியால் $கம்ப.09543.4
ஒருகாைலயின் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறும் உயி யாைவயும்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09544.1
வருகாலனும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தூதரும்
நமன்தானும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரப்பின் $கம்ப.09544.2
இரு கால் உைடயவ யாவரும் திrந்தா இைளத்திருந்தா $கம்ப.09544.3
அருகு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ஆறு ஏகல
அயந்தா $கம்ப.09544.4
அடுக்கு உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
மதயாைனயும் அழிேதகளும் பrயும் $கம்ப.09545.1
ெதவுடுக்குற்றன விசும்பு ஊடு உறச் சுமந்து ஓங்கின எனினும் $கம்ப.09545.2
மிடுக்குற்றன கவந்தம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடலின்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09545.3
நடுக்குற்றன பிணக் குன்றுகள் உயி நண்ணின என்ன $கம்ப.09545.4
பட்டா உடல்படு ெசம்புனல் திருேமனியில் படலால் $கம்ப.09546.1
கட்டு ஆ சிைலக் கரு ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) புைரவான் கைடயுகநாள்
$கம்ப.09546.2
சுட்டு ஆசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுடேரான் எனப் ெபாலிந்தான் $கம்ப.09546.3

ஒட்டா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) குளித்து எழுந்தாைனயும்
ஒத்தான் $கம்ப.09546.4
த ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் ேபாய் $கம்ப.09547.1
மாயம் தம மடிகின்றன எனவும் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) குைறயா $கம்ப.09547.2
காயத்திைட உயி உண்டிட உடன்ெமாய்த்து எழு களியால் $கம்ப.09547.3
ஈ ஒத்தன நிருதக்குலம் நறவு ஒத்தனன் இைறவன் $கம்ப.09547.4
ெமாய்த்தாைர ஓ இைமப்பின்தைல முடுகத் ெதவுடு சிைலயால் $கம்ப.09548.1
ைதத்தான் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பசுங்காய் ஒத்தன சரத்தால் $கம்ப.09548.2
ைகத்தா ெநடுந்ேதரும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களிறும் களத்து அழுந்தக்
$கம்ப.09548.3
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம் வைக வழுவாச் சரக் குழுவால் $கம்ப.09548.4
பிrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) இrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) பிைழத்தா
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உைழத்தா $கம்ப.09549.1
புrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெநrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புரண்டா
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உருண்டா $கம்ப.09549.2
எrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) கrந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) எழுந்தா
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) விழுந்தா $கம்ப.09549.3
ெசாrந்தா குடல் துமிந்தா தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிடந்தா எதி ெதவுடந்தா
$கம்ப.09549.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) குண்டலம் வலயம் குைழ மகரம் சுட
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) $கம்ப.09550.1
அணி கண்டிைக கவசம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) முதல
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $கம்ப.09550.2

துணிவு உண்டவ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிந்தின ெதவுடகின்றன
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09550.3
திணி ெகாண்டலினிைட மின்குலம் மிளிகின்றன சிவண $கம்ப.09550.4
முன்ேன உளன் பின்ேன உளன் முகத்ேத உளன் அகத்தின் $கம்ப.09551.1
தன்ேன உளன் மருங்ேக உளன் தைலேமல் உளன் மைலேமல் $கம்ப.09551.2
ெகான்ேன உளன் நிலத்ேத உளன் சும்ேப உளன் ெகாடிேயா $கம்ப.09551.3
என்ேன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடுப்பு என்றிட ஞ் சாrைக திrந்தான்
$கம்ப.09551.4
ேநrனன் என் ேநrனன் என்று யாவரும்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09552.1
ெபான் ேநவரு வrவில் கரத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாளr ெபாருவான்
$கம்ப.09552.2
ஓன்னா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடப் ேபா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) எனினும்
$கம்ப.09552.3
அல்ேநரவ உடேன திr நிழேல எனல் ஆனான் $கம்ப.09552.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) படுகடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பைகயின் $கம்ப.09553.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பல உள என்னினும் விைனயம் பல தெரழுயா
$கம்ப.09553.2
கள்ளம் பட ெபருமாையயின் கரந்தா உருப் பிறந்தா $கம்ப.09553.3
உள் அன்றியும் புறத்ேதயும் உற்று உளனாம் என உற்றான் $கம்ப.09553.4
நானாவிதப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாrைக திrகின்றது நவிலா
$கம்ப.09554.1

ேபானான் இைட புகுந்தான் எனப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ெகாள்கில $கம்ப.09554.2
தானாவதும் உணந்தான் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கணும் தாேன $கம்ப.09554.3
ஆனான் விைன துறந்தான் என இைமேயாகளும் அயித்தா $கம்ப.09554.4
சண்டக் கடு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இைட துணிந்து
எற்றிட தைரேமல் $கம்ப.09555.1
கண்டப் படு மைலேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரம்ேபால் கடுந்
ெதவுழிேலா $கம்ப.09555.2
துண்டம் பட கடுஞ் சாrைக திrந்தான் சரம் ெசாrந்தான் $கம்ப.09555.3
அண்டத்திைன அளந்தான் எனக் கிளந்தான்
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றான் $கம்ப.09555.4
களியாைனயும் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதகளும் கடும் பாய் பrக்கணனும்
$கம்ப.09556.1
ெதளி யாளியும் முரண் சீயமும் சின வரதம்

திறமும் $கம்ப.09556.2
ெவளி வானகம் இலதாம் வைக
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணம் ேப $கம்ப.09556.3
நளி மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) பல தாவினன்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிடந்தான் $கம்ப.09556.4
அம்பரங்கள் ெதவுடும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆைடயும் $கம்ப.09557.1
அம்பரங்ெகௗ◌ாடும் களி யாைனயும் $கம்ப.09557.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அரங்க அழுந்தின ேசாrயின் $கம்ப.09557.3
அம்பரங்கம் அருங்கலம் ஆழ்ந்து என $கம்ப.09557.4

தம் மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) சலத்த மைலத்தைல
$கம்ப.09558.1
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) உற்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறுவ மீ ளுவ $கம்ப.09558.2
தெமமூமுைனச் ெசரு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசங்ைகயால் $கம்ப.09558.3
அம் மைனக்குலம் ஆடுவ ேபான்றேவ $கம்ப.09558.4
ேகட கங்கண வன்ைகெயாடும் கிள $கம்ப.09559.1
ேகடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன $கம்ப.09559.2
ேகடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கிளகின்ற களத்த நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
$கம்ப.09559.3
ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தேவ $கம்ப.09559.4
அங்கதம் களத்து அற்று அழிந்தாெராடும் $கம்ப.09560.1
அம் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) களத்து அற்று அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உற்றவால்
$கம்ப.09560.2
புங்கவன் கைணப் புட்டில்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09560.3
புங்க வன்கைணப் புற்று அரவம் ெபார $கம்ப.09560.4
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ேச கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காநிறக் கண்டக $கம்ப.09561.1
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) வாளி படத் துணிந்து யாைனயின் $கம்ப.09561.2
வயிறுேதாறும் மைறவன வானிைடப் $கம்ப.09561.3
புயல்ெதவுறும் புகு ெவண்பிைற ேபான்றேவ $கம்ப.09561.4
ெவன்றி வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எயிறும் விடா மதக் $கம்ப.09562.1

குன்றின் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மருப்பும் குவிந்தன $கம்ப.09562.2
என்றும் என்றும் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளம்பிைற
$கம்ப.09562.3
ஒன்றி மாநிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் $கம்ப.09562.4
ஓவிலா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உந்து உதிரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கம்ப.09563.1
பாவி ேவைல உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) பரத்தலால் $கம்ப.09563.2
தவுேதாறும் இனிது உைற ெசய்ைகயா $கம்ப.09563.3
ஈவு இலாத ெநடுமைல ஏறினா $கம்ப.09563.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.)
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெமய்
உயி ேவைலயும் $கம்ப.09564.1
புண் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனலின்
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.09564.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.)
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேப
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.09564.3
கண் நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வில் ெதவுழில் கல்விேய $கம்ப.09564.4
ெசறுத்த வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெபரும்பைட சிந்தின $கம்ப.09565.1
ெபாறுத்த ேசாr புகக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கன $கம்ப.09565.2
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நrன் ெசறிந்தன எங்கணும்
$கம்ப.09565.3

அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மீ னம் உலந்த அனந்தேம
$கம்ப.09565.4
ஒல்வேத இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) யூகத்ைதக் $கம்ப.09566.1
ெகால்வேத நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குன்று அன்ன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம் $கம்ப.09566.2
ெவல்வது ஏதும் இலாைமயின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பைல $கம்ப.09566.3
ெமல்வேத என வன்னி விளம்பினான் $கம்ப.09566.4
ேகால் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுந்தாமுனம்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.09567.1
ேமல் விழுந்திடினும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வயுமால்

$கம்ப.09567.2
கால் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அன்ன காட்சியீ $கம்ப.09567.3
மால் விழுந்துளி ேபாலும்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந $கம்ப.09567.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபருெவள்ளம் அைரபடத் $கம்ப.09568.1
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்பது பின்பு இனி என்ெசய
$கம்ப.09568.2
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உற்று உடேன எனப்
பன்னினான் $கம்ப.09568.3
நாயகற்கு ஓ உதவிைய நல்குவான் $கம்ப.09568.4
உற்று உருத்து எழு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உடன்று எழா $கம்ப.09569.1

சுற்று முற்றும் வைளந்தன தூவின $கம்ப.09569.2
ஒற்ைற மால் வைரேமல் உய தாைரகள் $கம்ப.09569.3
பற்றி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என பல் பைட
$கம்ப.09569.4
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந்தன எய்தன கூறு உறத்
$கம்ப.09570.1
தறித்து ேதரும் களிறும் தைரப்பட $கம்ப.09570.2
மறித்து வாசி துணித்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மாப்பைட
$கம்ப.09570.3
தெறழுத்துச் சிந்த சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிந்தினான் $கம்ப.09570.4
வாய் விளித்து எழு பல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளியில் $கம்ப.09571.1
ேபாய் விளித்த குருதிகள் ெபாங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.09571.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) விளிப்ப நடிப்பன ெபட்பு உறும் $கம்ப.09571.3
த விளிப்பு உறு தபம் நிகத்தவால் $கம்ப.09571.4
ெநய்ெகாள் ேசாr நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்கடல் $கம்ப.09572.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆைடயள் அன்ன
ெசஞ்சாந்தினள் $கம்ப.09572.2
ைவய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெபாலிந்தனள் மங்கலச் $கம்ப.09572.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாலம் புைனந்த அன்ன
ெசய்ைகயாள் $கம்ப.09572.4
உப்பு ேதனு ெநய் ஒண்தயி பால் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) $கம்ப.09573.1

அப்பு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்று உைரக்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஆழிகள் $கம்ப.09573.2
துப்புப் ேபால் குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சுற்றலால் $கம்ப.09573.3
தப்பிற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர இன்று ஓ தனுவினால்
$கம்ப.09573.4
ஒன்றுேம ெதவுைட ேகால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடிகள் $கம்ப.09574.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்வன
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இளம்பிைற $கம்ப.09574.2
அன்றுேபால் எனல் ஆகியது அச்சிைல $கம்ப.09574.3
என்று மாள்வ எதித்த இராக்கத $கம்ப.09574.4
எடுத்தவ இைரத்தவ எrந்தவ ெசறிந்தவ மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு எதிேர
$கம்ப.09575.1
தடுத்தவ சலித்தவ சrந்தவ
ப்rந்தவ_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.) தனிக்
களிறுேபால் $கம்ப.09575.2
கடுத்தவ கலித்தவ கறுத்தவ ெசறுத்தவ
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சரம் ேமல் $கம்ப.09575.3
ெதவுடுத்தவ துணிந்தவ ெதவுடந்தன கிடந்தன துரந்த கைணயால்
$கம்ப.09575.4
ெதவுடுப்பது சுடப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நிைரத்தைவ
துரந்த துைறேபாய்ப் $கம்ப.09576.1
படுப்பது வயப் பைடஞ ஆயிரைர அன்று பதினாயிரவைர $கம்ப.09576.2

கடுப்பு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கருத்தும்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கட்புலன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கருதல் கல்வி
இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கம்ப.09576.3
எடுப்பது படப் ெபாருவது அன்றி இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசய்வது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) உளேதா $கம்ப.09576.4
தூசிெயாடு ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) இரு ைகயிெனாடு ேபரணி கைடக்குைழ
ெதவுகுத்து $கம்ப.09577.1
ஊசி நுைழயா வைக சரத்து அணி வகுக்கும் அைவ
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயிைர
$கம்ப.09577.2
ஆைசகைள உற்று உருவும் அப்புறமும்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதன் இப்புறமும் உளா
$கம்ப.09577.3
ஈசன் எதி உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஒ
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) எவேனா $கம்ப.09577.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நகுவடிக் கைணகள் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அனல் ஒத்தன
உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலைவக் $கம்ப.09578.1
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) நிகத்தன அரக்க மைல ஒத்தன
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதமா $கம்ப.09578.2
மானவன் வயப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வசுவைல

ஒத்தன வைலக்குள் வழுவா
$கம்ப.09578.3
மீ னகுலம் ஒத்தன கடற்பைட இனத்ெதவுடும் விளிந்து அவிதலால் $கம்ப.09578.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இறுதிக் கடுகும் மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடேன
$கம்ப.09579.1

பூழி என உக்கு
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
வைரகள் ஒத்தன அரக்க ெபாருவா $கம்ப.09579.2
ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உற்று உயிகள் யாைவயும் முருக்கி
இறுதிக் கணில் எழும் $கம்ப.09579.3
ஆழிையயும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தன அைலக்கும் நிருத
$கம்ப.09579.4
மூல முதல் ஆய் இைடயும் ஆய் இறுதி ஆய் எைவயும் முற்றும் முயலும்
$கம்ப.09580.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எனல் ஆயினன் இராமன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரக்க கைட நாளில் விளியும் $கம்ப.09580.2
கூலம் இல் சர அசரம் அைனத்திைனயும் ஒத்தன குைரகடல் எழும் $கம்ப.09580.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) எனல் ஆயினன் இராமன்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மீ னம் எனல் ஆயினகளால் $கம்ப.09580.4
வஞ்ச விைனெசய்து ெநடுமன்றில் வளன் உண்டு கr
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ஆ $கம்ப.09581.1
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உைடேயாகள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒத்தன
அரக்க அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடிேயான்
$கம்ப.09581.2
நஞ்ச ெநடுநrைனயும் ஒத்தனன் அடுத்து அதைன நக்குநைரயும் $கம்ப.09581.3
பஞ்சம் உறுநாளில் வறிேயாகைளயும் ஒத்தன அரக்க படுவா $கம்ப.09581.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒருநூறுபடும் ேவைலயில்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயும் இலங்ைக நகரும் $கம்ப.09582.1

பள்ளெமாடு ேமடு தெரழுயாத வைக ேசா குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பம்பி எழலும்
$கம்ப.09582.2
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதிளும் புறமும்
ஒன்றும் அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அலறி
ஓடினகளால் $கம்ப.09582.3
கள்ள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மான்விழி அரக்கிய கலக்கெமாடு கால்கள்
குைலவா $கம்ப.09582.4
நங்கின ெநருங்கின முருங்கின உைலந்து உலகின் நளும் மைலேபால்
$கம்ப.09583.1
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)

ெபரும்பிணம் விசும்பு உற
அசும்புபடுேசாr விrவுற்று $கம்ப.09583.2
ஓங்கின ெநடும்பரைவ ஒத்து உயர_குைற.எச்.(உய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எத்திைசயும் உற்று எதி உற $கம்ப.09583.3
தாங்கின பைடத்தைலவ நூறுசத ேகாடிய
தடுத்தல்_ெதா.ெப.(தடு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயா $கம்ப.09583.4
ேதரும் மத மாவும் வைர ஆளிெயாடு வாசி மிகு சீயம் முதலா $கம்ப.09584.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைவ யாைவயும்
நடாயின கடாயினகள் உந்தினகளால் $கம்ப.09584.2
காரும் உரும் ஏறும் எr ஏறும் நிக ெவம்பைடெயாடு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
கடிதின் $கம்ப.09584.3
தூரும் வைக தூவின துரந்தனகள் எய்தன ெதவுடந்தனகளால் $கம்ப.09584.4
வம்மின் அட வம்மின் எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நுமது ஆ உயி வரங்கள் பிறவும் $கம்ப.09585.1
தம்மின் என இன்னன ெமாழிந்து எதி ெபாழிந்தன தடுப்ப அrயவாம் $கம்ப.09585.2

ெவம்மின் என ெவம்பகழி ேவைல என ஏயினன்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) விைனேயா $கம்ப.09585.3
தம் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அைனத்ைதயும் முைனந்து எதி தடுத்தனன் தனித்
தனி அேரா $கம்ப.09585.4
அக்கைணைய அக்கணம் அறுத்தன ெசறுத்து இகல் அரக்க
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09586.1
புக்கு அைணயல் உற்றன மைறத்தன புயற்கு அதிகம் வாளி ெபாழிவா
$கம்ப.09586.2
திக்கு அைண வகுத்தன எனச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநருங்கின ெசருக்கின் மிைகயால் $கம்ப.09586.3
முக்கணைன உற்று அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெமாழிந்தனகளால் $கம்ப.09586.4
பைடத் தைலவ உற்று ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) மும்மடி இராவணன் எனும்
படிைமேயா $கம்ப.09587.1
கிைடத்தன அவக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணக்கு இைல வைளத்தன
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் $கம்ப.09587.2
அைடத்தன தெழழுத்தன அழித்தன தனித்து உளன் இராமன் அவேரா
$கம்ப.09587.3
துைடத்தன எம் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) என உற்றன இனிச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பணித்தி சுடேராய் $கம்ப.09587.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கைண எய்துவதன் முன்பு இைட
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இவகள் ஏழு உலகமும்
$கம்ப.09588.1

ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைண மாமுகில் எனப்புைட
வைளத்தன பிடித்தனகள் ேபாய் $கம்ப.09588.2
ைவது அகலின் அல்லது மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பைட ெகாடிப்பைட
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வலிதான் $கம்ப.09588.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திருமாலிெனாடு உனக்கும் அrது
என்றன திைகத்து விழுவா $கம்ப.09588.4
அஞ்சி அயரன்மின் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எத்தைனய ஆயிடினும்
அத்தைனவரும் $கம்ப.09589.1
பஞ்சி எr உற்றது என ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவ
இந்த உைர பண்டும் உளதால் $கம்ப.09589.2
நஞ்சம் அமுதத்ைத நனிெவன்றிடினும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதைன
$கம்ப.09589.3
வஞ்ச விைன ெபாய்க் கருமம் ெவல்லினும் இராமைன
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வஞ்சக கடவா $கம்ப.09589.4
அரக்க உள ஆசில அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடணன்

அலாது உலகின்
ஆவி உைடயா $கம்ப.09590.1
இரக்கம் உளது ஆகியது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வளகின்றது இனிந
$கம்ப.09590.2
கரக்க முைழேதடி உழல்கின்றிலிகள் இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கடும்பகலிேல $கம்ப.09590.3

குரக்கின் முதல் நாயகைன ஆளுைடய ேகாள் உழுைவ
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவைர
$கம்ப.09590.4
என்று பரமன் பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான்முகனும் அன்ன
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) இைசதலும் $கம்ப.09591.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல ஆறினகள்
வானவகள் மானவனும் ேநமி எனலாம் $கம்ப.09591.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாrயினும் ேமலன துரந்து விைரவில் $கம்ப.09591.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குல மால் வைரகள் மானு
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) குவித்தனன் அேரா
$கம்ப.09591.4
மகர மறி கடலின் வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வய நிருத $கம்ப.09592.1
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறுவ உயி $கம்ப.09592.2
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) விரவ
அமர பழ $கம்ப.09592.3
நகரம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அருக நைவய நலிவுபட $கம்ப.09592.4
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவுளி
தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிய உறுகழல்கள் $கம்ப.09593.1
தகளியுற வலிய தைலகள் அறு தைலவ $கம்ப.09593.2
துகளின் உடல்கள் விழ உயிகள் சுர உலகின் $கம்ப.09593.3
மகளி_ெப.) வன முைலகள் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09593.4

மைலயும் மறி கடலும் வனமும் வறு நிலமும் $கம்ப.09594.1
உைலவு இல் அமர உைற உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உயிெகௗ◌ாடு
$கம்ப.09594.2
தைலயும் உடலும் இைட தழுவு தவழ்குருதி $கம்ப.09594.3
அைலயும் மrயது ஒருதிைசயும் இலது அணுக $கம்ப.09594.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசருநிகழும் அளவின்
எதிெபாருத $கம்ப.09595.1
விைனயமுைட முதல்வ எவரும் உடன் விளிய $கம்ப.09595.2
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பைட ெநளிய வயவ அழி
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கம்ப.09595.3
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைசயின் எழுதுவைல
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09595.4
இrயல் உறுபைடைய நிருத இைட விலகி $கம்ப.09596.1
எrகள் ெசாrயும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விழிய இழுைதயகள் $கம்ப.09596.2
திrக திrக என உரறு தெழறுகுரல $கம்ப.09596.3
கrகள் அrகள் பr கடிதின் எதி கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.09596.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெசவிடுபட மைழகள் உதிர உய $கம்ப.09597.1
அலகு இல் மைல குைலய அமர தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதிர $கம்ப.09597.2
இலகு ெதவுடு பைடகள் இடிெயாடு உரும் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
$கம்ப.09597.3
விலகியது திமிரம் வைளயும்வைக வைளய $கம்ப.09597.4
அழகிது அழகிது என அழகன் உவைகெயாடு $கம்ப.09598.1

பழகும் அதிதியைர எதிெகாள் பrசுபட $கம்ப.09598.2
விைழவின் எதிர அதி எrெகாள் விr பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.09598.3
மைழகள் முைற ெசாrய அமர மல ெசாrய $கம்ப.09598.4
தினகரைன அணவு ெகாடிகள் திைச அைடவ $கம்ப.09599.1
சினவு ெபாரு பrகள் ெசறிவ அணுக உய $கம்ப.09599.2
அனகெனாடும் அமrன் முடுகி எதிர எழு $கம்ப.09599.3
கனக வைர ெபாருவ கதிெகாள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இரதம் $கம்ப.09599.4
பாறு படு சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பட
$கம்ப.09600.1
நறுபடும் இரத நிைரயின் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09600.2
ேவறு பட படர இரவி சுட வைலயம் $கம்ப.09600.3
மாறுபட உலகின் மைலகள் அளறு பட $கம்ப.09600.4
அருகு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திrய அலகு இல் மைல குைலய $கம்ப.09601.1
உருகு சுடகள் இைட திrய உரனுைடய $கம்ப.09601.2
இருைக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) திrய
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) குயவ $கம்ப.09601.3
திrைக என உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) முழுதும் முைற திrய $கம்ப.09601.4
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) அயனும் எழு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அமர
பதி $கம்ப.09602.1
அவனும் அமரகுலம் எவரும் முனிவெராடு $கம்ப.09602.2
கவனம் உறு கரணம் இடுவ கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) இனமும் $கம்ப.09602.3

நமனும் வrசிைலயும் அறனும் நடன் நவில $கம்ப.09602.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) திrபுவன நிைலய ெசரு இதைன $கம்ப.09603.1
ஏவ அறிவுறுவ இறுதி முதல் அறிவின் $கம்ப.09603.2
மூவ தைலகள் ெபாதி எறிவ அற முதல்வ $கம்ப.09603.3
பூைவ நிறவ என ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) முைற புகழ $கம்ப.09603.4
எய்யும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏழு கடலும் இடு
$கம்ப.09604.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பr
ஆஞூளாடு இரதம் விழ $கம்ப.09604.2
ஒய்ெயன் ஒருகதியின் ஓட உண அமர $கம்ப.09604.3
ைககள் என அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) கால்கள் கதி குைலவ $கம்ப.09604.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இரதம் அயல் $கம்ப.09605.1
பண்ணு புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பைட வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ெதவுகு பகுதி $கம்ப.09605.2
புண்ணின் இடுகுறிகள் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) என விரவி $கம்ப.09605.3
எண்ணுவன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல
நுைழவ $கம்ப.09605.4
சுருக்கம் உற்றது பைட சுருக்கத்தால் இனிக் $கம்ப.09606.1
கரக்க மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்து என்னும் கண்ணினால் $கம்ப.09606.2
அரக்கருக்கு அன்று ெசலவு அrயதாம் வைக $கம்ப.09606.3
சரக் ெகாடு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சைமத்து இட்டான்
அேரா $கம்ப.09606.4

மாலிைய மாலியவாைன மால் வைர $கம்ப.09607.1
ேபால் உயி கயிடைன மதுைவ ேபான்று உளா $கம்ப.09607.2
சாலிைக யாக்ைகய தணிப்பு இல் ெவஞ்சர $கம்ப.09607.3
ேவலிையக் கடந்தில உலைக
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உளா $கம்ப.09607.4
மாண்டவ மாண்டு அற மற்று உடூளா எலாம் $கம்ப.09608.1
மீ ண்டன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ஏழு ேவைலயும் $கம்ப.09608.2
மூண்டு உற முருங்கிய ஊழிக்
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.09608.3
தூண்டுறு சுட சுட சுருங்கித் ெதவுக்கேபால் $கம்ப.09608.4
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் $கம்ப.09609.1
அரம் சுடு குலிச ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அமர ேவந்தனும் $கம்ப.09609.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுடுகிற்கில ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நாமுைட
$கம்ப.09609.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சுடும்
$கம்ப.09609.4
ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உண்டு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஆழி சூழ்
$கம்ப.09610.1
மா இரு ஞாலத்ைத மறிக்கும் வன்ைமேயா $கம்ப.09610.2
ேமயின ெபரும்பைட இதைன ஓ விலால் $கம்ப.09610.3
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்து ெகான்றனன் $கம்ப.09610.4
இைட படும் படாதன இைமப்பிேலா பைட $கம்ப.09611.1

புைடபட வலம்ெகாடு விலங்கிப் ேபாகுமால் $கம்ப.09611.2
பைட படும் ேகாடி ஓ பகழியால் பழிக் $கம்ப.09611.3
கைட படும் அரக்கதம் பிறவி கட்டமால் $கம்ப.09611.4
பண்டு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்தவேனாடும் பண் அைம $கம்ப.09612.1
குண்ைடயின் பாகனும் பிறரும் கூடினா $கம்ப.09612.2
அண்டகள் விசும்பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆக்கினா உைழக் $கம்ப.09612.3
கண்டிலம் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாயக் கள்வனால் $கம்ப.09612.4
ெகான்றனன் இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி ேகாடி ேமற்று $கம்ப.09613.1
அன்று எனின் பதுமம் அன்றாயின் ெவள்ளமா $கம்ப.09613.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி நிைனவது என் பிற
$கம்ப.09613.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என நிைனக என வன்னி ஓதினான் $கம்ப.09613.4
விழித்துேமா இராவணன் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.09614.1
பழித்துேமா நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
படுவது அஞ்சினால் $கம்ப.09614.2
அழித்தும் ஓ பிறப்பு உறா ெநறிெசன்று அண்ம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கம்ப.09614.3
கழித்தும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆக்ைகைய புகைழக் கண்ணுற
$கம்ப.09614.4

இடுக்கினில் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
எண்ணுேவம் எனின் $கம்ப.09615.1
அடுத்த கூ வாளியின் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) நங்கேலாம் $கம்ப.09615.2
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகத்தினால் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனிக் $கம்ப.09615.3
ெகாடுத்தும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி என ஒருைம கூறினான் $கம்ப.09615.4
இளக்க அரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ஈக்கும் ஆறு எலாம் $கம்ப.09616.1
அளக்கrன் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என பதங்கம்
ஆரழல் $கம்ப.09616.2
விளக்கினில் வழ்ந்தென

விதிெகாடு உந்தலால் $கம்ப.09616.3
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து அடத்தன
மைலயின் ேமனியா $கம்ப.09616.4
மழு எழு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேகால் வைலயம் நாஞ்சில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கம்ப.09617.1
எழு அயில் குந்தம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஈட்டி ேதாமரம் $கம்ப.09617.2
கழு இகல் கப்பணம் முதல ைகப்பைட $கம்ப.09617.3
ெதவுழுவினில் புலி_ெப.(புலி_ெப.) அனான் உடலில் தூவினா $கம்ப.09617.4
காந்தருப்பம் எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப் பைட $கம்ப.09618.1
ேவந்தருக்கு அரசனும் வில்லின் ஊக்கினான் $கம்ப.09618.2
பாந்தளுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என பறைவக்கு ஏறு என $கம்ப.09618.3
ேபாந்து உருத்தது ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ேபாக்கைண $கம்ப.09618.4

மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கண் அைமந்தன ஐம் முகத்தன $கம்ப.09619.1
ஆன்ற ெமய் தழலன புனலும் ஆடின $கம்ப.09619.2
வான்ெதவுட நிமிவன வாளி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.09619.3
ேதான்றின புரம் சுடும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேதாற்றத்த $கம்ப.09619.4
ஐ இரு ேகாடிய அரக்க ேவந்தகள் $கம்ப.09620.1
ெமாய் வலி வரகள்

ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முற்றுற
$கம்ப.09620.2
எய் எனும் மாத்திரத்து அவிந்தது என்பரால் $கம்ப.09620.3
ெசய் தவத்து இராவணன் மூலச் ேசைனேய $கம்ப.09620.4
மாப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவுகள் ஏழும் மாதிரம் $கம்ப.09621.1
பாப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பாதலம் அத்து
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல் வைகக்
$கம்ப.09621.2
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அரு மைலகளும் பிறவும் காப்பவ $கம்ப.09621.3
யாப்புறு காதல_ெப.(காதல_ெப.) இராவணற்கு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.09621.4
மாத்தட ேமருைவ வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுட $கம்ப.09622.1
ேகாத்து அகல் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இைட அணியும் ெகாள்ைகயா $கம்ப.09622.2
பூத் தவிசு உகந்தவன் புகன்ற ெபாய் அறு $கம்ப.09622.3
நாத் தழும்பு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்த
நண்ணினா $கம்ப.09622.4

நம்முள் ஈண்டு ஒருவைன
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எனின் $கம்ப.09623.1
ெவம்முைன இராவணன் தைனயும் ெவல்லுமால் $கம்ப.09623.2
இம்ெமன உடன் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசருேமா $கம்ப.09623.3
ெசம்ைமயின் தனித்தனிச் ெசய்துேமா ெசரு $கம்ப.09623.4
எல்ேலாம் எல்ேலாம் ஒன்றி
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இந் ெநடிேயாைன
$கம்ப.09624.1
வல்ேல வல்ல ேபாவலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலேயாேமல்
$கம்ப.09624.2
ெவல்ேலாம் ெவல்ேலாம் என்றனன் வன்னி மிடேலாரும் $கம்ப.09624.3
ெதவுல்ேலான் ெசால்ேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அஃேத துணிவுற்றா
$கம்ப.09624.4
அன்னா தாமும் ஆகலி ஏழும் என ஆத்தா $கம்ப.09625.1
மின் ஆ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) இற்று உறும் என்ேற விளிசங்கம் $கம்ப.09625.2
ெகான்ேன ஊதி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைட ெகாட்டிக் ெகாடு சாந்தா
$கம்ப.09625.3
என் ஆம் ைவயம் என்படும் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) திைச ஏதாம் $கம்ப.09625.4
ஆத்தா அன்னா அன்ன களத்ேத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.09626.1

தத்தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவஞ்சிைல நாைணத் தெறழுப்புற்றான்
$கம்ப.09626.2
ேபத்தான் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முற்றும் அளந்தான் பிறழ்சங்கம்
$கம்ப.09626.3
ஆத்தால் ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி எல்லா உலகுக்கும்
$கம்ப.09626.4
பல் ஆயிர ேகாடிய பல் பைட நூல் $கம்ப.09627.1
வல்லா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெமய்ம்ைம வழங்க வலா
$கம்ப.09627.2
எல்லா உலகங்களும் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா
$கம்ப.09627.3
வில்லாள அரக்கrன் ேமதைகேயா $கம்ப.09627.4
ெவன்றா உலகங்கைள விண்ணவேராடு $கம்ப.09628.1
ஒன்றா உயதானவ யூகம் எலாம் $கம்ப.09628.2
ெகான்றா நிமி கூற்று என எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும்
$கம்ப.09628.3
தின்றா எதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசறிந்தனரால் $கம்ப.09628.4
வைளத்தா மதயாைனைய வன்ெதவுழுவில் $கம்ப.09629.1
தைளத்தா என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனித்தனிேய
$கம்ப.09629.2
உைளத்தா உரும் ஏறு என ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலேபா $கம்ப.09629.3
விைளத்தா இைமேயாகள் ெவதும்பினரால் $கம்ப.09629.4

விண்தய வழங்கிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயில் $கம்ப.09630.1
சுட்டீய நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடச்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09630.2
கண்தயும் ஒருங்கு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலால்
$கம்ப.09630.3
உள் த உற ெவந்தன ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.09630.4
ேத ஆப்பு ஒலி வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

தெழழுப்பு ஒலியும் $கம்ப.09631.1
தா_ெப.(தா_ெப.) ஆப்பு ஒலியும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தாக்கு ஒலியும்
$கம்ப.09631.2
ேபாரால் சிைல நாணி புைடப்பு ஒலியும் $கம்ப.09631.3
காரால் ெபாலியும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆப்பு ஒலியும் $கம்ப.09631.4
எல்லாரும் இராவணேன அைனயா $கம்ப.09632.1
ெவல்லா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இல்லவ ெமய் வலியா $கம்ப.09632.2
ெதவுல்லா பைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுடந்தது
எனா $கம்ப.09632.3
நல்லானும் உருத்து எதி நண்ணினனால் $கம்ப.09632.4
ஊழிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபால்பவ உந்தினேபா $கம்ப.09633.1
ஆழிப் பைட அம்ெபாடும் அற்று அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.09633.2
பாழிக் கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பல் மைழேபால்
$கம்ப.09633.3
வாழிச் சுட வாளி வழங்கினனால் $கம்ப.09633.4
சூேராடு ெதவுடந்த சுடக் கைணதான் $கம்ப.09634.1

தாேராடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் $கம்ப.09634.2
ேதேராடு மடிந்தன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிேரான் $கம்ப.09634.3
ஊேராடு மறிந்தனன் ஒத்து உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்)
$கம்ப.09634.4
ெகால்ேலாடு சுடக் கைண கூற்றின் நிணப் $கம்ப.09635.1
பல்ேலாடு ெதவுடந்தன பாய்தலினால் $கம்ப.09635.2
ெசல்ேலாடு எழு மாமுகில் சிந்தினேபால் $கம்ப.09635.3
வில்ேலாடும் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடல் கரேம
$கம்ப.09635.4
ெசம்ேபாடு உதிரத் திைர ஆழியின் வாய் $கம்ப.09636.1
ெவம்பு ஓடு அரவக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேமல் நிமிரும் $கம்ப.09636.2
ெகாம்ேபாடும் விழுந்தன ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குைறந்து $கம்ப.09636.3
அம்ேபாடும் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடல் கரேம
$கம்ப.09636.4
முன் ஓடு உதிரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மூதுலைகப் $கம்ப.09637.1
பின் ஓடி வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருங்கடல்
வாய் $கம்ப.09637.2
மின்ேனாடும் விழுந்தன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என $கம்ப.09637.3
ெபான் ஓைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr புக்கனவால் $கம்ப.09637.4
மற ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) அரக்க வலக் ைகெயாடும் $கம்ப.09638.1
நறவக் குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்
 நைகவாள் $கம்ப.09638.2

சுறவு ஒத்தன மீ து துடித்து எழலால் $கம்ப.09638.3
இறவு ஒத்தன வாவும் இனப் பrேய $கம்ப.09638.4
தாமச் சுட வாளி தடிந்து அகலப் $கம்ப.09639.1
பாமக் குருதிப் படிகின்ற பைடச் $கம்ப.09639.2
ேசமப் பட ேகடகம் மால்கடல் ேச $கம்ப.09639.3
ஆைமக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒத்தன அத்தைனயால் $கம்ப.09639.4
காம்ேபாடு பதாைககள் கா உதிரப் $கம்ப.09640.1
பாம்ேபாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படிவுற்றனவால் $கம்ப.09640.2
வாம் ேபா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) மைலந்த
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $கம்ப.09640.3
கூம்ேபாடு உய பாய்கள் குைறந்தன ேபால் $கம்ப.09640.4
மண்டப் படு ேசாrயின் வாrயின்வழ்
 $கம்ப.09641.1
கண்டத்த சரத் ெதவுைக கவ்வியதாள் $கம்ப.09641.2
முண்டக் கிளதண்டின முள்ெதவுகுவன் $கம்ப.09641.3
துண்டச் சுறவு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துடித்தனவால்
$கம்ப.09641.4
ெதளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லிெகாள்ேத $கம்ப.09642.1
விளிவு உற்று உக ேவறு உற வழ்வனதாம்

$கம்ப.09642.2
அளிமுற்றிய ேசாrயின் ஆழியின் ஆழ் $கம்ப.09642.3
ஒளிமுற்றிய திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒத்துளவால் $கம்ப.09642.4
நிைலேகாடல் இல் ெவன்றி அரக்கைர ேந $கம்ப.09643.1

ெகாைலேகாடல் நமன் குறி ேகாளுறுேம $கம்ப.09643.2
சிைலேகாடிய ேதாறும் சிரத்திரள் வன் $கம்ப.09643.3
மைல ேகாடியின்ேமலும் மறிந்திடுமால் $கம்ப.09643.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மாபின்மிைசச் ெசறி சாலிைகயின் $கம்ப.09644.1
கண் வாளி கைடச் சிைற கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நுைழந்து $கம்ப.09644.2
எண் வாய் அற ெமாய்த்தன இன் நைற உற்று $கம்ப.09644.3
உண் வாய் வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஒத்தனவால்
$கம்ப.09644.4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) பகலின் $கம்ப.09645.1
கூறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாலில் ஒ கூறு
இைடேய $கம்ப.09645.2
நூறாயிர ேயாசைன நூழில்களால் $கம்ப.09645.3
மாறாது உழல் சாrைக வந்தனனால் $கம்ப.09645.4
நின்றாருடன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல $கம்ப.09646.1
ெசன்றா எதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிைதத்திடலால் $கம்ப.09646.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாைதைய ஓவுறு தன்மகன்ேந $கம்ப.09646.3
ெகான்றான் அவேன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று
ெகாள்வா $கம்ப.09646.4
இங்ேக உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று $கம்ப.09647.1
அங்ேக உணகின்ற அலந்தைலயால் $கம்ப.09647.2

ெவங்ேகாப ெநடும்பைட ெவஞ்சரம் விட்டு $கம்ப.09647.3
எங்ேகனும் வழங்குவ ஏகுவரால் $கம்ப.09647.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உணச்சி இl
$கம்ப.09648.1
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அன்று இதுேவா பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) என்பகளால்
$கம்ப.09648.2
கரவு அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இராம கணக்கு இலரால்
$கம்ப.09648.3
பரைவ மணலின் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) என்பகளால் $கம்ப.09648.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மைலேபால் உயேவான்
$கம்ப.09649.1
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) பைட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒ ஆயிரேம
$கம்ப.09649.2
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உயி உண்டது அலால்
$கம்ப.09649.3
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உயி உண்டதும் உள்ளதுேவா $கம்ப.09649.4
ேதேமல் உள மாெவாடு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தறுகண் $கம்ப.09650.1
காேமல் உள மாகடல்ேமல் உள இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.09650.2
பாேமல் உள உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளரால் $கம்ப.09650.3
ேபாேமல இராம புகுந்து அடவா $கம்ப.09650.4
என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய்த் $கம்ப.09651.1

துன்னும் சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திrயும்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09651.2
பின்னும் அருகும் எதிரும் பிrயான் $கம்ப.09651.3
மன்னன்மகன் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

மயங்கினரால் $கம்ப.09651.4
படு மத கr பr சிந்தின பனி வைர இரதம் அவிந்தன $கம்ப.09652.1
விடுதிைச ெசவிடு பிளந்தன விrகடல் அளறது எழுந்தன $கம்ப.09652.2
அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அவுணதம் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) அலவிழி
அருவிகள் சிந்தின $கம்ப.09652.3
கடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடியவன் ெவஞ்சிைல கண கண கண கண எனும்
ெதவுறும் $கம்ப.09652.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஏறு பைடக்ைக வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

எதி எதி
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாறும் $கம்ப.09653.1
கூன் ஏறு சிைலயும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் ெகாட்பால் $கம்ப.09653.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏறினாகள் ேதரும் மைலகின்ற வயவ ேதரும்
$கம்ப.09653.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறிவந்த ேதேர ஆக்கினான் தனி ஏறு
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09653.4
காய் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைல ஒன்ேறனும் கைணப் புட்டில்
ஒன்றேதனும் $கம்ப.09654.1
தூெயழும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) மைழத் துளித் ெதவுைகயின்
ேமல $கம்ப.09654.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ைககள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) அமலன்
ெசங்ைக $கம்ப.09654.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ைகயும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ைக
ஆய அன்ேற $கம்ப.09654.4
ெபாய் ஒருமுகத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனிதன்
ஆம்புணப்பு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றல் $கம்ப.09655.1
ெமய்யுற உணந்ேதாம் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.09655.2
ெசய்யுறு விைனயம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருமுகம் தெரழுவது உண்ேட
$கம்ப.09655.3
ஐ இரு நூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா $கம்ப.09655.4
கண்ணுதல் பரமன்தானும் நான்முகக் கடவுள்தானும் $கம்ப.09656.1
எண்ணுதும் ெதவுடர எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால் என
எண்ணலுற்றா $கம்ப.09656.2
பண்ைணயாய்ப் பகுக்க மாட்டா தனித்தனிப் பாக்கலாற்றா $கம்ப.09656.3
ஒண்ணுேமா கணிக்க என்றா உவைகயின்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளா $கம்ப.09656.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) நூேற
விடுகைண அவற்றின் ெமய்ேய $கம்ப.09657.1
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓ உைரகணக்கு உைரத்துேமனும் $கம்ப.09657.2
ெகாள்ைள ஓ உருைவ நூறு
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பலவால் ெகாற்ற $கம்ப.09657.3

வள்ளேல வழங்கினாேனா என்றன மற்ைற வாேனா $கம்ப.09657.4
குைடக்கு எலாம் ெகாடிகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
குவிந்த ெகாற்றப் $கம்ப.09658.1
பைடக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேத பrமா ஆதி $கம்ப.09658.2
கைடக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளைவ காட்டி $கம்ப.09658.3
அைடக்கலாம் அறிஞ யாேர என்றன முனிவ அப்பால் $கம்ப.09658.4
கண்டத்தும் கீ ழும் ேமலும் கபாலத்தும் கடக்கல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09659.1
சண்டப் ேபா அரக்க தம்ைமத் ெதவுடந்து ேகால் புணருந்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.09659.2
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேப உருக்கைளப் பிரமன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09659.3
அண்டத்ைத நிைறயப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குலுக்கியது அைனயது அம்மா $கம்ப.09659.4
ேகாடி ஐ இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெதவுக்க பைடக்கல மள்ள கூவி
$கம்ப.09660.1
ஓடி ஓ பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ஆக உயி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலத்தேலாடும் $கம்ப.09660.2
வடிநின்று

அழிவது என்ேன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) பைடகள் வசி

$கம்ப.09660.3
மூடுதும் இவைன என்னா யாவரும் மூண்டு ெமாய்த்தா $கம்ப.09660.4
விண்டுவின் பைடேய ஆதி ெவய்யவன் பைட ஈறாக $கம்ப.09661.1

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு உடேன
விட்டா குலுங்கியது அமர கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கம்ப.09661.2
அண்டமும் கீ ழ்ேமலாக ஆகியது அதைன அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$கம்ப.09661.3
கண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) காட்டி அவற்றிைன
அவற்றால் காத்தான் $கம்ப.09661.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைவ ெதவுடுத்தேபாது தடுப்ப அrது
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாேன $கம்ப.09662.1
பூநனி வடைவத் தயின் புக்கு எனப் ெபாrந்துேபாம் என்று $கம்ப.09662.2
ஆனது தெரழுந்த வள்ளல் அளப்ப அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகாடி அம்பால்
$கம்ப.09662.3
ஏைனய தைலகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இடி உண்ட மைலயின் இட்டான்
$கம்ப.09662.4
ஆயிர ெவள்ளத் ேதாரும் அடுகளத்து
அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தா

$கம்ப.09663.1
மா இரு ஞாலத்தாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வன்ெபாைறப் பாரம்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09663.2
மீ உயந்து எழுந்தாள் அன்ேற வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ஒலி ேவைல நின்றும்
$கம்ப.09663.3
ேபாய் ஒருங்கு அண்டத்ேதாடும் ேகாடி ேயாசைனகள்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09663.4
ஆைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேத பதினாயிரம் அடல் பr
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி $கம்ப.09664.1

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபபடின் கவந்தம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $கம்ப.09664.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கவந்தம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிடின் கவின்மணி கணில்
என்னும் $கம்ப.09664.3
ஏைன அம்மணி ஏழைர நாழிைக ஆடியது இனிது அன்ேற $கம்ப.09664.4
நிைனந்தன முடித்ேதம் என்னா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நத்தா $கம்ப.09665.1
புைனந்தெனன் வாைக என்னா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உவைக பூத்தான்
$கம்ப.09665.2
வைனந்தன அல்லா ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) வாழ்வு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா $கம்ப.09665.3
அனந்தனும் தைலகள் ஏந்தி அயாவுயித்து அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தந்தான்
$கம்ப.09665.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
$கம்ப.09666.1
ேவய் பைடத்துைடய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
தவத்தின் ேமவி $கம்ப.09666.2
ேதாய் பைடத்ெதவுழிலால் யாக்கும் துய துைடத்தாைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09666.3
வாய் பைடத்துைடயா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாழ்த்தினா வணக்கம்
ெசய்தா $கம்ப.09666.4

த ெமாய்த்த அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசங்கண் அரக்கைர முழுதும் சிந்தி
$கம்ப.09667.1
பூெமாய்த்த கரத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09667.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ெமாய்த்து நrகள் ஈண்டி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பிணம் பிறங்கித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09667.3
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைறமிடற்று இைறவன் ஒத்தான் $கம்ப.09667.4
அண்டம் மாக் களமும் வந்த

அரக்கேர உயிரும் ஆக $கம்ப.09668.1
ெகாண்டது ஓ உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) தன்னால் இறுதிநாள் வந்துகூட
$கம்ப.09668.2
மண்டு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மறித்தும் காட்ட மன்னுயி அைனத்தும் வாr
$கம்ப.09668.3
உண்டவன் தாேன ஆன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒருமூத்தி ஒத்தான் $கம்ப.09668.4
ஆகுலம் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அள்ளின
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளச் $கம்ப.09669.1
ேசகு அறு மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்தும்
ெசருத் ெதவுழில் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தக்க $கம்ப.09669.2
மாெகாைல ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமக் களத்ைதக் ைகவிட்டு $கம்ப.09669.3
ஏகினன் இளவேலாடும் இராவணன் ஏற்ற ைகம்ேமல் $கம்ப.09669.4

இவ்வழி இயன்ற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்பினாம் இrந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09670.1
தெவமூ அழி ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ெவற்றிச் ேசைனயின் ெசலவும்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09670.2
ெவவ்வழி அரக்க ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெசய்ைகயும்
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09670.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேபாரும் முற்றும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இயம்பல் உற்றாம் $கம்ப.09670.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவ யாரும் ெபயந்தில
ெபயந்துேபாய் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கம்ப.09671.1
விரும்பினம் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) என்றால் யா இைட
விலக்கற்பாலா $கம்ப.09671.2
வரும்பழி துைடத்தும் வானின் ைவகுதும் யாமும் என்னா $கம்ப.09671.3
இரும்கடல் ெபயந்தது என்ன தாைனயும் மீ ண்டது இப்பால் $கம்ப.09671.4
சில்லி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சில் உைள பrெயாடும்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09672.1
எல்ல வன் கதி மண்டலம் மாறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கும் $கம்ப.09672.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதமிைசச்
ெசன்றனன் ேதவைரத் ெதவுைலத்த $கம்ப.09672.3
வில்லும் ெவங்கைணப் புட்டிலும் ெகாற்றமும்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09672.4
நூறு ேகாடி ேத ெநாறில்பr நூறு இரு ேகாடி $கம்ப.09673.1
ஆறுேபால் மத மா கr ஐ இரு ேகாடி $கம்ப.09673.2

ஏறுேகாள் உறு பதாதியும் இவற்று இவற்று இரட்டி $கம்ப.09673.3
சீறு ேகாள் அr ஏறு அனானுடன் அன்று
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09673.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ைவப்பினும் அப்புறத்து உலகினும் முைனயின்
$கம்ப.09674.1
ஏன்று ேகாள் உறும் வரகள்

வம்மின் என்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09674.2
ஆன்ற ேபrயும் அதிகுரல் சங்கமும் அசனி $கம்ப.09674.3
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காளமும் ஏெழாடு ஏழ்
உலகினும் இைசப்ப $கம்ப.09674.4
அைனயன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கக்கும்
அரக்கைன அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) $கம்ப.09675.1
விைனைய வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெவவ்விைனப் பயத்திைன
வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.09675.2
நிைனயும் ெநஞ்ைசயும் சுடுவேதா ெநருப்பிைன
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09675.3
கைனயும் விண்ைணயும் கடப்பேதா கடலிைன கண்டா $கம்ப.09675.4
கண்டு ைகேகளாடு அணிவகுத்து உரும் உறழ் கற்கள் $கம்ப.09676.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூற்றமும் நடுக்குறத்
ேதாள்புைட ெகாட்டி $கம்ப.09676.2
அண்ட ேகாடிகள் அடுக்கு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைலவுற ஆத்தா $கம்ப.09676.3
மண்டு ேபா இைட மடிவேத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என மதித்தா $கம்ப.09676.4

அரக்க ேசைனயும் ஆருயி வழங்குவான்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09677.1
குரக்கு ேவைலயும் ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எதிெரதி ேகாத்து
$கம்ப.09677.2
ெநருக்கு ேநந்தன ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இைட ெபாடித்தன ெநருப்பின்
$கம்ப.09677.3
உருக்கு ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) என அம்பரத்து ஓடினது உதிரம் $கம்ப.09677.4
அற்றவன்தைல அறுகுைற எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்டத்து $கம்ப.09678.1
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டலம் என ஒளிர $கம்ப.09678.2
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமகத்ைதத் ெதவுத்திய
குருதிந துளிப்ப $கம்ப.09678.3
முற்றும் ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) ேபாக்களம் ஆம் என முரஞ்ச
$கம்ப.09678.4
தூவி அம் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மறிதர சூழி
$கம்ப.09679.1
தூவி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எைட ேசாந்தன ெசாr உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சுrப்ப
$கம்ப.09679.2
ேம வியம் பைட படப்பட குருதியின்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09679.3
ேமவி அம் பைடக் கடலிைட குடெராடு மிதந்த $கம்ப.09679.4
கண் திறந்தன கணவதம் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) $கம்ப.09680.1

கண்டு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன மடந்ைதய
உயிெராடும் கலந்தா $கம்ப.09680.2
பண்டு இறந்தன பழம் புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகப் பன்னி
$கம்ப.09680.3
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலி பணிப்ப $கம்ப.09680.4
ஏழும் ஏழும் என்று உைரக்கின்ற உலகங்கள் யாவும் $கம்ப.09681.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபவேத ஒப்பது ஓ உைலவு உற உடற்றும் $கம்ப.09681.2
நூழில் ெவஞ்சமம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராவணன் நுவன்றான் $கம்ப.09681.3
தாழ் இல் என்பைட தருக்கு அறும் என்பது ஓ தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கம்ப.09681.4
மரமும் கல்லுேம வில்ெலாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மழு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
$கம்ப.09682.1
அரமும் கல்லும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முதலிய அயில்பைட அடக்கி
$கம்ப.09682.2
சிரமும் கல் எனச் சிந்தலின் சிைதந்தது என் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.09682.3
உரமும் கல்வியும் உைடயவன் ெசரு
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஒருபால் $கம்ப.09682.4
அழலும் கண்களிறு அணிெயாடும் துணிபடும் ஆவி $கம்ப.09683.1
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்பைடத்
ெதவுகுதியும் அன்னேத சுட ேத $கம்ப.09683.2
கழலும் ேசாrந ஆற்ெறாடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடக்
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09683.3

குழலும் நூலும் ேபான்ம் அனுமனும் தானும் அக்குமரன் $கம்ப.09683.4
வில்லும் கூற்றுவற்கு உண்டு என திrகின்ற வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09684.1
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்று அறக்
குைறக்கும் இந் நிைறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குழுைவ $கம்ப.09684.2
ஒல்லும் ேகாள் அr உருமன்ன குரங்கினது உகிரும் $கம்ப.09684.3
பல்லும் கூக்கின்ற கூக்கில அரக்கதம் பைடகள் $கம்ப.09684.4
கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறப்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இனிக் காலத்ைதக் கழிப்பின் $கம்ப.09685.1
உண்டு ைகவிடும் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) நிருத ேப உயிைர
$கம்ப.09685.2
மண்டு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசரு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்திைட மடித்ேத $கம்ப.09685.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்குெவன்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) என்று இராவணன் ெகாதித்தான் $கம்ப.09685.4
ஊைத ேபால்வன உரும் உறழ் திறலன உருவிப் $கம்ப.09686.1
பூதலங்கைளப் பிளப்பன அண்டத்ைதப் ெபாதுப்ப $கம்ப.09686.2
மாதிரங்கைள அளப்பன மாற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூற்றின் $கம்ப.09686.3
துது_ெப.(தூது_ெப.) ேபால்வன சுடுகைண முைறமுைற துரந்தான் $கம்ப.09686.4
ஆளி ேபான்று உளன் எதித்த ேபாது அமக் களத்து
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09687.1
ஞாளி ேபான்று உளது என்பது என் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09687.2

காளி ேபான்றனன் இராவணன் ெவள்ளிைடக்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09687.3
பூைள ேபான்றது அப்ெபாரு சினத்து அrகள்தம் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
$கம்ப.09687.4
இrயல் ேபாகின்ற ேசைனைய இலக்குவன் விலக்கி $கம்ப.09688.1
அrகள் அஞ்சன்மின் அஞ்சன்மின் என்று அருள் வழங்கி $கம்ப.09688.2
திrயும் மாருதி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எனும் ேதமிைசச் ெசன்றான் $கம்ப.09688.3
எrயும் ெவஞ்சினத்து இராவணன் எதிபுகுந்து ஏற்றான் $கம்ப.09688.4
ஏற்றுக் ேகாடலும் இராவணன் எrமுகப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.09689.1
நூற்றுக் ேகாடியின்ேமல் ெசலச் சிைலெகாடு நூக்க $கம்ப.09689.2
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு எனத் திைசெதவுறும் கரக்க $கம்ப.09689.3
ேவற்றுக் ேகால்ெகாடு விலக்கினன் இலக்குவன் விைசயால் $கம்ப.09689.4
விலக்கினான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினும் மாபினும் விசிகம் $கம்ப.09690.1
உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்ெதவுடு ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உருவக்
$கம்ப.09690.2
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் $கம்ப.09690.3
அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கைன அம்பால் $கம்ப.09690.4
காக்கல் ஆகலாக் கடுப்பினில் ெதவுடுப்பன கைணகள் $கம்ப.09691.1
நூக்கினான் கைண நுறுக்கினான் அரக்கனும் நூழில் $கம்ப.09691.2
ஆக்கும் ெவஞ்சமத்து அrது இவன்தைன ெவல்வது அம்பால் $கம்ப.09691.3
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் இனிச் ெசய்வது என்று
இராவணன் நிைனந்தான் $கம்ப.09691.4

கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட ெதவுடுக்கின் மற்று அைவ முற்றும்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09692.1
விடவும் ஆற்றவும் வல்லன் எல்லாைரயும்
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09692.2
தடவும் ஆற்றைலக் கூற்ைறயும் தைமயைனப் ேபாலச் $கம்ப.09692.3
சுடவும் ஆற்றும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகயும் எவனுக்கும்
ேதாலான் $கம்ப.09692.4
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட ெதவுடுக்கின் மற்று அைவ முற்றும்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09693.1
விடவும் ஆற்றவும் வல்லன் எல்லாைரயும்
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09693.2
தடவும் ஆற்றைலக் கூற்ைறயும் தைமயைனப் ேபாலச் $கம்ப.09693.3
சுடவும் ஆற்றும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகயும் எவனுக்கும்
ேதாலான் $கம்ப.09693.4
என்பது உன்னி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விஞ்ைசைய மனத்திைட
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09694.1
முன்பன் ேமல் வரத் துரந்தனன் அதுகண்டு முடுகி $கம்ப.09694.2
அன்பின் வடணன்

ஆழியான் பைடயினின் அறுத்தி $கம்ப.09694.3
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெதவுடுத்து
எய்தான் $கம்ப.09694.4
வடணன்

ெசால விண்டுவின் பைடக்கலம் விட்டான் $கம்ப.09695.1
மூடு ெவஞ்சின ேமாகத்ைத நக்கலும் முனிந்தான் $கம்ப.09695.2
மாடு நின்றவன் உபாயங்கள் மதித்திட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09695.3

ேகடு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தமக்கு என்பது மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிளந்தான் $கம்ப.09695.4
மயன் ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) மெகௗ◌ாடு
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) அனல் ேவள்வி $கம்ப.09696.1
அயன் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது ஆழியும்
குலிசமும் அைனயது $கம்ப.09696.2
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றமும் ஊழியும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது உருவிச் $கம்ப.09696.3
சயம்தைனப் ெபாரும் தம்பிைய உயி ெகாளச் சைமந்தான் $கம்ப.09696.4
விட்ட ேபாதினில் ஒருவைன வட்டிேய

மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09697.1
பட்ட ேபாது அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) படுக்கும் $கம்ப.09697.2
வட்ட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வலம் ெகாடு
வணங்கினன் வாங்கி $கம்ப.09697.3
எட்ட நிற்கிலாத் தம்பிேமல் வல்விைசத்து எறிந்தான் $கம்ப.09697.4
எறிந்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வடணன்

அதன் நிைல
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09698.1
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயன் ஐய ஈது என்
உயி அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09698.2
பிறிந்து ெசய்யல் ஆம் ெபாருளிைல என்றதும் ெபrேயான் $கம்ப.09698.3
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாக்குவல் அஞ்சல்ந என்று
இைட அைணந்தான் $கம்ப.09698.4

எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளியும் ஏவின பைடக்கலம்
யாவும் $கம்ப.09699.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவத்து ஒருவைனச்
சிறுெதவுழில் தேயான் $கம்ப.09699.2
வய்த ைவயினில் ஒழிந்தன வடணன்

மாண்டான் $கம்ப.09699.3
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்ைல என்று உம்பரும் தம்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைலந்தா $கம்ப.09699.4
ேதாற்ெபன் என்னினும் புகழ்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தருமமும் ெதவுடரும் $கம்ப.09700.1
ஆப்ப நல்லவ அைடக்கலம் புகுந்தவன் அழியப் $கம்ப.09700.2
பாப்பது என் ெநடும்பழி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதவுடவதன் முன்னம் $கம்ப.09700.3
ஏற்ெபன் என்தனி மாபின் என்று இலக்குவன் எதிந்தான் $கம்ப.09700.4
இலக்குவற்கு முன் வடணன்

புகும் இருவைரயும் $கம்ப.09701.1
விலக்கி அங்கதன் ேமற்ெசலும் அவைனயும் விலக்கி $கம்ப.09701.2
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானரக்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அனுமன்முன் கடுகும் $கம்ப.09701.3
அலக்கண் அன்னைத இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) என்று
உைரெசயல் ஆேமா $கம்ப.09701.4
முன்நின்றா எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி $கம்ப.09702.1
நின்மின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
விலக்குெவன் என்று உைர ேநரா $கம்ப.09702.2

மின்னும் ேவலிைன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) கண்புைடத்து
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09702.3
ெபான்னின் மாபிைட ஏற்றனன் முதுகிைடப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09702.4
எங்கு நங்குதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என வடணன்

எழுந்தான் $கம்ப.09703.1
சிங்க ஏறு அன்ன சீற்றத்தன் இராவணன் ேதrல் $கம்ப.09703.2
ெபாங்கு பாய்பr சாரதிெயாடும் படப் புைடத்தான் $கம்ப.09703.3
சங்க வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுத்திட
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தண்டால் $கம்ப.09703.4
ேசய்விசும்பினில் நிமிந்துநின்று இராவணன் சீறி $கம்ப.09704.1
பாய் கடுங்கைண பத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உடல்புகப்
பாய்ச்சி $கம்ப.09704.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரம் அனுமன்தன் உடலினில் அழுத்தி $கம்ப.09704.3
ேபாயினன் ெசருமுடிந்தது என்று இலங்ைக ஊ புகுவான் $கம்ப.09704.4
ேதடிச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெபாருட்டினால்
உலகுைடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கம்ப.09705.1
வாடிப் ேபாயினன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனி வஞ்சைன மதியால் $கம்ப.09705.2
ஓடிப் ேபாகுவது எங்கு அடா உன்ெனாடும் உடேன $கம்ப.09705.3
வடிப்

ேபாெவன் என்று அரக்கன்ேமல் ெவகுண்டான் $கம்ப.09705.4
ெவன்றி என்வயம் ஆனது வடணப்

பசுைவக் $கம்ப.09706.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல்ைல என்று இராவணன்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09706.2

நின்றிலன் ஒன்றும் ேநாக்கிலன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எலாம் நத்தான்
$கம்ப.09706.3
ெபான் திணிந்தன மதிலுைட இலங்ைக ஊ புகுந்தான் $கம்ப.09706.4
அரக்கன் ஏகினான் வடணன்

வாய்திறந்து அரற்றி $கம்ப.09707.1
இரக்கம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என இலக்குவன் இைண அடித் தலத்தில்
$கம்ப.09707.2
கரக்கல் ஆகலாக் காதலின் வழ்ந்தனன்

கலுழ்ந்தான் $கம்ப.09707.3
குரக்கு ெவள்ளமும் தைலவரும் துயrைடக் குளித்தா $கம்ப.09707.4
ெபான் அரும்புறு தாப் புயப் ெபாருப்பினான் ெபான்ற $கம்ப.09708.1
என் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இறப்ெபன் இக்கணத்து எைன ஆளும் $கம்ப.09708.2
மன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி வாழ்கிலன்
என்றனன் மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09708.3
நில். நில் என்றனன் சாம்பவன் உைர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நிகழ்த்தும்
$கம்ப.09708.4
அனுமன் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஆ உயிக்கு இரங்குதல் அறிேவா $கம்ப.09709.1
நிைனயும் அத்துைண மாத்திரத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் நிமிவான்
$கம்ப.09709.2
விைனயின் நல்மருந்து அளிக்கின்றான் உயிக்கின்றான் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09709.3
திைனயும் அல்லல் உற்று அழுங்கன்மின் என்று இட தத்தான் $கம்ப.09709.4
மருத்தின் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) மாபிைட அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எலாம்
வாங்கி $கம்ப.09710.1

இருத்திேயா கடிது ஏகைல இளவைல இங்ஙன் $கம்ப.09710.2
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) காணுேமா மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
என்றனன் சாம்பன் $கம்ப.09710.3
கருத்ைத உன்னி அம்மாருதி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் கடந்தான்
$கம்ப.09710.4
உத்தர திைசேமல் ஓடி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் கடக்கப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09711.1
ெமய்த்தகு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) தன்ைன ெவற்ெபாடும் ெகாணந்தான்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09711.2
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் குறிெகடாேம ெபாது
அற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபான்ேபால்
$கம்ப.09711.3
ைவத்தது வாங்கிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருதலில் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உண்டநூ $கம்ப.09711.4
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) தன்ைன தாக்குதல் முன்னம் ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.)
$கம்ப.09712.1
வந்தது மாண்டாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உயிதரும் வலத்தது என்றால்
$கம்ப.09712.2
ெநாந்தவ ேநாவு தக்கச் சிறிது அன்ேறா ெநாடியின் முன்ேன $கம்ப.09712.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆக்க எழுந்தனன்
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.09712.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனுமன் தன்ைன

இருைகயால் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய்
$கம்ப.09713.1
விழுந்திலன் அன்ேறா மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடணன்

என்ன
விம்மித் $கம்ப.09713.2
ெதவுழுந் துைணயவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
துணுக்கமும் துயரும் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.09713.3
ெகாழுந்தியும் மீ ண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவைக
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09713.4
தருமம் என்று அறிஞ ெசால்லும் தனிப்ெபாருள் தன்ைன இன்ேன $கம்ப.09714.1
கருமம் என்று அனுமன் ஆகக் காட்டிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டால்
$கம்ப.09714.2
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) என் எமருக்கு அம்மா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேதாற்கும் $கம்ப.09714.3
இருைமயும் ேநாக்கின் என்னா இராமன்பால்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றா $கம்ப.09714.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பல என்று
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயபிணத்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஒன்றும் $கம்ப.09715.1
குன்றுகள் பலவும் ேசாrக் குைரகடல் அைனத்தும் தாவிச் $கம்ப.09715.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமன் தன்ைனத்
திருவடி வணக்கம் ெசய்தா $கம்ப.09715.3

ெவன்றியின் தைலவக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இராமன் என் விைளந்தது என்றான் $கம்ப.09715.4
உற்றது முழுது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒழிவு அற
உணவின் ஊன்றச் $கம்ப.09716.1
ெசாற்றனன் சாம்பன் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அனுமைனத் ெதவுடரப் புல்லி
$கம்ப.09716.2
ெபற்றெனன் உன்ைன என்ைன ெபறாதன ெபrேயாய் என்றும் $கம்ப.09716.3
அற்று இைட ஈறு ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயுைள ஆக என்றான் $கம்ப.09716.4
புயல்ெபாழி அருவிக் கண்ணன் ெபாருமலன் ெபாங்குகின்றான் $கம்ப.09717.1
உயிபுறத்து ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அன்ன
உருவத் தம்பி $கம்ப.09717.2
துயதமக்கு உதவி மீ ளாத் துறக்கம்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுல்ைலத் $கம்ப.09717.3
தயரதற் கண்டால் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தம்முைனத்
ெதவுழுது சாந்தான் $கம்ப.09717.4
இளவைலத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய இரவிதன்
குலத்துக்கு ஏற்ற $கம்ப.09718.1
அளவு தம் அைடந்ேதாக்கு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்
உயி அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.09718.2
துளவு இயல் ெதவுங்கலாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்னது துணிந்தாய்
என்றால் $கம்ப.09718.3

அளவியல் அன்று ெசய்தற்கு அடுப்பேத
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.09718.4
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அதன் ெபாருட்டால் யாக்ைக புண் உற அrந்த புத்ேதள்
$கம்ப.09719.1
அறவனும் ஐய நின்ைன நிகக்கிலன் அப்பால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09719.2
பிற இனி உைரப்பது என்ேன ேப அருளாள என்பா $கம்ப.09719.3
கறைவயும் கன்றும் ஒப்பா தமக்கு இட காணில் என்றான் $கம்ப.09719.4
சாலிைக முதல ஆன ேபாப்பரம் தாங்கிற்று எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09720.1
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) அன்ன
ெநடியவன் முைறயின் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.09720.2
ேகால் ெசாr தனுவும் ெகாற்ற அனுமன் ைகக் ெகாடுத்து
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கம்ப.09720.3
ேமல்நிைற குன்றில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமய்ம்ெமலிவு ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உற்றான் $கம்ப.09720.4
ஆயபின் கவியின் ேவந்தும் அளப்பருந் தாைனேயாடும் $கம்ப.09721.1
ேமயினன் இராமன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) விதிமுைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்த

$கம்ப.09721.2
தயவ ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுக்கமும் திைகப்பும்
உற்றான் $கம்ப.09721.3
ஓய்வுறு மனத்தான் ஒன்றும் உைரத்திலன் நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உற்றான்
$கம்ப.09721.4

மூண்டு எழு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றின் ேமலும் $கம்ப.09722.1
நண்டு உளது அதைன ஐய எங்ஙனம் நிமிந்தது என்ன $கம்ப.09722.2
தூண் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) திண்ேதாள் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.)
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ெசால்லக் $கம்ப.09722.3
காண்டிந அரக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்ெனாடும் களத்ைத என்றான்
$கம்ப.09722.4
ெதவுழுதன தைலவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
தூண்ட $கம்ப.09723.1
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விைரவில் ெசன்றா
இராவணற்கு இளவேலாடும் $கம்ப.09723.2
கழுெகாடு பருந்தும் பாறும் ேபய்களும் கணங்கள் மற்றும் $கம்ப.09723.3
குழுவிய களத்ைதக் கண்ணின் ேநாக்கின துணுக்கம் ெகாண்டா $கம்ப.09723.4
ஏங்கினா நடுக்கம் உற்றா இைரத்து இைரத்து. உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஏற
$கம்ப.09724.1
வங்கினா

ெவருவலுற்றா விம்மினா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெவம்ப
$கம்ப.09724.2
ஓங்கினா ெமள்ள ெமள்ள உயி
நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவைக ஊற $கம்ப.09724.3
ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யா
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறய கிற்பா $கம்ப.09724.4

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) கண்டால் காட்சிக்கு ஓ
கைரயிற்று அன்றால் $கம்ப.09725.1
ேமயின துைறகள் ேதாறும் விம்மின நிற்பது அல்லால் $கம்ப.09725.2
பாய்திைரப் பரைவ ஏழும் காண்குறும் பதக என்ன $கம்ப.09725.3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தி என்றா வடணன்

ெநறியில் ெசால்வான் $கம்ப.09725.4
காகப் பந்தச் ெசங்களம் எங்கும் ெசறிகால $கம்ப.09726.1
ஓகத்து அம்பின் ெபான்றின ேவனும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஒன்றி $கம்ப.09726.2
ேமகச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ெதவுக்கு என
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெவளி இன்றி $கம்ப.09726.3
நாகக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நின்றைம காண நமரங்காள் $கம்ப.09726.4
ெவன்றிச் ெசங்கண் ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) அரக்க மிைச ஊவ
$கம்ப.09727.1
ஒன்றிற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற்று அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தைலப்பட்டு உயி
நுங்கப் $கம்ப.09727.2
ெபான்றிச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) நாக அடுக்கல் ெபாலிகின்ற $கம்ப.09727.3
குன்றில் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
நிகக்கும்_ெப.எச்.(நிக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறிகாண $கம்ப.09727.4
அளியின் ெபாங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளிக் $கம்ப.09728.1
களியில் பட்டா வாள்முகம் மின்னும் கைரயில்ல $கம்ப.09728.2
புளினத் திட்டின் கண் அகன் வாrக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09728.3

நளினக் காேட ஒப்பன காண்மின் நமரங்காள் $கம்ப.09728.4
பூவாய் வாளிச் ெசல் எறி காைலப் பrெபான்ற $கம்ப.09729.1
ேகாவாய் விண்ேச ெவண்ெகாடி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காெலாடு கூட
$கம்ப.09729.2
மாவாய் திண்ேத மண்டுதலால் ந மறிேவைல $கம்ப.09729.3
நாவாய் மானச் ெசல்வன காண்மின் நமரங்காள் $கம்ப.09729.4
ஒழுகிப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மும்மத
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உயிேராடும் $கம்ப.09730.1
எழுகிற்கில்லாச் ெசம்புனல் ெவள்ளத்திைட ஈப்ப $கம்ப.09730.2
பழகிற்று இல்லாப் பல்திைர
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படேவைல
$கம்ப.09730.3
முழுகித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைற காண
$கம்ப.09730.4
கடக்கா என்னப் ெபாங்கு கவந்தத்ெதவுடு ைககள் $கம்ப.09731.1
ெதவுடக்கா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) இலயத்தின் ெதவுழில்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09731.2
மடக்கு ஓவு இல்லா வா படிமக் கூத்து அைமவிப்பான் $கம்ப.09731.3
நடக்கால் காட்டும் கண்ணுள
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நமரங்காள் $கம்ப.09731.4

மழுவின் கூ வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.09732.1
குழுவின் ெகாண்டந் நாடி ெதவுடக்காப் ெபாறி கூட்டித் $கம்ப.09732.2
தழுவிக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கள்ள மனப்
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அைவதள்ளி $கம்ப.09732.3
நழுவிச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பின
காண்மின் நமரங்காள் $கம்ப.09732.4
ெபான்னின் ஓைட மின்பிறழ் ெநற்றிப் புகேவழம் $கம்ப.09733.1
பின்னும் முன்னும் மாறின வழ்வின்

பிைணவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09733.2
தன்னின் ேநராம் ெமய் இருபாலும் தைலெபற்ற $கம்ப.09733.3
என்னும் தன்ைமக்கு ஏய்வன பல்ேவறு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
காண $கம்ப.09733.4
நாமத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேபா
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாப நைக
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09734.1
பாமத் ெதவுல்ந அன்ன நிறத்ேதா பகுவாய்கள் $கம்ப.09734.2
தூமத் ேதாடும் ெவங்கனல் இன்னும் சுடகின்ற $கம்ப.09734.3
ஓமக் குண்டம் ஒப்பன பல்ேவறு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காண
$கம்ப.09734.4
மின்னும் ஓைட ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வயப் ேபா மிடல்
ேவழக் $கம்ப.09735.1
கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.) மூலத்து
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ெவண்சாமைர காண $கம்ப.09735.2

மன்னும் மாநத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மீ தின் மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09735.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமல்லத் துஞ்சுவ ஒக்கின்றன வம்மா $கம்ப.09735.4
ஓளிம் முற்றாது உற்று உய ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒளி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு $கம்ப.09736.1
ஆளின் முற்றாச் ெசம்புனல் ெவள்ளத்தைவ காண $கம்ப.09736.2
ேகாளின் முற்றாச் ெசக்கருள் ேமகக் குழுவின்கண் $கம்ப.09736.3
நாளின் முற்றா ெவண்பிைற ேபாலும் நமரங்காள் $கம்ப.09736.4
ெகாடியும் வில்லும் ேகாெலாடு தண்டும் குவிேதரும் $கம்ப.09737.1
துடியின் பாதக் குன்றின்மிைசத் ேதால் விசியும் சுட்டு $கம்ப.09737.2
ஒடிவில் ெவய்ேயா கண் எr ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உடன் ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09737.3
தடி உண்டு ஆடிக் கூளி தடிக்கின்றன காண $கம்ப.09737.4
சகர முந்ந ெசம்புனல் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தடுமாற $கம்ப.09738.1
மகரம் தம்மின் வந்தன காணா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உட்கிச் $கம்ப.09738.2
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) அன்ன யாைனகள் ஓடிச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணின் $கம்ப.09738.3
நகரம் ேநாக்கிச் ெசல்வன காண்மின் நமரங்காள் $கம்ப.09738.4
விண்ணில் பட்டா ெவற்பு உறழ் காயம் பல ெமன்ேமல் $கம்ப.09739.1
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்வா ேமனியின்
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

மைறவுற்றா $கம்ப.09739.2

எண்ணில் தரா அன்னைவ
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிடல் இல்லா
$கம்ப.09739.3
கண்ணில் ேதான்றா விம்மி உழக்கும் படிகாண $கம்ப.09739.4
அச்சின் திண்ேத ஆைனயின் மாேமல் காலாளின் $கம்ப.09740.1
ெமாய்ச்சுச் ெசன்றா ெமாய் குருதித் தாைரகள் முட்ட $கம்ப.09740.2
உச்சிச் ெசன்றான் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெவய்ேயான் உதயத்தின் $கம்ப.09740.3
குச்சிச் ெசன்றான் ஒத்து உளன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறிகாண $கம்ப.09740.4
கால் ேதாய் ேமனிக்_ெப.(ேமனி_ெப.+க்_ஒற்.) கண்டக கண்டப் படுகாைல
$கம்ப.09741.1
ஆேறா என்ன விண்பட ெசஞ்ேசாr அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09741.2
ேவறாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்மதி ெசங்ேகழ்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) விம்மி $கம்ப.09741.3
மாறு ஓ ெவய்ேயான் மண்டலம் ஒக்கின்றது காண $கம்ப.09741.4
வான்நைனய மண்நைனய வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுங்குருதி மகர ேவைல
$கம்ப.09742.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நைனவுற்று எழும் பறைவச்சிைற ெதளித்த
புதுமைழயின் துள்ளிதாங்கி $கம்ப.09742.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேபாதும் விைர அருந்தும் சிைற வண்டும் நிறம்ேவறு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09742.3

கானகமும் கடிெபாழிலும் முறி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபான்று ஒளிவ காண்மின் காண்மின் $கம்ப.09742.4
வைர ெபாருத மத யாைனத் துைணமருப்பும் கிளமுத்தும் மணியும் வாr
$கம்ப.09743.1
திைர ெபாருது புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) குவிப்பத் திறங்ெகாள்பைண
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உருட்டி சிைறப்புள்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09743.2
நுைர ெகாடியும் ெவண்குைடயும் சாமைரயும் எனச்சுமந்து பிணத்தின்
ேநான்ைமக் $கம்ப.09743.3
கைர ெபாருது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்குருதிப் ேபயாறு காண்மின் காண்மின் $கம்ப.09743.4
கய்க்குன்றப் ெபருங்கைரய நிருதபுயக் கல்ெசறிந்த கதலிக் கான $கம்ப.09744.1
ெமாய்கின்ற பrத்திைரய முரண்கrக்ைகக் ேகாள்மாவ முளrக்கானின்
$கம்ப.09744.2
ெநய்க்கின்ற வான்முகத்த
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடrன் பாசைடய
நிணெமன் ேசற்ற $கம்ப.09744.3
உய்க்கின்ற உதிரந அகன்குளங்கள் உலப்பு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைவயும் காண்மின்
$கம்ப.09744.4
ெநடும்பைடவாள் நாஞ்சில் உழு நிணச் ேசற்றின் உதிரந
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காப்பின் $கம்ப.09745.1
கடும்பகடு படிகிடந்த கரும்பரம்பின் இனமள்ள
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயின் $கம்ப.09745.2

படுங்கமல மலநாறு முடிகிடந்த ெபருங்கிடக்ைக
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ைணத் $கம்ப.09745.3
தடம்பைணயின் நறும்பழனம் தழுவியேத எனப் ெபாலியும் தைகயும் காண்மின்
$கம்ப.09745.4
ெவளில் தத்த வைர புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடல் அரக்க உடல்விழவும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

வில்லின் $கம்ப.09746.1
ஒளிறு ஈத்த முழுெநடுநாண் உருேமறு பலபடவும் உலகம்கீ ண்டு $கம்ப.09746.2
நளில் தத்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பகழிவழி நதியின் ஓடி $கம்ப.09746.3
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஈத்துப் புகமண்டும் கடுங்குருதித் தடஞ்சுழிகள் காண்மின்
காண்மின் $கம்ப.09746.4
ைகத்தலமும் காத்திரமும் கருங்கழுத்தும் ெநடும்புயமும் உரமும் கண்டித்து
$கம்ப.09747.1
எய்த்திலேபாய் திைசகள்ெதவுறும் இருநிலத்ைதக் கிழித்து
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னின் அல்லால்
$கம்ப.09747.2
மத்தகr வயமாவின் வாள்நிருத ெபருங்கடலின் மற்று
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாளி $கம்ப.09747.3
ைதத்துளதாய் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என
ஒன்ேறயும் காண்பrய தைகயும் காண்மின் $கம்ப.09747.4
குமுதம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதத்தன
கூற்றன $கம்ப.09748.1
சமுதேராடு மடிந்தன சாதரும் $கம்ப.09748.2
திமிர மா அன்ன ெசய்ைகய இத்திறம் $கம்ப.09748.3

அமுதின் வந்தன ஐ இரு ேகாடியால் $கம்ப.09748.4
ஏறு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேவள்வி எழுந்தன $கம்ப.09749.1
ஊறும் மாrயும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அைல ஓதமும் $கம்ப.09749.2
மாறும் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மாமதமாய் வரும்
$கம்ப.09749.3
ஆறு மாறில ஆறு இரு ேகாடியால் $கம்ப.09749.4
உயி வறந்தும் உதிரம் வறந்து தம் $கம்ப.09750.1
மய வறந்தும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மறவாதன $கம்ப.09750.2
புயலவன் திைசப் ேபாமத யாைனயின் $கம்ப.09750.3
இயல் பரம்பைர ஏழ் இரு ேகாடியால் $கம்ப.09750.4
ெகாடாது நிற்றலின் ெகாற்ற ெநடுந்திைச $கம்ப.09751.1
எடாது நிற்பன நாட்டம் இைமப்பு இல $கம்ப.09751.2
வடாது திக்கின் மதவைரயின் வழிக் $கம்ப.09751.3
கடாம் முகத்த முளrக் கணக்கவால் $கம்ப.09751.4
வானவக்கு இைறவன் திைற_ெப.(திைற_ெப.) தந்தன $கம்ப.09752.1
ஆனவக்கம் ஓ ஆயிர ேகாடியால் $கம்ப.09752.2
தானவக்கு இைறவன் திைற_ெப.(திைற_ெப.) தந்தன $கம்ப.09752.3
ஏைனவக்கம் கணக்கு இல இவ்ெவலாம் $கம்ப.09752.4
பாற்கடல் பண்டு அமிழ்தம் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.09753.1
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.09753.2

மால் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) பr ஈங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மாறு
உைவ $கம்ப.09753.3
ேமற்கின் ேவைல வருணைன ெவன்றவால் $கம்ப.09753.4
இருநிதிக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகின $கம்ப.09754.1
அrய அப்பr ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.09754.2
விrசினத்து இகல் விஞ்ைசய ேவந்தைனப் $கம்ப.09754.3
ெபாருது பற்றிய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபாலுமால் $கம்ப.09754.4
என்று காணினும் காட்டினும் ஈது இைறக் $கம்ப.09755.1
குன்று காணினும் ேகாளிலது ஆதலான் $கம்ப.09755.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காணுதும் ேநமியினான்
உைழச் $கம்ப.09755.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்கும் என்று ஏகின
ெசவ்விேயா $கம்ப.09755.4
ஆrயன் ெதவுழுது ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
பாங்கrன் $கம்ப.09756.1
ேபா இயற்ைக நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
ெபாம்மலா $கம்ப.09756.2
ேப உயிப்ெபாடு இருந்தன பின்பு உறும் $கம்ப.09756.3
காrயத்தின் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) கழறுவாம் $கம்ப.09756.4
அலக்கண் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமர அழிந்திட
$கம்ப.09757.1
உலக்க வானர வரைர

ஓட்டி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.09757.2

இலக்குவன்தைன வட்டி

இராவணன் $கம்ப.09757.3
துலக்கம் எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ேதாம் இல்
களிப்பிேன $கம்ப.09757.4
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ெபான்ெபருங் ேகாயிலுள் ேபாத்ெதவுழில்
$கம்ப.09758.1
வருந்தினக்கு தம் அன்பினின் வந்தவக்கு $கம்ப.09758.2
அருந்துதற்கு அைமவு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
ஆக்குவான் $கம்ப.09758.3
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அைமக்க மிகுகின்ற ேவட்ைகயான் $கம்ப.09758.4
வான நாட்ைட வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
வல்விைரந்து $கம்ப.09759.1
ஏைன நாட்டவேராடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினா $கம்ப.09759.2
ஆன நாட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேபாகம் அைமத்தி மற்று $கம்ப.09759.3
ஊனம் நாட்டின் இழத்தி உயி என்றான் $கம்ப.09759.4
நறவும் ஊனும் நைவ அற
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.09760.1
பிறவும் ஆைடயும் சாந்தமும் ெபய்ம் மலத் $கம்ப.09760.2
திறமும் நானப் புனெலாடு ேசக்ைகயும் $கம்ப.09760.3
நான ெநய் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைரத்து நறும்புனல் $கம்ப.09761.1
ஆன ேகாது அற ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமுது ஒடு
$கம்ப.09761.2
பானம் ஊட்டி சயனம் பரப்புவான் $கம்ப.09761.3

வான நாட்டிய யாவரும்
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.09761.4
பாடுவாகள் பயில்நடம் பாவகத்து $கம்ப.09762.1
ஆடுவாகள் அமளியில் இன்புறக் $கம்ப.09762.2
கூடுவாமுதல் யாரும் குைறவு அறத் $கம்ப.09762.3
ேதடினா என பண்ைணயில் ேசந்தன $கம்ப.09762.4
அைரச ஆதி அடியவ அந்தமா $கம்ப.09763.1
வைரெசய் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இராக்கத வந்துளா $கம்ப.09763.2
விைரவின் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேபாகம் விைளதரக் $கம்ப.09763.3
கைரயிலாத ெபருவளம் கண்ணினா $கம்ப.09763.4
இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராக்கத $கம்ப.09764.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வணங்கினா $கம்ப.09764.2
அன்ன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) களப்பட்ட ஆறு எலாம் $கம்ப.09764.3
துன்னு தூத ெசவியிைடச் ெசால்லுவா $கம்ப.09764.4
நடுங்குகின்ற உடலின நா_ெப.(நா_ெப.)
உலந்து_வி.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09765.1
ஒடுங்குகின்ற உயிப்பின உள்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09765.2
இடுங்குகின்ற விழியின ஏங்கினா $கம்ப.09765.3
பிடுங்குகின்ற ெமாழியின ேபசுவா $கம்ப.09765.4

இன்று யா விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இங்கு உண்பா இகல்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைமேயா
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09766.1
ெவன்றியாய் ஏவச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிர
ெவள்ளச்ேசைன $கம்ப.09766.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) புறத்தது ஆக இராமன்ைக
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபம் $கம்ப.09766.3
ஒன்றினால் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கடிைகயில்
உலந்தது என்றா $கம்ப.09766.4
வலிக்கடன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளாைரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவகுத்த ேபாகம்
$கம்ப.09767.1
கலிக்கடன் அளிப்பல் என்று நிருதக்குக் கருதினாேயல் $கம்ப.09767.2
பலிக்கடன் அளிக்கற்பாைல அல்லது உன்குலத்தின் பாேலா $கம்ப.09767.3
ஒலிக்கடல் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல்ைல ஊ உளா உளேம
உள்ளா $கம்ப.09767.4
ஈட்டரும் உவைக ஈட்டி இருந்தவன் இைசத்த மாற்றம் $கம்ப.09768.1
ேகட்டலும் ெவகுளிேயாடு துணுக்கமும் இழிவும் கிட்டி $கம்ப.09768.2
ஊட்டு அரக்கு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசங்கண்
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக உயிப்பு வங்க

$கம்ப.09768.3
தட்டிய படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) என்னத் ேதான்றினன் திைகத்த ெநஞ்சன்
$கம்ப.09768.4
என்னினும் வலிய ஆன இராக்கத யாண்டும் வயா

$கம்ப.09769.1
உன்னினும் உலப்பு இலாதா உவrயின் மணலின் மிக்கா $கம்ப.09769.2

பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்றி மாண்டன
என்று ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09769.3
இந்நிைல ெபாய்ம்ைம ெமய்ம்ைம விளம்புவ விைரவின் என்றான் $கம்ப.09769.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலி ஈது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கிழைமத்து ஆேமா $கம்ப.09770.1
ஓட்டு உறு தூத ெபாய்ேய உைரப்பேரா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும்
$கம்ப.09770.2
வட்டுவது

இைமப்பின் அன்ேற வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

எr விrத்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09770.3
மாட்டுவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அன்ேற இறுதியில் மனத்தால் என்றான்
$கம்ப.09770.4
அளப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் அைமத்துக்
காத்து அழிக்கின்றான்தன் $கம்ப.09771.1
உளப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகைம தன்னால்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $கம்ப.09771.2
கிளப்பது ேகட்டும் அன்ேற அரவின்ேமல்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்நாள் $கம்ப.09771.3
முைளத்த ேபா இராமன் என்று வடணன்

ெமாழி ெபாய்த்து ஆேமா $கம்ப.09771.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இடில் அதைன
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகத்தின்
உயிக்கு ஒன்றாத $கம்ப.09772.1

நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபய்தால்_நி.எச்.(ெபய்_வி.+தாள்_நி.எச்.குறி.) உடன்
நுங்கும் ெநருப்பும் காண்டும் $கம்ப.09772.2
குன்ெறாடு மரமும் புல்லும். பல்லுயிக் குழுவுங்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09772.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வரம்பும் உண்டநூ $கம்ப.09772.4
பட்டதும் உண்ேட உன்ைன இந்திரச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பற்று
$கம்ப.09773.1
விட்டதும் ெமய்ம்ைம ஐய மீ ட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைனயும் இல்ைல
$கம்ப.09773.2
ெகட்டது உன் ெபாருட்டினாேல நின்னுைடக் ேகளி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.09773.3
சிட்டது ெசய்தி என்றான் அதற்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
சீற்றம் ெசய்தான் $கம்ப.09773.4
இலக்குவன் தன்ைன ேவலால் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி கூற்றுக்கு ஈந்ேதன் $கம்ப.09774.1
அலக்கண் இல் தைலவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அழுந்தின அதைனக்
கண்டால் $கம்ப.09774.2
உலக்குமால் இராமன் பின்ன உயிப்ெபாைற உகவான்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09774.3
மலக்கம் உண்டாகின் ஆக வாைக என் வயத்தது என்றான் $கம்ப.09774.4
ஆண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதுவ ஐய ெமய்ேய
$கம்ப.09775.1
மீ ண்டது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இளவல் ஆவி மாருதி
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ெமய்யில் $கம்ப.09775.2
தண்டவும் தாழ்த்தது இல்ைல யாரும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசங்கணாைனப் $கம்ப.09775.3
பூண்டன தழுவிப் புக்கா காணுதி ேபாதி என்றா $கம்ப.09775.4
ேதறிலன் ஆதலாேன மறுகுறு சிந்ைத ேதற $கம்ப.09776.1
ஏறினன் கனகத்து ஆன ேகாபுரத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09776.2
ஊறின ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உலந்தேப
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09776.3
காறின உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேநாவ கண்களால் தெரழுயக் கண்டான்
$கம்ப.09776.4
ெகாய்தைலப் பூசற் பட்டநூ குலத்திய குவைளேயாடு $கம்ப.09777.1
ெநய்தைல ெவன்றவாள் கண் குமுதத்தின் நைம காட்ட $கம்ப.09777.2
கய்தைல உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் நிமிருங் காைலச் $கம்ப.09777.3
ெசய்தைல உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைசச் ெசயலது
ெசவியில் ேகட்டான் $கம்ப.09777.4
எண்ணுந கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைனப்
ெபரும்பிணம் ஏந்தி யாண_ெப.(யாண_ெப.) $கம்ப.09778.1
மண்ணின்ந அளவும் கல்லி ெநடுமைல மறித்து மண்டும் $கம்ப.09778.2

புண்ணின்ந ஆறும் பல்ேபய்ப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடும் ெபாம்மல்
$கம்ப.09778.3
கண்ணின்ந ஆறும் மாறாக் கருங்கடல் மழுப்பக் கண்டான் $கம்ப.09778.4
முற்று இயல் சிைல வலாளன் ெமாய் கைண துமிப்ப ஆவி $கம்ப.09779.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயல் ெபற்றி ெபற்றாம்
என்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க யாக்ைக $கம்ப.09779.2
சிறு இயல் குறுங்கால் ஓrக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாைள இைசயா பல்ேபய்
$கம்ப.09779.3
கற்று இயல் பாணி ெகாட்டக் களிநடம் பயிலக் கண்டான் $கம்ப.09779.4
குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.) நேராடும் ேசாr கனெலாடும் ெகாழிக்கும் கண்ணான்
$கம்ப.09780.1
தமிழ் ெநறி வழக்கம் அன்ன தனிச்சிைல வழக்கிற் சாய்ந்தா $கம்ப.09780.2
அமிழ்ெபருங் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆற்று வாய்
முகத்தில் ேதக்கி $கம்ப.09780.3
உமிழ்வேத ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடற்றக்
கண்டான் $கம்ப.09780.4
விண்களில் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்ேதாள்
கணவைர அலைக ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.09781.1
புண்களில் ைககள் நட்டி புதுநிணம் கவவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09781.2
மண்களில் ெதவுடந்து வானில்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள் உகிrன் மானக்
$கம்ப.09781.3

கண்கைளச் சூன்று நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரக்கிய குழாமும் கண்டான் $கம்ப.09781.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்க
ஆக்கும் வானர வக்கம்

கண்டான் $கம்ப.09782.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுந்த
ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் $கம்ப.09782.2
கண் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) களிப்பும் கண்டான் $கம்ப.09782.3
புண் பிளந்தைனய ெநஞ்சன் ேகாபுரத்து
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான் $கம்ப.09782.4
நைக பிறக்கின்ற வாயன் நாக்ெகாடு கைடவாய் நக்கப் $கம்ப.09783.1
புைக பிறக்கின்ற மூக்கன் ெபாறி பிறக்கின்ற கண்ணன் $கம்ப.09783.2
மிைக பிறக்கின்ற ெநஞ்சன் ெவஞ்சினத் தேமல் வங்கி

$கம்ப.09783.3
சிைக பிறக்கின்ற ெசால்லன் அரசியல் இருக்ைக ேசந்தான் $கம்ப.09783.4
பூதரம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) புைகநிறப் புருவச்
ெசங்கண் $கம்ப.09784.1
ேமாதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவைன முைறயின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09784.2
ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்ைகயுள்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கம்ப.09784.3
யாைதயும் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஆைன
மணிமுரசு எற்றுக என்றான் $கம்ப.09784.4

எற்றிய முரசங் ேகளா ஏழ் இரு நூறு ேகாடி $கம்ப.09785.1
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிருத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) குழ இயது
ெகாடித்திண் ேதரும் $கம்ப.09785.2
சுற்றுறு துைளக் ைகம்மாவும் துரகமும் பிறவும் ெதவுக்க $கம்ப.09785.3
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல என்ன இலங்ைக
ஊ வறளிற்று ஆக $கம்ப.09785.4
ஈசைன இைமயா முக்கண் ஒருவைன இருைமக்கு ஏற்ற $கம்ப.09786.1
பூசைன முைறயின் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருமைற
புகன்ற தானம் $கம்ப.09786.2
வசினன்

இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்றும்
ேவட்டன ேவட்டநூக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09786.3
ஆசு அற நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒல்காப்
ேபாத்ெதவுழிற்கு அைமவது ஆனான் $கம்ப.09786.4
அருவி அஞ்சனக் குன்றிைட ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அருக்க $கம்ப.09787.1
உருவிேனாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தன ஆம்
என ஒளிர $கம்ப.09787.2
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேவள்வியில்
பைடத்ததும் கட்டிச் $கம்ப.09787.3
ெசருவில் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்கவசமும் ேசத்தான்
$கம்ப.09787.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலம்பட மந்தரம்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாசுணத்தின் $கம்ப.09788.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலந்து ஒளி தமனியக் கச்ெசாடும் சாத்தி $கம்ப.09788.2

ேகாள் வலந்தன குவிந்தனவாம் எனும் ெகாள்ைக $கம்ப.09788.3
மீ ள்வு இல் கிம்புr மணிக் கடிசூத்திரம் வக்கி

$கம்ப.09788.4
மைற விrத்து என ஆடுறு மான மாக் கலுழன் $கம்ப.09789.1
சிைற விrத்தென ெகாய்சகம் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறச் ேசத்தி
$கம்ப.09789.2
முைற விrத்தன்ன முறுக்கிய ேகாசிக மருங்கில் $கம்ப.09789.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) விrத்தன்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவமும்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09789.4
மைழக் குலத்ெதவுடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் ஏறு எலாம் வாr $கம்ப.09790.1
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தன
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைட
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.09790.2
முைழக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அr
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முழங்குவ ேபால்வ $கம்ப.09790.3
தைழக்கும் மின் ஒளிப் ெபான்மலச் சதங்ைகயும் சாத்தி $கம்ப.09790.4
உரும் இடித்தேபாது அரவு உறு மறுக்கம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகின்
$கம்ப.09791.1
இரு நிலத்திைட எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்திைட யாரும்
$கம்ப.09791.2
புrதரப் படும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இலங்குறப் பூட்டி
$கம்ப.09791.3
சrயுைடச் சுட சாய்நலம் சாய்வுறச் சாத்தி $கம்ப.09791.4

நால் அஞ்சு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரங்களின்
நனந்தைல அனந்தன் $கம்ப.09792.1
ஆலம்சா மிடற்று அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைற
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அலங்கும் $கம்ப.09792.2
ேகாலம் சா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாைதயும் புட்டிலும் கட்டி
$கம்ப.09792.3
தாலம் சாந்த மாசுணம் எனக் கங்கணம்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09792.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்த மால் வைரயிைனச்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிற்றின் $கம்ப.09793.1
அடல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அலங்கு ேபா வலயங்கள் இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.09793.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கைடந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒளியவன்
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் கதிrன் $கம்ப.09793.3
சுட தயங்குற குண்டலம் ெசவியிைடத் தூக்கி $கம்ப.09793.4
உதயக் குன்றத்ேதாடு அத்தத்தின் உலாவுறு கதிrன் $கம்ப.09794.1
துைதயும் குங்குமத் ேதாஞூளாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட ெதவுடர
$கம்ப.09794.2
புைத இருள்பைகக் குண்டலம் அைனயைவ
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09794.3
சிைதவு இல் திங்களும் மீ னும்ேபால் முத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திகழ
$கம்ப.09794.4
ேவைலவாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்யவ
அைனவரும் விடியும் $கம்ப.09795.1

காைல_ெப.(காைல_ெப.) உற்றுள ஆம் எனக் கதிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
காலும் $கம்ப.09795.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பத்தின்ேமல் மதியம் முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைடப்
பலவாய் $கம்ப.09795.3
ஏல முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) முத்தக் குைட இைமப்ப $கம்ப.09795.4
பகுத்த பல்வளக் குன்றினில முைழ அன்ன பகுவாய் $கம்ப.09796.1
வகுத்த வான்கைட கைடெதவுறும் வைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஈட்டம்
$கம்ப.09796.2
மிகுத்த நலவான் ேமகம்சூழ் விசும்பிைட தசும்பு ஊடு $கம்ப.09796.3
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசக்கrன் பிைறக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முைளத்தன ஒக்க $கம்ப.09796.4
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைமயின் ஒளிவன தரளத்தின்
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $கம்ப.09797.1
தத்துகின்றன வரபட்டத்

ெதவுைக தயங்க $கம்ப.09797.2
முத்த ஓைடய முரண்திைச மும்மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.09797.3
பத்து ெநற்றியும் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பைடக்க $கம்ப.09797.4
புலவி மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்று அடி ேபாக்கி $கம்ப.09798.1
தைலைம கண்ணினத் தாழ்கிலா மணிமுடித் தலங்கள் $கம்ப.09798.2
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒன்றிைன விளக்குறு கதிrைன ஓட்டி $கம்ப.09798.3
அலகு இல் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தினும்
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்ற $கம்ப.09798.4

நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நாடு என
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09799.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மூன்ைறயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர முன்பு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09799.2
வாைக மாைலயின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற வr
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) அளவித் $கம்ப.09799.3
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அன்னவ விழி ெதவுட தும்ைபயும்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09799.4
அகழும் ேவைலைய காலத்ைத_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) அளக்க
நுண் மணைல $கம்ப.09800.1
நிகழும் மீ ன்கைள விஞ்ைசைய நிைனப்பது என்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09800.2
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதி
ெசல்லாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09800.3
புகழ் எனச் சரம் ெதவுைலவு இலாத் தூணி பின் பூட்டி $கம்ப.09800.4
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேத என வந்தது ைவயமும்
வானும் $கம்ப.09801.1
உரக ேதயமும் ஒருங்கு உடன் இவrனும் உச்சிச் $கம்ப.09801.2
ெசாருகு பூ அன்ன சுைமயது துரகம் இன்று எனினும் $கம்ப.09801.3
நிருத ேகாமகன் நிைனந்துழிச் ெசல்வது ஓ இைமப்பில் $கம்ப.09801.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பr அமுெதவுடு வந்தவும் அருக்கன் $கம்ப.09802.1

பாய் வயப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குதிைரயின் வழியவும் படந $கம்ப.09802.2
வாய் மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா வடைவயின் வயிற்றின் வன்காற்றின் $கம்ப.09802.3
நாயகற்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தவும் பூண்டது
நலத்தால் $கம்ப.09802.4
பாrல் ெசல்வது விசும்பிைடப் படவது
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09803.1
நrல் ெசல்வது ெநருப்பினும் ெசல்வது
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09803.2
ேபாrல் ெசல்வது ெபான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகட்டிைட விrஞ்சன்
$கம்ப.09803.3
ஊrல் ெசல்வது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தும் ெசல்வது ஓ
இைமப்பின் $கம்ப.09803.4
எண்திைசப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றிைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) என
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09804.1
கண்ைட ஆயிர ேகாடியின் ெதவுைகயது கதிேரான் $கம்ப.09804.2
மண்டிலங்கைள ேமருவில் குவித்தென
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09804.3
அண்டம் விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) காசு_ெப.(காசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குயிற்றியது
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09804.4
முைனவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) முதலின அண்டத்து முதல்வ
$கம்ப.09805.1
எைனவ அன்னவ ஈந்தவும் இகலில் இட்டனவும் $கம்ப.09805.2

விைனயின் ெவய்யன பைடக்கலம் ேவைல என்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.09805.3
சுைனயின் நுண் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெதவுைகயன சுமந்தது ெதவுக்க
$கம்ப.09805.4
கண்ணன் ேநமியும் கண்ணுதல் கணிச்சியும் கமலத்து $கம்ப.09806.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) குண்டிைகக் கலசமும் அழியினும் அழியாத்
$கம்ப.09806.2
திண்ைம சான்றது ேதவரும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசய்ைக $கம்ப.09806.3
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஆம் எனப் ெபrயது ெவன்றியின் உைறயுள்
$கம்ப.09806.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதrைன அருச்சைன வரன்முைற ஆற்றி
$கம்ப.09807.1
எைனய என்பது ஓ கணக்கு இலா மைறயவ எவக்கும் $கம்ப.09807.2
விைனயின் நல்நிதி முதலிய அளப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவறுக்ைக
$கம்ப.09807.3
நிைனயின் நண்டது ஓ ெபருங்ெகாைட அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ேநந்தான் $கம்ப.09807.4
ஏறினான் ெதவுழுது இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிய இைமேயா
$கம்ப.09808.1
ேதறினாகளும் தியங்கினா மயங்கினா திைகத்தா $கம்ப.09808.2
ேவறு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசாலும் விைன இைல ெமய்யின் ஐம்புலனும்
$கம்ப.09808.3

ஆறினாகளும் அஞ்சினா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் அனுங்க $கம்ப.09808.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம்குழல் சனகி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மலக்
ைகயால் வயிறு $கம்ப.09809.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலந்தைலக் ெகாடு
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துயrைடக் குளித்தல் $கம்ப.09809.2
அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றிடின் மயன்மகள் அத்ெதவுழில்
உறுதல் $கம்ப.09809.3
இன்று இரண்டின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆக்குெவன் தைலப்படின் என்றான்
$கம்ப.09809.4
பல களம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெமௗலிேயாடு இலங்கலின் பல்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.09810.1
அலகு அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடேகளாடு அலங்க $கம்ப.09810.2
விலகு அளம் தரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைர விசும்ெபாடும் விம்ம $கம்ப.09810.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்தவன் வளந்தனன் ஆம் என உயந்தான்
$கம்ப.09810.4
விசும்பு விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) இரு கூறு உற குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) வைர
ெவடிப்ப $கம்ப.09811.1
பசும் புண் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) என புவிபட பகலவன் பசும் ெபான்
$கம்ப.09811.2
தசும்பு நிள்று இைடந்து இrந்திட மதிதைக அமிழ்தின் $கம்ப.09811.3
அசும்பு சிந்தி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைலவுற
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைடத்து ஆத்தான் $கம்ப.09811.4

நணித்து ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) என்பது ஓ
உவைகயின் நலத்தால் $கம்ப.09812.1
திணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கிr ெவடித்து உக சிைலைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
தெறழுத்தான் $கம்ப.09812.2
மணிக் ெகாடுங்குைழ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ மகளி_ெப.)
$கம்ப.09812.3
துணுக்கம் எய்தின மங்கல நாண்கைளத் ெதவுட்டா $கம்ப.09812.4
சுrக்கும் மண்டலம் தூங்கு நச் சுrப்பு உற வங்க

$கம்ப.09813.1
இைரக்கும் பல் உயி யாைவயும் நடுக்கம் உற்று இrய $கம்ப.09813.2
பrத்திலன் புவி பட சுட மணித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பலவும் $கம்ப.09813.3
விrத்து எழுந்தனன் அனந்தன் மீ து எனப் ெபாலி ெமய்யான் $கம்ப.09813.4
ேதான்றினான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுரேகளாடு
அசுரேர ெதவுடங்கி $கம்ப.09814.1
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) நாட்டினும் உள்ளவ யாவரும்
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09814.2
ஊன்றினான் ெசரு என்று உயி உமிழ்தர உதிரம் $கம்ப.09814.3
கான்று நாட்டங்கள் வட அனற்கு இருமடி கனல $கம்ப.09814.4
உலகில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுக்கமும்
இைமப்பில உைலவும் $கம்ப.09815.1
மைலயும் வானமும் ைவயமும் மறுகுறும் மறுக்கும் $கம்ப.09815.2
அைலெகாள் ேவைலகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயவும் $கம்ப.09815.3
தைலவேன முதல் தண்டல் இேலா எலாம் கண்டா $கம்ப.09815.4
பீறிற்றாம் அண்டம் என்பது ஓ ஆகுலம் பிறக்க $கம்ப.09816.1

ேவறிட்ட ஓ ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கம்பைல பம்பி ேமல் வங்க

$கம்ப.09816.2
மாறிப் பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வகுக்குறும் காலத்து மறுக்கம்
$கம்ப.09816.3
ஏறிற்று உற்றுளது என்ைன ெகாேலா என எழுந்தா $கம்ப.09816.4
கடல்கள் யாைவயும் கன மைலக் குலங்களும் காரும் $கம்ப.09817.1
திடல்ெகாள் ேமருவும் விசும்பிைடச் ெசல்வன சிவண $கம்ப.09817.2
அடல்ெகாள் ேசைனயும் அரக்கனும் ேதரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும் $கம்ப.09817.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகாள் ேப ஒலிக் கம்பைல என்பதுங் கண்டா $கம்ப.09817.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராவணன் இராக்கதத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.09818.1
ெகாழுந்து முந்த வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது
ெகாற்றவ குலுங்குற்று $கம்ப.09818.2
அழுந்துகின்றது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பலம் அமரரும் அஞ்சி $கம்ப.09818.3
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தின என்றனன்
வடணன்

விைரவான் $கம்ப.09818.4
ெதவுழும் ைகெயாடு வாய் குழறி ெமய்ம் முைற துளங்கி $கம்ப.09819.1
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவி
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
$கம்ப.09819.2
அழுந்து படு பால் அமளி அஞ்சல் என அந்நாள் $கம்ப.09819.3

எழுந்தபடிேய கடிது எழுந்தனன் இராமன் $கம்ப.09819.4
கடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எனத்தைகய கண்ணன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலன் $கம்ப.09820.1
விடக் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) எனப்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வலன் விசித்தான் $கம்ப.09820.2
மடக்ெகாடி துயக்கும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானின் உைறேவா தம்
$கம்ப.09820.3
இடக் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09820.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அக வசத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்னின்
$கம்ப.09821.1
பின்ன கவசத்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல ெபrேயாைன $கம்ப.09821.2
மன் அக வசத்து உற வrந்தது எனின் மாேதா $கம்ப.09821.3
இன்ன கவசத்ைதயும் ஒ ஈசன் எனல் ஆமால் $கம்ப.09821.4
புட்டிெலாடு ேகாைதகள் புழுங்கி எr கூற்றின் $கம்ப.09822.1
அட்டில் எனல் ஆய மல அங்ைகயின் இலங்கக் $கம்ப.09822.2
கட்டி உலகின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனக் கைர இல் வாளி $கம்ப.09822.3
வட்டில் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயல் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) உற வrந்தான் $கம்ப.09822.4
மூண்டெசரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
$கம்ப.09823.1

ஆண்தைகயது உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இனி அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
அகல்வுற்ற $கம்ப.09823.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி வய
மா நிமி ெபாலந்ேத $கம்ப.09823.3
ஈண்ட விடுவ அமர என்று அரன்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09823.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அதுேகட்டு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசயற்கு
உrயது என்றா $கம்ப.09824.1
ஏவல் புr இந்திரனும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுழில் இைசந்தான்
$கம்ப.09824.2
மூவுலகும் இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் முைற முற்றிக்
$கம்ப.09824.3
காவல்புr தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாரு ேத ெகாணதி என்றான் $கம்ப.09824.4
மாதலி ெகாணந்தனன் மேகாததி வளாவும் $கம்ப.09825.1
பூதலம் எழுந்துபட தன்ைமய ெபாலந்ேத $கம்ப.09825.2
சீத மதிமண்டலமும் ஏைன உளவும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $கம்ப.09825.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) எனநின்றது பரந்தது விசும்பின் $கம்ப.09825.4
குலக் கிrகள் ஏழின் வலிெகாண்டு உயெகாடிஞ்சும் $கம்ப.09826.1
அலக்கும் உயபாரும் வலி ஆழியும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அச்சும் $கம்ப.09826.2
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் $கம்ப.09826.3
வலக் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) கட்டியது முட்டியது வாைன $கம்ப.09826.4
ஆண்டிெனாடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இருது திங்களிைவ என்னா $கம்ப.09827.1
மீ ண்டனவும் ேமலனவும் ஈட்டி விrதட்டில் $கம்ப.09827.2

பூண்டு உளது தாரைக மணிப்ெபாரு இல் ேகாைவ $கம்ப.09827.3
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைனதாrன்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நின்றுளது குன்றின் $கம்ப.09827.4
மாதிரம் அைனத்ைதயும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) சுவகள் ஆகக் $கம்ப.09828.1
ேகாது அற வகுத்தது மைழக்குழுைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09828.2
மீ து உறு பதாைக என வசியது

ெமய்ம்ைமப் $கம்ப.09828.3
பூதம் அைவ ஐந்தின் வலியின் ெபாலிவது அம்மா $கம்ப.09828.4
மரத்ெதவுடு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உலகில் யாவும் உளவாrத் $கம்ப.09829.1
தரத்ெதவுடு ெதவுடுத்த ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தங்கியது சங்கக் $கம்ப.09829.2
கரத்ெதவுடு ெதவுடுத்த கடல்மீ து நிமிகாலத்து $கம்ப.09829.3
உரத்ெதவுடு ெதவுகுத்த கதழ் ஓைச அதன் ஓைத $கம்ப.09829.4
பண்டு அrதன் உந்தி அயன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழ
முந்ைதப் $கம்ப.09830.1
புண்டrக ெமாட்டு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெமாட்டினது பூதம்
$கம்ப.09830.2
உண்டைவ வயிற்றிைட ஒடுக்கி உமிழ்கிற்ேபான் $கம்ப.09830.3
அண்டச மணி_ெப.(மணி_ெப.) சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் $கம்ப.09830.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாலும் நிைறேவள்விகளும்
ெவவ்ேவறு $கம்ப.09831.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) அைவ ஏழும் மைல ஏழும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும்
$கம்ப.09831.2
பூதம் அைவ ஐந்தும் எrமூன்றும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபாய் த
$கம்ப.09831.3

மாதவமும் ஆவுதியும் ஐம்புலனும் மற்றும் $கம்ப.09831.4
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கரணம் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) சுட
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) திைச நாலும் $கம்ப.09832.1
ஒருங்கு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பத்தும் $கம்ப.09832.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகலும் நள் இரவும் என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிணிக்கும் $கம்ப.09832.3
ெபாரும் பrகள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பூண்டது ெபாலந்ேத $கம்ப.09832.4
வந்ததைன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலிேயாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09833.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தர
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உதவுகிற்பாய் $கம்ப.09833.2
தந்தருள்ைவ ெவன்றி என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூச் $கம்ப.09833.3
சிந்தினகள் மாதலி கடாவி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசன்றான்
$கம்ப.09833.4
விைனப்பைக விைசக்ெகாடு விசும்பு உருவி மான $கம்ப.09834.1
மனத்தின் விைசெபற்றுளது வந்தது என வாேனாடு $கம்ப.09834.2
அைனத்து உலகமும் ெதவுழ அைடந்தது அமலன்பால் $கம்ப.09834.3
நிைனப்பும் இைட பின் பட நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய ெநடுந்ேத $கம்ப.09834.4

அலr தனி ஆழி புைன ேத இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனின் அன்றால்
$கம்ப.09835.1
உலகின் முடிவில் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ஊழ் ஒளி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றால் $கம்ப.09835.2
நிைலெகாள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமரு கிr அன்று ெநடிது அம்மா
$கம்ப.09835.3
தைலவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவ தனி மானம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தாேனா $கம்ப.09835.4
என்ைன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இைட எய்தல் என எண்ணா $கம்ப.09836.1
மன்னவதம் மன்னன்மகன் மாதலிைய
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.09836.2
ெபான்னின் ஒளிேத இதுெகாடு ஆபுகல என்றான் $கம்ப.09836.3
அன்னவனும் அன்னதைன ஆக உைர ெசய்தான் $கம்ப.09836.4
முப்புரம் எrத்தவனும் நான்முகனும் முன்நாள் $கம்ப.09837.1
அப்பகல் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உளது
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அருக்கக்கு $கம்ப.09837.2
ஒப்பு உைடயது ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திr காலும் உைலவு இல்லா $கம்ப.09837.3
இப்ெபாரு இல் ேத வருவது இந்திரனது எந்தாய் $கம்ப.09837.4
அண்டம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபால்வன அளப்பு இல அடுக்கிக்
$கம்ப.09838.1
ெகாண்டுெபயரும் குறுகும் நளும் அைவ ேகாள் உற்று $கம்ப.09838.2

உண்டவன் வயிற்றிைனயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவமிக்கின்
$கம்ப.09838.3
புண்டrக நின்சரம் எனக்கடிது ேபாமால் $கம்ப.09838.4
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கண்டால்
$கம்ப.09839.1
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைசயால்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) பின்படர
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09839.2
விண்ணும் நிலனும் என விேசடம் இலது அஃேத $கம்ப.09839.3
எண்ணும் ெநடுநrனும் ெநருப்பிைடயும் எந்தாய் $கம்ப.09839.4
நரும் உளேவ அைவ ஓ ஏழு நிமிகிற்கும் $கம்ப.09840.1
பாரும் உளேவ அதின் இரட்டி அைவ பண்பின் $கம்ப.09840.2
ேபரும் ஒருகாைல ஒருகாலும் இைடேபராத் $கம்ப.09840.3
ேதரும் உளேத இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அலால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ெசய்ேதாய் $கம்ப.09840.4
ேதவரும் முனித்தைலவரும் சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) ேமல்நாள்
$கம்ப.09841.1
மூவுலகு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவனும் முதல்வ
முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09841.2
ஏவின சுரக்கு இைறவன் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) உளது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னா $கம்ப.09841.3

மாவின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண மாதலி வலித்தான்
$கம்ப.09841.4
ஐயன் இதுேகட்டு இகல் அரக்க அகல் மாயச் $கம்ப.09842.1
ெசய்ைக ெகால் எனச் சிறிது சிந்ைதயில் நிைனந்தான் $கம்ப.09842.2
ெமய் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைரத்தது என
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைட
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09842.3
ெமாய் உைள வயப்பr ெமாழிந்த முது ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $கம்ப.09842.4
இல்ைல இனி ஐயம் என எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இராமன் $கம்ப.09843.1
நல்லவைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உனது நாமம் நவில்க என்ன $கம்ப.09843.2
வல் இதைன ஊவது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாதலி எனப்ேப $கம்ப.09843.3
ெசால்லுவ எனத் ெதவுழுது ெநஞ்சிெனாடு
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09843.4
மாருதிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அrைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09844.1
ந கருதுகின்றைத நிகழ்த்தும் என
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09844.2
ஆrயன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஐயம் இைல ஐயா $கம்ப.09844.3
ேத இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புரந்தரனது என்றன ெதளிந்தா
$கம்ப.09844.4

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரள் தவிைன குலத்ேதாடும்
ெவதும்ப $கம்ப.09845.1
ெதவுழும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்விைன
களிப்பிெனாடு துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09845.2
அழுந்து துயரத்து அமர அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ைகமுந்துற்று $கம்ப.09845.3
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற
இனிது ஏறினன் இராமன் $கம்ப.09845.4
ஆழி அம் தடந்ேத வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ஏறலும் அமலச் சில்லி $கம்ப.09846.1
பூழியிற் சுrத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேபாத $கம்ப.09846.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவங் காற்றின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.)
கலுழைன ஒன்றும் ெசால்லா $கம்ப.09846.3
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) அனுமன்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என்று ஏத்தினா மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) தூவி
$கம்ப.09846.4
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேத சுமக்க எல்ேலாம்
வலியும் புக்கு இன்ேற ெபான்றி $கம்ப.09847.1
விழுக ேபா அரக்கன் ெவல்க ேவந்தக்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விம்மி
$கம்ப.09847.2
அழுக ேப அரக்கிமா என்று ஆத்தன அமர ஆழி $கம்ப.09847.3
முழுகி மீ து எழுந்தது என்னச் ெசன்றது மூrத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
$கம்ப.09847.4
அன்னது கண்ணில் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரக்கனும் அமர ஈந்தா $கம்ப.09848.1

மன் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத என்று உன்னி வாய் மடித்து
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தின்றான் $கம்ப.09848.2
பின் அதுகிடக்க என்னா தன்னுைடப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதைர $கம்ப.09848.3
மின் நகு வrவில் ெசங்ைக இராமன் ேமல் விடுதி என்றான் $கம்ப.09848.4
இrந்த வானரங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைமயவ இரதம் ஈந்தா
$கம்ப.09849.1
அrந்தமன் ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) என்றற்கு
ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சா $கம்ப.09849.2
திrந்தன மரமும் கல்லும் சிந்தின திைசேயாடு அண்டம் $கம்ப.09849.3
பிrந்தன ெகால் என்று எண்ணப் பிறந்தது முழக்கின் ெபற்றி $கம்ப.09849.4
வாப்ெபாலி முரசின் ஓைத வயவ வாய் புைடப்பின் ஓைத $கம்ப.09850.1
ேபாத் ெதவுழில் களத்து மற்றும்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாம்மல் ஓைத
$கம்ப.09850.2
ஆத்தலின் யாரும் பாவழ்ந்து

அடங்கின இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.09850.3
ேத குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓைத
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசவிமுற்றும் ெசவிடு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09850.4
மாதலி வதனம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னதம் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கம்ப.09851.1
காதலால் கருமம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகட்டியால்
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத $கம்ப.09851.2

ஏதிலன் மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற என்தன்
$கம்ப.09851.3
ேசாதைன ேநாக்கிச் ெசய்தி துடிக்கைல என்னச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09851.4
வள்ளல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்தும் மாவின் சிந்ைதயும் மாற்றலா
தம் $கம்ப.09852.1
உள்ளமும் மிைகயும் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றமும்
உறுதி தானும் $கம்ப.09852.2
கள்ளம் இல் காலப் பாடும் கருமமும் கருேதன் ஆகில் $கம்ப.09852.3
ெதள்ளிது என் விஞ்ைச என்றான் அமலனும் ெசவ்விது என்றான் $கம்ப.09852.4
ேதான்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரகத் ேதேமல் $கம்ப.09853.1
ஏன்று இருேவாக்கும் ெவம்ேபா எய்தியது இைடேய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ $கம்ப.09853.2
சான்று என நிற்றல் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) தருதியால் விைட ஈண்டு என்றான்
$கம்ப.09853.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதவுட குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன மேகாதரன்
இலங்ைக மன்ைன $கம்ப.09853.4
அம்புயம் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கண்ணன் தன்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அrயின் ஏறு $கம்ப.09854.1
தும்பிையத் ெதவுைலத்தது என்னத் ெதவுைலக்குெவன் ெதவுடந்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09854.2
தம்பிையத் தடுத்தியாயின்
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) என்றான் $கம்ப.09854.3

ெவம்பு இகல் அரக்கன் அஃேத ெசய்ெவன் என்று அவனின் மீ ண்டான் $கம்ப.09854.4
மீ ண்டவன் இளவல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாணியின் விலங்கா முன்னம் $கம்ப.09855.1
ஆண்தைக தெயமூவத் திண்ேத அணுகியது அணுகுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.09855.2
மூண்டு எழு ெவகுளிேயாடும் மேகாதரன் முனிந்து முட்டத் $கம்ப.09855.3
தூண்டுதி ேதைர என்றான் சாரதி ெதவுழுது ெசால்வான் $கம்ப.09855.4
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகாடி ெவங்கண் இராவணேரயும் இன்று
$கம்ப.09856.1
நண்ணிய ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடப்பேரா கிடப்பது அல்லால்
$கம்ப.09856.2
அண்ணல்தன் ேதாற்றம் கண்டால் ஐய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கமலம் அன்ன
$கம்ப.09856.3
கண்ணைன ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அப்பால் ேபாதேல
கருமம் என்றான் $கம்ப.09856.4
என்றலும் எயிற்றுப் ேபழ்வாய் மடித்து அடா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ைனத் $கம்ப.09857.1
தின்றெனன் எனினும் உண்டாம் பழி என சீற்றம் சிந்தும் $கம்ப.09857.2
குன்று அன ேதாற்றத்தான்தன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrன் ேநேர $கம்ப.09857.3
ெசன்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
விைளந்தது திமிலத் திண்ேபா $கம்ப.09857.4

ெபான் தடந் ேதரும் மாவும் பூட்ைகயும் புலவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகக்
$கம்ப.09858.1
கல் தடந் திண்ேதாள் ஆளும்
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09858.2
வற்றின இராமன் வாளி வட அனல் பருக வன்தாள் $கம்ப.09858.3
ஒற்ைற வன்தடந் ேதேராடும் மேகாதரன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெசன்றான்
$கம்ப.09858.4
அசனி ஏறு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றக்
ெகாடியின்ேமல் அரவத் ேதேமல் $கம்ப.09859.1
குைச உறு பாகன் தன்ேமல் ெகாற்றவன் குவவுத் ேதாள்ேமல் $கம்ப.09859.2
விைச உறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) வித்தினான் விண்ணிேனாடும்
$கம்ப.09859.3
திைசகளும் கிழிய ஆத்தான் தத்தனும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தான்
$கம்ப.09859.4
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைடக்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஓ ஒன்றால் $கம்ப.09860.1
கல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேதாளும் தாளும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்றால்
கழுத்தும் ஒன்றால் $கம்ப.09860.2
ெசல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கைணகள் ஐயன் சிந்தினன் ெசப்பி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09860.3
ெசால் ஒன்றாய்ச் ெசய்ைக ஒன்றாய்த் துணிந்தனன் அரக்கன்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09860.4

ேமாதரன் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
முற்றும் $கம்ப.09861.1
மாதிரத்ேதாடும் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்ெதவுழில் அரக்கன் கண்டான் $கம்ப.09861.2
ேசதைன உண்ணக் கண்டான் ெசலவிடு ெசலவிடு என்றான் $கம்ப.09861.3
சூதனும் முடுகித் தூண்ட ெசன்றது துரகத் திண்ேத $கம்ப.09861.4
பனிப்படா நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்னப் பரக்கின்ற
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பாறித் $கம்ப.09862.1
தனிப்படான் ஆகில் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தாழ்கிலன் என்னும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.09862.2
நுனிப்படா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஒன்றும்
ேநாக்கா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கம்ப.09862.3
குனிப்படா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லால்
ஒல்ைலயின் நூறிக் ெகான்றான் $கம்ப.09862.4
அடல்வலி அரக்கற்கு அப்ேபாது அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் $கம்ப.09863.1
கடல்களும் வற்ற எற்றிக் கால்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடற்றுங்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கம்ப.09863.2
வடவைர முதல ஆன மைலக்குலம் சலிப்ப மான $கம்ப.09863.3
சுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வலயம் சிந்தத் துடித்தன இடத்த ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கம்ப.09863.4
உதிர மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந்தது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் $கம்ப.09864.1

அதிர வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) இடித்தது அருவைர $கம்ப.09864.2
பிதிர வழ்ந்தது

அசனி ஒளிெபறாக் $கம்ப.09864.3
கதிரவன் தைன ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலந்ததால் $கம்ப.09864.4
வாவும் வாசிகள் தூங்கின வாங்கல் இல் $கம்ப.09865.1
ஏவும் ெவஞ்சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைட இற்றன $கம்ப.09865.2
நாவும் வாயும் உலந்தன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மலப் $கம்ப.09865.3
பூவின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ெவறி பூத்ததால்
$கம்ப.09865.4
எழுது வைண

ெகாடு ஏந்து பதாைகேமல் $கம்ப.09866.1
கழுகும் காகமும் ெமாய்த்தன கண்கள் ந $கம்ப.09866.2
ஒழுகுகின்றன ஓடு இகல் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா
$கம்ப.09866.3
ெதவுழுவில் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) சூழிமா
$கம்ப.09866.4
இன்ன ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமயவக்கு
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெசய் $கம்ப.09867.1
துன் நிமித்தங்கள் ேதான்றின ேதான்றவும் $கம்ப.09867.2
அன்னது ஒன்றும் அறிந்திலன் ஆற்றுேமா $கம்ப.09867.3
என்ைன ெவல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் $கம்ப.09867.4
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேத ெசலும் ேவகத்து ேவைல ந $கம்ப.09868.1
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நாளின் ஒதுங்கும் உலகுேபால் $கம்ப.09868.2

தாங்கல் ஆற்றகிலா தடுமாறித் தாம் $கம்ப.09868.3
நங்கினா இருபாலும் ெநருங்கினா $கம்ப.09868.4
கருமமும் கைடக்கண் உறும் ஞானமும் $கம்ப.09869.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவும் அவிச்ைசயும் $கம்ப.09869.2
ெபருைமசால் ெகாடும் பாவமும் ேபகலாத் $கம்ப.09869.3
தருமமும் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதிதாக்கினா $கம்ப.09869.4
சிரம் ஒ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசடனும் $கம்ப.09870.1
உரவு ெகாற்றத்து உவணத்து அரசனும் $கம்ப.09870.2
ெபார எதிந்தன_வி.மு.(எதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேபாலப் ெபாலிந்தன $கம்ப.09870.3
இரவும் நண்பகல் என்னவும் ஆயினா $கம்ப.09870.4
ெவன்றி அம்திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவகுண்டன $கம்ப.09871.1
ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முனிந்தவும் ஒத்தன $கம்ப.09871.2
அன்றியும் நரசிங்கமும் ஆடகக் $கம்ப.09871.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னவனும் ெபாரும் ெகாள்ைகயா $கம்ப.09871.4
துவன வில்லின் ெபாருட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுல்ைலநாள்
$கம்ப.09872.1
எவன வில் வலி என்று இைமேயா ெதவுழ $கம்ப.09872.2
புவன மூன்றும் ெபாலங்கழலால் ெதவுடும் $கம்ப.09872.3

அவனும் அச்சிவனும் எனல் ஆயினா $கம்ப.09872.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கரன்
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ைகத் தலம் $கம்ப.09873.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அசங்க ெதவுல் அண்டம் ெவடிபட $கம்ப.09873.2
அண்ட சங்கத்து அமரதம் ஆப்பு எலாம் $கம்ப.09873.3
உண்ட சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) இராவணன் ஊதினான் $கம்ப.09873.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கினது ஓைச துளங்குற
$கம்ப.09874.1
என்ன சங்கு என்று இைமயவ ஏங்குற $கம்ப.09874.2
அன்ன சங்ைகப் ெபாறாைமயின் ஆrயன் $கம்ப.09874.3
தன்னெவண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் $கம்ப.09874.4
அய்யன் ஐம்பைடதாமும் அடித் ெதவுழில் $கம்ப.09875.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேதவrன்
$கம்ப.09875.2
ெமய்யன் அன்னைவ கண்டிலன் ேவதங்கள் $கம்ப.09875.3
ெபாய்யில் தன்ைனப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) தெரழுயாைமேபால் $கம்ப.09875.4
ஆைசயும் விசும்பும் அைல ஆழியும் $கம்ப.09876.1
ேதசமும் மைலயும் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதவரும் $கம்ப.09876.2
கூச அண்டம் குலுங்க குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள்தா $கம்ப.09876.3
வாசவன் சங்ைக மாதலி வாய்ைவத்தான் $கம்ப.09876.4

துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன $கம்ப.09877.1
விமலன் ேமனியின் வழ்வதன்

முன்னேம $கம்ப.09877.2
கமல வானக நாடிய கண் கைண $கம்ப.09877.3
அமலன் ேமனியில் ைதத்த அனந்தமால் $கம்ப.09877.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேரா இரண்டினும்
ேசத்திய $கம்ப.09878.1
குன்றி ெவங்கண் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) குதிப்பன $கம்ப.09878.2
ஒன்ைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற்று எr உக ேநாக்கின $கம்ப.09878.3
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தவன ேபாலும் சினத்தன
$கம்ப.09878.4
ெகாடியின்ேமல் உைற வைணயும்

ெகாற்ற மா $கம்ப.09879.1
இடியின் ஏறும் முைறயின் இடித்தன $கம்ப.09879.2
படியும் விண்ணும் பரைவயும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) அற $கம்ப.09879.3
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது ஓ மூr
முழக்கின $கம்ப.09879.4
ஏழு ேவைலயும் ஆப்பு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்னல் ஆம் $கம்ப.09880.1
வழி
 ெவங்கண் இராவணன் வில் ஒலி $கம்ப.09880.2
ஆழி நாதன் சிைல ஒலி அண்டம் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) $கம்ப.09880.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபவுழி மாமைழ ஒத்ததால் $கம்ப.09880.4
ஆங்கு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனுமைன ஆதியாம்
$கம்ப.09881.1

வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெவஞ்சின வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

விழித்தன $கம்ப.09881.2
ஏங்குகின்றது அல்லால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைழத்தில $கம்ப.09881.3
வாங்கு சிந்ைதய ெசய்ைக மறந்துளா $கம்ப.09881.4
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ைன ெகாலாம் என்று அறிகில
$கம்ப.09882.1
ஏவ ெவல்வ என்று எண்ணல ஏங்குவா $கம்ப.09882.2
ேபாவ மீ ள்வ பைதப்ப ெபாருமலால் $கம்ப.09882.3
ேதவரும் தங்கள் ெசய்ைக
மறந்தன_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.09882.4
ேசண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசழும்புயம்
$கம்ப.09883.1
பூண் அழுந்தின சிந்தின பூமைழ $கம்ப.09883.2
காண வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள ைக எலாம்
$கம்ப.09883.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைண
ஆருள ஆகுவா $கம்ப.09883.4
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்ெனாடு
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடு நலவில் $கம்ப.09884.1
பூண்டு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எதி
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$கம்ப.09884.2

ஆண்ட வில்லிதன் வில்லும் அரக்கன்தன் $கம்ப.09884.3
தண்ட வல்லவ இல்லாச் சிைலயுேம $கம்ப.09884.4
இக்கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என $கம்ப.09885.1
ெநக்க ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதிக்கும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
அன $கம்ப.09885.2
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) வசு
 பைட சுட பல்திைசப் $கம்ப.09885.3
புக்குப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாடிப்பன ேபாக்கு இல
$கம்ப.09885.4
அரக்கன் அன்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) ஆப்பும் ேப
$கம்ப.09886.1
சிrப்பும் வில்லின் தெழழுப்பும் உண்ேட ெகாலாம் $கம்ப.09886.2
குைரக்கும் ேவைலயும் ேமகக் குழாங்களும் $கம்ப.09886.3
இைரத்து இடிக்கின்றது இன்றும் ஓ ஈறு இல $கம்ப.09886.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்வன ெசல் இனும் மாசு அற
$கம்ப.09887.1
எண்ணில் சூல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அல்ல இராவணன் $கம்ப.09887.2
கண்ணில் சிந்தின த கடு ேவகத்த $கம்ப.09887.3
விண்ணிற் ெசல்வன மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்று
வழ்வன

$கம்ப.09887.4
மால் கலங்கல் இல் சிந்ைதயன் மாதிரம் $கம்ப.09888.1
நால் கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) நகும்ெதவுறும் நாெவாடு
$கம்ப.09888.2

கால் கலங்குவ ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கம்ப.09888.3
சூல் கலங்கும்_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைக
துளங்குமால் $கம்ப.09888.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) வில்ெகாடு
ெகால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெகால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகாள் இலாச்
$கம்ப.09889.1
சிற்ைறயாளைனத் ேதவதம் ேதெராடும் $கம்ப.09889.2
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்ேமல் $கம்ப.09889.3
எற்றுேவன் என்று உைரக்கும் இைரக்குமால் $கம்ப.09889.4
தடித்து ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன ெவங்கைண
தாவு அற $கம்ப.09890.1
வடித்து ைவத்தது மானுடற்ேக வலி $கம்ப.09890.2
ஒடித்து ேதைர உதித்து_வி.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில்ெலாடும் $கம்ப.09890.3
பிடித்துக் ெகாள்ெவன் சிைற எனப் ேபசுமால் $கம்ப.09890.4
பைதக்கின்றது ஒமனமும் இைட படகின்றது ஓ சினமும் $கம்ப.09891.1
விைதக்கின்றன ெபாறிெபாங்கின விழியும் உைடெவய்ேயான் $கம்ப.09891.2
குைதக்குன்று என நிமிெவஞ்சிைல குைழய ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கால் $கம்ப.09891.3
உைதக்கின்றன சுடெவங்கைண உரும் ஏறு என எய்தான் $கம்ப.09891.4
உரும் ஒத்தன அனல் ஒத்தன ஊற்றம்தரு கூற்றின் $கம்ப.09892.1
மருமத்தினும் நுைழகிற்பன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒத்தன வாேனா
$கம்ப.09892.2

நிருமித்தன பைட பற்று அற நிமிவு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) அமிழ்தப்
$கம்ப.09892.3
ெபரு மத்திைன முைறசுற்றிய ெபரும்பாம்பினும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$கம்ப.09892.4
துண்டப்பட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமருைவத் துைளத்து உள் இைற
ெதவுங்காது $கம்ப.09893.1
அண்டத்ைதயும் ெபாதுத்து ஏகும் என்று இைமேயாகளும் அயித்தா
$கம்ப.09893.2
கண்டத் தெறறு கைணக் காற்றிைன கருைணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கனகச்
$கம்ப.09893.3
சண்டச் சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ இைடேய அறத்
தடுத்தான் $கம்ப.09893.4
உைடயான் முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருகாrயம்
உறுதவிைன உடற்ற $கம்ப.09894.1
இைடயூறு உறச் சிைதந்தாங்கு எனச் சரம் சிந்தின விறலும் $கம்ப.09894.2
ெதவுைட ஊறின கைணமாrகள் ெதவுைக தந்தன துரந்தான் $கம்ப.09894.3
கைட ஊறு உறு கணமாமைழ கால் வழ்த்து_ஏவ.(வ

ழ்த்து_வி.)

எனக் கடியான்
$கம்ப.09894.4
விண்ேபாத்தன திைச ேபாத்தன மைலேபாத்தன இைமேயா $கம்ப.09895.1
கண்ேபாத்தன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாத்தன படிேபாத்தன கைலேயா
$கம்ப.09895.2
எண்ேபாத்தன எrேபாத்தன இருள்ேபாத்தன என்ேன $கம்ப.09895.3

திண்ேபாத்ெதவுழில் என்று ஆைனயின் உr ேபாத்தவன் திைகத்தான்
$கம்ப.09895.4
அல்லா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருந்ேதவரும் மைறவாணரும் அஞ்சி
$கம்ப.09896.1
எல்லாரும் தம் கரங்ெகாண்டு இரு விழிெபாத்தின இrந்தா $கம்ப.09896.2
ெசல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கம்ப.09896.3
வில்லாளனும் அதுகண்டு அைவ விலக்கும் ெதவுழில் ேவட்டான் $கம்ப.09896.4
ெசந்தவிைன மைறவாணனுக்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) சிறுவிைல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.09897.1
முந்து ஈந்தது ஒ உணவின்பயன் எனல்
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) $கம்ப.09897.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈந்தன வடி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண அைனயான் வகுத்து
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09897.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த இைன பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஒத்தன அரக்கன் ெசாr
விசிகம் $கம்ப.09897.4
நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடிெவங்கைண ெநாடி ஒன்றினில் விடுவான்
$கம்ப.09898.1
ஆறா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மறேவான் அைவ தனி நாயகன் அறுப்பான்
$கம்ப.09898.2
கூறு ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
சிந்தின குடிக்கப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குறுகி $கம்ப.09898.3

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ெபாடி
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) திட
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கடலும் $கம்ப.09898.4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடேன மிடல் ெவம்ேபா $கம்ப.09899.1
வல்லான் மழு எழு ேதாமரம் மணித் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) இருப்பு
உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) $கம்ப.09899.2
ெதவுல் ஆ அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெதவுடக்கத்த
$கம்ப.09899.3
எல்லா ெநடுங்கரத்தால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தான் ெசரு அறிந்தான் $கம்ப.09899.4
ேவலாயிரம் மழு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எழு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
விசிகக் $கம்ப.09900.1
ேகால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பிற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஒருேகால்படக்
குைறவ $கம்ப.09900.2
கால் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) உரும்
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கதிய $கம்ப.09900.3
சூலாயின் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அன்னவன் ெதவுைட பல்வைக ெதவுடுக்க
$கம்ப.09900.4
ஒத்துச் ெசரு விைளக்கின்றது ஒ அளவின்தைல உடேன $கம்ப.09901.1
பத்துச் சிைல எடுத்தான் கைண ெதவுடுத்தான் பல முகிலாத் $கம்ப.09901.2
ெதவுத்துப்பட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைரகள் ெசாrந்தாெலனத்
துரந்தான் $கம்ப.09901.3

குத்துக்ெகாடு ெநடுங்ேகால் படு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆம் எனக் ெகாதித்தான்
$கம்ப.09901.4
ஈசன்விடு சரம் மாrயும் எrசிந்துறு தறுகண் $கம்ப.09902.1
நசன்விடு சர மாrயும் இைட எங்கணும்
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09902.2
ேதசம் முதல் ஐம்பூதமும் ெசறிவுற்றன ெசருவில் $கம்ப.09902.3
கூசிம்மயி ெபாடிப்பு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) எனலாயின
குைலய $கம்ப.09902.4
மந்தரக் கிr என மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) மாருதி $கம்ப.09903.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருப்பு என புரங்கள்தாம் என $கம்ப.09903.2
கந்தருப்பந் நக விசும்பில் கண்டு என $கம்ப.09903.3
அத்தரத்து எழுந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன் ேத அேரா
$கம்ப.09903.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய ேதமிைச இலங்ைக
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கம்ப.09904.1
ெபாழிந்தன சரமைழ உருவிப் ேபாதலால் $கம்ப.09904.2
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்ெலனக் $கம்ப.09904.3
கழிந்தது கவிக்குலம் இராமன் காணேவ $கம்ப.09904.4
முழவு இடு ேதாஞூளாடு முடிெகாள் பல்தைல $கம்ப.09905.1
விழவிடுேவன் இனி விசும்பு ேசமேமா $கம்ப.09905.2

மழவிைட அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைடஞ
மாண்டன $கம்ப.09905.3
எழவிடு ேதைர என்று இராமன் கூறினான் $கம்ப.09905.4
அந்து ெசய்குெவன் என அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதலி $கம்ப.09906.1
உந்தினன் ேதெரனும் ஊழிக்காற்றிைன $கம்ப.09906.2
இந்து மண்டலத்தின்ேமல் இரவி மண்டலம் $கம்ப.09906.3
வந்தென வந்தது அம் மானத்ேத அேரா $கம்ப.09906.4
இrந்தன மைழக்குலம் இழுகித் திக்கு எலாம் $கம்ப.09907.1
உrந்தன உடுக்குலம் உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிந்தின $கம்ப.09907.2
ெநrந்தன ெநடுவைரக் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ேநமுைற $கம்ப.09907.3
திrந்தன சாrைக ேதரும் ேதருேம $கம்ப.09907.4
வலம் வரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வரும்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாெனாடு $கம்ப.09908.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம் நிமிரும் ேவைலயும்
$கம்ப.09908.2
அலம்வரும் குலவைர அைனத்தும் அண்டமும் $கம்ப.09908.3
சலம்வரும் குலால்மகன் திகிrத் தன்ைமேபால் $கம்ப.09908.4
எழும்புகழ் இராமன் ேத அரக்கன்ேத இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று
$கம்ப.09909.1
உழுந்து உருள் ெபாழுதின் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ேசவன $கம்ப.09909.2

தழும்பிய ேதவரும் தெரழுவு தந்தில $கம்ப.09909.3
பிழம்பின திrவன என்னும் ெபற்றியா $கம்ப.09909.4
உக்கு இலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின் $கம்ப.09910.1
ெநக்கு இலா மைலகளும் ெநருப்புச் சிந்தலின் $கம்ப.09910.2
வக்கு இலா திைசகளும் உதிரம் வாய்வழிக் $கம்ப.09910.3
கக்கிலா உயிகளும் இல்ைல காண்பன $கம்ப.09910.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உலகத்தா என்ப என்றவ $கம்ப.09911.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) உலகத்தா என்ப தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$கம்ப.09911.2
அந்தணன் உலகத்தா என்ப அல்லரால் $கம்ப.09911.3
மந்தர மைலயினா என்ப வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $கம்ப.09911.4
பாற்கடல் நடுவணா என்ப பல்வைக $கம்ப.09912.1
மால்கடலினுக்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்பினா என்ப $கம்ப.09912.2
ேமல்கடலா என்ப கிழக்கு உளா என்ப $கம்ப.09912.3
ஆப்பு இைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ப
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
$கம்ப.09912.4
மீ ண்டனேவா என்ப விசும்பு விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உகக் $கம்ப.09913.1
கீ ண்டனேவா என்ப கீ ழேவா என்ப $கம்ப.09913.2
பூண்டன புரவிேயா புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என்ப
$கம்ப.09913.3
மாண்டன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்று உைரக்கும் வாயினா $கம்ப.09913.4

ஏழுைடக் கடலினும் தவு ஒ ஏழினும் $கம்ப.09914.1
ஏழுைட மைலயினும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒ ஏழினும் $கம்ப.09914.2
சூழுைட அண்டத்தின் சுவகள் எல்ைலயா $கம்ப.09914.3
ஊழியில் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனத் திrந்த ஓவில $கம்ப.09914.4
உைடக்கடல் ஏழினும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏழினும் $கம்ப.09915.1
இைடப்படும் தவினும் மைல ஒ ஏழினும் $கம்ப.09915.2
அைடக்கலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என அரக்கன்
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.09915.3
பைடக்கலம் மைழபடு துளியின் பான்ைமய $கம்ப.09915.4
ஒறுத்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்ைதயும் உரற்றும் ஓட்டின $கம்ப.09916.1
இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன $கம்ப.09916.2
அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆrயன் $கம்ப.09916.3
ெசறுத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுழில் இைட ெசய்தது இல்ைலயால்
$கம்ப.09916.4
விலங்கலும் ேவைலயும் ேமலுங் கீ ழரும் $கம்ப.09917.1
அலங்கு ஒளி திrதரும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்ைதயும் $கம்ப.09917.2
கலங்குறத் திrந்தது ஓ ஊழிக்காலக் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) $கம்ப.09917.3
இலங்ைகைய எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) இைமப்பின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேரா $கம்ப.09917.4
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைனத்தினும் உழன்ற சாrைக $கம்ப.09918.1
ெமாய்த்தது கடலிைட மணலின் மும்ைமயால் $கம்ப.09918.2

வித்தக கடவிய விசயத் ேத பr $கம்ப.09918.3
எய்த்தில உயித்தில இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பாலவும் $கம்ப.09918.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.)
ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
$கம்ப.09919.1
உந்தரும் ெபருவலி உருமின் ஏற்றிைன $கம்ப.09919.2
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) அைனயது ஓ சரத்தினால் தைரச் $கம்ப.09919.3
சிந்தினன் இராவணன் எrயும் சிந்ைதயான் $கம்ப.09919.4
சாய்ந்த வல் உருமுேபாய் அரவத் தாழ்கடல் $கம்ப.09920.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கனல் என முழங்கிப்
பாய்தலும் $கம்ப.09920.2
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப இரும்பின் வன்கட்டி
கால் உறத் $கம்ப.09920.3
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நராம் எனச் சுருங்கிற்று
ஆழிேய $கம்ப.09920.4
எழுத்து எனச் சிைதவு இலா இராமன் ேதப்பrக் $கம்ப.09921.1
குழுக்கைளக் கூங்கைணக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ஆக்கி ேந $கம்ப.09921.2
வழுத்த அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மாதலி வயிர மாபிைட $கம்ப.09921.3
அழுத்தினன் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சரம் ஆெறாடு ஆறு அேரா
$கம்ப.09921.4
மண்டல வrசிைல வான வில்ெலாடும் $கம்ப.09922.1
துண்ட ெவண்பிைற எனத் ேதான்றத் தூவிய $கம்ப.09922.2

உண்ைட ெவங்கடுங்கைண ஒருங்கு மூடலால் $கம்ப.09922.3
கண்டில இராமைன இைமப்பு இல் கண்ணினா $கம்ப.09922.4
ேதாற்றனேன இனி என்னும் ேதாற்றத்தால் $கம்ப.09923.1
ஆற்றல அமரரும் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) எய்தினா $கம்ப.09923.2
ேவற்றவ ஆத்தன ேமலும் கீ ழரும் $கம்ப.09923.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இயக்கு அற்றது கலங்கிற்று அண்டேம $கம்ப.09923.4
அங்கியும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி அடங்கிற்று ஆகலி $கம்ப.09924.1
ெபாங்கில திமித்தன விசும்பில் ேபாக்கு இல $கம்ப.09924.2
ெவங்கதி தண்கதி விலங்கி மீ ண்டன $கம்ப.09924.3
மங்குலும் ெநடுமைழ வறந்து சாய்ந்ததால் $கம்ப.09924.4
திைசநிைலக் கடகr ெசருக்குச் சிந்தின $கம்ப.09925.1
அைசவு இல ேவைலகள் ஆக்க அஞ்சின $கம்ப.09925.2
விைசெகாடு விசாகத்ைத ெநருக்கி ஏறினன் $கம்ப.09925.3
குசன் ெநடுேமருவும் குலுக்கம் உற்றேத $கம்ப.09925.4
வானரத் தைலவனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைமந்தனும் $கம்ப.09926.1
ஏைனய தைலவனும் காண்கிேலம் எனக் $கம்ப.09926.2
கானகக் கr எனக் கலங்கினா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கம்ப.09926.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனக் கலங்கினா வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ேவறு உளா
$கம்ப.09926.4
நல்நிற நிருதேகான் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நதியின்
$கம்ப.09927.1

சால்புைட மாதலி மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைதத்தெவங்
$கம்ப.09927.2
ேகாலினும் இலக்குவன் ேகால மாபின் வழ்
 $கம்ப.09927.3
ேவலினும் ெவம்ைமேய விைளத்த வரற்கும்

$கம்ப.09927.4
எய்தன சரம் எலாம் இைமப்பின் முந்துறக் $கம்ப.09928.1
ெகாய்தனன் அகற்றி ெவங்ேகாலின் ேகாைவயால் $கம்ப.09928.2
ெநாய்து என அரக்கைன ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநாந்தன $கம்ப.09928.3
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இராகவன் அமர ேதறினா $கம்ப.09928.4
தூண் உைட நிைர புைர கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அைவ ெதவுறும்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.09929.1
ேகாண் உைட மைல நிக சிைல இைட
குைறய_குைற.எச்.(குைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09929.2
ேசணுைட நிக கைண சிதறினன் உணேவாடு $கம்ப.09929.3
ஊண் உைட உயி ெதவுறும் உைற உறும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$கம்ப.09929.4
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) விrவுற வரு கவசமும் உருவிப் $கம்ப.09930.1
பயில் விr குருதிகள் பருகிட ெவயிேலாடு $கம்ப.09930.2
அயில் விr சுடுகைண கடவினன் அறிவின் $கம்ப.09930.3
துயில் புrவுழி உண சுட ஒளி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கம்ப.09930.4
திைச உறு துகிலது ெசறி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறும் $கம்ப.09931.1
விைச உறு முகிழது விrதரு சிரேனாடு $கம்ப.09931.2

இைச உறு கருவியின் இலகுறு ெகாடிையத் $கம்ப.09931.3
தைச உறு கைண ெகாடு தைர உற இடலும் $கம்ப.09931.4
பைட உக இைமயவ பருவரல் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09932.1
இைட உறு திைச திைச இடுகுற இைறவன் $கம்ப.09932.2
அைடயுறு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைச அணுகினன் அளவு இல் $கம்ப.09932.3
கைட உக முடிவு எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைர கலுழன் $கம்ப.09932.4
பண்ணவன் உய ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பரைவக்
$கம்ப.09933.1
கண் அகன் உலகிைன வலம்வரு கலுழன் $கம்ப.09933.2
நண்ணலும் இைமயவ நமது உறு கருமம் $கம்ப.09933.3
எண்ணலன் முனிவினின் இவறினன் எனேவ $கம்ப.09933.4
ஆயது ஒ அைமதியின் அறிவினுள்
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09934.1
நாயகன் ஒருவைன நலிகிலது உணரான் $கம்ப.09934.2
ஏயினன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உறு தாமதம் எனும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.09934.3
தவிைன தருபைட தெறறு ெதவுழில் மறேவான் $கம்ப.09934.4
த முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயன சில முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உதிரம்
$கம்ப.09935.1
ேதாய் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயன சுரமுகம் உைடய $கம்ப.09935.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயன பில முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
நுைழயும் $கம்ப.09935.3

வாய் முக வr அரவு அைனயன வருமால் $கம்ப.09935.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச முதல் கைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச
அளவும் $கம்ப.09936.1
இரு திைச எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உற வருவன ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$கம்ப.09936.2
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருதிய புrவன கனலும்
$கம்ப.09936.3
பருதிைய மதிெயாடு பருகுவ பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கம்ப.09936.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திைச ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09937.1
சுருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெதவுடரும் $கம்ப.09937.2
உருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச உரும்
முரலும் $கம்ப.09937.3
மருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச சிைல
வருடம் $கம்ப.09937.4
இைனயன நிகழ்வுற எழுவைக உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கம்ப.09938.1
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கதுவிட உயி இைட கதற $கம்ப.09938.2
விைன அறு ெதவுழில் இைட விரவலும் விமலன் $கம்ப.09938.3
நிைனவுறு தைகயினன் ெநறியுறு முைறயின் $கம்ப.09938.4
கண்ணுதல் ஒருவனது அடுபைட கருதிப் $கம்ப.09939.1
பண்ணவன் விடுதலும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பருக $கம்ப.09939.2

எண்ணுறு கனவிெனாடு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) என இைமயில் $கம்ப.09939.3
துண்ெணனும் நிைலயினின் எறிபைட ெதவுைலய $கம்ப.09939.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்பைட ெமய்கண்ட ெபாய்
என வய
 $கம்ப.09940.1
எrந்த_ெப.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினன் எயிற்றிைட
மடித்த வாயினன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.09940.2
தெரழுந்த ெவங்கைண கங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறயன திறத்த
$கம்ப.09940.3
அrந்தமன் திரு ேமனிேமல் அழுத்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் $கம்ப.09940.4
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஞ்சினத்து ஆசுரப்
பைடக்கலம் அமர $கம்ப.09941.1
வாத்ைத உண்டது இன் உயிகளால் மறலிதன் வயிற்ைறத் $கம்ப.09941.2
தூத்தது இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) துணுக்குறு ெதவுழிலது ெதவுடுத்து
$கம்ப.09941.3
தத்தன் ேமல் ெசலத் துரந்தனன் உலகங்கள் திrய $கம்ப.09941.4
நுங்குகின்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைக ஓ ெநாடிவைர என்ன
$கம்ப.09942.1
எங்கும் எங்கும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரும்
அமரகண்டு இைரப்ப $கம்ப.09942.2
மங்குல் வல் உரும் ஏற்றின் ேமல் எrமடுத்து என்ன $கம்ப.09942.3
அங்கி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்பைட ெதவுடுத்து இராகவன் அறுத்தான்
$கம்ப.09942.4
கூற்றுக் ேகாடினும் ேகாடல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் குடிப்ப $கம்ப.09943.1

நற்றுக் குப்ைபயின் ேமருைவ நூறுவ ெநடிய $கம்ப.09943.2
காற்றுப் பின் ெசலச் ெசல்வன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் கடப்ப $கம்ப.09943.3
நூற்றுக் ேகாடி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எய்தனன் இராவணன் ெநாடியில்
$கம்ப.09943.4
என்ன ைகக்கடுப்ேபா என்ப சில_ெப.(சில_ெப.) சில_ெப.(சில_ெப.) இைவயும்
$கம்ப.09944.1
அன்ன மாயேம அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அல என்ப அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அம்புக்கு $கம்ப.09944.2
இன்னம் உண்டு ெகால் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப சில_ெப.(சில_ெப.)
சில_ெப.(சில_ெப.) இகல்ேபா $கம்ப.09944.3
முன்னம் இத்தைன முயன்றிலன் ஆம் என ெமாழிவ $கம்ப.09944.4
மைற முதல் தனி நாயகன் வானிைன
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09945.1
சிைறயுைடக் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சரம் எலாம் இைமப்பு ஒன்றில்
சிந்தப் $கம்ப.09945.2
ெபாைற சிைகப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றும்
புங்கத்தின் அளவும் $கம்ப.09945.3
பிைறமுகக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கடுஞ்சரம் அைவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிளந்தான் $கம்ப.09945.4
அயன் பைடத்த ேப அண்டத்தின் அருந்தவம் ஆற்றி $கம்ப.09946.1
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பைடத்தவ யாrனும் பைடத்தவன் பல் ேபா $கம்ப.09946.2
வியன் பைடக்கலம் ெதவுடுப்ெபன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இனி என
விைரந்தான் $கம்ப.09946.3
மயன் பைடக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்ேமல் $கம்ப.09946.4

விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பைடக்கலம் ேவேராடும் உலைகச் $கம்ப.09947.1
சுட்டனன் எனத் துணுக்கம் உற்று அமரரும் சுருண்டா $கம்ப.09947.2
ெகட்டனம் என வானரத் தைலவரும் கிழிந்தா $கம்ப.09947.3
சிட்ட தம் தனி ேதவனும் அதன் நிைல தெரழுந்தான் $கம்ப.09947.4
பாந்தள் பல்தைலப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன் புவி
இைடப் பயிலும் $கம்ப.09948.1
மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலயால் வாழ்வு என வருகின்ற
அதைனக் $கம்ப.09948.2
காந்தப்பம் எனும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
கைணயினால் கடந்தான் $கம்ப.09948.3
ஏந்தல் பன்மணி எறுழ்வலித் திரள்புயத்து இராமன் $கம்ப.09948.4
பண்டு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பைடத்தது கனகன்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாைரத் $கம்ப.09949.1
ெதவுண்டு ெகாண்டது மது எனும் அவுணன் முன் ெதவுட்டது $கம்ப.09949.2
உண்டு இங்கு என்வயின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துரந்து உயி
உண்ெபன் என்னா $கம்ப.09949.3
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தான் ஐந்ேதாடு ஐந்துைடத் தைலயான் $கம்ப.09949.4
தாருகன் பண்டு ேதவைரத் தகத்தது தனி மா $கம்ப.09950.1
ேமரு மந்தரம் புைரவது ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அன்ன ஒளியது $கம்ப.09950.2
ஓ உகம்தனின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருட்டினும் உருளாச்
$கம்ப.09950.3

சீ உகந்தது ெநrத்தது தானவ சிரங்கள் $கம்ப.09950.4
பசும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபரும்பரைவ பண்டு உண்டது பனிப்புற்று
$கம்ப.09951.1
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிகின்றது அண்டம் $கம்ப.09951.2
தசும்புேபால் உைடந்து ஒழியும் என்று அைனவரும் தளர $கம்ப.09951.3
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் ெவருவ $கம்ப.09951.4
கண்டு தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாக் கைதைய $கம்ப.09952.1
அண்ட நாயகன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ணினும் அடங்காப் $கம்ப.09952.2
புண்டrகத்தின் முைக அன்ன புகமுகம் விட்டான் $கம்ப.09952.3
உண்ைட நூறுடன் நறுபட்டுளது என உதித்தான் $கம்ப.09952.4
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றவன் சிைலவலம் காட்டினான்
தராப் $கம்ப.09953.1
ேபைய என்பல துரப்பது இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
பிைழயாமல் $கம்ப.09953.2
ஆய தன்ெபரும் பைடெயாடும் அடுகளத்து அவிய $கம்ப.09953.3
மாையயின் பைட ெதவுடுப்பன் என்று இராவணன் மதித்தான் $கம்ப.09953.4
பூசைனத் ெதவுழில் புrந்து தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முைறைமயின்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09954.1
ஈசைனத் ெதவுழுது இருடியும் சந்தமும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09954.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பத்தினும் அந்தரப் பரப்பினும் அடங்கா $கம்ப.09954.3

வசினன்

ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில் இைட
ெதவுைடெகாடு விட்டான் $கம்ப.09954.4
மாயம் ெபாத்திய வயப்பைட விடுதலும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் $கம்ப.09955.1
காயம் அத்தைனயும் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காயங்கள் கதுவ $கம்ப.09955.2
ஆயு உற்று எழுந்தா என ஆத்தன அமrல் $கம்ப.09955.3
தூய ெகாற்றவ சுடுசரத்தால் முன்பு துணிந்தா $கம்ப.09955.4
இந்திரற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைகஞனும் அவற்கு இைளேயாரும்
$கம்ப.09956.1
தந்திரப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைலவரும் தைலத் தைலேயாரும்
$கம்ப.09956.2
மந்திரச் சுற்றத்தவகளும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல பிறரும் $கம்ப.09956.3
அந்தரத்திைன மைறத்தன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உக ஆப்பா $கம்ப.09956.4
குடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவிக்குன்றமும் மற்றுள குழுவும்
$கம்ப.09957.1
பைடத்த மூல மாத் தாைனயும் முதலிய பட்ட $கம்ப.09957.2
விைடத்து எழுந்தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேத பr முதல் ெவவ்ேவறு
$கம்ப.09957.3
அைடத்த ஊதிகள் அைனத்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09957.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபருெவள்ளம் என்று அறிஞேர அைறந்த $கம்ப.09958.1
காய்சினப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட களப்பட்ட
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09958.2

ஈசனின் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்தினால்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கம்ப.09958.3
ேதசம் முற்றவும் ெசறிந்தன திைசகளும் திைகப்ப $கம்ப.09958.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கணும் ேதவரும்
முனிவரும் சிந்த $கம்ப.09959.1
ெவன்றது எங்கைளப் ேபாலும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) விளிவதும் உளேத
$கம்ப.09959.2
இன்று காட்டுதும் எய்துமின் எய்துமின் என்னா $கம்ப.09959.3
ெகான்ற ெகாற்றவ தம்ெபய
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைற கூவி $கம்ப.09959.4
பா இடந்துெகாண்டு எழுந்தன பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எனும் படிய $கம்ப.09960.1
பாrடம் துைனந்து எழுந்தன மைல அன்ன படிய $கம்ப.09960.2
ேப இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கதுவrது இனி விசும்பு என
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09960.3
ேப இடங்கrன் ெகாடுங்குைழ அணிந்தன ேபய்கள் $கம்ப.09960.4
தாமசத்தினிற் பிறந்தவ அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தெறறும் தைகய $கம்ப.09961.1
தாமசத்தினில் ெசல்கிலாச் சது முகத்தவற்கும் $கம்ப.09961.2
தாமசத்திைனச் ெசய்பவ அைடந்தன தளராத் $கம்ப.09961.3
தாம சத்திரம் சித்திரம் ெபாருந்தின தயங்க $கம்ப.09961.4
தாம் அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ து எழுந்தவக்கு
இரட்டியின் தைகய $கம்ப.09962.1
தாம இந்துவின் பிளவு எனத் தயங்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்ற
$கம்ப.09962.2

தாம் அவிஞ்ைசய கடல்ெபருந் தைகயின தரளத் $கம்ப.09962.3
தாம விஞ்ைசய துவன்றின திைசெதவுறும் தருக்கி $கம்ப.09962.4
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உைள யாளியும் தகுவா $கம்ப.09963.1
தாம் அடங்கலும் ெநடுந்திைச உலெகாடு தைகவா $கம்ப.09963.2
தாம் மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆதரும் பைகயா $கம்ப.09963.3
தா மடங்கலும் ெகாடும் சுட பைடகளும் தrத்தா $கம்ப.09963.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்ைமைய
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்திைர ெகாழுநன்
$கம்ப.09964.1
விைனயம் மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மாயேமா விதியது
விைளேவா $கம்ப.09964.2
வைனயும் வன்கழல் அரக்கதம் வரத்திேனா மற்ேறா $கம்ப.09964.3
நிைனதியாம் எனின் பக என மாதலி நிகழ்த்தும் $கம்ப.09964.4
இருப்புக் கம்மியற்கு இைழநுைழ ஊசி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.09965.1
விருப்பின் ேகாடியால் விைலக்கு எனும் பதடியின் விட்டான் $கம்ப.09965.2
கருப்புக் காமைழ வண்ண அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடுந்திைசக் களிற்றின்
$கம்ப.09965.3
மருப்புக் கல்லிய ேதாளவன் மீ ளரு மாயம் $கம்ப.09965.4
வய்க்கும்

வாய் அயில் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரவின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) விடத்ைத $கம்ப.09966.1
மாய்க்குமா ெநடுமந்திரம் தந்தது ஓ வலியின் $கம்ப.09966.2

ேநாய்க்கும் ேநாய்தரு விைனக்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும்ெபய
ெநாடியின் $கம்ப.09966.3
நக்குவாய் நிைன நிைனப்பவ பிறப்பு என நங்கும் $கம்ப.09966.4
வரத்தின் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மாையயின்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வலிேயா $கம்ப.09967.1
உரத்தின் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உண்ைமயின்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஓடத் $கம்ப.09967.2
துரத்தியால் என ஞானமாக் கடுங்கைண துரந்தான் $கம்ப.09967.3
சிரத்தின் நான்மைற இைறஞ்சவும் ெதவுடரவும் ேசேயான் $கம்ப.09967.4
துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றுறு ஞானமாக்
கடுங்கைண ெதவுடர $கம்ப.09968.1
அறத்து அலாது ெசல்லாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுக $கம்ப.09968.2
பிறத்தல் ஆற்றுறும் ேபைதைம பிணிப்புறத் தம்ைம $கம்ப.09968.3
மறத்தலால் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாையயின்
மாய்ந்தது அம்மாயம் $கம்ப.09968.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகண்டனும் ேநமிப் பைடேயானும் $கம்ப.09969.1
மூலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ கண்டக
ஆவி முடிவிப்பான் $கம்ப.09969.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெகாண்டா கண்டன முன்ேன கழிவிப்பான் $கம்ப.09969.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அண்டைர

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதவுழில்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09969.4
கண்டா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உற்று ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆக்கின்றது
கண்ணில் $கம்ப.09970.1
கண்டு ஆகுலம் உற்று உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) அயிக்கின்றது வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.09970.2
கண் தா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முற்றும் சுடும் என்று அக்கழல் ெவய்ேயான்
$கம்ப.09970.3
கண் தாகுதல் முன் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைசத்து
உள்ளது கண்டான் $கம்ப.09970.4
எrயா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எஃகு இைல மூன்றும் எr அஞ்ச $கம்ப.09971.1
திrயா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ஓட திரள் ஓட $கம்ப.09971.2
இrயா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளிேய ஆய் $கம்ப.09971.3
விrயா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிற்கிலது ஆக்கும் விழி
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.09971.4
ெசல்வாய் என்னச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்தான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தத்தற்கு $கம்ப.09972.1
ஒல்வாய் நேய ேவறு ஒருவக்கும் உைடயாதால் $கம்ப.09972.2
வல்வாய் ெவங்கண் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) எனும் காலைன வள்ளால்
$கம்ப.09972.3

ெவல்வாய் ெவல்வாய் என்றன வாேனா ெமலிகின்றா $கம்ப.09972.4
துைனயும் ேவகத்தால் உரும் ஏறும் துண்ெணன்ன $கம்ப.09973.1
வைனயும் காலின் ெசல்வன தன்ைன மறவாேத $கம்ப.09973.2
நிைனயும் ஞானக்கண் உைடயாேமல் நிைனயாதா $கம்ப.09973.3
விைனயம் ேபாலச் சிந்தின வரன்சரம்

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.09973.4
எய்யும் எய்யும் ேதவருைடத் திண்பைட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09974.1
ெபாய்யும் துய்யும் ஒத்து அைவ சிந்தும் புவிதந்தான் $கம்ப.09974.2
வய்யும் சாபம் ஒப்பன ஒப்பு இல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டான்
$கம்ப.09974.3
அய்யன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ெசய்வைத
ஒன்றும் அறிகில்லான் $கம்ப.09974.4
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெசய்ைக மாறு எதி
ெசய்யும்வைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09975.1
துறந்தான் என்னா உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) துணுக்கம் ெதவுடவுற்றா
$கம்ப.09975.2
அறம்தான் அஞ்சிக் கால் குைலய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறியாேத
$கம்ப.09975.3
பிறந்தான் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) வந்தது
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) பிற_ெப.(பிற_ெப.) அஞ்ச $கம்ப.09975.4
சங்காரத்தான் கண்ைட ஒலிப்ப தழல் சிந்த $கம்ப.09976.1
ெபாங்கு ஆரத்தான் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) எதி ஓடிப் புகேலாடும் $கம்ப.09976.2
ெவங்காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் ெவகுளிப் ேப $கம்ப.09976.3

உங்காரத்தால் உக்கது பல்நூறு உதிராகி $கம்ப.09976.4
ஆப்பா ஆனா அச்சமும் அற்றா அலமாr $கம்ப.09977.1
தூப்பா ஆனா துள்ளல் புrந்தா ெதவுழுகின்றா $கம்ப.09977.2
தப்பாய் நேய த என ேவறாய் வருதைம $கம்ப.09977.3
ேபப்பாய் ேபாலாம் என்றன வாேனா உயிெபற்றா $கம்ப.09977.4
ெவன்றான் என்ேற உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வியந்தான் விடுசூலம் $கம்ப.09978.1
ெபான்றான் என்னின் ேபாகலது என்னும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.09978.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆம் உங்காரத்திைட உக்கு ஓடுதல் காணா $கம்ப.09978.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அந்நாள் வடணனா

ெசால்
நிைனவு உற்றான் $கம்ப.09978.4
சிவேனா அல்லன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அல்லன் திருமாலாம்
$கம்ப.09979.1
அவேனா அல்லன் ெமய்வரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடுகின்றான்
$கம்ப.09979.2
தவேனா என்னின் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிக்கும்
தரன் அல்லன் $கம்ப.09979.3
இவேனாதான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவதமுதல் காரணன் என்றான்
$கம்ப.09979.4
யாேரனும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் தனி ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
$கம்ப.09980.1
ேபேரன் இன்ேற ெவன்றி முடிப்ெபன் புகழ்ெபற்ேறன் $கம்ப.09980.2

ேநேர ெசல்ெவன் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனின்தான் நிமிெவன்றி $கம்ப.09980.3
ேவேர நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மீ ள்கிலது என்னா மிடல் உற்றான் $கம்ப.09980.4
நிருதித் திக்கில் நின்றவன் ெவன்றிப்பைட ெநஞ்சில் $கம்ப.09981.1
கருத தன்பால் வந்தைத வன்ைகக் ெகாடு காலன் $கம்ப.09981.2
விருைதச் சிந்தும் வில்லின் வலித்துச் ெசலவிட்டான் $கம்ப.09981.3
குருதிச் ெசங்கண் தஉக ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) குைலவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.09981.4
வய்யந் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வன்பிட
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அஞ்ச $கம்ப.09982.1
பய்யும் ேகாடிப் பல்தைலேயாடும் அளவு இல்லா $கம்ப.09982.2
ெமய்யும் வாயும்
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேமருக் கிr
சால $கம்ப.09982.3
ெநாய்து என்று ஓதும் தன்ைமய ஆக நுைழகின்ற $கம்ப.09982.4
வாய்வாய் ேதாறும் மாகடல் ேபாலும் விட வாr $கம்ப.09983.1
ேபாய்வாகின்ற ெபாங்கு அனல் கண்ணின் ெபாழிகின்ற $கம்ப.09983.2
மீ வான் எங்கும் ெவள்ளிைட இன்றி மிைடகின்ற $கம்ப.09983.3
ேபய்வாய் என்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) எங்கும்
பிறழ்கின்ற $கம்ப.09983.4
கடித்ேத தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணகன் ]
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) கடேலாடும் $கம்ப.09984.1

குடித்ேத தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று உயி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குைலகின்ற $கம்ப.09984.2
முடித்தான் அன்ேறா ெவங்கண் அரக்கன் முழுமுற்றும் $கம்ப.09984.3
ெபாடித்தான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இப்ெபாழுது
என்னப் புைககின்ற $கம்ப.09984.4
அவ்வாறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடு அரவம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகல் வாயால் $கம்ப.09985.1
கவ்வா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்வைர முற்றும்
வைக கண்டான் $கம்ப.09985.2
எவ்வாய் ேதாறும் எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்னா
எதி எய்தான் $கம்ப.09985.3
தவ்வா ெமய்ம்ைமக் காருடம் $கம்ப.09985.4
எவண் எத்தன்ைமத்து ஏகின நாகத்து இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) என்ன $கம்ப.09986.1
பவணத்து அன்ன ெவஞ்சிைற ேவகத்ெதவுழில் பம்ப $கம்ப.09986.2
சுவணக் ேகாலத் துண்டம் நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) ெதவுல் சிைற
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா $கம்ப.09986.3
உவணப் புள்ேள ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) வாேனா
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.09986.4
அளக்க அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ அழல் $கம்ப.09987.1
துளக்க அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வாய்ெதவுறும் எrயத் ெதவுட்டன
$கம்ப.09987.2
இளக்கரும் இலங்ைக த இடுதும் ஈண்டு என $கம்ப.09987.3

விளக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எடுத்தன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
எலாம் $கம்ப.09987.4
குயின்றன சுடமணி கனலின் குப்ைபயின் $கம்ப.09988.1
பயின்றன சுடதரப் பதும நாளங்கள் $கம்ப.09988.2
வயின்ெதவுறும் கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
பணிைய வாய்களால் $கம்ப.09988.3
அயின்றன புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உகிrன் அள்ளின
$கம்ப.09988.4
ஆயிைட அரக்கனும் அழன்ற ெநஞ்சினன் $கம்ப.09989.1
தயிைடப் ெபாடித்து எழும் உயிப்பன் சீற்றத்தன் $கம்ப.09989.2
மா இரு ஞாலமும் விசும்பும் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) அறத் $கம்ப.09989.3
தூயினன் சுடுசரம் உருமின் ேதாற்றத்த $கம்ப.09989.4
அங்கு அ ெவங்கடுங்கைண அயிலின் வாய்ெதவுறும் $கம்ப.09990.1
ெவங்கைண படப்பட விைசயின் வழ்ந்தன

$கம்ப.09990.2
புங்கேம தைலெயனப் புக்க ேபாலுமால் $கம்ப.09990.3
துங்கவாள் அரக்கனது உரத்தில் ேதான்றல $கம்ப.09990.4
ஒக்கநின்று எதி அம உடற்றும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கம்ப.09991.1
முக்கணான் தடவைர எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்பற்கு $கம்ப.09991.2
ெநக்கன விஞ்ைசகள் நிைலயில் தந்தன $கம்ப.09991.3
மிக்கன இராமற்கு வலியும் வரமும்

$கம்ப.09991.4

ேவதிய ேவதத்து ெமய்யன் ெவய்யவக்கு $கம்ப.09992.1
ஆதியன் அணுகிய அற்றம் ேநாக்கினான் $கம்ப.09992.2
சாதியின் நிமிந்தது ஓ தைலையத் தள்ளினான் $கம்ப.09992.3
பாதியின் மதிமுகப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்றினால் $கம்ப.09992.4
ேமருவின் ெகாடுமுடி வசு
 கால் எறி $கம்ப.09993.1
ேபாrைட ஒடிந்துேபாய் புணr_ெப.(புணr_ெப.) புக்கு என $கம்ப.09993.2
ஆrயன் சரம்பட அரக்கன் வன்தைல $கம்ப.09993.3
நrைட விழுந்தது ேநெகாண்டு ஒன்றுேபாய் $கம்ப.09993.4
குதித்தன பாrைட குன்று கூறு உற $கம்ப.09994.1
மிதித்தன வடகமும் தூசும் வசின

$கம்ப.09994.2
துதித்தன பாடின ஆடித் துள்ளின $கம்ப.09994.3
மதித்தன இராமைன வானுடூளா எலாம் $கம்ப.09994.4
இறந்தேதா உயி உடன் தருமத்து ஈட்டினால் $கம்ப.09995.1
பிறந்துளதாம் எனப் ெபயத்தும் ஓதைல $கம்ப.09995.2
மறந்திலது எழுந்தது மடித்த வாயது $கம்ப.09995.3
சிறந்தது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அலால்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்டாகுேமா $கம்ப.09995.4
ெகாய்தது ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலது என்னும்
ெகாள்ைகயின் $கம்ப.09996.1
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அக்கணத்து எழுந்தேதா சிரம்
$கம்ப.09996.2

ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சினத்துடன் சிறக்கும்
ெசல்வைன $கம்ப.09996.3
வய்தது தெழழுத்தது மைழயின் ஆப்பது $கம்ப.09996.4
இடந்தது கிr குவடு என்ன எங்கணும் $கம்ப.09997.1
படந்தது குைரகடல் பருகும் பண்பது $கம்ப.09997.2
விடம்தரு விழியது முழுகி ேவைலயில் $கம்ப.09997.3
கிடந்ததும் ஆத்தது மைழயின் ேகழது $கம்ப.09997.4
விழுத்தினன் சிரம் எனும் ெவகுளி மீ க் ெகாள $கம்ப.09998.1
வழுத்தின உயிகளின் முதலின் ைவத்தேதா $கம்ப.09998.2
எழுத்தினன் ேதாள்களின் ஏெழாடு ஏழுேகால் $கம்ப.09998.3
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிக்கும் ஆப்பினான் $கம்ப.09998.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறின் தருவது ஓ தவமும் உண்டு என $கம்ப.09999.1
நிைல உறு ேநமியான் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நசைனக் $கம்ப.09999.2
கைல உறு திங்களின் வடிவு காட்டிய $கம்ப.09999.3
சிைல உறு ைகையயும் தலத்தில் ேசத்தினான் $கம்ப.09999.4
ெகாற்றவன் சரம்படக் குைறந்துேபான ைக $கம்ப.10000.1
பற்றிேய கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) சிைலையப்
பாங்குற $கம்ப.10000.2
மற்று ஒ ைகப் பிடித்தது ேபால வவ்வியது $கம்ப.10000.3
அற்றைகப் பிறந்தைக யா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓகுவா
$கம்ப.10000.4

ெபான்ைகயிற்று ஊதியான் வலிையப் ேபாக்குவான் $கம்ப.10001.1
முன் ைகயில் துறுமயி முள்ளின் துள்ளுற $கம்ப.10001.2
மின் ைகயில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
வில்ைல விட்டிலா $கம்ப.10001.3
வன் ைகையத் தன்ைகயின் வலியின் வாங்கினான் $கம்ப.10001.4
விளங்கு ஒளி வயிரவாள் அரக்கன்
வசிய_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.10002.1
தளம் கிள தடக்ைகதன் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாக்கலும்
$கம்ப.10002.2
உளம்கிள ெபருவலி உைலவு இல் மாதலி $கம்ப.10002.3
துளங்கினன் வாய்வழி உதிரம் தூவுவான் $கம்ப.10002.4
மாமரத்து ஆைகயால் வருந்துவாைன ஓ $கம்ப.10003.1
ேதாமரத்தால் உயி ெதவுைலப்பத் தூண்டினான் $கம்ப.10003.2
தாம் அரத்தால் ெபாராத் தைகெகாள் வாட்பைட $கம்ப.10003.3
காமரத்தால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) கரத்து வாங்கினான் $கம்ப.10003.4
மாண்டது இன்ெறாடு மாதலி வாழ்வு என $கம்ப.10004.1
மூண்ட ெவந் தழல் சிந்தி முடுகலும் $கம்ப.10004.2
ஆண்ட வில்லி ஓ ஐம்முக ெவங்கைண $கம்ப.10004.3
தூண்டினான் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆனது ேதாமரம் $கம்ப.10004.4
ஓய்வு அகன்றது ஒருதைல நூறு உற $கம்ப.10005.1
ேபாய் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரள ெபாருகைண
$கம்ப.10005.2

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெதவுடுத்தான் அறிவின் தனி $கம்ப.10005.3
நாயகன் ைகக் கடுைம நடத்துவான் $கம்ப.10005.4
நத் தரங்கங்கள் ேதாறும் நிலம்ெதவுறும் $கம்ப.10006.1
சீத்த மால்வைர ேதாறும் திைசெதவுறும் $கம்ப.10006.2
பாத்த_ெப.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாத்த இடந்ெதவுறும்
பல்தைல $கம்ப.10006.3
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

அசனிகள்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என $கம்ப.10006.4
தகந்து மால்வைர சாய்வுறத் தாக்கின $கம்ப.10007.1
மிகுந்த_ெப.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்மிைச மீ னம்
மைலந்தன $கம்ப.10007.2
புகுந்த மா மகரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேபாக்கு அற $கம்ப.10007.3
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயின் புணrைய முற்றுற
$கம்ப.10007.4
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நடித்த புண்ணியம் ேபானபின் $கம்ப.10008.1
பழுது ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
மற்ைறப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எலாம் $கம்ப.10008.2
ெதவுழுது சூழ்வன முன் இன்று ேதான்றிட $கம்ப.10008.3
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் $கம்ப.10008.4
வாளும் ேவலும் உலக்ைகயும் வச்சிரக் $கம்ப.10009.1
ேகாளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் $கம்ப.10009.2
ேதாளின் பத்திகள் ேதாறும் சுமந்தன $கம்ப.10009.3

மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெமாய்ம்பன் உரும் என வசினான்

$கம்ப.10009.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சிந்திட ஆண்தைக வரனும்

$கம்ப.10010.1
விைனயம் என்னினி யாதுெகால் ெவல்லுமா $கம்ப.10010.2
நிைனெவன் என்ன நிசாசரன் ேமனிையப் $கம்ப.10010.3
புைனெவன் வாளியினால் எனப் ெபாங்கினான் $கம்ப.10010.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அரங்கிய கண்ணினும் நாவினும் $கம்ப.10011.2
வஞ்சன் ேமனிைய வாகைண அட்டிய $கம்ப.10011.3
பஞ்சரம் எனலாம் வைக பண்ணினான் $கம்ப.10011.4
வாய் நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
கண்கள் மைறந்தன $கம்ப.10012.1
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிைடந்தன $கம்ப.10012.2
ேதாய்வுறும் கைண ெசம்புனல் ேதாய்ந்தில $கம்ப.10012.3
ேபாய்நிைறந்தன அண்டப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எலாம் $கம்ப.10012.4
மயிrன் கால்ெதவுறும் வாகைண மாr_ெப.(மாr.) புக்கு $கம்ப.10013.1
உயிரும் தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருவின ஓடலும் $கம்ப.10013.2
ெசயிரும் சீற்றமும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) திrந்து $கம்ப.10013.3
அயவு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துளங்கி
அழுங்கினான் $கம்ப.10013.4
வாr நநின்று எதிமகரம் படச் $கம்ப.10014.1
ேசாr ேசார உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) துளங்கினான் $கம்ப.10014.2

ேதrன்_ெப.(ேத_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) இருந்தான்
பண்டு ேதவதம் $கம்ப.10014.3
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேமலும் பவனி உலாவுவான் $கம்ப.10014.4
ஆத்துக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்பகள் ஆடினா
$கம்ப.10015.1
ேவத்துத் தவிைன ெவம்பி விழுந்தது $கம்ப.10015.2
ேபாத் துப்பு ஓய்ந்தனன் என்று ெபாலன் ெகாள்ேத $கம்ப.10015.3
ேபத்துச் சாரதி ேபாயினன் பின்றுவான் $கம்ப.10015.4
கய் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடயினன் கண் அகல்
$கம்ப.10016.1
ெமய்துறந்த உணவினன் வழ்தலும்

$கம்ப.10016.2
எய்திறம் தவிந்தான் இைமேயாகைள $கம்ப.10016.3
உய்திறம் துணிந்தான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உன்னுவான் $கம்ப.10016.4
ேதறினால் பின்ைன யாதும் ெசயற்கு அrது $கம்ப.10017.1
ஊறு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்ேத உயிதைன $கம்ப.10017.2
நூறுவாய் என மாதலி நூக்கினான் $கம்ப.10017.3
ஏறு ேசவகனும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயம்பினான் $கம்ப.10017.4
பைடதுறந்து மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்பிேனான் $கம்ப.10018.1
இைட ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துய
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல்நதியின் $கம்ப.10018.2

நைடதுறந்து உயிேகாடலும் நன்ைமேயா $கம்ப.10018.3
கைடதுறந்தது ேபா என்கருத்து என்றான் $கம்ப.10018.4
கூவிரம் ெசறி ெபான் ெகாடித் ேதேராடும் $கம்ப.10019.1
ேபாவ அஞ்சின அன்னது ஓ ேபாழ்தினின் $கம்ப.10019.2
ஏவ அஞ்சலியாதவ எண் உைட $கம்ப.10019.3
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அஞ்ச இராவணன் ேதறினான் $கம்ப.10019.4
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உணச்சி உற்றான் என $கம்ப.10020.1
மறக்கண் வஞ்சன் இராமைன வான்திைசச் $கம்ப.10020.2
சிறக்கும் ேதெராடும் கண்டிலன் சீற்றத் தப் $கம்ப.10020.3
பிறக்க ேநாக்கினன் பின் உற ேநாக்கினான் $கம்ப.10020.4
ேத திrத்தைன ேதவரும் காணேவ $கம்ப.10021.1
வர விற்ைக இராமற்கு ெவண்நைக $கம்ப.10021.2
ேபர உய்த்தைனேய பிைழத்தாய் எனா $கம்ப.10021.3
சாரதிப் ெபயேராைனச் சலிப்புறா $கம்ப.10021.4
தஞ்சம் என்று உைன எண்ணத் தருதலால் $கம்ப.10022.1
வஞ்ச நெபருஞ் ெசல்வத்து ைவகிைன $கம்ப.10022.2
அஞ்சிேனன் எனச்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ஆதலான்
$கம்ப.10022.3
உஞ்சிேபாதி ெகாலாம் என்று உருத்து எழா $கம்ப.10022.4

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கைடக்கணித்து ஓச்சலும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.10023.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கைடக்கணியாத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தாழ்வுறா
$கம்ப.10023.2
மூள் கைடக்கடுந் தயின் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ஓழி $கம்ப.10023.3
ேகாள் கைடக்கணித்து என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
கூறுவான் $கம்ப.10023.4
ஆண்ெதவுழில் துணிவு ஓய்ந்தைன ஆங்கு இைற $கம்ப.10024.1
ஈண்ட நிற்றிடின் ஐயேன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி $கம்ப.10024.2
மாண்டது இக்கணம் என்று இட மாற்றுவான் $கம்ப.10024.3
மீ ண்டது இத்ெதவுழில் எம் விைன ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.10024.4
ஓய்வும் ஊற்றமும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உயிப் ெபாைறச் $கம்ப.10025.1
சாய்வு நக்குதல்-ெதா.ெப.(நக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சாரதி தன்ைமயால்
$கம்ப.10025.2
மாய்வு நிச்சயம் வந்துழி வாளினால் $கம்ப.10025.3
காய்வு தக்கது அன்றால் கைட காண்டியால் $கம்ப.10025.4
என்று இைறஞ்சலும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்கினான் $கம்ப.10026.1
ெவன்றி அம்தடந் ேதrைன மீ ட்க என $கம்ப.10026.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிந்தது ேதரும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதமிைச $கம்ப.10026.3

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சன் இராமைன ேநவுறா
$கம்ப.10026.4
கூற்றின் ெவங்கைண ேகாடியின் ேகாடிகள் $கம்ப.10027.1
தூற்றினான் வலி மும்மடி ேதாற்றினான் $கம்ப.10027.2
ேவற்று ஓ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் என ெவம்ைமயால் $கம்ப.10027.3
ஆற்றினான் ெசரு
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
அஞ்சினா $கம்ப.10027.4
எல் உண்டாகின் ெநருப்பும் உண்டு என்னும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.10028.1
ெசால் உண்டாம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபால்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதாளிைட $கம்ப.10028.2
வில் உண்டாகின் ெவலற்கு அrது ஆம் எனா $கம்ப.10028.3
ெசல் உண்டால் அன்னது ஓ கைண சிந்தினான் $கம்ப.10028.4
நாரணன் பைட நாயகன் உய்ப்பு உறா $கம்ப.10029.1
பா அணங்கிைனத் தாங்குறும் பல்வைக $கம்ப.10029.2
வாரணங்கைள ெவன்றவன் வாசிைல $கம்ப.10029.3
ஆ அணங்ைக இருதுணி ஆக்கினான் $கம்ப.10029.4
அயன் பைடத்தவில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபrனான் $கம்ப.10030.1
வியன் பைடக்கலத்தால் அற்று வழ்தலும்

$கம்ப.10030.2
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குதித்தன உம்பரா
$கம்ப.10030.3

பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பைடத்தனம் பல்தவத்தால் என்றா $கம்ப.10030.4
மாறி மாறி வrசிைல வாங்கினான் $கம்ப.10031.1
ஆறு நூறிெனாடு ஐ இரு நூறு அைவ $கம்ப.10031.2
ேவறு ேவறு திைச உற ெவங்கைண $கம்ப.10031.3
நூறி நூறி இராமன் நுறுக்கினான் $கம்ப.10031.4
இருப்பு உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) நள் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஈட்டி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கம்ப.10032.1
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உலக்க வரும் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கப்பணம்
$கம்ப.10032.2
திருப் புலக்க உய்த்தான் திைச யாைனயின் $கம்ப.10032.3
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உலக்க வழங்கிய மாபினான் $கம்ப.10032.4
அைவ அைனத்தும் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அகன்
ேவைலயில் $கம்ப.10033.1
குைவ அைனத்தும் எனக் குவித்தான்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10033.2
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அைனத்தும் இவைன ெவல்லா என
$கம்ப.10033.3
நைவ அைனத்தும் துறந்தவன் நாடினான் $கம்ப.10033.4
கண்ணினுள் மணியூடு கழிந்தன $கம்ப.10034.1
எண்ணின் நுண்மணலின் பல ெவங்கைண $கம்ப.10034.2
புண்ணினுள் நுைழந்து ஓடிய புந்திேயா $கம்ப.10034.3
எண்ணின் நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெசயற்பாற்று எனா $கம்ப.10034.4

நாரணன் திரு உந்தியில் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கம்ப.10035.1
பார ெவம்பைட வாங்கி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாதகன் $கம்ப.10035.2
மாrன் எய்ெவன் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வலித்தனன் $கம்ப.10035.3
ஆrயன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆவி அகற்றுவான்
$கம்ப.10035.4
முந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதற் ெபய $கம்ப.10036.1
அந்தணன் பைட வாங்கி அருச்சியா $கம்ப.10036.2
சுந்தரன் சிைல நாணில் ெதவுடுப்புறா $கம்ப.10036.3
மந்தரம் புைர ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற வாங்கினான் $கம்ப.10036.4
புரம் சுடப் பண்டு அைமத்தது ெபான் பைண $கம்ப.10037.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) துைளத்தது வாலிைய மாய்த்துளது $கம்ப.10037.2
அரம் சுடச்சுட அம்பது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்றலான் $கம்ப.10037.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுடச் சுடேரான்மகன் உந்தினான் $கம்ப.10037.4
காலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலும் கைட காண்கிலா $கம்ப.10038.1
மாலும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிக்கைண
மாமுகம் $கம்ப.10038.2
நாலும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடந்தது
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கம்ப.10038.3
மூல மந்திரம் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மூட்டலால்
$கம்ப.10038.4
ஆழி மால்வைரக்கு அப்புறத்து அப்புறம் $கம்ப.10039.1

பாழி மால்கடலும் ஒளி பாய்ந்ததால் $கம்ப.10039.2
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) மின்மினி ஒப்புறும் $கம்ப.10039.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ெவஞ்சுட ேப
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாரேவ $கம்ப.10039.4
அக்கணத்தின் அயன்பைட ஆண்தைக $கம்ப.10040.1
சக்கரப் பைடேயாடும் தழ இச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10040.2
புக்கது அக்ெகாடிேயான் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) பூமியும் $கம்ப.10040.3
திக்கு அைனத்தும் விசும்பும் திrயேவ $கம்ப.10040.4
முக்ேகாடி வாழ்நாளும் முயன்றுைடய ெபருந்தவமும்
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) முன்நாள் $கம்ப.10041.1
எக்ேகாடியாராலும் ெவலப்படாய் எனக்ெகாடுத்த வரமும் ஏைனத் $கம்ப.10041.2
திக்ேகாடும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைனத்தும் ெசரு
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புய வலியும்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கம்ப.10041.3
புக்கு ஓடி உயிபருகி புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாயிற்று இராகவன்தன் புனித வாளி
$கம்ப.10041.4
ஆக்கின்ற வானவரும் அந்தணரும் முனிவகளும் ஆசிகூறித் $கம்ப.10042.1
தூக்கின்ற மலமாr ெதவுடரப்ேபாய் பாற்கடலில் தூய்ந ஆடி $கம்ப.10042.2
ேத குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இராவணன்தன் ெசழுங்குருதிப் ெபரும்பரைவத்
திைரேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10042.3
காக்குன்றம் அைனயான்தன் கடுங்கைணப் புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா
$கம்ப.10042.4

காநின்ற மைழநின்றும் உரும் உதிவ எனத் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
காட்டின் நின்றும் $கம்ப.10043.1
தாநின்ற மைலநின்றும் பணி குலமும் மணிக்குலமும் தகந்து சிந்த
$கம்ப.10043.2
ேபாநின்ற விழிநின்றும் ெபாறிநின்ற புைகேயாடும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10043.3
ேதநின்ற ெநடுநிலத்துச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கீ ழ்ப்பட
விழுந்தான் சிகரம்ேபால்வான் $கம்ப.10043.4
ெவம்மடங்கல் ெவகுண்டு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைனயம் வய
 $கம்ப.10044.1
தெமமூ அடங்கப் ெபாருதடக்ைகச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயல்
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆற்றல்ேதய $கம்ப.10044.2
தம் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) முனிவைரயும் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைல அடங்கச் சாய்த்த
நாளின் $கம்ப.10044.3
மும்மடங்கு ெபாலிந்தன அம்முைற துறந்தான் உயிதுறந்த முகங்கள் அம்மா
$கம்ப.10044.4
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனிப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ேதைர என்ற ேபாதில்
$கம்ப.10045.1
மாதலிப் ேபரவன் கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலத்தின் அப்ெபாழுேத வருதேலாடும் $கம்ப.10045.2

மீ து அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தாைர
விசும்பு அளப்பக் கிடந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முற்றும்
$கம்ப.10045.3
காதலித்த உருவாகி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வளக்கும் கண்ணாளன் தெரழுயக்
கண்டான் $கம்ப.10045.4
ேதrைன நெகாடு விசும்பில்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன மாதலிையச்
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்ன $கம்ப.10046.1
பாrடம் மீ தினின் அணுகி தம்பிெயாடும் பைடத்தைலவ பலரும் சுற்ற
$கம்ப.10046.2
ேபாrைட மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவருக்கும்
புறங்ெகாடாப் ேபாவரன்

ெபாருது
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

$கம்ப.10046.3
சீrைனேய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருமுற்றும் திருவாளன்
தெரழுயக் கண்டான் $கம்ப.10046.4
புைலேமலும் ெசலற்கு ஒத்துப் ெபாதுநின்ற ெசல்வத்தின் புன்ைமத்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.10047.1
நிைலேமலும் இனி உண்ேட நேமைலக் ேகாலம் எனும் நைமத்து அன்ேற
$கம்ப.10047.2
தைலேமலும் ேதாள்ேமலும் தடமுதுகின் படபுறத்தும் தாவி ஏறி $கம்ப.10047.3
மைலேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவேபால்
ஆடினவால் வானரங்கள் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாத $கம்ப.10047.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெதவுைடயல் ெதவுைக

உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிைளவண்டின் சுழியல்
ெதவுங்கல் $கம்ப.10048.1
பாடு உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படெவrநின் பணி
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணிநிகப்ப பைணக்ைக
யாைனக் $கம்ப.10048.2
ேகாடு உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுந்தழும்பின்
குைவதழுவி எழுேமகக் குழுவின் ேகாைவக் $கம்ப.10048.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழும்பிைறயின் கைறகழன்று கிடந்தனேபால் கிடக்கக் கண்டான் $கம்ப.10048.4
தளி இயல் ெபாருட்டின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீற்றமும் தருக்கிேனான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கம்ப.10049.1
கிள இயல் உருவிேனாடும் குழிப்புறக்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10049.2
வளrயல் வடுவின் ெசம்ைமத் தன்ைமயும் மருவ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10049.3
முளr அம்கண்ணன் மூரல் முறுவலன் ெமாழிவது ஆனான் $கம்ப.10049.4
ெவன்றியான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ெமய்ம்ைமயால் ேமவினானும்
$கம்ப.10050.1
ெபான்றினான் என்று ேதாைளப் ெபாது அற
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பும் $கம்ப.10050.2
குன்றி ஆசு உற்றது அன்ேற இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எதி
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாrல் $கம்ப.10050.3
பின்றியான் முதுகில்பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா $கம்ப.10050.4
காத்த வrயன்

என்பானால் கட்டுண்டான் என்னச் ெசால்லும் $கம்ப.10051.1

வாத்ைத உண்டு அதைனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாணுறு மனத்திேனற்குப் $கம்ப.10051.2
ேபாத்தைலப் புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுைடத் தழும்பு ேபாலாம் $கம்ப.10051.3
ேநத்ததும் காணல் உற்றது ஈசனா இருக்ைக
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.10051.4
மாண்டு ஒழிந்து உலகில்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைச
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்டாது $கம்ப.10052.1
ஊண்ெதவுழில் உகந்து தெவமூவ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) என் புகைழ
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10052.2
பூண்ெதவுழில் உைடய மாபா ேபாப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகாடுத்ேதாப்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10052.3
ஆண்ெதவுழிேலாrன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்றியும் அவத்தம் என்றான் $கம்ப.10052.4
அவ்வுைர உைரப்பக் ேகட்ட வடணன்

அருவிக் கண்ணன் $கம்ப.10053.1
ெவவ்வுயிப்ேபாடு நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விம்மலன் ெவதும்பும் ெநஞ்சன் $கம்ப.10053.2
ெசவ்வியின் ெதவுடந்த அல்ல ெசப்பைல ெசல்வ என்னா $கம்ப.10053.3
எவ்வுயிப் ெபாைறயும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்கிநின்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10053.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதாளினானும் வாலியும் அrதின் ஐய $கம்ப.10054.1
ேமயின ெவன்றி விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) சாபத்தின்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ம்ைம $கம்ப.10054.2

தாயினும் ெதவுழத் தக்காள் ேமல் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கம்ப.10054.3
ேநாயும் நின்முனிவும் அல்லால் ெவல்வேரா நுவலற்பாலா $கம்ப.10054.4
நாடு உளதைனயும் ஓடி நண்ணலாக் காண்கிலாமல் $கம்ப.10055.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உள குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாலும் ெபருந்திைச
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) யாைனக் $கம்ப.10055.2
ேகாடு உள தைனயும் புக்குக் ெகாடும்புறத்து அழுந்து புண்ணின் $கம்ப.10055.3
பாடு உளது அன்றி தெவமூவ பைடக்கலம்பட்டு என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10055.4
அப்பைண அைனத்தும் மாபுக்கு அணி எனக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரக்
 $கம்ப.10056.1
ைகப்பைண முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்நாள்
அமrைடக் கிைடத்த ேபாது உன் $கம்ப.10056.2
துப்பு அைண வயிர வாளி விைசயினும் காலின் ேதான்றல் $கம்ப.10056.3
ெவப்பு அைண குத்தினாேல ெவrந் இைட ேபாய அன்ேற $கம்ப.10056.4
அவ்வடு அன்றி இந்த அண்டத்தும் புறத்தும் ஆன்ற $கம்ப.10057.1
தெவமூ அடு பைடகள் அஞ்சாது இவன்வயின்
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேதவ $கம்ப.10057.2
ெவவ்விடம் ஈசன் தன்ைன விழுங்கினும் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவந்ைத
$கம்ப.10057.3
அவ்விட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அணுகினும்
அணுகல் ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10057.4
ெவன்றியாய் பிறிதும் உண்ேடாேவைலசூழ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.10058.1

பன்றியாய் எயிற்றுக்ெகாண்ட பரம்பரன் முதல பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
$கம்ப.10058.2
என்றுயாம் இடுக்கண்தவது என்கின்றா
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இன்று உன்னால் $கம்ப.10058.3
ெபான்றினான் என்ற ேபாதும் புலப்படா ெபாய்ெகால் என்பா $கம்ப.10058.4
அன்னேதா என்னா வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ஐயமும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10059.1
தன்னேதாள் இைணைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வடணா

தக்கது அன்றால் $கம்ப.10059.2
என்னேதா இறந்துளான்ேமல் வயித்தல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவனுக்கு
ஈண்டு $கம்ப.10059.3
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ விதியினாேல
கடன்ெசயத் துணிதி என்றான் $கம்ப.10059.4
அவ்வைக அருளி வள்ளல் அைனத்து உலகங்ேகளாடும் $கம்ப.10060.1
எவ்வைக உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) யாவரும் இைரத்துப்
ெபாங்கிக் $கம்ப.10060.2
கவ்ைவயின் தந்தா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்கின்றா

தம்ைமக் காண $கம்ப.10060.3
ெசவ்ைவயின் அவமுன் ெசன்றான் வடணன்

இதைனச் ெசய்தான் $கம்ப.10060.4
ேபாழ்ந்தென அரக்கன்ெசய்த புன்ெதவுழில் ெபாைறயிற்று ஆமால் $கம்ப.10061.1
வாழ்ந்தந இவனுக்கு ஏற்ற வரன்முைற வகுத்தி என்ன $கம்ப.10061.2
தாழ்ந்தது ஓ கருைணதன்னால் தைலமகன் அருள தள்ளி $கம்ப.10061.3

வழ்ந்தனன்

அவன்ேமல் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

மைலயின்ேமல் மைலவழ்ந்தெனமூன

$கம்ப.10061.4
ஏவரும் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எல்லா உயிகளும் எrயும்
ெநஞ்சத் $கம்ப.10062.1
ேதவரும் முனிவதாமும் சிந்ைதயின் இரக்கம் கூர $கம்ப.10062.2
தாஅரும் ெபாைறயினான்தன் அறிவினால் தைகக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10062.3
ஆவலும் துயரும் தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரற்றினான் பகுவாய்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10062.4
உண்ணாேத உயி
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருநஞ்சு சனகி
எனும் ெபருநஞ்சு உன்ைனக் $கம்ப.10063.1
கண்ணாேல ேநாக்கேவ ேபாக்கியேத உயி நயும் களம் பட்டாேய $கம்ப.10063.2
எண்ணாேதன் எண்ணியெசால் இன்று இனித்தான் எண்ணுதிேயா எண் இல்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $கம்ப.10063.3
அண்ணாேவா அண்ணாேவா அசுரகள்தம் பிரளயேம அமர கூற்ேற $கம்ப.10063.4
ஓராைச ஒருவன்ேமல் உயிராைசக் குலமகள்ேமல் உைடய
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கம்ப.10064.1
த ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பழி என்ேறன் எைனமுனிந்த முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ஆறித் ேதறினாேயா $கம்ப.10064.2
ேபா ஆைசப்பட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முற்றும் ெபான்றவும்தான்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10064.3

ேபராைச ேபந்தேதா ேபந்து ஆைசக் கr இrயப் புருவம் ேபத்ேதாய்
$கம்ப.10064.4
அன்று எrயில்விழு ேவதவதி இவள்காண் உலகுக்கு ஓ
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்று $கம்ப.10065.1
குன்று அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெநடுந்ேதாளாய் கூறிேனன்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மனத்துள் ெகாள்ளாேத ேபாய் $கம்ப.10065.2
உன்தனது குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருத்து அமrல் படக்கண்டும்
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆகாேத $கம்ப.10065.3
ெபான்றிைனேய இராகவன்தன் புயவலிைய இன்று
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினாேயா $கம்ப.10065.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மாமலரானும் வடிமழுவாள் பைடயானும் வரங்கள்
ஈந்த $கம்ப.10066.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலாதன உைடய முடிேயாடும் ெபாடி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10066.2
அன்றுதான் உணந்திைலேய ஆனாலும் வான்நாட்ைட அணுகா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10066.3
இன்றுதான் உணந்தைனேய இராமன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யாவருக்கும்
இைறவன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.10066.4
வரநாடு

உற்றாேயா விrஞ்சனாம் யாவருக்கும் ேமலாம் உன்தன் $கம்ப.10067.1
ேபரன்நாடு உற்றாேயா பிைறசூடும் பிஞ்ஞகன்தன் புரம் ெபற்றாேயா $கம்ப.10067.2
ஆ அணா உன் உயிைர அஞ்சாேத
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றா

அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.10067.3
மாரனா வலி ஆட்டம் தவிந்தாேரா குளிந்தாேனா மதியம் என்பான்
$கம்ப.10067.4
ெகால்லாத ைமத்துனைனக் ெகான்றாய் என்று அதுகுறித்துக்
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10068.1
பல்லாேல இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அதுக்கும் ெகாடும்பாவி ெநடும்பாரப் பைக
தந்தாடூளா $கம்ப.10068.2
நல்லாரும் தயாரும் நரகத்தா துறக்கத்தா நம்பி நம்ேமாடு $கம்ப.10068.3
எல்லாரும் பைகஞேர யாமுகத்ேத விழிக்கின்றாய் எளிைய ஆனாய்
$கம்ப.10068.4
ேபாமகைள கைலமகைள புகழ்மகைள தழுவியைக ெபாறாைம கூர
$கம்ப.10069.1
சீமகைள திருமகைள ேதவக்கும் தெரழுவrய தெயமூவக் கற்பின் $கம்ப.10069.2
ேபமகைள தழுவுவான் உயிெகாடுத்து பழிெகாண்ட பித்தா பின்ைனப்
$கம்ப.10069.3
பாமகைளத் தழுவிைனேயா திைசயாைன பைண
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைணத்த மாபால்
$கம்ப.10069.4
என்று ஏங்கி அரற்றுவான்தைன
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்பவனாம் எண்கின்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.10070.1
குன்று ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெநடுந்ேதாளாய் விதிநிைலைய மதியாத
ெகாள்ைகத்து ஆகிச் $கம்ப.10070.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உணவிைனேயா
ேதறாது வருந்துதிேயா என்னத் ேதறி $கம்ப.10070.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அப்புறத்து அரக்கன்
நிைலேகட்டாள் மயன்பயந்த ெநடுங்கண் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $கம்ப.10070.4
அனந்தம் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அரக்க மங்ைகமா $கம்ப.10071.1
புைனந்த பூங்குழல் விrத்து அரற்றும் பூசலா $கம்ப.10071.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெதவுடந்து உடன்வர
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) அேரா $கம்ப.10071.3
நிைனந்ததும் மறந்ததும் இலாத ெநஞ்சினாள் $கம்ப.10071.4
இரக்கமும் தருமமும் துைணக்ெகாண்டு இன்னுயி $கம்ப.10072.1
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்குலத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) பூண்டது ஓ $கம்ப.10072.2
பரக்கழி ஆம் எனப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்டதால்
$கம்ப.10072.3
அரக்கிய வாய்திறந்து அரற்றும் ஓைதேய $கம்ப.10072.4
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10073.1
ேகாபுரந் ெதவுறும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) குறுகினா சில_ெப.(சில_ெப.)
$கம்ப.10073.2
ஆ புரந்தரன் பைக அற்றது ஆம் எனா $கம்ப.10073.3
மாபுரம் தவிர விண்வழிச் ெசன்றாசில $கம்ப.10073.4

அைழப்பு ஒலி முழக்கு எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) மின்னிட $கம்ப.10074.1
குைழ ெபாலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணிக் குலங்கள் வில்லிட $கம்ப.10074.2
உைழப்ெபாலி உண்கண் நத்தாைர மீ து உக $கம்ப.10074.3
மைழப்ெபருங் குலெமன வான்வந்தா சில_ெப.(சில_ெப.) $கம்ப.10074.4
தைலமிைசத் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்த
தாைரந $கம்ப.10075.1
முைலமிைசத் தூங்கிய முகத்த ெமாய்த்துவந்து $கம்ப.10075.2
அைலமிைசக் கடலின்வழ்
 அன்னம்ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.10075.3
மைலமிைசத் ேதாள்கள்ேமல் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

மாழ்கினா $கம்ப.10075.4
தழுவின தழுவின தைலயும் தாள்களும் $கம்ப.10076.1
எழு உய புயங்களும் மாபும் எங்கணும் $கம்ப.10076.2
குழுவின முைறமுைற கூறுகூறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10076.3
அழுதன அயத்தன அரக்கி மாகேள $கம்ப.10076.4
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஏது எனின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புலவி ைவகலும் $கம்ப.10077.1
ெபாருத்தேம வாழ்வு எனப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபாக்குவா $கம்ப.10077.2
ஒருத்தேமல் ஒருத்த வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

உயிrன் புல்லினா $கம்ப.10077.3

திருத்தேம என அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) சிகரத்
ேதாள்கள்ேமல் $கம்ப.10077.4
இயக்கிய அரக்கிய உரக ஏைழய $கம்ப.10078.1
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) இல் சித்திய விஞ்ைச
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) $கம்ப.10078.2
முயக்கு இயல் முைறெகட முயங்கினாகள் தம் $கம்ப.10078.3
துயக்கு இலா அன்புகண்டு எவரும் ேசாரேவ $கம்ப.10078.4
அறம்ெதவுைலவுற மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைடத்த சீைதைய
$கம்ப.10079.1
மறந்திைலேயா இனும் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உன்
வாய்மல $கம்ப.10079.2
திறந்திைல விழித்திைல அருளும் ெசய்கிைல $கம்ப.10079.3
இறந்தைனேயா என இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏங்கினா $கம்ப.10079.4
தரங்கந ேவைலயில் தடித்து வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என $கம்ப.10080.1
உரங்கிள மதுைகயான் உருவின் வழ்ந்தனள்

$கம்ப.10080.2
மரங்களும் மைலகளும் உருக வாய்திறந்து $கம்ப.10080.3
இரங்கினள் மயன்மகள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பன்னினாள் $கம்ப.10080.4
அன்ேனேயா அன்ேனேயா ஆ ெகாடிேயற்கு அடுத்தது
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அரக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.10081.1
பின்ேனேயா இறப்பது முன்பிடித்திருந்த கருத்ததுவும் ெபற்றிேலேன $கம்ப.10081.2

முன்ேனேயா விழுந்ததுவும் முடித்ெதவுைகேயா படித்தைலய முகங்கள் தாேனா
$கம்ப.10081.3
என்ேனேயா என்ேனேயா இராவணனா
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு இதுேவா
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $கம்ப.10081.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கஞ் சைடமுடியான் ெவற்பு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேமனி ேமலும் கீ ழும்
$கம்ப.10082.1
எள் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனின்றி
உயி இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடன்நாடி
இைழத்தவாேறா $கம்ப.10082.2
கள் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலக்கூந்தல்
சானகிைய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) சிைறயில் கரந்த காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.10082.3
உள்ளிருக்கும் எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புகுந்து தடவியேதா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வாளி
$கம்ப.10082.4
ஆரம்ேபா திருமாைப அகல் முைழகள் எனத் திறந்து
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுக்கு அப்பால் $கம்ப.10083.1
தூரம்ேபாயின ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) சிைலதுரந்த சரங்கேள ேபாrல்
ேதாற்று $கம்ப.10083.2
வரம்ேபாய்

உரம்குைறந்து வரம்குைறந்து வழ்ந்தாேன

ேவேற ெகட்ேடன்
$கம்ப.10083.3
ஓ அம்ேபா உயிபருகிற்று இராவணைன மானுடவன் ஊற்றம் ஈேதா
$கம்ப.10083.4

காந்ைதயருக்கு அணியைனய சானகியா ேப அழகும் அவதம் கற்பும்
$கம்ப.10084.1
ஏந்து புயத்து இராவணனா காதலும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூப்பணைக
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூக்கும் $கம்ப.10084.2
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) பிரான் தயரதனா பணியினால்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கானில் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டு $கம்ப.10084.3
ேபாந்ததுவும் கைடமுைறேய புரந்தரனா ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தவமாய்ப் ேபாயிற்று அம்மா $கம்ப.10084.4
ேதவக்கும் திைச கrக்கும் சிவனாக்கும் அயனாக்கும் ெசங்கண்மாற்கும்
$கம்ப.10085.1
ஏவக்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்ேறன் $கம்ப.10085.2
ஆவற்கண் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தவத்தின்
ெபருங்கடற்கும் வரெமன்று ஆன்ற $கம்ப.10085.3
காவற்கும் வலியான் ஒ மானுடவன் உளன் என்னக் கருதிேனேனா $கம்ப.10085.4
அைரகைட இட்டு அைமவுற்ற முக்ேகாடி ஆயுவும் ேப அறிஞக்ேகயும்
$கம்ப.10086.1
உைரகைட இட்டு அளப்பு அrய ேப ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேதாளாற்றற்கு
உலப்ேபா இல்ைல $கம்ப.10086.2
திைரகைட இட்டு அளப்ப அrய வரெமன்னும் பாற்கடைலச் சீைத என்னும்
$கம்ப.10086.3
பிறகைட இட்டு அழிப்பதைன அறிந்ேதேனா தவப்பயனின்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பாப்ேபன் $கம்ப.10086.4
ஆ அனா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இயற்ைக அறிதக்கா அைவ ஏழும் ஏழும்
அஞ்சும் $கம்ப.10087.1

வரனா

உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்புக்கா கண்புக்க ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) வில்லால் $கம்ப.10087.2
நார நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மலக்கைணயால் நாெளல்லாம்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ைநய எய்யும் $கம்ப.10087.3
மாரனா தனி இலக்ைக மனித்தனா அழித்தனேர வலத்தினாேல $கம்ப.10087.4
ஆரா அமுதாய் அைலகடலில் கண்வளரும் $கம்ப.10088.1
நாராயணன் என்று இருப்ேபன் இராமைனநான் $கம்ப.10088.2
ஓராேத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றாய்
உத்தமனா ேதவிதைன $கம்ப.10088.3
பாராேயா நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.)
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) பட்ட எலாம் $கம்ப.10088.4
என்று அைழத்தனள் ஏங்கி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.10089.1
ெபான் தைழத்த ெபாரு அரு மாபிைனத் $கம்ப.10089.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைழக் ைககளால் தழுவித் தனி $கம்ப.10089.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து உயித்தாள் உயி
நங்கினாள் $கம்ப.10089.4
வான மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) விஞ்ைசய மற்றும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.10090.1
தான மங்ைகயரும் தவப் பாலவ $கம்ப.10090.2
ஆன மங்ைகயரும் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்புைட $கம்ப.10090.3
மான மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) தாமும் வழுத்தினா $கம்ப.10090.4
பின்ன வடணன்

ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தம்முைன $கம்ப.10091.1

வன்னி கூவி வரன்முைறயால் மைற $கம்ப.10091.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈமம் விதிமுைறயால்
ெதவுகுத்து $கம்ப.10091.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ெநஞ்சிெனாடு அஞ்சலித்து ஏற்றினான் $கம்ப.10091.4
இந்தனத்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சந்தனமிட்டு ேமல் $கம்ப.10092.1
அந்த மானத்து அழகுறத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10092.2
எந்த ஓைசயும் கீ ழ் உற ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட
$கம்ப.10092.3
முந்து சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்குற $கம்ப.10092.4
ெகாற்ற ெவண்குைடேயாடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைடந்து $கம்ப.10093.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஈம விதியின் உடன்பட
$கம்ப.10093.2
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெதவுடந்து உடன்சூழ்வர
$கம்ப.10093.3
மற்ற வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விதியின் வழங்கினான் $கம்ப.10093.4
கடன்கள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடித்து கணவைன
$கம்ப.10094.1
உடன் ெதவுடந்த மயன்மேகளாடு உடன் $கம்ப.10094.2
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவங்கனலுக்கு அவி
ஆக்கினான் $கம்ப.10094.3
குடங்ெகாள் நrனும் கண்ேசா குமிழியான் $கம்ப.10094.4
மற்ைறேயாக்கும் வரன்முைறயால் வகுத்து $கம்ப.10095.1

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தக் ெகாடுத்து உண்குறு ந
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10095.2
எற்ைறேயாக்கும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அலது இல் எனா
$கம்ப.10095.3
ெவற்றிவரன்

குைரகழல் ேமவினான் $கம்ப.10095.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைணவைன வள்ளலும்
$கம்ப.10096.1
சிந்ைத ெவந்துய தருதி ெதள்ளிேயாய் $கம்ப.10096.2
முந்ைத எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைறைம
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் எனா $கம்ப.10096.3
அந்தம் இல் இடப் பாரம் அகற்றினான் $கம்ப.10096.4
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நதி மனு ெநறி யாைவயும்
$கம்ப.10097.1
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ேகள்விப் புலைமயிேனாய் எனா $கம்ப.10097.2
அருந்தவப் பயனால் அைடந்தாற்கு அைறந்து $கம்ப.10097.3
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவத்து இைளேயாற்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயம்பினான் $கம்ப.10097.4
ேசாதியான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வாயுவின் ேதான்றல் மற்று $கம்ப.10098.1
ஏது இல் வானர வரேராடு

ஏகி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10098.2
ஆதிநாயகன் ஆக்கிய நூல் முைற $கம்ப.10098.3
நதியாைன ெநடுமுடி சூட்டுவாய் $கம்ப.10098.4

என்று கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இளெவௗ◌ாடு யாைரயும்
$கம்ப.10099.1
ெவன்றிவரன்

விைட அருள் ேவைலயில் $கம்ப.10099.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைசேயாெராடும் $கம்ப.10099.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்தம ெசய்ைக புrந்தன
$கம்ப.10099.4
சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புனலும் பல ேதாயமும் $கம்ப.10100.1
நள் முடித் ெதவுைகயும் பிறநைமயும் $கம்ப.10100.2
பாழி துற்று அr பற்றிய பீடமும் $கம்ப.10100.3
தாழ்வு இல் ெகாற்றத்து அமரகள் தந்தன $கம்ப.10100.4
வாசநாள் மலேரான் ெசால மான்முகன் $கம்ப.10101.1
காசும் மாநிதியும் ெகாடு கங்ைகசூடு $கம்ப.10101.2
ஈசேன முதேலா வியந்து ஏத்திட $கம்ப.10101.3
ேதசு உலாம் மணிமண்டபம்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10101.4
ெமய்ெகாள் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விதிமுைற விண்_ெப.(விண்_ெப.) உடூளா
$கம்ப.10102.1
தெயமூவ நள்புனல் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) திருத்திட
$கம்ப.10102.2
ஐயன் ஆைணயினால் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாளr $கம்ப.10102.3
ைகயினால் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) கவித்தான் அேரா $கம்ப.10102.4

கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குன்று கதிrைனச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.10103.1
எr மணித் தவிசில் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னேவ $கம்ப.10103.2
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) இலங்ைகய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) நடு
$கம்ப.10103.3
அrயைணப் ெபாலிந்தான் தம
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10103.4
ேமவு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) விைரமல ேவறு இலா $கம்ப.10104.1
மூவேராடு முனிவ மற்று யாவரும் $கம்ப.10104.2
நாவில் ஆசி நைறமல தூவினா $கம்ப.10104.3
முடி புைனந்த நிருத முதலவன் $கம்ப.10105.1
அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இளவைல
ஆண்ைட அந் $கம்ப.10105.2
ெநடிய காதலிேனாற்கு உய நைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10105.3
இடிெகாள் ெசால்லன் அவற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இயம்பினான்
$கம்ப.10105.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாண மிைடதரு
ேதாளினாய் $கம்ப.10106.1
இலங்ைக மாநக யான்வரும் எல்ைலந $கம்ப.10106.2
கலங்கலா ெநடுங்காவல் இயற்று எனா $கம்ப.10106.3

அலங்கல் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அடியிைண
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10106.4
குரக்கு வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இளங்ேகாளr $கம்ப.10107.1
அரக்க ேகாமகேனாடு அடி தாழ்தலும் $கம்ப.10107.2
ெபாருக்ெகனப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புக்கவன் புல்லி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கம்ப.10107.3
திருக்ெகாள் மாபன் இைனயன ெசப்பினான் $கம்ப.10107.4
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) மூவுலகும் ெதவுழ உம்பதம் $கம்ப.10108.1
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நதி அறன்வழிப் ேபகிலாது $கம்ப.10108.2
இருைம ஏய் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆளுதி ஈறு இலாத் $கம்ப.10108.3
தருமசீல என்றான் மைற தந்துளான் $கம்ப.10108.4
பன்னும் நதிகள் பற்பல கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
$கம்ப.10109.1
உன் அைடந்தவேராடு உய கீ த்திேய $கம்ப.10109.2
மன்னி வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று உைரத்து
அடல்மாருதி $கம்ப.10109.3
தன்ைன ேநாக்கினன் தாயெசால் ேநாக்கினான் $கம்ப.10109.4
இப்புறத்து இ(ன்)ன எய்துறு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கம்ப.10110.1
அப்புறத்ைத உன்னி அனுமைன $கம்ப.10110.2
துப்பு உறு அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்யவாய் மணித்ேதாைகபால்
$கம்ப.10110.3
ெசப்புறு இப்படிப் ேபாய் எனச் ெசப்பினான் $கம்ப.10110.4

வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்தமில் மாருதி
மாமல $கம்ப.10111.1
அணங்கு ேச கடி காவு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அண்மினான் $கம்ப.10111.2
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) ெகாம்புக்கு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உயிவரு ந என $கம்ப.10111.3
சுணங்கு ேதாய்முைலயாட்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால்லுவான்
$கம்ப.10111.4
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) திருநாமங்கள் பல்
முைற $கம்ப.10112.1
கூடு சாrயின் குப்புற்றுக் கூத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10112.2
ஆடி அங்ைக இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அலங்குறச் $கம்ப.10112.3
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.பன்.) குன்று
அன்ன ேதாளினான் $கம்ப.10112.4
ஏைழ ேசாபனம் ஏந்திைழ ேசாபனம் $கம்ப.10113.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசாபனம் மங்கல ேசாபனம்
$கம்ப.10113.2
ஆழி ஆன அரக்கைன ஆrயச் $கம்ப.10113.3
சூழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) துைகத்தது ேசாபனம் $கம்ப.10113.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிடந்தன தாரணி
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10114.1
மைல கிடந்தனேபால் மணித்ேதாள் எனும் $கம்ப.10114.2

அைல கிடத்தன ஆழி கிடந்தென $கம்ப.10114.3
நிைலகிடந்தது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நிலத்ேத என்றான் $கம்ப.10114.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆைணயின் வடணனாம்

மறக் $கம்ப.10115.1
கண் இலாதவன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெதவுடதலால் $கம்ப.10115.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அலாது பிைழத்து உளது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $கம்ப.10115.3
எண்ணல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒேப இலதால்
என்றான் $கம்ப.10115.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைலத்தனி ெவண்மதி நாஞூளாடும் $கம்ப.10116.1
வரு கைலக்குள் வளவது மானுறப் $கம்ப.10116.2
ெபாரு கைல குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பூத்தது ேபான்றனள் $கம்ப.10116.3
பருகல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அமுது
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.10116.4
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) வாயும் முகமும் அலந்திட $கம்ப.10117.1
ேதம்பு நுண் இைட ேநாவ திரள்முைல $கம்ப.10117.2
ஏம்பல் ஆைசக்கு இரட்டிவந்து
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10117.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) கான்ற பனிமதிப் பான்ைமயாள் $கம்ப.10117.4
புந்தி ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவைகப்
ெபாருமேலா $கம்ப.10118.1
உந்தி ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளிவைளத்
ேதாள்ெகாேலா $கம்ப.10118.2

சிந்தி ஓடு கைலயுைடத் ேதெகாேலா $கம்ப.10118.3
முந்தி ஓங்கின யாைவ முைலெகாேலா $கம்ப.10118.4
குனித்த ேகாலப் புருவங்கள் ெகாம்ைமேவ $கம்ப.10119.1
பனித்த ெகாங்ைக மழைலப் பணிெமாழி $கம்ப.10119.2
நுனித்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நுவல்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆயினாள்
$கம்ப.10119.3
கனித்த இன்களி கள்ளினில் காட்டுேமா $கம்ப.10119.4
அைனயள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அனுமைன
ேநாக்கினாள் $கம்ப.10120.1
இைனயது இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) இயம்புவது என்பது ஓ
$கம்ப.10120.2
நிைனவு இலாது ெநடிது இருந்தாள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) $கம்ப.10120.3
மைனயின் மாசு துைடத்த மனத்தினாள் $கம்ப.10120.4
யாது இதற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இயம்பைல என்பது $கம்ப.10121.1
மீ து உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயின்
விம்மேலா $கம்ப.10121.2
துது_ெப.(தூது_ெப.)
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ேறா எனச் ெசால்லினான் $கம்ப.10121.3
நதி வித்தகன் நங்ைக நிகழ்த்தினாள் $கம்ப.10121.4
ேமக்கு நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ள உவைகயால்
$கம்ப.10122.1
ஏக்கம் உற்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இயம்புவது யாது என $கம்ப.10122.2

ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) அrது என ெநாந்துேளன்
$கம்ப.10122.3
பாக்கியம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பித்தும் பயக்குேமா $கம்ப.10122.4
முன்ைன நக்குெவன் ெமாய்சிைற என்ற ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10123.1
பின்ைன நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உவைகயும் ேபசிைன
$கம்ப.10123.2
என்ன ேபற்றிைன ஈகுவது என்பைத $கம்ப.10123.3
உன்னி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைர
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓவிேனன் $கம்ப.10123.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் உதவற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
$கம்ப.10124.1
விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலாைமயும் உன்னிெனன் ேமல் அைவ $கம்ப.10124.2
நிைல இலாைம நிைனந்தெனன் நின்ைன என் $கம்ப.10124.3
தைலயினால் ெதவுழவுந் தகும் தன்ைமேயாய் $கம்ப.10124.4
ஆதலான் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உதவுதல் ஆற்றேலன் $கம்ப.10125.1
யாது ெசய்வது என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தெனன் $கம்ப.10125.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நல்மணி ேவகடம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன $கம்ப.10125.3
தூத என் இனிச் ெசய்திறம் ெசால் என்றாள் $கம்ப.10125.4
எனக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எம்பிராட்டி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10126.1

மனக்களிக்கு மற்று உன்ைன அம் மானவன் $கம்ப.10126.2
தனக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பணியினும் தக்கேதா $கம்ப.10126.3
புனக் களிக்குல மாமயில் ேபான்றுளாய் $கம்ப.10126.4
என உைரத்து திrசைடயாள் எம்ேமாய் $கம்ப.10127.1
மனவினில் சுட மாமுக மாட்சியாள் $கம்ப.10127.2
தைன ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கிய தங்கைள $கம்ப.10127.3
விைனயினின் சுட ேவண்டுவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$கம்ப.10127.4
உைர அலா உைர உன்ைன உைரத்து உராய் $கம்ப.10128.1
விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) ஓடி விழுங்குவம் என்றுளா $கம்ப.10128.2
வைரெசய் ேமனிைய வள் உகிரால்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10128.3
இைர ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மறலிக்கு இனி
என்னுமால் $கம்ப.10128.4
குடல் குைறத்து குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) குடித்து
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.10129.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முருக்கியிட்டு உண்குெவன் என்றலும் $கம்ப.10129.2
அடல் அரக்கிய அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாதேம $கம்ப.10129.3
விடலம் ெமய்ச்சரண் என்று விளம்பலும் $கம்ப.10129.4

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அஞ்சல்மின் அஞ்சல்மின் ந எனா
$கம்ப.10130.1
மன்னும் மாருதி மாமுகம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவறு $கம்ப.10130.2
என்ன தைம இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இைழத்தா
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $கம்ப.10130.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லினது அல்லது
தூய்ைமேயாய் $கம்ப.10130.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயினின்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட $கம்ப.10131.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அடுத்தது தாயினும் அன்பிேனாய் $கம்ப.10131.2
கூனியின் ெகாடியா அ(ல்)லேர இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.10131.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்ெபாருள் ேபாற்றைல
புந்திேயாய் $கம்ப.10131.4
எனக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருள் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தவிைன $கம்ப.10132.1
தனக்கு வாழ்வு இடமாய சழக்கிய $கம்ப.10132.2
மனக்கு ேநாய்ெசயல் என்றனள் மாமதி $கம்ப.10132.3
தனக்கு மா மறு தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகத்தினாள்
$கம்ப.10132.4
என்ற ேபாதின் இைறஞ்சினன் எம்பிரான் $கம்ப.10133.1
தன்துைணப் ெபருந்ேதவி தயா எனா $கம்ப.10133.2

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ெநடியவன் வடண

$கம்ப.10133.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தா நம ேதவிையச் சீெராடும்
$கம்ப.10133.4
என்னும்காைல இருளும் ெவயிலும் கா $கம்ப.10134.1
மின்னும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) இயற்ைகய வடணன்

$கம்ப.10134.2
உன்னும்காைலக் ெகாணதி என்று ஓதும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.10134.3
ெபான்னின் கால்தளி சூடினன் ேபாந்துளான் $கம்ப.10134.4
ேவண்டிற்று முடிந்தது அன்ேற ேவதிய ேவதன் நின்ைனக் $கம்ப.10135.1
காண்டற்கு விரும்புகின்றான் உம்பரும் காண
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.10135.2
பூண்தக்க ேகாலம் வல்ைல புைனந்தைன வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ேபாக்கி
$கம்ப.10135.3
ஈண்டு ெகாண்டைணதி என்றான் எழுந்தருள் இைறவி என்றான் $கம்ப.10135.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
இைமயவ குழுவும் எங்கள் $கம்ப.10136.1
ேகானும் அம் முனிவதங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற $கம்ப.10136.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய கற்பின் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஈட்டமும் காண்டல்
மாட்சி $கம்ப.10136.3
ேமல் நிைல ேகாலம் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) விழுமியது அன்று வர
$கம்ப.10136.4
என்றனள் இைறவி ேகட்ட இராக்கதக்கு இைறவன் நலக் $கம்ப.10137.1

குன்று அன ேதாளினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பணியினின்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.10137.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நங்ைக ேநந்தாள் நாயகக் ேகாலம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10137.3
ெசன்றன வானநாட்டுத் திேலாத்தைம முதேலா ேசர $கம்ப.10137.4
ேமனைக அரம்ைப மற்ைற உருப்பசி ேவறும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.10138.1
வானக நாட்டு மாத_ெப.(மாத_ெப.) யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற $கம்ப.10138.2
நானம் ெநய் ஊட்டப் பட்ட நைவ இல கலைவ தாங்கி $கம்ப.10138.3
ேபானகம் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) மருங்குற ெநருங்கிப் புக்கா $கம்ப.10138.4
காணிையப் ெபண்ைமக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கற்பினுக்கு அணிைய
ெபாற்பின் $கம்ப.10139.1
ஆணிைய அமிழ்தின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அமிழ்திைன அறத்தின் தாைய $கம்ப.10139.2
ேசணுய மைறைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முைறெசய்த
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) என்ன $கம்ப.10139.3
ேவணிைய அரம்ைப ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) விரல்முைற சுகிந்து
விட்டாள் $கம்ப.10139.4
பாகு அடந்து அமுது பில்கும் பவளவாய்த் தரளப் பத்தி $கம்ப.10140.1
ேசகு அற விளக்கி நானம் தட்டி மண்ேசந்த காைச $கம்ப.10140.2
ேவகடம் ெசய்யுமாேபால் மஞ்சன விதியின் ேவதத்து $கம்ப.10140.3
ஓைக மங்கலங்கள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆட்டின
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) $கம்ப.10140.4

உருவிைள பவள வல்லி பால்நுைர உண்ட தெனமூன $கம்ப.10141.1
மருவிைள கலைவ ஊட்டிக் குங்குமம் முைலயின் மாட்டி $கம்ப.10141.2
கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.) மலrன் காட்சிக் காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு தூசும்
காம_ெப.(காம_ெப.) $கம்ப.10141.3
திருவிைள அல்குற்கு ஏற்ப ேமகைல தழுவச் ேசத்தா $கம்ப.10141.4
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) ேதவிமாrன் தைக உறு தரளப் ைபம்பூண் $கம்ப.10142.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேதவிக்கு ஏற்ப இையவன பூட்டி யாணச்
$கம்ப.10142.2
சிந்துரப் பவளச் ெசவ்வாய்த் ேதம்பசும் பாகு தற்றி $கம்ப.10142.3
மந்திரத்து அயினி நரால் வலஞ்ெசய்து காப்பும் இட்டா $கம்ப.10142.4
மண்டல மதியின் நாப்பண் மான்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன மானம் $கம்ப.10143.1
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஏற்றி வான மடந்ைதய ெதவுடந்து கூட $கம்ப.10143.2
உண்ைட வானரரும் ஒள்வாள் அரக்கரும் புறஞ்சூழ்ந்து ஓட $கம்ப.10143.3
அண்ட நாயகன்பால் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வடணன்

அருளின்
ெசன்றான் $கம்ப.10143.4
இப்புறத்து இைமயவ முனிவ ஏைழய $கம்ப.10144.1
துப்பு உறச் சிவந்தவாய் விஞ்ைசத் ேதாைகய $கம்ப.10144.2
முப்புறத்து உலகினும் எண்ணின் முற்றினா $கம்ப.10144.3
ஒப்புறக் குவிந்தன ஓைக கூறுவா $கம்ப.10144.4
அருங்குலக் கற்பினுக்கு அணிைய அண்மினா $கம்ப.10145.1

மருங்குபின் முன்ெசல வழி இன்று என்னலாய் $கம்ப.10145.2
ெநருங்கின ெநருங்குழி நிருத ஓச்சலால் $கம்ப.10145.3
கருங்கடல் முழக்கு எனப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கம்பைல $கம்ப.10145.4
அவ்வழி இராமனும் அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.10146.1
ெசவ்விவாள் முகம்ெகாடு ெசயித்து ேநாக்கு உறா $கம்ப.10146.2
இவ்ெவாலி யாவது என்று இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இற்று எனா $கம்ப.10146.3
கவ்ைவ இல் முனிவர கழறினா அேரா $கம்ப.10146.4
முனிவர வாசகம் ேகட்புறாத முன் $கம்ப.10147.1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) துடித்திட நைகத்து வடணன்

$கம்ப.10147.2
தைன எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
தகாத ெசய்திேயா $கம்ப.10147.3
புனிதநூல் கற்று உண புந்திேயாய் என்றான் $கம்ப.10147.4
கடுந்திறல் அமக்களம்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயால்
$கம்ப.10148.1
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைச ேதவரும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாவரும் $கம்ப.10148.2
அைடந்தன உவைகயின் அைணகின்றாகைளக் $கம்ப.10148.3
கடிந்திட யா ெசானா கருது நூல்வலாய் $கம்ப.10148.4

பரசுைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேநமிப் பண்ணவன் பதுமத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.10149.1
அரசுைடத் தெரழுைவமாைர இன்றிேய அைமவது உண்டநூ $கம்ப.10149.2
கைரெசயற்கு அrய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஏைனேயா
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்பான் $கம்ப.10149.3
விரசு உறின் விலக்குவாேரா ேவறு உளாக்கு என்ெகால் வர $கம்ப.10149.4
ஆதலால் அரக்க ேகாேவ அடுப்பது அன்றும் உனக்கும் இன்ேன $கம்ப.10150.1
சாதுவாம் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) தம்ைமத் தடுப்பது என்று அருளி ெசங்கண்
$கம்ப.10150.2
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிற்ப ெவய்து
உயித்து அலக்கண் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10150.3
ேகாது இலா மனனும் ெமய்யும் குைலந்தனன் குணங்கள் தூேயான் $கம்ப.10150.4
அருந்ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நங்ைக அமக்களம் அணுகி
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கம்ப.10151.1
பருந்ெதவுடு கழுகும் ேபயும் பசிப்பிணி தருமாறு $கம்ப.10151.2
விருந்திடு வில்லின் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) விழா அணி
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10151.3
கருந்தடங் கண்ணும் ெநஞ்சும் களித்திட
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10151.4
சீலமும் காட்டி என்கணவன் ேசவகக் $கம்ப.10152.1
ேகாலமும் காட்டி என்குலமும் காட்டி இஞ் $கம்ப.10152.2
ஞாலமும் காட்டிய கவிக்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அறா $கம்ப.10152.3

காலமும் காட்டுங்ெகால் எனது கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) என்றாள் $கம்ப.10152.4
எச்சில் என்னுடல் உயி ஏகிற்ேற இனி $கம்ப.10153.1
நச்சு இைல என்பது ஓ நைவ இலாள் எதி $கம்ப.10153.2
பச்சிைல வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய்க் $கம்ப.10153.3
ைகச்சிைல ஏந்தி நின்றாைனக் கண்ணுற்றாள் $கம்ப.10153.4
மானமீ து அரம்ைபய சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்துளாள்
$கம்ப.10154.1
ேபானேப உயிrைனக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கம்ப.10154.2
தானது கவவுறும் தன்ைமத்து ஆம் என $கம்ப.10154.3
ஆனனம் காட்டுற அவனி
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10154.4
பிறப்பினும் துைணவைன பிறவிப் ேபrட $கம்ப.10155.1
துறப்பினும் துைணவைன ெதவுழுது நானினி $கம்ப.10155.2
மறப்பினும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இனிமாறு ேவறுவழ்ந்து

$கம்ப.10155.3
இறப்பினும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஏக்கம் நங்கினாள் $கம்ப.10155.4
கற்பினுக்கு அரசிைன ெபண்ைமக் காப்பிைன $கம்ப.10156.1
ெபாற்பினுக்கு அழகிைன புகழின் வாழ்க்ைகைய $கம்ப.10156.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள்புr தருமம் ேபாலிைய $கம்ப.10156.3
அற்பின் அத்தைலவனும் அைமய ேநாக்கினான் $கம்ப.10156.4

சுணங்கு உறுதுைண முைல_ெப.(முைல_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
தூங்கிய $கம்ப.10157.1
அணங்கு உறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ந ஆறு வாவுற $கம்ப.10157.2
வணங்கிய மயிலிைன கற்பின் வாழ்விைன $கம்ப.10157.3
பணம்கிள அரவு என எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாப்பு
உறா $கம்ப.10157.4
ஊண்திறம் உவந்தைன ஒழுக்கம் பாழ்பட $கம்ப.10158.1
மாண்டிைல முைறதிறம்பு அரக்கன் மாநக $கம்ப.10158.2
ஆண்டு உைறந்து அடங்கிைன அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
$கம்ப.10158.3
மீ ண்டது என் நிைனவு எைன
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பேதா
$கம்ப.10158.4
உன்ைன மீ ட்பான்ெபாருட்டு உவr தூத்து ஒளி $கம்ப.10159.1
மின்ைன மீ ட்டு உறு பைட அரக்க ேவ அற $கம்ப.10159.2
பின்ைன மீ ட்டு உறுபைக கடந்திேலன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கம்ப.10159.3
என்ைன மீ ட்பான் ெபாருட்டு இலங்ைக
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.10159.4
மருந்தினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மன்னுயிrன் வான்தைச $கம்ப.10160.1
அருந்திைனேய நறவு அைமய உண்டிேய $கம்ப.10160.2
இருந்தைனேய இனிது எமக்கும் ஏற்பன $கம்ப.10160.3
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) உளேவா உைர ெவறுைம நங்கினாய் $கம்ப.10160.4

கலத்தினின் பிறத்த மாமணியின் காந்துறு $கம்ப.10161.1
நலத்தினின் பிறந்தன நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நன்ைமசால் $கம்ப.10161.2
குலத்தினில் பிறந்திைல ேகாள் இல் கீ டம்ேபால் $கம்ப.10161.3
நிலத்தினில் பிறந்தைம நிரப்பினாய் அேரா $கம்ப.10161.4
ெபண்ைமயும் ெபருைமயும் பிறப்பும் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் $கம்ப.10162.1
திண்ைமயும் ஒழுக்கமும் ெதளிவும் சீைமயும் $கம்ப.10162.2
உண்ைமயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனும் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேதான்றலால் $கம்ப.10162.3
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) இல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புகழின்
மாய்ந்தவால் $கம்ப.10162.4
அைடப்ப ஐம்புலன்கைள ஒழுக்கம் ஆணியாச் $கம்ப.10163.1
சைடப்பரம் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
தைகயின் மாதவம் $கம்ப.10163.2
பைடப்ப வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பழிவந்தால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10163.3
துைடப்ப தம் உயிேராடும் குலத்தின் ேதாைகமா $கம்ப.10163.4
யாது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இயம்புவது உணைவ ஈடு அறச்
$கம்ப.10164.1
ேசதியாநின்றது உன் ஒழுக்கச் ெசய்தியால் $கம்ப.10164.2
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஒெநறி $கம்ப.10164.3
ேபாதியால் என்றனன் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) புந்தியான் $கம்ப.10164.4

முைனவரும் அமரரும் மற்றும்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10165.1
நிைனவு அரு மகளிரும் நிருத என்று உளா $கம்ப.10165.2
எைனவரும் வானரத்து எவரும் ேவறு உளா $கம்ப.10165.3
அைனவரும் வாய்திறந்து அரற்றினா அேரா $கம்ப.10165.4
கண் இைண உதிரமும் புனலும் கான்று உக $கம்ப.10166.1
மண்ணிைன ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலrன்
ைவகுவாள் $கம்ப.10166.2
புண்ணிைனக் ேகாலுறுத் தைனய ெபாம்மலால் $கம்ப.10166.3
உள்நிைனப்பு ஓவிநின்று உயிப்பு வங்கினாள்

$கம்ப.10166.4
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) அட சுரத்திைட பருகுந நைச $கம்ப.10167.1
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயrன் ஆல் மாளலுற்ற
மான் $கம்ப.10167.2
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடம்கண்டு அதின் எய்துறா வைகப் $கம்ப.10167.3
ெபருந்தைட உற்று என ேபதுற்றாள் அேரா $கம்ப.10167.4
உற்றுநின்று உலகிைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓடு அr $கம்ப.10168.1
முற்று உறு ெநடுங்கண்ந ஆலிெமாய்த்து உக $கம்ப.10168.2
இற்றதுேபாலும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இருந்துெபற்ற ேபறு $கம்ப.10168.3
உற்றதால் இன்று அவம் என்று என்று ஓதுவாள் $கம்ப.10168.4
மாருதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனக் கண்டு வள்ளல்ந
$கம்ப.10169.1

சாருதி ஈண்டு எனச் சைமயச் ேசால்லினான் $கம்ப.10169.2
யாrனும் ேமன்ைமயான் இைசத்தது இல்ைலேயா $கம்ப.10169.3
ேசாரும் என்நிைல அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தூதும்
அல்லேனா $கம்ப.10169.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்நலம் என்ன
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.10170.1
இத்தைன காலமும் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈது
எலாம் $கம்ப.10170.2
பித்து எனலாய் அவம் பிைழத்ததாம் அன்ேற $கம்ப.10170.3
உத்தம நமனத்து உணந்திலாைமயால் $கம்ப.10170.4
பாக்கு எலாம் பத்தினி பதுமத் தானுக்கும் $கம்ப.10171.1
ேபக்கலாம் சிந்ைதயள் அல்லள் ேபைதேயன் $கம்ப.10171.2
ஆக்கு எலாம் கண்ணவன் அன்று என்றால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10171.3
தக்கல் ஆம் தைகயது தெயமூவம் ேதறுேமா $கம்ப.10171.4
பங்கயத்து ஒருவனும் விைடயின் பாகனும் $கம்ப.10172.1
சங்குைகத் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரும
மூத்தியும் $கம்ப.10172.2
அங்ைகயின் ெநல்லிேபால் அைனத்தும் ேநாக்கினும் $கம்ப.10172.3
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) மனநிைல
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேரா $கம்ப.10172.4
ஆதலின் புறத்து இனி யாருக்காக என் $கம்ப.10173.1
ேகாது அறுதவத்திைனக் கூறிக் காட்டுேகன் $கம்ப.10173.2

சாதலின் சிறந்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல தக்கேத $கம்ப.10173.3
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நின்பணி அதுவிதியும் என்றனள் $கம்ப.10173.4
இைளயவன் தைன அைழத்து இடுதி த என $கம்ப.10174.1
வைள ஒலி முன்ைகயாள் வாயின் கூறினாள் $கம்ப.10174.2
உைளவுறு மனத்தவன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவுக்கும் $கம்ப.10174.3
கைளகைணத் ெதவுழ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கண்ணின்
கூறினான் $கம்ப.10174.4
ஏங்கிய ெபாருமலின் இழி_வி.(இழி_வி.) கண்ணrனன்

$கம்ப.10175.1
வாங்கிய உயிrனன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைமந்தனும் $கம்ப.10175.2
ஆங்கு எr விதிமுைற அைமவித்தான் அதன் $கம்ப.10175.3
பாங்குற நடந்தனள் பதுமப் ேபாதினாள் $கம்ப.10175.4
த இைட அருகுறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவக்கும் $கம்ப.10176.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தனிக்குறுகலும் தrக்கிலாைமயால் $கம்ப.10176.2
வாய்திறந்து அரற்றின மைறகள் நான்ெகாடும் $கம்ப.10176.3
ஓய்வு இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) மற்று
உயிகள் யாைவயும் $கம்ப.10176.4
வலம்வரும் அளைவயின் மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்முதல் $கம்ப.10177.1
உலகமும் உயிகளும் ஓலமிட்டன $கம்ப.10177.2
அலமரல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
அலறி ஐய இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கம்ப.10177.3

சலம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தக்கிலது என்னச் சாற்றின $கம்ப.10177.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேதவிேய முதல ஏைழய $கம்ப.10178.1
அந்தர வானின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரற்றுகின்றவ $கம்ப.10178.2
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தளிக் ைககளால் ேசயrப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) $கம்ப.10178.3
சுந்தரக் கண்கைள எற்றித் துள்ளினா $கம்ப.10178.4
நடுங்கின நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதல நாயக $கம்ப.10179.1
படம் குைறந்தது படிசுமந்த பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) வாய் $கம்ப.10179.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது
என ெவதும்பிற்றால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $கம்ப.10179.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திrந்தன சுட கடல்கள் ஏங்கின $கம்ப.10179.4
கனத்தினால் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூண் முைலய
ைகவைள $கம்ப.10180.1
மனத்தினால் வாக்கினால் மறு உற்ேறன் எனின் $கம்ப.10180.2
சினத்தினால் சுடுதியால் தச்ெசல்வா என்றாள் $கம்ப.10180.3
புனத் துழாய்க் கணவற்கும் வணக்கம் ேபாக்கினாள் $கம்ப.10180.4
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
புனலிைட நிவந்த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கம்ப.10181.1
ஏய்ந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயிேல எய்துவாள் எனப் $கம்ப.10181.2
பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாலின் பஞ்சு எனத் $கம்ப.10181.3
தய்ந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எr
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கற்பின் தயினால் $கம்ப.10181.4

அழுந்தின நங்ைகைய அங்ைகயால் சுமந்து $கம்ப.10182.1
எழுந்தனன் அங்கி ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrயும்
ேமனியான் $கம்ப.10182.2
ெதவுழும் துைணக் கரத்தினன் சுருதி ஞானத்தின் $கம்ப.10182.3
ெகாழுந்திைனப் பூசலிட்டு அரற்றும் ெகாள்ைகயான் $கம்ப.10182.4
ஊடின சீற்றத்தால் உதித்த ேவகளும் $கம்ப.10183.1
வாடின இல்ைலயால் உணத்துமாறு உண்டநூ $கம்ப.10183.2
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ெடாடும் பனித்த
ேதெனாடும் $கம்ப.10183.3
சூடின மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) ந
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றவால்
$கம்ப.10183.4
திrந்தன உலகமும் ெசவ்ைவ
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $கம்ப.10184.1
பrந்தவ உயி எலாம் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தவிந்தன $கம்ப.10184.2
அருந்ததி முதலிய மகளி_ெப.) ஆடுதல் $கம்ப.10184.3
புrந்தன நாணமும் ெபாைறயும் நங்கினா $கம்ப.10184.4
கனிந்து உய கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தயினால்
$கம்ப.10185.1
நிைனந்திைல என் வலி நக்கினாய் எனா $கம்ப.10185.2
அநிமூந்தைன அங்கி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அயவு இல் என்ைனயும்
$கம்ப.10185.3
முனிந்தைன ஆம் என முைறயிட்டான் அேரா $கம்ப.10185.4

இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) ஓ
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இராமன் யாைர
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10186.1
என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இயம்பியது எrயுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கம்ப.10186.2
புன்ைமசால் ஒருத்திையச் சுடாது ேபாற்றினாய் $கம்ப.10186.3
அன்னது ஆ ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈது அைறதியால்
என்றான் $கம்ப.10186.4
அங்கி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும்
$கம்ப.10187.1
ெபாங்கு ெவந்தச் சுடப் ெபாறுக்கிலாைமயால் $கம்ப.10187.2
இங்கு அைணந்ேதன் உறும் இயற்ைக ேநாக்கியும் $கம்ப.10187.3
சங்கியா நிற்றிேயா எவக்கும் சான்று உளாய் $கம்ப.10187.4
ேவட்பதும் மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) விலங்கினா எனின் $கம்ப.10188.1
ேகட்பதும் பல்ெபாருட்கு ஐயம் ேகடு அற $கம்ப.10188.2
மீ ட்பதும் என்வயின் என்னும் ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கம்ப.10188.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாளினாய் மைறகள்
ெசால்லுமால் $கம்ப.10188.4
ஐயுறு ெபாருள்கைள ஆசு இல் மாசு ஒrஇக் $கம்ப.10189.1
ைக உறு ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் கனியின் காட்டும் என் $கம்ப.10189.2
ெமய் உறு கட்டுைர ேகட்டும் மீ ட்டிேயா $கம்ப.10189.3

ெபாய் அறு மாருதி உைரயும் ேபாற்றலாய் $கம்ப.10189.4
ேதவரும் முனிவரும் திrவ நிற்பவும் $கம்ப.10190.1
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகமும் கண்கள் ேமாதிநின்று $கம்ப.10190.2
ஆ எனல் ேகட்கிைல அறத்ைத நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவறு $கம்ப.10190.3
ஏவம் என்று ஒருெபாருள் யாண்டுக் ெகாண்டிேயா $கம்ப.10190.4
ெபய்யுேம மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) புவி பிளப்பது அன்றிேய $கம்ப.10191.1
ெசய்யுேம ெபாைற அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெநறியில் ெசல்லுேம $கம்ப.10191.2
உய்யுேம உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) சீறினால் $கம்ப.10191.3
ைவயுேமல் மல மிைச அயனும் மாயுேம. $கம்ப.10191.4
பாடு உறு பல்ெமாழி இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பன்னி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10192.1
ஆடு உறு ேதவேராடு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10192.2
சூடு உறும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ(வ்) அலr ேதாைகைய $கம்ப.10192.3
மாடு உறக் ெகாணந்தனன் வள்ளல் கூறுவான் $கம்ப.10192.4
அழிப்பு இல சான்றுந உலகுக்கு ஆதலால் $கம்ப.10193.1
இழிப்பு இல ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவைள யாதும் ஓ $கம்ப.10193.2
பழிப்பு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) என்றைன பழியும் இன்று
இனிக் $கம்ப.10193.3

கழிப்பிலள் என்றனன் கருைண உள்ளத்தான் $கம்ப.10193.4
உணத்துவாய் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஒழிவு இன்று
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்துளதால் $கம்ப.10194.1
புணத்தும் மாையயில் ெபாதுவுற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ புணரா $கம்ப.10194.2
இணத் துழாய்த் ெதவுங்கல் இராமற்கு என்று இைமயவ இைசப்ப $கம்ப.10194.3
தணப்பு இல் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) சதுமுகன் உைரெசயச்
சைமந்தான் $கம்ப.10194.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெதவுல்குலத்து அவதrத்தைன
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனிதன் $கம்ப.10195.1
என்ன உன்னைல உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இராம ேகள் இதைன
$கம்ப.10195.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்மைறத் துணிவினில்
துணிந்த ெமய்த்துணிவு $கம்ப.10195.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அலாது இல்ைல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்
இல் ேவறு உளது இைல ெநடிேயாய் $கம்ப.10195.4
பகுதி என்று உளது யாதினும் பைழயது
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10196.1
விகுதியால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைளவு மற்று
அதற்குேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10196.2
புகுதி யாவக்கும் அrய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புருடனும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இம் $கம்ப.10196.3
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) உன்ெபரு மாையயினால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வக்கம்

$கம்ப.10196.4

முன்பு பின்பு இருபுைட எனும் குணிப்பு அரு முைறைமத் $கம்ப.10197.1
தன்ெபருந் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தெரழு
மைறகளின் தைலகள் $கம்ப.10197.2
மன்ெபரும் பரமாத்தம் என்று உைரக்கின்ற மாற்றம் $கம்ப.10197.3
அன்ப நின்ைன அல்லால் மற்று இங்கு யாைரயும் அைறயா $கம்ப.10197.4
எனக்கும் எண் வைக ஒருவற்கும் இைமயவக்கு இைறவன் $கம்ப.10198.1
தனக்கும் பல்ெபரு முனிவக்கும் உயிருடன்
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10198.2
அைனத்தினுக்கும் நேய பரம் என்பைத அறிந்தா $கம்ப.10198.3
விைனத் துவக்கு உைட வட்ட

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைளநின்று மீ ள்வா
$கம்ப.10198.4
என்ைனத்தான் முதலாகிய உருவங்கள் எைவயும் $கம்ப.10199.1
முன்ைனத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எனும் ெபரு மாையயின்
மூழ்கி $கம்ப.10199.2
தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறியாைமயின் சலிப்ப
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சலம்
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10199.3
உன்ைனத் தாைத என்று உணகுவ முத்தி வித்து
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10199.4
ஐ அஞ்சு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்துவம்
தெரழுந்து அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்றின்
$கம்ப.10200.1
ெமய் எஞ்சாவைக ேமல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நினக்குேமல் யாதும் $கம்ப.10200.2

ெபாய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அருமைற புகலும் $கம்ப.10200.3
ைவயம் சான்று இனி சான்றுக்குச் சான்று இைல வழக்கால் $கம்ப.10200.4
அளைவயால் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆம் அன்று
என்று அறிவுறும் அைமதி $கம்ப.10201.1
உ(ள்)ளைவ யாைவயும் உனக்கு இல்ைல உபநிடத்து உறும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10201.2
களைவ ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறத்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலது
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கண்ணால் $கம்ப.10201.3
துளைவ ஆய் முடியாய் உைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனத் துணியும்
$கம்ப.10201.4
கரணம் என்று உள உன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) காணாேம $கம்ப.10202.1
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) அல்லவக்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது
ஆக $கம்ப.10202.2
மரணம் ேதாற்றம் என்று இவற்றிைட மயங்குப அவக்கு உன் $கம்ப.10202.3
சரணம் அல்லது ஓ சரண் இல்ைல அன்னைவ தவிப்பான் $கம்ப.10202.4
ேதாற்றம் என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உனக்கு இல்ைல நின்கேண ேதாற்றும்
$கம்ப.10203.1
ஆற்றல்சால் முதற்பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் $கம்ப.10203.2
காற்ைற முன்னுைடப் பூதங்கள் அைவ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைடக்கால் $கம்ப.10203.3

வற்று

வற்று

உற்று வவுறும்

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றும் விளியாய்
$கம்ப.10203.4
மின்ைனக் காட்டுதல்ேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளியும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கம்ப.10204.1
தன்ைனக் காட்டவும் தருமத்ைத நாட்டவும் தனிேய $கம்ப.10204.2
என்ைனக் காட்டுதி இறுதியும் காட்டுதி எனக்கும் $கம்ப.10204.3
உன்ைனக் காட்டைல ஒளிக்கின்றும் இைல மைற உைரயால் $கம்ப.10204.4
என் உருக் ெகாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிைன ஈனுதி இைடேய
$கம்ப.10205.1
உன் உருக் ெகாடு புகுந்துநின்று ஓம்புதி உைமேகான் $கம்ப.10205.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருக்ெகாடு துைடத்தி மற்று
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தனி அருக்கன் $கம்ப.10205.3
முன் உருக் ெகாடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசயும் தரத்தது முதேலாய் $கம்ப.10205.4
திருக் குவால்மலி ெசல்வத்துச் ெசருக்குேவம் திறத்துத் $கம்ப.10206.1
தருக்கு மாய்வுற தானவ அரக்க ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமrல்
$கம்ப.10206.2
இrக்க மாழ்கி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைனப்
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) யாம்புக இையயாக் $கம்ப.10206.3
கருக்குளாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாற்றுதி ஈங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கடேனா $கம்ப.10206.4
ஓங்காரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேதருேவாதாம் உன்ைன உணேவா
$கம்ப.10207.1

ஓங்காரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவிைன உகுப்ேபா
$கம்ப.10207.2
ஓங்காரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆம் அன்று என்று ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
கண்டாலும் $கம்ப.10207.3
ஓங்காரப் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
என்கிலா உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்) $கம்ப.10207.4
இைனயது ஆதலின் என்ைனயும் யாைரயும்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம் $கம்ப.10208.1
மைனயின் மாட்சிைய வளத்த எம் ேமாயிைன வாளா $கம்ப.10208.2
முனியல் என்று உைர முடித்தனன் முந்துந முைளத்த $கம்ப.10208.3
சிைனயின் பந்தமும் பகுதிகள் அைனத்ைதயும்
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10208.4
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அம கடவுளும்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10209.1
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒன்றும் உணந்திைல ேபாலுமால் உரேவாய்
$கம்ப.10209.2
முன்ைன ஆதி ஆம் மூத்திந மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகின் $கம்ப.10209.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சீைத ஆம் மாது
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாபின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தாள் $கம்ப.10209.4
துறக்கும் தன்ைமயள் அல்லளால் ெதவுல்ைல
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.10210.1

பிறக்கும் ெபான்வயிற்று அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய்வைள பிைழக்கின் $கம்ப.10210.2
இறக்கும் பல உயி இராமன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இகழ்ச்சி $கம்ப.10210.3
மறக்கும் தன்ைமயது என்றனன் வரதக்கும் வரதன் $கம்ப.10210.4
பின்னும் ேநாக்கினான் ெபருந்தைகப் புதல்வைனப்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10211.1
இன்னலால் உயி துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துறக்கத்துள்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10211.2
மன்னவற் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைமந்தைனத் தெரறுட்டி $கம்ப.10211.3
முன்ைன வன்துய நக்குதி ெமாய்ம்பிேனாய் என்றான் $கம்ப.10211.4
ஆதியான் பணி அருள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரசருக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $கம்ப.10212.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைமந்தைனக் காணிய உவந்தது ஓ கருத்தால்
$கம்ப.10212.2
பூதலத்திைடப் புக்கனன் புகுதலும் ெபாரு இல் $கம்ப.10212.3
ேவதேவத்தனும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மலத் தாள்மிைச
வழ்ந்தான்

$கம்ப.10212.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ைமந்தைன
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆகத்தின் $கம்ப.10213.1

ஆழ்ந்து அழுந்திடத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணின் ந
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10213.2
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயின் மனங்களும்
களிப்புற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கம்ப.10213.3
ேபாழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) புகன்றான் $கம்ப.10213.4
அன்று ேககயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரெமனும் அயில்ேவல்
$கம்ப.10214.1
இன்றுகாறும் என் இதயத்தினிைட
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்ைனக் $கம்ப.10214.2
ெகான்றும் நங்கலது இப்ெபாழுது அகன்றது உன் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பூண்
$கம்ப.10214.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஆம் காந்த மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன்று வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10214.4
ைமந்தைரப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய ேதாற்றத்து மலந்தா $கம்ப.10215.1
சுந்தரப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாளினாய் என்துைணத் தாளின்
$கம்ப.10215.2
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துகள்களும் ஒக்கில ஆம் எனப் பைடத்தாய்
$கம்ப.10215.3
உய்ந்தவக்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துறக்கமும் புகழும்ெபற்று உயந்ேதன்
$கம்ப.10215.4

பண்டு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெதவுழும் ேதவரும் முனிவரும் பாராய்
$கம்ப.10216.1
கண்டு கண்டு எைனக் ைகத்தலம் குவிக்கின்ற காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$கம்ப.10216.2
புண்டrகத்துப் புராதனன் தன்ெனாடும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10216.3
அண்ட மூலத்து ஒ ஆசனத்து இருத்திைன அழக $கம்ப.10216.4
என்று ைமந்தைன எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்து
இறுகுறத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10217.1
குன்று ேபான்று உள ேதாளினான் சீைதையக்
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10217.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணக்கழல் வணங்கலும் கருைணயால் தழவி
$கம்ப.10217.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும்புகேழான்
$கம்ப.10217.4
நங்ைக மற்றுநின் கற்பிைன உலகுக்கு நாட்ட $கம்ப.10218.1
அங்கி புக்கிடு என்று உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அைடேயல் $கம்ப.10218.2
சங்ைக உற்றவ ெபறுவதும் உண்டு அதுசரதம் $கம்ப.10218.3
கங்ைக நாடுைடக் கணவைன முனிவுறக் கருேதல் $கம்ப.10218.4
ெபான்ைனத் தயிைடப் ெபய்தல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அப்ெபான்னுைடத் தூய்ைம $கம்ப.10219.1

தன்ைனக் காட்டுதற்கு என்பது மனக்ெகாளல் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) $கம்ப.10219.2
உன்ைனக் காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் $கம்ப.10219.3
பின்ைனக் காட்டுவது அrயது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்ெபrேயான்
$கம்ப.10219.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறந்தவ அருந்ததிேய முதல் ெபருைமப் $கம்ப.10220.1
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இறந்தவக்கு அருங்கலம்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவாய் $கம்ப.10220.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பிறந்தகம் உனக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வான்நின்றும்
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10220.3
எண்பு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்குணங்களுக்கு இனி
இழுக்கு இைலயால் $கம்ப.10220.4
என்னச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏந்திைழ திருமனத்து யாதும் $கம்ப.10221.1
உன்னச் ெசய்வது ஓமுனிவு இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) மனம்ெகாளா
உவந்தான் $கம்ப.10221.2
பின்ைனச் ெசம்மல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இளவைல உள்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பிணிப்ப $கம்ப.10221.3
தன்ைனத்தான் எனத் தழுவினன் கண்கள் நததும்ப $கம்ப.10221.4
கண்ணின்நப் ெபருந்தாைர மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
சைடக் கற்ைற $கம்ப.10222.1
மண்ணின் நத்தம் ஒத்து இழிதர தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமந்த $கம்ப.10222.2

எண் இல் நக்க அரும்பிறவியும் என்ெநஞ்சின்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10222.3
புண்ணும் நக்கிைன நுைமயைனத் ெதவுடந்து உடன் ேபாந்தாய் $கம்ப.10222.4
புரந்தரன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைகஞைனப் ேபாெவன்ற உன்தன்
$கம்ப.10223.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ஆற்றேல ேதவரும் பலரும் $கம்ப.10223.2
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நஇந்த உலகின் $கம்ப.10223.3
அரந்ைத ெவம்பைக துைடத்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிறுத்திைன ஐய
$கம்ப.10223.4
என்று பின்னரும் இராமைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உனக்கு ஈவது
$கம்ப.10224.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூறுதி உயகுணத்ேதாய் என உைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.10224.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானிைடக்கண்டு இட
தெவன் என்று இருந்ேதன் $கம்ப.10224.3
இன்று காணப்ெபற்ேறன் இனிப் ெபறுவது என் என்றான் $கம்ப.10224.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உனக்கு அைமந்தது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைர என அழகன் $கம்ப.10225.1
தயள் என்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் தெயமூவமும் மகனும்
$கம்ப.10225.2
தாயும் தம்பியுமாம் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தருக எனத் தாழ்ந்தான் $கம்ப.10225.3

வாய் திறந்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) உயிெரலாம்
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10225.4
வரதேகள் எனத் தயரதன் உைர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) மறு இல் $கம்ப.10226.1
பரதன் அன்னது ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முடியிைனப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கம்ப.10226.2
விரத ேவடம் மற்று உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவிேமல் விளிவு $கம்ப.10226.3
சரதம் நங்கலதாம் என்றான் தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகதளர $கம்ப.10226.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பிைழக்கிலா உயிெநடிது அளிக்கும்நள் அரைச $கம்ப.10227.1
வான்பிைழக்கும் இதுமுதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து $கம்ப.10227.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிைழத்தது அல்லால் என்ைன
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்பிராட்டி $கம்ப.10227.3
தான்பிைழத்தது உண்டநூ என்றான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
சலம் தவிந்தான் $கம்ப.10227.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வரங்களும் கடந்தவன் அப்ெபாருள்
இைசப்ப $கம்ப.10228.1
தெவமூவரம்பு அறு கானிைடச் ெசலுத்தினாட்கு ஈந்த $கம்ப.10228.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரங்களும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைவ
ஆற்றினாற்கு ஈந்த $கம்ப.10228.3

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரங்களும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என்றா
ேதவரும் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10228.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அளித்து அழகைன
இளவைல மலேமல் $கம்ப.10229.1
விரவு ெபான்னிைன மண்ணிைட நிறுத்தி விண்ணிைடேய $கம்ப.10229.2
உரவு மானம்மீ து ஏகினன் உம்பரும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கம்ப.10229.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யினுக்கு உயிரளித்து
உறுபுகழ் பைடத்ேதான் $கம்ப.10229.4
ேகாட்டு வாசிைலக் குrசிைல அமரதம் குழாங்கள் $கம்ப.10230.1
மீ ட்டும் ேநாக்குறா வர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவண்டுவ வரங்கள் $கம்ப.10230.2
ேகட்டியால் என அரக்ககள் கிளெபருஞ் ெசருவில் $கம்ப.10230.3
வட்ட

மாண்டுள குரங்கு எலாம்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விளம்பி $கம்ப.10230.4
பின்னும் ஓ வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) வானரப் ெபருங்கடல்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10231.1
மன்னு பல் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மால்வைரக் குலங்கள் மற்று இன்ன
$கம்ப.10231.2
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்ேகாடு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துற்ற $கம்ப.10231.3
இன் உண் ந உளவாக என விளம்பிடுக என்றான் $கம்ப.10231.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரும் முதல் மழுவலான் முனிவர வாேனா $கம்ப.10232.1
புரந்த ஆதி மற்று ஏைனேயா தனித்தனி
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கம்ப.10232.2

அரந்ைத ெவம்பிறப்பு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாயக
நினது அருளால் $கம்ப.10232.3
குரங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றன உள்ளமும்
குளிப்பா $கம்ப.10232.4
முந்ைதநாள் முதல் கைடமுைற அளைவயும்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10233.1
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10233.2
சிந்ைதேயாடு கண்களிப்புற ெசரு எலாம் நிைனயா $கம்ப.10233.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணைன வணங்கின
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10233.4
கும்ப கன்னேனாடு இந்திரசித்து ெவங்குலப் ேபா $கம்ப.10234.1
ெவம்பு ெவஞ்சினத்து இராவணன் முதலிய வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

$கம்ப.10234.2
அம்பின் மாண்டுள வானரம் அங்கு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10234.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) யாவரும் இராமைனப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைரத்தா $கம்ப.10234.4
இைட உவாவினில் சுேவலம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயில் இலங்ைகப்
$கம்ப.10235.1

புைட அவாவுறச் ேசைனைய வைளப்பு உறப் ேபாக்கி $கம்ப.10235.2
பைட அவாவுறும் அரக்கதம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முற்றும்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10235.3
கைட உவாவினில் இராவணன் தன்ைனயும் கட்டு $கம்ப.10235.4
வஞ்ச இல்ைல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டத்தின் எனும்படி மடித்த
$கம்ப.10236.1
கஞ்ச நாள்மலக் ைகயினாய் அன்ைனெசால் கடவாது $கம்ப.10236.2
அஞ்ெசாடு அஞ்சு நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்று எணும் ஆண்டு ேபாய்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10236.3
பஞ்சமிப் ெபய பைடத்துள திதி இன்று
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10236.4
இன்று ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பரதைன எய்தைல என்னின் $கம்ப.10237.1
ெபான்றுமால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எrயிைட அன்னது
ேபாக்க $கம்ப.10237.2
ெவன்றிவர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாதியால் என்பது விளம்பா $கம்ப.10237.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) நங்கினா இராகவன் நிைனந்தான்
$கம்ப.10237.4
ஆண்டு பத்ெதவுடு நாலும் இன்ேறாடு அறும்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கம்ப.10238.1
மாண்டதாம் இனி என்குலம் பரதேன மாயின் $கம்ப.10238.2
ஈண்டு ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ ஊதி உண்டநூ என
இன்ேற $கம்ப.10238.3

தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வடணன்

ெதவுழுதான் $கம்ப.10238.4
வாங்கினான் இருநிதிெயாடு தனதனில் வள்ளால் $கம்ப.10239.1
ஓங்குமால் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எழுபஃது ஏறினும் ஒல்காது
$கம்ப.10239.2
ஈங்கு உளா எலாம் இவருவது இவrன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது
$கம்ப.10239.3
பூங்குலா நக புகுதி இஞ்ஞான்று எனப் புகன்றான் $கம்ப.10239.4
இயக்க ேவந்தனுக்கு அருமைறக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) அன்று ஈந்த
$கம்ப.10240.1
துயக்கு இலாதவ மனெமனத் தூயது சுரகள் $கம்ப.10240.2
வியக்க வான்ெசலும் புட்பக விமானமுண்டு என்ேற $கம்ப.10240.3
மயக்கு இலான் ெசால ெகாணருதி வல்ைலயின் என்றான் $கம்ப.10240.4
அண்ட ேகாடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அருக்க
$கம்ப.10241.1
விண்டது ஆம் என விசும்பிைடத் திைச எலாம்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10241.2
கண்ைட ஆயிர ேகாடிகள் ஒலிப்புறக் கஞலக் $கம்ப.10241.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தனன்
ெநாடியினில் அரக்கதம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.10241.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) புட்பகவிமானம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனிைய அணுக $கம்ப.10242.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சிந்தைன இராகவன் உவைகேயாடு இனிநம்
$கம்ப.10242.2

விைனயம் முற்றியது என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினன்
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.10242.3
புைனமல ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தன
ஆசிகள் புகன்ேற $கம்ப.10242.4
வணங்கு நுண்ணிைடத் திrசைட வணங்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) கற்பிற்கு
$கம்ப.10243.1
இணங்க இன்ைமயாள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓ இட இன்றி இலங்ைகக்கு $கம்ப.10243.2
அணங்கு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என இருத்தி என்று ஐயன்மாடு அைணந்தாள்
$கம்ப.10243.3
மணம்ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாள் அr
மானம் மீ ப்படந்தான் $கம்ப.10243.4
அண்டம் உண்டவன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உதரம் ஒத்து அனிலன்
$கம்ப.10244.1
சண்ட ேவகமும் குைறதர நிைனவு எனுந் தைகத்தாய் $கம்ப.10244.2
விண்தலம் திகழ் விமானம் ஆம் புட்பகம் இதன்ேமல் $கம்ப.10244.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணவைரப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) குணித்தான் $கம்ப.10244.4
வடணன்

தைன அன்புற_குைற.எச்.(அன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்குறா
விமலன் $கம்ப.10245.1

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தா_ெப.(தா_ெப.) மவுலியாய் ெசால்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது உன்
$கம்ப.10245.2
மாடு அைணந்தவக்கு இன்பேம வழங்கி நள் அரசின் $கம்ப.10245.3
நாடு அைணந்தவ புகழ்ந்திட வற்றிரு

நலத்தால் $கம்ப.10245.4
நதி ஆறு எனத் தெரழுவுறு நிைலைமெபற்று உைடயாய் $கம்ப.10246.1
ஆதி நான்மைறக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என அைமந்தாய் $கம்ப.10246.2
ஏதிலா ெதவுழும் இலங்ைகமா நகrனுள் இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.10246.3
ேபாதியால் எனப் புகன்றனன் நான்மைற புகன்றான் $கம்ப.10246.4
சுக்கிrவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாளுைட வன்ைமயால் தசம்ெதவுகு
$கம்ப.10247.1
அக்கிrவைனத் தடிந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயினால்
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10247.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வானரச்ேசைனயின் இைளப்பு அற
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊப் $கம்ப.10247.3
புக்கு வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் புகன்றனன் ஈறு
இலாப் புகேழான் $கம்ப.10247.4
வாலி ேசயிைன சாம்பைன பனசைன வயப் ேபா $கம்ப.10248.1
நலன் ஆதியாம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவைர ெநடிய
$கம்ப.10248.2
காலின் ேவைலையத் தாவி மீ ண்டருளிய கருைண $கம்ப.10248.3

ேபாலும் வரைன

ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
இம்ெமாழி புகன்றான் $கம்ப.10248.4
ஐயன் இம் ெமாழி புகன்றிட துணுக்கேமாடு அவகள் $கம்ப.10249.1
ெமய்யும் ஆவியும் குைலதர விழிகள் ந ததும்ப $கம்ப.10249.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாளிைண முடி உறச் ேசத்தி $கம்ப.10249.3
உய்கிேலாம் உைன நங்கின்_நி.எச்.(நங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்று இைனயன
உைரத்தா $கம்ப.10249.4
பார மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அேயாத்தியின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ைபம்ெபான் $கம்ப.10250.1
ஆரமா முடிக் ேகாலமும் ெசவ்வியும் அழகும் $கம்ப.10250.2
ேசாவு இலாது யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண்குறும் அளைவயும்
ெதவுடந்து $கம்ப.10250.3
ேபரேவ அருள் என்றன உள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பிணிப்பா $கம்ப.10250.4
அன்பினால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெமாழிந்த வாசகங்களும்
அவகள் $கம்ப.10251.1
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நடுக்கமும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந துளங்கல்
$கம்ப.10251.2
முன்பு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது அப்பrசு
நும்முயற்சி $கம்ப.10251.3
பின்பு காணுமாறு உைரத்தது என்று உைரத்தனன் ெபrேயான் $கம்ப.10251.4

ஐயன் வாசகம் ேகட்டலும் அrகுலத்து அரசும் $கம்ப.10252.1
ெமாய் ெகாள் ேசைனயும் இலங்ைகய ேவந்தனும் முதேலா $கம்ப.10252.2
ைவயம் ஆளுைட நாயகன் மலச்சரண்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10252.3
ெமய்யிேனாடு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துறக்கம் உற்றா என வியந்தா
$கம்ப.10252.4
அைனயது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனேயாடு
அரசைன அனிலன் $கம்ப.10253.1
தனயன் ஆதியாம் பைடப்ெபருந் தைலவகள் தம்ைம $கம்ப.10253.2
வைனயும் வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இலங்ைகய மன்னைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு $கம்ப.10253.3
இனிதின் ஏறுமின் விமானம் என்று இராகவன்
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10253.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் பிற்பட
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மகனும் $கம்ப.10254.1
மன்னு வரரும்

எழுபது ெவள்ள வானரரும் $கம்ப.10254.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாமதில் இலங்ைக மன்ெனாடு கடற்பைடயும்
$கம்ப.10254.3
துன்னினா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புட்பக மிைச ஒருசூழல் $கம்ப.10254.4
பத்து நாெலன அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகங்கள் பலவின் $கம்ப.10255.1
ெமத்து ேயானிகள் ஏறினும் ெவளியிடம் மிகுமால் $கம்ப.10255.2
முத்த ஆனவ இதன்நிைல ெமாழிகுவது அல்லால் $கம்ப.10255.3

இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தராதலத்து இயம்புதற்கு உrயவ யாேர
$கம்ப.10255.4
எழுபது ெவள்ளத் ேதாரும் இரவி கான் முைளயும் எண்ணின் $கம்ப.10256.1
வழு இலா இலங்ைக ேவந்தும் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடயும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10256.2
தழுவுசீ இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் சனகன்மா மயிலும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10256.3
விழுமிய குணத்து வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

விளங்கினன் விமானத்து உம்பர
$கம்ப.10256.4
அண்டேம ேபான்றது ஐயன் புட்பகம் அண்டத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$கம்ப.10257.1
எண்தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இைட ஈறு இன்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10257.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நான்மைறக்கும் எட்டாப் பரஞ்சுட ெபாலிவேத
ேபால் $கம்ப.10257.3
புண்டrகக் கண்ெவன்றிப் புரவலன் ெபாலிந்தான் மன்ேனா $கம்ப.10257.4
ேதனுைட அலங்கல் ேமாலிச் ெசங்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேசயும்
$கம்ப.10258.1
மீ னுைட அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) ேவைல இலங்ைகய ேவந்தும் ெவற்றித்
$கம்ப.10258.2
தாைனயும் பிறரும் மற்ைறப் பைடப்ெபருந் தைலவதாமும் $கம்ப.10258.3
மானுட வடிவங் ெகாண்டா வள்ளல்தன் வாய்ைமதன்னால் $கம்ப.10258.4

குடதிைச மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னக்
குணதிைச உதயம் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10259.1
வடதிைச அயனம் முன்னி வருவேத
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மானம் $கம்ப.10259.2
தைட ஒருசிறிது இன்றாகித் தாவி வான்படரும் ேவைல $கம்ப.10259.3
பைட அைம விழியாட்கு ஐயன் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ பகரல்
உற்றான் $கம்ப.10259.4
இலங்ைகைய வலஞ் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏக என
நிைனந்திடுமுன் மானம் $கம்ப.10260.1
வலம் கிள கீ ைழவாயில் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) பிரகத்தன்
நலன் $கம்ப.10260.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள ைகயின் மாண்டது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) என
நமன்தன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $கம்ப.10260.3
கலந்திட ஈங்குக் கண்டாய் சுபாrசற் கட்டது என்றான் $கம்ப.10260.4
குடதிைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேவகக் குன்று அrந்தவைன
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10261.1
விடம்நிக ேமகநாதன் இளவலால் வழ்ந்தது

என்முன் $கம்ப.10261.2
உடலமும் இழந்தது இங்கு என்று உணத்தி ேவறு உைரக்கல் உற்றான்
$கம்ப.10261.4
நன்னுதல் நின்ைன நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற $கம்ப.10262.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இரவி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துைண ஆக நட்ட $கம்ப.10262.2

பின்ைன மாருதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்ைனப் ேபது
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உனது ெபற்றி $கம்ப.10262.3
ெசான்னபின் வானேரச ெதவுகுத்தது இச்ேசது கண்டாய் $கம்ப.10262.4
மற்று இதன் தூய்ைம எண்ணின் மலரயன் தனக்கும் எட்டா $கம்ப.10263.1
ெபான் ெதவுடித் தெரழுைவ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் புகலுேகன் ேகட்டி
அன்பால் $கம்ப.10263.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
தந்ைதேயாடு ேதசிகன் பிைழத்துச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10263.3
சுற்றமும் ெகடுத்துடூளாரும் எதிதrன் சுரகள் ஆவா $கம்ப.10263.4
இந்திரற்கு அஞ்சி ேமல்நாள் இருங்கடல் புக்கு நங்காக் $கம்ப.10264.1
கந்தர சயிலம் தன்ைனக்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
விைனகள் தக்கும் $கம்ப.10264.2
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிr இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) கிடப்ப கண்டாய்
$கம்ப.10264.3
ைபந்ெதவுடி அைடத்த ேசது பாவனம் ஆயது என்றான் $கம்ப.10264.4
கங்ைகேயாடு யமுைன ேகாதாவிrெயாடு களிந்ைத
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10265.1
ெபாங்குந நதிகள் யாவும் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலால் புன்ைம ேபாகா $கம்ப.10265.2
சங்கு எறி தரங்க ேவைல தட்ட இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசது என்னும்
$கம்ப.10265.3
இங்கு இதின் எதிந்ேதா புன்ைம யாைவயும் நங்கும் அன்ேற $கம்ப.10265.4

ஆவிைனக் குரவேராடும் அரு மைற முனிவ தம்ைமப் $கம்ப.10266.1
பாைவய குழுைவ இன் ெசால் பாலைரப்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்மின் $கம்ப.10266.2
ேமவின அவைரச் ெசற்ேறா விrகடல் ேசது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10266.3
ேதாய்வேரல் அவகள் கண்டாய் சுர ெதவுழும் சுரகள் ஆவா $கம்ப.10266.4
கரக்கலம்_ெப.(மரக்கலம்_ெப.) இயங்க_குைற.எச்.(இயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வr சிைலக் குைதயால்
கீ றித் $கம்ப.10267.1
தருக்கிய இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) பஞ்ச பாதகேரனுஞ் சாrன்
$கம்ப.10267.2
ெபருக்கிய ஏழு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) பிறவியும் பிணிகள்
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10267.3
ெநருக்கிய அமரக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நள் நிதி ஆவ அன்ேற
$கம்ப.10267.4
ெநற்றியின் அழலும் ெசங்கண் நறு அணி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நடு
$கம்ப.10268.1
கற்ைற அம் சைடயின் ேமவும் கங்ைகயும் ேசது ஆகப் $கம்ப.10268.2
ெபற்றிலம் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrகின்றாளால் $கம்ப.10268.3
மற்று இதன்தூய்ைம எவ்வாறு உைரப்பது மலக்கண்
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10268.4
தெவமூ அடு சிைலக் ைக வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேசதுவின்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யாவும் $கம்ப.10269.1

ெவவ் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெபாருது நண்டு மிளிதரும்
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் ெசவ்வாய் $கம்ப.10269.2
ெநாவ் இைட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாட்கு நுவன்று பின் வருணன் ேநானாது
$கம்ப.10269.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று
என்றான் $கம்ப.10269.4
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தமிழ் முனிவன் ைவகும் இயல்தரு
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) முன்நாறு $கம்ப.10270.1
உது வள மணிமால் ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) உப்புறத்து
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10270.2
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) திகழ் அனந்தெவற்பு என்று அருள்தர அனுமன்
ேதான்றிற்று $கம்ப.10270.3
எது என அணங்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இற்று
என இராமன் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10270.4
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வன்ைமயான் மகரந சூழ்
$கம்ப.10271.1
ேவலிையக் கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாவும்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைடயவைன வட்டி

$கம்ப.10271.2
நூல் இயல் தரும நதி நுனித்து அறங்குணித்த ேமேலா $கம்ப.10271.3
ேபால் இயல் தபனன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உைறதரு புரம் ஈது என்றான்
$கம்ப.10271.4
கிட்கிந்ைத இதுேவல் ஐய ேகட்டியால் எனது ெபண்ைம $கம்ப.10272.1

மட்கும்தான் ஆய ெவள்ள மகளி_ெப.) இன்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா $கம்ப.10272.2
உட்கும் ேபாச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருத்திேய அேயாத்தி எய்தின்
$கம்ப.10272.3
கள் ெகாந்து ஆ குழலினாைர ஏற்றுதல் கடன்ைமத்து என்றாள் $கம்ப.10272.4
அம்ெமாழி இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ைமந்தற்கு அண்ணல்தான் உைரப்ப
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10273.1
ெமய்ம்ைம ேச அனுமன் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
விைரவின் வர $கம்ப.10273.2
ைமம்மலி குழலினாைர மரபினாற் ெகாணதி என்ன $கம்ப.10273.3
ெசம்ைம ேச உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெகாணந்தனன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா $கம்ப.10273.4
வrைசயின் வழாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாருதி மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.10274.1
கைர ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrய
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெகாணந்தனன் கணத்தின் முன்னம் $கம்ப.10274.2
விைர ெசறி குழலினா தம் ேவந்தைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபண்ைமக்கு
$கம்ப.10274.3
அரசிைய ஐயேனாடும் அடி இைண ெதவுழுது நின்றா $கம்ப.10274.4
மங்கலம் முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மரபினின் கலன்கள் யாவும்
$கம்ப.10275.1

அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெகாணந்து ெபண்ைமக்கு அரசிையத்
ெதவுழுதுசூழ $கம்ப.10275.2
நங்ைகயும் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ஓ நைவ
இைல இனி மற்று என்றாள் $கம்ப.10275.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமானம் தானும்
மனெமன எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10275.4
ேபாதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் ேபாதேலாடும் $கம்ப.10276.1
சூது_ெப.(சூது_ெப.) ஆ முைலத்ேதாைகைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் ேதான்று சூழல்
$கம்ப.10276.2
ேகாதாவிr மற்று அதன் மாடு உய குன்று நின்ைனப் $கம்ப.10276.3
ேபதாய் பிrவித்து உய பீைழ பிணித்தது என்றான் $கம்ப.10276.4
சிரத்து வாச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பிடு தெரழுைவ ேகள் இதுநள்
$கம்ப.10277.1
தரத்து உவாசவ ேவள்விய தண்டகம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கம்ப.10277.2
வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திர கூடம் $கம்ப.10277.3
பரத்துவாசனது உைறவிடம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனப் பகந்தான்
$கம்ப.10277.4
மின்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ஈது இயம்பிடும் ேவைல
$கம்ப.10278.1

தன்ைன ேந இலா முனிவரன்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அகத்தின் $கம்ப.10278.2
என்ைன ஆளுைட நாயகன்
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என்னா $கம்ப.10278.3
துன்னு மாதவ சூழ்தர எதி ெகாள்வான் ெதவுடந்தான் $கம்ப.10278.4
ஆதபத்திரம் குண்டிைக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயின்
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10279.1
ேபாதம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயினில்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10279.2
மா தவப்பயன் உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி வருமாேபால் $கம்ப.10279.3
நதி வித்தகன் நடந்தைம ேநாக்கினன் ெநடிேயான் $கம்ப.10279.4
எண்பக திைன அளைவயும் கருைணேயாடு
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10280.1
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) அகத்து இலா அரக்கைர நருக்கி மா ேமரு $கம்ப.10280.2
விட்பு அகத்து உைற ேகாள் அr எனப் ெபாலி வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.10280.3
புட்பகத்திைன வதிெகன நிைனந்தனன் புவியில் $கம்ப.10280.4
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாத்திரத்து
உலகிைன எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.10281.1
ெபான்னின் நாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிந்தெனப்
புட்பகம் தாழ $கம்ப.10281.2

என்ைன ஆளுைட நாயகன் வல்ைலயின் எதி ேபாய் $கம்ப.10281.3
பன்னு மாமைறத் தேபாதனன் தாள்மிைசப் பணிந்தான் $கம்ப.10281.4
அடியின் வழ்தலும்

எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆசிேயாடு
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10282.1
முடிைய ேமாயினன் நின்றுழி முளr அம் கண்ணன் $கம்ப.10282.2
சடில நள் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஒழிதர தனது கண் அருவி $கம்ப.10282.3
ெநடிய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் கலசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆட்டினன் ெநடிேயான் $கம்ப.10282.4
கருகும் வாகுழல் சனகிேயாடு இளவல் ைகெதவுழுேத $கம்ப.10283.1
அருகு சாதர அருந்தவன் ஆசிகள் வழங்கி $கம்ப.10283.2
உருகு காதலின் ஒழுகு கண்ணrனன்

உவைக $கம்ப.10283.3
பருகும் ஆ அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பrவால் $கம்ப.10283.4
வானேரசனும் வடணக்

குrசிலும் மற்ைற $கம்ப.10284.1
ஏைன வரரும்

ெதவுழும்ெதவுறும் ஆசிகள் இயம்பி $கம்ப.10284.2
ஞான நாதைனத் திருெவாடு நன்மைன ெகாணந்தான் $கம்ப.10284.3
ஆன மாதவ குழாத்ெதவுடும் அருமைற புகன்ேற $கம்ப.10284.4
பன்ன சாைலயுள் புகுந்து நடு அருச்சைன பலவும் $கம்ப.10285.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதியின் புrந்து பின்
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) $கம்ப.10285.2
தன்ைன ேநாக்கினன் பல் முைற கண்கள் ந ததும்ப $கம்ப.10285.3
பின் ஓ வாசகம் உைரத்தனன் தேபாதrன் ெபrேயான் $கம்ப.10285.4

முனிவ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மூவுலகத்து உடூளா யாரும் $கம்ப.10286.1
துனி உழந்திடத் துயதரு ெகாடுமனத் ெதவுழிேலா $கம்ப.10286.2
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மடிந்திட அலைககள் நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
நடிப்ப $கம்ப.10286.3
குனியும் வா சிைலக் குrசிேல என் இனிக் குணிப்பாம் $கம்ப.10286.4
விராதனும் கரனும் மானும் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு கவந்தன் தானும்
$கம்ப.10287.1
மராமரம் ஏழும் வாலி மாபமும் மகர நரும் $கம்ப.10287.2
இராவணன் உரமும் கும்பகருணனது ஏற்றம் தானும் $கம்ப.10287.3
அராவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்றால்
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளித்தாய் ஐய $கம்ப.10287.4
சித்திர கூடம் தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தெனமூதிைசத்
தைம தத்திட்டு $கம்ப.10288.1
இத்திைச அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் இல்லின்
இறுத்தைம இறுதி ஆக $கம்ப.10288.2
வித்தக மறந்திேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விருந்திைன
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்ேமாடு $கம்ப.10288.3
இத்தினம் இருத்தி என்றான் மைறகலின் இறுதி கண்டான் $கம்ப.10288.4
கரதலம் அதனின் நடு காமுகம் வைளய வாங்கி $கம்ப.10289.1
சரத வானவகள் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தணித்து உலகங்கள் தாங்கும்
$கம்ப.10289.2
மரகத ேமனிச்_ெப.(ேமனி_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்கண் வள்ளேல வழுவா நதிப்
$கம்ப.10289.3

பரதனது இயல்பும் இன்ேற பணிக்குவன் ேகட்டி என்றான் $கம்ப.10289.4
வியத்த ேமனியன் விழிெபாழி மைழயன் மூவிைனையச் $கம்ப.10290.1
ெசயித்த சிந்ைதயன் தெரறுமரல்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழந்து அழிவான் $கம்ப.10290.2
அயத்து ேநாக்கினும் தெனமூதிைச அன்றி ேவறு
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10290.3
பயத்த துன்பேம உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னல் ஆம் படியான் $கம்ப.10290.4
இந்தியம் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி காய் நுகந்து இவுளிப் $கம்ப.10291.1
பந்தி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.)
பாயலான் பழம் பதி புகாது $கம்ப.10291.2
நந்தியம் பதி
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) பரதன்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாமம் $கம்ப.10291.3
அந்தியும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அதனினும் மறப்பு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10291.4
என்று உைரத்து அரக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இருபது என்று உைரக்கும்
நலக் $கம்ப.10292.1
குன்று உைரத்தைனய ேதாளும் குலவைரக் குவடும்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.10292.2
என்று உைரத்தைனய ெமௗலித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும்
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர $கம்ப.10292.3

நின்தைனப் பிrந்தது_ெதா.ெப.(பிr_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேட
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என நிகழ்தினனால் $கம்ப.10292.4
மின்ைன ஏய் உைழயினானும் விைர மலத் தவிசினானும் $கம்ப.10293.1
நின்ைனேய புகழ்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நதி
மாதவத்தின் மிக்ேகாய் $கம்ப.10293.2
உன்ைனேய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்தன்
அருள் சுமந்து உயந்ேதன் மற்று இங்கு $கம்ப.10293.3
என்ைனேய ெபாருவும் ைமந்த யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலாது இல்ைல
என்றான் $கம்ப.10293.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர புகலக் ேகட்ட அறிவனும் அருளின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10294.1
ெவவ் அரம் ெபாருத ேவேலாய் விளம்புேகன் ேகட்டி ேவண்டிற்று $கம்ப.10294.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எனினும்
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இயம்புதி எனலும் ஐயன்
$கம்ப.10294.3
கவ்ைவ இன்று ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவன்றி
கவிக்குலம் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.10294.4
அr இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடவிகள் அைனத்தும்
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கம்ப.10295.1
ெசாrதரு பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ேபான்று கிழங்ெகாடு கனிகாய் துன்றி
$கம்ப.10295.2

விrபுனல் ெசழுந்ேதன் மிக்கு
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என விளம்புக என்றான்
$கம்ப.10295.3
புrயும் மாதவனும் அஃேத ஆக எனப் புகன்றிட்டானால் $கம்ப.10295.4
அருந்தவன் ஐய நின்ெனாடு அனிக ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.10296.1
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இனிது அைமப்ெபன் என்னா
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முத் தயின்
நாப்பண் $கம்ப.10296.2
புrந்து ஒ ஆகுதிைய ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) புறப்படும் அளவில் ேபாகம்
$கம்ப.10296.3
திருந்திய வான நாடு ேசர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.10296.4
அைரசேர ஆதி ஆக அடியவ அந்தம் ஆக $கம்ப.10297.1
கைர ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrய ேபாகம் துய்க்குமா
கண்டு இராமற்கு $கம்ப.10297.2
அைரசியல் வழாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறுசுைவ அைமக்கும் ேவைல $கம்ப.10297.3
விைர ெசறி கமலக் கண்ணன் அனுமைன விளித்துச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10297.4
இன்று நாம்பதி ஏகுமுன் மாருதி ஈண்டச் $கம்ப.10298.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தது_ெப.(தது_ெப.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெசப்பி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைமயும் விலக்கி
$கம்ப.10298.2

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின்
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று ஏயினன்
ெநடிேயான் $கம்ப.10298.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ேமாதிரம் ைகக்ெகாடு நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10298.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ேவகமும் தனது நாயகன் தனிச்சிைலயின் $கம்ப.10299.1
முந்து சாயகக் கடுைமயும் பிற்பட முடுகி $கம்ப.10299.2
சிந்ைத பின்வரச் ெசல்பவன் குகற்கும் அச்ேசேயான் $கம்ப.10299.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் வான்வழிப் ேபானான்
$கம்ப.10299.4
இன்று இைசக்கு இடமாய இராகவன் $கம்ப.10300.1
தெனமூ திைசக் கருமச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசப்பினாம் $கம்ப.10300.2
அன்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அrய அேயாத்தியில் $கம்ப.10300.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்துள
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நிகழ்த்துவாம் $கம்ப.10300.4
நந்தியம் பதியின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுறும்
$கம்ப.10301.1
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம் முனா $கம்ப.10301.2
பந்தி அம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அருச்சியா $கம்ப.10301.3

இந்தியங்கைள ெவன்றிருந்தான் அேரா $கம்ப.10301.4
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உருக்கவும்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உருக்ெகாணா $கம்ப.10302.1
என்பு உருக்கும் தைகைமயின் ஈட்டத்தான் $கம்ப.10302.2
முன்பு உருக்ெகாண்டு ஒருவழி முற்றுறா $கம்ப.10302.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருக்ெகாண்டது ஆம் எனல் ஆகுவான் $கம்ப.10302.4
நிைனக்கவும் தடங்கண் இைண நவர $கம்ப.10303.1
இனத்த தண்டைல நாட்டிருந்ேதயும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.10303.2
கனத்த கந்தமும் காயும் கனிகளும் $கம்ப.10303.3
வனத்த அல்ல அருந்தலில் வாழ்க்ைகயான் $கம்ப.10303.4
ேநாக்கின் தெனமூதிைச அல்லது ேநாக்குறான் $கம்ப.10304.1
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் $கம்ப.10304.2
வாக்கில் ெபாய்யான் வரும் வரும் என்று உயி $கம்ப.10304.3
ேபாக்கிப் ேபாக்கி உழக்கும் ெபாருமலான் $கம்ப.10304.4
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நக்கும்
உயிக்கும் உயிரவன் $கம்ப.10305.1
எண்ணும் கீ த்தி இராமன் திருமுடி $கம்ப.10305.2
மண்ணும் நக்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) கண்டால் அன்றி $கம்ப.10305.3
கண்ணின் நக்கு ஒ கைர எங்கும் காண்கிலான் $கம்ப.10305.4
அைனயன் ஆய பரதன் அலங்கலின் $கம்ப.10306.1
புைனயும் தம்முனா பாதுைகப் பூசைன $கம்ப.10306.2

நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிைனத்தனன் ஆம் அேரா $கம்ப.10306.3
மைனயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதித்தநாள் $கம்ப.10306.4
யாண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு இறுக்கும் என்று
எண்ணினான் $கம்ப.10307.1
மாண்ட ேசாதிட வாய்ைமப் புலவைர $கம்ப.10307.2
ஈண்டுக் கூய்த்தரு ெகன்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினா $கம்ப.10307.3
ஆண்தைகக்கு இன்று அவதி என்றா அேரா $கம்ப.10307.4
என்ற ேபாதத்து இராமன் வனத்திைடச் $கம்ப.10308.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதத்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
ெசல்வத்ைத_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கம்ப.10308.2
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதத்த வரனும்

வழ்ந்தனன்

$கம்ப.10308.3
ெகான்ற ேபாதத்து உயிப்புக் குைறந்துளான் $கம்ப.10308.4
மீ ட்டு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தாமைரக் $கம்ப.10309.1
காட்ைட ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழுகண்
கலுழிப்புனல் $கம்ப.10309.2
ஓட்ட உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உயிrைன ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10309.3
ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான் அேரா $கம்ப.10309.4

எனக்கு இயம்பிய நாளும் என் இன்னலும் $கம்ப.10310.1
தைனப் பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கம்ப.10310.2
வனத்து ைவகல் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தது ஓ $கம்ப.10310.3
விைனக் ெகாடும்பைக உண்டு என விம்மினான் $கம்ப.10310.4
மூவைகத் திருமூத்திய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$கம்ப.10311.1
பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் $கம்ப.10311.2
ஏவ கிற்ப எதிநிற்க என்னுைடச் $கம்ப.10311.3
ேசவகற்கு என ஐயமும் ேதறினான் $கம்ப.10311.4
என்ைன இன்னும் அரசியல் இச்ைசயன் $கம்ப.10312.1
அன்னன்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கம்ப.10312.2
உன்னினான்ெகால் உறுவது ேநாக்கினான் $கம்ப.10312.3
இன்னேத நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) என்று இருந்தான் அேரா $கம்ப.10312.4
அைனத்தும் அங்கு ஒன்றும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கம்ப.10313.1
வனத்து இருக்க இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் புகுதுக $கம்ப.10313.2
நிைனத்திருந்து ெநடுந்துய மூழ்கிேலன் $கம்ப.10313.3

மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) மாசு என் உயிேராடும் வாங்குேவன்
$கம்ப.10313.4
என்னப் பன்னி இளவைல என் உைழத் $கம்ப.10314.1
துன்னச் ெசால்லுதி என்னலும் தூதேபாய் $கம்ப.10314.2
உன்ைனக் கூயினன் உம்முன் எனா முனம் $கம்ப.10314.3
முன்னச் ெசன்றனன் மூவக்கும் பின் உளான் $கம்ப.10314.4
ெதவுழுது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பிையத் ேதாய்கண $கம்ப.10315.1
எழுது மாபகத்து இறுகத் தழுவினான் $கம்ப.10315.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுவது உண்டு ஐய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) $கம்ப.10315.3
பழுது இல் வாய்ைமயினாய் தரற்பாற்று என்றான் $கம்ப.10315.4
என்னது ஆகும்ெகால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
என்றிேயல் $கம்ப.10316.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளில் இராகவன்
ேதான்றிலன் $கம்ப.10316.2
மின்னு தயிைட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி வடுெவன்

$கம்ப.10316.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆதி என் ெசால்ைல மறாது என்றான் $கம்ப.10316.4
ேகட்ட ேதான்றல் கிளதடக் ைககளால் $கம்ப.10317.1
ேதாட்ட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவி ெபாத்தி துணுக்குறா $கம்ப.10317.2
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் $கம்ப.10317.3
நாட்டமும் மனமும் நடுங்கா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10317.4

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமக்கு உய விம்மலன்
ெவய்து உயித்து $கம்ப.10318.1
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
உனக்கு என்ன பிைழத்துேளன் $கம்ப.10318.2
அழுந்து துன்பத்தினாய் என்று அரற்றினான் $கம்ப.10318.3
ெகாழுந்து விட்டு நிமிகின்ற ேகாபத்தான் $கம்ப.10318.4
கானாள நிலமகைளக் ைகவிட்டுப் ேபானாைனக் காத்துப் பின்பு $கம்ப.10319.1
ேபானானும் ஒருதம்பி ேபானவன்தான் வரும் அவதி ேபாயிற்று என்னா
$கம்ப.10319.2
ஆனாத எrபுக என்று அைமவானும் ஒருதம்பி அயேல நாணாது $கம்ப.10319.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்ெவன் என்ேன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரசாட்சி
இனிேத அம்மா $கம்ப.10319.4
மன்னின்பின் வளநகரம் புக்கிருந்து வாழ்ந்தாேன பரதன் என்னும் $கம்ப.10320.1
ெசால்நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அருந்தவேம ெதவுடங்கினாேய
$கம்ப.10320.2
என்னின்பின் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உளனாம் என்ேற பின்
அடிைமயுனக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதனும்
$கம்ப.10320.3
உன்னின்பின் இருந்ததுவும் ஒருகுைடக்கீ ழ் இருந்ததுவும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.10320.4
முத்து உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்தைனய முழுெவள்ளிக் ெகாழுநிறத்து முளrச் ெசங்கண் $கம்ப.10321.1

சத்துருக்கன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரப்ப
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இங்குத் தாழ்க்கின்ற
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இங்கு $கம்ப.10321.2
ஒத்திருக்கலால் அன்ேற உலந்ததன் பின் இவ்வுலைக உைலய ஒட்டான்
$கம்ப.10321.3
அத்திருக்கும் ெகடும் உடேன புகுந்து ஆளும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எrேபாய்
அைமக்க என்றான் $கம்ப.10321.4
அப்ெபாழுதின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேயாத்தியினில்
இைசத்தலுேம அrைய ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.10322.1
ஒப்பு எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாத கற்புைடயாள்
வயிறு புைடத்து அலமந்து ஏங்கி $கம்ப.10322.2
இப்ெபாழுேத உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இறக்கும் யாக்ைகயிைன முடித்து
ஒழிந்தால் மகேன என்னா $கம்ப.10322.3
ெவப்பு எழுதினால் அன்ன ெமலிவுைடயாள் கடிது ஓடி விலக்க
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10322.4
மந்திrய தந்திrய வளநகரத்தவ மைறேயா மற்றும் சுற்றச் $கம்ப.10323.1
சுந்தrய எைனப்பலரும் ைகதைலயில்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கித் ெதவுடந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10323.2
இந்திரேன முதலாய இைமயவரும் முனிவரரும் இைறஞ்சி
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10323.3
அந்தர மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) வணங்க
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றி பரதைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தா அன்ேற $கம்ப.10323.4

விr அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவணி புறத்து அைசந்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தள்ள
$கம்ப.10324.1
எrயைமக்கும் மயானத்ைத எய்துகின்ற காதலைன இைடேய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10324.2
ெசாrவு அைமப்பது அrது ஆய மைழக் கண்ணாள் ெதவுடருதலும் துணுக்கம்
எய்தா $கம்ப.10324.3
பrவு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமனத்தான்
அடிெதவுழுதான் அவள்புகுந்து பற்றிக்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10324.4
மன் இைழத்ததும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இைழத்ததும் $கம்ப.10325.1
முன் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியின்
முயற்சியால் $கம்ப.10325.2
பின் இைழத்ததும் எண்ணில் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியால்
$கம்ப.10325.3
என் இைழத்தைன_வி.மு.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்_ஒரு.)
என்மகேன என்றாள் $கம்ப.10325.4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எண்ணிைனேயல்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாடு எr $கம்ப.10326.1
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேசைனயும் பாயுமால் $கம்ப.10326.2
தாய_ெப.(தாய_ெப.) எம் அளவு அன்று தனி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $கம்ப.10326.3

தயின் விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) திrயுமால் $கம்ப.10326.4
தரும நதியின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உன் $கம்ப.10327.1
கருமேம அன்றிக் கண்டிலம் கண்களால் $கம்ப.10327.2
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஒன்றும் உணந்திைல ஐய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10327.3
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திrயினும் ேபருேமா
$கம்ப.10327.4
எண் இல் ேகாடி இராமகள் என்னினும் $கம்ப.10328.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளுக்கு அருகு
ஆவேரா $கம்ப.10328.2
புண்ணியம் எனும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி ேபாயினால் $கம்ப.10328.3
மண்ணும் வானும் உயிகளும் வாழுேமா $கம்ப.10328.4
இன்று வந்திலேன எனின் நாைளேய $கம்ப.10329.1
ஒன்றும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைன உன்னி
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் $கம்ப.10329.2
பின்றும் என்று உணேரல் பிைழத்தான் எனின் $கம்ப.10329.3
ெபான்றும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புகுந்தது ேபாய் என்றாள் $கம்ப.10329.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மாண்டனன் என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊழிவாழ் $கம்ப.10330.1
ெபருநிலத்துப் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) இன் உயிக் $கம்ப.10330.2

கருவும் மாண்டு அறக் காணுதிேயா கைலத் $கம்ப.10330.3
தருமம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலது இல் எனும் தன்ைமயாய் $கம்ப.10330.4
இறக்ைகயும் சில_ெப.(சில_ெப.) ஏகலும் ேமாகத்தால் $கம்ப.10331.1
பிறக்ைகயும் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்று பின் பாசத்ைத $கம்ப.10331.2
மறக்ைக காண் மகேன வலி ஆவதும் $கம்ப.10331.3
துறக்ைக தானும் என்றாள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தூய்ைமயாள் $கம்ப.10331.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என்ைன மறுத்து உைரத்தான் எனல் $கம்ப.10332.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெமய்ம்ைமயும் இக்குலச் ெசம்ைமயும் $கம்ப.10332.2
ைநந்து ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயிநிைல நச்சிேலன்
$கம்ப.10332.3
முந்து ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சபதம் முடிப்பன் ஆல்
$கம்ப.10332.4
யானும் ெமய்யினுக்கு இன் உயி ஈந்துேபாய் $கம்ப.10333.1
வானுள் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைமந்தனால் $கம்ப.10333.2
கானுள் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காகுத்தற்ேக
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $கம்ப.10333.3
ஏைனேயாக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இழுக்கு இல் வழக்கு அன்ேறா
$கம்ப.10333.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெசால் ேகட்டலும் தந்ைதெசால் ேகட்டலும் $கம்ப.10334.1
பாசத்து அன்பிைனப் பற்று அற நக்கலும் $கம்ப.10334.2
ஈசற்ேக கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இைழக்கிேலன் $கம்ப.10334.3

மாசு அற்ேறன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காட்டுெவன் மாண்டு என்றான்
$கம்ப.10334.4
என்று தயிைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைரத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10335.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பூசலிடும் உலேகா உடன் $கம்ப.10335.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூசைன ெசய்கின்ற ேநசற்கு
$கம்ப.10335.3
குன்று ேபால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாருதி கூடினான் $கம்ப.10335.4
அய்யன் வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆrயன் வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10336.1
ெமய்யின் ெமய் அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி வடினால்

$கம்ப.10336.2
உய்யுேம அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று உைரத்து உள்புகா
$கம்ப.10336.3
கய்யினால் எrையக் கr ஆக்கினான் $கம்ப.10336.4
ஆக்கி மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆய்மலத்
தாள்கைளத் $கம்ப.10337.1
தாக்கத் தன்தைல தாழ்த்து
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைக $கம்ப.10337.2
வாக்கின் கூடப் புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருமாற்றம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10337.3
தூக்கிக் ெகாள்ளத் தகும் எனச் ெசால்லினான் $கம்ப.10337.4
இன்னம் நாழிைக எண் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உளது ஐய $கம்ப.10338.1

உன்ைன முன்னம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கம்ப.10338.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) இல்ைல எனின் அடி நாயிேனன்
$கம்ப.10338.3
முன்னம் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எrயில் முடிெவனால் $கம்ப.10338.4
ஒன்றுதான் உளது உன் அடிேயன் ெசாலால் $கம்ப.10339.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்த்து அருள் ேநமிச் சுட
குணக் $கம்ப.10339.2
குன்று ேதான்றளவும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) குன்று ேமல்
$கம்ப.10339.3
ெபான்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனலினில்
ெபாய்யிலாய் $கம்ப.10339.4
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான் $கம்ப.10340.1
பங்கயத்துப் பரத்துவன் ேவண்டலால் $கம்ப.10340.2
அங்கு ைவகினன் அல்லது தாழ்க்குேமா $கம்ப.10340.3
இங்கண் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்னமும்
ேகட்டியால் $கம்ப.10340.4
அண்ட நாதன் அருளின் அளித்துளது $கம்ப.10341.1
உண்டு ஒ ேப அைடயாளம் உனக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$கம்ப.10341.2

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) ேகாதறு
சிந்ைதயாய் $கம்ப.10341.3
கண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்வாய் எனக்
காட்டினான் $கம்ப.10341.4
காட்டிய ேமாதிரம் கண்ணில் காண்டலும் $கம்ப.10342.1
ஊட்டிய வல்விடம் உற்று முற்றுவாக்கு $கம்ப.10342.2
ஊட்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஒத்ததாம் அேரா
$கம்ப.10342.3
ஈட்டிய உலகுக்கும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேவந்தற்கும் $கம்ப.10342.4
அழுகின்ற வாய் எலாம் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்தன $கம்ப.10343.1
விழுகின்ற கண் எலாம் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மாறின $கம்ப.10343.2
உழுகின்ற தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம்
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன $கம்ப.10343.3
ெதவுழுகின்ற ைக எலாம் காலின் ேதான்றைல $கம்ப.10343.4
ேமாதிரம் வாங்கி தன்முகத்தின்ேமல்
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10344.1
ஆதரம் ெபறுவதற்கு ஆக்ைகேயா எனா $கம்ப.10344.2
ஓதின நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற ஓங்கினான் ெதவுழும் $கம்ப.10344.3
தூதைன முைற முைற ெதவுழுது துள்ளுவான் $கம்ப.10344.4
ஆதி ெவந்துய அல்லால் அருந்தல் இன்ைமயால் $கம்ப.10345.1

ஊதுறப் பறப்பதாய் உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாக்ைக ேபாய் $கம்ப.10345.2
ஏதிலன் ஒருவன்ெகால் என்னல் ஆயது $கம்ப.10345.3
மாதிரம் வளந்தன_வி.மு.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வயிரத் ேதாள்கேள $கம்ப.10345.4
அழும் நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அனுமைன ஆழிக்
ைககளால் $கம்ப.10346.1
ெதவுழும் எழும் துள்ளும் ெவங் களி துளக்கலால் $கம்ப.10346.2
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கும் ேபாய் வங்கும்

ேவக்கும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.10346.3
குழுெவாடும் குனிக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தடக்ைக ெகாட்டுமால்
$கம்ப.10346.4
ஆடுமின் ஆடுமின் என்னும் ஐயன்பால் $கம்ப.10347.1
ஓடுமின் ஓடுமின் என்னும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இைச $கம்ப.10347.2
பாடுமின் பாடுமின் என்னும் பாவிகாள் $கம்ப.10347.3
சூடுமின் சூடுமின் தூதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எனும் $கம்ப.10347.4
வஞ்சைன இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயக்
ைகைகயா $கம்ப.10348.1
துஞ்சுவ இனி எனத் ேதாைளக் ெகாட்டுமால் $கம்ப.10348.2
குஞ்சித அடிகள் மண்டலங்கள் கூடுற $கம்ப.10348.3
அஞ்சனக் குன்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
பாடுமால் $கம்ப.10348.4

ேவதியதைமத் ெதவுழும் ேவந்தைரத் ெதவுழும் $கம்ப.10349.1
தாதிய தைமத் ெதவுழும் தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெதவுழும்
$கம்ப.10349.2
ஏதும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உணகுறாது
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிற்குமால்
$கம்ப.10349.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்றதுவும் ஓ கள்ளில் ேதாற்றிற்ேற $கம்ப.10349.4
அத்திறத்து ஆண்தைக அனுமன் தன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கம்ப.10350.1
எத்திறத்தாய் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இயம்பி ஈதியால்
$கம்ப.10350.2
முத் திறத்தவருேள ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மூத்திைய $கம்ப.10350.3
ஒத்திருந்தாய் என உணகின்ேறன் என்றான் $கம்ப.10350.4
மைறயவ வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுக வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கம்ப.10351.1
இைறவrல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று எண்ணுகின்றெனன் $கம்ப.10351.2
துைற எனக்கு யாது எனச் ெசால்லு ெசால் என்றான் $கம்ப.10351.3
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அனுமனும் அறியக் கூறுவான் $கம்ப.10351.4
காற்றினுக்கு அரசன்பால் கவிக் குலத்தினுள் $கம்ப.10352.1
ேநாற்றுளாள் வயிற்றின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்து
நும்முனாற்கு $கம்ப.10352.2
ஏற்றிலா அடித்ெதவுழில் ஏவலாள் ஆேனன் $கம்ப.10352.3

மாற்றிெனன் உரு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரங்கு மன்ன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கம்ப.10352.4
அடித்ெதவுழில் நாயிேனன் அருப்ப யாக்ைகையக் $கம்ப.10353.1
கடித்தடந் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணின் ேநாக்கு எனா
$கம்ப.10353.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய் உருவிைனப் ெபயத்து
நக்கினான் $கம்ப.10353.3
முடித்தலம் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ேநாக்கின் முந்துவான் $கம்ப.10353.4
ெவஞ்சிைல இருவரும் விrஞ்சன் ைமந்தனும் $கம்ப.10354.1
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று எண்ணினா
$கம்ப.10354.2
துஞ்சிலது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) துண்ெணன $கம்ப.10354.3
அஞ்சினது அஞ்சைன சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆக்ைகயால் $கம்ப.10354.4
ஈங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உனக்கு இைசத்த மாற்றம்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.10355.1
தூங்கு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குண்டலச் ெசவியின் சூழ்வர $கம்ப.10355.2
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்ைகைய $கம்ப.10355.3
வாங்குதி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேவண்டினான் $கம்ப.10355.4
சுருக்கிய உருவனாத் ெதவுழுது முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10356.1
அருக்கன் மாணாக்கனுக்கு ஐயன் அன்பினால் $கம்ப.10356.2

ெபாருக்ெகன நிதியமும் புைன ெபான் பூண்களின் $கம்ப.10356.3
வருக்கமும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வழங்கினான் $கம்ப.10356.4
ேகாெவாடு தூசு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குல மணிக்குலம் $கம்ப.10357.1
மாெவாடு கrக்குலம் வாவு ேத இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கம்ப.10357.2
தாவு ந உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தரணி தன்னுடன் $கம்ப.10357.3
ஏவரும் சிைல வலான் யாவும் நல்கினான் $கம்ப.10357.4
இளவைல அண்ணலுக்கு எதி
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கம்ப.10358.1
வைளமதில் அேயாத்தியில் வாழும் மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
$கம்ப.10358.2
கிைளெயாடும் ஏகு எனக் கிளத்தி எங்கணும் $கம்ப.10358.3
அைள ஒலி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அைறவிப்பாய் என்றான்
$கம்ப.10358.4
ேதாரணம் நட்டு ேமல்துகில் ெபாதிந்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கம்ப.10359.1
பூரணப் ெபாற்குடம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நள் $கம்ப.10359.2
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) இவுளி ேத வrைசதான் வழாச் $கம்ப.10359.3
சீரணி அணிக எனச் ெசப்புவாய் என்றான் $கம்ப.10359.4
பரத்துவன் உைறவிடத்து அளவும் ைபம்ெபான் நள் $கம்ப.10360.1
சிரத்ெதவுைக மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறத்து இறுதி ேசதர $கம்ப.10360.2

வரத்தகு தரள ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பந்த
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கம்ப.10360.3
புரத்ைதயும் புதுக்குமா புகறி ேபாய் என்றான் $கம்ப.10360.4
என்றலும் அவனடி இைறஞ்சி ஏகி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.10361.1
குன்று உறழ் வrசிைலக் குவவுத் ேதாளினான் $கம்ப.10361.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண ேகள்வியன் நைவ இல் ெசய்ைகயன் $கம்ப.10361.3
தன்துைணச் சுமந்திரற்கு அறியச் சாற்றினான் $கம்ப.10361.4
அவ்வுைர ேகட்டலும் அறிவின் ேவைலயான் $கம்ப.10362.1
கவ்ைவ இல் அன்பினில் களிக்கும் சிந்ைதயான் $கம்ப.10362.2
ெவவ் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புைரமணி வதி
 எங்கணும் $கம்ப.10362.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இன்று அைற பைற எற்றுக என்றிட $கம்ப.10362.4
வாைனயும் திைசையயும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்புகழ்க் $கம்ப.10363.1
ேகாைன இன்று எதிெகாள்வான் ேகால மாநகத் $கம்ப.10363.2
தாைனயும் அரசரும் எழுகதான் என $கம்ப.10363.3
யாைனயில் வள்ளுவ முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) எற்றினா $கம்ப.10363.4
முைரெசாலி ேகட்டலும் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) மாநக $கம்ப.10364.1
அைரசரும் மாந்தரும் அந்தணாளரும் $கம்ப.10364.2
கைரெசயல் அrயேதா உவைக ைகதர $கம்ப.10364.3
திைர ெசறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றதால் $கம்ப.10364.4

அனகைன எதிெகாள்க என்று அைறந்த ேபr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$கம்ப.10365.1
கனகம் நல்கூந்தவ ைகப்பட்ெடன்னவும் $கம்ப.10365.2
சனகனது ஊக்கு என முன்னம் சாற்றிய $கம்ப.10365.3
வைனகடிப் ேபrயும் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆம் அேரா
$கம்ப.10365.4
அறுபதினாயிரம் அக்குேராணி என்று $கம்ப.10366.1
இறுதி ெசய் ேசைனயும் ஏைன ேவந்தரும் $கம்ப.10366.2
ெசறிநக மாந்தரும் தெரழுைவ மாகளும் $கம்ப.10366.3
உறுெபாருள் எதிந்தென உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினா $கம்ப.10366.4
அன்ைனய_ெப.(அன்ைனய_ெப.) மூவரும் அமர ேபாற்றிட $கம்ப.10367.1
ெபான் இயல் சிவிைகயின் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய பின் $கம்ப.10367.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக முனிவனும் தமருஞ் சூழ்தர $கம்ப.10367.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மாருதி மலக்ைக பற்றுறா $கம்ப.10367.4
திருவடி இரண்டுேம ெசம்ெபான் ெமௗலியா $கம்ப.10368.1
இருபுறம் சாமைர இரட்ட ஏழ்கடல் $கம்ப.10368.2
ெவருவரும் முழக்கு என ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10368.3
ெபாரு அரு ெவண்குைட நிழற்றப் ேபாயினான் $கம்ப.10368.4
எல்லவன் மைறந்தனன் என்ைன ஆளுைட $கம்ப.10369.1

வில்லிைய எதிெகாள பரதன் மீ ச்ெசல்வான் $கம்ப.10369.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
தாள்களில் $கம்ப.10369.3
கல் அத சுடும் தன கதிrன் என்னேவ $கம்ப.10369.4
அவ்வழி மாருதி அம்ைக பற்றிய $கம்ப.10370.1
ெசவ்வழி உள்ளத்தான் திருவின் நாயகன் $கம்ப.10370.2
ெசவ்வழி உைறந்த அச்ெசயல் எலாம் விrத்து $கம்ப.10370.3
இவ்வழி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இயம்புவாய் என்றான் $கம்ப.10370.4
என்றலும் மாருதி ெதவுழுது இங்கு எம்பிரான் $கம்ப.10371.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதவுைடயினாய் அேயாத்தி மாநக $கம்ப.10371.2
நின்றதும் மணவிைன நிரப்பி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கான் $கம்ப.10371.3
ெசன்றதும் நாயிேனன் ெசப்பல் ேவண்டுேமா $கம்ப.10371.4
சித்திர கூடத்ைதத் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் சிரம்
$கம்ப.10372.1
பத்துைடயவனுடன் விைளத்த பண்ெபலாம் $கம்ப.10372.2
இத்தைல அைடந்தேத இறுதியாம் என $கம்ப.10372.3
வித்தகத் தூதனும் விrக்குஞ் சிந்ைதயான் $கம்ப.10372.4
குன்று உறழ் வrசிைலக் குrசில் எம்பிரான் $கம்ப.10373.1
தெனமூறிைசச் சித்திர கூடம் தந்தபின் $கம்ப.10373.2
வன்திறல் விராதைன மடித்து மாதவ $கம்ப.10373.3

துன்றிய தண்டக வனத்துள் துன்னினான் $கம்ப.10373.4
ஆங்கு உைற தேபாதன அரக்கக்கு ஆற்றேலம் $கம்ப.10374.1
நங்கினம் தவத்துைற நதிேயாய் என $கம்ப.10374.2
தங்கு ெசய்தவகைளச் ெசகுத்தல் திண்ணம் ந $கம்ப.10374.3
வாங்குமின் மனத்துய வாய்ைமயால் என்றான் $கம்ப.10374.4
ஆறு நால் ஆண்டு அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ைவகி அப்புறத்து $கம்ப.10375.1
ஈறு இலா முனிவர ஏய ஆைணயால் $கம்ப.10375.2
மாறு இலாத் தமிழ்முனி வனத்ைத நண்ணினான் $கம்ப.10375.3
ஊறு இலா முனிவரன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $கம்ப.10375.4
குடங்ைகயில் வாrதி அைனத்தும் ெகாண்டவன் $கம்ப.10376.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணான்தைன எதி
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சாபமும் $கம்ப.10376.2
கடுங்கைணப் புட்டிலும் கவசம் தானும் மற்று $கம்ப.10376.3
இடம்படு சுrைகயும் ேசர ஈந்தனன் $கம்ப.10376.4
அப்புறத்து எருைவயின் அரைசக் கண்ணுறா $கம்ப.10377.1
துப்பு உறச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்த்
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) தன்னுடன் $கம்ப.10377.2
ெமய்ப்புகழ்த் தம்பியும் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

தானும் ேபாய் $கம்ப.10377.3
ைமப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) துறு பஞ்சவடியின் ைவகினா $கம்ப.10377.4
பல்பகல் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற பாதக
அரக்கி ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10378.1

ெமல்கிய இைடயினாைள ெவகுண்டுழி இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

$கம்ப.10378.2
அல்கிய திருைவத் ேதற்றி அவளுைடச் ெசவியும் மூக்கும் $கம்ப.10378.3
மல்கிய முைலயும் ெகாய்தான் மறித்து
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கரற்குச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10378.4
கரெனாடு திrசிராவும் கடிய தூடணனும் காந்தி $கம்ப.10379.1
எrயும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அனேல ஒப்பா
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஞ்ேசைனேயாடும்
$கம்ப.10379.2
விரவின ஐயன் ெசங்ைக வில்லிைன ேநாக்கு முன்பு ஓ $கம்ப.10379.3
எrதவழ் பஞ்சின் உக்கா அரக்கியும் இலங்ைக புக்காள் $கம்ப.10379.4
இருபது தடக்ைகயான்மாட்டு இைசத்தலும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10380.1
ஒருபது திைசயும் உட்க வஞ்சக உைழ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏவி $கம்ப.10380.2
தருபதம் சைமந்த முக்ேகால் தாபத வடிவங்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10380.3
திருவிைன நிலத்ெதவுடு ஏந்தி தெனமூதிைச இலங்ைக புக்கான $கம்ப.10380.4
ேபாகின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஏற்ற சடாயுைவப் ெபாருது வட்டி

$கம்ப.10381.1
ேவகின்ற உள்ளத்தாைள ெவஞ்சிைற அதனில் ைவத்தான் $கம்ப.10381.2
ஏகின்ற வஞ்ச மான் மாrசன்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளவேலாடு $கம்ப.10381.3

பாகின்ற சீத்தி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தந்ைதையப் பrவின் கண்டான்
$கம்ப.10381.4
அன்னவன் தனக்கு ேவண்டும் அருங்கடன் முைறயின் ஆற்றி $கம்ப.10382.1
நன்னுதல் தன்ைனத் ேதடித் தெனமூதிைச
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயன்
$கம்ப.10382.2
மன்னிய கவந்தன் தன்ைன உயிெராடு சாபம் மாற்றி $கம்ப.10382.3
தன்ைனேய மறப்பிலாத சவr பூசைனயும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10382.4
ஆங்கு அவள்தனது ெசால்லால் அருக்கன்மா மகைன அண்மிப் $கம்ப.10383.1
பாங்குற நட்டு வாலி பருவரல் ெகடுப்ேபன் என்னா $கம்ப.10383.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரமும் வாலி உரமும்
ஊடுருவ எய்திட்டு $கம்ப.10383.3
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனக்குச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அரெசாடும் அருளின் ஈந்தான் $கம்ப.10383.4
கால மா மாr_ெப.(மாr.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கவயேனாடு இடபன் காந்து $கம்ப.10384.1
நலன் மாமயிந்தன் சாம்பன் சதவலி பனசன் நடு $கம்ப.10384.2
வாலி மாைமந்தன் என்றிவ் வானரத் தைலவேராடு $கம்ப.10384.3
கூல வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைடந்தனன் எங்கள்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.10384.4

எழுபது ெவள்ளத்து உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கினம்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10385.1
அழுவந ேவைல என்ன அைடந்துழி அருக்கன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கம்ப.10385.2
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசகள் ேதாறும்
தனித்தனி இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.10385.3
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைற தடாது மீ ளப் ேபாக்கினன் திருைவ நாடி
$கம்ப.10385.4
தெனமூதிைச இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ேசைனயும் வாலி ேசயும் $கம்ப.10386.1
வன்திறல் சாம்பேனாடு வாவின ஏவ நாேயன் $கம்ப.10386.2
குன்றிைட இலங்ைக புக்குத் திருவிைனக்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10386.3
பின்ைற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளக்க ேவைலப்
ெபரும்பைட இறுத்தது அன்ேற $கம்ப.10386.4
அறிவினுக்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபால்வான் வடணன்

அலங்கல் ேதாளான்
$கம்ப.10387.1
ெசறிபுயத்து அரக்கன் தம்பி திருவிைன விடுதி அன்ேறல் $கம்ப.10387.2
இறுதி உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ்நாள் என்றுநின்று உைரப்பச் சீறிக் $கம்ப.10387.3
கறுவுற ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
கருைணயான் சரணம் பூண்டான் $கம்ப.10387.4

ஆங்கு அவற்கு அவயம் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரெசாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $கம்ப.10388.1
பாங்கினால் வருணன் தன்ைன அைழத்திட பrவு இலாைம $கம்ப.10388.2
தாங்கினன் சிறிது ேபாது தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நயனம் ேசப்ப $கம்ப.10388.3
ஓங்குந ஏழும் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) உடலமும்
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.10388.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அவயம் என்ன மலச்சரண்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கம்ப.10389.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வானரகள்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவற்பினால் ேவைல
தட்டல் $கம்ப.10389.2
முற்றுற நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாய் ஒளி இலங்ைக
புக்கு $கம்ப.10389.3
பற்றின சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆத்தா
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) பயங்கள் தந்தா $கம்ப.10389.4
மைலயிைன எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும்
மதமைல திைளத்த மாபும் $கம்ப.10390.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒருபத்தும் சிந்தி தம்பிதன் ேதாளும் தாளும் $கம்ப.10390.2
ெகாைலத் ெதவுழில் அரக்கராேயா குலத்ெதவுடும் தலத்து
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.10390.3
சிைலயிைன வைளவித்து ஐயன் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) இடுக்கண்
தத்தான் $கம்ப.10390.4

இலக்குவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒன்றால் இந்திரசித்து என்று ஓதும்
$கம்ப.10391.1
விலக்கரு வலத்தினானும் இைளஞரும் கிைளயும் வழ்ந்தா

$கம்ப.10391.2
அலக்கண் உண்டு உழலும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அலமைழ தூவி
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று $கம்ப.10391.3
உலக்குந குழுக்கள் ேதாறும் உடற்குைற
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டா $கம்ப.10391.4
ேதவரும் முனிவ தாமும் சித்தரும் தெரழுைவ மாரும் $கம்ப.10392.1
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடூளாரும் முைறமுைற
ெதவுழுது ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10392.2
பூைவேபால் நிறத்தினானும் வடணப்

புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ேகாமாற்கு
$கம்ப.10392.3
யாைவயும் இயம்பி மாண்டநூக்கு இயற்றுதி கடன்கள் என்றான் $கம்ப.10392.4
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) விைடைய
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாr ஓ பாகத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.10393.1
மான்முகன் முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ெதவுழுது ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10393.2
ஊன்முகம் ெகழுவு ேவலாய் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாயகிையச் சீறித்
$கம்ப.10393.3
ேதன்முகம் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாரான்
அrெசாலச் சீற்றம் தந்தான் $கம்ப.10393.4
ெமய்யினுக்கு உயிைர ஈந்த ேவந்தேகான் விமானத்து
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10394.1

அய்யனும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாவும் அன்னமும் அடியில்
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.10394.2
கய்யினால் ெபாருந்தப் புல்லி கண்ணின் நக்கலசம்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10394.3
ெசய்வரம் அருளுக என்றான் திருவின் நாயகனும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10394.4
என்ைன நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கருைண தன்னால்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10395.1
அன்ைனயும் மகனும் முன்ேபால் ஆக என அருளின் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
$கம்ப.10395.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேபாய பின்ைற வானரம் வரழ்வு கூர $கம்ப.10395.3
ெபான்ெநடு நாட்டில் உள்ளா வரம்பல வழங்கிப் ேபானா $கம்ப.10395.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ ஏழுபத்தும் விலக்கரும் வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10396.1
உள்ளவ அறுபத்து ஏழு ேகாடியும் ஒற்ைற ஆழி $கம்ப.10396.2
வள்ளல்தன் மகனும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மகிழ்வுற விமானம் ஈந்தான்
$கம்ப.10396.3
எள்ளல் இல்லாத கீ த்தி வடணன்

இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கம்ப.10396.4
ஆrயன் பின்ைன நின்ைன அன்பினால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.10397.1

சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மகனும் ெதவுல்ைலத் துைணவரும் இலங்ைக
ேவந்தும் $கம்ப.10397.2
ேபrயல் பைடயும் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபண்ணினுக்கு
அரசிேயாடும் $கம்ப.10397.3
சீrய விமானத்து ஏறிப் பரத்துவன் இருக்ைக ேசந்தான $கம்ப.10397.4
அன்பினால் என்ைன நின்பால் ஆழியும் காட்டி ஆன்ற $கம்ப.10398.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) எலாம் துைடத்தி என்று துரந்தனன் ேதான்றல் என்று
$கம்ப.10398.2
முன்பினால் இயன்ற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமாழிந்தனன் முதுந தாவி
$கம்ப.10398.3
வன்பினால் இலங்ைக முற்றும் எrக்கு உணவாக ைவத்ேதான் $கம்ப.10398.4
காலின்மா மதைல ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பரதனும்
கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

ேசார $கம்ப.10399.1
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மா மதில்கள் சூழும் இலங்ைகயில் ேவட்ட
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10399.2
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மா முகில்பின் ேபானான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைநேவன் $கம்ப.10399.3
ேபாலுமால் இைவகள் ேகட்ேபன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
புகழுைடத்து அடிைம மன்ேனா $கம்ப.10399.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி இருகணும் அருவி
ேசார $கம்ப.10400.1
வன்திறல் அனுமன் ெசங்ைக வலக்ைகயால் பற்றி காலின் $கம்ப.10400.2

ெசன்றனன் இருளின் ஊடு ெசறிபுனல் கங்ைக ேசந்தான் $கம்ப.10400.3
குன்றிைன வலஞ்ெசய் ேதரான் குணகடல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்ன
$கம்ப.10400.4
இராவணன் ேவட்டம்ேபாய் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்பிரான் அேயாத்தி எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10401.1
தராதல மகளும் பூவின் ைதயலும் மகிழச் சூடும் $கம்ப.10401.2
அராவுெபான் ெமௗலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $கம்ப.10401.3
விராவுற எடுத்தால் என்ன ெவய்யவன் உதயம் ெசய்தான் $கம்ப.10401.4
காைலவந்து இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னக்
கடன்முைற கமலக் கண்ணன் $கம்ப.10402.1
ேகாலநள் கழல்கள் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
குரக்கினத்து அரைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10402.2
சாலவும் கைலகள் வல்ேலாய் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்டு ேபாலும்
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $கம்ப.10402.3
மூலேம உணrன் உன்தன் ெமாழிக்கு எதிெமாழியும் உண்டநூ $கம்ப.10402.4
எழுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வானர
இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.10403.1
முழுமுதல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கணக்கு இல
ெமாய்த்த என்றால் $கம்ப.10403.2
அழுவந ேவைல அன்ன அரவம் இன்று ஆக வற்ேறா $கம்ப.10403.3

விழுமிது எம்பிரான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) என்று
உைரத்தது வர என்றான் $கம்ப.10403.4
ஓசைன இரண்ேட உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பரத்துவன் உைறயுஞ்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கம்ப.10404.1
வசுதெணமூ

திைரயிற்று ஆய ெவள்ளேமா ஏழு பத்தும் $கம்ப.10404.2
மூசிய பழுவம் இங்ஙன் கிடப்பேதா முரற்றல் இன்றி $கம்ப.10404.3
ேபசியது அைமயும் நம்ேகான் எங்குளன்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்றான் $கம்ப.10404.4
பரதன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைரத்தேலாடும்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாருதியும் சீசால்
$கம்ப.10405.1
விரத மாதவத்து மிக்ேகாய் விண்ணுடூளா தம்ைம
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10405.2
வரதன் ஆண்டு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்த
வரத்தினால் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதனும்
$கம்ப.10405.3
சரதேம மாந்தி மாந்தித் துயின்றது தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) என்றான்
$கம்ப.10405.4
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்தினால் மதுபம் மூசும்
$கம்ப.10406.1
ேதெனாடு கிழங்கும் காயும் கனிகளும் பிறவும் சீத்துக் $கம்ப.10406.2
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) ெபாலிதலாேல கவிக்குலம் அவற்ைற மாந்தி
$கம்ப.10406.3

ஆனனம் மலந்தது இல்ைல யாகும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துயரல் எந்தாய்
$கம்ப.10406.4
இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் எம்ேகான் எழுந்தருள்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈண்டுப் $கம்ப.10407.1
பனிவரும் கண்ணின் நேய பாத்தி என்று உைரத்தான் இப்பால் $கம்ப.10407.2
முனிதனது இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முளr அம் கண்ணன் வண்ணக்
$கம்ப.10407.3
குனிசிைலக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசய்தது இற்று எனக்
குணிக்கல் உற்றாம் $கம்ப.10407.4
அருந்தவன் சுைவகள் ஆேறாடு அமுது இனிது அளிப்ப ஐயன் $கம்ப.10408.1
கருந்தடங் கண்ணிேயாடும் கைளகணாம் துைணவேராடும் $கம்ப.10408.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இனிது
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயின் ேவைல ேபாலும்
$கம்ப.10408.3
ெபருந்தடந் தாைனேயாடும் கிராதேகான்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10408.4
ெதவுழுதனன் மனமுங் கண்ணும் துளங்கினன்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடி $கம்ப.10409.1
அழுதனன் கமலம் அன்ன அடித்தலம் அதனின் வழ்ந்தான்

$கம்ப.10409.2
தழுவினன் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தம்பிையத் தழுவுமாேபால் $கம்ப.10409.3
வழுவில வலிய அன்ேறா மக்களும் மைனயும் என்றான் $கம்ப.10409.4

அருள் உனது உளது நாேயற்கு அவெரலாம் அrய ஆய $கம்ப.10410.1
ெபாருளல நின்ைன நங்காப் புணப்பினால் ெதவுடந்து ேபாந்து $கம்ப.10410.2
தெரறுள்தரும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ெசய்வன
ெசய்கலாேதன் $கம்ப.10410.3
மருள்தரும் மனத்திேனனுக்கு இனிது அன்ேறா வாழ்வு மன்ேனா $கம்ப.10410.4
ஆயன பிறவும் பன்னி அழுங்குவான் தன்ைன ஐய $கம்ப.10411.1
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைரப்பது என்ேனா
பரதனின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவறு உண்டநூ $கம்ப.10411.2
ேபாய் இனிது இருத்தி என்ன புளிஞேகான் இளவல் ெபான்தாள் $கம்ப.10411.3
ேமயினன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) விைரமலத் தாளின் வழ்ந்தான்

$கம்ப.10411.4
ெதவுழுது நின்றவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
துைணவகள் தைமயும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10412.1
முழுது உண ேகள்வி ேமேலான் ெமாழிகுவான் முதுநக் கங்ைக $கம்ப.10412.2
தழுவு இருகைரக்கும் நாதன் தாயினும் உயிக்கு
நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10412.3
வழுவு இலா எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
குகெனனும் வள்ளல் என்றான் $கம்ப.10412.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைரத்தேலாடும் அrக்குலது அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆதி $கம்ப.10413.1
நண்ணிய துைணவ யாரும் இனிதுறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நட்டா $கம்ப.10413.2

கண்ணகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கங்குலால்
ெபாதிவான் ேபால $கம்ப.10413.3
வண்ணமால் வைரக்கும் அப்பால் மைறந்தனன் இரவி என்பான் $கம்ப.10413.4
அலங்கல் அம் ெதவுைடயினானும் அந்தியின் கடன்கள் ஆற்றி $கம்ப.10414.1
ெபாலங் குைழ மயிலிேனாடு துயிலுற புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபால $கம்ப.10414.2
இலங்கிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இளவலும் எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேகானும் $கம்ப.10414.3
கலங்கல காத்து நின்றா கதிரவன் உதயம் ெசய்தான் $கம்ப.10414.4
கதிரவன் உதிப்ப காைலக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்து இளவேலாடும்
$கம்ப.10415.1
அதிெபாலன் கழலினான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருந்தவன் தன்ைன
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10415.2
விதிதரு விமானம் ேமவி விளங்கிைழேயாடும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
$கம்ப.10415.3
முதிதரு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயாடும் முனிமனம் ெதவுடரப் ேபானான்
$கம்ப.10415.4
தாவி வான்_ெப.(வான்_ெப.) படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மானம் தைட இலது ஏகும் ேவைல $கம்ப.10416.1
தவிய கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஆகிச் ெசருக்கிய காமச் ெசவிவி $கம்ப.10416.2
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) உயி ெபற்ெறன்ன உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ேகான்நகரும் ஒவ்வா $கம்ப.10416.3
மா இயல் அேயாத்தி சூழும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேதான்றிற்று அன்ேற $கம்ப.10416.4

ெபான்மதில் கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) சூழப் ெபாலிவுைட நகரம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10417.1
நன்மதிக் கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) தம்ைம
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான மூத்தி
$கம்ப.10417.2
ெசால்மதித்து ஒருவராலும் ெசாலப்படா அேயாத்தி ேதான்றிற்று $கம்ப.10417.3
என்னலும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி எழுந்தன இைறஞ்சி நின்றா
$கம்ப.10417.4
அன்னது ஓ அளைவயின் விசும்பின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கம்ப.10418.1
துன் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதிரவ ேதான்றினால் என $கம்ப.10418.2
ெபான் அணி புட்பகப் ெபாரு இல் மானமும் $கம்ப.10418.3
மன்னவக்கு அரசனும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான் $கம்ப.10418.4
அண்ணேல காண்டியால் அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) $கம்ப.10419.1
கண்ணனும் வானரக் கடலும் கற்புைடப் $கம்ப.10419.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலமும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பின்பு
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10419.3
வண்ணவில் குமரனும் வருகின்றாகைள $கம்ப.10419.4
ஏழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏறினும் $கம்ப.10420.1
பாழ்புறம் கிடக்குறு படியது ஆயது ஓ $கம்ப.10420.2

சூழ் ஒளி மானத்துத் ேதான்றுகின்றனன் $கம்ப.10420.3
ஊழிேயான் என்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணத்தும் காைலேய $கம்ப.10420.4
ெபாெனாளி ேமருவின் ெபாதும்பில் புக்கது ஓ $கம்ப.10421.1
மிெனாளி ேமகம்ேபால் வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேதான்றலும் $கம்ப.10421.2
மன் எதி வருநகள் ஆப்பு இராவணன் $கம்ப.10421.3
தெனமூநகக்கு அப்புறத்து அளவும் ெசன்றதால் $கம்ப.10421.4
ஊனுைட யாக்ைக விட்டு உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10422.1
வானுைடத் தந்ைதயா வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) கண்ெடன $கம்ப.10422.2
கானிைடப் ேபாகிய கமலக் கண்ணைன $கம்ப.10422.3
தானுைட உயிrைன தம்பி ேநாக்கினான் $கம்ப.10422.4
ெகட்ட வான்ெபாருள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிைடப்ப
முன்பு தாம் $கம்ப.10423.1
பட்ட வான்பட ஒழிந்தவrன் ைபயுள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கம்ப.10423.2
சுட்டவன் மானவன் ெதவுழுதல் உன்னிேய $கம்ப.10423.3
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத.ஒரு.) மாருதி
கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமன்ைமயான் $கம்ப.10423.4
அக்கணத்து அனுமனும் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.10424.1

திக்குறு மானத்ைதச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$கம்ப.10424.2
சக்கரத்து அண்ணைலத் தாழ்ந்து முன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10424.3
உக்குறு கண்ணந ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாபினான் $கம்ப.10424.4
உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அவி கனலிைட ஒளிக்கல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கம்ப.10425.1
ெபாருப்பு அவி ேதாளைனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாயிேனன்
$கம்ப.10425.2
திருப்ெபாலி மாப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ெசப்பிேனன் $கம்ப.10425.3
இருப்பன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் $கம்ப.10425.4
தவிைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பல ெசய்யத் தவு இலா $கம்ப.10426.1
வ விைன

முைற முைற விைளவ ெமய்ம்ைமயால் $கம்ப.10426.2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைவ துைடத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநந்ததால் $கம்ப.10426.3
யாயினும் அன்பினாய் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் மாதவம் $கம்ப.10426.4
என்று உைரத்து அனுமைன இறுகப் புல்லினான் $கம்ப.10427.1

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரத்து இறுப்பது என் உனக்கும் எந்ைதக்கும்
$கம்ப.10427.2
இன்துைணத் தம்பிக்கும் யாய்க்கும் என்றனன் $கம்ப.10427.3
குன்று இைணத்தன உய குவவுத் ேதாளினான் $கம்ப.10427.4
ஈடுறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) துைண இராமன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
$கம்ப.10428.1
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னியன் ெதவுழுத
ைகயினன் $கம்ப.10428.2
ஊடு உயிருண்டு என உலந்த_ெப.எச்.(உல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாக்ைகயன் $கம்ப.10428.3
பாடு உறு ெபரும்புகழ்ப் பரதன் ேதான்றினான் $கம்ப.10428.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரதைனத் ெதவுழுது
ெதவுல் அறச் $கம்ப.10429.1
சான்று என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) தம்பிைய
$கம்ப.10429.2
வான்ெதவுட ேபரரசு ஆண்ட மன்னைன $கம்ப.10429.3
ஈன்றவள் பைகஞைனக் காண்டி ஈண்டு எனா $கம்ப.10429.4
காட்டினன் மாருதி கண்ணின்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கம்ப.10430.1
ேதாட்டு அல தெரழுயலான் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெசால்லுங்கால்
$கம்ப.10430.2

ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானத்துள் உயிrன்
தந்ைதயா $கம்ப.10430.3
கூட்டு உருக் கண்டன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கூடினான் $கம்ப.10430.4
அவ்வயின் அேயாத்தி ைவகும் சனெமாடும் அக்குேராணி $கம்ப.10431.1
தவ்வல் இல் ஆறுபத்தாயிரேமாடும் தாயேராடும் $கம்ப.10431.2
இவ்வயின் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடூளாைரக்
காண்ெபன் என்று இராமன் உன்ன $கம்ப.10431.3
ெசவ்ைவயின் நிலத்ைத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விமானம் தானும் $கம்ப.10431.4
எவ்வயின் உயிகட்கும் இராமன்
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10432.1
ெசவ்விய புட்பகம் நிலத்ைதச் ேசதலும் $கம்ப.10432.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவக்கு அணுகிய அமரநாடு உய்க்கும்
$கம்ப.10432.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் மானம் என்று இைசக்கல் ஆயதால் $கம்ப.10432.4
தாயாருக்கு அன்று சாந்த கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) எனும் தைகயன் ஆனான்
$கம்ப.10433.1
மாையயின் பிrந்ேதாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மேனாலயம் வந்தது
ஒத்தான் $கம்ப.10433.2
ஆய் இைளயக்குக் கண்ணுள் ஆடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒத்தான் $கம்ப.10433.3
ஓய்வுற உலந்த யாக்ைகக்கு உயிபுகுந்தாலும் ஒத்தான் $கம்ப.10433.4

எளிவரும் உயிகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எதிந்தது
ஒத்தான் $கம்ப.10434.1
அளிவரும் மனத்ேதாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரும்பத அமுதம்
ஒத்தான் $கம்ப.10434.2
ஒளிவு அறப் பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்கணாக்கு $கம்ப.10434.3
ெதளிவரு களிப்புச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதம்பிழித் ேதறல் ஒத்தான் $கம்ப.10434.4
ஆவி அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அலால் மற்று
இன்ைமயால் அைனயன் நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10435.1
காவி அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நகரமும் கவன்று வாழும்
$கம்ப.10435.2
மா இயல் ஒண்கணாரும் ைமந்தரும் வள்ளல்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10435.3
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) உயி ெபற்ெறன்ன ஓங்கின
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெபற்றா $கம்ப.10435.4
சுண்ணமும் சாந்தும் ெநய்யும் சுrவைள முத்தும் பூவும் $கம்ப.10436.1
எண்ெணயும் கலினமா விலாழியும் எண் இல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கம்ப.10436.2
வண்ணவா மத முந்நரும் மான்மதம் தழுவும் மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$கம்ப.10436.3
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடிக் கடைலயும்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.10436.4

அைனவரும் அைனய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைடந்துழி அருளின் ேவைல $கம்ப.10437.1
தைன இனிது அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய_ெப.(தாய_ெப.) மூவரும் தம்பி மாரும் $கம்ப.10437.2
புைனயும் நூல் முனிவன் தானும் ெபான் அணி விமானத்து ஏற $கம்ப.10437.3
வைனகழல் குrசில் முந்தி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தாளில் வழ்ந்தான்

$கம்ப.10437.4
எடுத்தனன் முனிவன் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இராமைன ஆசி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10438.1
அடுத்துள துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10438.2
விடுத்துழி இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

ேவதியன்
தாளில் வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.10438.3
வடித்த நூல் முனியும் முன்ேபால் வாழ்த்தினான் ஆசி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10438.4
கய்கயன் தைனைய முந்தக் கால் உறப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைற $கம்ப.10439.1
ெமாய்குழல் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தாளும் முைறைமயின்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண்
$கம்ப.10439.2
அய்யைன அவகள் தாமும் அன்புறத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $கம்ப.10439.3

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைரக்கண் நரால் மஞ்சனத்
ெதவுழிலும் ெசய்தா $கம்ப.10439.4
அன்னமும் முன்னச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைறைமயின் அடியில் வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)

$கம்ப.10440.1
தன்நிக இலாத ெவன்றித் தம்பியும் தாய_ெப.(தாய_ெப.) தங்கள் $கம்ப.10440.2
ெபான்னடித் தலத்தில் வழத்

தாயரும் ெபாருந்தப் புல்லி $கம்ப.10440.3
மன்னவற்கு இளவல் நேய வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று ஆசி ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.10440.4
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அன்பின்
அடி உைற ஆகச் ேசத்தி $கம்ப.10441.1
பூவடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

பரதைனப் ெபாருமி விம்மி
$கம்ப.10441.2
நாவிைட உைரப்பது ஒன்றும் உணந்திலன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $கம்ப.10441.3
ஆவியும் உடலும் ஒன்றத் தழுவினன்
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாவான் $கம்ப.10441.4
தழுவினன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தத்திவழ்
 அருவி காலும் $கம்ப.10442.1
விழுமலக் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

மூr ெவள்ளத்தால் முருகற் ெசவ்வி
$கம்ப.10442.2
வழுவுற பின்னி மூசு மாசுண்ட சைடயின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கம்ப.10442.3
கழுவினன் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமாந்து கன்றுகாண் கறைவ
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10442.4

அைனயது ஒ காலத்து அம்ெபான் சைடமுடி அடியது ஆக $கம்ப.10443.1
கைனகழல் அமர ேகாமாற் கட்டவன்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
$கம்ப.10443.2
துைனபr கr ேத ஊதி என்றிைவ பிறவும் ேதாலின் $கம்ப.10443.3
விைன உறு ெசருப்புக்கு ஈந்தான் விைரமலத் தாளின் வழ்ந்தான்

$கம்ப.10443.4
ஊடுறு கமலக் கண்ண_ெப.(கண்ண

_ெப.)

திைசெதவுறும் சிவிறி ஓட
$கம்ப.10444.1
தாள்ெதவுடு தடக்ைக ஆரத் தழுவினன் தனிைம நங்கிக் $கம்ப.10444.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைறந்து உைலந்த ெமய்ேயா ைகயறு
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கூர $கம்ப.10444.3
நாடு உைறந்து உைலந்த ெமய்ேயா ைநந்தது என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ைநய $கம்ப.10444.4
மூவக்கும் இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வள்ளல் முடி மிைச முகிழ்த்த
ைகயன் $கம்ப.10445.1
ேதவக்கும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தாளும் ெசறிகழல் இளவல் தாளும்
$கம்ப.10445.2
பூவக்கம் ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்

எடுத்தன ெபாருந்தப் புல்ல $கம்ப.10445.3
வாவிக்குள் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்னாள் மல அடித்தலத்து வழ்ந்தான்

$கம்ப.10445.4
பின் இைணக் குrசில் தன்ைனப் ெபருங்ைகயால் வாங்கி வங்கும்

$கம்ப.10446.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைணத் ேதாள்கள் ஆரத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத்தம்பி மாருக்கு
$கம்ப.10446.2
இன் உயித் துைணவ தம்ைமக் காட்டினான் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தாளும்
$கம்ப.10446.3
மன் உயிக்கு உவைம கூர வந்தவ வணக்கம் ெசய்தா $கம்ப.10446.4
குரக்கினத்து அரைச ேசைய குழுதைன சாம்பன் தன்ைன $கம்ப.10447.1
ெசருக்கிள நலன் தன்ைன மற்றும் அத்திறத்திேனாைர $கம்ப.10447.2
அரக்கருக்கு அரைச ெவவ்ேவறு அைடவினின் முதன்ைம
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10447.3
மருக்கமழ் ெதவுைடயல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாபினன் பரதன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10447.4
மந்திரச் சுற்றத்துள்ளா தம்ெமாடும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) தாைனத்
$கம்ப.10448.1
தந்திரத் தைலவேராடும் தமெராடும் தரணி ஆளும் $கம்ப.10448.2
சிந்துரக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால்வா எவெராடும் ேசைனேயாடும்
$கம்ப.10448.3
சுந்தரத் தடந்ேதாள் ெவற்றிச் சுமந்திரன் ேதான்றினானால் $கம்ப.10448.4
அழுைகயும் உவைகதானும் தனித்தனி அமெசய்து ஏற $கம்ப.10449.1
ெதவுழுதனன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விம்மி
சுமந்திரன் நிற்றேலாடும் $கம்ப.10449.2
தழுவினன் இராமன் மற்ைறத் தம்பியும் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நரான்
$கம்ப.10449.3
வழு இனி உளதன்று இந்த மாநிலக் கிழத்திக்கு என்றான் $கம்ப.10449.4

ஏறுக ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விமான மீ து என்று
தன்ேபால் $கம்ப.10450.1
மாறு இலா வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

கூற வந்துள அனிக
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கம்ப.10450.2
ஊறு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரைவ வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எழிலியுள் ஒடுங்குமாேபால் $கம்ப.10450.3
ஏறி மற்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

இைணயடி ெதவுழுதது அன்ேற $கம்ப.10450.4
உைரெசயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்டான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி
உதரம் ஒவ்வா $கம்ப.10451.1
கைரெசயல் அrய ேவதக் குறுமுனி ைகயும் ஒவ்வா $கம்ப.10451.2
விைரெசறி அலங்கல் மாைலப் புட்பக விமானம் என்று என்று $கம்ப.10451.3
உைரெசய்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உடூளாகள் ஒண்மல தூவி ஆத்தா
$கம்ப.10451.4
அசனியின் குழுவும் ஆழி ஏழும் ஒத்து ஆத்தது என்ன $கம்ப.10452.1
விசியுறு முரசும் ேவதத்து ஓைதயும் விளிெகாள் சங்கும் $கம்ப.10452.2
இைசயுறு குழலும் ஏத்தின் அரவமும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10452.3
திைச உறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா
அந்தரத்து ஒலியின் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10452.4
அவ்வயின் விமானம் தாவி அந்தரத்து அேயாத்தி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10453.1

ெசவ்ைவயின் படரல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசகதல
மடந்ைதேயாடும் $கம்ப.10453.2
இவ்வுலகத்து உடூளாகள் இந்திர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) காண்பான் $கம்ப.10453.3
கவ்ைவயின் ஏகுகின்ற நைமையக் கடுக்கும் அன்ேற $கம்ப.10453.4
ஆனது ஓ அளைவயின் அமர ேகாெனாடும் $கம்ப.10454.1
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) திருநக வருவதாம் என $கம்ப.10454.2
ேமல் நிைற வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

பூெவாடும் $கம்ப.10454.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உய புட்பகம் நிலத்ைதச் சாந்ததால் $கம்ப.10454.4
நம்பி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரதேனாடு நந்தியம் பதிைய
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10455.1
வம்பு இயல் சைடயும் மாற்றி மயிவிைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்ைறத் $கம்ப.10455.2
தம்பியேராடு தானும் தண்புனல்
படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன $கம்ப.10455.3
உம்பரும் உவைக கூர ஒப்பைன ஒப்பச் ெசய்தா $கம்ப.10455.4
நிருதியின் திைசயில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நந்தியம் பதிைய
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10456.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாப்பளிக்கும் ேவேலான் ெகாடிமதில் அேயாத்தி ேமவ
$கம்ப.10456.2
சுருதி ஒத்தைனய ெவள்ைளத் துரகதக் குலங்கள் பூண்டு $கம்ப.10456.3
பருதி ஒத்து இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபம்
பூண் பருமணித் ேதரன் ஆனான் $கம்ப.10456.4

ஊழியின் இறுதி காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வலியினது உய ெபான் ேதrன் $கம்ப.10457.1
ஏழ் உய மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிைக
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10457.2
பாழிய மற்ைறத் தம்பி பால் நிறக் கவr பற்ற $கம்ப.10457.3
பூழிைய அடக்கும் கண்ணப்
 பரதன் ேகால் ெகாள்ளப் ேபானான் $கம்ப.10457.4
வடணன்

குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்ைற ெவங்கதிச்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ெவற்றிக் $கம்ப.10458.1
ேகாடு அைண குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஏறி ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
ேத மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாத $கம்ப.10458.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைண மவுலிச் ெசங்கண் வாலி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) தூசு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10458.3
ேசடைனப் ெபாருவும் வர மாருதி பின்பு ெசன்றான் $கம்ப.10458.4
அறுபத்து ஏழ் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடி
யாைனேமல் வrைசக்கு ஆன்ற $கம்ப.10459.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்ப
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மானுடச் ெசவ்வி
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

$கம்ப.10459.2
ெபறுகுற்ற வனப்ப உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) பிறங்கு ெவண்குைடய ெசச்ைச
$கம்ப.10459.3
மறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல் மாப வானரத்
தைலவ ேபானா $கம்ப.10459.4
எட்டு அைம ஈறு பத்தின் எழுதிைர வளாக ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $கம்ப.10460.1

பட்டம் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநற்றிப் பகட்டின
ைபம்ெபான் ேதர $கம்ப.10460.2
வட்டெவண் குைடய வசு
 சாமைர மருங்க வாைனத் $கம்ப.10460.3
ெதவுட்ட ெவஞ்ேசாதி ேமாலிச் ெசன்னிய ெதவுழுது சூழ்ந்தா $கம்ப.10460.4
வானர மகளி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
மகளிராய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10461.1
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண்தாப் புரவியும் பிறவும்
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10461.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மதிையச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயின்
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்ற $கம்ப.10461.3
பூநிற விமானம் தன்ேமல் மிதிைலநாட்டு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேபானாள்
$கம்ப.10461.4
ேதவரும் முனிவ தாமும் திைசெதவுறும் முைறயின் சிந்த $கம்ப.10462.1
ஓவல் இல் மாr_ெப.(மாr.) ஏய்ப்ப எங்கணும்
உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கி

$கம்ப.10462.2
ேகவலம் மலராய் ேவறு ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றிக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் $கம்ப.10462.3
பூ எனும் நாமம் இன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிற்குப் ெபாருந்திற்று
அன்ேற $கம்ப.10462.4
ேகாைடயில் வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எனப் பதினால் ஆண்டு $கம்ப.10463.1

பாடு உறு மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைணமுகப்
பரும யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கம்ப.10463.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைறந்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எய்தக் கடாம்
திறந்து உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாr $கம்ப.10463.3
ஓடின உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளக் களிதிறந்து உைடந்தேத
ேபால் $கம்ப.10463.4
துரகத் தாப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மூங்ைகய ெசால்
ெபற்ெறன்ன $கம்ப.10464.1
அரவப் ேபா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்ன ஆலித்த
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட.பன்.) ஆன்று $கம்ப.10464.2
பருவத்தால் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னப் பூத்தன
பைகவிற் சீறும் $கம்ப.10464.3
புருவத்தா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபான்நிறப்
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கம்ப.10464.4
ஆயது ஓ அளவில் ெசல்வத்து அண்ணலும் அேயாத்தி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10465.1
தாயைர வணங்கித் தங்கள் இைறெயாடு முனிையத் தாழ்ந்து $கம்ப.10465.2
நாயகக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நானிலக் கிழத்திேயாடும்
$கம்ப.10465.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒளிக் கமலத்தாளும் திருநடம் ெசய்யக் கண்டான்
$கம்ப.10465.4

வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இல எனினும் பல்கால்
$கம்ப.10466.1
தாங்கின என்ற ேபாதும் ைமந்தரும் ைதயலாரும் $கம்ப.10466.2
வங்கிய

உவைக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சிறக்கவும் ேமல் ேமல் துள்ளி
$கம்ப.10466.3
ஓங்கவும் களிப்பால் ேசாந்த உைடயிலாதாைர ஒத்தா $கம்ப.10466.4
ேவசிய உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூைற ேவந்தகள்
சுற்ற ேவறு $கம்ப.10467.1
பாசிைழ மகளி_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்ற $கம்ப.10467.2
வாச ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கலைவ சாந்து என்று இைனயன
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தன்னால் $கம்ப.10467.3
பூசினக்கு இரட்டி ஆனா பூசலா புகுந்துடூளாரும் $கம்ப.10467.4
இைறப்ெபருஞ் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நத்த ஏழ் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஆண்டும் யாரும் $கம்ப.10468.1
உைறப்பு இல ஆதலாேன ேவறு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னா $கம்ப.10468.2
பிைறக்ெகாழுந்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெநற்றிப் ெபய்வைள
மகளி_ெப.) ெமய்ைய $கம்ப.10468.3
மைறந்தன பூணின் ைமந்த மனங்களின் மறுக்கம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10468.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உைறேவாதம் தெயமூவ ெவறிெயாடு ேவறு உடூளா தம்
$கம்ப.10469.1

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
தம்மில் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடுமாறும் நரால் $கம்ப.10469.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உைற மாதராக்கும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற
மடந்ைதமாக்கும் $கம்ப.10469.3
உள்நிைறந்து உயிப்பு வங்கி

ஊடல் உண்டாயிற்று அன்ேற $கம்ப.10469.4
ஆயது ஓ அளவில் ஐயன் பரதைன அருளின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10470.1
தூய வடணற்கும்

மற்ைறச் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) மகற்கும் ெதவுல்ைல
$கம்ப.10470.2
ேமய வானரங்களாய வரக்கும்

பிறக்கும் நம்தம் $கம்ப.10470.3
நாயகக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
எலாம் தெரழுத்தி என்றான் $கம்ப.10470.4
என்றலும் இைறஞ்சி மற்ைறத் துைணவகள் யாவேராடும் $கம்ப.10471.1
ெசன்றனன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) பல ஒrஇ உலகில் தெயமூவப் $கம்ப.10471.2
ெபான் திணிந்து அமரேராடும் பூமகள்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமருக் $கம்ப.10471.3
குன்று என விளங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாயகக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $கம்ப.10471.4
வயிரம் மாணிக்கம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மரகதம் முதலாய்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கம்ப.10472.1
ெசயி அறு மணிகள் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசழுஞ்சுடக் கற்ைற சுற்ற $கம்ப.10472.2

உயி துணுக்குற்று ெநஞ்சும் உள்ளமும் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10472.3
மயவு அறு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

இைமப்பில மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றார
$கம்ப.10472.4
விண்டுவின் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) காந்தும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $கம்ப.10473.1
கண்டன பரதன் தன்ைன வினவின அவக்குக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.10473.2
புண்டrகத்து ைவகும் புராதனன் கன்னல் ேதாளான் $கம்ப.10473.3
ெகாண்டநல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தன்னாேல
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
ெகாடுத்தது_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்றான் $கம்ப.10473.4
பங்கயத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இக்குவாகுவிற்கு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமத்து $கம்ப.10474.1
இங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மலராள் ைவகும்
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) என்று இைசத்த ேபாதில் $கம்ப.10474.2
எங்களால் துதிக்கலாகும் இயல்பேதா என்று
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10474.3
ெசங்ைககள் கூப்பி ேவறு ஓ மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அதனில் ேசந்தா
$கம்ப.10474.4
இருந்தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எலாம்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணி $கம்ப.10475.1

பrந்தனன் இரவி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) பரதைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தூேயாய் $கம்ப.10475.2
கருந்தட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அன்னாற்குக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அணியும் நன்னாள் $கம்ப.10475.3
தெரழுந்திடாது இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்ேனா என்றலும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெசப்பும் $கம்ப.10475.4
ஏழ்கடல் அதனில் ேதாயம் இருநதி பிறவில் ேதாயம் $கம்ப.10476.1
தாழ்வு இலாது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தற்கு அருைமத்ேதா
தன்ைமத்து என்ன $கம்ப.10476.2
ஆழி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடேயான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
அனுமைனக் கடிதின் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10476.3
சூழ்புவி அதைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கடந்தனன் காலின் ேதான்றல்
$கம்ப.10476.4
ேகாமுனிேயாடு மற்ைறக் கணிதைரக் ெகாணக என்னா $கம்ப.10477.1
ஏவினன் ேதவலான் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசத்தலும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10477.2
பூமகன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தப் புனித
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10477.3
யாவரும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைணயடி ெதவுழுது
நின்றார $கம்ப.10477.4

அrயைண பரதன் ஈய அதன்கண் ஆண்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தப் $கம்ப.10478.1
ெபrயவன் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபருநிலக் கிழத்திேயாடும் $கம்ப.10478.2
உrயமா மலராடூளாடும் உகந்தனன் ஒருவு இல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கம்ப.10478.3
கrயவன் துய்த்தற்கு ஏய்ந்த காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நாைள
என்றான் $கம்ப.10478.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) குருவும் அன்னாற்கு ஏய்ந்தவ எனவும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10479.1
மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வைரந்து விட்டா $கம்ப.10479.2
சந்திர கவிைக ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தயரத
ராமன் தாமச் $கம்ப.10479.3
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓைரயும் நாளும் தூக்கி $கம்ப.10479.4
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஆதரத் தூத கூற $கம்ப.10480.1
இடுக்கு ஒருேபரும் இன்றி அேயாத்திவந்து இறுத்தது என்றால் $கம்ப.10480.2
ெதவுடுக்குறு கவியான் மற்ைறத் துழனிைய இறுதி
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10480.3
ஒடுக்குறுத்து உைரக்கும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவற்கு உண்டநூ $கம்ப.10480.4
அவ்வயின் முனிவேனாடும் பரதனும் அrயின் ேவந்தும் $கம்ப.10481.1
ெசவ்வியல் நிருத ேகானும் சாம்பனும் வாலி ேசயும் $கம்ப.10481.2

எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வர_ெப.(வ

ர_ெப.)

யாவரும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கம்ப.10481.3
அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத அண்ணைலத் ெதவுழுது
ெசான்னா_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $கம்ப.10481.4
நாைளந மவுலி சூடும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கம்ப.10482.1
காைள_ெப.(காைள_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அதனுக்கு ஏற்ற கடன்ைம மீ து
இயற்றுக என்று $கம்ப.10482.2
ேவைளேய ெபாடியது ஆக விழிக்கும் நள் நுதலின் ெவண்பூம் $கம்ப.10482.3
பூைளேய சூடு வாைனப் ெபாருவும் மாமுனியும் ேபானான் $கம்ப.10482.4
நன்முகத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும்
$கம்ப.10483.1
நூல்முகத்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகள்வி நுணங்கிேயான்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சன்
$கம்ப.10483.2
ேகான்முகத்து அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெசற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10483.3
மான்முகத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நல்நாள் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
வயங்கக் கண்டான் $கம்ப.10483.4
சூழ்கடல் நான்கின் ேதாயம் எழுவைகத்தாகச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10484.1
ஆழ்திைர ஆற்றின் நேராடு அைமத்தி இன்று என்ன ஆம் என்று $கம்ப.10484.2

ஊழியின் இறுதி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைதயின் உலாவி அன்ேற $கம்ப.10484.3
ஏழ்கடல் நரும் தந்தான் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) தந்தான்
$கம்ப.10484.4
எrமணிக் குடங்கள் பல் நூற்று யாைனேமல் வrைசக்கு ஆன்ற $கம்ப.10485.1
விrமதிக் குைடயின் நழல் ேவந்தகள் பலரும் ஏந்தி $கம்ப.10485.2
புைரமணிக் காளம் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) துைவப்ப ெபாங்கும் $கம்ப.10485.3
சரயுவின் புனலும் தந்தா சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முரல மன்ேனா
$கம்ப.10485.4
மாணிக்கப் பலைக ைதத்து வயிரத்தின் கால்கள் ேசத்தி $கம்ப.10486.1
ஆணிப் ெபான் சுற்று முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உறச் சைமத்த பீடம் $கம்ப.10486.2
ஏண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பளிக்கு
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட்டன அதனின் மீ து $கம்ப.10486.3
பூண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) திரள்ேதாள்
வரன்_ெப.(வ

ரன்_ெப.)

திருெவாடும் ெபாலிந்தான் மன்ேனா $கம்ப.10486.4
மங்கல கீ தம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைற ஒலி
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்வாய்ச் $கம்ப.10487.1
சங்கினம் குமுற பாண்டில் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ஒலிப்ப தா இல்
$கம்ப.10487.2
ெபாங்கு பல் இயங்கள் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமைழ
ெபாழிய விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $கம்ப.10487.3

எங்கள் நாயகைன ெவவ்ேவறு எதிந்து அபிேடகம் ெசய்தா $கம்ப.10487.4
மாதவ மைறவலாள மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.)
கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) மற்றும் $கம்ப.10488.1
மூதறிவாள உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சான்றவ முதல் ந ஆட்ட $கம்ப.10488.2
ேசாதியான் மகனும் மற்ைறத் துைணவரும் அனுமன் தானும் $கம்ப.10488.3
தது_ெப.(தது_ெப.) இலா இலங்ைக ேவந்தும் பின் அபிேடகம் ெசய்தா
$கம்ப.10488.4
அம்கண் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாய அடி மலத்
தவிேசான் ஆட்டும் $கம்ப.10489.1
கங்ைக வா சைடயின் ஏற்றான் கண்ணுதல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இந்நாள்
$கம்ப.10489.2
சிங்க ஏறு அைனயான் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திருமுடி
ஆட்டும் நலந $கம்ப.10489.3
எங்கன் ஏற்று அன்ேனான் வாழும் என்றன புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.10489.4
மரகதச் சயிலம் ெசந்தாமைர மலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10490.1
திைரெகழு கங்ைக வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

திவைலயான் நைனந்து ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10490.2
இருகுைழ ெதவுடரும் ேவற்கண் மயிெலாடும் இருந்தது ஏய்ப்ப $கம்ப.10490.3
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி கண்டா பிறப்பு
எனும் பிணிகள் தந்தா $கம்ப.10490.4

தெயமூவந ஆடற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்விைன
வசிட்டன் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10491.1
அய்யமில் சிந்ைதயான் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுமந்திரன் அைமச்சேராடும்
$கம்ப.10491.2
ெநாய்தினின் இயற்ற ேநான்பின் மாதவ நுனித்துக் காட்ட $கம்ப.10491.3
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) இயன்ற பல்ேவறு இந்திரற்கு
இயன்ற என்ன $கம்ப.10491.4
அrயைண அனுமன் தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கதன்
உைடவாள் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10492.1
பரதன் ெவண்குைட கவிக்க இருவரும் கவr
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கம்ப.10492.2
விைரெசறி குழலி ஓங்க ெவண்ெணயூச் சைடயன் தங்கள் $கம்ப.10492.3
மரபுடூளா ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கி வசிட்டேன புைனந்தான் ெமௗலி $கம்ப.10492.4
ெவள்ளியும் ெபான்னும் என்பா விதிமுைற ெமய்யின்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10493.1
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) நாளின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஓைரயின்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் $கம்ப.10493.2
துள்ளின குனிப்ப ெமௗலி சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
கடலின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10493.3
ெதள்ளிய திருவும் தெயமூவப் பூமியும் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $கம்ப.10493.4
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஒத்துளன் என்று ஓதும் திருநகத் தெயமூவ நன்னூல்
$கம்ப.10494.1

வித்தகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மிைலச்சியது
எனினும் ேமன்ைம $கம்ப.10494.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூவுலகத்ேதாக்கும் உவைகயின்
உறுதி உன்னின் $கம்ப.10494.3
தத்தம் உச்சியின்ேமல் ைவத்தது ஒத்தது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாம
ெமௗலி $கம்ப.10494.4
பல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேநாற்று
தன்னுைடய_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+உைடய_உைட.ேவ.) பண்பிற்கு ஏற்ற
$கம்ப.10495.1
பின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) தன்ைனப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைடப்பிrந்து முற்றும்
$கம்ப.10495.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பீைழ நங்கத் தழுவினாள்
தளிக்ைக நட்டி $கம்ப.10495.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூமி என்னும் நங்ைக
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாங்ைக ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10495.4
விரதநூல் முனிவன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விதிெநறி வழாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10496.1
வரதனும் இைளஞற்கு ஆங்கண் மாமணி மகுடஞ் சூட்டி $கம்ப.10496.2
பரதைனத் தனது ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) நடாவுறப்
பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும் $கம்ப.10496.3
கைர தெரழுவு இலாத ேபாகக் களிப்பினுள் இருந்தான் மன்ேனா $கம்ப.10496.4

பூமகட்கு அணி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னப் ெபாலி பசும்பூr
ேசத்தி $கம்ப.10497.1
மாமணித் தூணின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அதனின் நாப்பண் $கம்ப.10497.2
ேகாமணிச் சிவிைக மீ ேத ெகாண்டலும் மின்னும் ேபால $கம்ப.10497.3
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கிழத்திேயாடும் தயரத ராமன் சாந்தான்
$கம்ப.10497.4
விrகடல் நடுவண் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின் என
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வங்க

$கம்ப.10498.1
எrகதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைன இனமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
ஏய்ப்பக் $கம்ப.10498.2
கருமுகிற்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசந்தாமைரமலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $கம்ப.10498.3
அrயைணப் ெபாலிந்தது என்ன
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
அேயாத்தி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கம்ப.10498.4
மரகதச் சயில மீ து வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலாப் பாய்வது என்ன $கம்ப.10499.1
இருகுைழ இடறும் ேவற்கண் இளமுைல இளநலாதம் $கம்ப.10499.2
கரகமலங்கள் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்ைற அம் கவr
தெறமூற $கம்ப.10499.3
உரகரும் நரரும் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்பரும்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10499.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஏழும் தன்ன ஒளிநிலாப் பரப்ப
வானில் $கம்ப.10500.1

விலகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவட்கி உள் கருப்புக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10500.2
கலக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிருத ேகாைனக் கட்டு அழித்திட்ட கீ த்தி
$கம்ப.10500.3
இலகிேமல் நிவந்தது என்ன எழு தனிக் குைட
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10500.4
மங்கல கீ தம்பாட மைறயவ ஆசி கூற $கம்ப.10501.1
சங்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குமுற பாண்டில் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.)
துைவப்ப தா இல் $கம்ப.10501.2
ெபாங்கு பல் இயங்கள் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாரும்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கருங்கண் ெசவ்வாய் $கம்ப.10501.3
பங்கய முகத்தினா கள் மயில்நடம் பயில மாேதா $கம்ப.10501.4
திைரகடல் கதிரும் நாணச் ெசழுமணி மகுட ேகாடி $கம்ப.10502.1
கைரதெரழுவு இலாத ேசாதிக் கதி ஒளி பரப்ப நாளும் $கம்ப.10502.2
வைரெபாரு மாட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெநருக்குற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
$கம்ப.10502.3
பரசிேய வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாறும்
பதயுகம் ேசப்ப மன்ேனா $கம்ப.10502.4
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.) சுற்ற மைறயவ
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10503.1

தந்திரத் தைலவ ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தம்பிய
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கம்ப.10503.2
சிந்துரப் பவளச் ெசவ்வாய்த் தெரழுைவய பலாண்டு கூற $கம்ப.10503.3
இந்திரற்கு உவைம ஏய்ப்ப எம்பிரான்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கம்ப.10503.4
மயிந்தன் மா துமிந்தன் கும்பன் அங்கதன் அனுமன் மாறு இல் $கம்ப.10504.1
சயம் தரு குமுதக் கண்ணன் சதவலி குமுதன் தண்தா $கம்ப.10504.2
நயம்தெரழு ததிமுகன் ேகாகச முகன் முதல நண்ணா $கம்ப.10504.3
வியந்து எழும் அறுபத்து ஏழு ேகாடியாம் வரேராடும்

$கம்ப.10504.4
ஏைனய பிறரும் சுற்ற எழுபது ெவள்ளத்து
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10505.1
வானரேராடும் ெவய்ேயான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10505.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி அலங்கல் ைபந்தா வடணக்

குrசில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10505.3
மான வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கேராடும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிவணங்கிச் சூழ்ந்தான்
$கம்ப.10505.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனேயாடும் ெவறிப்
ெபாறிப் புலியின் ெவவ்வால் $கம்ப.10506.1
சுற்றுறத் ெதவுடுத்து வக்கும்

அைரயினன்
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணன் $கம்ப.10506.2

கல்திரள் வயிரத் திண்ேதாள் கடுந்திறல் மடங்கல்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $கம்ப.10506.3
எற்றுநக் கங்ைக நாவாய்க்கு இைற குகன் ெதவுழுது சூழ்ந்தான் $கம்ப.10506.4
வள்ளலும் அவகள் தம்ேமல் வரம்பின்றி
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.10507.1
உள்ளுறப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
ஒளிமுகக் கமலம் காட்ட $கம்ப.10507.2
அள்ளுறத் தழுவினான் ேபால் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிதின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10507.3
எள்ளல் இல்லாத ெமாய்ம்பீ ஈண்டு இனிது இருத்தி என்றான் $கம்ப.10507.4
நல்ெநறி அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) சான்ேறா நான்மைறக் கிழவ_ெப.(கிழவ_ெப.)
மற்ைறச் $கம்ப.10508.1
ெசால்ெநறி அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) நரா ேதாம் அறு
புலைமச் ெசல்வ $கம்ப.10508.2
பல்ெநறி ேதாறும் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பருணித பண்பின் ேகளி $கம்ப.10508.3
மன்னவக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) பாங்க மரபினால் சுற்ற மன்ேனா
$கம்ப.10508.4
ேதம்படு படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) மூதூத் திருநக அேயாத்தி
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10509.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண அமலன் தன்ைனப் பழிச்ெசாடும் வணக்கம் ேபணி
$கம்ப.10509.2
வாம்புனல் பரைவ ஞாலத்து அரசரும் மற்று உடூளாரும் $கம்ப.10509.3

ஏம்பல் உற்று இருந்தா ெநாய்தின் இருமதி இறந்தது அன்ேற $கம்ப.10509.4
ெநருக்கிய அமர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெநடுங்கடற்கு இைடநின்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10510.1
ெபாருக்ெகன அேயாத்தி எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்றவ ெபாருமல் தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10510.2
வருக்கேமாடு அரக்க யாரும் மடிதர வrவில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10510.3
திருக்கிள மாபினான் பின் ெசய்தது ெசப்பல் உற்றாம் $கம்ப.10510.4
மைறயவ தங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மணிெயாடு முத்தும்
ெபான்னும் $கம்ப.10511.1
நிைறவளம் ெபருகு பூவும் சுரபியும் நிைறத்து ேமல்ேமல் $கம்ப.10511.2
குைற இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று இரந்ேதாக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குைறவு அறக் ெகாடுத்து பின்ன $கம்ப.10511.3
அய்யனும் அவகள் தம்ைம அகம்மகிழ்ந்து அருளின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10512.1
வய்யகம் சிவிைக ெதவுங்கல் மாமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ெபான்பூண்
$கம்ப.10512.2
ெகாய் உைளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) திண்ேத குஞ்சரம் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
இன்ன $கம்ப.10512.3
ெமயுறக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
விைடயும் மன்ேனா $கம்ப.10512.4
சம்பரன் தன்ைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தயரதன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து $கம்ப.10513.1

உம்பதம் ெபருமான் ஈந்த ஒளிமணிக் கடகத்ேதாடும் $கம்ப.10513.2
ெகாம்புைட மைலயும் ேதரும் குரகதக் குழுவும் தூசும் $கம்ப.10513.3
அம்பரம் தன்ைன நத்தான் அலr காதலனுக்கு ஈந்தான் $கம்ப.10513.4
அங்கதம் இலாத ெகாற்றத்து அண்ணலும் அகிலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கம்ப.10514.1
அங்கதன் என்னும் நாமம் அழகுறத் திருத்துமாேபால் $கம்ப.10514.2
அங்கதம் கன்னல் ேதாளாற்கு அயன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதைன ஈந்தான்
$கம்ப.10514.3
அங்கதன் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) மண்ேமல் ஆ
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறய கிற்பா $கம்ப.10514.4
பின்னரும் அவனுக்கும் ஐயன் ெபருவிைல ஆரத்ேதாடும் $கம்ப.10515.1
மன்னும் நுண்தூசும் மாவும் மதமைலக் குழுவும் ஈயா $கம்ப.10515.2
உன்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்றி இந்த உலகினில் ஒப்பு இலாதாய்
$கம்ப.10515.3
மன்னுக கதிேரான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ெனாடும் மருவி என்றான்
$கம்ப.10515.4
மாருதி தன்ைன ஐயன் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிது அருளின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10516.1
ஆ உதவிடுதற்கு ஒத்தா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலால் அன்று
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10516.2
ேப உதவிக்கு யான்ெசய் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பிறிது
இல்ைல ைபம்பூண் $கம்ப.10516.3

ேபா உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாளால்
ெபாருந்துறப் புல்லுக என்றான் $கம்ப.10516.4
என்றலும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாணி வாய்
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கம்ப.10517.1
முன்தைல ஒதுக்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்பைன முழுதும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கம்ப.10517.2
ெபான்திணி வயிரப் ைபம்பூண் ஆரமும் புைனெமன் தூசும் $கம்ப.10517.3
வன்திறல் கயமும் மாவும் வழங்கினன் வழங்கு சீரான் $கம்ப.10517.4
பூமலத் தவிைச நத்து ெபான் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மிதிைல
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10518.1
ேதெமாழித் திருைவ ஐயன் திருவருள்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10518.2
பாமைறக் கிழத்தி ஈந்த பருமுத்த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைகக்ெகாண்டு
$கம்ப.10518.3
ஏமுறக் ெகாடுத்தாள் அன்னாள் இட
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவினாற்ேக $கம்ப.10518.4
சந்திரற்கு உவைம சான்ற தாரைகக் குழுைவ
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10519.1
இந்திரற்கு ஏய்ந்ததாகும் என்னும் முத்தாரத்ேதாடு $கம்ப.10519.2
கந்து அடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) வாசி தூசு அணிகலன்கள் மற்றும் $கம்ப.10519.3
உந்தினன் எண்கின் ேவந்தற்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முந்து உதவினாேன
$கம்ப.10519.4

நவமணிக் காழும் முத்து மாைலயும் நலம்ெகாள் தூசும் $கம்ப.10520.1
உவைம மற்று இலாத ெபாற்பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண்தாக் $கம்ப.10520.2
கவனெவம் பrயும் ேவகக் கதமைலக்கு அரசும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$கம்ப.10520.3
பவனனுக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நண்பன் பயந்தெடறுத்தவனுக்கு
ஈந்தான் $கம்ப.10520.4
பதவலிச் சதங்ைகப் ைபந்தாப் பாய்பr பைணத்திண் ேகாட்டு $கம்ப.10521.1
மதவலிச் ைசலம் ெபான்பூண் மாமணிக் ேகாைவ மற்றும் $கம்ப.10521.2
உதவலின் தைகவ அன்றி இல்லன உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கம்ப.10521.3
சதவலி தனக்குத் தந்தான் சதுமுகத்தவைனத் தந்தான் $கம்ப.10521.4
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது ஒருவக்ேகயும் ெபருவிைல
இதனுக்கு ஈதுக் $கம்ப.10522.1
ேகா சr இலது என்று எண்ணும் ஒளிமணிப் பூணும் தூசும் $கம்ப.10522.2
மூசு எrக்கு உவைம ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) மும்மதக் களிறும் மாவும்
$கம்ப.10522.3
ேகசr தனக்குத் தந்தான் கிளமணி முழவுத் ேதாளான் $கம்ப.10522.4
வளன் அணிகலனும் தூசும் மாமதக் களிறும் மாவும் $கம்ப.10523.1
நளெனாடு குமுதன் தாரன் நைவ அறு பனசன் மற்ேறா $கம்ப.10523.2
உளம் மகிழ்வு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உலப்பு இல பிறவும் ஈந்தான் $கம்ப.10523.3
குளன் அம கமல ேவலிக் ேகாசலக் காவேலாேன $கம்ப.10523.4
அவ்வைக அறுபத்து ஏழு ேகாடியாம் அrயின் ேவந்தக்கு $கம்ப.10524.1

எவ்வைகத் திறனும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனியன
பிறவும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10524.2
பவ்வம் ஒத்து உலகில் பல்கும் எழுபது ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பாேமல்
$கம்ப.10524.3
கவ்ைவ அற்று இனிது வாழக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
கருைண ேநாக்கம் $கம்ப.10524.4
மின்ைன ஏய் ெமௗலிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் வடணப்

புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கம்ப.10525.1
தன்ைனேய இனிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சராசரம் சுமந்த சால்பின் $கம்ப.10525.2
நின்ைனேய ஒப்பா நின்ைன அலது இல உளேரல் ஐய $கம்ப.10525.3
ெபான்ைனேய இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேநேர ெபாருெவன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கம்ப.10525.4
என்று உைரத்து அமர ஈந்த எrமணிக் கடகத்ேதாடு $கம்ப.10526.1
வன்திறல் களிறும் ேதரும் வாசியும் மணிப்ெபான் பூணும் $கம்ப.10526.2
ெபான்திணி தூசும் வாசக் கலைவயும் புதுெமன் சாந்தும் $கம்ப.10526.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உற அவனுக்கு ஈந்தான் நாகைணத் துயிலில் தந்தான்
$கம்ப.10526.4
சிருங்கேபரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று ஓதும் ெசழுநகக்கு
இைறைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10527.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இனி உைரப்பது என்ேனா மறு அறு துைணவற்கு
என்னா $கம்ப.10527.2

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைகம்மாக் களிறும் மாவும் கனகமும் தூசும் பூணும்
$கம்ப.10527.3
ஒருங்குற உதவி பின்ன உதவினன் விைடயும் மன்ேனா $கம்ப.10527.4
அனுமைன வாலி ேசைய சாம்பைன அருக்கன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கம்ப.10528.1
கைனகழல் காலினாைன கருைணயங் கடலும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10528.2
நிைனவதற்கு அrது நும்ைமப் பிrக என்றல் நவி ைவப்பும் $கம்ப.10528.3
எனது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காவற்கு இன்று என் ஏவலின் ஏகும்
என்றான் $கம்ப.10528.4
இலங்ைக ேவந்தனுக்கும் இவ்வாறு இனியன யாவும்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10529.1
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மதுைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
விைடெகாடுத்து அருளேலாடும் $கம்ப.10529.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ேப உணவின் மிக்ேகா நாடுறு ெநஞ்ச பின்னக்
$கம்ப.10529.3
கலங்கல ஏய ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எனக் கருதிச் சூழ்ந்தா $கம்ப.10529.4
பரதைன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ சத்துருக்கனைன
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஆ $கம்ப.10530.1
விரத மாதவைன தாய_ெப.(தாய_ெப.) மூவைர மிதிைலப் ெபான்ைன
$கம்ப.10530.2
வரதைன வலங்ெகாண்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்கின விைடயும் ெகாண்ேட $கம்ப.10530.3

சரதமா ெநறியும் வல்ேலா தத்தம பதிையச் சாந்தா $கம்ப.10530.4
குகைனத்தன் பதியின் உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குன்றிைன வலம்ெசய் ேதேரான் $கம்ப.10531.1
மகைனத் தன்புரத்தில் விட்டு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அரக்க சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10531.2
ககனத்தின் மிைசேய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கைனகடல்
இலங்ைக புக்கான் $கம்ப.10531.3
அகன் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அலங்கல் வடணன்

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற $கம்ப.10531.4
அய்யனும் அவைர நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசறி
துைணவேராடும் $கம்ப.10532.1
வய்யகம் முழுதும் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) மனுெநறி முைறயில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10532.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மகளும் மற்றச் ெசகதல
மகளும் சற்றும் $கம்ப.10532.3
நய்யுமாறு இன்றிக் காத்தான் நானிலப் ெபாைறகள் தத்ேத $கம்ப.10532.4
உம்பேராடு இம்ப காறும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ ஏழும் ஏழும் $கம்ப.10533.1
எம் ெபருமான் என்று ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கம்ப.10533.2
தம்பியேராடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் $கம்ப.10533.3
அம்பரத்து அனந்த நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அேயாத்தியில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
$கம்ப.10533.4

இராவணன் தன்ைன வட்டி

இராமனாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கம்ப.10534.1
தராதலம் முழுதும் காத்து தம்பியும் தானும் ஆகப் $கம்ப.10534.2
பராபரம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பிைனப் பகருவாகள்
$கம்ப.10534.3

