ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விrத்த அணங்குைட அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $பr.01.01
த உமிழ் திறெலாடு முடிமிைச அணவர $பr.01.02
மாவுைட மல! மா!பின் ைம இல் வால் வைள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $பr.01.03
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய! பைணமிைச எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.01.04
வாய் வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைள
நாஞ்சில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைழ ஒருவைன $பr.01.05
எrமல! சிைனஇய_ெப.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ைண
பூைவ $பr.01.06
விrமல! புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனிைய
ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) $பr.01.07
திரு ெஞமி!ந்து அம!ந்த_ெப.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா!பிைன மா!பில்_ெப.(மா!பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $பr.01.08
ெதrமணி பிறங்கும் பூணிைன மால் வைர $பr.01.09
எr திrந்தன்ன ெபான் புைன உடுக்ைகைய $பr.01.10
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அம் ெகாடிேயாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வல
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிறுத்தும் $பr.01.11
ஏவல் உழந்தைம கூறும் $பr.01.12
நா_ெப.(நா_ெப.) வல் அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) அரு மைறப்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $பr.01.13
இைணபிr அணி துணி பணி எr புைரய $பr.01.14
விட!_ெப.(விட!_ெப.) இடு சுட! பட! ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன
விைனமல! $பr.01.15
ெநr கிட! எr புைர தன மிகு தன முரண் மிகு $பr.01.16

கடறரு மணிெயாடும் முத்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநரணி $பr.01.17
ெநறி ெசறி ெவறி உறு முரல் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வணங்கு அணங்கு வில்
$பr.01.18
தா!_ெப.(தா!_ெப.) அணி துணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உறழ் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) புகழ் அல! மா!பின் $பr.01.19
எr வயிர நுதி எறி பைட எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) மைல
இவ!_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) நைவயினிற் $பr.01.20
றுணி படல் இல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உறழ்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நக்கு $பr.01.21
இைம இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முறு கிறுகு புr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புr நாள்மல! $பr.01.22
மல! இலகின வள! பrதியின் ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.)
அணி $பr.01.23
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாறு
உருவின விைர வளி_ெப.(வளி_ெப.) மிகு கடு விைச $பr.01.24
உடுவுறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைர இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அணி வயிறிrய
அமரைரப் $பr.01.25
ெபாெரழுந்து உடன்று இைரத்து உைரஇய தானவ! $பr.01.26
சிரம் உமிழ் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாழிபு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
$பr.01.27
உதி!பு அதி!பு அலம் ெதாடா அம!
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கைண $பr.01.28
ெபாருேவம் என்றவ! மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தபக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.01.29
ெசரு ேமம்பட்ட ெசயி! த! அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $பr.01.30

இருவ!_ெப.(இருவ!_ெப.) தாைத இலங்கு பூண் மாஅல் $பr.01.31
ெதருள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பr.01.32
மருள் அறு ேத!ச்சி முனிவ!க்கும் அrேத $பr.01.33
அன்ன மரபின் அைனேயாய் நின்ைன $பr.01.34
இன்னன்_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அன்_பட!.ஒரு.) என்று
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எவன் எளிது $பr.01.35
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) நற்கு அறியினும் ஆ!வம் நின்வயின் $பr.01.36
ெபருைமயின் வல்லா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ெமாழிபைவ $பr.01.37
ெமல்லிய எனாஅ ெவறாஅது அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் $பr.01.38
திரு மறு மா!ப ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருளல் ேவண்டும் $பr.01.39
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிகு விழுச் சீ! அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.01.40
அறனும் ஆ!வல!க்கு அருளும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.41
திறன் இேலா!த் திருத்திய தது_ெப.(தது_ெப.) த! ெகாள்ைக $பr.01.42
மறனும் மாற்றல!க்கு அணங்கும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.43
அம் கண் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி நிலாத் திகழ்தரும்
$பr.01.44
திங்களும் ெதறு கதி!க் கனலியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.45
ஐந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உயிrய அணங்குைட அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $பr.01.46
ைமந்துைட ஒருவனும் மடங்கலும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.47

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) முழுது
அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புக!_ெப.(புக!_ெப.)
அறு காட்சிப் $பr.01.48
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.49
வலன் உய! எழிலியும் மாக விசும்பும் $பr.01.50
நிலனும் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமயமும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.01.51
அதனால் $பr.01.52
இன்ேனா! அைனைய_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+ஐ_முன்.ஒரு.) இைனையயால்
என $பr.01.53
அன்ேனா! யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
காணாைமயின் $பr.01.54
ெபான் அணி ேநமி வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.01.55
மன்னிய முதல்வைன ஆதலின் $பr.01.56
நின்ேனா! அைனைய_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+ஐ_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகெழாடும் ெபாலிந்ேத $பr.01.57
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ் நிழலைவ
$பr.01.58
ெபான் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைடயைவ
$பr.01.59
புள்ளின் ெகாடியைவ புr வைளயினைவ $பr.01.60
எள்ளுந!க் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட இகல்
ேநமியைவ $பr.01.61

மண்ணுறு மணி_ெப.(மணி_ெப.) பாய் உருவினைவ $பr.01.62
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழைவ
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா!பினைவ $பr.01.63
ஆங்கு $பr.01.64
காமரு சுற்றெமாடு ஒருங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடியுைற $பr.01.65
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றுபு ைவகலும்
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $பr.01.66
ஏமுறு ெநஞ்சத்ேதம் பரவுதும் $பr.01.67
வாய்ெமாழிப் புலவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்-நிழல் ெதாழுேத
$பr.01.68
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற இயற்ைகயின் மதிெயா $பr.02.01
... ... ... ... ... ... ... மரபிற்று ஆக $பr.02.02
பசும் ெபான்னுலகமும் மண்ணும் பாழ்பட $பr.02.03
விசும்பில் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழ்_ஊழ்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.02.04
கரு வள! வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைசயின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.02.05
உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் $பr.02.06
உந்து வளி_ெப.(வளி_ெப.)
கிள!ந்த_ெப.எச்.(கிள!_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழூழ் ஊழியும்
$பr.02.07
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தச் சுடrய ஊழியும் பனிெயாடு $பr.02.08
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழியும் அைவயிற்று
$பr.02.09

உள் முைற ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மூழ்கி ஆ!தருபு $பr.02.10
மீ ண்டும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உய!பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் $பr.02.11
உள்ளடு
 ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரு
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊழியும் $பr.02.12
ெநய்தலும் குவைளயும் ஆம்பலும் சங்கமும் $பr.02.13
ைம இல் கமலமும் ெவள்ளமும் நுதலிய $பr.02.14
ெசய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுைற $பr.02.15
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) திகழ்வரக் ேகாலெமாடு ெபயrய $பr.02.16
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒருவிைன உண!த்தலின் முதுைமக்கு $பr.02.17
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) யாவரும் உணரா $பr.02.18
ஆழி முதல்வ நிற் ேபணுதும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.02.19
நேய வைளெயாடு புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாலிேயாற்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) $பr.02.20
இைளயன் என்ேபா!க்கு இைளைய ஆதலும் $பr.02.21
புைத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடுக்ைகப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
பைனக்ெகாடிேயாற்கு $பr.02.22
முதிைய என்ேபா!க்கு முதுைம ேதான்றலும் $பr.02.23
வடு இல் ெகாள்ைகயின்
உய!ந்ேதா!_வி.அ.ெப.(உய!_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ!_பட!.பன்.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.02.24
ெகடு இல் ேகள்வியுள் நடு ஆகுதலும் $பr.02.25
இந் நிைலத் ெதr ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேதrன் இந் நிைல $பr.02.26
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைலச் சிறப்ேப
$பr.02.27
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய! வானின் வாங்கு வில்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.02.28
பூண் அணி கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ! அணி
நித்தில $பr.02.29
நித்தில மதாணி அத்தகு மதி மறுச் $பr.02.30
ெசய்ேயாள் ேச!ந்த_ெப.எச்.(ேச!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாசு இல் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $பr.02.31
வள! திைர மண்ணிய கிள! ெபாறி நாப்பண் $பr.02.32
ைவ வால் மருப்பின் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மணன்_ெப.(மணன்_ெப.) அய!பு
$பr.02.33
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) நிலனும் புைரபடல் அrது என $பr.02.34
உள்ளுந! உைரப்ேபா! உைரெயாடு சிறந்தன்று $பr.02.35
ஒடியா உள்ளெமாடு உருத்து ஒருங்கு உடன்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.02.36
இடி எதி! கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவ! $பr.02.37
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அறுபு இறுபு ெசவி ெசவிடு
படுபு_ெதா.ெப.(படு_வி.+பு_ெதா.ெப.குறி.) $பr.02.38
முடிகள் அதிர படிநிைல தளர $பr.02.39
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) முரல் வைள முடி அழிபு
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $பr.02.40
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இறுபு தாெராடு புரள $பr.02.41
நிைல ெதாைலபு ேவ! தூ! மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) $பr.02.42

குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) பறியா நள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைனமிைசப்
$பr.02.43
பல பதினாயிரம் குைல தைர உதி!வேபால் $பr.02.44
நில்லாது ஒருமுைற ெகாய்பு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பr.02.45
ஒருங்கு உருண்டு_வி.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநrந்து உருள்பு சிதறுபு
$பr.02.46
அளறு ெசாrபு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேசார $பr.02.47
ேசரா! இன் உயி! ெசகுக்கும் $பr.02.48
ேபா! அடு குrசில் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடேய $பr.02.49
ஒன்னா! உடங்கு
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றம் உடேல
$பr.02.50
ெபான் ஏ!பு_வி.எச்.(ஏ!_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) அவி! அழல் நுடக்கு
அதன் நிறேன $பr.02.51
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திருமணி
$பr.02.52
கண்ேண புகழ்சால் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அல! இைணப்
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $பr.02.53
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவகல்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.02.54
ேநான்ைம நாடின் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) யாவ!க்கும் $பr.02.55
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) நினது வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிைற என்னும் $பr.02.56

நா_ெப.(நா_ெப.) வல் அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) அரு மைறப்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $பr.02.57
அவ்வும் பிறவும் ஒத்தைன உவ்வும் $பr.02.58
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிேனாயும் நேய $பr.02.59
ெசவ்வாய் உவணத்து உய! ெகாடிேயாேய $பr.02.60
ேகள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உைரயும் $பr.02.61
படி நிைல ேவள்வியுள் பற்றி ஆடு ெகாளலும் $பr.02.62
புகழ் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச மைற உறு
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) முைற மூட்டித் $பr.02.63
திகழ் ஒளி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட! வளப்பாடு ெகாளலும் $பr.02.64
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உருபுடன் உண்டி $பr.02.65
பிற!_ெப.(பிற!_ெப.) உடம்படுவாரா $பr.02.66
நின்ெனாடு புைரய $பr.02.67
அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.02.68
வாயைட அமி!தம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத்தகத்து அைடத்தர
$பr.02.69
மூவா மரபும் ஓவா ேநான்ைமயும் $பr.02.70
சாவா மரபின் அமர!க்காச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.02.71
.. ... ... .. .... .... ... ... மரபிேனாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி $பr.02.72
கலி இல் ெநஞ்சிேனம் ஏத்திேனம் வாழ்த்திேனம் $பr.02.74
கடும்ெபாடும் கடும்ெபாடும் பரவுதும் $பr.02.75

ெகாடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனேவ $பr.02.76
மாஅேயாேய மாஅேயாேய $பr.03.01
மறு பிறப்பு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாசு இல் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $பr.03.02
மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகழ் உருபின் மாஅேயாேய $பr.03.03
த வளி_ெப.(வளி_ெப.) விசும்பு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ந! ஐந்தும் $பr.03.04
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் $பr.03.05
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் $பr.03.06
மாசு இல் எண்மரும் பதிெனாரு கபிலரும் $பr.03.07
தா மா இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் $பr.03.08
மூ ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் $பr.03.09
மாேயாய் நின்வயின் பரந்தைவ உைரத்ேதம் $பr.03.10
மாயா வாய்ெமாழி உைரதர வலந்து $பr.03.11
வாய்ெமாழி ஓைட மல!ந்த_ெப.அ.(மல!ந்த_ெப.அ.) $பr.03.12
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பூவினுள் பிறந்ேதானும் தாைதயும்
$பr.03.13
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என ெமாழியுமால் அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) அரு
மைற $பr.03.14
ஏஎ! வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) பூண் அமரைர
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமிழ்தின்
$பr.03.15
பயந்ேதாள் இடுக்கண் கைளந்த புள்ளிைன $பr.03.16
பயந்ேதாள் இடுக்கண் கைளந்த புள்ளின் $பr.03.17

நிவந்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய! ெகாடிச் ேசவேலாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.03.18
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெதாழாரும் உளேரா அவற்றுள் $பr.03.19
கீ ழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அடியிைன
$பr.03.20
த ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் $பr.03.21
மாசு இல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதி! ஞாயிறும் ெதாகூஉம் $பr.03.22
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழிக்கண் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உரு ெகழு $பr.03.23
ேகழலாய் மருப்பின் உழுேதாய் எனவும் $பr.03.24
மா விசும்பு ஒழுகு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வறள அன்னச் $பr.03.25
ேசவலாய் சிறக!ப் புல!த்திேயாய் எனவும் $பr.03.26
ஞாலத்து உைறயுள் ேதவரும் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$பr.03.27
நால் எண் ேதவரும் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்
பாடுேவா! $பr.03.28
பாடும் வைகேய எம் பாடல்தாம் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $பr.03.29
பாடுவா! பாடும் வைக $பr.03.30
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) என்னும் ெபயெராடு கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$பr.03.31
எr சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகான்ேறாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ்
உருவின ைக $பr.03.32
நைக அச்சாக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமி!து_ெப.(அமி!து_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.03.33
நடுவுநிைல திறம்பிய நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக
$பr.03.34

இரு ைக மாஅல் $பr.03.35
முக் ைக முனிவ நாற் ைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $பr.03.36
ஐங் ைகம் ைமந்த அறு ைக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$பr.03.37
எழு ைகயாள எண் ைக ஏந்தல் $பr.03.38
ஒன்பதிற்றுத் தடக் ைக மன் ேபராள $பr.03.39
பதிற்றுக் ைக மதவலி நூற்றுக் ைக ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $பr.03.40
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விrத்த ைகம் மாய மள்ள $பr.03.41
பதினாயிரம் ைக முதுெமாழி முதல்வ $பr.03.42
நூறாயிரம் ைக ஆறு அறி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $பr.03.43
அைனத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $பr.03.44
இைனத்து என எண் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகைய $பr.03.45
நின்ைனப் புைர
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலது உண!திேயா $பr.03.46
முன்ைன மரபின் முதுெமாழி முதல்வ $பr.03.47
நினக்கு விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி அைனத்தினும்
$பr.03.48
வலியினும் மனத்தினும் உண!வினும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பr.03.49
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபிேனாேய $பr.03.50
அணி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி
ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) எண் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கதி! $பr.03.51

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள! நிைற மதி உண்டி $பr.03.52
அணி மணிப் ைபம் பூண் அமர!க்கு முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.53
திணி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கடந்தக்கால் திrந்து அய!ந்து
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $பr.03.54
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அஞ்சிக் கடற்
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணி
ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) அவிழ்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா!_ெப.(தா!_ெப.) $பr.03.55
அன்னவ! பட அல்லா அவுண!க்கும் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.56
அதனால் பைகவ!_ெப.(பைக_ெப.+அ!_பட!.பன்.)
இவ!_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) இவ!_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.)
நட்டநூ! என்னும் $பr.03.57
வைகயும் உண்டநூ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
அறிேவா!க்ேக $பr.03.58
ஆயிர அண! தைல_ெப.(தைல_ெப.) அரவு வாய்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.03.59
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஊ!தியும் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) மாஅல் $பr.03.60
ஓ எனக் கிளக்கும் கால முதல்வைன $பr.03.61
ஏஎ இன கிளத்தலின் இைனைம நற்கு
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
$பr.03.62
தயினுள் ெதறல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பூவினுள் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.63

கல்லினுள் மணியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசால்லினுள்
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.64
அறத்தினுள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மறத்தினுள்
ைமந்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.65
ேவதத்து மைற ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பூதத்து முதலும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.66
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட! ஒளியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) திங்களுள்
அளியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.03.67
அைனத்தும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அைனத்தின் உட்ெபாருளும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆதலின் $பr.03.68
உைறவும் உைறவதும் இைலேய உண்ைமயும் $பr.03.69
மறவியில் சிறப்பின் மாயமா!
அைனைய_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+ஐ_முன்.ஒரு.) $பr.03.70
முதல்முைற இைடமுைற கைடமுைற ெதாழிலில் $பr.03.71
பிறவாப் பிறப்பு இைல பிறப்பித்ேதா! இைலேய $பr.03.72
பறவாப் பூைவப் பூவிேனாேய $பr.03.73
அருள் குைடயாக அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேகாலாக $பr.03.74
இரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) படாைம மூ ஏழ் உலகமும் $பr.03.75
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆக்கிய ஏமத்ைத மாேதா
$பr.03.76
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என $பr.03.77
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) என $பr.03.78
ஆறு என ஏழு என எட்டு என ெதாண்டு என $பr.03.79
நால்வைக ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எண் நவிற்றும் சிறப்பிைன $பr.03.80

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கட் காr கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $பr.03.81
ெபான் கட் பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் மாஅல்
$பr.03.82
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல குட வல ேகாவல காவல
$பr.03.83
காணா மரப நயா நிைனவ $பr.03.84
மாயா மன்ன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள் மன்னவ $பr.03.85
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் புலவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்ப்
பாண_ெப.(பாண!_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $பr.03.86
மாைலச் ெசல்வ ேதாலாக் ேகாட்ட $பr.03.87
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புr ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வண்ண $பr.03.88
பருதி வலவ ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மல்ல $பr.03.89
திருவின் கணவ ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மள்ள $பr.03.90
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
இயலா_எதி!.ம.வி.எச்.(இயல்_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி!.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
முதல்முைற அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $பr.03.91
நாம ெவள்ளத்து நடுவண்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.03.92
வாய்ெமாழி மகெனாடு மல!ந்த_ெப.அ.(மல!ந்த_ெப.அ.) $பr.03.93
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாகுட்டு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேநமி நிழேல $பr.03.94
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நான்கினுள் துைடத்து தம்
$பr.04.01

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆ!வல!
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.04.02
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ் விrத்தன! கிளக்குங்கால் அைவ நினக்கு
$பr.04.03
இறும்பூது அன்ைம நற்கு அறிந்ேதம்_ஆயினும் $பr.04.04
நகுதலும் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ஈங்கு ஊங்கு நிற் கிளப்ப $பr.04.05
திருமணி திைரபாடு அவிந்த முந்ந! $பr.04.06
வரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சூல் மூன்றும்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா ெமய் $பr.04.07
மாஅ ெமய்ெயாடு முரணிய உடுக்ைகைய $பr.04.08
ேநானா! உயிெராடு முரணிய ேநமிைய $பr.04.09
ெசயி! த! ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கட் ெசல்வ நிற் புகழ $பr.04.10
புைகந்த ெநஞ்சின் புல!ந்த_ெப.எச்.(புல!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாந்தின் $பr.04.11
பிருங்கலாதன் பலபல பிணி பட $பr.04.12
வலந்துழி மல!ந்த_ெப.அ.(மல!ந்த_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூ!
கூம்பிய_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுக்கத்து $பr.04.13
அல!ந்த_ெப.எச்.(அல!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகேழான் தாைத
ஆகலின் $பr.04.14
இகழ்ேவான் இகழா ெநஞ்சினனாக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இகழா $பr.04.15
நன்றா நட்ட அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.04.16
ஒன்றா நட்டவன் உறு வைர மா!பின் $பr.04.17

படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி $பr.04.18
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இன்னெராடு இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.04.19
ெவடி படா ஒடி தூண் தடிெயாடு $பr.04.20
தடி தடி பல பட வகி! வாய்த்த உகிrைன $பr.04.21
புருவத்துக் கரு வல் கந்தத்தால் $பr.04.22
தாங்கி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிப்படுத்தைத நடுவண்
$பr.04.23
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல!_பதி.ெப.(பல!_ெப.)
புகழ் குன்றிேனாடு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.04.24
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெவம்ைமயும் விளக்கமும்
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) உள $பr.04.25
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தண்ைமயும் சாயலும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
உள $பr.04.26
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சுரத்தலும் வண்ைமயும் மாr_ெப.(மாr.) உள
$பr.04.27
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புரத்தலும் ேநான்ைமயும் ஞாலத்து உள $பr.04.28
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாற்றமும் ஒண்ைமயும் பூைவ உள $பr.04.29
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாற்றமும் அகலமும் நrன் உள $பr.04.30
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள $பr.04.31
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள $பr.04.32
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் $பr.04.33

ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆ!ந்த நிற்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.04.34
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சான்றன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பr.04.35
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய! ெகாடிேயாேய $பr.04.36
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய! ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
$பr.04.37
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உய!
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) $பr.04.38
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உய!
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நாஞ்சில் $பr.04.39
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உய!
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $பr.04.40
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்றா உய! ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்று $பr.04.41
விடமுைட அரவின் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயி! உருங்கு உவணம் $பr.04.42
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) முடிேமல் வலந்தது
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) $பr.04.43
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
முடிேமலன $பr.04.44
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பூண் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) தைலேமலது $பr.04.45
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) சிைற தைலயன $பr.04.46
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) படி மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) சாய்த்ேதாய் பசும் பூணைவ
$பr.04.47
ெகாடிேமல் இருந்தவன் தாக்கு இைரயது பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) $பr.04.48
கடு நைவ அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் $பr.04.49

ெகாடுைமயும் ெசம்ைமயும் ெவம்ைமயும் தண்ைமயும் $பr.04.50
உள்வழி உைடைய இல்வழி இைலேய $பr.04.51
ேபாற்றா! உயிrனும் ேபாற்றுந! உயிrனும் $பr.04.52
மாற்று ஏமாற்றல் இைலேய நினக்கு $பr.04.53
மாற்ேறாரும் இல! ேகளிரும் இல! எனும் $பr.04.54
ேவற்றுைம இன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) ேபாற்றுந!ப் ெபறிேன
$பr.04.55
மனக்ேகாள் நினக்கு என வடிவு ேவறு இைலேய $பr.04.56
ேகாள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இருக்ைக ஆய் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $பr.04.57
நக்கு அல! துழாஅய் நாறு இண!க் கண்ணிைய $பr.04.58
ெபான்னின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைன
மறு மா!ப $பr.04.59
நின்னில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைர
இதழ்த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $பr.04.60
அன்ன நாட்டத்து அளப்பrயைவ $பr.04.61
நின்னின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைணயைவ $பr.04.62
நின்னில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைற கடவுளைவ
$பr.04.63
அன்ேனா! அல்லா ேவறும் உள அைவ $பr.04.64
நின்_ஓ! அன்_ஓ! அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) அரு மைற $பr.04.65
அழல் புைர குைழ ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தரும் பல சிைன $பr.04.66
ஆலமும் கடம்பும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாற்று நடுவும் $பr.04.67

கால் வழக்கு அறு நிைலக் குன்றமும் பிறவும் $பr.04.68
அவ்வைவ ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறு ேவறு
ெபயேராய் $பr.04.69
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிேனாயும் நேய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆ!வல! $பr.04.70
ெதாழுத ைக அைமதியின் அம!ந்ேதாயும் நேய $பr.04.71
அவரவ! ஏவலாளனும் நேய $பr.04.72
அவரவ! ெசய்ெபாருட்கு அரணமும் நேய $பr.04.73
பாய் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பா!
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படப் புக்கு $பr.05.01
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய! பிணிமுகம்
ஊ!ந்து_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம! உழக்கி $பr.05.02
த அழல் துைவப்பத் திrய விட்ெடறிந்து $பr.05.03
ேநாயுைட நுடங்கு சூ! மா முதல் தடிந்து $பr.05.04
ெவன்றியின் மக்களுள் ஒருைமெயாடு ெபயrய $பr.05.05
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணல் அஞ்சாக்
ெகாடு விைனக் ெகால் தைக $பr.05.06
மாய அவுண!_ெப.(அவுண!_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அறத் தபுத்த
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $பr.05.07
நாவல்_அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வட
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆயிைட $பr.05.08
குருெகாடு ெபய! ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்
வைர உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.05.09
மைல ஆற்றுப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ இரு
கயந்தைல $பr.05.10

மூ இரு கயந்தைல முந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) முழவுத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $பr.05.11
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) ஏ! நிறத் தைக நளினத்துப் பிறவிைய $பr.05.12
காஅய் கடவுட் ேசஎய் ெசவ்ேவள் $பr.05.13
சால்வ தைலவ எனப் ேபஎ விழவினுள் $பr.05.14
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ஏத்தும் ெவறியும் உளேவ $பr.05.15
அைவ வாயும் அல்ல ெபாய்யும் அல்ல $பr.05.16
நேய வரம்பிற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆதலின் $பr.05.17
சிறப்ேபாய் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இன்றிப் ெபய!குைவ $பr.05.18
சிறப்பினுள் உய!வு_ெப.(உய!வு_ெப.) ஆகலும் $பr.05.19
பிறப்பினுள் இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ஆகலும்
$பr.05.20
ஏேனா! நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வலத்தினேத $பr.05.21
ஆதி அந்தணன் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பr
ெகாளுவ $பr.05.22
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) மா பூண் ைவயத் ேத!
ஊ!ந்து_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.05.23
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நாணா மைல வில்லாக $பr.05.24
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) ஆ! எயில் ஓ! அழல் அம்பின்
முளிய_குைற.எச்.(முளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.05.25
மாதிரம் அழல எய்து அமர! ேவள்விப் $பr.05.26
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்ட ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கட்
பா!ப்பான் $பr.05.27

உைமெயாடு புண!ந்து_வி.எச்.(புண!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காம
வதுைவயுள் $பr.05.28
அைமயாப் புண!ச்சி_ெப.(புண!ச்சி_ெப.) அைமய ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
$பr.05.29
இைமயா நாட்டத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.05.30
விலங்கு என விண்ேணா!_ெப.(விண்ேணா!_ெப.) ேவள்வி
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) $பr.05.31
விr கதி! மணிப் பூணவற்குத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஈத்தது $பr.05.32
அrது என மாற்றான் வாய்ைமயன் ஆதலின் $பr.05.33
எr கனன்று ஆனாக் குடாr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) உருவு $பr.05.34
திrத்திட்டநூன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.05.35
கருப் ெபற்றுக் ெகாண்டநூ! கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) யாக்ைக $பr.05.36
ெநாசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவ! நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
உண!ந்து_வி.எச்.(உண!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.05.37
வசித்தைதக் கண்டம் ஆக மாதவ! $பr.05.38
மைனவிய! நிைறவயின் வசி தடி சைமப்பின் $பr.05.39
சாலா! தாேன தrக்க என அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) அவி $பr.05.40
உடன் ெபய்ேதாேர அழல் ேவட்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவித்
$பr.05.41
தடவு நிமி! முத் தப் ேபணிய மன் எச்சில் $பr.05.42
வடவயின் விளங்கு ஆல் உைற எழு மகளிருள் $பr.05.43

கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சாலினி
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.05.44
அறுவ! மற்ைறேயாரும் அந் நிைல அயின்றன! $பr.05.45
மறு அறு கற்பின் மாதவ! மைனவிய! $பr.05.46
நிைறவயின் வழாஅது நிற் சூலினேர $பr.05.47
நிவந்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இமயத்து நலப் ைபஞ் சுைனப் $பr.05.48
பயந்ேதா! என்ப பதுமத்து பாயல் $பr.05.49
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய! முருக நிற்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற $பr.05.50
அrது அம! சிறப்பின் அமர!ெசல்வன் $பr.05.51
எr உமிழ் வச்சிரம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந்ெதன $பr.05.52
அறு ேவறு துணியும் அறுவ! ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பr.05.53
ஒருவைன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேசஎய் $பr.05.54
ஆரா உடம்பின் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடிய $பr.05.55
ேபாரால் வறுங் ைகக்குப் புரந்தரன் உைடய $பr.05.56
அல்லல் இல் அனலன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்யின் பிrத்து $பr.05.57
ெசல்வ வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.)
ெகாடுத்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+ஓன்_பட!.ஒ
ரு.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பr.05.58
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்யின் பிrத்து $பr.05.59

திகழ் ெபாறிப் பீலி அணி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ெகாடுத்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+ஓன்_பட!.ஒ
ரு.) $பr.05.60
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேகால் ஞமன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்யின்
பிrவித்து $பr.05.61
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) யாட்டு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மறி
ெகாடுத்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+ஓன்_பட!.ஒ
ரு.) $பr.05.62
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும்
அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைட
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.05.63
மறியும் மஞ்ைஞயும் வாரணச் ேசவலும் $பr.05.64
ெபாறி வrச் சாபமும் மரனும் வாளும் $பr.05.65
ெசறி இைல ஈட்டியும் குடாrயும் கணிச்சியும் $பr.05.66
ெதறு கதி!க் கனலியும் மாைலயும் மணியும் $பr.05.67
ேவறு ேவறு உருவின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு இரு ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.05.68
மறு இல் துறக்கத்து அமர!ெசல்வன்தன் $பr.05.69
ெபாறி வrக் ெகாட்ைடெயாடு புகழ் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகந்ேதாய்
$பr.05.70
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) எதி!ெகாண்டநூ!
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாண்டநூ! அல்லைத $பr.05.71
மன் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
உைடேயா!_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ!_பட!.பன்.) மாதவ! வணங்கிேயா!
அல்லைத $பr.05.72
ெசறு த ெநஞ்சத்துச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) நடிேனாரும் $பr.05.73

ேசரா அறத்துச் சீ ! இேலாரும் $பr.05.74
அழி தவப் படிவத்து அயrேயாரும் $பr.05.75
மறு பிறப்பு இல் எனும் மடேவாரும் ேசரா! $பr.05.76
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $பr.05.77
அன்ேனா! அல்லது இன்ேனா! $பr.05.78
ேச!வா! ஆதலின் யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) இரப்பைவ $பr.05.79
ெபாருளும் ெபான்னும் ேபாகமும் அல்ல நின்பால் $பr.05.80
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் $பr.05.81
உருள் இண!க் கடம்பின் ஒலி தாேராேய $பr.05.82
நிைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உராய்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந! துளும்பும் தம்
$பr.06.001
ெபாைற தவி!பு அைசவிடப் ெபாழிந்தன்று வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $பr.06.002
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மைறவது ேபால் மலி! புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தைலத்
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.06.003
மைலய இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) மைலய
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவ $பr.06.004
மைல மாசு கழியக் கதழும் அருவி இழியும் $பr.06.005
மலி ந! அத! பல ெகழுவு தாழ் வைர $பr.06.006
மாசு இல் பனுவற் புலவ!_ெப.(புலவ!_ெப.) புகழ் புல $பr.06.007
நாவின் புைனந்த நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கவிைத மாறாைம $பr.06.008

ேமவிப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன நந்தத்
$பr.06.009
தாயிற்ேற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.06.010
புைக பூ அவி ஆராதைன அழல் பல ஏந்தி $பr.06.011
நைக அம! காதலைர நாளணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.06.012
வைகசாலும் ைவைய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.06.013
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசறிப்ப ேதாள்வைள
இயங்க_குைற.எச்.(இயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.06.014
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேசரா திருக் ேகாைவ காழ் ெகாள $பr.06.015
ெதாகு கதி! முத்துத் ெதாைட கலிழ்பு
மழுக_குைற.எச்.(மழுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.06.016
உகிரும் ெகாடிறும் உண்ட ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பஞ்சியும் $பr.06.017
நகில் அணி அளறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
மண்ட $பr.06.018
இைலயும் மயிரும் ஈ!ஞ் சாந்து நிழத்த $பr.06.019
முைலயும் மா!பும் முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) அணி
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.06.020
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) ஒன்றுபட்டவ! உளம் நிைற உைடத்ெதன $பr.06.021
வைரச் சிைற உைடத்தைத ைவைய ைவையத் $பr.06.022
திைரச் சிைற உைடத்தன்று கைரச்சிைற அைறக எனும் $பr.06.023
உைரச் சிைறப் பைற எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ!
ஒலித்தன்று $பr.06.024
அன்று ேபா! அணி அணியின் புக!முகம் சிறந்ெதன $பr.06.025

ந! அணி அணியின் நிைரநிைர பிடி
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.06.026
ஏ! அணி அணியின் இைளயரும் இனியரும் $பr.06.027
ஈரணி அணியின் இகல் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நவின்று
$பr.06.028
தணி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடும் தைக மிகு ேபா!க்கண் $பr.06.029
துணி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆக துைற ேவண்டும் ைமந்தின் $பr.06.030
அணிஅணி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தார!
கருவிய! $பr.06.031
அடு புனலது ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவற்ைற இழிவ!
$பr.06.032
ைகம்மான் எருத்த! கலி மட மாவின! $பr.06.033
ெநய்ம் மாண் சிவிறிய! ந! மணக் ேகாட்டின! $பr.06.034
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கிைட மிதைவய! நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கிைடத்
ேதrன! $பr.06.035
சாrைக மறுத்துத் தண்டா உண்டிைக $பr.06.036
ஓ! இயவு_ெப.(இயவு_ெப.) உறுத்தர ஊ!
ஊ!பு_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திrஇ
$பr.06.037
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) இைளய!_ெப.(இைளய!_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரு நிைலய! $பr.06.038
வலிய! அல்ேலா! துைறதுைற அயர $பr.06.039
ெமலிய! அல்ேலா! விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அயர
$பr.06.040
சாறும் ேசறும் ெநய்யும்
மலரும்_ெப.எச்.(மல!_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.06.041

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு $பr.06.042
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.06.043
ேவறுபடு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) என விைர மண்ணுக் கலிைழ $பr.06.044
புலம் புr அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.)
கலங்கின!_வி.மு.(கலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ!_பட!.பன்.)
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.06.045
மாறு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல!_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாரும் ேகாைதயும்
$பr.06.046
ேவரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் $பr.06.047
பூrய மாக்கள் உண்பது மண்டி $பr.06.048
நா!_ெப.(நா!_ெப.) அr நறவம் உகுப்ப நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.06.049
ேவறாகின்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விr புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என $பr.06.050
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடு புனலது ெசலவு $பr.06.051
வைர அழி வால் அருவி வாதாலாட்ட $பr.06.052
கைர அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பr.06.053
இரவில் புண!ந்ேதா!_வி.அ.ெப.(புண!_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ!_பட!.பன்.)
இைடமுைல அல்கல் $பr.06.054
புைரவது பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாரான் குன்று எனக் கூடா!க்கு $பr.06.055
உைரேயாடு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உராய்
ஊrைட ஓடி $பr.06.056
சலப் பைடயான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பr.06.057

புலப்படப் புன்_அம் புலrயின் நிலப்படத் $பr.06.058
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மல!ந்தன்ேற $பr.06.059
தமிழ் ைவையத் தண்ணம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.06.060
விளியா விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) விழுவா!க்குக் ெகாய்ேதாய். $பr.06.061
தளி! அறிந்தாய் தாம் இைவ. $பr.06.062
பணிபு ஒசி பண்ப பண்ெடல்லாம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உருவத்து
$பr.06.063
என்ேனா துவள் கண்டீ $பr.06.064
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
களவு_ெப.(களவு_ெப.) இனி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா!பின்
தா!_ெப.(தா!_ெப.) வாடக் $பr.06.065
ெகாய்ததும் வாயாேளா ெகாய் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ைக பற்றிச் $பr.06.066
ெசய்ததும் வாயாேளா ெசப்பு. $பr.06.067
புைன புைண ஏறத் தாழ்த்தைத தளி! இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட!.பன்.)
$பr.06.068
நrன் துவண்ட ேசஎய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) காம!_ெப.(காம!_ெப.)
$பr.06.069
ெபருக்கு அன்ேறா ைவைய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.06.070
ஆம்_ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காதல்_அம்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $பr.06.071
ஒருக்க ஒருதன்ைம நிற்குேமா ஒல்ைலச் $பr.06.072
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறல் ைவையப் $பr.06.073
ெபருக்கு அன்ேறா ெபற்றாய் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $பr.06.074
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் $பr.06.075

குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இைர ேதரக் கிடக்கும் ெபாழி காrல் $பr.06.076
இன் இளேவனில் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) அன்ேறா ைவைய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.06.077
ைவைய வயமாக ைவ $பr.06.078
ெசல் யாற்றுத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனலில் ெசல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபால
$பr.06.079
வவ்வு வல்லா! புைண ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா!பிைன $பr.06.080
என்னும் பனியாய் இரெவல்லாம் ைவகிைன $பr.06.081
ைவைய உைடந்த மைட அைடத்தக்கண்ணும் $பr.06.082
பின்னும் மலிரும் பிசி! ேபால இன்னும் $பr.06.083
அனற்றிைன துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அவிய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அைடந்தக்கண்ணும் $பr.06.084
பனித்துப் பனி வாரும் கண்ணவ! ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $பr.06.085
கனற்றுபு காத்தி வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.06.086
நல்லாள் கைர நிற்ப நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) குளித்த
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தடத்து $பr.06.087
நில்லாள் திைர மூழ்கி நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ேமல் $பr.06.088
அல்லா விழுந்தாைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $பr.06.089
ெகாள்ளா அளைவ எழும் ேதற்றாள் ேகாைதயின் $பr.06.090
உள் அழுத்தியாள் எவேளா ேதாய்ந்தது யாது என $பr.06.091
ேதறித் ெதrய உண! ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிறிதும் ஓ! $பr.06.092

யாறு உண்டநூ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவைய யாறு $பr.06.093
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவைய யாறு என்ற மாறு என்ைன ைகயால்
$பr.06.094
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதாட்ேடன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று
$பr.06.095
சினவல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்குத்
$பr.06.096
துனி நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடங்கு துனி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $பr.06.097
கன்றிடின் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெகடூஉம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) $பr.06.098
அல்லா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உறப் பூட்டக் காய்ந்ேத $பr.06.099
வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நயல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.)
பிைழயாகும் என $பr.06.100
இல்லவ! ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.06.101
வல்லவ! ஊடல் உண!த்தர நல்லாய் $பr.06.102
களிப்ப! குளிப்ப! காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விட $பr.06.103
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப $பr.06.104
ஆடுவா! ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அல!ந்து_வி.எச்.(அல!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$பr.06.105
வாடற்க ைவைய நினக்கு $பr.06.106

திைர இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனிப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
ெசவ்விதா அற முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.07.01
உர உரும் உடன்று ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ!
ெபாைற ெகாள்ளாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒரு.)
$பr.07.02
கைர உைட குளெமனக் கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வயிறு அழிபு $பr.07.03
வைரவைர ெதாடுத்த வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவி $பr.07.04
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பகலாக இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அrது ெசலவு என்னாது $பr.07.05
வலன் இரங்கு முரசின் ெதன்னவ! உள்ளிய $பr.07.06
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற நிமி! தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைர நிவப்பு அன்ன $பr.07.07
ெபயலாற் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பல
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.07.08
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடு அணி
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.07.09
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ைவையப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.07.10
நளி இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நரந்தம் தாஅய்
$பr.07.11
ஒளி! சிைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இண! உதிரெலாடு
$பr.07.12

துளியின் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாய்வு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைமெதாறும் $பr.07.13
வளி_ெப.(வளி_ெப.) வாங்கு சிைனய மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேவ! கீ ண்டு
$பr.07.14
உய!ந்துழி உள்ளன பயம்பிைடப்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.07.15
உழவ!_ெப.(உழவ!_ெப.) களி தூங்க முழவு பைண முரல $பr.07.16
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அrைவ ேபாலவும்
$பr.07.17
ஊடல் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவைகயள்
ேபாலவும் $பr.07.18
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) வழி
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாங்கு தைட ெபாருது
$பr.07.19
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய ெமய்க் கலைவ ேபாலப் $பr.07.20
ெபாது நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) உள்_உள் கரந்து புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $பr.07.21
ெசய்கின்ேற ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.07.22
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனலின்
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழுந! $பr.07.23
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல! மீ துற்ெறன
ஒருசா! $பr.07.24
மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) மடநல்லா! மணலின்
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.07.25
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) சிைதத்தது என
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருசா! $பr.07.26

அகவயல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அrகால் சூடு $பr.07.27
ெதாகு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரந்ெத னத் துடி பட ஒருசா! $பr.07.28
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) சுற்றியது ஊ! என ஒருசா! $பr.07.29
கா! தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) அற்றது வான்_ெப.(வான்_ெப.) என ஒருசா! $பr.07.30
பாடுவா! பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) ெகாண்ெடன $பr.07.31
ஆடுவா! ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) அைடந்ெதன $பr.07.32
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால்
ேகாத்ெதன $பr.07.33
பழன வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாைள உண்ெடன $பr.07.34
வித்து இடு புலம் ேமடு ஆயிற்ெறன $பr.07.35
உண!த்த_குைற.எச்.(உண!த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணரா
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மாதைரப் $பr.07.36
புண!த்திய_ெப.எச்.(புண!த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இச்சத்துப்
ெபருக்கத்தின் துைனந்து $பr.07.37
சிைன வள! வாைளயின் கிைளெயாடு ெகழ இ $பr.07.38
பழன உழவ!_ெப.(உழவ!_ெப.) பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரத்தந்து $பr.07.39
இறு வைர புைரயுமாறு இரு கைர ஏமத்து $பr.07.40
வைர புைர உருவின் நுைர பல சுமந்து $பr.07.41
பூ ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.07.42
துைனந்து ஆடுவா! ஆய் ேகாைதய! $பr.07.43
அல! தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாரவ! காதில் $பr.07.44

தளி! ெசrஇ கண்ணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.07.45
ைக வைள ஆழி ெதாய்யகம் புைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) $பr.07.46
ேமகைல காஞ்சி வாகுவலயம் $பr.07.47
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பிற்றாய்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) $பr.07.48
ஒன்னா! உைட புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட $பr.07.49
தாைனயான் ைவைய வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $பr.07.50
புrந்த தைகயினான் யாறு ஆடுவாருள் $பr.07.51
துரந்து புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூ
மல!க் கண்கள் $பr.07.52
அைமந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $பr.07.53
ைக புைதஇய வைள $பr.07.54
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள
$பr.07.55
ேபாக்கிச் சிைறப்பிடித்தாள் ஓ! ெபான் அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) $பr.07.56
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைளக் ைகப் பிைண
நக்குவான் பாய்வாள் $பr.07.57
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) வடி ஒத்து ைம
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் ஒளியால்
$பr.07.58
ெசம்ைமப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருளாயிற்ேற $பr.07.59
ைவையப் ெபருக்கு வடிவு $பr.07.60

விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈரணி ெமய்
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) தர_குைற.எச்.(த!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.07.61
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ!க்கும் சூ! நறா ஏந்தினாள் கண்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $பr.07.62
ேப! மகிழ் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரு
நறாப் ேபணியேவ $பr.07.63
கூ! நறா ஆ!ந்தவள் கண் $பr.07.64
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காrைக
ந! ேநாக்கிைனப $பr.07.65
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ஆதrத்துப் பல
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாட்டுப் $பr.07.66
ேபணாது ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேபதுற ஆயிைட $பr.07.67
என்ைன வருவது எனக்கு என்று இைனயா $பr.07.68
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெஞம! மா!பன் நடுக்குற
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.07.69
சிைக கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊடலின்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ேசப்பு ஊர $பr.07.70
வைக ெதாட!ந்த_ெப.எச்.(ெதாட!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலுள்
நல்லவ!தம்முள் $பr.07.71
பைக ெதாட!ந்து_வி.எச்.(ெதாட!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பrயூஉ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெவகுண்டு
$பr.07.72
யாறு ஆடு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அணி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அன்பன் $பr.07.73

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) திருநிலத்து உய்ப்ப சிரம்
மிதித்து $பr.07.74
த!விலதாகச் ெசருவுற்றாள் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$பr.07.75
ஊருடன் ஆடுங்கைட $பr.07.76
புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இன் ெகாைளப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) பாைல ஏழும்
$பr.07.77
எழூஉப் புண! யாழும் இைசயும் கூட $பr.07.78
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
முழவு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.07.79
மன் மகளி!_ெப.) ெசன்னிய! ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெதாடங்க_குைற.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.07.80
ெபாருது இழி_வி.(இழி_வி.) வா! புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாற்பு
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) $பr.07.81
உரும் இடி ேச!ந்த_ெப.எச்.(ேச!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழக்கம்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.07.82
திருமருதமுன்துைற ேச! புனற்கண் துய்ப்பா! $பr.07.83
தாமம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புைன ேபஎம் ந! ைவைய $பr.07.84
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பாடி விடிவுற்று ஏமாக்க
$பr.07.85
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நங்காைம இன்று புண!ந்ெதனேவ $பr.07.86
மண்மிைச அவிழ்துழாய் மல!தரு ெசல்வத்துப் $பr.08.001
புள்மிைசக் ெகாடிேயானும் புங்கவம் ஊ!ேவானும் $பr.08.002

மல!மிைச முதல்வனும் மற்று அவனிைடத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.08.003
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்றிய பதின்மரும்
இருவரும் $பr.08.004
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உைர இருவரும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) நூல்
எண்மரும் $பr.08.005
ஆதிைர முதல்வனின் கிளந்த $பr.08.006
நாத! பன்ெனாருவரும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) திைச காப்ேபாரும் $பr.08.007
யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் $பr.08.008
ேமஅரு முதுெமாழி விழுத் தவ முதல்வரும் $பr.08.009
பற்றாகின்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காரணமாக $பr.08.010
பரங்குன்று இமயக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
நிக!க்கும்_ெப.எச்.(நிக!_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.08.011
இமயக் குன்றினில் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.08.012
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைர இதழ்த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $பr.08.013
மின் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளங்கு இண! ஊழா
$பr.08.014
ஒருநிைலப் ெபாய்ைகேயாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றின் $பr.08.015
அருவி தாழ் மாைலச் சுைன $பr.08.016
முதல்வ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) முழக்கம்
ேகட்ட $பr.08.017

கதியிற்ேற காrன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $பr.08.018
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ட ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) குன்று அதிரக் கூவ
$பr.08.019
மத நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) மாறுமாறு
அதி!ப்ப $பr.08.020
எதி!குதி! ஆகின்று அதி!ப்பு மைல முைழ $பr.08.021
ஏழ் புைழ ஐம் புைழ யாழ் இைச ேகழ்த்து அன்ன இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$பr.08.022
வழ்
 தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மிஞYறு
ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுைன
மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.08.023
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இண! ஊழ்ப்ப
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மல! $பr.08.024
மன்றல மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல!
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) வாய் நாற $பr.08.025
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அவிழ் பல் மல! நாற நைற பனிப்ப $பr.08.026
ெதன்றல் அைசவரூஉம் ெசம்மற்ேற அம்ம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$பr.08.027
குன்றத்தான் கூடல் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.08.028
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி! ேவேலாய்
கூடல் $பr.08.029
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முரசின் ஆ!ப்பு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.08.030
காெலாடு மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிழ்
கடெலன $பr.08.031

மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குடிக்கும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) குரெலன
$பr.08.032
ஏறு அதி!க்கும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
உருெமன $பr.08.033
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அதிரதிர மாறுமாறு அதி!க்கும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.08.034
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) குமுறிய உைர $பr.08.035
துது_ெப.(தூது_ெப.) ஏய வண்டின் ெதாழுதி முரல்வு
அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) $பr.08.036
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மூதூ! மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கம்பைலத்தன்று
$பr.08.037
வடு வகி! ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கண் மாந்
தளி! ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $பr.08.038
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
மகளி!_ெப.) $பr.08.039
ஆராக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஆ! ெபாழிற் பாயல் $பr.08.040
வைரயகத்து இையக்கும் வைரயா நுக!ச்சி_ெப.(நுக!ச்சி_ெப.) $பr.08.041
முடியா நுக!ச்சி_ெப.(நுக!ச்சி_ெப.) முற்றாக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $பr.08.042
அடிேயா! ைமந்த! அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அகலா $பr.08.043
அல! ெஞமல் மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.) நன்ன!ப்
புண!ச்சி_ெப.(புண!ச்சி_ெப.) $பr.08.044
புலரா மகிழ் மறப்பு
அறியாது_எதி!.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.08.045
சிறப்பிற்ேற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று. $பr.08.046

இனி மன்னும் ஏதில! நாறுதி ஆண்டுப் $பr.08.047
பனி மல!க் கண்ணாேராடு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைக
மல! $பr.08.048
மாைலக்கு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வரூஉம் வைர சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) நில்
$பr.08.049
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேபாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வரவு. $பr.08.050
இனி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ைவைய இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாழிலும்
குன்றப் $பr.08.051
பனி ெபாழி சாரலும் பா!ப்பாரும் .. $பr.08.052
துனியல் மலருண்கண் ெசால் ேவறு நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $பr.08.053
கனியின் மலrன் மலி! கால் சீப்பு
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட!.ஒரு.) $பr.08.054
துனியல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சூள். $பr.08.055
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) $பr.08.056
சான்றாள! ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தகாஅத் தகாஅ
மகாஅன் $பr.08.057
ஈன்றாட்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) $பr.08.058
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ைம ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) உண் கண் இலங்கு இைழ
ஈன்றாட்கு $பr.08.059
அrயேளா ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்திேலன் ஈதா
$பr.08.060
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைய மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெதாட்ேடன் தரு
மண ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $பr.08.061

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்றத்து அடி ெதாட்ேடன் என்பாய் $பr.08.062
ேகளி! மணலின் ெகழுவும் இதுேவா $பr.08.063
ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஆளி திரு வைரேமல்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அளிேதா $பr.08.064
என்ைன அருளி அருள் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) சூளின்
$பr.08.065
நின்ைன அருள் இல் அணங்கான் ெமய் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தின்னும்
$பr.08.066
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெவய்ேயான் ஊ! மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.08.067
அறவ! அடி ெதாடினும் ஆங்கு அைவ சூேளல் $பr.08.068
குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆைண கூறு ஏலா கூேறல்
$பr.08.069
ஐய சூளின் அடி ெதாடு குன்ெறாடு $பr.08.070
ைவையக்குத் தக்க மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) சீ! சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) கூறல்
$பr.08.071
யா! பிrய யா! வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) யா! வினவ யா! ெசப்பு
$பr.08.072
ந! உைரெசய் ந!ைம இல் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) என்றி ேநrழாய் $பr.08.073
கய வாய ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அல! கமழ்முைக மண நைக $பr.08.074
நயவரு நறவு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மத! உண்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $பr.08.075
முைக முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)

முத்து ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $பr.08.076
பல் நைக சான்ற கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) அன்று நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) அன்று
நவின்றைத $பr.08.077
இடு துனி ைக ஆறா என் துய! கூரச் $பr.08.078
சுடும் இைற ஆற்றிசின் அடி ேச!ந்து_வி.எச்.(ேச!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சாற்றுமின் $பr.08.079
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏற்றுதும் மல! ஊட்டுதும் அவி
$பr.08.080
ேகட்டுதும் பாணி எழுதும் கிைண முருகன் $பr.08.081
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று $பr.08.082
ெதr இழாய் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாய்
எல்லா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபற்ேறம் $பr.08.083
ஒருவ!க்கும் ெபாய்யா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய் இல்
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ெவௗவல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$பr.08.084
பருவத்துப் பல் மாண் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேசறலின் காண்ைட $பr.08.085
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேதாட்டி எள்ள யும்
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $பr.08.086
ெசருவம் ெசயற்கு என்ைன முன்ைன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $பr.08.087
அருள்வயினான் தூங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைகயால்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.08.088
நிைரவைள ஆற்று இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) $பr.08.089
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.)
வைரயகத்தால் $பr.08.090

தளி ெபருகும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிைனய $பr.08.091
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகாளக் குைறயா
மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.08.092
குளி! ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அளறு
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.08.093
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) நளி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெஞம!ந்த $பr.08.094
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மல!ப் ெபரு வழி $பr.08.095
சீறடியவ! சாறு ெகாள எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.08.096
ேவறுபடு சாந்தமும் வறுபடு

புைகயும் $பr.08.097
ஆறு ெசல் வளியின் அவியா விளக்கமும் $பr.08.098
நாறு கமழ் வயும்

கூறும் இைச முழவமும் $பr.08.099
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாrயும் $பr.08.100
பிணிமுகம் உளப்படப் பிறவும் ஏந்தி $பr.08.101
அரு வைரச் ேசராத் ெதாழுந! $பr.08.102
கனவின் ெதாட்டது ைக பிைழயாகாது $பr.08.103
நனவின் ேசஎப்ப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நளி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ைவைய $பr.08.104
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணிக என வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள்ேவாரும்
$பr.08.105
கரு வயிறு உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
கடம்படுேவாரும் $பr.08.106
ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் ெசவி
சா!த்துேவாரும் $பr.08.107

ஐ அம! அடுக என அருச்சிப்ேபாரும் $பr.08.108
பாடுவா! பாணிச் சீரும் ஆடுவா! அரங்கத் தாளமும் $பr.08.109
மஞ்சு ஆடு மைல முழக்கும் $பr.08.110
துஞ்சாக் கம்பைல $பr.08.111
ைபஞ் சுைனப் பாஅய் எழு பாைவய! $பr.08.112
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் அல! முகத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$பr.08.113
தாட் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேதாட் தமனியக் கய மல! $பr.08.114
எம் ைகப் பதுமம் ெகாங்ைகக் கய முைக $பr.08.115
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ெசல் ந!த்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $பr.08.116
புனற் தாமைரெயாடு_ெப.(தாமைர_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புலம் ேவறுபாடுறாக்
$பr.08.117
கூ! எயிற்றா! குவிமுைலப் பூெணாடு $பr.08.118
மாரன் ஒப்பா! மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.) அணி கலவி $பr.08.119
அrைவய! அமி!த பானம் $பr.08.120
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) மாக்கள் உவைக அமி!து_ெப.(அமி!து_ெப.) உய்ப்ப
$பr.08.121
ைமந்த! மா!வம் வழி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.08.122
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தளி! ேமனியா! ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) த!ப்ப
$பr.08.123
என ஆங்கு $பr.08.124
உடம் புண! காதலரும் அல்லாரும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.08.125

கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம! ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) கடி நக! ேபண
$பr.08.126
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிேலாள்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.08.127
ெநறி ந! அருவி அசும்பு உறு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $பr.08.128
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வறப்பினும் மன்னுகமா $பr.08.129
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்றம் நினக்கு $பr.08.130
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) துளங்காைம வடவயின் நிவந்து
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.09.01
அரு நிைல உய! ெதய்வத்து அணங்குசால் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.09.02
உருமுச் சூழ் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) உய!ந்தவ!
உடம்பட $பr.09.03
எr மல!த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இைற வழ்த்த

ெபரு வாr $பr.09.04
விr சைடப் ெபாைற ஊழ்த்து விழு நிக! மல! ஏய்ப்ப $பr.09.05
தணிவுறத் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி நிைலச்
சலதாr $பr.09.06
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்ேதாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.09.07
ைம இரு நூற்று இைம உண்கண் மான் மறிேதாள்
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்று $பr.09.08
ஐ இருநூற்று ெமய்ந் நயனத்தவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மல! உண்கண்
$பr.09.09

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலஇெயன மா
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) கா! ஏற்று $பr.09.10
தணி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலயின்று தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று
$பr.09.11
நான்மைற விrத்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச விளக்கும் $பr.09.12
வாய்ெமாழிப் புலவ! ேகண்மின் சிறந்தது $பr.09.13
காதற் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காமத்துச் சிறந்தது $பr.09.14
விருப்ேபா! ஒத்து ெமய்யுறு புண!ச்சி_ெப.(புண!ச்சி_ெப.) $பr.09.15
புலத்தலின் சிறந்தது கற்ேப அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $பr.09.16
இரத்தலும் ஈதலும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட!.பன்.) உள்ள டாப் $பr.09.17
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) உள்ளதுேவ பண்புறு கழறல் $பr.09.18
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புதிது உண்ட பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) இல் சிவப்புற
$பr.09.19
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுணங்கைறயதுேவ $பr.09.20
ேகள் அணங்குற மைனக் கிளந்துள சுணங்கைற $பr.09.21
சுணங்கைறப் பயனும் ஊடல் உள்ளதுேவ $பr.09.22
அதனால் அகறல் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி
இைழ நல்லா! $பr.09.23
இகல் தைலக்ெகாண்டு துனிக்கும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல!
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $பr.09.24
தள்ளாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இயல்பின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்
ஆய்வந்திலா! $பr.09.25

ெகாள்ளா!_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி!.ம.+அ!_பட!.பன்.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்று பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $பr.09.26
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கைர நூக்கி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.09.27
காழ் ஆரத்து அம் புைக சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தா!_ெப.(தா!_ெப.) மா!பின் $பr.09.28
ேகழ் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ெபாற்ப வருவாைனத் ெதாழாஅ $பr.09.29
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) மாயா
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இைல எம் ேபாலும்
$பr.09.30
ேகழ் இலா!_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ!_பட!.பன்.) மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
உண்ேகா திரு உைடயா! $பr.09.31
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்ேமல் அல்கி நல்கலும் இன்று $பr.09.32
ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எய்யா மகளி!_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
இனிப் $பr.09.33
ெபய்ய உழக்கும் மைழக் கா மற்று ஐய $பr.09.34
கைரயா ெவந் ேநாக்கத்தான் ைக சுட்டி ெபண்டின் $பr.09.35
இகலின் இகந்தாைள அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
தைலக் கண்ணி $பr.09.36
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி ேதாயத் திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடுப்பாைன
$பr.09.37
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என அவற்கு
மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.) அளிப்பாைள $பr.09.38
குறுகல் என்று ஒள்ளிைழ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலாக $பr.09.39
இறுகிறுக யாத்துப் புைடப்ப $பr.09.40

ஒருவ!_ெப.(ஒருவ!_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஒருவ!_ெப.(ஒருவ!_ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மயிேலாடு ஏல $பr.09.41
இருவ!_ெப.(இருவ!_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஏற்பில்
மழைல $பr.09.42
ெசறி ெகாண்ைடேமல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்ந்தன்ேற $பr.09.43
ெவறி ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட!.ஒரு.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $பr.09.44
தா!_ெப.(தா!_ெப.) தா! பிணக்குவா! கண்ணி ஓச்சித் தடுமாறுவா! $பr.09.45
மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.) அணி ெகாங்ைக வா! மத்திைகயாப் புைடப்பா! $பr.09.46
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வrப் பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிவா! $பr.09.47
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மட ேநாக்கம் பிறிதாக ஊத $பr.09.48
நுடங்கு ெநாசி நுசுப்பா! நூழில் தைலக்ெகாள்ள $பr.09.49
கயம்படு கமழ் ெசன்னிக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இயல் ைகம்மாறுவா!
$பr.09.50
வயம்படு பrப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மா!க்கம் வருவா! $பr.09.51
ேத! அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ெதrபு வருவா!
$பr.09.52
வr சிைல வைளய மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.) உற வாங்குவா! $பr.09.53
வாளி வாளிகள் நிைலெபற மறலுவா! $பr.09.54
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைள ஆழி சுழற்றுவா! $பr.09.55
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீ! மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயலவ! $பr.09.56
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிகு வய ெமாய்ம்பின் $பr.09.57
வைர அகலத்தவைன வானவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $பr.09.58

மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல! உண்கண் $பr.09.59
மட ெமாழியவ! உடன் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பr.09.60
கடி சுைனயுள் குளித்து ஆடுநரும் $பr.09.61
அைற அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுைனயான் $பr.09.62
நறவு உண் வண்டாய் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உள!நரும் $பr.09.63
சிைக மயிலாய்த் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) விrத்து ஆடுநரும் $பr.09.64
ேகாகுலமாய்க் கூவுநரும் $பr.09.65
ஆகுலம் ஆகுநரும் $பr.09.66
குறிஞ்சிக் குன்றவ! மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) தம!
$பr.09.67
வித்தகத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) விைளத்தலான் ெவன் ேவலாற்கு $பr.09.68
ஒத்தன்று தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று $பr.09.69
கடுஞ் சூ! மா முதல் தடிந்து
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$பr.09.70
அடும் ேபாராள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றின்மிைச $பr.09.71
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நவின்ேறா!
அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) ேபா! ெசறுப்பவும் $பr.09.72
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயின்ேறாைரப் பாண!_ெப.(பாண!_ெப.) ெசறுப்பவும்
$பr.09.73
வல்லாைர வல்லா! ெசறுப்பவும் $பr.09.74
அல்லாைர அல்லா! ெசறுப்பவும் ஓ! ெசால்லாய் $பr.09.75
ெசம்ைமப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.09.76

தடாகம் ஏற்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுைனப் பாங்க! $பr.09.77
படாைக
நின்றன்று_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+உ_பட!.ஒரு.)
$பr.09.78
ேமஎ எஃகினைவ $பr.09.79
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உய!த்த
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) சான்றைவ $பr.09.80
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) இைண ெநறியூடு அற்பு இைணக் கிழைம $பr.09.81
நயத் தகு மரபின் வியத் தகு குமர $பr.09.82
வாழ்த்திேனம் பரவுதும் தாழ்த்துத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $பr.09.83
நயத்தலின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் அடியுைற
$பr.09.84
பயத்தலின் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) நாள்ெதாறும்
ெபாலிந்ேத $பr.09.85
மைலவைர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அழி
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$பr.10.001
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைர காணாக் கடல்தைலக்
கூட $பr.10.002
நில வைர அல்லல் நிழத்த விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.10.003
பலவுறு ேபா!ைவப் பரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மூஉய் $பr.10.004
வr அr ஆணு முகிழ் விr சிைனய $பr.10.005
மாந் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) தளிெராடு வாைழயிைல
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.10.006

ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவா ஓைச அைறயூஉ
பைற அைறயப் $பr.10.007
ேபாந்தது ைவையப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.10.008
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மண்டி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
புrவான் சனம் மண்டி $பr.10.009
தாளித ெநாய்ந் நூல் சரணத்த! ேமகைல $பr.10.010
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுகத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இடீஇ $பr.10.011
ெநய்த்ேதா! நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அரக்கின் நெரக்கி யாைவயும் $பr.10.012
முத்து ந!ச் சாந்து அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூஉய்த் தத்தி $பr.10.013
புக அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாங்குஉைளப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல்
மாவும் $பr.10.014
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வrனும் மீ து
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவழப் பிணவும் $பr.10.015
அகவரும் பாண்டியும் அத்திrயும் ஆய் மாச் $பr.10.016
சகடமும் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஆ! சிவிைகயும் பண்ணி $பr.10.017
வைக வைக ஊழ் ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி $பr.10.018
முதிய! இைளய!_ெப.(இைளய!_ெப.) முைகப் பருவத்த! $பr.10.019
வதி மண வம்பு அல! வாய் அவிழ்ந்தன்னா! $பr.10.020
இரு திற மாந்தரும் இன்னினிேயாரும் $பr.10.021
விரவு நைரேயாரும் ெவறு நைரேயாரும் $பr.10.022
பதிவத மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) பரத்ைதய!_ெப.(பரத்ைதய!_ெப.) பாங்க!
$பr.10.023
அதி! குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வித்தக! ஆக்கிய தாள $பr.10.024

விதி கூட்டிய இய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேபால
$பr.10.025
பதி எதி! ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரூஉக் கைர
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.10.026
ந! அணி காண்ேபா! நிைர மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஊ!குேவா! $பr.10.027
ேப! அணி நிற்ேபா! ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
தாக்குேவா! $பr.10.028
மா மலி ஊ!ேவா! வயப் பிடி உந்துேவா! $பr.10.029
வ மலி

கான் யாற்றின் துருத்தி குறுகி $பr.10.030
தாம் வழ்வா!

ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தழுவுேவா! தழுவு எதிராது $பr.10.031
யாமக் குைற ஊடல் இன் நைசத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக!ேவா! $பr.10.032
காமக் கணிச்சியால் ைகயறவு வட்டித்து $பr.10.033
ேசமத் திைர வழ்த்துச்

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமளி ேச!குேவா! $பr.10.034
தாம் ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) காதற் கணவ! எதி!ப்பட $பr.10.035
பூ ேமம்பாடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) புைன சுரும்பின்
ேசம $பr.10.036
மட நைடப் பாட்டிய!த் தப்பி தைட
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.10.037
தாம் ேவண்டும் பட்டினம் எய்திக் கைர ேசரும்_ெப.எச்.(ேச!வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.10.038
ஏமுறு நாவாய் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எதி!ெகாள்வா!ேபால் $பr.10.039
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேவண்டும் ைவையப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
எதி!ெகாள் கூடல் $பr.10.040

ஆங்க அணி நிைல மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாங்காம் $பr.10.041
மடப் பிடி கண்டு வயக் கr மால் உற்று $பr.10.042
நடத்த நடவாது நிற்ப மடப் பிடி $பr.10.043
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அைனயாேராடு ஆயா நைட_ெப.(நைட_ெப.)
கrேமல் $பr.10.044
ெசல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மால் உறுப்ப
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
மாடத்துக் $பr.10.045
ைக புைன கிள! ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) காணிய ெவருவுற்று $பr.10.046
ைம புைர மடப் பிடி மட நல்லா! விதி!ப்புற $பr.10.047
ெசய் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒரு.) மதி ெசத்து
சிைததர $பr.10.048
கூம் ைக மத மாக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேதாட்டி ைகந் நவி $பr.10.049
நங்கும் பதத்தால் உருமுப் ெபய!த்தந்து $பr.10.050
வாங்கி முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயப் பிடி
கால்ேகாத்து $பr.10.051
சிறந்தா! நடுக்கம் சிறந்தா! கைளயல் $பr.10.052
இைதயும் கயிறும் பிைணயும் இrயச் $பr.10.053
சிைதயும் கலத்ைதப் பயினான் திருத்தும் $பr.10.054
திைச அறி நகானும் ேபான்ம் $பr.10.055
பருக் ேகாட்டு யாழ்ப் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பாடேலாடு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பr.10.056

அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) அழிப்ப
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மனக் ேகாட்ைடய!
$பr.10.057
ஒன்ேறாடு இரண்டா முன்ேதறா! ெவன்றியின் $பr.10.058
பல் சனம் நாணிப் பைதபைதப்பு மன்னவ! $பr.10.059
தண்டம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) தைலஇத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றைவ $பr.10.060
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி $பr.10.061
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிகழ்ச்சியும் ேபான்ம்
$பr.10.062
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கைனந்து எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கண்ணின் களி எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.10.063
ஊ! மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பாரவ! நிைல $பr.10.064
கள்ளின் களி எழக் காத்தாங்கு அல! அஞ்சி $பr.10.065
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைள எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊக்கத்தான் உள் உள் $பr.10.066
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மத! நடுக்கிப் பா! அல!
தூற்றக் $பr.10.067
கரப்பா! களி மதரும் ேபான்ம் $பr.10.068
கள்ெளாடு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைர
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.10.069
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தரும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.10.070
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாருது ெமலிந்தா! திமில் விட $பr.10.071

கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெபாருத அகிலின் ஆவி கா
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.10.072
நகில் முகடு ெமழுகிய அளறு மைட திறந்து $பr.10.073
திைக முழுது கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அகடு கழி மதியின் $பr.10.074
உைற கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குந! $பr.10.075
அரவு ெசறி உவவு மதிெயன அங்ைகயில் தாங்கி $பr.10.076
எறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலிய! $பr.10.077
மதி உண் அரமகெளன ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) வாய் மடுப்ப $பr.10.078
மீ ப்பால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபா!க்குந! பூப்
பால் $பr.10.079
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) சூழ்ப்பக்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) முறுக்குந! $பr.10.080
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குங்குமச் ெசழுஞ் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) $பr.10.081
பங்கம் ெசய் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பல பளிதம் $பr.10.082
மறுகுபட அைற புைர அறு குழவியின் $பr.10.083
அவி அம! அழெலன அைரக்குந! $பr.10.084
நத்ெதாடு நள்ளி நைட_ெப.(நைட_ெப.) இறவு வய வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
$பr.10.085
வித்தி அைலயில் விைளக_வியங்.வி.மு.(விைள_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பா! $பr.10.086
இல்லது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இளிவரவு
கூறாமுன் $பr.10.087
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ெவஃகி விைன
ெசய்வா!_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ!_பட!.பன்.) $பr.10.088

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ! மணியின் வண! குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பr.10.089
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் துவ! பல ஊட்டிச் சலம் குைடவா! $பr.10.090
எண்ெணய் கழல இைழ துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பிைசவா! $பr.10.091
மாைலயும் சாந்தும் மதமும் இைழகளும் $பr.10.092
ேகாலம் ெகாள ந!க்குக் கூட்டுவா! அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.10.093
உண்ணா நறவிைன ஊட்டுவா! ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதாடியா! $பr.10.094
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெதளிர முகமும் வள! முைலக் $பr.10.095
கண்ணும் கழியச்
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட!.ஒரு.) அன்ன
வைக $பr.10.096
ஆட்டு அய!ந்து அr படும் ஐ விைர மாண் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $பr.10.097
அரம் தின் வாய் ேபான்ம் ேபான்ம் ேபான்ம் $பr.10.098
பின்னும் மல!க் கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.10.099
தண்டித் தண்டின் தாய்ச் ெசல்வாரும் $பr.10.100
கண்டல் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) திைர நுைர தூவாரும்
$பr.10.101
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட!.பன்.) திமிலின் விைர புனேலாடு
ஒய்வாரும் $பr.10.102
ெமய்யது உழவின் எதி! புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மாறு ஆடிப் $பr.10.103
ைபய விைளயாடுவாரும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பாைவய! $பr.10.104

ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏற்பா!
$பr.10.105
இடுவா! மறுப்பா! சிறுகு இைடயா! $பr.10.106
பந்தும் கழங்கும் பல களவு_ெப.(களவு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $பr.10.107
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கைர
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்வாராய் ைமந்த!
$பr.10.108
ஒளிறு இலங்கு எஃெகாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மாறு உழக்கி $பr.10.109
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபா! உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
களம்ேபால நாளும் $பr.10.110
ெதளிவு இன்று தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ந!ப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.10.111
மதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கால் சீப்ப கூடல்
$பr.10.112
வதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாறும் ெதாழிலான் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $பr.10.113
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணி நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைக மாைலப் பூ ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.10.114
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணி ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) சுட! இைழ நித்திலம்
$பr.10.115
பாடுவா! பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பரவல் பழிச்சுதல் $பr.10.116
ஆடுவா! ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அம!ந்த_ெப.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ !ப் பாணி $பr.10.117
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கமழ் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அளி வழக்கம்
எல்லாமும் $பr.10.118

பண் ெதாட! வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதி!
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊத $பr.10.119
ெகாண்டிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கதுப்பின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஊத
$பr.10.120
ெதன் திைச ேநாக்கித் திrத!வாய் மண்டு கால் சா!வா $பr.10.121
நளி! மைலப் பூங்ெகாடித் தங்குபு
உகக்கும்_ெப.எச்.(உக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.10.122
பனி வள! ஆவியும் ேபான்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பr.10.123
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூய பனிநருடன்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.10.124
கால் திrய ஆ!க்கும் புைக $பr.10.125
இலம்படு புலவ!_ெப.(புலவ!_ெப.) ஏற்ற ைக ெஞமரப் $பr.10.126
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசாr வழுதியின் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைற
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.10.127
ெசய்யில் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பரப்பும் ெசய் விைன ஓயற்க $பr.10.128
வருந்தாது_எதி!.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய! கூடல் $பr.10.129
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைற அைற இைச வயிrய!
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) $பr.10.130
ஒருங்கு அம! ஆயெமாடு ஏத்தின! ெதாழேவ $பr.10.131
விr கதி! மதியெமாடு_ெப.(மதியம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
விசும்பு புண!ப்ப $பr.11.001

எr சைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) தைலெயனக் கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.11.002
ெதரு இைடப்படுத்த மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஒன்பதிற்று இருக்ைகயுள்
$பr.11.003
உருெகழு ெவள்ளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றியல்
ேசர $பr.11.004
வருைடையப் படிமகன் வாய்ப்ப ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதr $பr.11.005
புந்தி மிதுனம் ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புல!
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) $பr.11.006
அங்கி உய! நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் $பr.11.007
இல்லத் துைணக்கு உப்பால் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைற யாமன்_ெப.(யாமன்_ெப.) $பr.11.008
வில்லின் கைட மகரம் ேமவ பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஒல்ைல $பr.11.009
மதியம் மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு நாளில் வாய்ந்த
$பr.11.010
ெபாதியில் முனிவன் புைர வைரக் கீ றி $பr.11.011
மிதுனம் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விr கதி!
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $பr.11.012
எதி! வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) இையக என
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்றால் $பr.11.013
புைர ெகழு ைசயம் ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தாழ $பr.11.014
ெநrதரூஉம் ைவையப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.11.015
வைரயன புன்னாகமும் $பr.11.016
கைரயன சுரபுன்ைனயும் $பr.11.017

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைறஇய சண்பக நிைர தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $பr.11.018
மைனமாமரம் வாள்வரம்

$பr.11.019
சிைன வள! ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) கணவிr கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$பr.11.020
தாய ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தெயன மலரா
$பr.11.021
ஊைத அவிழ்த்த உைட இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $பr.11.022
ேவய் பயில் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அருவி தூ!த்தரப் $பr.11.023
பாய் திைர உந்தித் தருதலான் ஆய் ேகால் $பr.11.024
வயவ! அr மல!த் துைற என்ேகா $பr.11.025
அr மல! மீ ப் ேபா!ைவ ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாழ் மா!பின் $பr.11.026
திைர நுைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெபாகுட்டுத் ேதம் மணச் சாந்தின்
$பr.11.027
அrைவயது தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) என்ேகா கள் உண்ணூஉப் $பr.11.028
பருகு படி மிடறு என்ேகா ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $பr.11.029
திருமருத ந!ப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துைற. $பr.11.030
ஆம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நிைற மதி அல!தரு பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேபால்
$பr.11.031
நாளின் நாளின் நளி வைரச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெதாட்டு $பr.11.032
நிலவுப் பரந்தாங்கு ந! நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.11.033

உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
பகர_குைற.எச்.(பக!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓம்பு
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) $பr.11.034
வழியது பக்கத்து அமர! உண்டி $பr.11.035
மதி நிைறவு அழிவதின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) சுருங்க $பr.11.036
எண் மதி நிைற உவா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மதி ேபால $பr.11.037
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) குைறபடுதல் காணுந! யாேர $பr.11.038
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கல்
ஊ!ந்த_ெப.எச்.(ஊ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாண் இைழ ைவைய
$பr.11.039
வயத் தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) இரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.11.040
மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னா! மைறயில் புண! ைமந்த! $பr.11.041
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கள விட்டு ைகெகாள் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உற்ெறன
$பr.11.042
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைய மா மைல விட்டு
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பr.11.043
இல்லத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தனிச் ேசறல் இளிவரல் $பr.11.044
என ஆங்கு $பr.11.045
கைட அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்டு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாைளக்
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $பr.11.046
பைடெயாடும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய!வாைனச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $பr.11.047
இைட ெநறித் தாக்குற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுைர $பr.11.048

ஆடற்கு ந! அைமந்தது யாறு $பr.11.049
ஆற்று அணி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விதி!ப்ேபா!
மிளி! $பr.11.050
குந்தம் ஏந்துேவா! ெகாள்வா! ேகால் ெகாள்ளக் $பr.11.051
ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத! ஏறுேவா! புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஏ!
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) $பr.11.052
பைடக் ைகம்மாைவ ெவள்ள ந! நத்தத்துள்
ஊ!பு_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $பr.11.053
ஊ!பு_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) உழக்குநரும் கண் ஆரும்
சாயற் கழித் $பr.11.054
துரப்ேபாைர வண்ண ந! கரந்த வட்டு விட்டு எறிேவாரும் $பr.11.055
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) வரு மாைலயின் வட்டிப்ேபாைரத் $பr.11.056
துணி பிண!_ெப.(பிண!_ெப.) மருப்பின் ந! எக்குேவாரும் $பr.11.057
ெதr ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நல்லா! தம் ேகளி!த் திைளக்கும் $பr.11.058
உருெகழு ேதாற்றம் உைரக்குங்கால் நாளும் $பr.11.059
ெபாரு களம் ேபாலும் தைகத்ேத பr
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.11.060
பாய் ேதரான் ைவைய அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) $பr.11.061
ந! அணி ெவறி ெசறி மல! உறு கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $பr.11.062
தா!_ெப.(தா!_ெப.) வைர அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏ! அணி ேந! இைழ $பr.11.063
ஒளி திகழ் தைக வைக ெசறி ெபாறி $பr.11.064
புைன விைனப் ெபாலங் ேகாைதயவெராடு $பr.11.065
பாக! இைற வைழ மது நுக!பு களி
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.11.066

நாகrன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வள விைன வயவு_ெப.(வயவு_ெப.) ஏற நளி
புண!மா! $பr.11.067
காrைக மது ஒருவrன் ஒருவ!_ெப.(ஒருவ!_ெப.) கண்ணின் கவ!புற
$பr.11.068
சீ! அைம பாடற் பயத்தால் கிள! ெசவி ெதவி $பr.11.069
உம்ப!_ெப.(உம்ப!_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளி கிள!
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ!பு_வி.எச்.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
$பr.11.070
அம்பி கரவா வழக்கிற்ேற ஆங்கு அைத $பr.11.071
கா! ஒவ்வா ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) கலங்கித் ெதளிவரல் $பr.11.072
ந! ஒவ்வா ைவைய நினக்கு $பr.11.073
கைனக்கும் அதி!குரல் கா! வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.11.074
பனிப் படு ைபதல் விதைலப் பருவத்து $பr.11.075
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) காயா நளி மாrப் பின்
குளத்து_ெப.(குளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பr.11.076
மா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மறு நிைற ஆதிைர
$பr.11.077
விrநூல் அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) விழவு
ெதாடங்க_குைற.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.11.078
புr நூல் அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஏற்ப $பr.11.079
ெவம்பாதாக வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நில வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) என
$பr.11.080
அம்பா ஆடலின் ஆய் ெதாடிக் கன்னிய! $பr.11.081

முனித் துைற முதல்விய! முைறைம காட்ட $பr.11.082
பனிப் புல!பு ஆடி பரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அருவியின் $பr.11.083
ஊைத ஊ!தர உைற சிைற ேவதிய! $பr.11.084
ெநறி நிமி! நுடங்கு அழல் ேபணிய சிறப்பின் $பr.11.085
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) மகளி!_ெப.) ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) அணி புல!த்தர
$பr.11.086
ைவைய நினக்கு மைட வாய்த்தன்று $பr.11.087
ைமயாடல் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மழ
புலவ!_ெப.(புலவ!_ெப.) மாறு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.11.088
ெபாய் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆடும் புண!ப்பின்
அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.)
$பr.11.089
த எrப் பாலும் ெசறி தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முன் பற்றிேயா $பr.11.090
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அருகா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தவத் ைதந் நராடுதல் $பr.11.091
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைரத்தி ைவைய நதி $பr.11.092
ஆயிைட மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ! மட
மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) ேநாக்கினாள் $பr.11.093
ேவய் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.11.094
சாய் இைழ பிண்டித் தளி! காதில் ைதயினாள் $பr.11.095
பாய் குைழ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பகலாகத் ைதயினாள் $பr.11.096

குவைளக் குைழக்காதின் ேகாலச் ெசவியின் $பr.11.097
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) ெசrஇ நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
விழி பைடத்தாள் என்று $பr.11.098
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) விழியா நிைற திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) இட்டாேள
$பr.11.099
ெகாற்றைவ ேகாலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓ! ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) $பr.11.100
பவள வைள ெசறித்தாட் கண்டு அணிந்தாள் பச்ைசக் $பr.11.101
குவைளப் பசுந் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.11.102
கல்லகாரப் பூவால் கண்ணி ெதாடுத்தாைள $பr.11.103
நில்லிகா என்பாள்ேபால் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ெதாடுத்தாேள $பr.11.104
மல்லிகா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வளாய் $பr.11.105
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) தழுவா தாவு ந! ைவையயுள் $பr.11.106
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில் கடும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைக வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பr.11.107
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடு புைண
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.11.108
ேநrைழ நின்றுழிக் கண் நிற்ப ந! அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.)
$பr.11.109
தாழ்வுழி உய்யாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவண்டும் ஆறு உய்ப்ப $பr.11.110
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.)
பின் ெதாடரூஉ $பr.11.111

தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி!.ம.+ஆள்_பட!.ஒரு.) தாங்கி
தனிச் ேசறல் $பr.11.112
ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்ெறடுப்பத் தாக்கிற்ேற $பr.11.113
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கா! ந!
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.11.114
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தக்காய் ைதந் ந! நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெதளிந்தாய்
என்மாரும் $பr.11.115
கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அைம ைக வாங்காக் காதல!ப் புல்ல $பr.11.116
விழுத் தைக ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ேவண்டுதும் என்மாரும் $பr.11.117
பூ வழ்
 அrயின் புலம்பப் ேபாகாது $பr.11.118
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வழ்வா!

ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
எய்துக_வியங்.வி.மு.(எய்து_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்மாரும் $பr.11.119
கிழவ!_ெப.(கிழவ!_ெப.) கிழவிய! என்னாது ஏழ்காறும் $பr.11.120
மழ ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல்லற் ேகள் மன்னுக
என்மாரும் $பr.11.121
கண்டா!க்குத் தாக்கு அணங்கு இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைக காண்மின்
$பr.11.122
பண்டாரம் காமன் பைட உவள் கண் காண்மின் $பr.11.123
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ெநய் தாழ் ேகாைதயவ! விலக்க நில்லாது $பr.11.124
பூ ஊது வண்டினம் யாழ்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாைள ேகண்மின்
$பr.11.125

ெகாைளப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதrதரக் ெகாளுத்தாமல்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.11.126
கிைளக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உைழச் சுரும்பின்
ேகழ் ெகழு பாைல இைச $பr.11.127
ஓ!மின் பண் கண்டு திறன் எய்தாப் பண் தாளம் ெபறப் $பr.11.128
பாடி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன் இைசத்
தாளம் ெகாைள சீ !க்கும் $பr.11.129
விrத்து ஆடும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தும்பியினம் காண்மின்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வழ்
 பூ $பr.11.130
ெநrத்தாைள முைன ெகழு சின ெநஞ்சின் முன்
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.11.131
பின்னும் கைன வரல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) காய்
சினத்து இயல் காண்மின் $பr.11.132
என ஆங்கு $பr.11.133
இன்ன பண்பின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைதந் நராடல் $பr.11.134
மின் இைழ நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ேமம்பட்ட $பr.11.135
கன்னிைம கனியாக் ைகக்கிைளக் காம $பr.11.136
இன் இயல் மாண் ேத!ச்சி இைச பrபாடல் $பr.11.137
முன் முைற ெசய் தவத்தின் இம் முைற இையந்ேதம் $பr.11.138
மறு முைற அைமயத்தும் இையக $பr.11.139
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந! ைவைய நயத் தகு நிைறேய $பr.11.140
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு மின்ெனாடு வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பr.12.001

விளிவு இன்று கிைளெயாடு ேமல் மைல
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.12.002
தளி ெபாழி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) தத! மல! தாஅய் $பr.12.003
ஒளி திகழ் உத்தி உருெகழு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $பr.12.004
அகரு வைழ ெஞைம ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.12.005
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி $பr.12.006
நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முன்னியது ேபாலும் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ந!
$பr.12.007
வளி_ெப.(வளி_ெப.) வரல் ைவைய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.12.008
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதுைர மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
ெபாரூஉம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மல! தாஅய் $பr.12.009
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைய யாறு எனக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.12.010
மின் அவி! ஒளி இைழ ேவயுேமாரும் $பr.12.011
ெபான் அட!ப் பூம் புைன திருத்துேவாரும் $பr.12.012
அகில்ெகழு சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) மாற்றி ஆற்றப் $பr.12.013
புைகெகழு சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) பூசுேவாரும் $பr.12.014
கா! ெகாள் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கதுப்பு அைமப்ேபாரும் $பr.12.015
ேவ! பிணி பல் மல! ேவயுேமாரும் $பr.12.016
புட்டகம் ெபாருந்துவ புைனகுேவாரும் $பr.12.017
கட்டிய கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) அணி காழ் ெகாள்ேவாரும் $பr.12.018
வாச நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் ஆடி வான்_ெப.(வான்_ெப.)
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $பr.12.019

மாசு அறக் கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் $பr.12.020
ேதசும் ஒளியும் திகழ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பr.12.021
வாச மணத் துவ! வாய்க் ெகாள்ேவாரும் $பr.12.022
இடு புண! வைளெயாடு ெதாடு ேதாள்வைளய! $பr.12.023
கட்டு வடக் கழலின! மட்டு மாைலய! $பr.12.024
ஓசைன கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாச
ேமனிய! $பr.12.025
மட மா மிைசேயா! $பr.12.026
பிடிேமல் அன்னப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட அைனேயா! $பr.12.027
கடு மா கடவுேவாரும் களிறுேமல் ெகாள்ேவாரும் $பr.12.028
வடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத! மா
முள்_ெப.(முள்_ெப.) பாய்க்குநரும் $பr.12.029
விைரபு விைரபு மிைக மிைக ஈண்டி $பr.12.030
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தைலத்தைல
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூடல் $பr.12.031
உைரதர
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ைவைய ந! ைவையக் $பr.12.032
கைர தர
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
காண்பவ! ஈட்டம் $பr.12.033
நிவந்தது நத்தம் கைரேமலா நத்தம் $பr.12.034
கவ!ந்தது ேபாலும் காண்பவ! காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $பr.12.035
முன் துைற நிைற அணி நின்றவ! ெமாழி ெமாழி $பr.12.036

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பலபல உடன் எழுந்தன்று அைவ $பr.12.037
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதrயக் ேகட்குந! யா! அைவ $பr.12.038
கில்லா ேகள்வி ேகட்டன சிலசில $பr.12.039
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குழலின் ஒலி
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழவு இமிழ் $பr.12.040
மத்தr தடாr தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) மகுளி $பr.12.041
ஒத்து அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) சீ! தூக்கி
ஒருவ!_ெப.(ஒருவ!_ெப.) பிற்படா! $பr.12.042
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேந! இைற
முன்ைகயால் $பr.12.043
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தக அrைவய! அளத்தல் காண்மின் $பr.12.044
நாணாள்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நயன் இல் பரத்ைதயின் $பr.12.045
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டு துறந்தான் என
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $பr.12.046
யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நத்தத்து
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி $பr.12.047
ேசண ெவrநின் சிறந்தாேனாடு ஏறினாள் $பr.12.048
நாணுக் குைறவு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட!.ஒரு.) நங்ைக மற்று
என்மரும் $பr.12.049
ேகாட்டியுள் ெகாம்ப! குவி முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேநாக்குேவான் $பr.12.050
ஓட்ைட மனவன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) இலி என்மரும் $பr.12.051
ெசாrந்ததூஉம் ெசாற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திrந்தாள்
$பr.12.052

ெநந்சத்ைத_ெப.(ெநந்சு_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நத்தாள் ெநறி
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட!.ஒரு.) பின் நிைற $பr.12.053
அஞ்சிக் கழியாேமா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உற்றால் என்மரும் $பr.12.054
பூண் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேநாக்கிப் புண! முைல_ெப.(முைல_ெப.) பா!த்தான்
உவன் $பr.12.055
நாணாள் அவைன இந் நாrைக என்மரும் $பr.12.056
அமி!து_ெப.(அமி!து_ெப.) அன ேநாக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
பா!ப்ப $பr.12.057
கமழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலாப் புைடத்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மா!பில்_ெப.(மா!பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $பr.12.058
இைழயிைனக் ைக யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி $பr.12.059
பிைழயிைன என்ன பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஒன்றும் காணான் $பr.12.060
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தூயவைனக் காண்மின் $பr.12.061
பா!த்தாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) நிைன என பா!த்தவைளப் $பr.12.062
ெபாய்ச் சூளாள் என்பது அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி!.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.12.063
ெமய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறுவாைன ெமல்_இயல் ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
என்று $பr.12.064
ஒல்லுவ ெசால்லாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைர வழுவச் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.12.065
உைறத்தும் ெசறுத்தும் உண!த்துவாைனப் $பr.12.066
$பr.12.067

பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வண்ண ந! பூrத்த வட்டு
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.12.068
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் எறி ேநாக்கம் பட்ட புண்
$பr.12.069
பாய் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசார பைக இன்று உளம் ேசார $பr.12.070
மல் ஆ! அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) வடு அஞ்சி மம்ம!
கூ!ந்து_வி.எச்.(கூ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.12.072
எல்லாத் துனியும் இறப்ப தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$பr.12.073
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏ! எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ேச!வித்தல் எஞ்ஞான்றும் $பr.12.074
வல்லதால் ைவையப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.12.075
என ஆங்கு $பr.12.076
மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) ெமௗவல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்
சண்பகம் $பr.12.077
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) கழுந! அரவிந்தம் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
$பr.12.078
குல்ைல வகுளம் குருக்கத்தி பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) $பr.12.079
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இண! நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நறவம் சுரபுன்ைன
$பr.12.080
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரு சா! கைர கலிழ
$பr.12.081
ேதறித் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறி
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $பr.12.082

பாைறப் பரப்பில் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.12.083
துறக்கத்து எழிைலத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந! நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காட்டும்
$பr.12.084
கா! அடு காைல_ெப.(காைல_ெப.) கலிழ் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குருதித்ேத
$பr.12.085
ேபா! அடு தாைனயான் யாறு $பr.12.086
சுடு ந! விைனக் குைழயின் ஞாலச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.12.087
கடி மல!ப் பிண்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதில் ெசrஇ $பr.12.088
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மல!ப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ேபால நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.12.089
அடிேமல் அடிேமல் ஒதுங்கி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைகக் $பr.12.090
காrைக ஆகத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணி திருத்தினாள் $பr.12.091
ேந! இைற முன்ைக நல்லவள் ேகள் காண்மின் $பr.12.092
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேச! மல! ேபால் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந! நிைறந்தன்று
$பr.12.093
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) என மூதூ! மலிந்தன்று
அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) உைர $பr.12.094
உைரயின் உய!ந்தன்று கவின் $பr.12.095
ேபா! ஏற்றன்று நவின்று தகரம் $பr.12.096
மா!பு_ெப.(மா!பு_ெப.) அழி சாந்தின் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அளறு பட்டன்று
$பr.12.097
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெபாசி புனலின் கைர கா! ஏற்றன்று $பr.12.098
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆங்க $பr.12.099

இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூ! $பr.12.100
நன்பல நன்பல நன்பல ைவைய $பr.12.101
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ்
ெகாள்ளாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒரு.) இம் மல!
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலேக $பr.12.102
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர ஊ!ந்த_ெப.எச்.(ஊ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்குல் ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $பr.13.01
அணி வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புைன முடி $பr.13.02
இறு வைர இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அருவியின் $பr.13.03
நிறெனாடு மாறும் தா!_ெப.(தா!_ெப.) புள்ளுப் ெபாறி புைன
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $பr.13.04
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அளி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் மதி அணி
ெகாளத் $பr.13.05
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணங்குைட ேநமி
மால் $பr.13.06
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) வாய்த்தலின் இரு விசும்பு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.13.07
இரு ேவறு மண்டிலத்து இலக்கம் ேபால $பr.13.08
ேநமியும் வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் $பr.13.09

கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மின் அவி!
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் $பr.13.10
அருவி உருவின் ஆரெமாடு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.13.11
திரு வைர அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ெதாழுேவா!க்கு $பr.13.12
உrது அம! துறக்கமும் உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.13.13
சுைவைம இைசைம ேதாற்றம் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ஊறு $பr.13.14
அைவயும் நேய அடு ேபா! அண்ணால் $பr.13.15
அைவஅைவ ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருவியும் நேய $பr.13.16
முந்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கூறிய ஐந்தனுள்ளும் $பr.13.17
ஒன்றனில் ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விசும்பும்
நேய $பr.13.18
இரண்டின் உணரும் வளியும் நேய $பr.13.19
மூன்றின் உணரும் தயும் நேய $பr.13.20
நான்கின் உணரும் நரும் நேய $பr.13.21
ஐந்துடன் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலனும் நேய
$பr.13.22
அதனால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மருங்கின்று மூ ஏழ் உலகமும்
$பr.13.23
மூலமும் அறனும் முதன்ைமயின்
இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.13.24
காலமும் விசும்பும் காற்ெறாடு கனலும் $பr.13.25

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் $பr.13.26
மின் அவி! சுட! மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விrத்த
$பr.13.27
கைவ நா_ெப.(நா_ெப.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைலக் காண்பின் ேசக்ைகத்
$பr.13.28
துளவம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிதுயிேலானும்
$பr.13.29
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தாைனயால் $பr.13.30
திறன் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரூஉம்
அவ!_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ!_பட!.பன்.) உயி! அகற்றும் $பr.13.31
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிகு வலி ஒலி ெபாலிபு அகழ் புழுதியின் $பr.13.32
நிறன் உழும் வைள வாய் நாஞ்சிேலானும் $பr.13.33
நானிலம் துளக்கு அற முழு முதல் நாற்றிய $பr.13.34
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அணி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மடற் ேப! அணி $பr.13.35
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.13.36
மூஉரு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலபிr
ஒருவைன $பr.13.37
பட! சிைறப் பல் நிறப் பாப்புப் பைகையக் $பr.13.38
ெகாடிெயனக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாடாச் ெசல்வைன $பr.13.39
ஏவல் இன் முது ெமாழி கூறும் $பr.13.40
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய! ெகாடிச் ெசல்வ
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புகழைவ $பr.13.41

கா! மல!ப் பூைவ கடைல இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$பr.13.42
அைவ ஐந்தும் உறழும் அணி கிள! ேமனிைய $பr.13.43
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வாய்ெமாழி அதி!பு வான்_ெப.(வான்_ெப.)
முழக்குச் ெசல் $பr.13.44
அைவ நான்கும் உறழும் அருள் ெசறல் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ெமாழி $பr.13.45
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அைவ மூன்றும் $பr.13.46
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழலின் நிழலைவ
$பr.13.47
இருைம விைனயும் இல ஏத்துமைவ $பr.13.48
ஒருைம விைன ேமவும் உள்ளத்திைன $பr.13.49
அைட இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள் இதழ்த்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $பr.13.50
அடியும் ைகயும் கண்ணும் வாயும் $பr.13.51
ெதாடியும் உந்தியும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணி வலயமும் $பr.13.52
தாளும் ேதாளும் எருத்ெதாடு ெபrைய $பr.13.53
மா!பும் அல்குலும் மனத்ெதாடு பrைய $பr.13.54
ேகள்வியும் அறிவும் அறத்ெதாடு நுண்ணிைய $பr.13.55
ேவள்வியும் மறனும் விருப்ெபாடு ெவய்ைய $பr.13.56
அறாஅ ைமந்தின் ெசறாஅச் ெசங்கண் $பr.13.57
ெசரு மிகு திகிrச் ெசல்வ ெவல் ேபா! $பr.13.58

எr நைக இைட இடுபு இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா!ப் $பr.13.59
புr மல!த் துழாஅய் ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மா!பிேனாய் $பr.13.60
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என
நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி ெதாழுதெனம் $பr.13.61
பல் மாண் அடுக்க இைறஞ்சிெனம் வாழ்த்திெனம் $பr.13.62
முன்னும் முன்னும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் தவப் பயத்தால்
$பr.13.63
இன்னும் இன்னும் எம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) இதுேவ $பr.13.64
கா! மலி கதழ் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்ற $பr.14.01
ந! மலி நிைற சுைன பூ மல!ந்தனேவ $பr.14.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கடம்பின் கமழ்
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.14.03
வண்ண வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி! குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ேபான்றனேவ $பr.14.04
அடியுைறமகளி! ஆடும் ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $பr.14.05
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ேவய் ேபான்றனேவ $பr.14.06
வாைக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூப்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முச்சிய $பr.14.07
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஆ! குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தணந்ேதாைர $பr.14.08

நடன்மின் வாரும் என்பவ! ெசால் ேபான்றனேவ $பr.14.09
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல!க் ெகான்ைறயும் ெபாலந் தா!_ெப.(தா!_ெப.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட!.பன்.)
$பr.14.10
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண! ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைறத் தாயின $பr.14.11
அழுைக மகளி!க்கு_ெப.(மகளி!_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உழுைவ ெசப்ப $பr.14.12
ந! அயல் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநr முைகக்
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $பr.14.13
வா! குைல அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நிைரெதாறும் $பr.14.14
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெகாடிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தைகத் ேதான்றிப் $பr.14.15
பவழத்து_ெப.(பவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூத் தாஅய்
$பr.14.16
கா! மலிந்தன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்று $பr.14.17
ேபா! மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.14.18
சூ! மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட! பைடேயாேய
$பr.14.19
கைற இல் கா! மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன $பr.14.20
நைறயின் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
அம!ந்ேதாேய $பr.14.21
அறு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆறு இரு ேதாளால் ெவன்றி
$பr.14.22

நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல! வள்ளிப் பூ நயந்ேதாேய $பr.14.23
ெகழ இக் ேகளி! சுற்ற நின்ைன $பr.14.24
எழ இப் பாடும் பாட்டு அம!ந்ேதாேய $பr.14.25
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற நின்ைன உட்கிச்
$பr.14.26
சிறந்ேதா! அஞ்சிய சீ ! உைடேயாேய $பr.14.27
இரு பிறப்பு இரு ெபய! ஈர ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பr.14.28
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய! அந்தண!_ெப.(அந்தண!_ெப.) அறன்
அம!ந்ேதாேய $பr.14.29
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆகலின்
அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நின்ைன $பr.14.30
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிபடுவதன்
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) $பr.14.31
இன்னும் இன்னும் அைவ ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$பr.14.32
ெதான் முதி! மரபின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழினும் பலேவ $பr.14.33
புல வைர அறியாப் புகெழாடு
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.15.01
நில வைர தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைலைமயின் ெபயராத் $பr.15.02
ெதாைலயா ேநமி முதல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைச அைமயும்
$பr.15.03
புலவ!_ெப.(புலவ!_ெப.) ஆய்பு
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைன
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $பr.15.04

பல எனின் ஆங்கு அைவ பலேவ பலவினும் $பr.15.05
நிலவைர ஆற்றி நிைற பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஒருங்கு உடன் $பr.15.06
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிகழும் குன்று அைவ சிலேவ
$பr.15.07
சிலவினும் சிறந்தன ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெபட்புறும் $பr.15.08
மல! அகல் மா!பின் ைம படி குடுமிய $பr.15.09
குல வைர சிலேவ குல வைர சிலவினும் $பr.15.10
சிறந்தது கல் அைற கடலும் கானலும் ேபாலவும் $பr.15.11
புல்லிய ெசால்லும் ெபாருளும் ேபாலவும் $பr.15.12
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவறு ேவறு உருவின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இருவ!த் $பr.15.13
தாங்கும் நள் நிைல ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருங்குன்றம் $பr.15.14
நாறு இண!த் துழாேயான் நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அல்லைத $பr.15.15
ஏறுதல் எளிேதா வறு
 ெபறு துறக்கம் $பr.15.16
அrதின் ெபறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் $பr.15.17
எளிதின் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ஏத்துகம் சிலம்ப $பr.15.18
அரா அண! கயந் தைலத் தம்முன் மா!பின் $பr.15.19
மரா மல!த் தாrன் மாண் வரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.15.20
அலங்கும் அருவி ஆ!த்து_வி.எச்.(ஆ!_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இமிழ்பு_குைற.எச்.(இமிழ்_வி.+பு_குைற.எச்.குறி.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.15.21

சிலம்பாறு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ! ெகழு
திருவின் $பr.15.22
ேசாைலெயாடு ெதாட! ெமாழி மாலிருங்குன்றம் $பr.15.23
தாம் வழ்
 காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) வித்துபு விைளக்கும் $பr.15.24
நாமத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நன்கனம் படி
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.15.25
யாமத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐ
இருங்குன்றத்து $பr.15.26
மன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
வளாவ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வள!ெவன $பr.15.27
ெபான் புைன உடுக்ைகேயான்
புண!ந்து_வி.எச்.(புண!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம! நிைலேய $பr.15.28
நிைனமின் மாந்த! ேகண்மின் கமழ் சீ ! $பr.15.29
சுைனெயலாம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுைன சூழ் $பr.15.30
சிைன ெயலாம் ெசயைல மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காய்
கனி $பr.15.31
உறழ நைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண!
மலர_குைற.எச்.(மல!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.15.32
மாேயான் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன் நிைலத்ேத
$பr.15.33
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழுகல்l! கண்டு
பணிமின்ேம $பr.15.34
இருங்குன்று என்னும் ெபய! பரந்ததுேவ $பr.15.35
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி ஞாலத்துத் ெதான்று இயல் புகழது $பr.15.36

கண்டு மய!
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காமக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $பr.15.37
மக முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) மந்தி வைரவைர
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.15.38
முகிழ் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைற நிகழ்வு
காட்ட $பr.15.39
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந!ச் சிைன மட
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவ $பr.15.40
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இைல உதிர குயிலினம் கூவ $பr.15.41
பக! குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாண்டில்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகவுந! $பr.15.42
நா_ெப.(நா_ெப.) நவில் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) முழவு எதி!ந்தன்ன $பr.15.43
சிலம்பின் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) இைச ஓவாது ஒன்னா!க் $பr.15.44
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்டான் ேகழ் இருங்குன்று
$பr.15.45
ைதயலவெராடும் தந்தாரவெராடும் $பr.15.46
ைகம் மகெவாடும் காதலவெராடும் $பr.15.47
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேபணித் திைச ெதாழுதனி! ெசல்மின் $பr.15.48
புவ்வத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணன் $பr.15.49
ெவௗவல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கா!
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேமனியன் $பr.15.50

எவ்வயின் உலகத்தும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $பr.15.51
மன்பது மறுக்கத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கைளேவான் $பr.15.52
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) ேமஎய்
இருங்குன்றத்தான் $பr.15.53
கள் அணி பசுந் துளவினைவ கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குன்றைனயைவ
$பr.15.54
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஒளியைவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைழயைவ
$பr.15.55
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி ெபாலங் ெகாடியைவ $பr.15.56
வள் அணி வைள நாஞ்சிலைவ $பr.15.57
சலம் புr தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஏந்தினைவ $பr.15.58
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வய ேநமியைவ $பr.15.59
வr சிைல வய அம்பினைவ $பr.15.60
புக!_ெப.(புக!_ெப.) இண! சூழ் வட்டத்தைவ புக!_ெப.(புக!_ெப.) வாளைவ
$பr.15.61
என ஆங்கு $பr.15.62
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புrஇ அம் சீ! நாம வாய்ெமாழி $பr.15.63
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) என உைரத்த[லி]ன் எம் உள்
அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்து இைற $பr.15.64
இருங்குன்றத்து அடி உைற இையக என $பr.15.65
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய! இருவைரப் பரவுதும் ெதாழுேத $பr.15.66
கைரேய ைக வண் ேதான்றல் ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) ேபான்ம் என $பr.16.01
ைம படு சிலம்பின் கறிெயாடும் சாந்ெதாடும் $பr.16.02

ெநய் குைட தயிrன் நுைரெயாடும் பிறெவாடும் $பr.16.03
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வயினானும் மீ துமீ து அழியும் $பr.16.04
துைறேய முத்து ேந!பு புண! காழ் மத்தக நித்திலம் $பr.16.05
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன அவி! இைழ கலங்கல் அம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $பr.16.06
வலம் சுழி உந்திய திைண பிr புதல்வ! $பr.16.07
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) முச்சிய முஞ்செமாடு
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.16.08
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) துைணேயாடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் $பr.16.09
தத்து அrக் கண்ணா! தைலதைல வருேம $பr.16.10
ெசறுேவ விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மல! சுமந்து பூ ந! நிைறதலின் $பr.16.11
படு கண் இமிழ் ெகாைள பயின்றன! ஆடும் $பr.16.12
களி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அரங்கின் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.16.13
காேவ சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி! தாெதாடு தைலத்தைல மிகூஉம்
$பr.16.14
நரந்த நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல! நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அளிக்கும்ேம
$பr.16.15
கைரபு ஒழுகு தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனற்கு எதி! விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
அய!வ ேபால் $பr.16.16
கான் அல்_அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $பr.16.17
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண்டு பாடத் திைசதிைசப் பூ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$பr.16.18
பூத்தன்று ைவைய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.16.19

சுருங்ைகயின் ஆயத்தா!
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.16.20
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) முைலப் பட்ட பூ ந! துைடயாள் $பr.16.21
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) வருவாைனக் கண்ேட
$பr.16.22
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) தாைனயின் ஒற்றி
ெபாருந்தைல $பr.16.23
பூத்தனள் நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) எனப் ெபாய் ஆற்றால் ேதாழிய! $பr.16.24
ேதாற்றம் ஓ! ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல! கமழ்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாந்தின் $பr.16.25
நாற்றத்தின் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைகெயாடும் ேபாத்தந்து $பr.16.26
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு எனத் தங்கான்
$பr.16.27
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) களிப் பட்ட
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேதறல் மாற்றி $பr.16.28
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) துைடயாக் குறுகி மரு இனிய! $பr.16.29
பூத்தனள் நங்ைக ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
நாணுதல் $பr.16.30
வாய்த்தன்றால் ைவைய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $பr.16.31
மைலயின் இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி மல்கு இண!ச் சா!ச் சா!க் $பr.16.32
கைர மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேச!ந்து_வி.எச்.(ேச!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கவினி மடவா! $பr.16.33
நைன ேச! கதுப்பினுள் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேபாது ைமந்த! $பr.16.34
மல! மா!பின் ேசா!ந்த மல! இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) தாஅய் $பr.16.35

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் கங்ைக நந்திய $பr.16.36
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபய!ந்த மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ஒத்தல்_ெதா.ெப.(ஒத்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எஞ்ஞான்றும் $பr.16.37
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி! ைவையக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $பr.16.38
கள்ேள புனேல புலவி இம் மூன்றினும் $பr.16.39
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஒளி ேசய்தா ஒளி கிள! உண் கண்
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) $பr.16.40
பல் வr வண்டினம் வாய் சூழ் கவிெனாடும் $பr.16.41
ெசல் ந! வவயின்

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசார பல் ந! $பr.16.42
அடுத்துஅடுத்து ஆடுவா!ப் புல்ல குைழந்து $பr.16.43
வடுப் படு மான்மதச் சாந்து ஆ! அகலத்தான் $பr.16.44
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய் எக்கி நூக்கு உய!பு
தாக்கத் $பr.16.45
ெதாடுத்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசாரும் வைர ேபாலும் ேதாற்றம் $பr.16.46
ெகாடித் ேதரான் ைவையக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $பr.16.47
வைர ஆ!க்கும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கைர $பr.16.48
திைர ஆ!க்கும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $பr.16.49
கண்ணிய! தார! கமழ் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேகாைதய! $பr.16.50
பண்ணிய ஈைகப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்வான் ஆடலால் $பr.16.51
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தும் ேகாைதயும் $பr.16.52

பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைகயும் அவியும் புலராைம
$பr.16.53
மறாஅற்க வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மலிதந்து நத்தம் $பr.16.54
வறாஅற்க ைவைய நினக்கு $பr.16.55
ேதம் படு மல! குைழ பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) வடி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $பr.17.01
ஏந்து இைல சுமந்து சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.17.02
விைட அைர அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) கடிமரம் $பr.17.03
பரவின! உைரெயாடு பண்ணிய இைசயின! $பr.17.04
விrமல! மதுவின் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நைன
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பr.17.05
ேகால் எr ெகாைள நைற புைக ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒருங்கு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.06
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அடி உைற இையந!
$பr.17.07
ேமேலா! உைறயுளும் ேவண்டுந! யாஅ! $பr.17.08
ஒருதிறம் பாண!_ெப.(பாண!_ெப.) யாழின் தங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.09
ஒருதிறம் யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) வண்டின் இமி! இைச
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.10
ஒருதிறம் கண் ஆ! குழலின் கைரபு எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பr.17.11
ஒருதிறம் பண் ஆ! தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச ஊத $பr.17.12

ஒருதிறம் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ! முழவின் இைச
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.13
ஒருதிறம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர
அருவி ந! ததும்ப $பr.17.14
ஒருதிறம் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விறலிய! ஒல்குபு
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.15
ஒருதிறம் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உள!வயின் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பr.17.16
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாைல அம் குரலின் $பr.17.17
நடுகிள! கிழைம நிைற குைற
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.18
ஒருதிறம் ஆடு சீ! மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அr குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.19
மாறுமாறு உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட!.பன்.)
ேபால் மாறு எதி! ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $பr.17.20
மாறு அட்டான் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.17.21
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சான்று பல் புகழ்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.17.22
கூடெலாடு பரங்குன்றின் இைட $பr.17.23
கமழ் நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தின் அவரவ! திைளப்ப $பr.17.24
நணிநணித்து ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேசஎய்ச்
ேசய்த்து $பr.17.25
மகிழ் மிகு ேதஎம் ேகாைதய! கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குஞ்சியின் $பr.17.26

ேசா!ந்து அவிழ் இதழின்
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு இன்று
$பr.17.27
வைச நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயால்
ேவள்வியால் $பr.17.28
திைச நாறிய குன்று அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டுஆண்டு $பr.17.29
ஆவி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ெகழு கமழ் புைக $பr.17.30
வாய்வாய் மீ ேபாய் உம்ப!_ெப.(உம்ப!_ெப.) இைமபு இறப்ப $பr.17.31
ேதயா மண்டிலம் காணுமாறு இன்று $பr.17.32
வைள முன் ைக வணங்கு இைறயா! $பr.17.33
அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைசபு ஒத்தா!
$பr.17.34
தா!_ெப.(தா!_ெப.) மா!பின் தைக இயலா! $பr.17.35
ஈர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இயல் அணியா! $பr.17.36
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ் தூங்குந! பாய்பு உடன்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.17.37
சுைன மல!த் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊதல் எய்தா $பr.17.38
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பரங்குன்றின் அணி $பr.17.39
கீ ேழா! வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வா!
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனாது $பr.17.40

அேரா ேமேலா! இயங்குதலால் வழ்
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெசறு $பr.17.41
உழக்கும் அேரா ெதய்வ விழவும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய!வும் $பr.17.42
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி அணி பரங்
குன்றிற்கும் $பr.17.43
ெதாய்யா விழுச் சீ! வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ைவையக்கும் $பr.17.44
ெகாய் உைள மான் ேத!க் ெகாடித் ேதரான் கூடற்கும் $பr.17.45
ைக ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பr.17.46
என ஆங்கு $பr.17.47
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புட்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $பr.17.48
பிணிமுகம் ஊ!ந்த_ெப.எச்.(ஊ!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவல் ேபா!
இைறவ $பr.17.49
பணி ஒrஇ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.17.50
அணி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பாடுதும்
ெதாழுதும் $பr.17.51
அைவ யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் $பr.17.52
ஏம ைவகல் ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனேவ $பr.17.53
ேபா! எதி!ந்து ஏற்றா! மதுைக மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தப $பr.18.01
கா! எதி!ந்து ஏற்ற கமஞ் சூல் எழிலிேபால் $பr.18.02

ந! நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்ற
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தாங்கு அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$பr.18.03
சூ! நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தபுத்த ேவேலாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.18.04
சீ! நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ெறாடு ேந!
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.18.05
ஏறுமாறு ஏற்கும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்று $பr.18.06
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஒளி மணிப் ெபாறி ஆல் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
ேநாக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $பr.18.07
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) நிைனப்பாைனக் கண்டனள் திரு
நுதலும் $பr.18.08
உள்ளியது உண!ந்ேதன் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) உைர இனி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம்ைம $பr.18.09
எள்ளுதல் மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்பு
என்பாைளப் ெபய!த்து $பr.18.10
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) காதலாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இயல் களவு_ெப.(களவு_ெப.) எண்ணிக் களி மகிழ்
$பr.18.11
ேபதுற்ற இதைனக் கண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
எம்ைம $பr.18.12
ஏதிலா ேநாக்குதி என்று ஆங்கு உண!ப்பித்தல் $பr.18.13
ஆய் ேதரான் குன்ற இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $பr.18.14

ஐ வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி
திகழ் குன்றின்ேமல் $பr.18.15
ைம வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மல! ஏ! மைழக் கண்ணா! $பr.18.16
ைக வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வடுெவாடு காணாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $பr.18.17
ெமாய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முயக்கம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ைகப்படுத்ேதம் $பr.18.18
ெமய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைழ தகு ெபான் அணி $பr.18.19
ைந வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைய சீ !ப் ெபாய் வளம $பr.18.20
பூத்தன பாணா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாட்டு $பr.18.21
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி! தருப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) $பr.18.22
மங்குல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வைரயால் $பr.18.23
கண் ெபாருபு சுட!ந்து அட!ந்து இடந்து $பr.18.24
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாழும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின்னால் $பr.18.25
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சுட! ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
விைர மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேமல் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.18.26
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட! ஓைடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$பr.18.27
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அம்பலம் காமேவள் அம்பின் $பr.18.28
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

நக! $பr.18.29
ஆ! ததும்பும் அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) நிைற நாழி $பr.18.30
சூ! ததும்பு வைரய காவால் $பr.18.31
கா! ததும்பு ந! ததும்புவன சுைன $பr.18.32
ஏ! ததும்புவன பூ அணி ெசறிவு $பr.18.33
ேபா! ேதாற்றுக் கட்டுண்டா! ைக ேபால்வ கா! ேதாற்றும் $பr.18.34
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவின் $பr.18.35
கவின் முைக கட்டு அவிழ்ப்ப_குைற.எச்.(அவிழ்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) கட்டு யாழின் $பr.18.36
புr ெநகிழ்ப்பா!
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட!.பன்.) ைக
$பr.18.37
அச்சிரக்கால் ஆ!த்து_வி.எச்.(ஆ!_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேகாலின்ேற $பr.18.38
வச்சிரத்தான் வான வில்லு $பr.18.39
வில்லுச் ெசாr பகழியின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல! தாயின $பr.18.40
வல்லுப் ேபா! வல்லாய் மைலேமல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $பr.18.41
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மைலய ெநட்டுருட்டுச் $பr.18.42
சீ! ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.18.43

ேபா! ததும்பும் அரவம் ேபால $பr.18.44
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட!.பன்.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $பr.18.45
அருவி ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்து அணிந்தன
வைர $பr.18.46
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குவிந்தன திைன $பr.18.47
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) ேகாப்ப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அணி திருவில்
$பr.18.48
வானில் அணித்த வr ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல் மலரால் $பr.18.49
கூனி வைளத்த சுைன $பr.18.50
புr உறு நரம்பும் இயலும்
புண!ந்து_வி.எச்.(புண!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.18.51
சுருதியும் பூவும் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட!_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.18.52
எr உருகு அகிேலாடு ஆரமும்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.18.53
ெசரு ேவற் தாைனச் ெசல்வ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி உைற $பr.18.54
உrதினின் உைற பதிச் ேச!ந்தாங்கு $பr.18.55
பிrயாது இருக்க எம் சுற்றேமாடு உடேன $பr.18.56
நில வைர அழுவத்தான் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.19.001

புல வைர அறியாத புகழ் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம!ந்து_வி.எச்.(அம!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பr.19.002
அரு முனி மரபின் ஆன்றவ! நுக!ச்சி_ெப.(நுக!ச்சி_ெப.) மன் $பr.19.003
இரு நிலத்ேதாரும் இையக என ஈத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.19.004
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்றத்து இயல் அணி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $பr.19.005
சாறு ெகாள் துறக்கத்தவெளாடு $பr.19.006
மாறு ெகாள்வது ேபாலும் மயிற்ெகாடி வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) $பr.19.007
புலத்தினும் ேபாrனும் ேபா! ேதாலாக் கூடல் $பr.19.008
கலப்ேபாடு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரவுத் த!
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $பr.19.009
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆற்றி அதன்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாண்மா! $பr.19.010
சிறந்ேதா! உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) படருந! ேபால $பr.19.011
உr மாண் புைன கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) தாங்கி $பr.19.012
புr மாண் புரவிய! ேபாக்கு அைம ேதர! $பr.19.013
ெதr மல!த் தார! ெதரு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சீ ப்ப
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.19.014
குன்ெறாடு கூடல் இைடெயல்லாம் ஒன்றுபு $பr.19.015
ேந! பூ நிைற ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.19.016
தா!_ெப.(தா!_ெப.) ேபாலும் மாைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைறயால்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $பr.19.017

ஆ! ேவைல யாத்திைர ெசல் யாறு $பr.19.018
சுடெராடு சூழ்வரு தாரைக ேமருப் $பr.19.019
புைட வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி $பr.19.020
மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஓரும் மைனயவேராடும் $பr.19.021
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி காrயக் கண்ணவேராடும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.19.022
சூ! உைற குன்றின் தட வைர ஏறி ேமல் $பr.19.023
பாடு வலம் திr பண்பின் பழ மதிச் $பr.19.024
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைசயும் சுவல்மிைசத்
தாைனயின் $பr.19.025
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவின்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயின் $பr.19.026
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நகரும்
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைடந்தைனத்ேத
$பr.19.027
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடியாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேமய $பr.19.028
கடி நக! சூழ் நுவலுங்கால் $பr.19.029
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெதாட! கதுப்ப தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெதாட!
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.19.030
வம்பு அணி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )வாங்கி மரன்
அைசப்பா! $பr.19.031
வண் தா!ப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வழி
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்குவா! $பr.19.032
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத! வழியின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிறுப்பா! கண்டக் $பr.19.033

கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கவழம் மடுப்பா!
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.19.034
பr நிமி! தாைனயான் பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) ந!த்ேத $பr.19.035
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) எறி ேவேலாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றக்
கீ ழ் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.19.036
இைட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏத்தும் ஆறு
$பr.19.037
குரங்கு அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) பண்ணியம் ெகாடுப்ேபாரும் $பr.19.038
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கருமுகக் கணக்கு அளிப்ேபாரும் $பr.19.039
ெதய்வப் பிரமம் ெசய்குேவாரும் $பr.19.040
ைக ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இமி!பு
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) காண்குேவாரும் $பr.19.041
யாழின் இளி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) ெகாள்ேவாரும்
$பr.19.042
ேவள்வியின் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இயல் விளம்புேவாரும் $பr.19.043
கூர நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாம்ெமன ஒலிப்ப $பr.19.044
ஊழ் உற முரசின் ஒலி ெசய்ேவாரும் $பr.19.045
என்றூழ் உற வரும் இரு சுட! ேநமி $பr.19.046
ஒன்றிய சுட!நிைல உள்படுேவாரும் $பr.19.047
இரதி காமன் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) எனாஅ $பr.19.048
விரகிய! வினவ வினா இறுப்ேபாரும் $பr.19.049
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பூைச
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) அகலிைக
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) $பr.19.050

ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவுதமன் சினன் உறக்
கல் உரு $பr.19.051
ஒன்றிய படி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.) என்று உைரெசய்ேவாரும்
$பr.19.052
இன்ன பலபல எழுத்து நிைல மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $பr.19.053
துன்னுந! சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் $பr.19.054
ேந! வைர விr அைற வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைழக்கச் $பr.19.055
ேசாபன நிைலயது துணி பரங்குன்றத்து $பr.19.056
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $பr.19.057
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமrன்
ெபய!ந்து_வி.எச்.(ெபய!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $பr.19.058
பிறங்கல் இைடஇைடப் புக்குப் பிறழ்ந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$பr.19.059
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறியும் மறந்ேதன்
சிறந்தவ! $பr.19.060
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க $பr.19.061
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விளி $பr.19.062
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைச முைழ ஏற்று அைழப்ப அைழத்துழிச்
$பr.19.063
ெசல்குவள் ஆங்குத் தம!க் காணாைம $பr.19.064
மீ ட்சியும் கூஉக் கூஉ ேமவும் மடைமத்ேத $பr.19.065
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வைக $பr.19.066

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) நயவரு சாய்ப்பின் நாறு
இண!ச் $பr.19.067
சிைன ேபாழ் பல்லவம் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) சுைன உதி!ப்ப $பr.19.068
உதி!த்த_ெப.எச்.(உதி!_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுைனயின்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) $பr.19.069
அல! முகிழ் உற அைவ கிடப்ப $பr.19.070
ெதr மல! நைன உறுவ $பr.19.071
ஐந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவி! ெபாறி அரவம் மூத்த $பr.19.072
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அருகு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மற்று
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பா!ப்பு என $பr.19.073
ஆங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளி!_ெப.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.19.074
பசும்பிடி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முகிழ்
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $பr.19.075
ைகேபால் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமழ் குைலக்
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $பr.19.076
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
எr இண! ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $பr.19.077
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மிகு
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழ் இண! நறவம்
$பr.19.078
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) இல் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) பைக மல!
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) $பr.19.079
நிணந்தைவ ேகாத்தைவ ெநய்தைவ தூக்க $பr.19.080

மணந்தைவ ேபால வைர மைல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பr.19.081
நிைறந்தும் உறழ்ந்தும் நிமி!ந்தும் ெதாட!ந்தும் $பr.19.082
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ேபாலப் ெபாலியும் $பr.19.083
ெநடியாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றின்மிைச $பr.19.084
நின யாைனச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) குங்குமத்தால்
$பr.19.085
புைனயா பூ ந! ஊட்டி புைன கவr சா!த்தா $பr.19.086
ெபாற் பவழப்_ெப.(பவழம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காம்பின்
ெபாற்குைட ஏற்றி $பr.19.087
மலிவுைட உள்ளத்தான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ேவள்வியுள் $பr.19.088
பல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மன்னு பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல!
$பr.19.089
கன்னிைம கனிந்த காலத்தா! நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.19.090
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏற்று வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெகாள் கவழ மிச்சில்
$பr.19.091
மறு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த!
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எய்தா! மணந்தா! $பr.19.092
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) தைலயளி எய்தா! நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $பr.19.093
குறுகிச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உணாக்கால் $பr.19.094
குறப் பிணாக் ெகாடிையக் கூடிேயாய் வாழ்த்துச் $பr.19.095
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உணாக் ேகட்டி ெசவி $பr.19.096
உைடயும் ஒலியலும் ெசய்ைய மற்று ஆங்ேக $பr.19.097

பைடயும் பவழக்_ெப.(பவழம்_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.19.098
உருவும் உருவத் த ஒத்தி முகனும் $பr.19.099
விr கதி! முற்றா விr சுட! ஒத்தி $பr.19.100
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து $பr.19.101
ெதவ்வுக் குன்றத்துத் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அழுத்தி
$பr.19.102
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர உைடத்ேதாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர மருங்கில் $பr.19.103
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம! அணி நிைல பக!ந்ேதம் $பr.19.104
உடங்கு அம! ஆயெமாடு ஏத்தினம் ெதாழுேத $பr.19.105
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குைறபடுத்த ந! கல் குைறபட
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.20.001
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஏறு உருமினம்
ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைல
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $பr.20.002
முற்றுபு முற்றுபு ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூல் முதி!
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) $பr.20.003
ெபாருது இகல் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேபாழ்ந்த பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) யாைனக் $பr.20.004
குருதிக் ேகாட்டு அழி கைற ெதளி ெபறக் கழ இயின்று $பr.20.005
காைலக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காய் கதிேரான் ேபாய வழி
$பr.20.006

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைல
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
துயின்ற கங்குலான் $பr.20.007
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆற்றும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மரன் ஆற்றும் மல!
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $பr.20.008
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆற்றும் மல! நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெசறு
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உறு கால $பr.20.009
கான் ஆற்றும் கா! நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
உதி!த்த_ெப.எச்.(உதி!_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனி
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $பr.20.010
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரூஉம் ைவைய $பr.20.011
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) மீ து தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யாற்று $பr.20.012
ெவந் நாற்று ேவசைன நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) குதுகுதுப்ப $பr.20.013
ஊ!_ஊ! பைற ஒலி
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட!.ஒரு.)
உய! மதிலில் $பr.20.014
ந! ஊ! அரவத்தால் துயில் உண!பு எழ இ $பr.20.015
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத!ப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வங்கம் பூட்டவும்
$பr.20.016
வங்கப் பாண்டியில் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத! ஊரவும் $பr.20.017
வயமாப் பண்ணுந மதமாப் பண்ணவும் $பr.20.018
கயமாப் ேபணிக் கலவாது ஊரவும் $பr.20.019

மகளி!_ெப.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ைமந்த! புைனயவும் $பr.20.020
ைமந்த! தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா!_ெப.(தா!_ெப.) மகளி!_ெப.) ெபய்யவும்
$பr.20.021
முந்துறல் விருப்ெபாடு முைற
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிந்தவ! $பr.20.022
ஆடுவா! ெபாய்தல் அணி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி!
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $பr.20.023
ேகாடு ஏறு எருத்தத்து இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனலில் குறுகி $பr.20.024
மாட மறுகின் மருவி மறுகுற $பr.20.025
கூடல் விைழயும் தைகத்து தைக ைவைய $பr.20.026
புைக வைக ைதஇயினா! பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
நல்லா! $பr.20.027
தைக வைக ைதஇயினா! தா!_ெப.(தா!_ெப.) $பr.20.028
வைகவைக ைதஇயினா! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிகமிகச் $பr.20.029
சூட்டும் கண்ணியும் ேமாட்டு வைலயமும் $பr.20.030
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அம! பரப்பின் $பr.20.031
அயல் அயல் அணி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு ஆங்கு
வருபவ!_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ!_பட!.பன்.)
$பr.20.032
இடு வைள ஆரேமாடு ஈத்தான் உடனாக $பr.20.033
ெகடு வைள பூண்டவள் ேமனியில் கண்டு $பr.20.034
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) மாற்றாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) என
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.20.035

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வன் சமழ்ப்பு
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காண்மின் $பr.20.036
ெசருச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளி சீற்றத்தைவ
அன்ன $பr.20.037
ேந! இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கணா! நிைர காடாக $பr.20.038
ஓடி ஒளித்து ஒய்யப் ேபாவாள் நிைல காண்மின் $பr.20.039
என ஆங்கு $பr.20.040
ஒய்யப் ேபாவாைள உறழ்ந்ேதாள் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாணுதல்
$பr.20.041
ைவைய மடுத்தால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனத் ெதய்ய $பr.20.042
ெநறி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ேநடின!
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால் ஏற்று $பr.20.043
ெசறி நிைரப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) வல் உறழ்பு யாது ெதாட!பு என்ன
$பr.20.044
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $பr.20.045
வாய் வாளா நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட!.ஒரு.) $பr.20.046
ெசறிநைக சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) திைகத்து $பr.20.047
ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அவைள அம!
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $பr.20.048
மாயப் ெபாய் கூட்டி
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைலக்
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) $பr.20.049
ெபண்ைமப் ெபாதுைமப் பிைணயிலி ஐம் புலத்ைதத் $பr.20.050
துற்றுவ துற்றும் துைண இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) வாய்த் ெதாட்டி $பr.20.051

முற்றா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நறா ெமாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அட்டி
$பr.20.052
காrைக ந! ஏ! வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காமக் களி நாஞ்சில் $பr.20.053
மூr தவிர முடுக்கு முது சாடி $பr.20.054
மட மத! உண்கண் கயிறாக ைவத்துத் $பr.20.055
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெதாட்டு தைகத்து மட
விரலால் $பr.20.056
இட்டா!க்கு யாழ் ஆ!த்தும் பாணியில் எம் இைழையத் $பr.20.057
ெதாட்டு ஆ!த்தும் இன்பத் துைறப் ெபாதுவி ெகட்டைதப் $பr.20.058
ெபாய்தல் மகளி!_ெப.) கண் காண இகுத்தந்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$பr.20.059
ைவையத் ெதாழுவத்துத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வடித்து இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.20.060
மத்திைக மாைலயா ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைவயத்துத் $பr.20.061
ெதாட!ந்ேதம் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெசய்யாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட
$பr.20.062
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ேவளாள!க்கு இன்று பட!ந்து_வி.எச்.(பட!_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $பr.20.063
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மா!பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மா!பும் $பr.20.064
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா!பும் ஓ!
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந!ைமய ெகால் என்னாமுன்
$பr.20.065
ேதடினாள் ஏச சில மகளி!_ெப.) மற்று அதற்கு $பr.20.066

ஊடினா! ைவையயகத்து $பr.20.067
சிந்திக்கத் தரும்_ெப.எச்.(த!_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிணியாட்
ெசேறற்க $பr.20.068
ைமந்து உற்றாய் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் மட மயிற் சாயைல
$பr.20.069
வந்திக்க வா! என $பr.20.070
மனத் தக்க ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட!.ஒரு.)
$பr.20.071
ேவற்றாைர ேவற்றா! ெதாழுதல் இளிவரவு $பr.20.072
ேபாற்றாய் காண் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) புைரேயாய் புைர
இன்று $பr.20.073
மாற்றாைள மாற்றாள் வரவு. $பr.20.074
அ...ெசால் நல்லைவ நாணாமல் $பr.20.075
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழவின் வருவாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வாய்வாளா $பr.20.076
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) எனக்கு ஈத்த இடு வைள ஆரப் பூண் $பr.20.077
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி நின்பால் மாயக்
களவு_ெப.(களவு_ெப.) அன்ேறல் $பr.20.078
தந்தாைனத் தந்ேத தருக்கு. $பr.20.079
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைல_ெப.(விைல_ெப.) தந்தான் மாத!_ெப.(மாத!_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $பr.20.080
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால $பr.20.081
அதிரல் அம் கண்ணி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அன்பன் எற்கு அன்பன் $பr.20.082

கதுவாய் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.) கள்வன் கள்வி
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அல்ேலன். $பr.20.083
என ஆங்கு $பr.20.084
வச்சிய மாேன மறலிைன மாற்று உமக்கு $பr.20.085
நச்சினா! ஈபைவ நாடு அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நும்மேவ
$பr.20.086
ேசக்ைக இனியா!பால்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட!.ஒரு.) மைனயாளால்
$பr.20.087
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) கடிந்து ஒழுகல் கூடுேமா கூடா $பr.20.088
தகவுைட மங்ைகய!_ெப.(மங்ைகய!_ெப.) சான்றாண்ைம சான்றா! $பr.20.089
இகழினும் ேகள்வைர ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சுவா! $பr.20.090
நிகழ்வது அறியாது_எதி!.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
நில்லு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நல்லாய் $பr.20.091
மகளிைர ைமந்துற்று அம!பு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்த! $பr.20.092
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) கடிகுேவம் என்பைவ யா!க்கானும் $பr.20.093
முடி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்று முனியல் முனியல் $பr.20.094
கட வைர நிற்குேமா காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இயலாய்
$பr.20.095
என ஆங்கு $பr.20.096
இன்ன துனியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் $பr.20.097
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ைவையச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
$பr.20.098

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இயலா! ைகேபால் குவிந்த முைக $பr.20.099
அரவு உடன்றைவேபால் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைல $பr.20.100
குைட விrந்தைவ ேபாலக் ேகாலும் மல! $பr.20.101
சுைன கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூங்குவன நrன்
மல! $பr.20.102
சிைன விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதி!ந்த_ெப.எச்.(உதி!_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)

விr ேபாெதாடும் $பr.20.103
அருவி ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைரயின்
துரந்து $பr.20.104
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் சுருங்ைக நடு வழிப் ேபாந்து $பr.20.105
கடு மா களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அணத்துக் ைக விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ந! ேபாலும்
$பr.20.106
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந! மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நள் மாடக் கூடல்
$பr.20.107
கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $பr.20.108
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அம! ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் $பr.20.109
காமமும் கள்ளும் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.20.110
தாம் அம! காதலெராடு ஆடப் புண!வித்தல் $பr.20.111
பூ மலி ைவையக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $பr.20.112
ஊ!ந்தைத எr புைர ஓைட இைட இைமக்கும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$பr.21.01

ெபாரு சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழ் சால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $பr.21.02
ெதாட்டைத ைதப்பு அைம சருமத்தின் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைய
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $பr.21.03
துப்பு அைம துவ! ந!த் துைற மைற அழுத்திய $பr.21.04
ெவrநத் ேதாெலாடு முழு மயி!_ெப.(மயி!_ெப.)
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.21.05
வr மலி அர உr வள்பு கண்டன்ன $பr.21.06
புr ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பீலிப் ேபாழ் புைன அைடயல் $பr.21.07
ைகயைத ெகாள்ளாத் ெதவ்வ! ெகாள் மா முதல் தடிந்து $பr.21.08
புள்ெளாடு ெபயrய ெபாருப்புப் புைட திறந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $பr.21.09
பூண்டைத சுருளுைட வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) இைட இடுபு
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.21.10
உருள் இண!க் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தா!_ெப.(தா!_ெப.) $பr.21.11
அம!ந்தைத புைரேயா! நாவில் புகழ் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.21.12
நிைர ஏழ் அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள் இைலப்
பாைல $பr.21.13
அைர வைர ேமகைல அணி ந!ச் சூழி $பr.21.14
தைர விசும்பு உகந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்றம் $பr.21.15
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடி உைற இையக எனப் பரவுதும்
$பr.21.16
ெவன்றிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி ெசல்வ நிற்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.21.17

சுடு ெபான் ெஞகிழத்து முத்து அr
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ!ப்ப_குைற.எச்.(ஆ!ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.21.18
துடியின் அடி ெபய!த்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைசத்துத் தூக்கி $பr.21.19
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தைகைமயின் $பr.21.20
நுைன இலங்கு எஃெகனச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்கெமாடு $பr.21.21
துைண அைண ேகள்வைனத் துனிப்பவள் நிைலயும் $பr.21.22
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காண் மண்டிலம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.21.23
அழல் புைன அவி! இைழ திருத்துவாள் குறிப்பும் $பr.21.24
ெபாதி!த்த முைலயிைடப் பூசிச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $பr.21.25
உதி!த்து_வி.எச்.(உதி!_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் உற ஊட்டுவாள்
விருப்பும் $பr.21.26
பல் ஊழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட!.பன்.) இைவ
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) வல்ேலான்
$பr.21.27
ஓவத்து எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேபாலும் மா தடிந் $பr.21.28
திட்டநூய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றின்மிைச $பr.21.29
மிைச படு சாந்தாற்றி ேபால எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $பr.21.30
இைச படு பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இரு பாலும் ேகாலி $பr.21.31
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெபய!பு உடன்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.21.32
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெசறி தூம்பின் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) துைளக்கு ஏற்ப
$பr.21.33

முரல் குரற் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அவிழ் மல! ஊத $பr.21.34
யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) வண்டினம் யாழ் இைச பிறக்க $பr.21.35
பாணி முழவு இைச அருவி ந! ததும்ப $பr.21.36
ஒருங்கு பரந்தைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பr.21.37
இரங்கு முரசினான் குன்று $பr.21.38
தாழ் ந! இமிழ் சுைன நாப்பண் குளித்து அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $பr.21.39
மீ ந! நிவந்த விறலிைழ ேகள்வைன $பr.21.40
ேவய் ந! அழுந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயின் விடுக என $பr.21.41
பூ ந! ெபய் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புைண
ெபறாது_எதி!.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி!.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.21.42
அரு நிைல நrன் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட!.ெபண்.ஒரு.) துய! கண்டு
$பr.21.43
ெகாழுநன் மகிழ் தூங்கி ெகாய் பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

$பr.21.44
தழுவும் தைக வைகத்து தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்று $பr.21.45
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ! பிறங்கல் ைமந்த! நவிய $பr.21.46
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளியும் $பr.21.47
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புைர கண்ணிய! கமழ் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
உதி!த்த_ெப.எச்.(உதி!_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.21.48
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புைர கதுப்பகம் உளrய வளியும் $பr.21.49

உருள் இண!க் கடம்பின் ெநடுேவட்கு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.21.50
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) கமழ் புைக நுைழந்த வளியும் $பr.21.51
அசும்பும் அருவி அரு விட!ப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$பr.21.52
பசும் பூண் ேசஎய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பr.21.53
கண் ஒளி! திகழ் அட! இடுசுட! பட! ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின்னுப் ேபால்
$பr.21.54
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நைக தைக வைக ெநறிெபற இைடஇைட
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.21.55
ெசண்ணிைகக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) கதுப்ேபாடு
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.21.56
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மகிழ் தட்ப ஒல்கிப் $பr.21.57
பிணி ெநகிழப்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேநாக்கம் சிவப்பு ஊர
$பr.21.58
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால நுடங்குவாள் ஆங்குத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $பr.21.59
சீ!தகு ேகள்வன்
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துடிச் சீ ரான்
$பr.21.60
ேகாடு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்து
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஒல்க ஒசிபவள் ஏ! $பr.21.61

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அணி அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைசயும் $பr.21.62
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உள! ெகாம்ப! ேபான்ம் $பr.21.63
வாளி புரள்பைவ ேபாலும் துடிச் சீ !க்குத் $பr.21.64
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஊழ் ெபய!ப்பவள் கண் $பr.21.65
மாறு அம! அட்டைவ மற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபய!ப்பைவ $பr.21.66
ஆறு இரு ேதாளைவ அறு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) விrத்தைவ $பr.21.67
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அம! ஆயேமாடு ஒருங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அடி உைற $பr.21.68
இன்று ேபால் இையக எனப் பரவுதும் $பr.21.69
ஒன்றா!த் ேதய்த்த ெசல்வ நிற் ெதாழுேத $பr.21.70
ஒளிறு வாட்பெபாருப்பன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பr.22.01
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நிைரத்தைவேபால் ெகாண்மூ ெநrதர $பr.22.02
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) படக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆனாச் சீற்றத்தவன் $பr.22.03
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி!பைவேபால் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இடி
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பr.22.04
ஒடுங்கா! உடன்றவன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வில் விைச $பr.22.05
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைண ஒப்பின் கதழ்
உைற சிதறூஉ $பr.22.06
கண் ஒளி! எஃகின் கடிய மின்னி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட!.ஆண்.ஒரு.)
$பr.22.07

வண்ைமேபால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந! மண்மிைச
$பr.22.08
ஆனாது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாகுபு ஈண்டி மற்றுஅவன் $பr.22.09
தாைனயின் ஊழி...... தாவூக் கத்தின் $பr.22.10
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேபா! ஆ! வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புகுத $பr.22.11
... ... ... நக்கிப் பு.. $பr.22.12
கான மைலத்தைர ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணல பினற $பr.22.13
வான மைலத்த ...... வ $பr.22.14
...... ைலத்தவ மண முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எறிதர $பr.22.15
தாைனத் தைலத்தைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைமந்து உற்று $பr.22.16
ெபாறிவி யாற்றுறி துவ! புைக சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $பr.22.17
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற $பr.22.18
நறவு அணி பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல ஏந்தி $பr.22.19
பிற ெதாழின ... ம் பின்பின் ெதாடர $பr.22.20
ெசறி விைனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண்ணிய! $பr.22.21
ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) அைம ெவட்சி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) புைன ேகாைதய!
$பr.22.22
தா!_ெப.(தா!_ெப.) ஆ! முடிய! தைக ெகழு மா!பின! $பr.22.23

மாவும் களிறும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ேவசr $பr.22.24
காவு நிைறயக் கைர ெநrபு ஈண்டி $பr.22.25
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஆற்றும் ெமாய்ம்பனின் விைர மல! அம்பிேனான்
$பr.22.26
ேபால் ஆற்று முன்பின் புைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைமந்தெராடு $பr.22.27
தா!_ெப.(தா!_ெப.) அணி ைமந்த! தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) சான்ெமன
$பr.22.28
கா! அணி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கயற் கண் கவி! இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
$பr.22.29
வா! அணி ெகாம்ைம வைக அைம ேமகைல $பr.22.30
ஏ! அணி இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இன் நைகயவ! $பr.22.31
சீ! அணி ைவையக்கு அணிெகால்ேலா ைவையதன் $பr.22.32
ந! அணி நத்தம் இவ!க்கு அணிெகால் எனத் $பr.22.33
ேதருந! ேதருங்கால் ேத!தற்கு அrது காண் $பr.22.34
தரமும் ைவையயும் ேச!கின்ற கண் கவின் $பr.22.35
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைண முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு $பr.22.36
எதி!வ ெபாருவி ..... ேமறு மாறு இமிழ்ப்ப $பr.22.37
கவ! ெதாைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் இமிழ காவில் $பr.22.38
புக!_ெப.(புக!_ெப.) வr வண்டினம் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைன
இமிர_குைற.எச்.(இமி!_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.22.39
ஊது சீ !த் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல!மிைசத் $பr.22.40
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊது தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) தவி!பு அல
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.22.41

...... துடிச் சீ ! நடத்த வளி_ெப.(வளி_ெப.) நடன் $பr.22.42
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண!ப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேமவர
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பr.22.43
ஆங்க அைவ தத்தம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மாறு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பr.22.44
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவையத் திருமருத
முன்துைறயால் $பr.22.45
ேகாடு உள! குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெபாலி ஒலி துயல்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $பr.22.46
.. ... ... புைர த! ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) $பr.22.47
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாழ்பு தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மல! துவளா வல்லியின்
$பr.22.48
நள் தாழ்பு ேதாக்ைக நித்தில அrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $பr.22.49
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $பr.22.50

