சீதந்த தாமைரயாள் ேகள்வன் திருஉருவக் $மூவரு.1.001
காதந்த உந்திக் கமலத்துப் - பாதந்த $மூவரு.1.002
ஆதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திைசமுகனும் ஆங்கு அவன்தன் $மூவரு.1.003
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) குலைமந்தன் காசிபனும் - ேமதக்க $மூவரு.1.004
ைமஅறு காட்சி மrசியும் மண்டிலம் ேச $மூவரு.1.005
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தனிஆழித் ேதேரானும் ைமயல்கூ $மூவரு.1.006
சிந்தைன யாவிற்கும் முற்றத் திருத்ேதrன் $மூவரு.1.007
ைமந்தைன ஊந்த மனுேவானும் - ைபந்தடத்து $மூவரு.1.008
ஆடுதுைறயில் அடுபுலியும் புல்வாயும் $மூவரு.1.009
கூட ந: ஊட்டிய ெகாற்றவனும் ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.010
மாக விமானம் தனிஊந்த மன்னவனும் $மூவரு.1.011
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புவிபுரந்த பூபதியும் - யாகத்துக்
$மூவரு.1.012
கூற அrய மனுக்ெகாணந்து கூற்றுக்குத் $மூவரு.1.013
ேதற வழக்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்பியனும் - மாறு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.014
ஓடி மறலி ஒளிப்ப முதுமக்கள் $மூவரு.1.015
சாடி வகுத்த தராபதியும் - கூடாதம் $மூவரு.1.016
தூங்கும் எயில் எறிந்த ேசாழனும் ேமல்கடலில் $மூவரு.1.017
வங்குந:
:
 கீ ழ்கடலில் விட்டநூனும் - ஆங்குப் $மூவரு.1.018

பிலம் அதனில் புக்குத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபெராளியால் நாக
$மூவரு.1.019
குலமகைளக் ைகப்பிடித்த ேகாவும் - உலகு அறியக் $மூவரு.1.020
காக்கும் சிறுபுறவுக்காகக் களிகூந்து $மூவரு.1.021
தூக்கும் துைல புக்க தூேயானும் - ேமக்குயரக் $மூவரு.1.022
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடகக் குவடு
ஊடு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழியத் $மூவரு.1.023
தள்ளும் திைரப்ெபான்னி தந்ேதானும் - ெதள்ளருவிச் $மூவரு.1.024
ெசன்னிப் புலிேய திருத்திக் கிr திrத்துப் $மூவரு.1.025
ெபான்னிக் கைரகண்ட பூபதியும் - இன்னருளின் $மூவரு.1.026
ேமதக்க ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) கவிெகாண்டு வில்லவைனப்
$மூவரு.1.027
பாதத் தைளவிட்ட பாத்திவனும் - மீ ெதலாம் $மூவரு.1.028
எண்ெகாண்ட ெதாண்ணூற்றின் ேமலும் இருமூன்று $மூவரு.1.029
புண்ெகாண்ட ெவன்றிப் புரவலனும் - கண்ெகாண்ட $மூவரு.1.030
ேகாது இலாத் ேதறல் குனிக்கும் திருமன்றம் $மூவரு.1.031
காதலால் ெபான்ேவய்ந்த காவலனும் - தூதற்காப் $மூவரு.1.032
பண்டு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒன்றில் ஈ ஒன்பது சுரமும் $மூவரு.1.033
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலநாடு
ெகாண்டநூனும் - தண்டினால் $மூவரு.1.034
கங்கா நதியும் கடாரமும் ைகக்ெகாண்டு $மூவரு.1.035
கங்கா புr புரந்த கற்பகமும் - வங்கத்ைத $மூவரு.1.036
முற்று முரண்_அடக்கி மும்மடிேபாய்க் கல்யாணம் $மூவரு.1.037
ெசற்ற தனி ஆண்ைமச் ேசவகனும் - பற்று அலைர $மூவரு.1.038

ெவப்பத்து அடுகளத்து ேவழங்கள் ஆயிரமும் $மூவரு.1.039
ெகாப்பத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) களிற்றால் ெகாண்டநூனும் - அப்பழநூல்
$மூவரு.1.040
பாடு அரவத் ெதன்னரங்க ேமயாற்குப் பன்மணியால் $மூவரு.1.041
ஆடு அரவப் பாயல் அைமத்ேதானும் - கூடலா $மூவரு.1.042
சங்கமத்துக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தனிப்பரணிக்கு எண் இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.043
துங்க மத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) துணித்ேதானும் - அங்கு அவன்பின்
$மூவரு.1.044
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) புrந்து அவனி காத்ேதானும் என்று இவகள்
$மூவரு.1.045
பூவலய முற்றும் புரந்ததன்பின் - ேமவலதம் $மூவரு.1.046
ேசைலத் துரந்து சிைலையத் தடிந்து இருகால் $மூவரு.1.047
சாைலக் களம் அறுத்த தண்டினான் - ேமைலக் $மூவரு.1.048
கடல்ெகாண்டு ெகாங்கணமும் கன்னடமும் ைகக்ெகாண்டு $மூவரு.1.049
அடல்ெகாண்ட மாராட்டு அரைச - அடைல $மூவரு.1.050
இறக்கி வடவைரேய எல்ைலயாத் ெதால்ைல $மூவரு.1.051
மறக்கலியும் சுங்கமும் ஆற்றி - அறத்திகிr $மூவரு.1.052
வாrப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) வலமாகத் தந்தளிக்கும் $மூவரு.1.053
ஆrன் ெபாலிேதாள் அபயற்குப் - பாவிளங்கத் $மூவரு.1.054
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விக்கிரம
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) ெதாைடத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) $மூவரு.1.055

மூன்று முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - ேநான்
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) $மூவரு.1.056
மும்ைமப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) புரக்க முடிகவித்துச் $மூவரு.1.057
ெசம்ைமத் தனிக்ேகால் திைச அளப்ப - ெவம்ைம $மூவரு.1.058
விட உட் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழுக் கவிைக
எட்டுக் $மூவரு.1.059
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) களிறும் கவிப்பச் - சுடேச $மூவரு.1.060
இைணத் தா_ெப.(தா_ெப.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) இறக்கி
அரச_ெப.(அரச_ெப.) $மூவரு.1.061
துைணத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அபிேடகம் சூடப் - பைணத்து ஏறு $மூவரு.1.062
ந: ஆழி ஏழும் நில ஆழி ஏழும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $மூவரு.1.063
ேபா ஆழி ஒன்றால் ெபாதுந:க்கிச் - சீ ஆழி $மூவரு.1.064
ேமய திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) விr ேமகைல அல்குல் $மூவரு.1.065
தூய நிலமடந்ைத ேதாள்களினும் - சாயலின் $மூவரு.1.066
ஓதும் உலகங்கள் ஏழும் தனித்து உைடய $மூவரு.1.067
ேகாதில் குலமங்ைக ெகாங்ைகயினும் - ேபாதின் $மூவரு.1.068
நிைறகின்ற ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) ெநடுங்கண்களினும் $மூவரு.1.069
உைறகின்ற நாளில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) - அைறகழல்
கால் $மூவரு.1.070
ெதன்ன திைற_ெப.(திைற_ெப.) அளந்த முத்தில் சிலபூண்டு $மூவரு.1.071
ெதன்ன மைல ஆரச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - ெதன்ன $மூவரு.1.072
வரவிட்ட ெதன்றல் அடிவருட வாள்கண் $மூவரு.1.073

ெபாரவிட்ட ேபராயம் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரவிட்ட $மூவரு.1.074
நித்திலப் பந்தக்கீ ழ் ந:ள் நிலாப் பாயல் ேமல் $மூவரு.1.075
ெதாத்தல மாைலத் துைணத்ேதாளும் - ைமத்தடம் $மூவரு.1.076
கண்ணு முைலயும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) களி அன்னம் $மூவரு.1.077
எண்ணும் உலகங்கள் ஏழ் உைடய ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணங்கு
$மூவரு.1.078
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல ஓதிப்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) சக்ரவத்தியுடன் $மூவரு.1.079
எய்திய பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) இனிது எழுந்து - ெபாய்யாத $மூவரு.1.080
ெபான்னிப் புதுமஞ்சனம் ஆடிப் பூசுரைகக் $மூவரு.1.081
கன்னித் தளி அறுகில் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - முன்ைன $மூவரு.1.082
மைறக்ெகாழுந்ைத ெவள்ளி மைலக்ெகாழுந்ைத ெமௗலிப் $மூவரு.1.083
பிைறக்ெகாழுந்ைத ைவத்த பிராைனக் - கைறக்களத்துச் $மூவரு.1.084
ெசக்கப் பனி விசும்ைபத் ெதய்வத் தனிச்சுடைர $மூவரு.1.085
முக்கண் கனிைய முடிவணங்கி - மிக்கு
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.086
தானத் துைற முடித்துச் சாத்தும் தைகைமயன $மூவரு.1.087
மானக் கலன்கள் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அருளித் ேதன்ெமாய்த்துச் $மூவரு.1.088
சூழும் மல முகத்துச் ெசால் மாமகளுடேன $மூவரு.1.089
தாழும் மகரக் குைழதயங்க - வாழும் $மூவரு.1.090
தடமுைலப் பாமடந்ைத தன்னுடேன ேதாளில் $மூவரு.1.091

சுடமணிக் ேகயூரம் சூழப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.092
தணிப்பில் ெபருங்கீ த்தித் ைதயலுடேன $மூவரு.1.093
மணிக்கடகம் ைகயில் வயங்கப் - பிணிப்பின் $மூவரு.1.094
முயங்கும் திருவுடேன முந்ந:
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.095
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) மணிமாபின்
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - உயங்கா $மூவரு.1.096
வரும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஆக்கும் அணங்கினுடேன $மூவரு.1.097
மருங்கில் திருவுைடயாள் வாய்ப்பத் - திருந்திய $மூவரு.1.098
அண்ணல் படிமத்து அரும்ேப அணி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.099
வண்ணத்து அளவில் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அைமத்துக் - கண்நுதேலான்
$மூவரு.1.100
காமன் சிைலவாங்க வாங்கிய கட்டழகு $மூவரு.1.101
தாம முடிவணங்கத் தந்தைனய - காமருபூங் $மூவரு.1.102
ேகாலத்ெதாடு ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.103
காலத்து அதிரும் கடாக் களிறு - ஞாலத்துத் $மூவரு.1.104
தாேன முழங்குவது அன்றித் தனக்கு எதி $மூவரு.1.105
வாேன முழங்கினும் அவ்வான் தடவி - வானுக்கு $மூவரு.1.106
அணியு மருப்பும் அடல் ைகயும் இன்ைமத் $மூவரு.1.107
தணியும் யமராச தண்டம் - தணியாப் $மூவரு.1.108

பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபருங்ேகாடு இைணத்துப்
பைணத்தற்கு $மூவரு.1.109
அrயது ஒருதாேன ஆகிக் - கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) $மூவரு.1.110
மைலக்ேகாடு அைனத்து மடித்து இடியக் குத்தும் $மூவரு.1.111
ெகாைலக்ேகாட்டு ெவம்கால ேகாபம் - அைலத்து ஓட $மூவரு.1.112
ஊறு மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தனேத ஆக உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$மூவரு.1.113
ேவறு மதம்ெபாறா ேவகத்தால் - கூறு ஒன்றத் $மூவரு.1.114
தாங்கிப் ெபாைற ஆற்றாத் தத்தம் பிடநின்றும் $மூவரு.1.115
வாங்கிப் ெபாதுந:க்கி மண்முழுதும் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.116
ெகாற்றப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) இரண்டால் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
அகளங்கன் $மூவரு.1.117
முற்றப் பrத்ததன் பின் முன்புதாம் - உற்ற $மூவரு.1.118
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) அற
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதிரத்து
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $மூவரு.1.119
பருத்த_ெப.எச்.(பரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடாம் திறந்து பாயப் ெபருக்கத் $மூவரு.1.120
துவற்றும் மதுரச் சுவடு பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
$மூவரு.1.121
அவற்றின் அபரம் கண்டு ஆறி - இவற்ைற $மூவரு.1.122
அளித்தனன் எம்ேகாமான் ஆதலால் இன்று $மூவரு.1.123
களித்தன என்று உவக்கும் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) - ெநளித்து இழிய
$மூவரு.1.124

ேவற்றுப் புலத்ைத மிதித்துக் ெகாதித்து அமrல் $மூவரு.1.125
ஏற்றுப் ெபாருமன்ன இன்னுயிைரக் - கூற்றுக்கு $மூவரு.1.126
அருத்தும் அயிராபத நின்றதைன $மூவரு.1.127
இருத்தும் பிடி படியா ஏறித் - திருத்தகக் $மூவரு.1.128
ெகாற்றக் கவிைக நிழற்றக்
குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரட்ைடக் $மூவரு.1.129
கற்ைறக் கவrகளின் கால் அைசப்ப - ஒற்ைற $மூவரு.1.130
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஊத வைளக்குலம் ஆப்பச் $மூவரு.1.131
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) சிலம்பப் - புலம்ெபயந்து
$மூவரு.1.132
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மறமன்னவ ெநருங்கக் $மூவரு.1.133
ேகாட்புலிக் ெகாற்றக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஓங்கச் - ேசட்புலத்துத்
$மூவரு.1.134
ெதன்னரும் மாளுவரும் சிங்களரும் ெகாங்கணத்து $மூவரு.1.135
மன்னரும் ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மைலநாட - முன்னம் $மூவரு.1.136
குைலயப் ெபாருது ஒருநாள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரணி $மூவரு.1.137
மைலயத் தரும் ெதாண்ைடமானும் - பல_பதி.ெப.(பல_பதி.ெப.) முடிேமல்
$மூவரு.1.138
ஆக்கும் கழல்கால் அனகன் தனது அைவயுள் $மூவரு.1.139
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதிமந்த்ர பாலகrல் - ேபாக்குத் $மூவரு.1.140
ெதாடுக்கும் கமழ்தும்ைப தூசிெனாடும் சூடக் $மூவரு.1.141

ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புகழ்முைனய ேகானும் - முடுக்கைரயும் $மூவரு.1.142
கங்கைரயும் மாராட் டைரயும் கலிங்கைரயும் $மூவரு.1.143
ெகாங்கைரயும் ஏைனக் குடகைரயும் - தம்ேகான் $மூவரு.1.144
முனியும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) முrபுருவத்ேதாடு $மூவரு.1.145
குனியும் சிைலச் ேசாழேகானும் - சனபதிதன் $மூவரு.1.146
ேதாளும் கவசமும் சுற்றமும் - ெகாற்றப் ேபா $மூவரு.1.147
வாளும் வலியும் மதிஅைமச்சும் - நாளுமா $மூவரு.1.148
மஞ்ைசக் கிழித்து வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும் புrைசக் $மூவரு.1.149
கஞ்ைசத் திருமைறேயான் கண்ணனும் - ெவம்சமத்துப் $மூவரு.1.150
புல்லாத மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ேபய்வாங்க $மூவரு.1.151
ஒல்லாத கூற்றம் உயி வாங்கப் - புல்லா_ெப.(புல்லா_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.152
ஆங்கு மடமகளி தத்தம் குைழவாங்க $மூவரு.1.153
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வrசிைலக்ைக
வாணனும் - ேவங்ைகயினும் $மூவரு.1.154
கூடா விழிஞத்தும் ெகால்லத்தும் ெகாங்கத்தும் $மூவரு.1.155
ஓடா இரட்டத்தும் ஒட்டத்தும் - நாடாது $மூவரு.1.156
அடி எடுத்து ெவவ்ேவறு அரசு இrய வரக்
: $மூவரு.1.157
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எடுத்த காலிங்கேகானும் - கடி அரணச் $மூவரு.1.158
ெசம்ெபான் பதணம் ெசறிஇஞ்சிச் ெசஞ்சியேகான் $மூவரு.1.159
கம்பக் களியாைனக் காடவனும் - ெவம்பிக் $மூவரு.1.160

கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சக் கலியாண
ேபாrல் $மூவரு.1.161
விலக்கிய ேவணாட ேவந்தும் - தைலத்தருமம் $மூவரு.1.162
வாrக் குமrமுதல் மந்தாகினி அளவும் $மூவரு.1.163
பாrத்தவன் அனந்த பாலனும் - ேபரமrன் $மூவரு.1.164
முட்டிப் ெபாருதா வடமண்ைண மும்மதிலும் $மூவரு.1.165
மட்டித்த மால்யாைன வத்தவனும் - மட்ைட எழக் $மூவரு.1.166
காதிக் கருநாட கட்டரணம் கட்டு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.167
ேசதித் திருநாட ேசவகனும் - பூதலத்து $மூவரு.1.168
முட்டிய ெதவ்வ சைடகட்ட ெமாய்கழல் $மூவரு.1.169
கட்டிய காராைனக் காவலனும் - ஒட்டிய $மூவரு.1.170
மான அரச_ெப.(அரச_ெப.) இrய வடகலிங்கத் $மூவரு.1.171
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) துணித்த அதிகனும் - மீ னவதம் $மூவரு.1.172
ேகாட்டாறும் ெகால்லமும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாைடநுளம்பன்
$மூவரு.1.173
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) மதயாைன வல்லவனும் ேமாட்டரணக் $மூவரு.1.174
ெகாங்ைகக் குைலத்துக் குடகக் குவடு ஒடித்த $மூவரு.1.175
ெசங்ைகக் களிற்றுத் திகத்தனும் - அங்கத்து $மூவரு.1.176
வல்லவனும் ேகாசலனும் மாகதனும் மாளுவனும் $மூவரு.1.177
வில்லவனும் ேகரளனும் மீ னவனும் - பல்லவனும் $மூவரு.1.178
என்னும் ெபரும் ேபா இகல்ேவந்த மண்டலிக $மூவரு.1.179

முன்னும் இருமருங்கும் ெமாய்த்து ஈண்டப் - பன்மணிச் $மூவரு.1.180
ேசாதி வயிரம் அடக்கும் சுடக்குைழயா $மூவரு.1.181
வதி
: குறுகுதலும் ேமல் ஒருநாள் - மாதவத்ேதான் $மூவரு.1.182
சாந்த ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அனங்கன் தன்ைன அறிவித்த $மூவரு.1.183
பூந்துவைர அந்தப்புரம் ேபான்றும் - ஏந்திப் $மூவரு.1.184
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைல
அல்குல் பாைவயேர ஆைண $மூவரு.1.185
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருநாடு ேபான்றும் - வரக்கருதா $மூவரு.1.186
ஏைன முனிக்குறும்பு ெகால்ல இகல்மாரன் $மூவரு.1.187
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள்ேபான்றும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் $மூவரு.1.188
கண்டன் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அன்னக் கணம் ேபான்றும் $மூவரு.1.189
ெகாண்டலின் மின்னுக் குழாம் ேபான்றும் - மண்டும் $மூவரு.1.190
திைரெதாறும் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருக்குழாம் ேபான்றும் $மூவரு.1.191
வைரெதாறும் ேசமயில்கள் ேபான்றும் - விைரவினராய் $மூவரு.1.192
இந்து நுதல்ெவயப்ப எங்ஙணும் கண்பரப்பிச் $மூவரு.1.193
சிந்ைத பரப்பித் ெதரு எங்கும் - வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈண்டி $மூவரு.1.194
உத்தி சுடர ஒளிமணிச் சூட்டு எறிப்பப் $மூவரு.1.195
பத்தி வயிரம் பரந்ெதறிப்ப - முத்தின் $மூவரு.1.196
இணங்கும் அமுத கலசங்கள் ஏந்தி $மூவரு.1.197

வணங்கு தைலயினராய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணங்ெகாண்டு $மூவரு.1.198
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுேநாக்கு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உைறப்பக் கிஞ்சுக வாய் $மூவரு.1.199
கூக்கும் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ேகாள்
இைழப்ப - ேவக்க $மூவரு.1.200
வைரெகாள் ெநடுமாடக் கீ ழ்நிைலயின் மல்கி $மூவரு.1.201
உரக வரமகளி ஒப்ப - விரல்கவரும் $மூவரு.1.202
வைணயும்
:
யாழும் குழலும் விசிமுழவும் $மூவரு.1.203
பாணி ெபயப்பப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபயத்துச் - ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய
$மூவரு.1.204
மஞ்சு இவ ெவண்பளிங்கு மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைடநிைலயின் $மூவரு.1.205
விஞ்ைசய மாத_ெப.(மாத_ெப.) என மிைடவா - அஞ்சனேவல்
$மூவரு.1.206
கண்ணில் சிறிதும் இைமயாத காட்சியும் $மூவரு.1.207
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாருந்தா மல அடியும் - தண்மல
$மூவரு.1.208
வாடா நறுஞ்ெசவ்வி மாைலயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
$மூவரு.1.209
வடா
:
நிலா முற்ற ேமனிைலயில் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.210
உருவின் ஒளியின் உணவின் உைரயின் $மூவரு.1.211
ெபாருவில் அரமகளி ேபால்வா - அருகு அைணந்து $மூவரு.1.212
சீ அளவில்லாத் திருத்ேதாள் அயன் பைடத்த $மூவரு.1.213

பா அள வல்ல பைணப்பு என்ப - பாருமின் $மூவரு.1.214
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திருேவ ஆளும் சிறுைமத்ேதா $மூவரு.1.215
ைவயம் உைடய பிரான் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) என்பா - ைகயிரண்ேட
$மூவரு.1.216
ஆனேபாது அந்த முருகேவள் அல்லன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
$மூவரு.1.217
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) கண்டீ என ெமலிவா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எண்ணும் $மூவரு.1.218
எண்ணுக்கு இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருேம
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்பா $மூவரு.1.219
கண்ணில் கருைணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என்பா - மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.220
ஆதி மனுகுலம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்ணலான் ேமம்படுைக
$மூவரு.1.221
பாதிேய அன்றால் எனப் பகவா - தாது_ெப.(தாது_ெப.) எடுத்த $மூவரு.1.222
ெகாங்ைக பசப்பாதம் ேகால்வைள காப்பாேபால் $மூவரு.1.223
ெசங்ைக குவிப்பா சிலெசறிய - அங்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$மூவரு.1.224
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இளந்திங்கள்
$மூவரு.1.225
ெகாந்து முகிழாக் ெகாழுங்ெகாழுந்து - ைபந்தைழத் $மூவரு.1.226
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ெதாடாமஞ்ைஞ சூடுண்டு ேதாற்றவன்ேமல்
$மூவரு.1.227

வாைக புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளகரும்பு ேகாகிலத்தின் $மூவரு.1.228
பிள்ைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிய $மூவரு.1.229
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) கிைளத்த கிைள - கள்ளம்
$மூவரு.1.230
ெதrயாப் ெபருங்கண் சிறுேதறல் தாய_ெப.(தாய_ெப.) $மூவரு.1.231
பிrயாப் பருவத்துப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) - பrேவாடு $மூவரு.1.232
பாைவயு மானும் மயிலும் பசுங்கிளியும் $மூவரு.1.233
பூைவயும் அன்னமும் பின்ேபாதக் - காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $மூவரு.1.234
ெபான்னிப் புகாமுத்தின் அம்மைனயும் ெதன்னாைக $மூவரு.1.235
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நித்திலத்தின் நைகக்கழங்கும் - ெசன்னிதன்
$மூவரு.1.236
ெகாற்ைகக் குளிமுத்த வல்சியும் ேசாறு அடுைக $மூவரு.1.237
கற்ைகக்கு ேவண்டுவன ைகப்பற்றிப் - ெபாற்ெகாடியா $மூவரு.1.238
வதி
: புகுந்து விைளயாடும் எல்ைலக்கண் $மூவரு.1.239
ஆதி யுகம்வந்து அடிக்ெகாள்ள - ேமதினியில் $மூவரு.1.240
ஊன்று கலிகடந்த உத்துங்க துங்கன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $மூவரு.1.241
மூன்று முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முழங்குதலும் - வான்_ெப.(வான்_ெப.)
துைணயாய்த் $மூவரு.1.242
தாய_ெப.(தாய_ெப.) வரவந்து தாய_ெப.(தாய_ெப.) ெதாழத்ெதாழுது
$மூவரு.1.243
தாய_ெப.(தாய_ெப.) ெமாழிந்தனேவ தான்ெமாழிந்தாள் - ேசேயான்
$மூவரு.1.244
படியின் மதியும் பகலவனும் ேதாற்கும் $மூவரு.1.245

முடியில் ஒருகாலும் மூளா - வடிவின் $மூவரு.1.246
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலராண்
மலக்கண்ணும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $மூவரு.1.247
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேநாக்கில் ேநரா முகிழ்ந்து $மூவரு.1.248
சிrக்கும் திருப்பவளச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒளி ஊடு ஆடா $மூவரு.1.249
விrக்கும்_ெப.எச்.(விr_வி.+க்க்-ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருநிலவில் வழா
:
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.250
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப்புருவத்து ஓடா
$மூவரு.1.251
திலக முக அம்புயத்தில் ேசரா - பலவும் $மூவரு.1.252
திைசைய ெநருக்கும் திருத்ேதாளில்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.253
இைசயுந் திருமாபத் ெதய்தா - வைசயிலாக் $மூவரு.1.254
ைகம்மலrல் ேபாகா வடிமலrல் கண் உறா $மூவரு.1.255
ெமய்ம்மலப் ேபெராளியின் மீ தூரா - அம்மகள் $மூவரு.1.256
கண்ணும் மனமும் கழுந:க் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முழுதும் $மூவரு.1.257
நண்ணும் ெதாைடயன்ேமல் நாட்ெசய்ய உள் ெநகிழா $மூவரு.1.258
வம்மின்கள் அன்ைனமீ  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அது வாங்கித் $மூவரு.1.259
தம்மின்கள் என்றுைரப்பத் தாயரும் - அம்ேம $மூவரு.1.260
ெபருமாைன அஞ்சாேத ெபண்ணமுேத யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$மூவரு.1.261

திருமாைல தாெவன்று ெசல்ேவம் - திருமாைல $மூவரு.1.262
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எளிேதா அrது என்னத் $மூவரு.1.263
ேதங்ெகாள்ளும் இன்ெசால் சிறியாளும் - ஆங்குத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$மூவரு.1.264
மாபத்துக் கண்ணின் ந: வாரப் பிறெகாள்ளும் $மூவரு.1.265
ஆவத்துக்கு அன்ேற அடியிட்டாள் - ேசர $மூவரு.1.266
இருத்தி மணற்ேசாறு இைளேயாைர ஊட்டும் $மூவரு.1.267
அருத்தி அறேவ அயத்தாள் - ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $மூவரு.1.268
மழைல தனது கிளிக்கு அளித்து வாய்த்த $மூவரு.1.269
குழலின் இைசகவந்து ெகாண்டாள் - நிழல்விரவு $மூவரு.1.270
முன்ன நைகதனது முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெகாள முத்தின்
$மூவரு.1.271
பின்ன நைகெகாண்ட ெபற்றியாள் - கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $மூவரு.1.272
மடேநாக்கம் தான்வள த்த மானுக்கு விட்டு $மூவரு.1.273
விடேநாக்க ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இரண்டு ெகாண்டாள் - சுடேநாக்கும்
$மூவரு.1.274
தானுைடய ெமய்ந்நுடக்கம் தன்மாதவிக்கு அளித்து $மூவரு.1.275
வானுைடய மின்னுடக்கம் வாங்கினாள்- பூநறும் $மூவரு.1.276
பாைவதன் ைபங்குரவு ஏந்தப் பசுங்கிளியும் $மூவரு.1.277
பூைவயும் ஏந்தும் ெபாலிவினாள் - ேமவும் $மூவரு.1.278
மடநைட அன்னப் ெபைடெபறக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $மூவரு.1.279
பிடிநைட ெபற்றுப் ெபயவாள் - சுடக் கனகக் $மூவரு.1.280

ெகாத்துக் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிப்
பவளப் பந்தத்தின் $மூவரு.1.281
முத்துப் ெபாதி உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) முச்சியாள் - எத்திறத்தும் $மூவரு.1.282
வரேவள்
:
ேபால்வாைர வட்டி
:
விழுத்தவேமன் $மூவரு.1.283
மாரேவள் கண்சிவப்ப வாய்சிவப்பாள் - ேந
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.1.284
ேகாங்க முைக அைனய ெகாங்ைகயாள் தன்கழுத்தால் $மூவரு.1.285
பூங்கமுைக இப்ேபாது ெபாற்பழிப்பாள் - பாங்கியரும் $மூவரு.1.286
தாயரும் ேபாற்றாேம தாேன துயில் எழுந்து $மூவரு.1.287
பாயல் புைடெபயந்து ைபயச்ெசன்று - யாேய $மூவரு.1.288
தளரும் இைட ஒதுங்கத் தாழும் குைழத்தாய் $மூவரு.1.289
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குமr_ெப.(குமr_ெப.) வல்லி - கிளரும் $மூவரு.1.290
ெகாழுந்தும் அளவிறந்த ெகாந்தும் கவினி $மூவரு.1.291
எழுந்து கிைளகலிப்ப ஏறித் - ெதாழும்
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.1.292
ெகாங்குைடய ெபான் அடரும் ெசன்னிக் ெகாழுங்ேகாங்கின் $மூவரு.1.293
பங்குைடய மூrப் பைண அைணந்து - அங்குைடய $மூவரு.1.294
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) முரல மணநாற ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) மது
$மூவரு.1.295
கண்டு மகிழ்ந்ேதன் கனவில் எனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.296
வருக-வருக_அ.ெதா.(வருக-வருக_அ.ெதா.) மடக் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $மூவரு.1.297
தருக தருக எனத் தாய_ெப.(தாய_ெப.) - ெபருக $மூவரு.1.298

விரும்பின புல்லி விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) முைலவந்து $மூவரு.1.299
அரும்பின ஆகத்து அணங்ேக - ெபரும்புயங்கள் $மூவரு.1.300
புல்லி விடாத புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசன்னியுடன் $மூவரு.1.301
வல்லி ெபறுதி என வழுத்தும் - எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $மூவரு.1.302
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) அபயன் அகளங்கன் எம்ேகான் $மூவரு.1.303
புரைச மத வைர ேமல் ேபாத - முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $மூவரு.1.304
தழங்கு மறுகில் தமேராடும் ஓடி $மூவரு.1.305
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) மாட
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) - ெகாழுங்கயல் கண் $மூவரு.1.306
ெபான் என எல்லா அழகும் புைனந்தெதாரு $மூவரு.1.307
மின் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளிப்பட்டு மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) உயி $மூவரு.1.308
உண்டு ஆற்றிய ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ைவக்க ஒருதிருக்ைகச்
$மூவரு.1.309
ெசண்டால் கிrதிrத்த ேசவகைனத் - தண்டாத $மூவரு.1.310
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ெகடக் கலிவாய்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
:
அரற்று பாமகைளச்
$மூவரு.1.311
ேசாகம் ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்த
ேதாளாைன - ஆகத்துக் $மூவரு.1.312
ெகாங்ைக பிrயாத வேறாடும்
:
ேகாகனக $மூவரு.1.313
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பிrயாத மாபாைன அம்கமலக் $மூவரு.1.314
ைகயும் மலரடியும் கண்ணும் கனிவாயும் $மூவரு.1.315

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
திருமாைலத் - ைதயலும் $மூவரு.1.316
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் வாங்காள் ெதாழ
முகிழ்த்த ைகவிடாள் $மூவரு.1.317
மண்டு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மீ ட்கும் ஆறு அறியாள் - பண்டு அறியாக்
$மூவரு.1.318
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கலங்கக் கலங்கிக் குழல்சrயத் $மூவரு.1.319
தாமம் சrயத் தனிநின்றாள் - நாமேவல் $மூவரு.1.320
ேசரனும் மீ னவனும் ேசவிப்பச் ெசம்பியrல் $மூவரு.1.321
வரனும்
:
அவ்ெவல்ைல விட்டு அகன்றான் - மாரனும் $மூவரு.1.322
தக்குத் தகாதாைள எய்து தைரப்படுத்தம் $மூவரு.1.323
புக்குத் ெதாைடமடக்கிப் ேபாயினான் - ைமக்குழல் $மூவரு.1.324
மங்ைகப் பருவத்து ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) மலெபாதுளும் $மூவரு.1.325
கங்ைகப் புளினக் களிஅன்னம் - என்ேகாைன $மூவரு.1.326
மன்னைன மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பிராைன வேராதயைனத் $மூவரு.1.327
ெதன்னைன வானவைனச் ெசம்பியைன - முன் ஒருநாள் $மூவரு.1.328
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபதும்ைபப் பருவத்ேத
தன்கருத்தில் $மூவரு.1.329
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrவு கைடக்கூட்டப்
- புண்டrகச் $மூவரு.1.330
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடிமுதலாச் ெசம்ெபான் முடி
அளவும் $மூவரு.1.331
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) அகல மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைழத்துக் - ைகயினால் $மூவரு.1.332

த:ட்டும் கிழியிற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கண்டு இரவு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$மூவரு.1.333
காட்டும் கனவு தரக்கண்டு - நாட்டம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.334
யாது ஒன்றும் காணாது இருப்பாள் ெபாருகளிற்றுத் $மூவரு.1.335
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஒன்றும் ெதாங்கன் சயதுங்கன் - வதி
: $மூவரு.1.336
வருகின்றான் என்று மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிகள் யாவும் $மூவரு.1.337
தருக என்றாள் வாங்கித் தrத்தாள் - விrேகாைத $மூவரு.1.338
சூடினாள்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) ைபம்ெபான்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உடுத்தாள் சந்தனச்ேசறு $மூவரு.1.339
ஆடினாள் தன்ேபரணி அணிந்தாள் - ேசடிய $மூவரு.1.340
காட்டும் படிமக் கலத்தில் கமலத்ைத $மூவரு.1.341
ஓட்டும் வதனத்து ஒளிமலந்து ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.342
விைடேபாம் அனங்கன்ேபால் ேவல்விழிகள் தாமும் $மூவரு.1.343
பைடேபாய் வருவனேபால் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) - கைடேபாய் $மூவரு.1.344
மறித்து மதமதத்து வாகடிப்பு வக்கி
:
$மூவரு.1.345
எறிக்கும் குைழக்காதிற்கு ஏற்றும் - ெநறிக்கும் $மூவரு.1.346
அளக முதலாக ஐம்பால் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.347
வளகருங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மலிந்தும் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $மூவரு.1.348
அrயன நித்திலத்தின் அம்ெபான் ெதாடித்ேதாள் $மூவரு.1.349
பrயன காம்பில் பைணத்தும் - ெதrயல் $மூவரு.1.350

சுவடு படு களபத் ெதாய்யில்சூழ் ெகாங்ைகக் $மூவரு.1.351
குவடு பட எழுச்சி ெகாண்டும் - திவடர $மூவரு.1.352
முந்தும் கைலஅல்குல் மூrத் தடம்_அகன்று $மூவரு.1.353
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மருங்குல் நுடங்கியும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.354
மிைடயும் புதுவனப்பு விண்ேணாரும்
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
$மூவரு.1.355
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனது
உருக்கண்டு அஞ்சிக் - ெகாைடயனகண் $மூவரு.1.356
பண்டு அறியும் முன்ைனப் பருவத்து உருவத்துக் $மூவரு.1.357
கண்டு அறியும் அவ்வடிவு காண்கிேலன் - பண்டு அறியும் $மூவரு.1.358
முன்ைன வடிவும் இழந்ேதன் முகேநாக்கி $மூவரு.1.359
என்ைன அறிகலன்யான் என்ெசய்ேகன் - தன்ைன $மூவரு.1.360
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருவது அறிவன்
எனவந்து $மூவரு.1.361
இணங்கு மகளி_ெப.) இைடநின்று - அணங்கும் $மூவரு.1.362
இைறவன் அகளங்கன் எம் ேகான் குமrத் $மூவரு.1.363
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) நிருபகுல துங்கன் - முைறைமயால்
$மூவரு.1.364
காக்கும் கடல்கைடந்த ைகம்மலரும் உந்திமல $மூவரு.1.365
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகு
அளந்த ெபாற்கழலும் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.366
திருக்ெகாள்ளும் மாபமும் ெதவ்ேவந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$மூவரு.1.367

ெவருக்ெகாள்ளு மூrத்ேதாள் ெவற்பும் - உருக்கும் $மூவரு.1.368
மகரக் குைழக் காது மாதரா மாைம $மூவரு.1.369
நுகரப் புைடெபயரும்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) - துகி ஒளிைய
$மூவரு.1.370
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால
மணிவாயும் எப்ெபாழுதும் $மூவரு.1.371
ெசவ்வி அழியாத் திருமுகமும் - எவ்வுருவும் $மூவரு.1.372
மாறுபடா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அவ்வண்ணல் படிவத்து $மூவரு.1.373
ேவறுபடு வனப்பும் ெமய்விரும்பித் - ேதறும் $மூவரு.1.374
பிைறயாம் பருவத்துப் ேபருவைக ஆம்பல் $மூவரு.1.375
நிைறயா மதிக்கு ெநகிழ்ந்தாங்கு - இைறவைனக் $மூவரு.1.376
கண்டு மனமும் உயிரும் களிப்பு அளவில் $மூவரு.1.377
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயந்தது
ெகால்யாைன - பண்டு $மூவரு.1.378
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) கிழியிற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கண்டு
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $மூவரு.1.379
கனவு தர இரவில் கண்டு - மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்வாள் $மூவரு.1.380
த:ட்ட முடியாத_எதி.ம.ெப.எச்.(முடி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி
குறிக்ெகாள்ளும் $மூவரு.1.381
நாட்டம் உறங்காைமைய நல்க - மீ ட்டுப் $மூவரு.1.382
ெபயந்தாள் தமதம் ெபருந்ேதாள்களில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
:
$மூவரு.1.383
அயந்தாள் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) நிைல ஈது அப்பால் - சயம்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.1.384

ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடிவு
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமன் விழிச்சிவப்பு
$மூவரு.1.385
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய வாயினாள் அந்தம் இல் $மூவரு.1.386
ஓலக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் ஒன்றா உலகு ஒடுக்கும் $மூவரு.1.387
காலக் கைட அைனய கண் கைடயாள் - ஞாலத்ைத $மூவரு.1.388
வட்டி
:
விைன முடிக்க ெவங்கால தூதுவேபால் $மூவரு.1.389
ேகாட்டி இருக்கும் குவிமுைலயாள் - நாட்ட $மூவரு.1.390
வடிவின் மருங்குலாள் மாரைனப்ேபால் ேமேலா $மூவரு.1.391
முடிவில் உணைவ முடிப்பாள் - கடிது ஓடிப் $மூவரு.1.392
ேபாகாது ஒழியாது இைட என்று ேபாய்முடியல் $மூவரு.1.393
ஆகாைம ைகவளரும் அல்குலாள் - பாகு ஆய $மூவரு.1.394
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேதாழிையத் ேதாள்வருந்தப் $மூவரு.1.395
புல்லி நிலாமுற்றம் ேபாய் ஏறி - வல்லிநாம் $மூவரு.1.396
ேசடிய ஒப்ப வகுத்துத் திரள்பந்து $மூவரு.1.397
ேகாடிய கண்டு உவப்பக் ெகாண்டாடி - ஆடினால் $மூவரு.1.398
என்மாைல ந:ெகாள்வது யான்ெகாள்வது எம்ேகாமான் $மூவரு.1.399
தன்மாைல வாங்கித் தருக என்று - மின் அைனயாள் $மூவரு.1.400
வட்டித்து அளகமும் ெகாங்ைகயும் வாதயங்கக் $மூவரு.1.401
கட்டிக் கனபந்து ைகப்பற்றி - ஒட்டிப் $மூவரு.1.402
ெபாருதிறத்துச் ேசடியதம் ேபாெதாைலயத் தாேன $மூவரு.1.403

இருதிறத்துக் கந்துகமும் ஏந்திப் - ெபrதும் $மூவரு.1.404
அழுந்து தரளத்து அைவதன்ைனச் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.405
விழுந்தும் எழுந்தும் இைடய - எழுந்துவr $மூவரு.1.406
சிந்த விசிறு திைரயின் நுைர ஊடு $மூவரு.1.407
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனச மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ஏய்ப்ப - முந்திய $மூவரு.1.408
ெசங்காந்தள் அங்ைக சிவக்கும் சிவக்கும் என்று $மூவரு.1.409
அங்காந்து ேதாள்வைளகள் ஆப்பு எடுப்பத் - தங்கள் $மூவரு.1.410
நுடங்கு ெகாடிமருங்குல் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒசிந்தது என்று அன் $மூவரு.1.411
றடங்கு கலாபம் அரற்றத் - ெதாடங்கி $மூவரு.1.412
அrந்த குரலினவாய் அம்சீறடிக்குப் $மூவரு.1.413
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுெசங் $மூவரு.1.414
ைகக்ேகா விைடக்ேகா கமல மல அடிக்ேகா $மூவரு.1.415
ைமக்ேகால ஓதியின்ேமல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இரங்க - அக்ேகாைத
$மூவரு.1.416
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ஆடி
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பருதி அகளங்கன்
$மூவரு.1.417
சந்தாடும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா என்று ைபந்துகில் $மூவரு.1.418
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைலக்கும் ேபாதில் தனிக்குைடக்கீ ழ் $மூவரு.1.419

யாைனேமல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாமைர இரட்டச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $மூவரு.1.420
மிைடயப் பவளமும் நித்திலமும் மின்ன $மூவரு.1.421
அைடயப் பணிலங்கள் ஆப்பப் - புைடெபயர $மூவரு.1.422
வாந்து மகர வயமீன் குலமுழுதும் $மூவரு.1.423
ேபந்து மறுகும்படி பிறழச் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.424
பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) முழங்கப் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஏற்றி விட்ட
$மூவரு.1.425
மதைலகண் முன்ன மலிய - விதைலயராய்த் $மூவரு.1.426
தாழும் ெதாழிலில் கிைளபுரக்கத் தன்னைடந்து $மூவரு.1.427
வாழும் பரத_ெப.(பரத_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஈண்ட - வழுந்திக்
:
$மூவரு.1.428
கன்னியும் நன்மைதயும் கங்ைகயும் சிந்துவும் $மூவரு.1.429
ெபான்னியும் ேதாயப் புகாவிளங்க - மன்னிய $மூவரு.1.430
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) தியாக சமுத்திரம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதலும் $மூவரு.1.431
தங்ேகா மறுகில் தைலப்பட்டுத் - தங்களில் $மூவரு.1.432
ஒட்டிய ஒட்டம் உணராேத ேதாள்வைளயும் $மூவரு.1.433
கட்டிய ேமகைலயும் காவாேத - கிட்டித் $மூவரு.1.434
ெதாழுதாள் அயந்தாள் துளங்கினாள் ேசாந்தாள் $மூவரு.1.435
அழுதாள் ஒருதமியள் ஆனால் - பழுது இலாக் $மூவரு.1.436
காக்கும் துகிலும் இலங்கு ெபாலன்கைலயும் $மூவரு.1.437
ேபாக்கு நிதம்பம் புைனக என்று - வக்கு
:
$மூவரு.1.438

மணிக்கச்சும் தம்முைடய வான்றூசும் ெகாங்ைக $மூவரு.1.439
பணிக்கக் கைடக்கண்கள் பாரா - அணிக்கு அைமந்த $மூவரு.1.440
குன்றாத நித்திலக் ேகாைவயும் ெபான் நிறத்த $மூவரு.1.441
ெபான்றாத பட்டும் புைனக என்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.442
ெகாடுத்தன ெகாங்ைககளும்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
தானும் $மூவரு.1.443
அடுத்தன ேதாள்ேமல் அயந்தாள் - கடுத்துக் $மூவரு.1.444
கவரும் அனங்கனுடன் ைககலந்தது அன்றித் $மூவரு.1.445
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) முதுகிளவித் தாய_ெப.(தாய_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) எங்கும் $மூவரு.1.446
கூசினா சந்தில் பனிந: குைழத்து இைழத்துப் $மூவரு.1.447
பூசினா ஆலி ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்தா - வசினா
:
$மூவரு.1.448
இட்டா நிலவில் இளந்ெதன்றலும் ெகாணந்து $மூவரு.1.449
சுட்டா குளிr ெதாடுத்து எடுத்தா - விட்டாேரா $மூவரு.1.450
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) அதனிற்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்புனல்ேபால்
$மூவரு.1.451
உள்ளம் உயிைர யுடன்ெகாண்டு - வள்ளல்பின் $மூவரு.1.452
ஓைத மறுகில் உடன்ேபான ேபாக்காலிப் $மூவரு.1.453
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நடுேவ பிைழத்து ஒழிந்தாள் - மாதrல் $மூவரு.1.454
வாrபடும் அமுதம் ஒப்பாள் மதுகரம்சூழ் $மூவரு.1.455

ேவr கமழ்ேகாைத ேவறு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) - மூrத்ேதத்
$மூவரு.1.456
தட்டும் சிறுகப் ெபருகு மரகதத்தில் $மூவரு.1.457
கட்டும் கனெபான் கலாபாரம் - பட்டும் $மூவரு.1.458
துகிலும் கரப்பச் சுடபரப்பிக் ைகேபாய் $மூவரு.1.459
அகல்கின்ற அல்குல் அrைவ - இகலி $மூவரு.1.460
ஒருக்கி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) கடிந்து ஒன்றிைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று $மூவரு.1.461
ெநருக்கி அைமய நிரம்பித் - தருக்கி $மூவரு.1.462
இடங்ெகாண்டு மின்னுக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று இரண்டு $மூவரு.1.463
குடம்ெகாண்டு நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) எனக்
கூறத் - தடம்ெகாண்டு $மூவரு.1.464
இைணத்துத் ததும்பி இைளேயாகள் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $மூவரு.1.465
பிைணத்துத் தடமுகட்டில் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைணத்துப் $மூவரு.1.466
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உவைம பிறங்கு ஒலிந: ஞாலத்து $மூவரு.1.467
அருைம பைடத்த தனத்து அன்னம் - கருைம $மூவரு.1.468
எறித்துக் கைடேபாய் இருபுைடயும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $மூவரு.1.469
குறித்துக் குைழ அளவும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - மறித்து $மூவரு.1.470
மதத்து வrபரந்து ைமந்த மனங்கள் $மூவரு.1.471
பைதத்து விழநிறத்தில் பட்டுத் - தைதத்த $மூவரு.1.472
கழுந: மலrன் கவின் அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மானின் $மூவரு.1.473

விழிந:ைம வாய்த்த விழியாள் - முழுதும் $மூவரு.1.474
ெநறிந்து கைடகுழன்று ெநய்த்து இருண்டு ந:ண்டு $மூவரு.1.475
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபருமுருகு ேதக்கி நறுந்துண $மூவரு.1.476
வாந்து ெகாழுந்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல்லியாய் மாந்தளி $மூவரு.1.477
ேசாந்து மிைச அைசந்த ேசாைலயாய்ச் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.478
திருஇருந்த தாமைரயாய்ச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டின் $மூவரு.1.479
ெபருவிருந்து ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குழலாள் - ெபாருகளிற்றின் $மூவரு.1.480
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுகில் ஒருநாள்
மனுகுலத்ேதான் $மூவரு.1.481
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
தனிைமக்கண் - ெசந்தனிக்ேகால் $மூவரு.1.482
ேகாேனகவந்து எம்ைமக்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.
) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எமக்குத் $மூவரு.1.483
தாேன தrன் தருக என்பனேபால் - பூேந $மூவரு.1.484
இைணக்ைகயும் ேதாளும் இடுெதாடிகள் ஏந்தா $மூவரு.1.485
துைணக்கண் துயிற்றத் துயிலா - மணக்கூந்தல் $மூவரு.1.486
ேபாது மறந்தும் புைனயா ெபாலங்கச்சு $மூவரு.1.487
மீ து படத்தrயா ெவம்முைலகள் - ேசாதி $மூவரு.1.488
அடுக்கும் கனெபான் கைலேபணாது அல்குல் $மூவரு.1.489

ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதருள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) - எடுக்கும்
$மூவரு.1.490
கருப்புச் சிைல அனங்கன் ைகஅம்பால் வழு
: $மூவரு.1.491
ெநருப்புக்கு உருகி நிைறேபாய் - இருப்புழிப் $மூவரு.1.492
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூைவக்கும் யாதும் பrவு
இன்றி $மூவரு.1.493
ஆடிய ேதாைகக்கும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்றிக் - கூடிய $மூவரு.1.494
கிள்ைளக்கும் தம்மில் கிளரும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னப் $மூவரு.1.495
பிள்ைளக்கு மாற்றாள் ெபயந்துேபாய்க் - ெகாள்ைள $மூவரு.1.496
பயக்கு மலக்குரவப் பந்தப் படப்ைப $மூவரு.1.497
நயக்கும் இளமரக்கா நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயக்களிற்று $மூவரு.1.498
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) குலப்ெபான்னி ைவகலும் ஆடுதிரால் $மூவரு.1.499
அன்னங்காள் ந: என்று அழிவுற்றும் - ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $மூவரு.1.500
ெபருகும் புகா அைடயப் ெபற்ற:ரான் மற்ைறக் $மூவரு.1.501
குருகுகாள் என்று குைழந்தும் கருகிய_ெப.எச்.(கருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.502
ேகாலக் குயிலினங்காள் ந:ேபாலும் ேசாணாட்டுச் $மூவரு.1.503
ேசாைலப் பயில்வ: எனத்துவண்டும் - பீலிய $மூவரு.1.504
ேபrயல் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெபறுதிரால் ெகால்லியும் $மூவரு.1.505
ேநrயும் ேசவ: எனெநகிழ்ந்தும் - ேநrயன் $மூவரு.1.506
தண்துழாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பலகாலும் ைதவந்து $மூவரு.1.507

வண்டுகாள் வாழ்வ: எனமருண்டும் - ெதாண்டிக்ேகான் $மூவரு.1.508
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மைலயத்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அருவி
ேதாய்ந்தன்ேற $மூவரு.1.509
ெதன்றல் வருவது எனத் திைகத்தும் - நின்றயகான் $மூவரு.1.510
மன்னக்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வளவன் அகளங்கன் $மூவரு.1.511
முன்னப் பணில முழங்குதலும் - மின்னில்ேபாய்ப் $மூவரு.1.512
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருமடனும்
என்றும் பிrயாத $மூவரு.1.513
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருவிருப்பால்
நல்கூரக் - காணுங்கால் $மூவரு.1.514
ஏய்ப்ப எதிவந்து இரவி உருவ ஒளி $மூவரு.1.515
வாய்ப்ப முக பங்கய மலந்தாள் - ேபாய்ப்ெபருகு $மூவரு.1.516
மீ தா அகல்_அல்குல் வழ்கின்ற
:
ேமகைலயும் $மூவரு.1.517
ேபாதாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) புைடெபயந்தாள் - ேசாதி $மூவரு.1.518
குைழய நடு ஒடுக்கும் ெகாங்ைகயும் ேதாளும் $மூவரு.1.519
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) படிேய பணித்தாள் - பிைழயாத $மூவரு.1.520
ெபான்னித் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ெபாலந்தா ெபறத் தகுவா
$மூவரு.1.521
தன்னில் பிற_ெப.(பிற_ெப.) இன்ைம சாதித்தாள் - ெசன்னிக்குப் $மூவரு.1.522
பாராள் முைலயாலும் பங்கயத்தாள் - ேதாளாலும் $மூவரு.1.523
வாரா விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) வருவித்தாள் - ஓ அணங்கு $மூவரு.1.524
ேகாது விரவாக் ெகாழும்பாகு ெகாய்தளிrன் $மூவரு.1.525
ேபாது புலராப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) - மீ து
$மூவரு.1.526

முயலால் அழுங்கா முழுத்திங்கள் வானின் $மூவரு.1.527
புயலால் அழுங்காப் புதுமின் - இயல்ெகாண்டு $மூவரு.1.528
எழுதாத ஓவம் எழுசிைறைய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $மூவரு.1.529
ெகாழுதாத கற்பகத்தின் ெகாந்து - முழுதும் $மூவரு.1.530
இருளாக் கலாபத்து இளந்ேதாைக என்றும் $மூவரு.1.531
ெதருளாக் களி
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதறல் - ெபாருளால் $மூவரு.1.532
வருந்தக் கிைடயாத மாணிக்கம் யாக்கும் $மூவரு.1.533
அருந்தத் ெதவிட்டா அமுதம் - திருந்திய $மூவரு.1.534
ேசாைலப் பசுந்ெதன்றல் துது_ெப.(தூது_ெப.) வரவந்த $மூவரு.1.535
மாைலப் ெபாழுதின்கண் மண்டபத்து - ேவைல $மூவரு.1.536
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலா
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) வழ்மகரப்
:
ேபழ்வாய் $மூவரு.1.537
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிக் கற்ைற தூங்கப்
- பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழேயா $மூவரு.1.538
பூசிய சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கமழப் ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$மூவரு.1.539
மூசிய ெமௗவல் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உயிப்பத் - ேதசிகப் $மூவரு.1.540
ேபrைச யாழ்ப் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
விறலிெயாடும் $மூவரு.1.541
ேசர இனிது இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்விக்கண்
- ேநrயும் $மூவரு.1.542
ேகாழியும் ேவங்ைகயும் முப்பைணயும் ேகாரமும் $மூவரு.1.543
பாழி அயிராபதப் பகடும் - ஆழியான் $மூவரு.1.544

சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆரமும் ஆைணயும்
ேசாணாடும் $மூவரு.1.545
காடு திைரத்து எறியும் காவிrயும் - பாடுக எனக் $மூவரு.1.546
கூனல் யாழ் எடுத்தான் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ெகாதித்து எழுந்து
$மூவரு.1.547
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அரசனும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வில்
எடுத்தான் - ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி $மூவரு.1.548
தந்திr யாழ்ப்பாணன் ைதவந்தான் ைதவந்தான் $மூவரு.1.549
ெவந்திறன் மாரனும்தன் வில்லின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) - முந்த $மூவரு.1.550
நிைறநரம்பு பண்ணி நிைலெதrந்தான் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) $மூவரு.1.551
திறன் மதனும் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதrந்தான் - விறலிெயாடும் $மூவரு.1.552
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ஒருபாணி ேகாத்தான் பலேகாத்தான் $மூவரு.1.553
தூணி ெதாைலயச் சுளிந்துேவள் - மாண $மூவரு.1.554
இைசத்தன பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) யாழ்ப் பாணி எய்து $மூவரு.1.555
விைசத்தன ேவனிலான் பாணி - இைசத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.556
வைண
:
இைசயாேலா ேவனிலான் அம்பாேலா $மூவரு.1.557
வாள்நுதல் வழா
:
மதி மயங்காச் - ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் $மூவரு.1.558
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) அைனய மைலயா நிலம்தைனயும் $மூவரு.1.559
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) இது என்ேற கூறினாள் ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.560
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) முனிந்த வனமுைலேமல் விட்ட பனி $மூவரு.1.561
ந:ைர இதுேவா ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என்றாள் - ஊ எலாம் $மூவரு.1.562

காக்கும் துடிைய
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கைண மாரன் $மூவரு.1.563
தாக்கும் பைற என்ேற சாற்றினாள் - ேசக்ைகெதாறும் $மூவரு.1.564
வாழும் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவரும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
களிப்ப $மூவரு.1.565
வழும்_ெப.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
:
நிலைவ
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) என்றாள் - ேகாழிக்ேகான் $மூவரு.1.566
எம் ேகான் அகளங்கன் ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) காக்கின்ற
$மூவரு.1.567
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெகாடுங்ேகால் சிலக்கு என்றாள் - கங்குல்
$மூவரு.1.568
புலரும் தைனயும் புலம்பினாள் ஆங்குப் $மூவரு.1.569
பலரும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவக் - குல
கிrசூழ் $மூவரு.1.570
ஆழிப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயபிரான் $மூவரு.1.571
சூழிக் கடாயாைன ேதான்றுதலும் - யாழின் $மூவரு.1.572
இைழக்கும் இைசமுதலா எப்பைகக்கும் ஆற்றாது $மூவரு.1.573
உைழக்கும் உயி தைழப்ப ஓடிப் - பிைழத்தனளாய் $மூவரு.1.574
முட்டும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) கிrயின் முதுமுதுகில் $மூவரு.1.575
கட்டும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கடாயாைன - எட்டும் $மூவரு.1.576
தrக்கும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தனி தrத்த ேகாைனப் $மூவரு.1.577
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயிராபதேம - ெசருக்கிப் $மூவரு.1.578

ெபாருந்த நிைனயாத ேபாக் கலிங்க ஓடி $மூவரு.1.579
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடவைரகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) - திருந்த $மூவரு.1.580
விைதயம் ெபாருது அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விந்தேம ேபாலப் $மூவரு.1.581
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருப்ேப - சிைதயாத
$மூவரு.1.582
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குலத்திற்கும் ெதய்வப் ெபாதியிற்கும் $மூவரு.1.583
அங்கண் பழங்குமr யாற்றிற்கும் - தங்கள் $மூவரு.1.584
படிக்கும் ெபாரு நிருப பன்னகங்கள் வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
$மூவரு.1.585
இடிக்கும் தனி அசனி ஏேற - கடிப்பு அைமந்த $மூவரு.1.586
யாம முரசால் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைறநினது
$மூவரு.1.587
தாம முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) தரப் ெபற்ேறன் - நாம $மூவரு.1.588
விைடமணி ஓைச விைளத்த ெசவிப் புண்ணின் $மூவரு.1.589
புைடமணி ஓைசப் புலந்ேதன் - தடமுைலேமல் $மூவரு.1.590
ஊறா மைலயக்கால் சுட்ட சூடு உன் ெசவியின் $மூவரு.1.591
மாறாப் ெபருங்காற்றான் மாற்றிேனன் - ேவறாகக் $மூவரு.1.592
கூசும் பனித் திவைல ெகாண்டுேபாம் என் உயிந: $மூவரு.1.593
வசு
: மதத் திவைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மீ ட்ேடன் - மூசிய
$மூவரு.1.594

கா உலாம் ஓதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துய $மூவரு.1.595
ேநrலா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:ங்கிேனன் - ேபrரவில்
$மூவரு.1.596
என்ேமல் அனங்கன் வரவந்த இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எலாம் $மூவரு.1.597
நின்ேமல் அனகன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ந:ங்கிேனன் இன்னம் $மூவரு.1.598
கைடேபாக என் உயிைரக் காத்திேயல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $மூவரு.1.599
புைடேபாதப் ேபாதும் ெபாருப்ேப - விைடேபாய் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
$மூவரு.1.600
ஆட்டும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கலக்கின் மாரற்கு அயில் வாளி $மூவரு.1.601
காட்டும் தடேம கலக்குவாய் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளாய் $மூவரு.1.602
கா நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நின்கடத்து
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒழியக் காமனா $மூவரு.1.603
ேபா நாணின் வண்ேட புைடத்து உதிப்பாய் - பாநாதன் $மூவரு.1.604
ெசங்ைகக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஒழியத் தின்ைகக்கு அனங்கனா
$மூவரு.1.605
ெவங்ைகக் கரும்ேப
விரும்புவாய்_வி.மு.(விரும்பு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) - எங்கட்கு
$மூவரு.1.606
உயிராய் உடலாய் உணவாகி உள்ளாய் $மூவரு.1.607
அயிராபதேம ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) அன்ேற - ெபயராது $மூவரு.1.608

நிற்கண்டாய் என்று இரந்து
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) நுதலாக $மூவரு.1.609
வில்ெகாண்டேபrளம்ெபண்ேவறுஒருத்திெகாற்ைகய ேகான் $மூவரு.1.610
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) புயத்து அனகன் மால்யாைனக் ைகேபாலக்
$மூவரு.1.611
ெகால்லத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறங்கினாள் - எல்ைலயில் $மூவரு.1.612
ேகாடும் ெகாைல குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசடன் குருமணி ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மூவரு.1.613
ஆடும் படம் அைனய அல்குலாள் - ேசடியாய்த் $மூவரு.1.614
தம்ைம எடுக்கும் இைடகடிந்த தம் பழிக்குக் $மூவரு.1.615
ெகாம்ைம முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சாய்த்த ெகாங்ைகயாள் - ெசம்ைம
$மூவரு.1.616
நிைறயும் அழகால் நிக அழித்துச்
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) $மூவரு.1.617
உைறயு மலபறிப்பாள் ஒப்பாள் - நைற கமழு $மூவரு.1.618
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பல
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மான்மதச் ெசழுசாந்து
எழுதி $மூவரு.1.619
ேவைல தருமுத்தம் மீ து
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - ேசாைலயின்
$மூவரு.1.620
மானும் மயிலும் அைனய மடந்ைதயரும் $மூவரு.1.621
தானும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) தர விருப்பத் - ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி
$மூவரு.1.622

ஊறல் இளம்பாைள உச்சிப்படு கடும் $மூவரு.1.623
ேதறல் வழிந்து இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்விக்கண் - ேவறாக $மூவரு.1.624
ஆக்கி மடல்நிைறத்து வண்டும் அதில் நுைரயும் $மூவரு.1.625
ேபாக்கி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.1.626
வருந்திச் சிறுதுள்ளி வள் உகிரால் எற்றி $மூவரு.1.627
அருந்தித் தமேமல் அயந்தாள் - ெபாருந்தும் $மூவரு.1.628
மயக்கத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனுதுங்க துங்கன்
$மூவரு.1.629
நயக்கத் திருக்கனவு நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) - முயக்கத்து $மூவரு.1.630
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) விைழவு மிகுகளிப்பும் அத்துயிலும் $மூவரு.1.631
ஒக்க இகல உடன் எழுந்து - பக்கத்து $மூவரு.1.632
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருபளிக்கு
வாசுவrல் $மூவரு.1.633
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனதுநிழல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநாக்கிப் - ைபந்துகில் $மூவரு.1.634
காசுசூழ் அல்குல் கைலேய கைலயாகத் $மூவரு.1.635
துது_ெப.(தூது_ெப.) புைடெபயந்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - வாசம் ேச
$மூவரு.1.636
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைணமுைலேமல்
$மூவரு.1.637

ஆடிய சாந்தின் அணி சிைதந்து - கூடிய $மூவரு.1.638
ெசவ்வாய் விளப்பக் கருங்கண் சிவப்பு ஊர $மூவரு.1.639
ெவவ்வாள் நுதலும் ெவய அரும்ப - இவ்வாறு $மூவரு.1.640
கண்டு மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனைவ
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) என்று $மூவரு.1.641
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலக்கும்
குலாவுதலும் - வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வழ்
: $மூவரு.1.642
ேவrக் கமழ்ேகாைத ேவறாகத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனத்தில்
$மூவரு.1.643
பூrத்த ெமய் உவைக ெபாய்யாகப் - பாrத்த $மூவரு.1.644
தாமக் கவிைக நிழற்றச் சயதுங்கன் $மூவரு.1.645
நாமக் கடாக்களிற்று நண்ணுதலும் - ேதெமாழியும் $மூவரு.1.646
கண்டதும் ெகட்ேடன் கனைவ நனவாகக் $மூவரு.1.647
ெகாண்டதும் அம் மதுச்ெசய் ேகாலேம - பண்டு உலகில் $மூவரு.1.648
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
சிறிதும் இல்லாத த:விைனேயற்கு $மூவரு.1.649
எய்த வருேம இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று - ைகெதாழுது
$மூவரு.1.650
ேதறி ஒருகாலும் ேதறாப் ெபருைமயால் $மூவரு.1.651
ஏறி இரண்டாவது மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாறு இலாத் $மூவரு.1.652
ேதாழிய ேதாள்ேமல் அயந்தாள் அத்ேதாழியரும் $மூவரு.1.653
ஏழுய யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) எதி ஓடி - ஆழியாய் $மூவரு.1.654
மாடப் புகாருக்கும் வஞ்சிக்கும் காஞ்சிக்கும் $மூவரு.1.655

கூடற்கும் ேகாழிக்கும் ேகாமாேன - பாடல $மூவரு.1.656
சாரும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) தைன உருட்டி ஓ ஏழு $மூவரு.1.657
பாரும் புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகலவேன - ேசாவு இன்றிக் $மூவரு.1.658
காத்துக் குைட ஒன்றால் எட்டுத் திைச கவித்த $மூவரு.1.659
ேவத்துக் குலகிrயின் ேமருேவ - ேபாத் ெதாழிலால் $மூவரு.1.660
ஏைனக் கலிங்கங்கள் ஏழிைனயும் ேபாய்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.1.661
தாைனத் தியாக சமுத்திரேம - மானப்ேபா $மூவரு.1.662
இம்ப எழுெபாழில் வட்டத்து இகல்ேவந்த $மூவரு.1.663
ெசம்ெபான் மவுலிச் சிகாமணிேய - நம்ப நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$மூவரு.1.664
பாrல் படுவன பன்மணியு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$மூவரு.1.665
ந:rல் படுவன நித்திலமும் - ேநrய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $மூவரு.1.666
ெவற்பில் வயிரமும் ேவந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசாணாட்டுப்
$மூவரு.1.667
ெபாற்பின் மலிவன பூந்துகிலும் - நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பணியக்
$மூவரு.1.668
ெகாண்டாய் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தனது ெகாங்ைகக்
ெகாழுஞ்சுணங்கும் $மூவரு.1.669
தண்டா நிைறயும் தளிநிறமும் - பண்ைடத் $மூவரு.1.670
துயிலும் கவந்தது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதால்குலத்து ேவந்த
$மூவரு.1.671
பயிலும் திருநூல் படிேயா - புயல்வளவ $மூவரு.1.672

மன்னிய ெதாண்ைட வளநாடு வாளியும் $மூவரு.1.673
ெபான்னி வளநாடு பூஞ்சிைலயும் - கன்னித் $மூவரு.1.674
திருநாடு ேதரும் குைற அறுப்பச் ெசய்தால் $மூவரு.1.675
திருநாண் மட மகளி_ெப.) தம்ைம - ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $மூவரு.1.676
ேவனற்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
விடுேம_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) அவன்சினம்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $மூவரு.1.677
பானற்கண் நல்லாள் உயிப்பரேம - ஆனக்கால் $மூவரு.1.678
குன்ேற எனத்தகு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேகாபுரத்தில் தூங்குமணி
$மூவரு.1.679
ஒன்ேற உலகுக்கு ஒழியுேம - என்று இைனய $மூவரு.1.680
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வணங்கிடும் இவ்வளவும்
ேகாைதேமல் $மூவரு.1.681
சீறி அனங்கன் சிைல வைளப்ப - மாறு அழியக் $மூவரு.1.682
குத்தும் கடாக்களிற்றுப் ேபாந்தான் ெகாைடச்ெசன்னி $மூவரு.1.683
உத்துங்க துங்கன் உலா. $மூவரு.1.684
ேதேமவும் பாய்புரவிப் பாசைடச் ெசங்கமலம் $மூவரு.2.001
ேபாேமவும் பாற்கடல் பூத்தைனேயான்-பாேமல் $மூவரு.2.002
மருளப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ஒன்றின் மம்ம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
த:ர_குைற.எச்.(த:_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.003
உருளும் திருத்ேத உரேவான்- அருளினான் $மூவரு.2.004
ேபராப் ெபரும்பைக த:ரப் பிற ேவந்த $மூவரு.2.005
ஊராக் குலிச விைட ஊந்ேதான் - ேசாராத் $மூவரு.2.006

துயில் காத்து அரமகளி ேசாகுைழ காத்து உம்ப $மூவரு.2.007
எயில் காத்த ேநமி இைறேயான் - ெவயில்காட்டும் $மூவரு.2.008
அவ்வானவ ேகான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணிஆசனத்தில் $மூவரு.2.009
ஒவ்வாமல் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன் இருந்ேதான் கவ்ைவ $மூவரு.2.010
எழக் குைரக்கும் ேபழ்வாய் இருங்கூற்றுக்கு ஏற்ப $மூவரு.2.011
வழக்கு உைரக்கும் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வளவன் - பழக்கத்தால்
$மூவரு.2.012
ேபாந்த புலியுடேன புல்வாய் ஒருதுைற ந: $மூவரு.2.013
மாந்த உலகு ஆண்ட மன்னபிரான் - காந்து எrயில் $மூவரு.2.014
ெவந்தா உயிெபற்று உடல்ெபற்று விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆள $மூவரு.2.015
மந்தாகினி ெகாணந்த மன்னேகான் - முந்திப் $மூவரு.2.016
ெபாருேதகள் ஈைரந்தின் ஈைரவ ேபாபண்டு $மூவரு.2.017
ஒருேதரால் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரேவான்
- கருதி $மூவரு.2.018
மைல பத்தும் ெவட்டும் உருமின் மறேவான் $மூவரு.2.019
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும் ெவட்டும் சரத்ேதான் - நிைலதப்ப $மூவரு.2.020
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டத்தான்
மீ ளிக்குக் $மூவரு.2.021
கூளி தைல_ெப.(தைல_ெப.) பண்டு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகான் - நாளும்
$மூவரு.2.022
பதுமக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைடப்பு அைடயக் காத்த $மூவரு.2.023
முதுமக்கள் சாடி முதேலான் - ெபாது மட்க $மூவரு.2.024

வாங்கு எயில் ேநமி வைரயாக மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆண்டு $மூவரு.2.025
தூங்கு எயில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுடவாேளான் - ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.026
மால்கடல் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வறிதாக மண்காத்து $மூவரு.2.027
ேமல்கடல் கீ ழ்கடற்கு விட்டேகான் - ேகால்ெகான்று $மூவரு.2.028
அைல எறியும் காேவr யாற்றுப் பைடக்கு $மூவரு.2.029
மைல எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னக்கு
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) - நிைல அறியாத் $மூவரு.2.030
ெதால்லா கலிவைலயம் ேதாள்வைலய முன் திருந்த $மூவரு.2.031
வில்லால் நடு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெவற்பு எடுத்ேதான் - ஒல்ைலக்
$மூவரு.2.032
ெகாைல ஏறு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அைடயக் ெகாய்தாலும் எய்தாத்
$மூவரு.2.033
துைல ஏறி வற்று
:
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றல் - தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏறு $மூவரு.2.034
மண்ெகாண்ட ெபான்னிக் கைரகட்ட வாராதான் $மூவரு.2.035
கண்ெகாண்ட ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) கrகாலன் - எண்ெகாள் $மூவரு.2.036
பணம் புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமாலியான்
ேகாமகைளப் பண்டு $மூவரு.2.037
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) வளவன் - அணங்கு $மூவரு.2.038
படுத்துப் ெபாைறயைனப் ெபாய்ைகக்குப் பண்டு $மூவரு.2.039
ெகாடுத்துக்களவழிப் பாக் ெகாண்டநூன்-அடுத்து அடுத்துச் $மூவரு.2.040
சீறும் ெசருவில் திருமாபில் ெதாண்ணூறும் $மூவரு.2.041

ஆறும் படுதழும்பின் ஆகத்ேதான் - ஏறப் $மூவரு.2.042
பிரம அரக்கன் அகலம் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.043
பரம திருத்தில்ைல பாத்ேதன் - நரபதிய $மூவரு.2.044
தாழ முன்ெசன்று மதுைரத் தமிழ்ப்பதியும் $மூவரு.2.045
ஈழமும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகலாளி சூழவும் $மூவரு.2.046
ஏறிப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒன்றில் எச்சுரமும் ேபாய் உதைக $மூவரு.2.047
நூறித்தன் தூதைன ேநாக்கிேனான் - ேவறாகக் $மூவரு.2.048
கங்கா நதியும் கடாரமும் ைகக்ெகாண்டு $மூவரு.2.049
சிங்காதனத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்பியேகான் எம்ேகான் $மூவரு.2.050
புவிராச ராச மனுமுதேலா நாளில் $மூவரு.2.051
தவிராத சுங்கம் தவித்ேதான் - கவிராச $மூவரு.2.052
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபrேயான்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பின்பு பூதலங்கள் $மூவரு.2.053
ஆற்றும் திருத்ேதாள் அகளங்கன் - ேவற்றா $மூவரு.2.054
விரும்பு அரணில் ெவங்களத் த: ேவட்டுக் கலிங்கப் $மூவரு.2.055
ெபரும்பரணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருமான் - தரும்புதல்வன் $மூவரு.2.056
ெகாற்றக் குேலாத்துங்க ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) குவலயங்கள்
$மூவரு.2.057
முற்றப் புரக்கு முகில்வண்ணன் - ெபான் துவைர $மூவரு.2.058
இந்து மரபில் இருக்கும் திருக்குலத்தில் $மூவரு.2.059

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனுகுலத்ைத வாழ்வித்த ைபந்தளிக்ைக $மூவரு.2.060
மாதப் பிடி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாரணத்தின்
$மூவரு.2.061
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபயரன்_குறி.வி.மு.(ெபய_ெப._அன்_பட.ஒரு.)
கனகளபன் - யாதினும் $மூவரு.2.062
த:ட்டற்கு அrய திருேவ திருமாைல $மூவரு.2.063
சூட்டத் திருமகுடம் சூடியபின் - நாட்டு $மூவரு.2.064
முைறவிட்ட ேவற்று முடிமன்ன தத்தம் $மூவரு.2.065
சிைறவிட்டு அரசு அருளிச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைறவிட்டு $மூவரு.2.066
ைமஞ்ஞாகம் எட்டும் மதநாகம் ஓ எட்டும் $மூவரு.2.067
ைபஞ்ஞாகம் எட்டும் பரம் த:ர_குைற.எச்.(த:_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இஞ்ஞாலம் $மூவரு.2.068
தாைதக்குப் பின்பு தபனற்கும் ேதாலாத $மூவரு.2.069
ேபாதத்து இமிரப் ெபாைற ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாதrல் $மூவரு.2.070
ஒக்க அபிேடகம் சூடும் உrைமக்கண் $மூவரு.2.071
தக்க தைலைமத் தனித் ேதவி - மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) $மூவரு.2.072
புவனி முழுது உைடய ெபான் ெதாடியும் தானும் $மூவரு.2.073
அவனி சுரசுருதி ஆப்ப - நவநிதி தூய் $மூவரு.2.074
ஏத்தற்கு அருங்கடவுள் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ஆனந்தக் $மூவரு.2.075
கூத்துக் களிகூரக் கும்பிட்டுப் - ேபாத்தின்ேமல் $மூவரு.2.076
தில்ைலத் திருமன்ற முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) சிறுெதய்வத் $மூவரு.2.077

ெதால்ைலக் குறும்பு ெதாைலத்து எடுத்து - மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.)
$மூவரு.2.078
தசும்பு வளகனித் தண்ெபரு நாவல் $மூவரு.2.079
அசும்பு பசும்ெபான் அடுக்கிப் - பசும்ெபான் $மூவரு.2.080
அலைக இகந்த அசல குல வச்ரம் $மூவரு.2.081
பலைக ததும்பப் பதித்து - மலகவிைக $மூவரு.2.082
காக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழின் முத்தும்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கங்ைக $மூவரு.2.083
தூக்கும் அருவியில் சூழ்ேபாக்கி - ேநாக்கம் $மூவரு.2.084
ெதாடுக்கும் சிரச்ேசடன் சூடாமணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.085
எடுக்கும் திருத்த:பம் ஏற்றி - அடுக்கிய $மூவரு.2.086
தூய வயிரத்தால் வாவியாய்ச் சூழ்கிடந்த $மூவரு.2.087
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மரகதத்தால் பாசைடயாய்த் தூய $மூவரு.2.088
பருமுத்தால் ஆலியாய்ப் பற்பராகத்தால் $மூவரு.2.089
திருமிக்க ெசந்தாமைரயாய்ப் - ெபருவக்க $மூவரு.2.090
ந:லத்தால் வண்டின் இைரயாய் உைர இகந்த $மூவரு.2.091
ேகாலத்தால் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பணி குயிற்றிச் - சூலத்தான்
$மூவரு.2.092
ஆடும் திருப்ெபரும் ேப_அம்பலமும் ேகாபுர $மூவரு.2.093
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கு
மாளிைகயும் - கூடிப் $மூவரு.2.094
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ேகாட்டு மாேமருப் பூதரமும் ேபாய $மூவரு.2.095

வலம் ேகாள் திகிrயும் ஆனத் - தலம்ெகாள் $மூவரு.2.096
நிைல ஏழு ேகாபுரங்கள் ேநேர
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.097
மைல ஏழும் என்ன வகுத்துத் - தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$மூவரு.2.098
மகரம் ெகாள் ேகாபுரங்கண் மாக விமானச் $மூவரு.2.099
சிகரங்கள் ஆகித் திகழ - நிக இல் $மூவரு.2.100
எrெபான் படபாைற என்னலா எங்கும் $மூவரு.2.101
விrெபான் திருமுற்றம் மின்னச் - ெசாrெபான் $மூவரு.2.102
கடாரம் பனிந: கவினிக் கனெபான் $மூவரு.2.103
தடாகங்கள் ஆகித் ததும்ப - விடாது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.104
அல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆக அனந்த சதேகாடி $மூவரு.2.105
கற்பக சாதி கதி கதுவப் - ெபான் பூண் $மூவரு.2.106
வரமகளி தத்தம் பணிமுைறக்கு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.107
சுர மகளி_ெப.) ஆகித் துறும - ஒருதான் $மூவரு.2.108
பிறக்கும் இமயப் ெபருங்கடவுள் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $மூவரு.2.109
மறக்கும்படி ெசல்வ மல்கச் - சிறக்கும் $மூவரு.2.110
இருக் ஆதி எம்மைறயும் எவ்வுலகும் ஈன்றாள் $மூவரு.2.111
திருக்காமக் ேகாட்டத் திகழ்வித் - தருக்க $மூவரு.2.112
புைனயா மணியாலும் ெபான்னாலு மின்ன $மூவரு.2.113
மைனயாேலா ஓேத வகுத்து - முைனவன் $மூவரு.2.114
திருவதி
: ஈrரண்டும் ேதவேகான் மூதூப் $மூவரு.2.115

ெபருவதி
: நாணப் பிறக்கி - வருநாளில் $மூவரு.2.116
ெபாங்கா கலிசூழ் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) பதினாலும் $மூவரு.2.117
கங்கா புr புகுந்து கண்டு உவப்பத் - தங்கள் $மூவரு.2.118
புவனி ெபறவந்த பூபாலக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மூவரு.2.119
பவனி எழுச்சி பணித்துக் - கவினும் $மூவரு.2.120
மடமயில் ஒக்க மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) கவித்தாள் $மூவரு.2.121
உடன் உைற பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - தடமுகில்
$மூவரு.2.122
அஞ்சன ைசலத்து அபிேடகம் ெசய்வது என $மூவரு.2.123
மஞ்சனம் ஆடி வழிமுதல் - ெசஞ்சைட $மூவரு.2.124
வானவன் ெபான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைறயவக்குத்
$மூவரு.2.125
தானம் அைனத்தும் தைகெபறுத்தி - வானில் $மூவரு.2.126
கிைளக்கு_ெப.எச்.(கிைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுட இந்த்ர ந:லக் கிrைய $மூவரு.2.127

வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.
) இளநிலா மானத் - திைளக்கும் $மூவரு.2.128
உருவுைட ஆைட தவித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவள்ைளத் $மூவரு.2.129
திரு இைட ஆைட திகழ்த்தி - ஒருபுைடப் $மூவரு.2.130
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) உைடவாள் விசித்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பசும்ெபான் $மூவரு.2.131
கச்ைச நவரத்னக் கட்டு எறிப்ப - வச்ர $மூவரு.2.132

ெவருவு தர எல்லா இரவிகளும் வழத்
:
$மூவரு.2.133
திரு உதர பந்தனம் ேசத்தித் - திருமாபில் $மூவரு.2.134
காக்கடன் மீ ேத கதிமுத்தத் தாமங்கள் $மூவரு.2.135
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாத்தது எனப் பரப்பிய - பால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $மூவரு.2.136
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனச மகேளேபால் மற்று
அது $மூவரு.2.137
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) தயங்கப் - பந்தச் $மூவரு.2.138
சுர கனகத் ேதாள்வைலயம் சூட்டுக் கவித்த $மூவரு.2.139
உரக பணாமணி ஒப்ப - விரவி $மூவரு.2.140
மகரக் குைழேதாள் ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைசவ ேமருச் $மூவரு.2.141
சிகரச் சுேபால் திகழ - நிக இல் $மூவரு.2.142
முடியின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயிலும் முத்தக் குைடயில் $மூவரு.2.143
வடிவு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மைலயப் - படியில் $மூவரு.2.144
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கடக மகுட ஆதி மின்னத் $மூவரு.2.145
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெபரும் ேபாதி சாத்தி - முயங்கிய $மூவரு.2.146
ெசவ்வி நுதலில் திருந:ற்றுப் புண்டரம் $மூவரு.2.147
வவ்வி மகளி_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவற்ற - ெநாவ்விய $மூவரு.2.148
நாவியு மான்மதச் சாந்து நைற அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $மூவரு.2.149
ஆவியு மாகண்டமும் அளப்பத் - த:விய $மூவரு.2.150
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாசக் கழுந: சுழல் ேசாதிக்
$மூவரு.2.151

ேகாள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கூசக் குளி ெகாடுப்ப - நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $மூவரு.2.152
ேவந்த ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச
ேவதிய ஏத்ெதடுப்பப் $மூவரு.2.153
ேபாந்து புறநின்ற ேபாக்களிற்ைற - ேவந்தrல் $மூவரு.2.154
மாக்காதல் யாதவனும் மாறு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ னவனும் $மூவரு.2.155
வக்காமல்
:
எங்குள்ள ெமய்ம்முகிற்கும் - ேகாக்கடவுட்கு $மூவரு.2.156
எட்டாத வச்சிரமும் எல்லா உரும் ஏறும் $மூவரு.2.157
ெவட்டாமல் எங்குள்ள ெவற்பினுக்கும் - முட்டா $மூவரு.2.158
முதுவாய் வடைவயு முந்நான்கு ேகாளும் $மூவரு.2.159
கதுவாமல் எல்லாக் கடற்கும் - ெபாதுவாய் $மூவரு.2.160
அபயம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயிராபதத்ைத $மூவரு.2.161
உபய வயக்ேகாட்டு உருைம - விபவ $மூவரு.2.162
நிருத்தம் தரும் ஓ நிதிப்ெபாருப்ைபக் கண் உற்று $மூவரு.2.163
எருத்தம் திருக்கவின ஏறித் - திருத்தக்க $மூவரு.2.164
பள்ளித் திருத்ெதாங்கல் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பகல்விலக்க $மூவரு.2.165
ெவள்ளிக் கவிைக மிைச ஓங்க - ஒள்ளிய $மூவரு.2.166
ஒற்ைற வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஊத அதன்பின்பு $மூவரு.2.167
மற்ைற அலகு இல் வைள கலிப்பக் - கற்ைறக் $மூவரு.2.168
கவr இரட்டக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆத்து
$மூவரு.2.169

உவr உவா ஆடி ஒப்ப - அவிவாளும் $மூவரு.2.170
சங்கும் திகிrயும் சாங்கமும் தண்டமும் $மூவரு.2.171
எங்கும் சுடவிட்டு இருள் கைளயக் - ெகாங்கத்து $மூவரு.2.172
வில் ெகாடியு மீ னக் ெகாடியும் ெகாடுவrப் $மூவரு.2.173
ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்றின் புைடேபாதத் - ெதற்கின் $மூவரு.2.174
மைலயான் நிலம்வரேவ வாபூங் கருப்புச் $மூவரு.2.175
சிைலயான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ெதrயத் - ெதாைலயாது $மூவரு.2.176
வசும்_ெப.எச்.(வ
:
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
:
திவைல விசும்புகூ
மங்குலால் $மூவரு.2.177
வாசவன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அறியக் - கூசாேத $மூவரு.2.178
யாவ ஒழிவா இவன்வரேவ மற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $மூவரு.2.179
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
எனத் ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - யாவக்கும்
$மூவரு.2.180
பின்ன வழங்கு முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெபருங்களிற்றுத் $மூவரு.2.181
ெதன்ன முதலாேனா ேசவிப்ப - முன்னப் $மூவரு.2.182
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலகில் பலமண்டlக
$மூவரு.2.183
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மிைசெகாண்டு ேபாத - அருவிேபால் $மூவரு.2.184
விட்டு மதம்ெபாழியும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) திைசேவழம் $மூவரு.2.185
எட்டும் ஒழியப் புகுந்து ஈண்டக் - கட்டி $மூவரு.2.186
இரவிக்கு நிற்பன ஏழும் ஒழியப் $மூவரு.2.187
புரவிக் குலமுழுதும் ேபாத - விரவி $மூவரு.2.188

உைடய நிதிக்கடவுள் ஊதி ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.189
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நரெவள்ளம் ஆப்ப இைடேய $மூவரு.2.190
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
உருவ ஏறியும் சுண்ணம் $மூவரு.2.191
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
உருவ வழ்ந்தும்
:
- ெதாழும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.192
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு ஆகி
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இம் $மூவரு.2.193
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு ெபான் உலகாய் மாறாட - எண்ணrய $மூவரு.2.194
மாகதரும் மங்கலப் பாடகரும் விஞ்ைசய $மூவரு.2.195
பூகத ஆயினா ேபால் பரவ - நாக $மூவரு.2.196
ெகாழுந்து எழு கற்பக சாதி குவித்துத் $மூவரு.2.197
ெதாழும் ெதாறும் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெசாrய - எழுந்துள $மூவரு.2.198
ைகம்மைழ என்னக் கனகப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தூத்து $மூவரு.2.199
ைமம்மைழ மாட மறுகு அைணந்தான் - தம்முைடய $மூவரு.2.200
சாைல ெதாறும் திரள்வா சாளரங்கள் ைகக்ெகாள்வா $மூவரு.2.201
ேமைல நிலா முற்ற ேமல் ெதாகுவா - மாைலதாழ் $மூவரு.2.202
ெதற்றி அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைடவா
சிலபல $மூவரு.2.203
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) சுருங்க ெநருங்குவா - ெபான் ெதாடியா $மூவரு.2.204
மாளிைகயில் ஏறுவா மண்டபத்தின் மண்டுவா $மூவரு.2.205

சூளிைக மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெதாறும் துறுவா - ந:ளும் $மூவரு.2.206
இரண்டு மருங்கினும் இப்படி ெமாய்ப்பத் $மூவரு.2.207
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பல_பதி.ெப.(பல_பதி.ெப.) எதிேர
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - புரண்ட $மூவரு.2.208
கரும்புருவ வல் வில்லும் கண்மல அம்பும் $மூவரு.2.209
ெபரும்புவன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) பிடிப்பச் - சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
$மூவரு.2.210
நிைரக்கு நிைர முரல ந:லக் குழாங்கள் $மூவரு.2.211
இைரப்பின் ெமாகு ெமாகு என்ன - விைரச்சுருள் $மூவரு.2.212
ேமகா களங்கள் மிஞZறு வாய்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதக் $மூவரு.2.213
காகாளம் என்னும்படி கவிப்பப் - ேபாகத் $மூவரு.2.214
தகரம் கமழ்கதுப்பின் தாழ்குைழ ேதாடாழ் $மூவரு.2.215
மகரம் பிறழ்ெகாடியின் வாய்ப்ப இகல் அனங்கன் $மூவரு.2.216
ேசனா சமுகம் ெதrப்ப அதன் எதி $மூவரு.2.217
ேசனா பராகம் எனத் திகழப் - பூநாறும் $மூவரு.2.218
சுண்ணம் எதி தூய் உடேன ெதாடியும் தூய் $மூவரு.2.219
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இழப்பா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இழப்பா மண்ணுலகில் $மூவரு.2.220
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) பைகவன் இவன்காண் அகளங்கன் $மூவரு.2.221
மன்னக்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்பா முன்ன $மூவரு.2.222
முதுகுல மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) முடிவணங்க
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.223

விதுகுல நாயகி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என்பா - குதுகலத்தால் $மூவரு.2.224
கண்மரும் ெசவ்விக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திசாேதவ $மூவரு.2.225
எண்மரும் காணும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்பா- மண்ணவக்கும்
$மூவரு.2.226
ேதவக்கு நாகக்கும் ெதய்வ முனிவக்கும் $மூவரு.2.227
யாவக்கும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்பா த:விய $மூவரு.2.228
மாதவியும் ெசங்கழு ந:ரும் வலம்புrயும் $மூவரு.2.229
தாதகியும் ெகாள்ளத் தrன் என்பா - மாைத $மூவரு.2.230
ஒறுக்கும் மிதிைல ஒருவில்ைலத் ெதால்ைல $மூவரு.2.231
இறுக்கும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
என்பா - மறுக்காமல் $மூவரு.2.232
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைனகடல் தூத்துத்
திருக்குலத்து $மூவரு.2.233
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழிதுைடப்பாய்
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என்பா - இன்றளவும் $மூவரு.2.234
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துயில்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ட
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) துைளயில் $மூவரு.2.235
நஞ்சும் குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.) எழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்பா - பஞ்சவேன
$மூவரு.2.236
வாைடயினும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என்னும் மாந்தா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எமக்குக் $மூவரு.2.237
ேகாைடயினும் த:து_ெப.(த:து_ெப.) ெகாடிது என்பா கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.238
முருகுவா கூந்தலா ெமாய்த்து அலந்த கண்ணால் $மூவரு.2.239

பருகுவா ேபால்வழ்ந்து
:
பாப்பா - ெபாரு மதனன் $மூவரு.2.240
பாத்தாேனா புங்கானு புங்கம் படப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $மூவரு.2.241
தூத்தாேனா யாது என்று ெசால்லுேகம் - ஆத்தான் $மூவரு.2.242
உைளத்தான் சிைல இக்கு ஒருேகாடி ேகாடி $மூவரு.2.243
வைளத்தான் அரும்பு உலகின் மாய்த்தான் - இைளத்தா $மூவரு.2.244
இைனய பலநிகழ ஈங்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) முத்தில் $மூவரு.2.245
புைனயும் சிறுெதாடிக்ைகப் பூைவ - கைனமுகில் ேந $மூவரு.2.246
ஆடாத ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அலராத புண்டrகம் $மூவரு.2.247
பாடாத பிள்ைளப் பசுங்கிள்ைள - சூடத் $மூவரு.2.248
தளிராத சூதம் தைழயாத வஞ்சி $மூவரு.2.249
குளிராத திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) - அளிகள்
$மூவரு.2.250
இயங்காத தண்கா இறக்காத ேதறல் $மூவரு.2.251
வயங்காத கற்பக வல்லி - தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இணக் $மூவரு.2.252
கூைழச் சுருள் முடிக்கக் கூடுவதும் கூடாதாம் $மூவரு.2.253
ஏைழப் பருவத்து இளம்ேபைத - சூழும் $மூவரு.2.254
நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய ெவள்ள
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருங்ேக $மூவரு.2.255
முைலத் தாய_ெப.(தாய_ெப.) ைகத்தாய ெமாய்ப்பத் - தைலத்தாமம்
$மூவரு.2.256
ெதாக்க கவிைகக் குேலாத்துங்க ேசாழைன $மூவரு.2.257
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பராந்தகைன மீ னவைனப் - புக்கா $மூவரு.2.258
வணங்க வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழுத்த
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.259

அணங்க அணங்காள் அகலாள் - குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $மூவரு.2.260
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) புைனயும் திருமுத்த மாைலைய $மூவரு.2.261
அன்னம் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட ஆறு என்னும் பின்னவன் $மூவரு.2.262
ேகாைவத் திருப்பள்ளித் ெதாங்கல் குழாம் கிளிக்கும் $மூவரு.2.263
பூைவக்கு நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) என்னும் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மூவரு.2.264
அயிக்கும் இறுேகாட்டு அயிராபதத்ைத $மூவரு.2.265
மயிற்கு மைலெயன்னு மன்னும் - குயில்கிளவி $மூவரு.2.266
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வாழும் தாமம் சூழ் ெதய்வக் கவிைகைய $மூவரு.2.267
மான்வாழும் மாசின் மதி என்னும் - ேகான் உைடப் $மூவரு.2.268
பாங்கு வைள யாழிப் பாமடந்ைத
தன்னுைடய_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+உைடய_உைட.ேவ.) $மூவரு.2.269
பூங்குவைள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனக என்னும் - ேதங்கமலத்து
$மூவரு.2.270
அற்புத வல்லி அவேள பிறந்துைடய $மூவரு.2.271
கற்பக மாைலையக் காதலிக்கும் - ெபாற்பா $மூவரு.2.272
ெபாலம்புr காஞ்சிப் புகழ்மகட்ேக தக்க $மூவரு.2.273
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) மாைலக்கு மாழ்கும் - ெபாலன்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) $மூவரு.2.274
ேபா ஆர வாரப் ெபாலன்ெகாடி ெபற்றுைடய $மூவரு.2.275
ேபா ஆர மாைலக்குப் ேபது உறும் - ேநrயன் $மூவரு.2.276
ஏந்திைழ மாத_ெப.(மாத_ெப.) எவக்கும் ெபாதுவாய $மூவரு.2.277

பூந்துழாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனக என்னும் - ேவந்தன்முன்
$மூவரு.2.278
இவ்வைக அல்லது இலங்கு இைழயா மால்கூரும் $மூவரு.2.279
அவ்வைக கூராள் அயல் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) - எவ்வுலகும் $மூவரு.2.280
முற்ற முடிக்க முடிக் காம ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) சூட்டும் $மூவரு.2.281
ெகாற்ற முடி அைனய ெகாண்ைடயாள் - அற்ைறநாள் $மூவரு.2.282
சாத்தும் அபிேடகத் தாைரேபால் தாழ்கின்ற $மூவரு.2.283
ேகாத்த பருமுத்தக் ேகாைவயாள் - ேதத்து $மூவரு.2.284
விடம்ேபால் பணிகட்கு ேவழங்கட் ெகல்லாம் $மூவரு.2.285
கடம்ேபால் ெகாைல ஊறும் கண்ணாள் - அடங்கா $மூவரு.2.286
அயிப்பான் மறலி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உருக்ெகால் ஈது என்று $மூவரு.2.287
அயிப்பா அயிக்கும் அழகாள் - உயிப்பாைவ $மூவரு.2.288
ெகால்லிக்கும் உண்டு உயி உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) த்r கூடத்துச்
$மூவரு.2.289
ெசால்லிக் கிடக்கும் துைணமணிக்கும் - வல்லி $மூவரு.2.290
இதற்கு நைடவாய்த்து உயிவாய்த்தது என்ன $மூவரு.2.291
மதக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திரு மாது - முதல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $மூவரு.2.292
பணிவாயில் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலக் கிள்ைளக்கு
$மூவரு.2.293
அணிவாயின் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) அருளி - மணிவாயால் $மூவரு.2.294
ெசால்லாய் எனக்கு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ெசால்ைலேயா
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என்ேற $மூவரு.2.295

வல்லாய் பிற அறிய வல்லேவா - கல் அரணக் $மூவரு.2.296
ேகாழித் திருநகரக் ெகாற்றவற்கு ெவற்றிப் ேபா $மூவரு.2.297
ஆழித் தடக்ைக அபயற்கு - ஆழியாய் $மூவரு.2.298
காக்கும் கடேலழும் ஆடும் கடாரேமா $மூவரு.2.299
ஆக்கு நதி ஏழும் ஆரேமா - ேதக்கிய $மூவரு.2.300
பண் ஏழும் கன்னாவ தங்கிசேமா பண்டு அளந்த $மூவரு.2.301
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஏழும் வாகு வலயேமா - தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) $மூவரு.2.302
தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.) நறவப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஏழும் ெதாங்கேலா
$மூவரு.2.303
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மைல ஏழும் கந்துகேமா - ஏவலால் $மூவரு.2.304
ெசய்யு நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உைடய ேகாள் ஏழும் த:பேமா $மூவரு.2.305
ெபய்யு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஏழும் ேபrயேமா ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) $மூவரு.2.306
கூறும் அைவ இைவ என்று குறுந்ெதாடி $மூவரு.2.307
ேவறு தனிவினவும் ேவைலக்கண் - சீ றும் $மூவரு.2.308
ஒருதன் அடியின் மடிய உபய $மூவரு.2.309
மருது_ெப.(மருது_ெப.) ெபாருத வயவன் - விருதன் $மூவரு.2.310
விைலயில் அமுத மதன விமைல $மூவரு.2.311
முைலயின் முழுகு முருகன் - வைலய $மூவரு.2.312
கனக சயில எயிலி கணவன் $மூவரு.2.313
அனகன் அதுலன் அமலன் - தினகரன் $மூவரு.2.314
வாசவன் ெதன்னன் வருணன் அளேகசன் $மூவரு.2.315

ேகசவன் பூச்சக்ர ேகயூரன் - வாசிைக $மூவரு.2.316
சூழிக் கடாயாைன ேதான்றுதலும் - தாழாது $மூவரு.2.318
ெசன்றாள் திரு முன்பு ெசந்தளிக் ைககுவித்து $மூவரு.2.319
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) இனி வறிேத நிற்குேம என்றாலும் $மூவரு.2.320
ேகாடு கழல் கண்டல் ெகாண்டற்கு மாலதி $மூவரு.2.321
ஓடு நகாேத ைடயாேத - பீடுஉற $மூவரு.2.322
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாடும் குன்ற வாைடக்கு
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $மூவரு.2.323
ெகாந்து ெதாடாேத குைழயாேத - ெசந்தமிழ்த் $மூவரு.2.324
ெதன்றல் எதிெகாண்ட ேதமாங் ெகாழுங்கன்று $மூவரு.2.325
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) கமழாேத வாழாேத - என்றுேபாய் $மூவரு.2.326
சூது_ெப.(சூது_ெப.) அளவு அல்ல துைணமுைல தூயகண் $மூவரு.2.327
காது அளவு அல்ல கடந்தனேபாய் - மாத_ெப.(மாத_ெப.) $மூவரு.2.328
உருவத்து அளவு அன்று ஒளி ஓக்கம் ஆக்கம் $மூவரு.2.329
பருவத்து அளவு அன்று பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) - ெதருவத்து $மூவரு.2.330
உைடயது உைடயாதாம் உள்ளம் உற ஓந்து $மூவரு.2.331
அைடவது அைடயாதாம் அச்சம் - கைடகடந்து $மூவரு.2.332
ேசயினு நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபருமாள் திருத்தடந்ேதாள் $மூவரு.2.333
ேதாயினும் ேதாய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துணியும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மூவரு.2.334
ஏந்து தடந்ேதாள் இைணப்பைணப்புக் கண்டிலன் $மூவரு.2.335
காந்து தனதடம் கண்டிலன் - பூந்தடந் $மூவரு.2.336

ேதrன் அகலும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அல்குல் கண்டிலன் $மூவரு.2.337
காrன் ெநகிழ் அளகம் கண்டிலன் - மாரேவள் $மூவரு.2.338
எய்யும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கருப்பு வல்வில் எடுத்தாேனா $மூவரு.2.339
ெகாய்யு மல அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ேகாத்தாேனா - ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
மால் $மூவரு.2.340
மந்தாகினிக் ேகான் திருப்புருவ வாசிைலயும் $மூவரு.2.341
ெசந்தாமைரக் கண்ணும் ெசய்தது என - ெநாந்தா $மூவரு.2.342
வைளத்தளிச் ெசங்ைக மடுத்து எடுத்து வாசக் $மூவரு.2.343
கிைளத்தளிப் பாயல் கிடத்தித் - துைளத்ெதாைக $மூவரு.2.344
ஆய்க்குழல் என்றால் அதுவும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.345
ேவய்க்குழல் என்று விளம்பியும் - த:க்ேகாள் $மூவரு.2.346
நிகழ்நிலா அன்று நிருபகுல துங்கன் $மூவரு.2.347
புகழ்நிலா என்று புகழ்ந்தும் - இகலிய $மூவரு.2.348
பல்லியம் அன்று பரராச ேகசr $மூவரு.2.349
வல்லியம் என்று மருட்டியும் - ெமல்லிய $மூவரு.2.350
கல்லாரம் அன்று கதிேரான் திருமருமான் $மூவரு.2.351
ெமல்லாரம் என்று விளம்பியும் - நல்லா $மூவரு.2.352
அருத்தி அறிவா அைவ இைவ என்று $மூவரு.2.353
திருத்தி விடவிடாய் த:ந்தாள் - ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $மூவரு.2.354
உருவ வrக்கண் ஒழுக ஒழுகப் $மூவரு.2.355
புருவம் உடன் ேபாதப் ேபாத - ெவருவி $மூவரு.2.356

வனமுைல விம்மி வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளரப்
$மூவரு.2.357
புைனத்ேதாள் புைட ேபாதப் ேபாத - விைனவ $மூவரு.2.358
அருங்கைல அல்குல் அகல அகல $மூவரு.2.359
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாய் உள்வாங்க
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - ெநருங்கு $மூவரு.2.360
பர அர ராச பயங்கரன்ேமல் ேவட்ைக $மூவரு.2.361
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வர ஆற்றாத மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
- ெபார வரு $மூவரு.2.362
ேதம் இைரக்கும் காைலயின் ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) இளஞ்ெசவ்வி
$மூவரு.2.363
தாமைரக்ேக சாலும் தரத்தேதா - காம_ெப.(காம_ெப.) $மூவரு.2.364
அமுத மதியத்து அலநிலா முற்றும் $மூவரு.2.365
குமுத நறுமுைகக்ேக கூேறா - நமதுகா $மூவரு.2.366
கானின் மடமயிற்ேக காணிேயா தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) $மூவரு.2.367
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) குயிற்ேகா விதித்தேதா - ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இமி $மூவரு.2.368
தண்டாமைரயாள் தைலவைன யாமும் ேபாய்க் $மூவரு.2.369
கண்டால் என் என்னும் கைடப்பிடியாள் - பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.)
$மூவரு.2.370
ஒளியா அணங்கு ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தம்ைமத் தாம்
ஒன்றும் $மூவரு.2.371
ெதளியாத வாேற ெதளிந்தும் - களி அன்னம் $மூவரு.2.372

வாவிக் கைரயில் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ந: அர மகளி_ெப.)
$மூவரு.2.373
ேசவிக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
ெசவ்வியாள் - காவில் $மூவரு.2.374
புகுதில் வனெதய்வப் பூங்குைழ ஆயத் $மூவரு.2.375
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) புைடபரந்து சூழ்வாள் - மிகுேதன் $மூவரு.2.376
இைர அரவம் தரு ெசய்குன்ற
ந:ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.377
வைர அர மாதrன் வாய்ப்பாள் - ெபருவிைலய $மூவரு.2.378
முத்தில் விளங்கின் முளrத் தவளப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $மூவரு.2.379
ெகாத்தின் அணங்கு அைனய ேகாலத்தாள் - பத்திய $மூவரு.2.380
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) மரகதம் பூணில் பைணமுைலசூழ் $மூவரு.2.381
கச்ைச நிலமகள்ேபால் காட்சியாள் - நிச்சம் $மூவரு.2.382
உரக பணமணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒப்பிக்கில் ஒப்பு இல் $மூவரு.2.383
வரக மைல அன்ன வனப்பாள் - நரபதி $மூவரு.2.384
ைமம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வண்ணத்து வானவன் மீ னவன் $மூவரு.2.385
ைகம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேமல்வரக் கண்டதன் பின் - ெமாய்ம் மல
$மூவரு.2.386
ந:லேம ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுக்க ந:லேம
பூண்டு உடுக்க $மூவரு.2.387
ந:லேம அன்றி நிைனயாதாள் - ந:லேம $மூவரு.2.388
முன்னுைடய ெசங்ேகழ் எறிக்கும் முறிக்ேகாலம் $மூவரு.2.389
தன்னுைடய_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+உைடய_உைட.ேவ.) மாைம தழ: இக்
ெகாள்ளப் - பின்ன $மூவரு.2.390

ெநருங்கு கழுந:ரும் ந:ேலாற்பலமும் $மூவரு.2.391
ஒருங்கு மலதடம் ஒத்தும் - மருங்ேக $மூவரு.2.392
இறங்கிய கற்பக வல்லியும் ஏறி $மூவரு.2.393
உறங்கிய_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தும்பியும் ஒத்தும் பிறங்க $மூவரு.2.394
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) தள ஈனு மாங்ெகாம்ப பூக்ெகாண்டு $மூவரு.2.395
உயங்கு கருவிைள ஒத்தும் - தயங்குவாள் $மூவரு.2.396
ேகாலத்தா ெமௗலிக் குேலாத்துங்க ேசாழற்கு $மூவரு.2.397
ஞாலத்தா எல்லாக்கு நாயகற்கு - ந:லத்தின் $மூவரு.2.398
காசும் கலாபமும் ேமகைலயும் காஞ்சியும் $மூவரு.2.399
தூசும் துகிலும் ெதாடியு நான் - கூேசன் $மூவரு.2.400
ெவளிேய தருேவன்_வி.மு.(தரு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) விைர ஆரத்
ெதாங்கல் $மூவரு.2.401
கிளிேய தருேமல் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ேகளாய் - அளிேய
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $மூவரு.2.402
தாது_ெப.(தாது_ெப.) கடிகமழ் தாதகித் தாமத்தின் $மூவரு.2.403
ேபாது ெகாழுதப் புறப்படாய் - ஓதிமேம $மூவரு.2.404
எங்கள் ெபருமாைள இங்ேக தருவான் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $மூவரு.2.405
உங்கள் ெபருமான் உைழச்ெசல்லாய் - ைபங்கழல் கால் $மூவரு.2.406
ேசைய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி நம்முைடய
ேசக்ைகயான் $மூவரு.2.407
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மயிேல தைலப்படாய் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.408

கடமாேன ேபால்வாற்கு ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) நின்ைனக் காட்டின்
$மூவரு.2.409
மடமாேன தாேன வரும் காண் - கடிது என்று $மூவரு.2.410
ெகாள்ைள ெகாள் காமன் ெகாடும்பைகக்குக் கூசித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$மூவரு.2.411
பிள்ைளகேளாடு இருந்து ேபசுவாள் - உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $மூவரு.2.412
அலகில் குல ந:லரத்ன ஆபரணம் $மூவரு.2.413
விலகி ெவயிைல விலக்க - உலகில் $மூவரு.2.414
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெபருமாள் ெபரும்பவனி வதி
: $மூவரு.2.415
இrய எதி ஏற்று இழந்தாள் - வrவைள $மூவரு.2.416
ஆயத்தா என்னில் அளியத்தா - எல்லாரும் $மூவரு.2.417
ேநயத்தா அல்லேர நிற்பேர - ேதயத்தா $மூவரு.2.418
மன்னைன அஞ்சாேத வாரணத்ேத அஞ்சாேத $மூவரு.2.419
மின் அைனயாைளயு மீ தூரா - முன்னக் $மூவரு.2.420
கடம் ஆக்கும் ெதய்வக் களிறு
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.421
இடமாதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்பா ேபாலப் - படமாய்
$மூவரு.2.422
இைரப்பச் சுரும்ேபாடு இருள் அளக பாரம் $மூவரு.2.423
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வனம் ஆகி நிற்பா விைரப்பூண் $மூவரு.2.424
முைலயாய் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முரட்குவடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.425

மைலயாய் ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவா ெதாைலயாத $மூவரு.2.426
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பருமுத்தின்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பல தூக்கித் $மூவரு.2.427
தூய அருவியாய்த் ேதான்றுவா - சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $மூவரு.2.428
ெகாடியாய் அடிசுற்றிக் ெகாள்வா
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.429
பிடியாய் நறுந்துகள் ெபய்வா - விடுதுேமா $மூவரு.2.430
யாழாய் மிடற்றால் வணக்குதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்பா
$மூவரு.2.431
ேதாழாய் வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
சூழ்ேபாவா - ஆழிக்ைகத் $மூவரு.2.432
தியாகைன மானதைனத் திக்காைன எட்டுக்கும் $மூவரு.2.433
பாகைனேய பின்ெசன்று பற்றுவா - ேதாைகய $மூவரு.2.434
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறுந்துழாய் மாபா
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $மூவரு.2.435
ெபான் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளிப் ேபாெதன்பா - மற்று இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) $மூவரு.2.436
தன்சங்கம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தடந்தாமைரக் கண்ணா $மூவரு.2.437
நின்சங்கம் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளல் ேந
என்பா - மின்ெகாள்ளும் $மூவரு.2.438
இன் துயிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எறி பால்கடல்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.439

நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) துயில்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
என்பா - என்று என்று $மூவரு.2.440
மானு மயிலும் அைனயா வைளத் துைளப்பத் $மூவரு.2.441
தானும் களிறும் தைடயுண்ட - ேகானும் $மூவரு.2.442
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிக்குச் சத மடங்கு
ேவட்ைக $மூவரு.2.443
அடுத்த திருேநாக்கு அருளாக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.444
திருநைக மூரல் திகழ்ந்தான் அணங்கும் $மூவரு.2.445
ஒருநைக கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவாறு
உய்ந்தாள் - ெபருநைக $மூவரு.2.446
எய்தி அனங்கன் எழப் ேபானான் மாதரும் $மூவரு.2.447
உய்து சிறந்தாள் உைழச்ெசன்றா - ெநாய்தில் $மூவரு.2.448
ெதாடுக்கும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசால் ெதாடாேம முைலமீ து $மூவரு.2.449
அடுக்கும் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) அடாேம - உடுக்கும் $மூவரு.2.450
துகிலும் சrயாேம சுற்றத்தா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மூவரு.2.451
புகிலும் புகாேம ெபாராேம - அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.452
பள்ளியில்_ெப.(பள்ளி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்லாள் பருவ முருகன் ேதாய்
$மூவரு.2.453
வள்ளியின் சால வயங்கினாள் - ஒள்ளிைழ $மூவரு.2.454
பின்ன ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ெபருைமக்கு_ெப.(ெபருைம_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அர மகளி_ெப.) $மூவரு.2.455

முன்ன உைரக்கும் முதன்ைமயாள் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $மூவரு.2.456
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) இடு நாவி வாகுழற்கு மாறு உைடந்து
$மூவரு.2.457
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ெசாrமுத்தின் ெகாண்ைடயும் - பண்டுவந்து
$மூவரு.2.458
ஏற்றுப் பைண பைணக்கு ெமன்ேதாள் இரண்டுக்கும் $மூவரு.2.459
ேதாற்றுச் ெசாrமுத்தின் சூழ்ெதாடியும் - ஆற்றல் $மூவரு.2.460
கலம்புr ெசல்வக் கழுத்திற்குத் ேதாற்ற $மூவரு.2.461
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) முத்தின் வடமும் - ெபாலம்பூண் $மூவரு.2.462
எதிக்கு முைலக்கு இrந்த திக்கயக் ேகாடு இட்ட $மூவரு.2.463
கதிக்கு நைகமுத்தின் கச்சும் - அதிக்கும் $மூவரு.2.464
அடல்விடும் அல்குல் பரைவக்கு உைடந்து $மூவரு.2.465
கடல்விடு முத்தின் கைலயும் - உடலி ேமல் $மூவரு.2.466
ஏந்தும் இைனய இளநிலா விட்டு எறிப்பப் $மூவரு.2.467
ேபாந்து மறுகு புகுந்து ஒழிந்தாள் - ேவந்தனும் $மூவரு.2.468
சண் ேகாடி மாணிக்கம் ஒன்றும் சமந்தகமும் $மூவரு.2.469
உள் ேகாடு ேகயூரத் தூள் ெதறிப்பக் ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.470
கடல்ேசப்ப வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவுத்துவம்
ஒன்றும் $மூவரு.2.471
அடல்ேசக்கு மாபிற்கு அைமய - உடலி $மூவரு.2.472
அனந்த பணா மவுலி ஆயிரமும் ஒற்ைற $மூவரு.2.473
நனந்தைல ெமௗலிக்கு நாண இனம் ெகாள் $மூவரு.2.474

முறுகு கதிrன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திrய ேவற்று $மூவரு.2.475
மறுகு திருமலர வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) - குறுகும்
$மூவரு.2.476
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆய ெவள்ளமும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நிரம்பு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $மூவரு.2.477
குைட ஆய ெவள்ளமும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.478
மதி உதயம் என்று வணங்க வனச $மூவரு.2.479
புதி உதயம் என்று பணியத் - துதியில் $மூவரு.2.480
ஒருவரும் ஒவ்வா உருவ மீ க்கூறும் $மூவரு.2.481
இருவரும் எய்திய எல்ைலத் - ெதருவில் $மூவரு.2.482
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகளி_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திறக்க எய்து $மூவரு.2.483
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வருகின்ற மாரன் - திருந்திய $மூவரு.2.484
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பகட்டு அல்குல் பாரா அதன்
பரப்பில் $மூவரு.2.485
ேபாய மருங்குல் புறேநாக்காச் - சாயா $மூவரு.2.486
முைலயின் கதிப்பு முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ெகழுேதாள் $மூவரு.2.487
நிைலயின் பைணப்பு நிைனயாக் - ெகாைலயால் $மூவரு.2.488
இைடக்கும் உலகு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊடு ஆடு
கண்ணின் $மூவரு.2.489
கைடக்கு முடிவு இன்ைம காணாக் - கிைடக்கும் $மூவரு.2.490
பருவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வதன பங்ேகருகத்தின் $மூவரு.2.491
புருவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முடியப் ேபாகா - உருவக் $மூவரு.2.492

களிக்கும் புடவி சதேகாடி கற்பம் $மூவரு.2.493
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருமாைன அஞ்சாக் - குளிக்கும் $மூவரு.2.494
கருங்கால் ெகாடுந்ேதைர முட்டக் கடாவிக் $மூவரு.2.495
ெகாடுங்கால் சிைலையக் குனித்து - நடுங்கா $மூவரு.2.496
முகுந்தன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று முன்ெபய்த ேவவில்
$மூவரு.2.497
புகுந்தது இது என்று ேபானான் - திகந்த $மூவரு.2.498
முழுது ஆள் அபயன் முகிள் நைகயும் ேதாளும் $மூவரு.2.499
ெதாழுதாள் ஒருதாேன ேதாற்றாள் - அழுதாள் $மூவரு.2.500
திrந்தாள் கைலநிைலயும் ெசம்ெபான் துகிலும் $மூவரு.2.501
சrந்தாள் துைணவிய ேமல் சாய்ந்தாள் - பrந்தா $மூவரு.2.502
முைடக்ைக எதிக் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) ேகாத்தாய் முரல்யாழ்
$மூவரு.2.503
நைடக்ைக ெதாடுக்ைக நைகேயா - விைடப்ேப $மூவரு.2.504
இனந்தழுவிப் பின்ைனையக் ெகாள்வாய் இவைளத் $மூவரு.2.505
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) தழுவிக் ெகாள்ைக தவேறா - அனந்தம் $மூவரு.2.506
கரும் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாவியைரக்
ெகாள்வாய் கமைல $மூவரு.2.507
தரும் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேநாக்கத் தகாேதா - விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
$மூவரு.2.508
துளவ முகிற்கிது வந்தது தூய $மூவரு.2.509
வளவ திருக்குலத்து வந்ேதா - அளவு
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.510

வன்கண் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) அளவும் கண்ேட
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) $மூவரு.2.511
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) அடிேயம் ெபாேறம் என்று - மின்கண் $மூவரு.2.512
இைவ இைவ ெசால்லிப் ேபாய் இன் அமளி ஏற்றக் $மூவரு.2.513
கவி இதழ் பின்னும் கலங்கத் - துவrன் $மூவரு.2.514
வியக்கும் துகி இைனய ேமம்பட்டு உலைக $மூவரு.2.515
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருவாய்
மலக்கும் - நயக்கும் $மூவரு.2.516
ெபாருப்பு உருவத் ேதாளின் புதுைமக்கு ேநேர $மூவரு.2.517
திருப் புருவம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயற்கும் பரப்பு அைடயச் $மூவரு.2.518
ெசங்ேகழ் எறித்து மறிக்கும் திருநயன $மூவரு.2.519
பங்ேகருகம் சூழ் படுெகாைலக்கும் - அங்ேக $மூவரு.2.520
தrக்குேம ெதன்றலும் சந்த்ேராதயமும் $மூவரு.2.521
பrக்குேம கண்கள் படுேம - புrக்குழலா $மூவரு.2.522
பால் இருத்தி மம்ம படப் படப் ைபயப் ேபாய் $மூவரு.2.523
மால் இருத்தி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மயங்கினாள் - ேமல்
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $மூவரு.2.524
தாைள அரவிந்தச் சாதி தைலவணங்கத் $மூவரு.2.525
ேதாைள உரக ெதாழ விருப்பாள் - நாைள $மூவரு.2.526
வளவ ெபருமான் வரும் பவனி என்று $மூவரு.2.527
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விறலியவாய்க் ேகட்டாள் - அளவு உைடத்
$மூவரு.2.528

ேதா இரா அன்று அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரா ஓதிமத்ேதான்
$மூவரு.2.529
ேப இரா என்று பிணங்கினாள் - ேப இரா $மூவரு.2.530
என்று விடியும் ெகால் என்றாள் விடிவு அளவும் $மூவரு.2.531
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுடும் ெகால்
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) என்றாள் - நின்றா $மூவரு.2.532
அடுத்து அடுத்து ஏந்திய திவ்யா பரணம் $மூவரு.2.533
எடுத்து எடுத்து ஒப்பித்து எழுந்து - சுடக் கதிேரான் $மூவரு.2.534
மாைலப் பைகவிையப் ேபாக்கி வருவித்த $மூவரு.2.535
காைலத் துைணவிையக் கண்டு எழுந்தாள் - காைலேயான் $மூவரு.2.536
ேசமித்த பூங்ேகாயில் எல்லாத் திரு என்று $மூவரு.2.537
காமித்து இதழின் கைடதிறப்ப - ேநமி $மூவரு.2.538
மணக்கத் துைணஅன்றில் வாய் அலகு வாங்கித் $மூவரு.2.539
தணக்கக் கடிகாவில் சாந்தாள் - கணக்கதி $மூவரு.2.540
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருவது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாணிக்கச் ெசய்குன்றில் $மூவரு.2.541
இந்து சிலாதலத்தில் ஏறினாள் - குந்திக் $மூவரு.2.542
கடப்பன கன்னிமான் ேநாக்கியும் அன்னம் $மூவரு.2.543
நடப்பன பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நயந்தும் ெதாடக்கிக் $மூவரு.2.544
களிக்கு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கூத்தாடக் கண்டும்
$மூவரு.2.545
கிளிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பாட்டு எடுப்பக் ேகட்டும் - பளிக்கு உருவப்
$மூவரு.2.546

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மணக்ேகாலம் பாத்தும் பல நைக $மூவரு.2.547
பூைவ பகரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சாய்த்தும் - ேகாைவ $மூவரு.2.548
அளிக் களியாட்டம் அயந்தும் கேபாத $மூவரு.2.549
விளிக் களி கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வியந்தும் களிக்கப் $மூவரு.2.550
பழிச்சி வணங்கிப் ெபருமாள் பவனி $மூவரு.2.551
எழுச்சி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒந்து இருந்தாள் - கழல் ெசழிய $மூவரு.2.552
ெதன்சங்கம் ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.)
திருச்சங்கம் ெசய்குன்றில் $மூவரு.2.553
தன்சங்கம் ஆகி எதி தழங்க - மின்சங்கம் $மூவரு.2.554
ேபால விழுந்தும் எழுந்தும் புைட ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $மூவரு.2.555
ேகால மறுகு குறுகுவாள் - ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $மூவரு.2.556
எடுக்கும் பணிமன்னன் மின் என்று இைறஞ்சிக் $மூவரு.2.557

ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுடிைகக் குதம்ைப - கடுக்கும் $மூவரு.2.558
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேவண்டும் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) வதனாம் புயத்து
$மூவரு.2.559
ெவயில்ேவண்ட ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைளப்பப் - பயில்கதி $மூவரு.2.560
ெவல்லாது ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சுடிைக ேமக அளக இருள்ேமல்
$மூவரு.2.561
எல்லாப் பருதியும் ேபால் எறிப்பக் - ெகால்குயத்து $மூவரு.2.562
வழ்ேசாதி
:
சூழ்கச்சு ேமரு கிrச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) $மூவரு.2.563
சூழ்ேசாதிக் சக்ரந் ெதாைலவிப்பக் - ேகழ் ஒளிய $மூவரு.2.564

ைபம்ெபான் கடிதடம் சூழ் ேமகைல பாசூழ்ந்த $மூவரு.2.565
ெசம்ெபான் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) எனத் திகழ - அம்ெபான் $மூவரு.2.566
புறவும் சேகாரமும் பூைவயும் மானும் $மூவரு.2.567
பிறவும் இனம் என்று ெபட்ப - உறவாய் $மூவரு.2.568
அடந்த ெபாலன் ேகழ் அடிச்சிலம்புக் கன்னம் $மூவரு.2.569
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுமாற்றம்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - நடந்துேபாய் $மூவரு.2.570
மானவற்குப் புக்கதுைற வல்லவற்கு வில்லவற்கு $மூவரு.2.571
மீ னவற்குச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவளிப்பட்டாள் - தாேன $மூவரு.2.572
அலரு முகமும் குவி ைகயும் ஆகி $மூவரு.2.573
மலரு முகுளமு மானப் - பலகாணத் $மூவரு.2.574
ேதனும் அமுதும் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய
த:ங்கிளவி $மூவரு.2.575
மானும் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாடுத்தாள் - ேகானும் $மூவரு.2.576
தடாேத தடுத்தாைளத் தன்கைடக்கண் சாத்தி $மூவரு.2.577
விடாேத களிறு அகல விட்டான் - படாமுைலேமல் $மூவரு.2.578
ஒத்து இலங்கு ேவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறப்ப
நைறக் கழுத்து $மூவரு.2.579
நித்திலம் கால் சங்க நிதி நிகத்தாள் - எத்திைசயும் $மூவரு.2.580
ேசாகின்ற சூழ்ெதாடிக்ைகச் ெசம்ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வலயம்
$மூவரு.2.581
ேநகின்ற பற்ப நிதி நிகத்தாள் - ேதrன் $மூவரு.2.582

அrைவ துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல்குல் அரவின்
$மூவரு.2.583
உrைவ விடும்படம் ஒத்தாள் - ெசாr தளி $மூவரு.2.584
மாங்ெகாம்ப என்ன வருவாள் சுர மரப் $மூவரு.2.585
பூங்ெகாம்ப என்னப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகாடுத்தாள் - பாங்கியரும்
$மூவரு.2.586
ஒற்ைற உைடவாள் ஒருபுைடயாள் ெகாற்றைவேயல் $மூவரு.2.587
மற்ைற அருகு இவைள ைவத்திலேன - ெபற்றுைடய $மூவரு.2.588
ஆரத் தரணியாள் வாழ்ேதாள் எதி மற்ைற $மூவரு.2.589
ஆரத் திருத்ேதாள் அளித்திலேன - ேந
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.590
பூந்தாமைரயாள் எதிேர இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாற்ெறாடிக்கும்
$மூவரு.2.591
ஏந்து ஆர மாபம் இைசந்திலேன - ேவந்தேகான் $மூவரு.2.592
அன்னங்காள் ந:ெசன்று அரற்ற: கேபாதங்காள் $மூவரு.2.593
இன்னம் அபயம் புக்கு எய்திடி - நன்நுதல் $மூவரு.2.594
பாைவகாள்ெகால்யாைனப்பாஅடிக்கீ ழ்ப்பணியீ $மூவரு.2.595
பூைவகாள் ெசங்ேகான்ைம
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய்யீ தாவிப்ேபாய்ப் $மூவரு.2.596
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மடமான் பிைணகாள் வைளத் துைளயீ $மூவரு.2.597
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மதுகரங்காள் கூப்பிடீ - யாது
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $மூவரு.2.598
என்னா இதற்கு என்று இரங்கி இலங்கு இைழ $மூவரு.2.599

தன்னாவ மாற்று எதி சாற்றினா - பின்னப் $மூவரு.2.600
ெபாருவில் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காக்கு
மாத_ெப.(மாத_ெப.) $மூவரு.2.601
இருவில் இைடநின்று இைறஞ்சித் - திரு உலாப் $மூவரு.2.602
ேபாதும் ெபருமாள் புகுதும் அளவும் இங்கு $மூவரு.2.603
யாதும் பயிலாது இருத்துேமா - சூது_ெப.(சூது_ெப.) ஆேடம் $மூவரு.2.604
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ஆடுது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பசும்ெபான் குைழ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.605
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு கண்ணாய்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று - சந்து ஆடும்
$மூவரு.2.606
ெகாம்ைம வருமுைலயும் ேதாளும் குறியாேத $மூவரு.2.607
அம்ெமன் மருங்குல் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அஞ்சாேத - தம்முடேன $மூவரு.2.608
ெகாண்டாள் அருகு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாணரும் ேகாடியரும் $மூவரு.2.609
கண்டா எவரும் கடுகினா - மண்டி $மூவரு.2.610
எடுத்தா எடுத்தன யாவும் எவரும் $மூவரு.2.611
ெகாடுத்தா_ஒருதாேன ெகாண்டாள் - அடுத்து அடுத்து $மூவரு.2.612
முன்னம் எறி பந்தின் மும்மடங்கு நான்மடங்கு $மூவரு.2.613
இன்னம் எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் - அன்னம்
$மூவரு.2.614
அடியும் இருைகயும் அம்புயம் என்று $மூவரு.2.615

படியும் ஒழுங்கில் பயில முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.616
ெதாைட இைட ேபாய சுழல்கூந்தல் பந்தக்கு $மூவரு.2.617
இைட இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் ஏய்ப்ப அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.618
விழுந்தன பாகடவா வாறு ேபால் ேமல் ேபாய் $மூவரு.2.619
எழுந்தன ைககடவா என்னக் - ெகாழுந்தளிரால் $மூவரு.2.620
ஏற்றுதி விண்ெகாளா அம்மைன எம்மைன $மூவரு.2.621
ஆற்றுதி ஈது இங்கு அrது என்னப் - ேபாற்றரும் $மூவரு.2.622
ைகேயா பத யுகேமா கண்ேணா கடுகினைவ $மூவரு.2.623
ஐேயா அறிதல் அrது என்னப் - ெபாய்ேயா $மூவரு.2.624
திலக நுதலின் திருேவ என்று ஓதி $மூவரு.2.625
உலகு வியப்ப என்று ஓத அலகு
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.626
பந்தாட்டு அயந்து பைண முைலயா
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.627
வந்தாட்டு ந:ராட்டு மண்டபத்து - விந்ைத $மூவரு.2.628
ெபருமான் அனபாயன் ேபrய மூன்றும் $மூவரு.2.629
தரும் ஆரவாரம் தழங்க - ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$மூவரு.2.630
ஏந்து துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஒன்று உடுத்தாேளா இல்ைலேயா $மூவரு.2.631
ேபாந்து மறுகு புகுந்து ஒழிந்தாள் - மாந்தளிரும் $மூவரு.2.632
தாதும் தமனிய மாைலயும் தண்கழுந:ப் $மூவரு.2.633
ேபாதும் பிறவும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புைதயா - ஓதிக்குச் $மூவரு.2.634

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) யமுைனத் தரங்கமும் த:ம்புனல் $மூவரு.2.635
ெபான்னி அறலும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகாடுப்பப் - பின்ன $மூவரு.2.636
ஒழுங்காய ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக் கண் ஊடு ஒட்டும் ைமயால்
$மூவரு.2.637
மழுங்காது ைகேபாய் மதப்பச் - ெசழுங் கழுத்து $மூவரு.2.638
ஒன்று புைனந்தது ஒருசங்க மாணிக்கம் $மூவரு.2.639
இன்று பயந்தது என விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கும் $மூவரு.2.640
உச்சக் கலன் அணியாத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைணக்ேகா இரண்டு
$மூவரு.2.641
பச்ைசக் பசுங்காம்பு பாடு அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிச்சம் $மூவரு.2.642
அசும்பு ெபாலன் கச்சின் அற்றத்ேத ெகாங்ைக $மூவரு.2.643
விசும்பு குடிவாங்க வங்கப்
:
- பசுஞ்சுடக் $மூவரு.2.644
ேகால வயிறுதர பந்தனக் ேகாண்
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.645
ஆலின் வள தளி இைனதாகி - ேமேலா $மூவரு.2.646
இழியும் ஒருசாம ேரைகயும் உந்திச் $மூவரு.2.647
சுழியும் ெவளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றக் ெகழிய $மூவரு.2.648
இைசயின் கலாபாரம் யாப்பு உறா அல்குல் $மூவரு.2.649
திைசயின் புைட அைடயச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைசேய $மூவரு.2.650
ெபாைற புr கிம்புr பூட்டாத் துைடதூசு $மூவரு.2.651
உைறயின் மரகதம் ஒப்ப - அைறயும் $மூவரு.2.652

சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) சுமவாத ெசந்தாமைர ேபாய் $மூவரு.2.653
உலம்பு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அஞ்சாது ஓடக் - கலம் பல $மூவரு.2.654
தாங்கி உலகத் தrப்பத் தr என்று $மூவரு.2.655
பாங்கிய எம்மருங்கும் பாராட்டப் - பூங்ேகழ் $மூவரு.2.656
உருவில் ஒளிேபாய் உலகு அைடயக் ேகாப்பத் $மூவரு.2.657
ெதருவில் எதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்றாள் - ெபருமாளும் $மூவரு.2.658
ெகாற்றக் குைடக் கீ ழ் வட ேமருக் குன்று அைனய $மூவரு.2.659
ெவற்றிக் களியாைன ேமல்வந்தான் - பற்றி $மூவரு.2.660
இருவரும் தம்மில் எதி எதி ேநாக்கா $மூவரு.2.661
ஒருவ என ேவட்ைக ஒத்தா - குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$மூவரு.2.662
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கைடய வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ேமல்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $மூவரு.2.663
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு உள்ளும் ெசல்லச் சிறந்தவன் $மூவரு.2.664
ஆக அகத்து இருந்தாள் ஆகத் திருவுள்ளக் $மூவரு.2.665
ேகா கனகத்தின் ெகாடு ெசன்றான் - நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
$மூவரு.2.666
நவ்வி மட ேநாக்கான் ஞாலத்ைத ஓ அடியால் $மூவரு.2.667
வவ்வி இரு ேதாளில் ைவத்த மால் - ெசவ்வி $மூவரு.2.668
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) கமழ
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகந்து $மூவரு.2.669
பருகு மட மகைளப் பாரா - அருகு $மூவரு.2.670

மடுத்து முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய_ெப.(தாய_ெப.)
$மூவரு.2.671
எடுத்து மல அைண ேமல் இட்டா - அடுத்து ஒருவ $மூவரு.2.672
ெகாய்யாத கற்பகப் பூமாைல_ெப.(பூமாைல_ெப.) ெகாண்ைடக்கும்
$மூவரு.2.673
ெநய்யாத ெபான் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ந:விக்கும் ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.674
ெதாங்கல் துைளக் ேகாைவ அல்குற்கும் சூழ் கனகத் $மூவரு.2.675
துங்கப் பணி வைலயம் ேதாளுக்கும் - ெகாங்ைகக்குப் $மூவரு.2.676
ெபான்னிப் புகாrன் ெபாலன் குழம்பும் வல்லத்தின் $மூவரு.2.677
கன்னிப் பனந்ேதாடு காதிற்கும் - ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $மூவரு.2.678
அளிப்பக் ெகாணந்தனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அன்னேம என்று
$மூவரு.2.679
ெதளிப்பச் சிறிேத ெதளிந்தாள் - கிளிக்கிளவி $மூவரு.2.680
மற்று ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசந்தாமைர மல ேமல் என்னுடேன
$மூவரு.2.681
ெசற்று ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) வாழும் எனச் ெசறுவாள் - சுற்றவும்
$மூவரு.2.682
ெதட்டுத் தசும்பசும்பு ெதங்கின் இளம்பாைள $மூவரு.2.683
மட்டுத் தமனிய வள்ளத்து - விட்டு $மூவரு.2.684
மறித்து வயிர மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஒன்றின் வாக்கித் $மூவரு.2.685
ெதறித்து ஞZமிறு ஓப்பிச் ெசவ்வி - குறித்துக்ெகாண்டு $மூவரு.2.686
ஏந்தி முகமன் இயம்பி இருந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $மூவரு.2.687
காந்தி மதி வதனி ைகக்ெகாடுப்ப - மாந்தி $மூவரு.2.688

குதைல குழறிக் குயிற்கும் கிளிக்கும் $மூவரு.2.689
விதைல உலகில் விைளத்து - நுதைல $மூவரு.2.690
வியரால் அலங்கrயா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெகாடுைம $மூவரு.2.691
அயரா ெவளிவிடா அஞ்சாப் - ெபயரா $மூவரு.2.692
அருகு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாணைன
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவனும் $மூவரு.2.693
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வரு தமரம் கூறப் - பr புரக்
$மூவரு.2.694
காலு நிதம்பமும் ைகயும் திருக்கழுத்தும் $மூவரு.2.695
ேகாலு மதாணிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேமேலான் $மூவரு.2.696
குரகதம் ஏழு முழுகிக் குளிப்ப $மூவரு.2.697
மரகத ேசாதி வயங்கப் - புருவ $மூவரு.2.698
இைடேபாய்க் குமிழின் மல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறங்கப் $மூவரு.2.699
புைடேபாய்க் கருவிைள பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைடயாக $மூவரு.2.700
ஏக முருக்கு மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இளம்பாைளப்
$மூவரு.2.701
பூக மிடறு வரப் ெபாதியப் - ேபாகப் $மூவரு.2.702
ெபரும் ெபரும் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) இளந: தாழ்ந்து பிறங்கப் $மூவரு.2.703
பரும்ெபருங் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) பைணப்ப விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.704
நறுந்துண மாந்தளி வாந்து நளியக் $மூவரு.2.705

குறுந்ெதாடிக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) குைலப்பச் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.2.706
சலித்துத் தனி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வஞ்சி தளரக் $மூவரு.2.707
கலித்துக் கதலி கவின - ஒலித்ேத $மூவரு.2.708
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சேகாரமும் அன்னமு மானும் $மூவரு.2.709
களிக்கு மயூர கணமும் - விளிக்கும் $மூவரு.2.710
புறவும் ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடேன
ேபாத அைவேய $மூவரு.2.711
பிறவும் இனம் என்று ெபட்பச் - சுற உயத்ேதான் $மூவரு.2.712
காைல_ெப.(காைல_ெப.) புகுந்து கரப்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பசும்ெபான்
$மூவரு.2.713
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினாள் - ஞாலத்ேதா
$மூவரு.2.714
ெதய்வப் ெபருமாளும் ேசவடி முன்குவித்துக் $மூவரு.2.715
ைகைவத்து நின்றவைளக் கண்ணுற்றான் - ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
$மூவரு.2.716
ெவரு வருமுன் சூ தடிந்த ேவேள நயக்கும் $மூவரு.2.717
பருவமு மாபிற் பைணப்பும் - புருவமும் $மூவரு.2.718
ெசந்தாமைரக் கண்ணும் மாேமருைவச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
$மூவரு.2.719
பந்தாகக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைணத்ேதாளும் - உந்தியும் $மூவரு.2.720
உய்ய அருள் காது மூக்கும் உடுபதிைய $மூவரு.2.721

ைநய ெவறிக்கு நைகநிலவும் - ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.2.722
பவளத் துவவாயும் பாதாம் புயமும் $மூவரு.2.723
கவளக் களிற்று எளிதில் கண்டு - குவைளக் $மூவரு.2.724
கருெநடுங் கண்களிப்ப உள்ளம் களிப்பப் $மூவரு.2.725
பருெநடுந் ேதாளும் பைணப்ப - ஒருநின் $மூவரு.2.726
சிலம்புகள் ஓ ஏழும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாேலன் $மூவரு.2.727
அலம்பு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் ஆேடன் - வலம்புவனம் $மூவரு.2.728
ஏழும் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயேரன் எம் ேகாேவ
நின்குைடக்கீ ழ் $மூவரு.2.729
வாழும் திரு எனக்கு வாய்க்குேம - தாழி $மூவரு.2.730
முைட தழுவு ேதாளும் முைலயும்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.2.731
விைடதழுவு தாமைரக்ைக வரா
: - கட கrையக் $மூவரு.2.732
ைகதழுவிக் ேகாரத்ைதக் கால்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்புலிைய $மூவரு.2.733
ெமய்தழுவிக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுவாேயா ெமாய்திைரசூழ் $மூவரு.2.734
ஞால மறிக்கவும் நாயக நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புகல்வில் $மூவரு.2.735
கால உததி கலக்கவும் - சால $மூவரு.2.736
வருந்தா வைக வருந்த_ெப.எச்.(வரு-வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.737
ெபருந்ேதவியாக்குப் ெபறலாம் - திருந்திய $மூவரு.2.738
குந்தம் ஒசித்ததுவும் ெகாற்றத் திருத்ேதாளால் $மூவரு.2.739

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைட ஏழு மாய்த்ததுவும் முந்துறக் $மூவரு.2.740
ேகா இய மாதக்ேக உள்ளம் குைற
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.741
ஆவிேய மாது ஆக அஞ்சுேம - ஓவிய $மூவரு.2.742
ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) சிைலயினும் சீrேத
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒசிய $மூவரு.2.743
மாரன் சிைலைய வணக்காயால் - ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $மூவரு.2.744
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) தடிந்தாய் முட்டாது இரவு
ஒறுக்கும் $மூவரு.2.745
அன்றில் பைன_ெப.(பைன_ெப.) தடிதல் ஆகாேதா - கன்றி $மூவரு.2.746
மைலக்கும் ெசழிய பைடக் கடைல மாய்த்தாய் $மூவரு.2.747
அைலக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாய்த்து அருளாய் - மைலத்தவ
$மூவரு.2.748
தங்கள் புகழ் நிலைவ மாய்த்தாய் அrமரபில் $மூவரு.2.749
திங்களின் நண் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) த:ராயால் - ெபாங்கு ஒலி ந:த்
$மூவரு.2.750
ெதம்முைன யாழ் தடிந்தாய் எங்கள் ெசவி கவரும் $மூவரு.2.751
எம்முைன யாழ் தடிந்தால் என்ெசய்யும் - ெசம்மணியின் $மூவரு.2.752
ெசஞ்ேசாதி சிங்களத்து மாற்றுவாய் ெசக்கrன் $மூவரு.2.753
ெவஞ்ேசாதி கண்டால் விலக்காயால் - ெவஞ்சமத்துக் $மூவரு.2.754
காதி விைட பண்டு காடவன் முன் தடிந்தாய் $மூவரு.2.755
வதி
: விைட தடிய ேவண்டேவா - யாதுெகால் $மூவரு.2.756

வன் பல்லவம் துைகத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இன்று
இந்த $மூவரு.2.757
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பல்லவம் துைகயா ேமம்பாடு - தன்பூங்
$மூவரு.2.758
கருப்புச் சிைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமாதும் கழுத்தில் $மூவரு.2.759
கருப்பு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) புக்கு அழுந்தத் தூக்கும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உமிழ் $மூவரு.2.760
அப்புக் கழு ஏற்று மாறாப் ெபருங்ேகாப $மூவரு.2.761
ெவப்புப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கள் ெமய்
உருக்கும் - தப்பா $மூவரு.2.762
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிளேவாட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதrட்டு ஊரும்
$மூவரு.2.763
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மகர ேபாசனம் ஆக்கும் - விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தூதால்
$மூவரு.2.764
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கால தண்டம் அகற்றி யுலகு அளித்தாய்
$மூவரு.2.765
இக்காம தண்டம் எளிது அன்ேற - ைமக்ேகால $மூவரு.2.766
வண்ணா வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகராலய
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.767
கண்ணா அநங்கன் ேபா காவாேயல் - மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகில்
$மூவரு.2.768
எப்படி ஆவா இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிடியா என்று என்று $மூவரு.2.769
ைமப்படியும் கண்ணாள் வருந்தினாள் - இப்படிேய $மூவரு.2.770
ைதயலா ெபான் ேதாைகச் சாயலா ைக அகலா $மூவரு.2.771
ைமயலா ேப அலராய் மன்று ஏற - ைவயம் $மூவரு.2.772

ெபரு குைடயா ந: ஏழும் பா ஏழும்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.2.773
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைடயான் ேபாந்தான் உலா. $மூவரு.2.774
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ெபான் பதுமப் ேபாதில்
புவனச் $மூவரு.3.001
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
காட்டிய ேசேயான் - உயி அைனத்தும் $மூவரு.3.002
காட்டும் பதின்மrனும் காசிபன் ஏழ் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $மூவரு.3.003
பூட்டும் தனி ஆழிப் ெபான் ேதேரான் - ஒட்டி $மூவரு.3.004
அற ஆழி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் ஊந்ேதான் அவனி $மூவரு.3.005
புற ஆழி முட்டப் புரந்ேதான் - மைறேயாற்குப் $மூவரு.3.006
பூவின் கிழத்திையயும் பூமிக் கிழத்திையயும் $மூவரு.3.007
நாவின் பழுது அஞ்சி நல்கிேனான்-வாவியில் $மூவரு.3.008
புக்க துைறயில் பைகப் புலியும் புல்வாயும் $மூவரு.3.009
ஒக்க ஒருகாலத்து ஊட்டிேனான் - புக்கால் $மூவரு.3.010
மறான் இைற என்று சரண்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சப் $மூவரு.3.011
புறா நிைற புக்க புகேழான் - அறா ந:த் $மூவரு.3.012
தரங்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் தன்ெபயேர ஆகத் $மூவரு.3.013
துரங்கப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) நாடித் ெதாட்டநூன் - வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள்
$மூவரு.3.014
சுர நதி தன்ெபய ஆகச் சுருதி $மூவரு.3.015
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நதி சாபத்ைத மாய்த்ேதான் - தரணிப
$மூவரு.3.016

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மரைப ரகுவின் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) என்று
$மூவரு.3.017
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைலேயான் ெசல்லலால் $மூவரு.3.018
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்த வானவக்குத்
தானவதம் ேபா மாய $மூவரு.3.019
இந்திரைன ஏறு ஆக்கி ஏறிேனான் - முந்தும் $மூவரு.3.020
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதரால் ஐ இரண்டு ேத ஓட்டி உம்ப $மூவரு.3.021
வரு ேதரால் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைகைய மாய்த்ேதான் - ெபாருது
$மூவரு.3.022
சிைலயால் வழிபடு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரையப் பண்டு
$மூவரு.3.023
மைலயால் வழிபட ைவத்ேதான் - நிைலயாேம $மூவரு.3.024
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்ெகாற்ற
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒன்றின் வாய்வாய்ப்பத் $மூவரு.3.025
தூங்கு புrைச துணித்தேகான் - வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
$மூவரு.3.026
குடகடற்குச் சாபு குணகடேல ஆக்கும் $மூவரு.3.027
வடகடற்கும் ெதன்கடற்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) - முடுகிக $மூவரு.3.028
கைர எறிந்த ெபான்னி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் ேகாப்ப $மூவரு.3.029
வைர எறிந்த மன்னக்கு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) - தைரயின் $மூவரு.3.030
ெபருமகைளத் த: ேவட்ட பின்னரும் ேசடன் $மூவரு.3.031
திருமகைளக் கல்யாணம்
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) - பரநிருப
$மூவரு.3.032

கல் மைல மாபும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வட ேமருப் $மூவரு.3.033
ெபான் மைல மாபும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாறித்ேதான் - ெசால் மைலய
$மூவரு.3.034
நல்லவன் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) களவழி நாற்பதுக்கு $மூவரு.3.035
வில்லவன் கால் தைளைய விட்ட ேகான் - புல்லா_ெப.(புல்லா_ெப.)
$மூவரு.3.036
ெதாழும்பு உைடய ஆகத்துத் ெதாண்ணூறும் ஆறும் $மூவரு.3.037
தழும்பு உைடய சண்ட ப்ரசண்டன் - எழும்பகல் $மூவரு.3.038
ஈழம் எழுநூற்றுக் காதமும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.039
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) திைறெகாண்டு மீ ண்டேகான் - சூழி $மூவரு.3.040
மத கயத்தால் ஈெரான்பது சுரமும் அட்டித்து $மூவரு.3.041
உதைகையத் த:த்த உரேவான் - முதுவானக் $மூவரு.3.042
கங்ைகயு நன்மைதயும் ெகௗதமியும் காவிrயும் $மூவரு.3.043
மங்ைகயுடன் ஆடு மரபிேனான் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.044
அைலவசு
: ேவைல அைனத்தினும் ேபாய்த் ெதம்மீ ன் $மூவரு.3.045
வைலவசி
: வாrய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) - ெகாைல
யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $மூவரு.3.046
பப் பத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பசிப்ேபய் பற்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பரணி $மூவரு.3.047
ெகாப்பத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) களிற்றால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகான்-ஒப்பு ஒருவ
$மூவரு.3.048

பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய பரணி பகடு_ெப.(பகடு_ெப.)
ஒன்றின் $மூவரு.3.049
கூடல சங்கமத்துக் ெகாண்டேகான் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.050
கலகமும் சுங்கமும் காய் கலியு மாற்றி $மூவரு.3.051
உலைக முன் காத்த உரேவான் - பலவும் $மூவரு.3.052
தரணி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கவிைக தங்கக் கலிங்கப் $மூவரு.3.053
பரணி புைனந்த பருதி - முரணில் $மூவரு.3.054
புரந்தரன் ேநமி ெபாருவு மகில $மூவரு.3.055
துரந்தரன் விக்கிரம ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) - பரந்தபன் என்று $மூவரு.3.056
ஆய ெபய ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகிலாண்டமும் புரந்து $மூவரு.3.057
ேசய ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) திருக்குலத்து - நாயகன் $மூவரு.3.058
சிற்றம்பலமும் திருப்ெபரும் ேபரம்பலமும் $மூவரு.3.059
மற்றும் பலபல மண்டபமும் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.060
மாளிைகயும் பீடிைகயும் மாடமும் ேகாபுரமும் $மூவரு.3.061
சூளிைகயும் எத்ெதருவும் ேதாரணமும் - ஆளுைடயான் $மூவரு.3.062
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) திருக்காமக் ேகாட்டமும் அக்ேகாயில்
$மூவரு.3.063
வாயில் திருச்சுற்று மாளிைகயும் - தூய ெசம் $மூவரு.3.064
ெபான்னில் குயிற்றிப் புறம்பில் குறும்பு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.065
முன்னில் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகழின் மூழ்குவித்த - ெசன்னித் $மூவரு.3.066

திருமகன் சீ ராச ராசன் கதிேரான் $மூவரு.3.067
மருமகன் ஆகி மறித்தும் - திருெநடுமால் $மூவரு.3.068
ஆதிப் பிறவி அைனத்தினும் உம்பக்குப் $மூவரு.3.069
பாதிப் பைக தடிந்து பாதிக்கு - ேமதினியில் $மூவரு.3.070
ெசந்தாமைரயாள் திருமாபில் வற்று
:
இருக்க $மூவரு.3.071
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) மனு வம்ச மாேமரு முந்தி $மூவரு.3.072
உடுத்த திகிrப் பதினால் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $மூவரு.3.073
அடுத்த வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ராச ராசன் - அடல் திகிrக்
$மூவரு.3.074
கண்ணன் கன களபன் கண்டன் கதிேரானும் $மூவரு.3.075
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் கவிைகச் சனநாதன் - எண்ணும் $மூவரு.3.076
தவன குல திலகன் தன்ெபருந் ேதவி $மூவரு.3.077
புவன முழுதுைடய பூைவ - அவனியில் $மூவரு.3.078
எண்ெபரு மாதிரத்தும் ஏறும் உடன் ஆைணப் $மூவரு.3.079
ெபண்ெபருமாள் அந்தப்புரப் ெபருமாள் - மண்_ெப.(மண்_ெப.) பரவ $மூவரு.3.080
ஓைக விைளக்கும் உபய குல ரத்னத் $மூவரு.3.081
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) உடேன துயில் எழுந்து ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.082
மூத்தத்து அனந்த முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆப்பக் காவிrத் $மூவரு.3.083
த:த்தத்து அபிேடகம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளிப் - ேபாத்தி கிr $மூவரு.3.084
ேமைலக் குரவக்கும் விண்ணவக்கும் ேவதியக்கும் $மூவரு.3.085
காைலக்க கடவ கடன் கழித்து - மூலப் $மூவரு.3.086

ெபரும்ேபரணி தம் பிதா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$மூவரு.3.087
வரும்ேபரணி என்ன வாய்ப்ப - நிரம்பப் $மூவரு.3.088
பவளச் சைடேயான் பணித்த படிேய $மூவரு.3.089
தவள த்r புண்டரம் சாத்திக் - குவைளப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $மூவரு.3.090
காக் ேகாலம் ஆடியில் காண்பான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காமன் $மூவரு.3.091
ேபாக்ேகாலம் காண்பாேன ேபால் கண்டு - பாத்திபதம் $மூவரு.3.092
ெதால்ைலத் திருமரபுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழு குலமாம்
$மூவரு.3.093
தில்ைலத் திருநடனம் சிந்தித்து - வல்லவ $மூவரு.3.094
சூழச் சுருதி அைனத்தும்
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்ப $மூவரு.3.095
ேவழப் ெபருமாைன ேமல்ெகாண்டு வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $மூவரு.3.096
அரச வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஆப்ப வதன்பின் $மூவரு.3.097
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று முழங்கத் - திைரயின்
$மூவரு.3.098
சுடெபான் கவr எழப் ெபாங்கத் ெதாங்கல் $மூவரு.3.099
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கவிைக கவிப்பப் - புடவியின் $மூவரு.3.100
மீ ட்டும் குைற அவுண ேபா கருதி விண்ணவேகான் $மூவரு.3.101
த:ட்டும் ெகாடிப் புலியாய்ச் ேசவிப்ப - வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைனத்
$மூவரு.3.102
ெதன்னரும் ேசரலரும் சிங்களரும் ெகாங்கணத்து $மூவரு.3.103
மன்னரு மாளவரு மாகதரும் - பின்னரும் $மூவரு.3.104

காந்தார காலிங்க ெகௗசல உள்ளிட்ட $மூவரு.3.105
பூந்தா நரபால முன்ேபாத - ேவந்த $மூவரு.3.106
ெபாருவாத பூபால ேகாபாலன் என்னும் $மூவரு.3.107
திருநாம நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) - வரு நாளில்
$மூவரு.3.108
ெதன்மாடக் கூடல் சிைற மீ ட்ட காபுகாப் $மூவரு.3.109
ெபான்மாட வதிப்
:
ெபாடி அடக்கத் - தன்மீ து $மூவரு.3.110
கல் மாr_ெப.(மாr.) ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைழயால் கடவுளேகான் $மூவரு.3.111
ெபான் மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஏவப் - பின்னரும் $மூவரு.3.112
காமாr ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என்ேற காக்கும் எழுவrனும் $மூவரு.3.113
பூமாr ெகௗமாr முன் ெபாழிய - யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) த: $மூவரு.3.114
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒதுங்கக் காகளால்
காகளும் ேபாய் $மூவரு.3.115
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவயிலால் மறித்து ஒதுங்கக் - ேகாலப் $மூவரு.3.116
ெபருங்குற்று உைடவாளப் ேபெராளி ேமரு $மூவரு.3.117
மருங்கில் ெபரும்புலி மான ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.118
ேகாளின் ஒழுங்கு மழுங்கக் குல ரத்ன $மூவரு.3.119
ஒளி மகர ஒளி எறிப்பத் - ேதாளில் $மூவரு.3.120
இருெபாைற த:ரும்_ெப.எச்.(த:_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருபாம்பு
அரசும் $மூவரு.3.121

இருெதாடி ஆயெகால் என்ன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ரத்னம்
$மூவரு.3.122
தாேம குயின்று தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேகாளு நாளும் சூழ் $மூவரு.3.123
மாேமரு என்ன முடி வயங்கப் - பூேமல் $மூவரு.3.124
புைடநிலவும் தங்கள் புகழ் நிலவின் ேமேல $மூவரு.3.125
குைடநிலவும் சக்ரகிr ேகால - உைடயதன் $மூவரு.3.126
ைகைவத்து அருளாேம தாேம கடன் கழிக்கும் $மூவரு.3.127
ெதய்வப் பைட ஐந்தும் ேசவிப்பப் - ெபய் கைணத் $மூவரு.3.128
தூணிப் புறத்து ஓடும் ேதாளில் சிைலேயாடும் $மூவரு.3.129
பூணித்து அனங்கேவள் முன்ேபாத - மாணிக்கக் $மூவரு.3.130
ேகாைவயான் முக் குவட்டுக் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திருப் $மூவரு.3.131
பாைவயால் ெகால்லிப் பனிவைரயாய் - ஓவாது $மூவரு.3.132
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தமிழ் முழங்கத் ெதய்வப்
ெபாதியிலாய் $மூவரு.3.133
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமருவாய் ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) சூழ் $மூவரு.3.134
ேகாரம் உடன் ேபாத ேநமிப் ெபாலன் குன்றாய் $மூவரு.3.135
வாகவrயால் இமய மால்வைரயாய் - ேவr $மூவரு.3.136
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைழயா
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மிைலச்சிய ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $மூவரு.3.137
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழயா வதி
:
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - நடுங்காமல் $மூவரு.3.138

விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாடு காத்து முசுகுந்தன்
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$மூவரு.3.139
மன் நாடு கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடந்ைதயரும்
- நண்ணாேமல் $மூவரு.3.140
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) பr சாந்ேத
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் சக்ர $மூவரு.3.141
வாள கிr அர மங்ைகயரும் - ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைணயால் $மூவரு.3.142
ேகாழியின் ேசாழ குலத்து ஒருவன் முன்கைடந்த $மூவரு.3.143
ஆழியின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரம்ைபயரும் - ஊழியின் $மூவரு.3.144
சீத்த வைரயின் திருக் ெகாற்ற வில் ஒன்றால் $மூவரு.3.145
வாய்த்த வைர அர மாதரும் - ேபாய்த் தனிேய $மூவரு.3.146
ேகாதண்டம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
ேசடியுடன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.147
ேவதண்ட ேலாக விமைலயரும் - காதலால் $மூவரு.3.148
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணி பதி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகைளச் ேசவித்து $மூவரு.3.149
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
மடந்ைதயரும் பந்தாடும் $மூவரு.3.150
ேமரு வைரயில் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாறித்து மீ ண்டநாள் $மூவரு.3.151
வாரும் வைர அர மாதரும் - வரேவள்
:
$மூவரு.3.152
வாங்கயிலில் கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) கண்ணா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வளவன் $மூவரு.3.153
தூங்கு எயிலில் ைகக்ெகாண்ட ேதாைகயரும் - பாங்கின் $மூவரு.3.154

நிதிேயாடும் கூட நிதிேயான் அளைகப் $மூவரு.3.155
பதிேயாடும் ெகாண்டா பலரும் - முதலாய $மூவரு.3.156
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அரகமளி தத்தம் திருமரபில் $மூவரு.3.157
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உrைமக் குழா
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) - வாயிலும்
$மூவரு.3.158
மாளிைகயும் சாைலயும் ஆலயமு மண்டபமும் $மூவரு.3.159
சூளிைகயும் எம்மருங்கும் ேதாரணமும் - சாளரமும் $மூவரு.3.160
ெதற்றியு மாடமும் ஆடரங்கும் ெசய்குன்றும் $மூவரு.3.161
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாங்கரும் ேதான்றாேம பற்றி $மூவரு.3.162
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மறுகில் பிணங்கி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.163
உயங்கி ஒருவக்கு ஒருவ - தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இைழயீ $மூவரு.3.164
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகாடி ஓ இரண்டு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சத ேகாடி
$மூவரு.3.165
கல் ேகாடி ெசற்ற சிைல காண: - முன் ேகாலி $மூவரு.3.166
வட்ட மேகாததி ேவவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாளி $மூவரு.3.167
விட்ட திருக் ெகாற்ற வில் காண : - ெவட்டிச் $மூவரு.3.168
சுழியிட்ட காவிrக்குச் ேசாணாடு வாழ $மூவரு.3.169
வழிவிட்ட வாள்காண வாr - ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.170

மதி எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேலற்று
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தூங்கும் $மூவரு.3.171
பதி எறிந்த ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பாr - உதிய $மூவரு.3.172
இடப்புண்ட ேப இஞ்சி வஞ்சியி லிட்ட $மூவரு.3.173
கடப்ப முதுமுரசம் காண : - ெகாடுப்பத் $மூவரு.3.174
தைர ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவற்று
அரச_ெப.(அரச_ெப.) தம் ெசன்னிப் ெபான்னிக் $மூவரு.3.175
கைர கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) காண: - சரதப் $மூவரு.3.176
பவித்ர விசயப் பைடப் பரசு ராமன் $மூவரு.3.177
கவித்த அபிேடகம் காண : - தவித்து உலகில் $மூவரு.3.178
மூெவழுகால் எக்ேகாக்கைளயு முடித்து அவனி $மூவரு.3.179
மூெவழுகால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடி
பாr - தாவி $மூவரு.3.180
வரப்பு மைலசூழ் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண் $மூவரு.3.181
பரப்பும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) பாr - புரக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.182
ஊடம் பரம் அடங்க ஓங்கி உய அண்ட $மூவரு.3.183
கூடம் ெபாருவும் குைட பாr - கூடல் $மூவரு.3.184
ெபரும் ெபருமாள் எவ்ேவந்து முன் ேபாதப் பின்பு $மூவரு.3.185
வரும் ெபருமாள்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) வாr இருங்கடல் $மூவரு.3.186

ேதான்று அருக்க மண்டலமும்
ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகங்கள்
$மூவரு.3.187
மூன்றுக்கும் சூடு முடி பாr - ேதான்ற $மூவரு.3.188
அைணத்து அருகு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரமாகப் $மூவரு.3.189
பைணத்த பணி வலயம் பாr - அைணக் கண் $மூவரு.3.190
சிrத்த சுேரசைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதன்னன் $மூவரு.3.191
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணியாரம் பாr - தrத்து
அருள $மூவரு.3.192
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளின்
முனிவுண்டு ெவட்டுண்ட $மூவரு.3.193
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) கட்டு வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) பாr - மீ ண்டும்
$மூவரு.3.194
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மதனன் திருத்தாைத ெசவ்வி $மூவரு.3.195
இருந்தபடி பாr என்பா - ெபருந்ேதவ $மூவரு.3.196
முக்ெகாடி முப்பத்து மூவக்கு முன் உயத்த $மூவரு.3.197
எக்ெகாடியு முன்ன எடுத்துளவால் - அக்ெகாடியால் $மூவரு.3.198
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஆரணம் அைனத்தும் ெசால்லும் சுர
அரச_ெப.(அரச_ெப.) $மூவரு.3.199
எல்லாரும் காணும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்பா - புல்லிய
$மூவரு.3.200
ந:ப் பூ புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) பூ முடி அன்றி ேநராதா $மூவரு.3.201
ேபாப் பூ முடி தடிந்து ேபாக்கிய பின் - ேபாப் பூவின் $மூவரு.3.202
ேமதகு ெகாற்றைவக்கு ேவந்த பிரான் உவந்த $மூவரு.3.203

தாதகி ஒன்றுேம சாபு என்பா - மீ து $மூவரு.3.204
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண சிைறப்படுமது
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.205
இரந்தன
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - புரந்து $மூவரு.3.206
தனிச் ேசவகம் பூமி தன்னேத ஆக $மூவரு.3.207
இனிச் ேசவடி விடாள் என்பா - பனிச்சாரல் $மூவரு.3.208
மண்டு மைலயால் வருந்தா வைக வருத்திப் $மூவரு.3.209
பண்டு கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் கடலும் ெகாண்டது ஓ $மூவரு.3.210
ெசங்ேகா கனைக திருமாபில் அன்றிேய $மூவரு.3.211
எங்ேகா இருப்பாள் இனி என்பா - நங்காய் $மூவரு.3.212
திருப் பதுமாபதி இத்திரு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $மூவரு.3.213
இருப்பது காட்டுமின் என்பா - சிrத்து எதிேர $மூவரு.3.214
அம் கண் கமைல அமலன் ெபருந்ேதவி $மூவரு.3.215
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண் புலனாயின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்பா நங்ைகமீ  $மூவரு.3.216
கண்ணாகும் தாமைரயும் ைகெதாழுேதம் எம்மைறயும் $மூவரு.3.217
பண்ணாகும் ெசந்தாமைர பணிந்ேதாம் - வண்ணத் $மூவரு.3.218
ெதாடித் தாமைரயும் ெதாழுதன நாபிக் $மூவரு.3.219
கடித் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெதாழுேவம் காட்டீ பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $மூவரு.3.220
அத்தாமைர தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடித் தாமைரக்கு அன்றி $மூவரு.3.221

ைமத்தாமைரக்கு எளிேதா மற்று என்பா - உய்த்தால் $மூவரு.3.222
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாதகி ேதாய் சுரும்ைப
ஓட்டற்கு $மூவரு.3.223
இருெபருஞ் சாமைரயும் என்பா - அருவி $மூவரு.3.224
அருகு எய்த ஒட்டா அயிராபதத்தின் $மூவரு.3.225
இருகன்ன சாமைரயும் என்பா - ெதருவத்துத் $மூவரு.3.226
தங்களின் மாறு ஆடி உள்ளம் தடுமாறித் $மூவரு.3.227
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நுதலா ெதருமரலும் - அங்கு அவrல் $மூவரு.3.228
ேபைதக் குழாத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) சில பழம்
$மூவரு.3.229
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) குழாத்ேதா தம் ைகயைடயாள் - மீ து $மூவரு.3.230
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிய
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ெபறாத் தாய_ெப.(தாய_ெப.) ெகாங்ைக
$மூவரு.3.231
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிய ெசவ்வி மடமான் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தணியத் $மூவரு.3.232
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ெதாடா மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேதாற்றத்தால்
சுற்றத்தாக்கு $மூவரு.3.233
ஓைக விைளக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) - பாைகத்
$மூவரு.3.234
ெதாைட ேபாய முல்ைலத் ெதாைடயேல ேபால $மூவரு.3.235
இைட ேபாய தூய எயிற்றாள் - உைடேயான் $மூவரு.3.236
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடாத திருத் ேதாற்ற
முற்றும் $மூவரு.3.237

அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிேவா ெநறிந்த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $மூவரு.3.238
எம்பாைவ எம் ெகால்லிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) எனப் பாடும் $மூவரு.3.239
அம்பாைவ பாடும் படி அறிவாள் - உம்ப $மூவரு.3.240
ெவருவக் கைரைய மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபான்னி அன்றிப் $மூவரு.3.241
பருவத்து ேவறு படியாள் - உருவக் $மூவரு.3.242
குைறவைன என்று எழுதும் ேகாலத்து ஞாலத்து $மூவரு.3.243
இைறவைன அல்லால் எழுதாள் - இைறவன் $மூவரு.3.244
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்து ஏழும்
அல்லால் $மூவரு.3.245
கழங்கு ஏழும் ஆடக் கருதாள் - வழங்கிய $மூவரு.3.246
முற்றில் எடுத்துக் ெகாழித்து முழு முத்தால் $மூவரு.3.247
சிற்றில் இைழக்கின்ற ெசவ்விக்கண் சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.248
பனி ந:ங்கத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகலவன்ேபால் ைவயம் $மூவரு.3.249
துனி ந:ங்கத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றல் - முனியும் $மூவரு.3.250
ெபாைற விட்டு எயில் விட்டுப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) கவிக்குச்
$மூவரு.3.251
சிைற விட்ட ேசாேளந்த்ர சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) - நைற விட்ட $மூவரு.3.252
அந்தாமச் ெசங்கழுந: மாபன் அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) $மூவரு.3.253

ெசந்தாமைரக் கண் திருெநடுமால் - வந்தாைன $மூவரு.3.254
ஓைகய ஆகி உலப்பில் பலேகாடித் $மூவரு.3.255
ேதாைகய ஓடத் ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடித் - தாகம் $மூவரு.3.256
தணியத் தணியத் தமரும் பிறரும் $மூவரு.3.257
பணியப் பணியப் பணிந்தாள் - மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $மூவரு.3.258
ஆரம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கண்டாள் அயிராபதம் ெதாழுதாள்
$மூவரு.3.259
ேகாரம் ெதrயவும் கும்பிட்டாள் - வரன்_ெப.(வ
:
ரன்_ெப.)
:
$மூவரு.3.260
படாைகப் ெபரும் புலியும் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்தாள் அண்ட $மூவரு.3.261
கடாகத்து அதி முரசும் கண்டாள் - அடாதனவும் $மூவரு.3.262
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறியாது ஒழிந்தாள்
சுருப்பு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) $மூவரு.3.263
வில்லி அறியாது விட்டேத - நல்லா சூழ் $மூவரு.3.264
மற்றும் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $மூவரு.3.265
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சலஞ்சலம் ேபால்
ேதான்றுவாள் - கற்றுடன் $மூவரு.3.266
அன்ன நடக்க நடந்தாள் அருங்கிள்ைள $மூவரு.3.267
பின்ன உடன்ேபசப் ேபசினாள் - இன்னிைச யாழ் $மூவரு.3.268
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதன் உடேன
பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) ைபந்ேதாைக
$மூவரு.3.269

ஆட அதன் உடேன ஆடினாள் - கூடிய $மூவரு.3.270
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மான்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கினாள்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நிரம்பி $மூவரு.3.271
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முகிழ்க்க நைக முகிழ்த்தாள் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.272
மழ களிற்றின் ேகாடு எழுச்சி என்றும் அரவின் $மூவரு.3.273
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) எழுச்சி என்றும் - பழகி
$மூவரு.3.274
எறியு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எழுச்சி என்றும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$மூவரு.3.275
அறிய முைல_ெப.(முைல_ெப.) எழுச்சி அன்னம் - ெசறியும் $மூவரு.3.276
வைர ஏழில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வயிரமும்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.277
திைர ஏழின் முத்தின் திரளும் - தைர ஏழின் $மூவரு.3.278
ெபான்னும் பிலன் ஏழில் ேபாகா இருள்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.279
மின்னும் சுடிைக ெவயின் மணியும் - பின்னும் $மூவரு.3.280
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஏழில் ேபாதும் புைனயப் புைனவாட்கு
$மூவரு.3.281
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏறும் நாைளேய என்னாக் கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.282
உழப்ேபாம் இனி என்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உள்ளு ேபாழ்ேத $மூவரு.3.283
எழப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணும் இைடயாள் மைழத்துப் $மூவரு.3.284
புைடேபாய் அளகம் ெபாதுக்குவதன் முன்ேன $மூவரு.3.285

கைடேபாய் உலகு அளக்கும் கண்ணாள் - உைடயதன் $மூவரு.3.286
ேசrச் சிறுேசாறும் சிற்றிலும் ேபாய்ச் சில்லணி ேபாய்ப் $மூவரு.3.287
ேபrல் ெபருஞ்ேசாற்றுப் ேபரணியாள் - ஓைரயில் $மூவரு.3.288
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆய நிற்பத் தனிநாயகன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.289
மின் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ேசவிப்ப வற்றிருப்பாள்
:
- ெமன்மல $மூவரு.3.290
ேமய சிறுமுல்ைலப் பந்த விட எடுக்கும் $மூவரு.3.291
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பரு முத்தின் பந்தராள் - நாயக
$மூவரு.3.292
உச்சியின் ெகாண்ைட_ெப.(ெகாண்ைட_ெப.) முடிப்பின் உலகு உைடேயான்
$மூவரு.3.293
முச்சியின் சூட்டு முடிக்கு உrயாள் - நிச்சமும் $மூவரு.3.294
நல்லுயிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) துைண
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாயகன் $மூவரு.3.295
ெகால்லியின் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெகாள இருப்பாள் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $மூவரு.3.296
பாங்கிக்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விந்ைதப்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கிளிைய $மூவரு.3.297
வாங்கித் தரப்ேபாய் வணங்கு என்பாள் - ஆங்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$மூவரு.3.298
மாயமான் ேவண்ட மறாதாைன வான்மதியின் $மூவரு.3.299
ேமயமான் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடப்ெபறுவாள் - ேசயெவள்ளி $மூவரு.3.300
ெதன்பால் இலங்ைக வாழ் ெதய்வ மணி_ெப.(மணி_ெப.) பணிப்பீ $மூவரு.3.301
என்பாைவ பூண இனிது என்பாள் - அன்பால் $மூவரு.3.302

உயித்துைணப் பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உணத்த $மூவரு.3.303
எயில் புறத்து எல்லாரும் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) - அயில்
பைட $மூவரு.3.304
வரைன
:
எய்த வியன்காவில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தி $மூவரு.3.305
மாரைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிபட மாரன் $மூவரு.3.306
படியில் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைண
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவன்றிக் $மூவரு.3.307
ெகாடியின் மகரம் குமுற - ெநடிய $மூவரு.3.308
அலகில் அேசாக நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.309
உலகின் மதுகரம் ஊதக் - கலகித்து $மூவரு.3.310
அலங்கல் அடவிக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆப்ப
$மூவரு.3.311
விலங்கன் மலயக் கால் வசக்
:
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் $மூவரு.3.312
ஆவி அகிெலாடு ந:ேராடு அர மகளி_ெப.) $மூவரு.3.313
தூவிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சுண்ணமும் காவில் $மூவரு.3.314
விடவிட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி மீ து அடுத்துப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.315
வடிவும் பழம்படிேய வாய்ப்பக் - ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைட $மூவரு.3.316

எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிப்ப
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) எய்தும் $மூவரு.3.317
புண்ணியம் ேபாலப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புகுந்தாள் - அண்ணல்
$மூவரு.3.318
சரம் ேபாலும் கண்ணி தனக்கு அனங்கன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.319
வரம்ேபால் வள மறுகில் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) வரும் ேபாதில் $மூவரு.3.320
ஏன்று மதனன் இயம் இயம்பேவ அனகன் $மூவரு.3.321
மூன்று முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முழங்கின - ேதான்றாத $மூவரு.3.322
வாrக் களிறு முழங்கேவ மானதன் $மூவரு.3.323
மூrக் களிறு முழங்கியது - ேவrத் தா_ெப.(தா_ெப.) $மூவரு.3.324
கற்கும் அேசாக நிழற்றேவ பா கவித்து $மூவரு.3.325
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கவிைக நிழற்றியது - முன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.326
மற்ைற அலகின் மதுகரம் ஊதேவ $மூவரு.3.327
ஒற்ைற வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஊதியது - முற்றாத $மூவரு.3.328
ெசால் குதைலக் ேகாகுலங்கள் ஆக்கேவ ேசாேளசன் $மூவரு.3.329
அற்க மணிக் காகளங்கள் ஆத்தன - ெதற்கு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.330
மல்லன் மலயக் கால் வசேவ
:
மானதன் $மூவரு.3.331
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என் கவrக்கால் வசியது
:
- ெமல்லியலும்
$மூவரு.3.332

காமன் ெபருேநான்பு ைகவந்தது என்று எதிேர $மூவரு.3.333
ேகா ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) குறுகினாள் ேகாமகனும் $மூவரு.3.334
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவைகக் கலுழி
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வரப் $மூவரு.3.335
பில்கும் அதைவப் ெபரும்பரப்பு - அல்குலும் $மூவரு.3.336
ெகாங்ைகப் புதுவரவுத் ேதாளும் குைற
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.337
மங்ைகப் பருவத்ைத_ெப.(பருவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) வாங்கினாள் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $மூவரு.3.338
திருக்ெகாள்ளு மாபற்குக் காமேவள் ெசவ்ேவ $மூவரு.3.339
ெவருக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி
விைளத்தாள் - ெபருக்க $மூவரு.3.340
ஒருவ ஒருவக்கு உருகி உருகி $மூவரு.3.341
இருவரும் ஈடு அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) - வருகாமன்
$மூவரு.3.342
ெசஞ்சாயல் வல்லிையயும் ெசந்தாமைரத் தடங்கண் $மூவரு.3.343
மஞ்சாய ேகால மணாளைனயும் - அஞ்சாேத $மூவரு.3.344
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கரும்பில்_ெப.(கரும்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுரும்பில்
ேகாத்து $மூவரு.3.345
எய்யும் தரேம எனப் ேபானான் - ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) $மூவரு.3.346
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தரளம் இருநிைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒப்பித் $மூவரு.3.347
திருத்தி அைனய எயிற்றாள் - கருத்தின் $மூவரு.3.348

நிைலயில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிகrலா ேமரு
$மூவரு.3.349
மைலயில் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிரம் அைலயில் $மூவரு.3.350
பழக்கச் சலஞ்சலம் பால் கடேல ேபால $மூவரு.3.351
முழக்கக் கரு உயித்த முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) - ெதாழத் தகும் $மூவரு.3.352
முன்ைன உலக முழுதும் தரும் உரக $மூவரு.3.353
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அபிேடக மாணிக்கம் - முன்னவன் $மூவரு.3.354
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந:ங்கிப்
பழம்படிேய $மூவரு.3.355
நாற்கடல் நாயகைன நண்ணுவாள் - ேமல் கவின $மூவரு.3.356
பண்டு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்தும் பா எடுத்தும் வில் இறுத்தும்
$மூவரு.3.357
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைணவியரும்
கூசுவாள் - புண்டrகத்து $மூவரு.3.358
ஆடும் ெபாழுதினும் அன்னப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அயிப்பப் $மூவரு.3.359
பாடு மழைலப் பr புரத்தாள் - ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.360
தூசுகள் ெவள்ெளன்று தூயன ேசயன $மூவரு.3.361
ேகாசிகம் ஆக்கும் குறங்கினாள் - கூசிப் $மூவரு.3.362
பணியும் அரசுப் பணிச் சுடிைகேய ேகாத்து $மூவரு.3.363
அணியும் அைரப் பட்டிைகயாள் - துணியுங்கால் $மூவரு.3.364
அற்றுண்டு இலது என்னும் அம்மருங்குல் இன்று எமக்குப் $மூவரு.3.365
பற்றுண்டு எனும் உதர பந்தனத்தாள் - ெகாற்றவன் $மூவரு.3.366

சங்க நிதி முத்தத் தாமத்தாள் பத்ம நிதி $மூவரு.3.367
துங்க நவரத்னத் ேதாள்வைளயாள் - புங்கம் $மூவரு.3.368
ெதாடுக்கு மலேரான் சுறவுக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) $மூவரு.3.369
ெகாடுக்கு மகரக் குைழயாள் - அடுத்துப் $மூவரு.3.370
பணி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலகில் பராவு எடுத்துச்
சிந்தா $மூவரு.3.371
மணி_ெப.(மணி_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூளாமணியாள் - அணிேய $மூவரு.3.372
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விறலியரும் பாணரும்
தற்சூழ்ந்து $மூவரு.3.373
இரவி புகா பாடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வரக் $மூவரு.3.374
ெகாங்ைகக்கும் ேதாள்_இைணக்கும்_ஆற்றாக் ெகாடிமருங்குல் $மூவரு.3.375
நங்ைகக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) நாயகிேய - கங்ைகத் $மூவரு.3.376
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ெபாைறயன் தமிழ்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேசாணாட்டு $மூவரு.3.377
இைறவன் திருப்பவனி என்றாள் - பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதலும் $மூவரு.3.378
ேவனிற்கு அணிய குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேபான்றும் வழ்தாைர
:
$மூவரு.3.379
வானிற்கு அணிய மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபான்றும் - தாேன $மூவரு.3.380
வரேவ நிைனயு மனக் களியால் இற்ைற $மூவரு.3.381
இரேவ நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இைடயூறு என்றாள் இரவில் $மூவரு.3.382
ெசயிக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ேவண்டா டிருக்குலத்து ெவய்ேயான்
$மூவரு.3.383

ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஊடாட ேவண்டும் உயிக் ெகாைலசூழ் $மூவரு.3.384
ெதன்மலயத் ெதன்றைல ஓட்டிப் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.385
ெபான்மைலய வாடாய் புகுது என்னும் - முன்மைலயும் $மூவரு.3.386
காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாய் அடங்க நாயகன் கண்
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.387
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னும் - ேமல்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.388
கா பாடும் புள்வாய்க் கடுப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமுது இைறவன் $மூவரு.3.389
ேப பாடும் புள்வாயில் ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்னும் - ஈகுரல் $மூவரு.3.390
அன்றிற்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகன்றிற்ேக யாக்கும்
இம் $மூவரு.3.391
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) பைனயும் என ெமாழியும் - இன்று இரைவ
$மூவரு.3.392
ஊழிக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) காய்ந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புலr கூவிய
$மூவரு.3.393
ேகாழிக்ேக ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெகாடீ என்னும் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) $மூவரு.3.394
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) எழுச்சி பவனி எழுச்சி தரும் $மூவரு.3.395
ெவள்ளி எழுச்சி என விளம்பும் - நள்ளிருள் $மூவரு.3.396
கங்குல் கடற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இவ்வாறு கண்டு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.397

மங்ைகப் பருவத்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலும் - ெபாங்கு ஒலிந:
$மூவரு.3.398
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) காவலற்குப் ெபய்யு மல மைழக்குக்
$மூவரு.3.399
ெகாய்ெபாழில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குறுகினாள் - ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.400
ெகாடுங்குைழ மின்னக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெகாழுதக் ேகாத $மூவரு.3.401
விடுங்குைழ ேதமாவின் மின்ன - ெநடுங்குைழ $மூவரு.3.402
வல்லிக் ெகாடியு முறுவலிப்ப வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி $மூவரு.3.403
முல்ைலக் ெகாடியு முறுவலிப்ப - ெமல்லியல் $மூவரு.3.404
பாந்தளும் ேதாற்கும் பகட்டு அல்குல் ைகம்மலரக் $மூவரு.3.405
காந்தளு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி ைகம்மலரப் ேபாந்தா $மூவரு.3.406
பரவு மரப்பாைவ ெகாள்ளப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.407
குரவு மரப்பாைவ ெகாள்ளப் - புrகுழல் $மூவரு.3.408
ேசாைலயின் மான்மதம் சூழ்வர ஏழ் இைலப் $மூவரு.3.409
பாைலயின் மான்மதம் பாrப்பச் - ேசைலயின் $மூவரு.3.410
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புதுமது
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெகாப்புளிப்பக் $மூவரு.3.411
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) மது எதி ெகாப்புளிப்ப - ஆங்குத் $மூவரு.3.412
திருஅஞ்சு ேகாலத்தாள் ெசவ்வியால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$மூவரு.3.413

பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பயப்பப் ெபருவஞ்சி $மூவரு.3.414
ெகாய்தன ெகாய்தன யாவும் பலகூறும் $மூவரு.3.415
ெசய்தன ெசய்தன பின்ெசல்லக் - ெகாய்யாத $மூவரு.3.416
ெகான்மல ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ெபாழியப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.417
ெமன்மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவளிப்பட்டாள் - மன்னனும் $மூவரு.3.418
எப்ேபாதில் ேபாதும் ஒருேபாதில் ஏந்திைழ $மூவரு.3.419
ைகப்ேபாதில் ெபய்தன கண்டு அருளா - அப்ேபாேத $மூவரு.3.420
ெசங்ைக தடவந்தும் சீறடி த:ண்டியும் $மூவரு.3.421
ெகாங்ைக சுணங்கு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாப்புளித்தும் - மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $மூவரு.3.422
பrசில் உருவம்
பயந்தன_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) என்று
$மூவரு.3.423
குrசில் எதிகவந்து
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) - ெதrவு அrய
$மூவரு.3.424
தூசும் துகிலும் ெதாடியும் கடிதடம்சூழ் $மூவரு.3.425
காசும் பலகால் கவந்ததற்குக் - கூசி $மூவரு.3.426
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுடமுடியும்
யாைனயும் ஈேரழ் $மூவரு.3.427
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெகாடுப்பாேன ஒப்பப் - பலகால்
$மூவரு.3.428
ெகாடாத திருேநாக்க முற்றும் ெகாடுத்து $மூவரு.3.429

விடாது களிறு அகல விட்டான் - அடாதான்பால் $மூவரு.3.430
ஈ அடியால் மூ உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெகாண்டாைன எப்பிறப்பும்
$மூவரு.3.431
ஓ அடியு ந:ங்காதாள் ஓ அணங்கு - சீ உைடய $மூவரு.3.432
மானும் கைலயும் வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன்
வளந்து_வி.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.433
தானு மதியம் எனத் தகுவாள் - பால்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.434
அனலும் குைழ மகர மஞ்சப் புைடேபாய்க் $மூவரு.3.435
கனலும் கயல் அைனய கண்ணாள் - மினலால் $மூவரு.3.436
இருள் உைடய ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி
சுடிைகப் பாப்புச் $மூவரு.3.437
சுருள் உைடய வங்கிய
:
ேதாளாள் - அருேளாடும் $மூவரு.3.438
தம்புறம் சூழ்ேபாகத் தாயேர வக்கிய
:
$மூவரு.3.439
வம்பு அற வங்கும்
:
வன முைலயாள் - ைபம்ெபானின் $மூவரு.3.440
பண் நிறக் காஞ்சியும் கட்டிய பட்டிைகயும் $மூவரு.3.441
கண் இறப் ேபாய கடிதடத்தாள் - தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) $மூவரு.3.442
மின்மணி ேமாலியான் வதி
: வரேவற்றுத் $மூவரு.3.443
தன்மணி மாளிைகத் தாழ்வைரயில் - ெபான் உருவில் $மூவரு.3.444
ைதத்துத் துகிரு மரகதமும் தாறாக $மூவரு.3.445
ைவத்துக் கமுக வனம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தின் $மூவரு.3.446
ெபாலன் ேதாரண நிைரத்துப் ெபான் அடுத்த ேமக $மூவரு.3.447

தலம் ேதாய் விசால தலத்து - மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $மூவரு.3.448
கற்ப தரு நிைரக் கற்பலைத
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.449
ெபாற்ப மிைச அயடுத்த பூம்பந்த - நிற்பப் $மூவரு.3.450
புக_ெப.(புக_ெப.) அற்ற ரத்ன விதானேமல் ேபாக்கி $மூவரு.3.451
நைக வச்ர மாைலேய நாற்றிப் - பகல்விளங்கா $மூவரு.3.452
ைமவிளக்கு ைவயாேத மாணிக்க வக்கேம $மூவரு.3.453
எவ்விளக்கும் ஆக எதி எடுத்து - ெநாவ்விய $மூவரு.3.454
பூநறுஞ் சுண்ணப் ெபாடி அடங்க வசிய
:
$மூவரு.3.455
நான நறுந: நளி நளிப்ப - ேமல் நிைலயில் $மூவரு.3.456
கங்ைகயின் ந: முகந்ேதா காவிrயின் ந: ெகாணந்ேதா $மூவரு.3.457
ெகாங்ைகயின் இைண ந:க் குட
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - எங்கும் $மூவரு.3.458
அசும்பு ெபாலன்ெகாடியால் அவ்ெவல்ைல உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$மூவரு.3.459
விசும்பு தவிர விலக்கிப் - பசும்ெபான் யாழ் $மூவரு.3.460
முட்ட முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விறலிய
முன் இருப்ப $மூவரு.3.461
இட்ட தவிசின் மிைச இருந்து - பட்டினம் சூழ் $மூவரு.3.462
ெபான்னிக்கும் ேகாதாவிrக்கும் ெபாருைநக்கும் $மூவரு.3.463
கன்னிக்கும் கங்ைகக்கும் காவலைனச் ெசன்னிையத் $மூவரு.3.464
தாைனப் ெபருமாைன நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சேகாடம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.465

யாைனப் ெபருமாைன ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) எடுப்பாள் - ேமனாள் $மூவரு.3.466
உகந்த பிடியுடேன ஓ எண் பிடியும் $மூவரு.3.467
திகந்த களிறு எட்டும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.468
துறக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முதல் ஏழும் ெசாrயச் $மூவரு.3.469
சிறக்கும் அபிேடகம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விறக்கும் $மூவரு.3.470
உயி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேமற்ெகாண்டு உலைக வலம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.471
அயிராபத மத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) - உயரும் $மூவரு.3.472
கடநாகம் எட்டும் கடநாகம் எட்டும் $மூவரு.3.473
படநாகம் எட்டும் பரம் த:த்து - உடனாகத் $மூவரு.3.474
ெதன்ன வலம்புrயும் ேசரல சாமைரயும் $மூவரு.3.475
கன்னாவதங்கிசமாக் ைகக்ெகாண்டு - பின்னவ $மூவரு.3.476
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அைக ெமௗலி இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
இருேகாட்டுக் $மூவரு.3.477
ேகாளைகயாக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாக்களிறு மாளிைக $மூவரு.3.478
தாக்குண்ட வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும் தனி தூங்கித்
$மூவரு.3.479
தூக்குண்ட கண்ைட ெதாட உடேன வக்குண்டு
:
அங்கு $மூவரு.3.480
ஆராத நாைளக்கும் ேபாதக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆப்பத் $மூவரு.3.481
தாராகக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதாசல ந: வாரா $மூவரு.3.482

நதிக்கு மைலக்கும் அடவிக்கு நாளும் $மூவரு.3.483
குதிக்கு மதச்சுவடு ேகாத்து - மதிக்கும் $மூவரு.3.484
பிடி விடாக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபருங்களிறும் கன்றும் $மூவரு.3.485
அடிவிடாது அவ்வாறு அைடயப் - படிவிடாது $மூவரு.3.486
ஈட்டும் ெபருவாr ஏழ் என்பா எட்டு என்னக் $மூவரு.3.487
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருங்கடவுள்
ெதால்யாைன - நாட்டில் $மூவரு.3.488
பணிெகாண்ட பூதம் பைடநான்கும் பற்றப் $மூவரு.3.489
பணிெகாண்ட ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) பரக்கப் - பணிெகாண்ட
$மூவரு.3.490
கா முற்றும் ேபr இடி வழ்ப்பக்
:
கவுrய $மூவரு.3.491
ஊ முற்றும் ெசற்றது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூற்றம் - ேசர $மூவரு.3.492
கனக்குமன் ஈகக் களம்ெதாறும் ைகக்ெகாண்டு $மூவரு.3.493
இனக்கும் அரசுவா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) - தனக்குத் $மூவரு.3.494
துணிக்கும் கைழக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ெநல்லும் சுமக்கப் $மூவரு.3.495
பணிக்கும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) - தணிப்பு அrய
$மூவரு.3.496
பூகங்ைக தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேதாயச் ெசங்ைக புயல்வானின் $மூவரு.3.497
மாகங்ைக ேதாயப் ேபாய் மாேமரு - நாகங்ைகக் $மூவரு.3.498
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனித் தங்கள்
ேகாள்ேவங்ைக வற்று
:
இருப்பக் $மூவரு.3.499
கண்டு களிக்கும் களியாைன - வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்ப $மூவரு.3.500

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குதிக்கு மதத்தில் நில
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $மூவரு.3.501
குன்றும் ஒழித்துக் குளிப்ப முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுத்திப் $மூவரு.3.502
பண்டு ெவளியின் மகதத்ைதப் பாவு அடியால் $மூவரு.3.503
ெசண்டு ெவளிகண்ட ெசங்கமா கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.504
மதிேல அகழாக வாங்கி அகேழ $மூவரு.3.505
மதிலா எழாநிற்க ைவத்துப் - புதுமலெசய் $மூவரு.3.506
வாவிையச் ெசய்குன்றம் ஆக்கியச் ெசய்குன்ைற $மூவரு.3.507
வாவியதாக எனவகுத்துத் - தாவுமான் $மூவரு.3.508
ெவள்ளிைட ேகாநக ஆக்கி அக்ேகா நக $மூவரு.3.509
ெவள்ளிைடயாக உடன் விதித்துத் - ெதள்ளிப் $மூவரு.3.510
புரப்பா இரப்பாராய்ப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரப்பாப்
$மூவரு.3.511
புரப்பாேர ஆக்கும் புகமா - திருக்குலத்துக் $மூவரு.3.512
கண்டன் அயிராபத மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கால் காலத்துக் $மூவரு.3.513
ெகாண்டெதாரு சுவடு ேமல்ெகாண்டு - வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $மூவரு.3.514
கடியும் களிறும் களிறாேம காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $மூவரு.3.515
பிடியும் பிடியாேம பின்னக் - கடிமதில் $மூவரு.3.516
மாற்று மருமணம் வங்காள பாகத்து $மூவரு.3.517
ேவற்று மதமாம் ம்ருகமதத்ைதப் - ேபாற்றா $மூவரு.3.518
வயிராகரம் எறிந்த மானதன் கண்டன் $மூவரு.3.519

அயிராபத மதேம ஆக்கிச் - ெசயி
த:ந்த_ெப.எச்.(த:_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.520
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) பிடி ேதற்றத் ேதறாக் கடாக் களிறு என்று $மூவரு.3.521
ஓதப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருப்புப் - பாைதயில் $மூவரு.3.522
கச்சியில் கல் தளியில் கல்லில் கலிங்கத்தில் $மூவரு.3.523
ெகாச்சியில் ேகாதாவிrக் குளத்தில் - விச்சியில் $மூவரு.3.524
வல்லூrல் ெகால்லா புரத்தின் மணலூrல் $மூவரு.3.525
ெநல்லூrல் புத்தூrன் எட்டூrல் - ெசல்லூrல் $மூவரு.3.526
ேகாட்டாற்றில் ெகாங்கில் குடக்கூrல் ெகாப்பத்தில் $மூவரு.3.527
வாட்டாற்றில் காம்பிலியின் மண்ைணயில் - ேவட்டுத் $மூவரு.3.528
தரணி கவந்து தமிழ்ேவந்த பாடும் $மூவரு.3.529
பரணி புைனந்த பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) - சரண் என்று $மூவரு.3.530
வாடா மதுர யாழ் வாங்கி மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) $மூவரு.3.531
பாடா இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருவத்து - ந:டாப்
$மூவரு.3.532
பrசில் உடேன பணிப்பது ேபால் யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $மூவரு.3.533
குrசில் உடன்வந்து கூடத் - ெதருவில் $மூவரு.3.534
வரவந்தான் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பிரான் என்று மாரன் $மூவரு.3.535
ெபாரவந்தான் ைகவாங்கிப் ேபானான் - விரல்கவரும் $மூவரு.3.536
வைணக்கு
:
அகப்பட ேவழ மிடற்றுக்கும் $மூவரு.3.537
ஆைணப் ெபருமாள் அகப்பட - வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$மூவரு.3.538
ஐந்து சுரதருவும் ஐந்து திருமாைல $மூவரு.3.539

தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழ எழுந்து சாத்தினாள் ைமந்தனும் $மூவரு.3.540
பண்ணுக்ேக ேதாற்பான் பைணமுைலக்கும் அல்குலுக்கும் $மூவரு.3.541
கண்ணுக்கும் ேதாலாேன ைகக்ெகாண்டான் - வண்ணமும் $மூவரு.3.542
ெவண்துகிலும் காஞ்சியு ேமகைலயும் ேதாள்வைளயும் $மூவரு.3.543
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிங்காதனமு
முத்தக் குைடயும் $மூவரு.3.545
படியும் அரசும் பணித்தான் - பிடியும் $மூவரு.3.546
சிவிைகயு நிற்ப அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசயிைழ வதி
: $மூவரு.3.547
கவிைகயும் தானும் கடந்தான் - குவிமுைல $மூவரு.3.548
ைன அrைவ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) இகல் மாரன் $மூவரு.3.549
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய ெசவ்வியாள் வானில் $மூவரு.3.550
விடுசுடச் ெசக்க வியாழமும் ேதாற்கும் $மூவரு.3.551
படுசுடப் ைபம்ெபான் படியாள் - வடிவு $மூவரு.3.552
ெநாடிது ஓக்கில் ஒக்கு நிைற மதிய ேநேர $மூவரு.3.553
படிேதாற்கும் முத்தின் படியாள் - முடிவில் $மூவரு.3.554
குல பதுமராக பதி குதி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.555
பல பதுமராகப் படியாள் - அைலகடலில் $மூவரு.3.556
முன் தாமைரயாள் முகத்தாமைரயாள் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$மூவரு.3.557
ெபாற்றாமைரயாள் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாதுவாள் - அற்ைறநாள்
$மூவரு.3.558

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் கழுந:த் தடம்ெபாய்ைக
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம் $மூவரு.3.559
அண்ணல் வரும் அளவும் ஆடுதும் என்று - எண்ணிப் $மூவரு.3.560
புைணக்கும் ெமாருதன் புறங்காவல் ஆயத் $மூவரு.3.561
துைணக்கும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சுருங்கத் ேதாயப் - பைணத்துப் $மூவரு.3.562
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விசும்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாதா முைலக்கும் $மூவரு.3.563
நைடக்கு முதல் பைக நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று - உைடப்புண்டு
$மூவரு.3.564
பின்னப் ெபருஞ் சக்ரவாகப் ெபருங்குலமும் $மூவரு.3.565
அன்னக் குலமும் அலம்வரப் - பின்னரும் $மூவரு.3.566
காற்கும் கருங்கட்கும் உட்காேத ைகவகுத்து $மூவரு.3.567
ஏற்கும் தரேம நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று ேபாய்த் - ேதாற்கின்ற
$மூவரு.3.568
வாவியில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வரால்களும் ேசல்களும் $மூவரு.3.569
தாவி விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடுமாறத் - த:விய
$மூவரு.3.570
ெபாம் என் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) புலம்பு புறவடிக்கும் $மூவரு.3.571
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கழுத்துக்கும் ஆற்றாது - மம்மப்பட்டு
$மூவரு.3.572
எங்கும் தrயாது இrயல் ேபா யாைமயும் $மூவரு.3.573
சங்கும் தடத்ைத_ெப.(தடம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) விடத் தவழ நங்ைகதன் $மூவரு.3.574
ெசவ்வாயும் காதும் ெசயித்தன என்று ஒதுங்கி $மூவரு.3.575

எவ்வாயும் காணாது எதிேர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
- அவ்வாய $மூவரு.3.576
ெகாள்ைளக் குமுத மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குைழ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) $மூவரு.3.577
வள்ைளக் ெகாடியும் உடன் மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
- ெவள்ளம்ேபால் $மூவரு.3.578
ெபய்யு மதயாைனக் ேகாடும் ெபருெநடுங் $மூவரு.3.579
ைகயும் புைடப்பக் கலுழ்ந்தன ேபால் - ெதாய்யில்சூழ் $மூவரு.3.580
தாம முைலயாலும் ேதாளாலும் தாக்குண்டு $மூவரு.3.581
காம_ெப.(காம_ெப.) தடமும் கைர கடப்பக் - ேகாமகன் $மூவரு.3.582
உள்ளம் பருகப் ெபருக உலாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மூவரு.3.583
கள்ளம் ெபருகும் கருெநடுங்கண் - ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $மூவரு.3.584
படிய வரும் சிவப்பு வள்ளப் பசுந்ேதன் $மூவரு.3.585
வடிய வரும் சிவப்பின் வாய்ப்ப - ெநடிது $மூவரு.3.586
திைளக்கும் திருமகைள வாவியில் ேசவித்து $மூவரு.3.587
இைளக்குங் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைடயா ஏத்தித் - திைளத்துழித்
$மூவரு.3.588
தம்ைமக் கமல மலக்கு அளித்துத் தாம் அவற்றின் $மூவரு.3.589
ெசம்ைம கவந்த திருக்கண்ணும் - ெமய்ம்ைமேய $மூவரு.3.590
ெமய் ேபாய ஐய மருங்குலு ேமகைல ேபாய்க் $மூவரு.3.591
ைகேபாய் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடிதடமும் ைபேபாய் $மூவரு.3.592
ெநறிக்கும் பணி வைலய ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $மூவரு.3.593

எறிக்கும் ெபரும்ேப எழிலும் - ெநறிப்படக் $மூவரு.3.594
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து ஏறிய
ேகாமகள் ேபரழகு $மூவரு.3.595
பண்டு ேபால் ேநாக்கப் பயப்படுவா - கண்டு $மூவரு.3.596
கலன் கலன் கண் எச்சிற்கு என்று கடிதில் $மூவரு.3.597
ெபாலன் கலன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாதிந்தா - இலங்கு இைழ $மூவரு.3.598
யாைனப் ெபருமாள் அயிராபதத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.599
தாைனப் ெபருமாைளச் சந்தித்தாள் - ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $மூவரு.3.600
ெபாருவிற்ேக எல்லா அரம்ைபயரும் ேபாதாத் $மூவரு.3.601
திருவிற்ேக குற்ேறவல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) - ெபாரு வில் ைக
$மூவரு.3.602
வானின் ேகான் அஞ்ச வருவாைள அஞ்சாேத $மூவரு.3.603
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேகாேன பரவ ேமற்ெசல்வான்வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மூவரு.3.604
எடுக்கும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மகர ராசித் ெதாைடயில் $மூவரு.3.605
ெதாடுக்கு மகரம் ேபால் ேதாற்ற - அடுத்து எய்யும் $மூவரு.3.606
மன்றன் மல அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வில் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) $மூவரு.3.607
ெதன்றல் ேதரால் அனங்கன் ெசற்றது என - ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளி
$மூவரு.3.608
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எடுத்த படாைகப் பசும்ெபான்பூ
$மூவரு.3.609

வாங்கி எதிதூய் வணங்கினாள் - தாங்கி $மூவரு.3.610
எடுப்ப எழுவாள் இரு திருத்ேதாள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $மூவரு.3.611
ெகாடுப்ப இைறயவனும்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) ெகாடுத்தவற்றுள் $மூவரு.3.612
ெபான்மாைல ேபாதகத்ைதச் சூட்டிப் ெபாலன் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
$மூவரு.3.613
நன்மாைல சாத்தினான் நாயகனும் - தன்மாபில் $மூவரு.3.614
ஆமாைல ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அருளினான் அம்மாைல
$மூவரு.3.615
காமாைல உட்ெகாண்டு ைகக்ெகாண்டாள் - பாமாேல $மூவரு.3.616
மூது அண்டம் காக்கு முது தண்ட மாரேவள் $மூவரு.3.617
ேகாதண்டத் த:ஞ்சாறு ெகாள்ளாேதா - மாதண்ட $மூவரு.3.618
முற்றக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவவ முனிந்து இன்னம்
$மூவரு.3.619
ெகாற்றத் தனி வில் குனியாேதா - நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தடத்துள்
$மூவரு.3.620
ஏறு முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) எறி திகிr_ெப.(திகிr_ெப.)
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) மகர $மூவரு.3.621
ஏறு முறிய எறியாேதா - மாறாது $மூவரு.3.622
காந்து முழுமதிைய ஓேரா கைலயாக $மூவரு.3.623
ஏந்து சுட வடிவாள் ஈராேதா - பாந்தள் ேமல் $மூவரு.3.624
ைவயம் உைடயான் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) இவ்ைவகைற வாய்
$மூவரு.3.625

உய்ய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரல்வந்து ஊதாேதா - ைவயம் $மூவரு.3.626
தணியும் தைகத்ேதா தமியன் மால் என்று $மூவரு.3.627
பணியு மடக்ெகாடிையப் பாரா - அணிய $மூவரு.3.628
உருத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றங்கள்
ஒன்றினும் தப்பா $மூவரு.3.629
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) திருமனத்து ைவத்ேத - திருத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $மூவரு.3.630
ேதாளும் திருமாபு ந:ங்காத் துைணவியrல் $மூவரு.3.631
நாளும் பிrயாைம நல்கினான் - மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.632
ஒருமகள் கண்டன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்ேப ஆகம் $மூவரு.3.633
திருமகள் ேபாலத் திைளப்பாள் - இருநிலம் $மூவரு.3.634
தாளால் அளந்து தரும் ெபrேயான் தாதகித் $மூவரு.3.635
ேதாளால் அளந்த துைண முைலயாள் - நாளும் $மூவரு.3.636
திைர அர மாதரும் ேசவிப்பான் ேமரு $மூவரு.3.637
வைர அர மாதrன் வாய்ப்பாள் - கைரயில் $மூவரு.3.638
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) அவனி கூர வருகின்ற மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.)
$மூவரு.3.639
திருப் பவனி முன்விைரந்து
ெசல்வாள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) - உருப்ப
$மூவரு.3.640
அணந்த பணி வைலய வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) முதல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $மூவரு.3.641

மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணச்ெசவ்வி வாய்ப்பக்
ெகாணந்து அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மூவரு.3.642
சூடா மணியும் பணிவைளயும் சூடகமும் $மூவரு.3.643
ேகாடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர குண்டலமும் - ஆடிய $மூவரு.3.644
சச்ைசயு மாைலயும் ஆரமும் தாமமும் $மூவரு.3.645
கச்ைசயு ேமகைலயும் காஞ்சியும் - பச்ெசன்ற $மூவரு.3.646
பட்டும் குறங்குஅணியும் பட்டிைகயு நூபுரமும் $மூவரு.3.647
கட்டும் கனவயிரக் காைரயும் - இட்ட $மூவரு.3.648
திலகமும் மான்மதமும் ெசஞ்சாந்தும் எல்லா $மூவரு.3.649
உலகமும் ேதாற்கும் உருவும் - கலகமும் $மூவரு.3.650
மாரனும் தானும் வருவாைள மன்னrன் $மூவரு.3.651
வரனும்
:
காணா ெவருவராப் - பா அைனத்தும் $மூவரு.3.652
ேதறும் திருைவத் திரு அவதாரங்கள் $மூவரு.3.653
ேதாறும் பிrயாத் ெதாடபாலும் - ஏறும் கண் $மூவரு.3.654
வாளாலும் வாபுருவ வில்லாலும் வாங்கைமத் $மூவரு.3.655
ேதாளாலு மீ ளத் துவக்குண்டு - ந:ளிய $மூவரு.3.656
ைமவிடா ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) திருக்ைகம்
மல அைணக் $மூவரு.3.657
ைகவிடா ஆவம் கைடப்பிடித்துத் - ெதய்வப் $மூவரு.3.658
புவனி விைலயாய ெபான் துகிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மூவரு.3.659
அவனி முழுதும் அளித்தான்ேபால் - கவினிய $மூவரு.3.660
அற்புத மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணியப் பணி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.661

கற்பகம் ஒன்று கைடக்கணித்தான் - ெபான் படிக்குப் $மூவரு.3.662
பாதங்கள் ஆதி முடி அளவும் பாrப்ப $மூவரு.3.663
மாதங்க ராசி திருவாய் மலந்தான் - ஓதி $மூவரு.3.664
முடிக்குத் தைலக்ேகாலம் ேபால்வன முத்தின் $மூவரு.3.665
படிக்குச் சலாபம் பணித்தான் வடிப் பலைக $மூவரு.3.666
அச்சிராபரணம் அைனத்திற்கும் தன்வட $மூவரு.3.667
வச்சிராகரேம வழங்கினான் - பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) $மூவரு.3.668
மணிக்குத் தைலயாய மாணிக்க ரத்னப் $மூவரு.3.669
பணிக்கு த்rகூடம் பணித்தான் - தணிப்பில் $மூவரு.3.670
ெபரும்ேப உவைகயள் ஆகிப் ெபருமாள் $மூவரு.3.671
விரும்ேப மலக்கண்ணி மீ ண்டாள் - ெபரும்ேபா $மூவரு.3.672
ெவருவரும் பாேவந்த ேவந்தைனப்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.673
ெபாருநரும் பாணரும் புக்கா - ெதrைவக்கும் $மூவரு.3.674
பாடிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஊதிப் பாம்பின் படக்கூத்தும் $மூவரு.3.675
ஆடிக் குடக்கூத்தும் ஆடினா - பாடியில் $மூவரு.3.676
ஆன் நிைரயும் ஆமான் நிைரயும் ேபால் ஆன் ஊலகில் $மூவரு.3.677
ேகா நிைரயு மீ ளக் குழாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) - மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
நிைரயின் $மூவரு.3.678
மீ தும் புைடயு மிைடய விழ எழ ேவய் $மூவரு.3.679
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப்பவளம்
உட்ெகாண்டு - சீதக் $மூவரு.3.680

கடம் தூர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ககன தலமும்
$மூவரு.3.681
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தூர வந்தும் இைண அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குடங்கள் $மூவரு.3.682
எழ எழ ேமன் ேமல் எழுந்தும் குடங்கள் $மூவரு.3.683
விழ விழ ேமன் ேமல் விழுந்தும் - பழகிய $மூவரு.3.684
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இரண்டும்ேசாேளசன்தாள்_இரண்டும் $மூவரு.3.685
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) என்றுஎன்று
ெசால்லியும்-ேகாள் ஒளிய $மூவரு.3.686
நின்ேவய் தவிக என்று ேநrயன் ேமருவில் $மூவரு.3.687
ெபான்ேவய்ங் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஒன்று ேபாக்கினாள் - முன்ேன
$மூவரு.3.688
தசும்பிற்கு மாறாகத் தம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ஆவல் $மூவரு.3.689
பசும்ெபான் தசும்பு பணித்தாள் - ஒசிந்துேபாய் $மூவரு.3.690
நாடகப்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பாம்பிற்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கற்பகம் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.691
ஆடகப் பாம்ப் ஒன்று அருளினாள் - பாடுநேமல் $மூவரு.3.692
வற்றாத மானத வாவியில் வாடாத $மூவரு.3.693
ெபாற்றாமைரேய புைனக என்றாள் - ெகாற்றவன் $மூவரு.3.694
ெகாந்தார மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகாள விைளத்த மாைலக்கு $மூவரு.3.695
மந்தார மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் - நந்தாத
$மூவரு.3.696

ேபறும் திருவருளும் எய்தி அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.)
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மூவரு.3.697
ஏறும் தவிசு தர ஏறினாள் - ேவறு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $மூவரு.3.698
கச்ைச முனியும் கன தனமும் குங்குமச் $மூவரு.3.699
சச்ைச கமழும் தடந்ேதாளு - நிச்சம் உரு $மூவரு.3.700
ஏந்த உளது என்று இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மலநின்றும் $மூவரு.3.701
ேபாந்த திருமகள் ேபால் இருப்பாள் - ேவந்த $மூவரு.3.702
பணியும் தடமகுடம் பன்னூறு ேகாடி $மூவரு.3.703
அணியும் திருத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அபயன் - பணி வலய $மூவரு.3.704
வக்கிேல
:
வங்கிய
:
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமரு கிrச் சிகரத் $மூவரு.3.705
தாக்கிேல சாய்ந்த தடமுைலயாள் - பூக்கமழும் $மூவரு.3.706
ஆ ஏற்ற ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அபயைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$மூவரு.3.707
ேப ஏற்ற ெதய்வப் ெபருமாைளக் - கா ஏற்று $மூவரு.3.708
அடல் ேபா அடு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அண்ணைலத் தன்பால் $மூவரு.3.709
கடல்ேபால் அகப்படுத்தும் கண்ணாள் - மடல்விr $மூவரு.3.710
ெதங்கினும் ஏற்கும் தசும்பினும்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளி $மூவரு.3.711
ெபாங்கு நுைரயினும் ேபாய்ப் புகாது - அங்கு $மூவரு.3.712
நறவு குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நறுமலத் ேதாய்த்து
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.713
இறவு கைடக்கணித்து எய்தச் - சுறவுக் $மூவரு.3.714

ெகாடிேயாைன ேநாக்குவாள் கண்டாள் ேபால் ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.)
$மூவரு.3.715
ெநடிேயாைன ேநமிப் பிராைனப் - படிேயாைனக் $மூவரு.3.716
கண்டைன ேமதினியாள் காந்தைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யக் $மூவரு.3.717
ெகாண்டைன என்று குறுவாள் - கண்டு $மூவரு.3.718
மலகண் ெவளுப்புச் சிவப்பூ ஊர மற் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$மூவரு.3.719
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) குறுவியரால் ேதம்பப் - பல குதைல $மூவரு.3.720
மாற்றம் தடுமாற்றம் எய்த மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $மூவரு.3.721
ேதற்றம் பித்ேதற்றம் சிைதவிப்ப - ஏற்று $மூவரு.3.722
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அைசந்து
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளக $மூவரு.3.723
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அைசந்து ேநாவு இைடக்கு முற்ற - அகிலமும்
$மூவரு.3.724
ேசைனயு மன்னரும் ெதய்வப் ெபருமாளும் $மூவரு.3.725
யாைனயு நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எதிநின்று ேகாேன $மூவரு.3.726
சத யுகேமனும் தரணிப மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $மூவரு.3.727
பத யுகம் அல்லது பாரா - உதயாதி $மூவரு.3.728
காந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ைகத்தலத்ைதப் பா
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கற்ப அந்தத்து $மூவரு.3.729
ஏந்தும் அர அரசு என்று இகவாள் - பூந்ெதாடி $மூவரு.3.730

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) திருத் ேதாைள
நாமுைடய $மூவரு.3.731
ெவல் ேபா இரண்டு என்று வற்று
:
இருக்கும் - ெபாற்பில் $மூவரு.3.732
கலந்தாளும் ெசாற்கிழத்தி கன்ன துவய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
$மூவரு.3.733
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என்று ேபாகான் நிலந்தாரா $மூவரு.3.734
அம் தாமைரயாள் அருள் கண்ைணத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரண்டு
$மூவரு.3.735
ெசந்தாமைர என்று ெசம்மாக்கும் - முந்து உற்ற $மூவரு.3.736
மல்லாபுேரச சிலகாலம் அற்று இைவ $மூவரு.3.737
எல்லாத் தனித்து உைடேயாம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அன்ேற அல்லாது $மூவரு.3.738
ேமேகாதகம் இரந்த சாதகம் ெவற்ைப நிைற $மூவரு.3.739
ஏேகாதகம் ெபாழிந்தால் என்ெசய்யும் - மாகத்துக் $மூவரு.3.740
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ேவண்டும் தாமைரக்குக்
கற்ப அந்த $மூவரு.3.741
ேவைல ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) எறிக்க ேவண்டுேமா - மாைலச்
$மூவரு.3.742
சிலாவட்டம் சிற்சில நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருகும் என்றால் $மூவரு.3.743
நிலா வட்ட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrக்க ேநேரா குலா வைலஞ_ெப.(வைலஞ_ெப.) $மூவரு.3.744
ேசல் தாக்கால் மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருநாடா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) தரு மால் $மூவரு.3.745
ஆற்றாக்கால் ேமன் ேமல் அளிப்பேர - ேகால் ெதாடியா $மூவரு.3.746

ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) அrய ேமகேம எம்ேபால்வா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
அளித்தால் $மூவரு.3.747
தாங்கு அrய ேவட்ைக தவிப்பேர - யாங்கேள $மூவரு.3.748
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.) அறியா நிலவிேனம் சந்ததமும் $மூவரு.3.749
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) அறியா உணவிேனம் - ெவண்ைமயினில்
$மூவரு.3.750
ெசல்லாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குேலம்
த:ராத_எதி.ம.ெப.எச்.(த:_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதரேவம்
$மூவரு.3.751
ெபால்லாத ெவம்பசைலப் ேபாைவேயம் - நில்லாத $மூவரு.3.752
வா ேமகைலேய முைல_ெப.(முைல_ெப.) வக்கா
:
வம்பிேனம் $மூவரு.3.753
யாேமேயா இப்ேபாது எளிவந்ேதம் - யாமுைடய $மூவரு.3.754
நன்ைம ஒருகாலத்து உள்ளது ஒருகாலத்து $மூவரு.3.755
இன்ைம உணராேயா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாேவ - மன்னவ
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $மூவரு.3.756
முன்பு கருடன் முழுக் கழுத்தில் ஏறுவது $மூவரு.3.757
பின்பு களிற்றின் பிணக் கழுத்ேத - மின்ேபால் $மூவரு.3.758
இைமக்கும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) உைடயிைன பண்டு இப்ேபாது
$மூவரு.3.759
அைமக்கும் துகிலிைன அன்ேற - அைமத்தேதா $மூவரு.3.760
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சீ பாஞ்ச சன்னியம் பண்டு இப்ேபாது $மூவரு.3.761
காக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவசங்ேக - சீக்கின்ற
$மூவரு.3.762
தண்ணம் துழாய் பண்டு சாத்தும் திருத்தாமம் $மூவரு.3.763

கண்ணியின் தாrன் கவட்டிேலேய - திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) என்ற
$மூவரு.3.764
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) அைற பால் கடேல பண்டு திருத்துயில்கூ $மூவரு.3.765
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) அைற இன்று பாசைறேய - ெவள்ளிய $மூவரு.3.766
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) குைட கவித்து முன் கவித்து மாணிக்கக்
$மூவரு.3.767
ெகாத்துக் குைட ஒக்கக் கூடுேம - இத்திறத்தால் $மூவரு.3.768
எண்ணற்கு அrய ெபrேயான் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) எங்கைளயும்
$மூவரு.3.769
அண்ணற்கு இகழ இடுக்குேம - விண்ணப்பம் $மூவரு.3.770
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளுக என்ன
முகிழ்த்த குறுமுறுவல் $மூவரு.3.771
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தரளக் ெகாற்றத் தனிக் குைடேயான் - பண்டு அறியா
$மூவரு.3.772
ஆரமு மாைலயும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருங்கலா $மூவரு.3.773
பாரமு ேமகைலயும் பல்
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) - ஊரும்
$மூவரு.3.774
பிடியும் சிவிைகயும் ேதரும் பிறவும் $மூவரு.3.775
படியும் கடாரம் பலவும் - ெநடிேயான் $மூவரு.3.776
ெகாடுத்தன ெகாள்ளாள் ெகாடாதன ெகாண்டாள் $மூவரு.3.777
அடுத்தன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் அயந்தாள் - எடுத்து
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மூவரு.3.778
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) முதலாகப் ேபrளம் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஈறாக
$மூவரு.3.779

மாத_ெப.(மாத_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள்ளா மால்ெகாள்ளச் - ேசாதி
$மூவரு.3.780
இலகு உைடயான் ெகாற்றக் குைட
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈ ஏழ் $மூவரு.3.781

