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மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

... 160

ஓேிதய வசபித்து உகந்து ெீறணிய

பரிபுர பவதை பவம்ஒளி பவதை

மனையிற் புனேத்ே வஞ்சனை ேனையும்
ஒட்டியச் வசருக்கும் ஒட்டியப் பானவயும்

... 125

அரிேிரு மருகா அமரா பேினயக்

அஷ்ைேிக் குள்தளார் அைங்கலும் வசமாய்த்

... 165

ேினசமன்ை வரண்மர் வசயலது அருளுவர்
மாற்றல வரல்லாம் வந்து வணங்குவர்

காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சினற விடுத்ோய்
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னமந்ேவைன் மீ து உன் மைமகிழ்ந் ேருளித்
ேஞ்சவமன் றடியார் ேனழத்ேிை அருள் வசய்

எல்லாப் பிணியும் எந்ேனைக் கண்ைால்
ஈதரழ் உலகமும் எைக்கு உறவாக

ேண்டியக் காரரும் சண்ைாளர்களும்

... 195

பிள்னளவயன் றன்பாய் பிரிய மளித்து
... 155
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