உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வலன் ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) திrதரு $திரு.001
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கண்டாஅங்கு $திரு.002
ஓ அற இைமக்கும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு அவி ஒளி $திரு.003
உறுநத் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதன் உைட
ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திரு.004
ெசறுநத் ேதய்த்த ெசல் உறழ் தடக் ைக $திரு.005
மறு இல் கற்பின் வாணுதல் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $திரு.006
காேகாள் முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $திரு.007
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபாழ் விசும்பில் வள் உைற
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) 008
தைலப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $திரு.009
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படப் ெபாதுளிய பராைர மராஅத்து $திரு.010
உருள் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபினன் $திரு.011
மால் வைர நிவந்த ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெவற்பி $திரு.012
கிண்கிணி கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடி $திரு.013
கைணக் கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திரு.014
ேகாபத்து அன்ன ேதாயாப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
$திரு.015

பல் காசு_ெப.(காசு_ெப.) நிைரத்த சில் காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $திரு.016
ைக புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றாக் கவின்
ெபறு வனப்பின் $திரு.017
நாவெலாடு ெபயrய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன அவி_இைழ $திரு.018
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசயி த@
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $திரு.019
துைணேயா_ெப.(துைணேயா_ெப.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைண
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதிச் $திரு.020
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் ெவட்சிச் சீறிதழ் இைட இடுபு $திரு.021
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) குவைளத் தூ
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) $திரு.022
ெதய்வ உத்திெயாடு வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.023
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதம் கமழ் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $திரு.024
மகரப்பகுவாய் தாழ மண்ணுறுத்து $திரு.025
துவர முடித்த துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறும் முச்சிப் $திரு.026
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சண்பகம் ெசrஇ
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தகட்டு $திரு.027
உைளப் பூ மருதின் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண அட்டி $திரு.028
கிைளக் கவின்று எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) கீ ழ் ந@ச் ெசவ்வரும்பு
$திரு.029

இைணப்புறு பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) துைணத் தக $திரு.030
வண் காது நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிண்டி
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளி $திரு.031
நுண் பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) திைளப்ப திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காழ்
$திரு.032
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குறடு உrஞ்சிய பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகழ்த்
ேதய்ைவ $திரு.033
ேதம் கமழ் மருது_ெப.(மருது_ெப.) இண
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாங்கின் $திரு.034
குவி முகிழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைலக் ெகாட்டி விr மல $திரு.035
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அப்பி காண்வர
$திரு.036
ெவள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு ெதறியா $திரு.037
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடு
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $திரு.038
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
உடன் $திரு.039
சீ திகழ் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சிலம்பப் பாடி $திரு.040
சூரரமகளி ஆடும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $திரு.041
மந்தியும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரன் பயில்
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திரு.042
சுரும்பும் மூசாச் சுடப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$திரு.043

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கண்ணி மிைலந்த
ெசன்னியன் $திரு.044
பா முதி பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) உள் புக்கு $திரு.045
சூ முதல் தடிந்த சுட இைல ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$திரு.046
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் ேபழ் வாய் $திரு.047
சுழல் விழிப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கண் சூத்த ேநாக்கின் $திரு.048
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கண் கூைகெயாடு கடும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) தூங்கப்
$திரு.049
ெபரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) அைலக்கும் காதின் பிண_ெப.(பிண_ெப.)
ேமாட்டு $திரு.050
உரு ெகழு ெசலவின் அஞ்சுவரு ேபய்மகள் $திரு.051
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ
உகிக் ெகாடு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) $திரு.052
கண் ெதாட்டு உண்ட கழி முைடக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $திரு.053
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதாடித் தடக் ைகயின் ஏந்தி ெவருவர $திரு.054
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடு விறற் களம் பாடி
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபயரா $திரு.055
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) தின் வாயள் துணங்ைக தூங்க $திரு.056
இரு ேப உருவின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப யாக்ைக $திரு.057
அறு ேவறு வைகயின் அஞ்சுவர மண்டி $திரு.058
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம்
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கவிழ் இண $திரு.059

மா முதல் தடிந்த மறு இல் ெகாற்றத்து $திரு.060
எய்யா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேசஎய் $திரு.061
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல் உள்ளெமாடு
$திரு.062
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr ெகாள்ைகப் புலம்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திரு.063
ெசலவு ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
நயந்தைன_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பல உடன் $திரு.064
நன்ன ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன் நைச வாய்ப்ப $திரு.065
இன்ேன ெபறுதி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனேய $திரு.066
ெசருப் புகன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $திரு.067
வrப் புைன பந்ெதாடு பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தூங்க $திரு.068
ெபாருநத் ேதய்த்த ேபா அரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $திரு.069
திரு வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
@
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
த@து_ெப.(த@து_ெப.) த@ நியமத்து $திரு.070
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி மறுகின் கூடல் குடவயின் $திரு.071
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திரு.072

முள்_ெப.(முள்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகைறக் $திரு.073
கள் கமழ் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ஊதி எல் படக் $திரு.074
கண்ேபால் மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) காமரு சுைன மல $திரு.075
அஞ்சிைற வண்டின் அrக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திரு.076
குன்று அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறதலும்
உrயன். அதாஅன்று $திரு.077
ைவந்நுதி ெபாருத வடு ஆழ் வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $திரு.078
வாடா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓைடெயாடு துயல்வர $திரு.079
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருங்கின் கடு
நைட_ெப.(நைட_ெப.) $திரு.080
கூற்றத்தன்ன மாற்று அரு ெமாய்ம்பின் $திரு.081
கால் கிளந்தன்ன ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேமல்ெகாண்டு $திரு.082
ஐேவறு உருவின் ெசய்விைன
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திரு.083
முடிெயாடு விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண்
மிகு திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) $திரு.084
மின் உறழ் இைமப்பின் ெசன்னிப் ெபாற்ப $திரு.085
நைக தாழ்பு துயல்வரூஉம் வைக அைம ெபாலங் குைழ $திரு.086
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு இயற்ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதி கைவஇ
$திரு.087
அகலா மீ னின் அவிவன இைமப்ப $திரு.088

தா இல் ெகாள்ைகத் தம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முடிமா $திரு.089
மனன் ேநபு எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முகேன $திரு.090
மா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மறு இன்றி
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திரு.091
பல் கதி விrந்தன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $திரு.092
ஆவல ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது ஒழுகி $திரு.093
காதலின் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுத்தன்ேற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $திரு.094
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ $திரு.095
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேவள்வி ஓக்கும்ேம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $திரு.096
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கைள ஏமுற நாடி
$திரு.097
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபாலத் திைச விளக்கும்ேம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $திரு.098
ெசறுநத் ேதய்த்துச் ெசல் சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) முருக்கி $திரு.099
கறுவுெகாள் ெநஞ்செமாடு களம் ேவட்டன்ேற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $திரு.100
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ேபால் நுசுப்பின் $திரு.101
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) வள்ளிெயாடு நைக அமந்தன்ேற $திரு.102
ஆங்கு அம் மூஇரு முகனும் முைற நவின்று ஒழுகலின் $திரு.103

ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
பகட்டு மாபின் $திரு.104
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாறி வாங்கிய ெமாய்ம்பின் சுட விடுபு $திரு.105
வண் புகழ் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசிந்து
வாங்கு நிமி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திரு.106
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மரபின்
ஐயக்கு ஏந்தியது $திரு.107
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக உக்கம் ேசத்தியது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக
$திரு.108
நலம்ெபறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிைச அைசஇயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைக $திரு.109
அங்குசம் கடாவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக இரு ைக $திரு.110
ஐ இரு வட்டெமாடு எஃகு வலம் திrப்ப ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக $திரு.111
மாெபாடு_ெப.(மாபு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைக $திரு.112
தாெராடு ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக $திரு.113
கீ ழ் வழ்
@ ெதாடிெயாடு மீ மிைசக்
ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைக $திரு.114
பாடு இன் படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இரட்ட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக
$திரு.115
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின் மலி துளி ெபாழிய
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக $திரு.116

வான்_ெப.(வான்_ெப.) அர மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திரு.117
ஆங்கு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பன்னிரு ைகயும் பாற்பட
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.118
அந்தரப் பல்லியம் கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காழ் $திரு.119
வயி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப வால்
வைள ஞரல $திரு.120
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) தைலக்ெகாண்ட உரும் இடி முரசெமாடு $திரு.121
பல் ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அகவ
$திரு.122
விசும்பு ஆறு ஆக விைரெசலல் முன்னி $திரு.123
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய விழுச் சீ  $திரு.124
அைலவாய்ச் ேசறலும் நிைலஇய பண்ேப. அதாஅன்று $திரு.125
சீைர ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடுக்ைகய சீ ெராடு
$திரு.126
வலம் புr புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வால்
நைர முடியின $திரு.127
மாசு அற இைமக்கும் உருவின மானின் $திரு.128
உrைவ ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெகடு மாபின் $திரு.129
என்பு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகய
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $திரு.130

பல உடன் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்டிய
இகெலாடு $திரு.131
ெசற்றம் ந@க்கிய மனத்தின யாவதும் $திரு.132
கற்ேறா அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவின
கற்ேறாக்குத் $திரு.133
தாம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலைமய
காமெமாடு $திரு.134
கடுஞ் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடிந்த காட்சிய இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
$திரு.135
யாவதும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பின
ேமவரத் $திரு.136
துனி இல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) முனிவ முன் புக $திரு.137
புைக முகந்தன்ன மாசு இல் தூ உைட $திரு.138
முைக வாய் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைக
சூழ் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திரு.139
ெசவி ேநபு ைவத்த ெசய்வுறு திவவின் $திரு.140
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயனுைட ெநஞ்சின்
$திரு.141
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெமாழி ேமவல இன் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
உளர_குைற.எச்.(உள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திரு.142
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்று இயன்ற யாக்ைகய மாவின் $திரு.143
அவி தளி புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிய அவிெதாறும் $திரு.144
ெபான்னுைர கடுக்கும் திதைலய இன் நைகப் $திரு.145

பருமம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்து
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $திரு.146
மாசு இல் மகளிெராடு மறு இன்றி
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திரு.147
கடுெவாடு ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூம்புைட
வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $திரு.148
அழல் என உயிக்கும் அஞ்சுவரு கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $திரு.149
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) படப்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல் வrக் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைறப் $திரு.150
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி ந@ள் ெகாடிச் ெசல்வனும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ஏறு $திரு.151
வலம்வயின் உயrய பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் திணி
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திரு.152
உைம அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைமயா முக்
கண் $திரு.153
மூஎயில் முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண்
மிகு ெசல்வனும் $திரு.154
நூற்றுப் பத்து அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாட்டத்து நூறு பல் $திரு.155
ேவள்வி முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடு ெகாற்றத்து
$திரு.156
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருப்பின்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $திரு.157

தாழ் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடக் ைக உயத்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$திரு.158
எருத்தம் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருக் கிள
ெசல்வனும் $திரு.159
நாற் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதய்வத்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
நிைலஇய $திரு.160
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புr ெகாள்ைகப் $திரு.161
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் மூவரும் தைலவ ஆக $திரு.162
ஏமுறு ஞாலம்தன்னில்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.163
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தா இல் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $திரு.164
நான்முக ஒருவற் சுட்டி காண்வர $திரு.165
பகலில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இகல்
இல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $திரு.166
நால் ேவறு இயற்ைகப் பதிெனாரு மூவெராடு $திரு.167
ஒன்பதிற்று இரட்டி உய நிைல ெபலிய $திரு.168
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பூத்தன்ன ேதான்றல மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேசபு $திரு.169
வளி_ெப.(வளி_ெப.) கிளந்தன்ன ெசலவின வளியிைடத் $திரு.170
த@ எழுந்தன்ன திறலின த@ப் பட $திரு.171
உரும் இடித்தன்ன குரலின விழுமிய $திரு.172
உறு குைற மருங்கில் தம் ெபறுமுைற ெகாண்மா $திரு.173

அந்தரக் ெகாட்பின வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
காண $திரு.174
தா இல் ெகாள்ைக மடந்ைதெயாடு சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திரு.175
ஆவினன்குடி அைசதலும் உrயன். அதாஅன்று $திரு.176
இரு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்பினின் வழாஅது
$திரு.177
இருவச் சுட்டிய பல் ேவறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குடி $திரு.178
அறு நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) இரட்டி இளைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாண்டு
$திரு.179
ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் ெகாள்ைக $திரு.180
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) வைகக்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத் த@ச் ெசல்வத்து
$திரு.181
இருபிறப்பாள ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுவல $திரு.182
ஒன்பது ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) புr நுண் ஞாண் $திரு.183
புலராக் காழகம் புலர உடீஇ $திரு.184
உச்சிக் கூப்பிய ைகயின தற்புகழ்ந்து $திரு.185
ஆறு எழுத்து அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரு
மைறக் ேகள்வி $திரு.186
நா_ெப.(நா_ெப.) இயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி $திரு.187
விைர உறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல ஏந்திப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.188
ஏரகத்து உைறதலும் உrயன். அதாஅன்று $திரு.189

ைபங்ெகாடி நைறக் காய் இைட இடுபு ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $திரு.190
அம் ெபாதிப் புட்டில் விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
குளவிெயாடு $திரு.191
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கூதாளம் ெதாடுத்த கண்ணியன் $திரு.192
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகழ் கிள மாபின்
$திரு.193
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல் வில்
ெகாைலஇய கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) $திரு.194
ந@டு அைம விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதக் கள்
ேதறல் $திரு.195
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிைளயுடன்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.196
ெதாண்டகச் சிறு பைறக் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) அயர $திரு.197
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உளப்பு
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறுபடு
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கான் $திரு.198
குண்டு சுைன பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு கண்ணி $திரு.199
இைணத்த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
அைணத்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $திரு.200
முடித்த குல்ைல இைலயுைட நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ $திரு.201
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் மராஅத்த வால் இண இைட இடுபு $திரு.202
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உணத் ெதாடுத்த ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாத் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $திரு.203

திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) திைளப்ப உடீஇ
$திரு.204
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கண்டன்ன மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மகளிெராடு
$திரு.205
ெசய்யன் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆைடயன்
ெசவ்வைரச் $திரு.206
ெசயைலத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி துயல் வரும் காதினன் $திரு.207
கச்சினன்_குறி.வி.மு.(கச்சு_ெப.+இன்-ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) கழலினன்
ெசச்ைசக் கண்ணியன் $திரு.208
குழலன் ேகாட்டன் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல்லியத்தன் $திரு.209
தகரன் மஞ்ைஞயன் புக_ெப.(புக_ெப.) இல் ேசவல்_அம் $திரு.210
ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) ெநடியன் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி ேதாளன்
$திரு.211
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஆத்தன்ன இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெதாகுதிெயாடு
$திரு.212
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாறிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
$திரு.213
மருங்கில் கட்டிய நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ேநபு துகிலினன் $திரு.214
முழவு உறழ் தடக் ைகயின் இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏந்தி $திரு.215
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பல் பிைண
தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தைலத்தந்து $திரு.216
குன்றுேதாறு ஆடலும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பண்ேப. அதாஅன்று $திரு.217

சிறு திைன மலெராடு விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மறி அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.218
வாரணக் ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) வயிற் பட நிற@இ
$திரு.219
ஊ_ஊ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ  ெகழு
விழவினும் $திரு.220
ஆவல ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேம வரு நிைலயினும்
$திரு.221
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவறி அய களனும் $திரு.222
காடும் காவும் கவின் ெபறு துருத்தியும் $திரு.223
யாறும் குளனும் ேவறு பல் ைவப்பும் $திரு.224
சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கடம்பும் $திரு.225
மன்றமும் ெபாதியிலும் கந்துைட நிைலயினும் $திரு.226
மாண் தைலக் ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) மண்ணி அைமவர
$திரு.227
ெநய்ேயாடு ஐயவி அப்பி ஐது உைர த்து $திரு.228
குடந்தம்பட்டு ெகாழு மல சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திரு.229
முரண் ெகாள் உருவின் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உடன் உடீஇ $திரு.230
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நூல் யாத்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாr
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.231
மத வலி நிைலஇய மாத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாழு விைடக் $திரு.232
குருதிெயாடு விைரஇய தூ ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அrசி $திரு.233

சில் பலிச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் பிரப்பு
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.234
சிறு பசுமஞ்செளாடு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.235
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கணவர@
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$திரு.236
துைண அற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி $திரு.237
நளி மைலச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.238
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.)
பாடி $திரு.239
இமிழ் இைச அருவிெயாடு இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திரு.240
உருவப் பல் பூத் தூஉய் ெவருவரக் $திரு.241
குருதிச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குறமகள் $திரு.242
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) நிறுத்து முரணின உட்க
$திரு.243
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த உரு ெகழு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
நக $திரு.244
ஆடு களம் சிலம்பப் பாடி பலவுடன் $திரு.245
ேகாடு வாய்ைவத்து ெகாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயக்கி $திரு.246
ஓடாப் பூட்ைகப் பிணிமுகம்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.247

ேவண்டுந ேவண்டியாங்கு எய்தின வழிபட $திரு.248
ஆண்டு ஆண்டு உைறதலும் அறிந்தவாேற $திரு.249
ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக
காண் தக $திரு.250
முந்து ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) கண்டுழி முகன்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.251
ைக ெதாழூஉப் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கால் உற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.252
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைமயத்து ந@லப்
ைபஞ் சுைன $திரு.253
ஐவருள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அங்ைக ஏற்ப $திரு.254
அறுவ பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அம ெசல்வ
$திரு.255
ஆல் ெகழு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) புதல்வ மால் வைர $திரு.256
மைலமகள் மகேன மாற்ேறா கூற்ேற $திரு.257
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவல் ேபாக் ெகாற்றைவ சிறுவ $திரு.258
இைழ அணி சிறப்பின் பைழேயாள் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $திரு.259
வாேனா வணங்கு வில் தாைனத் தைலவ $திரு.260
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாப நூல் அறி புலவ $திரு.261
ெசருவில் ஒருவ ெபாரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மள்ள $திரு.262
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ெவறுக்ைக அறிந்ேதா ெசால்மைல $திரு.263
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) கணவ ைமந்த ஏேற $திரு.264
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகழு தடக் ைகச் சால் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வ $திரு.265

குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெகான்ற குன்றாக் ெகாற்றத்து $திரு.266
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் குறிஞ்சிக் கிழவ
$திரு.267
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் நன்ெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ஏேற
$திரு.268
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மரபின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய முருக $திரு.269
நைசயுநக்கு ஆத்தும் இைச ேப ஆள $திரு.270
அலந்ேதாக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் ேசஎய் $திரு.271
மண்டு அம கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஆடு
அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திரு.272
பrசிலத் தாங்கும் உரு ெகழு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவஎள் $திரு.273
ெபrேயா ஏத்தும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய இயவுள் $திரு.274
சூ மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பின் மதவலி
$திரு.275
ேபா மிகு ெபாருந குrசில் எனப் பல $திரு.276
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறி அளைவயின்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆனாது $திரு.277
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மன் உயிக்கு அருைமயின்
$திரு.278

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி உள்ளி
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
நின்ெனாடு $திரு.279
புைரயுந இல்லாப் புலைமேயாய் எனக் $திரு.280
குறித்தது ெமாழியா அளைவயின்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $திரு.281
ேவறு பல் உருவின் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல் கூளிய $திரு.282
சாறு அய களத்து வறு
@ ெபறத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.283
அளியன் தாேன முது வாய் இரவலன் $திரு.284
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வண்
புகழ் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $திரு.285
இனியவும் நல்லவும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பல
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.286
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) சான்ற திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) விளங்கு உருவின்
$திரு.287
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் நிவப்பின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திரு.288
அணங்கு சால் உயநிைல தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பண்ைடத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திரு.289
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ெதய்வத்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காட்டி $திரு.290
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
என $திரு.291

அன்புைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விளிவு இன்று $திரு.292
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முந்ந@ வைளஇய
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திரு.293
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஆகித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழுமிய $திரு.294
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பrசில் நல்குமதி பலவுடன் $திரு.295
ேவறு பல் துகிலின் நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சுமந்து $திரு.296
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழு முதல் உருட்டி ேவரல்
$திரு.297
பூவுைட அலங்கு சிைன புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவ
கீ ண்டு $திரு.298
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரப் பrதியின்
ெதாடுத்த $திரு.299
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் அல இறால்
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல
$திரு.300
ஆசினி முது சுைள கலாவ மீ மிைச $திரு.301
நாக நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல உதிர யூகெமாடு $திரு.302
மா முக முசுக்கைல பனிப்ப பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $திரு.303
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
குளிப்ப_குைற.எச்.(குளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
@
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) $திரு.304
முத்துைட வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாடு
தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தத்துற்று $திரு.305

நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) ெபான் ெகாழியா $திரு.306
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) முழு முதல் துமிய தாைழ $திரு.307
இளந@ விழுக் குைல உதிர தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திரு.308
கறிக் ெகாடிக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) துண சாய ெபாறிப் புற $திரு.309
மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) பலவுடன் ெவrஇ
$திரு.310
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) வயப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) இrய ேகழெலாடு
$திரு.311
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெவளிற்றின் புன் சாய்
அன்ன $திரு.312
குரூஉ மயி_ெப.(மயி_ெப.) யாக்ைகக் குடா வடி உளியம் $திரு.313
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் விட_அைளச்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
ேகாட்டு $திரு.314
ஆமா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு சிைலப்ப ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திரு.315
இழுெமன இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருவி $திரு.316
பழம் முதி ேசாைலமைல கிழேவாேன. $திரு.317
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எறிந்தாய் குைரகடலில் சூ தடிந்தாய் $திரு.தனி.01-1
புன் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) பூதப் ெபாரு
பைடயாய் என்றும் $திரு.தனி.01-2
இைளயாய் அழகியாய் ஏறு ஊந்தான் ஏேற $திரு.தனி.01-3
உைளயாய் என் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைற. $திரு.தனி.01-4

குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எறிந்ததுவும் குன்றப் ேபா ெசய்ததுவும்
$திரு.தனி.02-1
அன்று அங்கு அமர இட த@த்ததுவும் இன்று என்ைனக் $திரு.தனி.02-2
ைகவிடா நின்றதுவும் கற்ெபாதும்பில் காத்ததுவும் $திரு.தனி.02-3
ெமய் விடா வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $திரு.தனி.02-4
வர@ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தாைர ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) சிைற மீ ட்ட $திரு.தனி.03-1
த@ர_குைற.எச்.(த@_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசவ்ேவள்
திருக் ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வாr $திரு.தனி.03-2
குளித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சூ மாபும்
குன்றும் $திரு.தனி.03-3
துைளத்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உண்ேட துைண $திரு.தனி.03-4
இன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் எனது இடும்ைபக் குன்றுக்கும்
$திரு.தனி.04-1
ெகால் நவில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சூ தடிந்த ெகாற்றவா முன்னம்
$திரு.தனி.04-2
பனி ேவய் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பட்டு
உருவத் ெதாட்ட $திரு.தனி.04-3
தனி ேவைல வாங்கத் தகும் $திரு.தனி.04-4
உன்ைன ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருவைரயும்
நம்புகிேலன் $திரு.தனி.05-1
பின்ைன ஒருவைர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பின்ெசல்ேலன்-பன்னிரு
ைகக் $திரு.தனி.05-2
ேகாலப்பா வாேனா ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) விைன த@த்தருளும்
$திரு.தனி.05-3
ேவலப்பா ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) வாழ்ேவ $திரு.தனி.05-4

அஞ்சும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேதான்றின் ஆறுமுகம்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திரு.தனி.06-1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமrல் அஞ்சல் என ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சில்
$திரு.தனி.06-2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் நிைனக்கின் இரு காலும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திரு.தனி.06-3
முருகா என்று ஓதுவா முன். $திரு.தனி.06-4
முருகேன ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) முதல்வேன மாேயான் $திரு.தனி.07-1
மருகேன ஈசன் மகேன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக முகன் $திரு.தனி.07-2
தம்பிேய நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) தண்ைடக் கால்
எப்ெபாழுதும் $திரு.தனி.07-3
நம்பிேய ைகெதாழுேவன் நான். $திரு.தனி.07-4
காக்கக் கடவிய ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) காவாது இருந்தக்கால் $திரு.தனி.08-1
ஆக்குப் பரம் ஆம் அறுமுகவா
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திரு.தனி.08-2
கடம்பா முருகா கதி ேவலா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $திரு.தனி.08-3
இடம்காண் இரங்காய் இனி $திரு.தனி.08-4
பரங்குன்றில் பன்னிரு ைகக் ேகாமான்தன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $திரு.தனி.091
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கூப்பி கண் குளிரக் கண்டு சுருங்காமல் $திரு.தனி.09-2
ஆைசயால் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) அணி முருகு_ெப.(முருகு_ெப.)
ஆற்றுப்பைடையப் $திரு.தனி.09-3
பூைசயாக் ெகாண்ேட புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $திரு.தனி.09-4

நக்கீ ரதாம் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ஆற்றுப்பைடைய
$திரு.தனி.10-1
தற்ேகால நாள்ேதாறும் சாற்றினால் முன் ேகால $திரு.தனி.10-2
மா முருகன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனக்
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) த@த்தருளி $திரு.தனி.10-3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நிைனத்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தரும். $திரு.தனி.10-4

