கா விr ெகான்ைறப் ெபான் ேந புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மலத் $அக.0.01
தாரன் மாைலயன் மைலந்த கண்ணியன் $அக.0.02
மாபினஃேத ைம இல் நுண் ஞாண் $அக.0.03
நுதலது_ெதா.ெப.(நுதல்_ெப.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இைமயா நாட்டம் இகல் அட்டு
$அக.0.04
ைகயது கணிச்சிெயாடு மழுேவ மூவாய் $அக.0.05
ேவலும் உண்டு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாலாேதாற்ேக $அக.0.06
ஊந்தது ஏேற ேசந்ேதாள் உைமேய $அக.0.07
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) அன்ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) $அக.0.08
இலங்கு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அன்ன விலங்கு வால் ைவ
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $அக.0.09
எr அைகந்தன்ன அவிந்து விளங்கு புr சைட $அக.0.10
முதிராத் திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.0.11
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் $அக.0.12
யாவரும் அறியாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற மரபின் $அக.0.13
வr கிள வயமான் உrைவ
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.0.14
யாழ் ெகழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று அந்தணன் $அக.0.15
தா இல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தவிந்தன்றால் உலேக
$அக.0.16

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படத்
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $அக.001.01
உருவக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.)
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.001.02
முருகன் நற் ேபா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ஆவி
$அக.001.03
அறுேகாட்டு யாைனப் ெபாதினி ஆங்கண் $அக.001.04
சிறு காேராடன் பயிெனாடு ேசத்திய $அக.001.05
கல் ேபால் பிrயலம் என்ற ெசால்தாம் $அக.001.06
மறந்தனெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.001.07
ேவய் மருள் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டுப்
$அக.001.08
ெபாலங்கல ெவறுக்ைக தருமா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.001.09
அழல் ேபால் ெவங்கதி ைபது அறத் ெதறுதலின் $அக.001.10
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேதய்ந்து உலறிய மரத்த அைற காய்பு $அக.001.11
அறுநBப் ைபஞ் சுைன ஆம் அறப் புலதலின் $அக.001.12
உகுெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ெபாrயும் ெவம்ைமய யாவரும் $அக.001.13
வழங்குந இன்ைமயின் ெவௗவுந மடிய $அக.001.14
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) புல்ெலன்ற ஆற்ற அலங்கு சிைன $அக.001.15
நா_ெப.(நா_ெப.) இல் முருங்ைக நவிரல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூச் $அக.001.16

சூரல்_அம் கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆருற்று $அக.001.17
உைட திைரப் பிதிவின்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் $அக.001.18
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் ேதான்றல காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர
$அக.001.19
ேகாழிைல வாைழக் ேகாள் முதி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குைல
$அக.002.01
ஊழுறு தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கனி உண்ணுநத்
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.002.02
சாரற் பலவின் சுைளெயாடு ஊழ் படு $அக.002.03
பாைற ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதறல் $அக.002.04
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) அயலது $அக.002.05
கறி வள சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஏறல்ெசல்லாது $அக.002.06
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
B
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்படுக்கும் $அக.002.07
குறியா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எளிதின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மைலப் $அக.002.08
பல் ேவறு விலங்கும் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாட $அக.002.09
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
நினக்கு எவன் அrய $அக.002.10
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏஎ ேவய் புைர
பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.002.11

நிறுப்ப நில்லா ெநஞ்செமாடு நின்மாட்டு $அக.002.12
இவளும் இைனயள்_ஆயின் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $அக.002.13
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
ேசா பதன் ஒற்றி $அக.002.14
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வருதலும் உrைய ைபம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
$அக.002.15
ேவங்ைகயும் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண விrந்தன $அக.002.16
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்களும்
ஊெகாண்டன்ேற $அக.002.17
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) ேமஎந்ேதால்
அன்ன $அக.003.01
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ஓைமக் காண்பு இன்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைனக் $அக.003.02
கடியுைட நனந்தைல ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைளப்பட்ட $அக.003.03
ெகாடு வாய்ப் ேபைடக்கு அல்குஇைர
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.003.04
மான்று ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $அக.003.05
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் சிைமய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வைரக் கவாஅன்
$அக.003.06
துளங்கு நைட_ெப.(நைட_ெப.) மைரயா வலம் படத் ெதாைலச்சி $அக.003.07
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
உவற்றி உண்டு அருந்துபு $அக.003.08
புலவுப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலவுக் கழி கடு முைட $அக.003.09

ெகாள்ைள மாந்தrன் ஆனாது
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.003.10
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைல மராஅத்த அகன் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.003.11
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தரல் உள்ளெமாடு கழியக் காட்டி $அக.003.12
பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துரக்கும்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய் $அக.003.13
வாய்ேபால் ெபாய்ம்ெமாழி எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) என் கைளமா $அக.003.14
கவி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அன்ன காண்பு இன் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
$அக.003.15
அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆய் இைழ
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $அக.003.16
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழக்கு
அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கம் $அக.003.17
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ இைட விலங்கும்
ஞான்ேற $அக.003.18
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ைவந் நுைன
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இல்லெமாடு $அக.004.01
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காற் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிணி
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.004.02
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) திrத்தன்ன மா இரு மருப்பின் $அக.004.03
பரல் அவல் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரைல ெதறிப்ப
$அக.004.04
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புலம்பு
புறக்ெகாடுப்ப $அக.004.05

கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கதழ் உைற
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.004.06
கா ெசய்தன்ேற கவின் ெபறு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.004.07
குரங்கு உைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாய்சுவற் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.004.08
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஆத்தன்ன வாங்கு வள்பு அrய $அக.004.09
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கத் துைணெயாடு
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.004.10
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபதுறல் அஞ்சி $அக.004.11
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஆத்த மாண் விைனத் ேதரன் $அக.004.12
உவக்காண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.004.13
கறங்கு இைச விழவின் உறந்ைதக் குணாது $அக.004.14
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமன்ற காந்தட் $அக.004.15
ேபாது அவிழ் அலrன் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.004.16
ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrைவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாண்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) படந்ேத $அக.004.17
அளி நிைல ெபாறாஅது அமrய முகத்தள் $அக.005.01
விளி நிைல ெகாள்ளாள் தமியள் ெமன்ெமல $அக.005.02
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வடுக் ெகாளாஅ $அக.005.03
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கூ

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.005.04
வறிது அகத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் அல்
முறுவலள் $அக.005.05
கண்ணியது உணரா அளைவ ஒண்ணுதல் $அக.005.06
விைன தைலப்படுதல்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைனவுடன்
$அக.005.07
முளிந்த ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) முைதயல்_அம் காட்டு $அக.005.08
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) $அக.005.09
ேமாட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பாைற ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப $அக.005.10
உதிவன படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி ெதறு
கவாஅன் $அக.005.11
மாய்த்த ேபால மழுகு நுைன ேதாற்றி $அக.005.12
பாத்தியன்ன குடுமிக் கூங் கல் $அக.005.13
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நுதி
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிைர நிைல அதர $அக.005.14
பரல் முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
இல் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.005.15
இறப்ப எண்ணுதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அறத்தாறு
$அக.005.16
அன்று என ெமாழிந்த ெதான்றுபடு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $அக.005.17
அன்ன ஆக என்னுநள் ேபால $அக.005.18
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உைரயா $அக.005.19

ஓவச் ெசய்தியின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒற்றி $அக.005.20
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மாய்த்த பனிநB ேநாக்கெமாடு $அக.005.21
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒடுக்கிய புதல்வன்_ெப.) புன் தைலத்
$அக.005.22
தூ நB பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைண அைம
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $அக.005.23
ேமாயினள் உயித்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) மா மல $அக.005.24
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உரு இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணி அழி ேதாற்றம் $அக.005.25
கண்ேட கடிந்தனம் ெசலேவ ஒண்ெடாடி $அக.005.26
உைழயம் ஆகவும் இைனேவாள் $அக.005.27
பிைழயலள்மாேதா பிrதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனிேன $அக.005.28
அr ெபய் சிலம்பின் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம்
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) $அக.006.01
அரம் ேபாழ் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைளப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ைக $அக.006.02
இைழ அணி பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஐைய தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
$அக.006.03
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தரூஉம் மா வண் தித்தன்
$அக.006.04
பிண்ட ெநல்லின் உறந்ைத ஆங்கண் $அக.006.05
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிைல ெபறாஅக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நBத்தம்
$அக.006.06
குைழ மாண் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
ெவய்ேயாெளாடு $அக.006.07

ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புைண
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பூழிய $அக.006.08
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) நாடு யாைனயின் முகன் அமந்தாஅங்கு $அக.006.09
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகத்துப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
குைழய $அக.006.10
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) புனேல இன்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.006.11
ஆக வன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் $அக.006.12
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என $அக.006.13
மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி சாயிைன
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் $அக.006.14
முதுைம எள்ளல் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அைமகும் தில்ல
$அக.006.15
சுடப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நB முதி
பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.006.16
அம் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) வள்ைள ஆய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.006.17
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) நBநாய்_ெப.(நBநாய்_ெப.) $அக.006.18
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைரப் பிரம்பின் மூதrல் ெசறியும் $அக.006.19
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மத்தி_ெப.(மத்தி_ெப.) கழாஅ அன்ன எம் $அக.006.20
இளைம ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவத்
ெதால்லஃேத $அக.006.21

இனிைம எவன் ெசய்வது ெபாய்ம்ெமாழி எமக்ேக $அக.006.22
முைல_ெப.(முைல_ெப.) முகம்ெசய்தன முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கின $அக.007.01
தைல_ெப.(தைல_ெப.) முடிசான்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உைடைய $அக.007.02
அலமரல் ஆயெமாடு யாங்கணும் படாஅல் $அக.007.03
மூப்புைட முது பதி தாக்குஅணங்கு உைடய $அக.007.04
காப்பும் பூண்டிசின் கைடயும் ேபாகைல $அக.007.05
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அல்ைல ேமைதஅம் குறுமகள் $அக.007.06
ெபதும்ைபப் பருவத்து ஒதுங்கிைன புறத்து என $அக.007.07
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல்
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நBவி $அக.007.08
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிைதவு அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அஞ்சி இன் சிைல $அக.007.09
ஏறுைட இனத்த நாறு உயி நவ்வி $அக.007.10
வைல_ெப.(வைல_ெப.) காண் பிைணயின் ேபாகி ஈங்கு ஓ $அக.007.11
ெதாைலவு இல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விடைலெயாடு என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.007.12
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) படதந்ேதாேள. ஆயிைட
$அக.007.13
அத்தக் கள்வ ஆ ெதாழு அறுத்ெதன $அக.007.14
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி $அக.007.15
ெமய்த் தைலப்படுதல்ெசல்ேலன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $அக.007.16
நின்ெனாடு வினவல் ேகளாய் ெபான்ெனாடு $அக.007.17

புலிப் பல் ேகாத்த புலம்பு மணித் தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) $அக.007.18
ஒலிக் குைழச் ெசயைல உைட மாண் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $அக.007.19
ஆய் சுைளப் பலவின் ேமய் கைல
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.007.20
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காழ்
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.007.21
கல் ெகழு சிறுகுடிக் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) மகேள
$அக.007.22
ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) புற்றத்து ஈம் புறத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.008.01
குரும்பி வல்சிப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக ஏற்ைற $அக.008.02
தூங்கு ேதால் துதிய வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) கதுவலின் $அக.008.03
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) மதன் அழியும் பானாட் கங்குலும் $அக.008.04
அrய அல்லமன் இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $அக.008.05
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) அட்ட ேபழ்வாய் ஏற்ைற $அக.008.06
பலா_ெப.(பலா_ெப.) அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈக்கும் $அக.008.07
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நரல் சிலம்பின்_ஆங்கண் வைழெயாடு $அக.008.08
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாழ் கண் அசும்பில் $அக.008.09
படு கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களிற்றின் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ெசாலிய $அக.008.10
பிடி படி முறுக்கிய ெபரு மரப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $அக.008.11
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் விடரகத்து இயம்பும்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாட்டு $அக.008.12

எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிறங்கல் மான் அத மயங்காது $அக.008.13
மின்னு விடச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஒதுங்கி ெமன்ெமல $அக.008.14
துளி தைலத் தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ஐம்பால் $அக.008.15
சிறுபுறம் புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாr
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பிழியூஉ $அக.008.16
ெநறி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBயி
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.008.17
அறிதலும் அறிதிேரா என்னுநப் ெபறிேன $அக.008.18
ெகால் விைனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூங்
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) புழுகின் $அக.009.01
வில்ேலா தூணி வங்கப்
B
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.009.02
அப்பு நுைன ஏய்ப்ப அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) $அக.009.03
ெசப்பு அட அன்ன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குைழ அகம்ேதாறு $அக.009.04
இழுதின் அன்ன தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புழல் துய்வாய் $அக.009.05
உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண் துைளய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ கழல்பு $அக.009.06
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) வானின் காெலாடு பாறி $அக.009.07
துப்பின் அன்ன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டு இயவின் $அக.009.08
ெநய்த்ேதா மீ மிைச நிணத்தின்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.009.09
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) நண்ணிய அம் குடிச் சீ றூ $அக.009.10

ெகாடு நுண் ஓதி மகளி_ெப.) ஓக்கிய $அக.009.11
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாண் உலக்ைகத் தூண்டு உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) பாணி
$அக.009.12
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் வைரய குடிைஞேயாடு
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.009.13
குன்று பின் ஒழியப் ேபாகி உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) துரந்து $அக.009.14
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) படினும் ஊ ேசய்த்து எனாது $அக.009.15
துைன பr துரக்கும் துஞ்சாச் ெசலவின் $அக.009.16
எம்மினும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல் மாண் $அக.009.17
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.009.18
பாங்கப் பல்லி படுெதாறும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.009.19
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) புகு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நின்ேறாள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.009.20
ைக கவியாச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்
புைதயாக் குறுகி $அக.009.21
பிடிக் ைக அன்ன பின்னகம் தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.009.22
ெதாடிக் ைக ைதவரத் ேதாய்ந்தன்றுெகால்ேலா $அக.009.23
நாெணாடு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பின்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.009.24
அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவிக் குறுமகள் $அக.009.25

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைசஇச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.009.26
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடற் பரப்பில் தூவற்கு எதிrய $அக.010.01
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கண்டன்ன ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அரும்பு ஊழ்த்த
$அக.010.02
முடவு முதி புன்ைனத் தடவு நிைல மாச் சிைன $அக.010.03
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இைறகூரும் ெமல்லம்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.010.04
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) உண்கண் ைபதல கலுழ $அக.010.05
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எண்ணிைனஆயின் நன்றும்
$அக.010.06
அrது உற்றைனயால் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உrதினின்
$அக.010.07
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்குப்
ெபயதல்ேவண்டும் ெகாண்டெலாடு $அக.010.08
குரூஉத் திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
உைடதரும்_ெப.எச்.(உைடதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எக்கப்
$அக.010.09
பழந் திமில் ெகான்ற புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வைலப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
$அக.010.10
ேமாட்டு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைரக் ேகாட்டுமீ ன் ெகண்டி $அக.010.11
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் பாக்கத்துப் பகுக்கும் $அக.010.12
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நலேன $அக.010.13

வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி மண்டிலம் $அக.011.01
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எனச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.)
அவி அம் காட்டு $அக.011.02
இைல இல மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) முைக இல்
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) $அக.011.03
கலி ெகாள் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) மலிபு ெதாகுபு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.011.04
அம் சுட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெபாற்பத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.011.05
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
தபு_வி.(தபு_வி.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.011.06
எம்ெமாடு கழிந்தன_ஆயின் கம்ெமன $அக.011.07
வம்பு விrத்தன்ன ெபாங்கு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) கான் யாற்றுப் $அக.011.08
படு சிைன தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயில் இண
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) $அக.011.09
ெமய் புகுவு அன்ன ைக கவ முயக்கம் $அக.011.10
அவரும் ெபறுகுவமன்ேன நயவர $அக.011.11
நB வா நிக மல கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.011.12
அறு குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) நிைறக்குந ேபால அல்கலும் $அக.011.13
அழுதல்_ெதா.ெப.(அழு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமவல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.011.14
பழி தB கண்ணும் படுகுவமன்ேன $அக.011.15

யாேய கண்ணினும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) காதலேள $அக.012.01
எந்ைதயும் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உறப் ெபாறாஅன் சீ றடி சிவப்ப $அக.012.02
எவன் இல குறுமகள் இயங்குதி என்னும் $அக.012.03
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்று
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவரா நட்பின்
$அக.012.04
இரு தைலப் புள்ளின் ஓ உயிரம்ேம $அக.012.05
ஏனல்_அம் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) ஆனாது ஆத்ெதாறும்
$அக.012.06
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) விளி பயிற்றும் ெவளில் ஆடு
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன $அக.012.07
விழுக் ேகாட் பலவின் பழுப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகாண்மா $அக.012.08
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.012.09
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) தாஅய ேதம் பாய் ேதாற்றம் $அக.012.10
புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெசத்து ெவrஇய புகமுக ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$அக.012.11
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) படு சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கைழபட
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.012.12
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாட நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) வrன் $அக.012.13
ெமல்லியல் ஓரும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வாழலேள $அக.012.14
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கடற் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத்தின் ஆரமும் $அக.013.01

முைன திைற_ெப.(திைற_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துப்பின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைலத் $அக.013.02
ெதறல் அரு மரபின் கடவுட் ேபணி $அக.013.03
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சந்தின் ஆரமும் $அக.013.04
இரு ேப ஆரமும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணியும் $அக.013.05
திரு வழ்
B மாபின் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) மறவன் $அக.013.06
குழியில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராஅ
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.013.07
ெமாழியின் உணத்தும் சிறு வைர அல்லது $அக.013.08
வைர நிைல இன்றி இரவலக்கு ஈயும் $அக.013.09
வள் வாய் அம்பின் ேகாைடப் ெபாருநன் $அக.013.10
பண்ணி ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ேவள்வியின் $அக.013.11
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெதற்கு ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.013.12
கழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ெகாள் அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.)
$அக.013.13
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இன் துைண இவட்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயின் $அக.013.14
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்றாக ெசய்ெபாருள் வயிற்பட $அக.013.15

மாசு இல் தூ மடி விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசக்ைக
$அக.013.16
கவவு இன்புறாைமக் கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வள
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $அக.013.17
அழல் நுதி அன்ன ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.013.18
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ஈன் கைவமுதல் அலங்கல்
$அக.013.19
நிரம்பு அகன் ெசறுவில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அைணயாத் துயல்வர
$அக.013.20
புலம்ெபாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ெகாள் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $அக.013.21
இலங்கு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கரும்பின் ஏ கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.013.22
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) நரல
வசும்_ெப.எச்.(வ
B
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
B
$அக.013.23
நுண் பல் துவைலய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நாேள $அக.013.24
அரக்கத்து அன்ன ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலப் ெபரு வழி $அக.014.01
காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய் பல உடன் $அக.014.02
ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) மூதாய் வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பவளெமாடு $அக.014.03
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிைடந்தன்ன குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.014.04
அம் காட்டு ஆ இைட மடப் பிைண
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.014.05

திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைல புல்_ெப.(புல்_ெப.)
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.014.06
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வியன் புலம்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.014.07
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற மருங்கின் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ
அயர $அக.014.08
பதவு ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) மதவு நைட_ெப.(நைட_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஆன் $அக.014.09
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
மாண் ெசருத்தல் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பால் பிலிற்ற
$அக.014.10
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பயி_ெப.(பயி_ெப.) குரல மன்று நிைற புகுதரும்
$அக.014.11
மாைலயும் உள்ளா_ஆயின் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.014.12
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவம்ெகால்
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்ற $அக.014.13
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) ெசால் எதி ெசால்லல்ெசல்ேலன்
$அக.014.14
ெசவ்வழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் இைசயிெனன் ைபெயன $அக.014.15
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபயுள் ெமய்ந்
நிறுத்து $அக.014.16
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெசல்ேவன்
கண்டெனன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.014.17

விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விைசக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) விலங்கு பr முடுக
$அக.014.18
கல் ெபாருது இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்
ஆ ேநமிக் $அக.014.19
கா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முழக்கு இைச கடுக்கும் $அக.014.20
முைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) புைன
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதேர.$அக.014.21
எம் ெவங் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.015.01
ெமய்ம் மலி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூண் ெசம்மற் ேகாச $அக.015.02
ெகாம்ைமஅம் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய்க் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.)
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.015.03
பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) ஆைகப் பைறக் கட் பீலித் $அக.015.04
ேதாைகக் காவின் துளுநாட்டு அன்ன $அக.015.05
வறுங் ைக வம்பலத் தாங்கும் பண்பின் $அக.015.06
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசrச் ெசம்மல் மூதூ
$அக.015.07
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கட்டு ஆகுகதில்ல
$அக.015.08
ேதாழிமாரும் யானும் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.015.09
சூழி யாைனச் சுடப் பூண் நன்னன் $அக.015.10
பாழி அன்ன கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகச் $அக.015.11
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவெனாடு ேபாகி $அக.015.12

அத்த இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புதுப் பூத்
$அக.015.13
துய்த்த வாய துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பரக்க_குைற.எச்.(பரக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.015.14
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் சிைனக் குழற்பழம் ெகாழுதி $அக.015.15
வன் ைக எண்கின் வய நிைர
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.015.16
இன் துைணப் படந்த ெகாள்ைகெயாடு ஒராங்கு $அக.015.17
குன்ற ேவயின் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
$அக.015.18
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அஞ்ைஞ
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $அக.015.19
நாயுைட முது நBக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) $அக.016.01
தாதின் அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அவி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.016.02
மாசு இல் அங்ைக மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வாய் $அக.016.02
நாெவாடு நவிலா நைகபடு தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெசால் $அக.016.03
யாவரும் விைழயும் ெபாலந்ெதாடிப் புதல்வைன $அக.016.05
ேத வழங்கு ெதருவில் தமிேயாற் கண்ேட $அக.016.06
கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அrைவ குறுகினள் யாவரும் $அக.016.07
காணுந இன்ைமயின் ெசத்தனள் ேபணி $அக.016.08
ெபாலங்கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.016.09

வருகமாள என் உயி எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.016.10

ெகாண்டனள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
நின்ேறாட் கண்டு நிைலச் ெசல்ேலன் $அக.016.11
மாசு இல் குறுமகள் எவன் ேபதுற்றைன $அக.016.12
நBயும் தாைய இவற்கு என யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தற் $அக.016.13
கைரய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைரவெனன்
கைவஇ $அக.016.14
களவு_ெப.(களவு_ெப.) உடம்படுநrன்
கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
கிைளயா $அக.016.15
நாணி நின்ேறாள் நிைல கண்டு யானும் $அக.016.16
ேபணிெனன் அல்ெலேனா மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.016.17
அணங்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அன்ேனாள்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+_ஓள்_பட.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.016.18
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) புைரவது ஆங்கு எனேவ
$அக.016.19
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு திரு நகப் பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) சிறிது எறியினும்
$அக.017.01
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) துைண ஆயெமாடு கழங்கு உடன் ஆடினும்
$அக.017.02
உயங்கின்று அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என் ெமய் என்று
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.017.03

மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) விய ெபாறித்த
நுதலள்_குறி.வி.மு.(நுதல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) தண்ெணன $அக.017.04
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
வதியும்மன்ேன இனிேய $அக.017.05
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் $அக.017.06
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமாழித் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நBவி $அக.017.07
ெநாதுமலாளன் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அறப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $அக.017.08
சிறு முதுக்குைறவி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆ சீ றடி $அக.017.09
வல்லெகால் ெசல்லத் தாேம கல்ெலன $அக.017.10
ஊ எழுந்தன்ன உரு ெகழு ெசலவின் $அக.017.11
நB இல் அத்தத்து ஆ இைட
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.017.12
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகால் உமண பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ெதழி
ெதள் விளி $அக.017.13
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) இமிழ் ெகாள இயம்பும் $அக.017.14
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி திருகிய ேவய் பயில் பிறங்கல் $அக.017.15
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உrஞ்சிய மண்_அைர
யாஅத்து $அக.017.16
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைலய அத படு மருங்கின் $அக.017.17
நBள் அைர இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊழ் கழி பல் மல
$அக.017.18
விழவுத் தைலக்ெகாண்ட பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூ $அக.017.19

ெநய் உமிழ் சுடrன் கால் ெபாரச் சில்கி $அக.017.20
ைவகுறு மீ னின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.017.21
ைம படு மா மைல விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரேன $அக.017.22
நB நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கரப்ப ஊழுறுபு
உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.018.01
பூமல கஞலிய கடு வரற் கான் யாற்று $அக.018.02
கராஅம் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கல் உய
மறி சுழி $அக.018.03
மராஅ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தப ஒற்றி $அக.018.04
உராஅ ஈக்கும் உட்குவரு நBத்தம் $அக.018.05
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து $அக.018.06
நாம அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துைறப் ேபதந்து
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.018.07
ஈங்கும் வருபேவா ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.018.08
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விழுமம் உறினும் வழி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.018.09
வாழ்குவள்_அல்லள் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாவதும் $அக.018.10
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குந $அக.018.11
நBடு இன்று ஆக இழுக்குவ அதனால் $அக.018.12
உலமரல் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உறுதும் எம் படப்ைபக் $அக.018.13

ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு உய
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $அக.018.14
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள்_அம் ெபாதும்பில் $அக.018.15
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) வrனும் புணகுைவ அகல்
மைல $அக.018.16
வாங்கு அைமக் கண் இைட
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாய் $அக.018.17
ஓம்பினள் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.018.18
அன்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ஒழிந்தன்றும் இைலேய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.019.01
வருந்திைன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.019.02
உயா விளி பயிற்றும் யா உய நனந்தைல $அக.019.03
உருள் துடி மகுளியின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.019.04
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரற் குடிைஞய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $அக.019.05
எம்ெமாடு இறத்தலும்ெசல்லாய் பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.019.06
ஒழியச் சூழ்ந்தைனஆயின் தவிராது $அக.019.07

ெசல் இனி சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வல்ேல $அக.019.08
மறவல் ஓம்புமதி எம்ேம நறவின் $அக.019.09
ேசயிதழ் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
$அக.019.10
மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலி ெகாள்
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இைம $அக.019.11
உள்ளகம் கனல உள்ளுெதாறு உலறி $அக.019.12
பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிழ்ந்து வழ்
B அவி
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) $அக.019.13
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உகுதர ெவrஇ ைபெயன
$அக.019.14
சில் வைள ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைற முன்ைக $அக.019.15
பூ வ ெகாடியின்
B
புல்ெலனப் ேபாகி $அக.019.16
அடெசய் ஆய் அகல் சுட துைண ஆக $அக.019.17
இயங்காது வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.019.18
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்ேன $அக.019.19
ெபருநB அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.020.01
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கற் படு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பி $அக.020.02

எக்கப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.020.03
ெசக்க ெஞண்டின் குண்டு அைள ெகண்டி $அக.020.04
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைனத் ெதாடுத்த
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழித் $அக.020.05
தாைழ வழ்
B கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )ஊசல் தூங்கி $அக.020.06
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) முைனயின் $அக.020.07
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஆயெமாடு ஆடி
$அக.020.08
மணிப் பூம் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அணித்தகப் $அக.020.09
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அல்கினம்
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.020.10
கவ்ைவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணங்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊ $அக.020.11
ெகாடிது அறி ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ெசாற்ெகாண்டு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.020.12
கடி ெகாண்டனேள ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபருந்துைற $அக.020.13
எல்ைலயும் இரவும் என்னாது கல்ெலன $அக.020.14
வலவன் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண் பr
$அக.020.15
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ ேத உண்டு
எனேவ $அக.020.16

மைன இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெநாச்சி ெமௗவல் வால் முைகத் $அக.021.01
துைண நிைரத்தன்ன மா வழ்
B ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் $அக.021.02
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிற்று
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ைதஇத் $அக.021.03
தாழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.021.04
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டுச்
$அக.021.05
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசால்லவும் ஒல்லாய்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$அக.021.06
விைன நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்தைனஆயின் மைன நகப் $அக.021.07
பல் ேவறு ெவறுக்ைக தருகம் வல்ேல $அக.021.08
எழு இனி வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) புr இண $அக.021.09
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அவிழ் அம் சிைன
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலான் $அக.021.10
ேகாடு அைற ெகாம்பின் வ உகத்
B
தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.021.11
மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.)
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண வாய்த் ெதன்றல்
$அக.021.12
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல் மள்ள சுrயல் தூற்றும் $அக.021.13

என்றூழ் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவப்பில் $அக.021.14
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) இைளப்படூஉம் பாறு தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) $அக.021.15
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் விடரகத்து
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப்பட்ட $அக.021.16
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புனிற்று அம் பிணவு பசித்ெதன
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கட் $அக.021.17
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ஏற்ைற ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.021.18
இrயற் பிணவல் தBண்டலின் பrஇச் $அக.021.19
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காய்
உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குைல ஈந்தின் $அக.021.20
பரல் மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுவல முரண் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.021.21
வல் வாய்க் கணிச்சி கூழ் ஆ ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.021.22
ஊறாது இட்ட உவைலக் கூவல் $அக.021.23
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்
கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) $அக.021.24
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின்
அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழி ெசத்து $அக.021.25
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இன நிைர தூக்கும்
$அக.021.26
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காேட $அக.021.27

அணங்குைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர உச்சியின்
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.022.01
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் அருவிக் கான் ெகழு
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.022.02
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அணங்கிய ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) $அக.022.03
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மறுவரற் ெபாழுதில்
$அக.022.04
படிேயாத் ேதய்த்த பல் புகழ்த் தடக் ைக $அக.022.05
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவட் ேபணத் தணிகுவள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என $அக.022.06
முது வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாய் கூற $அக.022.07
களம் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணி சூட்டி
$அக.022.08
வள நக சிலம்பப் பாடி பலி ெகாடுத்து $அக.022.09
உருவச் ெசந்திைன குருதிெயாடு தூஉய் $அக.022.10
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த உரு ெகழு நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.022.11
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நாற அரு விடத்
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.022.12
சாரற் பல் பூ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.022.13
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இைர ெதrஇய பாவல் ஒதுக்கின் $அக.022.14

ஒளித்து இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேபால $அக.022.15
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகக்
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) $அக.022.16
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நைச உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நைச வாய்ப்ப $அக.022.17
இன் உயி குைழய முயங்குெதாறும் ெமய்ம்
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.022.18
நக்கெனன் அல்ெலேனா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) எய்த்த
$அக.022.19
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தணி காதல_ெப.(காதல_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஈண்டு $அக.022.20
ஏதில் ேவலற்கு உலந்தைம கண்ேட $அக.022.21
மண்கண் குளிப்ப_குைற.எச்.(குளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசித்
B
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$அக.023.01
பாடு உலந்தன்ேற பைறக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
$அக.023.02
புதல்மிைசத் தளவின் இதல் முட் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நைன $அக.023.03
ெநருங்கு குைலப் பிடவெமாடு ஒருங்கு பிணி
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.023.04
காேட கம்ெமன்றன்ேற அவல $அக.023.05
ேகாடு உைடந்தன்ன ேகாடற் ைபம் பயி_ெப.(பயி_ெப.) $அக.023.06
பதவின் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) முைனஇ மதவு நைட_ெப.(நைட_ெப.)
$அக.023.07

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இரைல அம பிைண
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.023.08
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) பருகித் தாழ்ந்துபட்டனேவ
$அக.023.09
அைனயெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மைனய $அக.023.10
தாழ்வின் ெநாச்சி சூழ்வன
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.023.11
ெமௗவல் மாச் சிைன காட்டி $அக.023.12
அவ்_அளவு என்றா ஆண்டுச் ெசய் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$அக.023.13
ேவளாப் பாப்பான் வாளரந் துமித்த $அக.024.01
வைள கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுந்தின் அன்ன
$அக.024.02
தைள பிணி அவிழா சுr முகப் பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) $அக.024.03
சிதரல் அம் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தூவலின்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.024.04
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கைடநாள் $அக.024.05
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கதி கரந்த வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.024.06
விசும்பு உrவதுேபால் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒழுகி $அக.024.07
மங்குல் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெதன் புலம்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.024.08

பனி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கங்குலும் தமியள்
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.024.09
தம் ஊேராேள நன்னுதல் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.024.10
கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) பாய்தலின்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.024.11
நுதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ைண
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு $அக.024.12
சிறு கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $அக.024.13
கழிப் பிணிக் கைறத் ேதால் ெபாழி கைண உைதப்பு $அக.024.14
தழங்குகுரல் முரசெமாடு
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.024.15
கழித்து உைற ெசறியா வாளுைட எறுழ்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.024.16
இரவுத் துயில் மடிந்த தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.024.17
உரவுச் சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைறேயேம $அக.024.18
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைரக் கான்யாற்றுக் கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சாஅய் $அக.025.01
அவி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரவு
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அகன் துைறத் $அக.025.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) நண்ணிய ெபாழில்ெதாறும்
காஞ்சிப் $அக.025.03

ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது மலி
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) $அக.025.04
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) புதுவது கஞல
$அக.025.05
மா நைன ெகாழுதிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $அக.025.06
படு நா_ெப.(நா_ெப.) விளி யானடுநின்று அல்கலும் $அக.025.07
உைரப்ப ேபால ஊழ் ெகாள்பு கூவ $அக.025.08
இனச் சித உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இலவத்துஆங்கண் $அக.025.09
சிைனப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாங்கின் நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) பகந
$அக.025.10
பவளச் ெசப்பில் ெபான் ெசாrந்தன்ன $அக.025.11
இகழுந இகழா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைமயம்
$அக.025.12
ெசய்ேதா மன்ற குறி என நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.025.13
ைபதல் உண்கண் பனி வாபு உைறப்ப $அக.025.14
வாராைமயின் புலந்த ெநஞ்செமாடு $அக.025.15
ேநாவல் குறுமகள் ேநாயிய என் உயி என $அக.025.16
ெமல்லிய இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $அக.025.17
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெபாருந $அக.025.18

ெசல் சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வில் ெகழு தடக் ைகப் $அக.025.19
ெபாதியிற் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெபாலந்ேதத் திதியன் $அக.025.20
இன் இைச இயத்தின் கறங்கும் $அக.025.21
கல்மிைச அருவிய காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.025.22
கூன் முள்_ெப.(முள்_ெப.) முள்ளிக் குவிகுைலக்
கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.026.01
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முள்_ெப.(முள்_ெப.) அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
கால் மா மல $அக.026.02
ெபாய்தல் மகளி_ெப.) விழவு அணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.026.03
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நண்ணிய
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேகழ் ஊரைனப் $அக.026.04
புலத்தல் கூடுேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல் $அக.026.05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கதவு ெபாருத யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
மருப்பின் $அக.026.06
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ெசய் ெதாடியின் ஏர
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.026.07
மாக் கண் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாபகம்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.026.08
முயங்கல் விடாஅல் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.026.09
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓம் என்னவும் ஒல்லா தாம் மற்று $அக.026.10
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பாராட்டிய பருவமும் உளேவ இனிேய
$அக.026.11

புதல்வற் தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாெலாடு தைடஇ
$அக.026.12
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம் ெகாள்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.026.13
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகழ் கிள
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $அக.026.14
வங்க
B
முயங்கல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேவண்டினேம $அக.026.15
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பால் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தாம்
அஞ்சினேர ஆயிைடக் $அக.026.16
கவவுக் ைக ெநகிழ்ந்தைம
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதவு நைடச்
$அக.026.17
ெசவிலி ைக என் புதல்வைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.026.18
நல்ேலாக்கு ஒத்தனி நBயி இஃேதா $அக.026.19
ெசல்வற்கு ஒத்தனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) என் $அக.026.20
மகன்வயின் ெபயதந்ேதேன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு
$அக.026.21
யாமும் காதலம் அவற்கு எனச் சாஅய் $அக.026.22
சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைவயினனாக உறு
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.026.23
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளிக்கு ஏற்ற பல உழு ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெசய் $அக.026.24

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேபால்
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற் கலுழ்ந்ேத
$அக.026.25
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அைறேபாகிய அறிவிேனற்ேக $அக.026.26
ெகாடு வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) தயங்க
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $அக.027.01
ஆடு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) இரு ெவதி ேகாைடக்கு ஒல்கும் $அக.027.02
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கடிய என்னா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.027.03
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) இல் ெபாருட் பிணிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
தருமா $அக.027.04
ெசல்ப என்ப என்ேபாய் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $அக.027.05
மடைவமன்ற நBேய வடவயின் $அக.027.06
ேவங்கடம் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.027.07
மறப் ேபாப் பாண்டிய அறத்தின்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.027.08
ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற
முத்தின் அன்ன $அக.027.09
நைகப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெகழு துவ வாய் $அக.027.10
தைகப்பத் தங்கல_ஆயினும் இகப்ப $அக.027.11
யாங்ஙனம் விடுேமா மற்ேற ேதம் படத் $அக.027.12

ெதள் நBக்கு ஏற்ற திரள் காற் குவைளப் $அக.027.13
ெபருந்தைக சிைதத்தும் அைமயா பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) பட $அக.027.14
ேவத்து அமக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.027.15
குருதிெயாடு துயல்வந்தன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.027.16
அr ேவய் உண்கண் அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்ேக $அக.027.17
ெமய்யின் தBரா ேமவரு காமெமாடு $அக.028.01
எய்யாய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உைரப்பல்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.028.02
ெகாய்யா முன்னும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாபு திைனேய $அக.028.03
அருவி ஆன்ற ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால் ேதாறும் $அக.028.04
இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) ேதான்றின பலேவ. நBேய $அக.028.05
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) முரண்ெகாள்ளும் ேதம் பாய் கண்ணி $அக.028.06
பrயல் நாெயாடு பல் மைலப்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.028.07
ேவட்டுவற் ெபறெலாடு அைமந்தைன யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$அக.028.08
பூக் ெகழு ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.028.09
கிள்ைளத் ெதள் விளி இைடஇைட
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.028.10
ஆங்கு ஆங்கு ஒழுகாய்_ஆயின் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$அக.028.11

சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிதல் ேதற்றாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என $அக.028.12
பிறத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிறுக்குவள்_ஆயின்
$அக.028.13
உறற்கு அrது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.028.14
ெதாடங்கு விைன தவிரா அைசவு இல் ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $அக.029.01
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி மறுகுவதுஆயினும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படின் $அக.029.02
வழ்
B களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மிைசயாப் புலியினும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.029.03
தாழ்வு இல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தைலதைலச்
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.029.04
ெசய்விைனக்கு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) எஃகு உற்று $அக.029.05
இரு ேவறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதr தகு
வனப்பின் $அக.029.06
மாவின் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி ேபால காண்ெதாறும் $அக.029.07
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தண்டா மகிழ் ேநாக்கு
உண்கண் $அக.029.08
நிைனயாது கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவகல்
எைனயதூஉம் $அக.029.09
வாழெலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனத் ேதற்றி பல் மாண் $அக.029.10
தாழக் கூறிய தைகசால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி $அக.029.11

மறந்தனி ேபாறி எம் எனச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.029.12
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெகழு துவ வாய் இன் நைக
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.029.13
வினவல் ஆனாப் புைனஇைழ ேகள் இனி $அக.029.14
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) தண்டா எr உகு பறந்தைல $அக.029.15
ெகாம்ைம வாடிய இயவுள் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.029.16
நB மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஓடி $அக.029.17
அறு நB அம்பியின் ெநறிமுதல்
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.029.18
உள்ளுநப் பனிக்கும் ஊக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடத்திைட $அக.029.19
எள்ளல் ேநானாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரல் விருப்ெபாடு $அக.029.20
நாணுத் தைள ஆக ைவகி மாண் விைனக்கு $அக.029.21
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஆண்டு ஒழிந்தைம அல்லைத $அக.029.22
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உைழயதுேவ $அக.029.23
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) வலந்த
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வைல_ெப.(வைல_ெப.) $அக.030.01
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பாடு அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.030.02
துைண புண உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) பரத மாக்கள்
$அக.030.03

இைளயரும் முதியரும் கிைளயுடன் துவன்றி $அக.030.04
உப்பு ஒய் உமண அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துைறேபாக்கும் $அக.030.05
ஒழுைக ேநான் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஒப்பக்
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.030.06
அயி திணி அைடகைர ஒலிப்ப வாங்கி $அக.030.07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களம் ெதாகுத்த உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) ேபால
$அக.030.08
இரந்ேதா_வி.அ.ெப.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) வறுங்
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
B
$அக.030.09
பாடு பல அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்ைள
சாற்றி $அக.030.10
ேகாடு உய திணி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.030.11
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) என்பது ெகடுேமா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.030.12
மண்ணா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ைனத் $அக.030.13
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
$அக.030.14
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எவேனா என்றனி ெசலிேன $அக.030.15
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எனச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.)
அவி மண்டிலம் $அக.031.01
புலங்கைட மடங்கத் ெதறுதலின் ெஞாள்கி $அக.031.02

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புைடெபயவது அன்றுெகால் இன்று என $அக.031.03
மன் உயி மடிந்த மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாறு
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $அக.031.04
இைல இல ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல உய
யாஅத்து $அக.031.05
ேமற் கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாப்பினங்கட்கு $அக.031.06
கல்லுைடக் குறும்பின் வயவ வில்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.031.07
நிண வrக் குைறந்த நிறத்த அதெதாறும் $அக.031.08
கணவிர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இடூஉக் கழிந்தன்ன $அக.031.09
புண் உமிழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பrப்பக் கிடந்ேதா $அக.031.10
கண் உமிழ் கழுகின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.031.11
ெசன்றா என்பு இல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெவன்றிெயாடு $அக.031.12
வில் அைலத்து
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வல்
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) வாழ்க்ைகத் $அக.031.13
தமிழ் ெகழு மூவ
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.031.14
ெமாழி ெபய ேதஎத்த பல் மைல இறந்ேத $அக.031.15
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.032.01
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளிவரும் பூணன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.032.02

புரவலன் ேபாலும் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள $அக.032.03
இரவல் மாக்களின் பணிெமாழி
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.032.04
சிறு திைனப் படு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடீஇய பல் மாண் $அக.032.05
குளி ெகாள் தட்ைட மதன் இல புைடயா $அக.032.06
சூரரமகளிrன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) மற்று $அக.032.07
யாைரேயா எம் அணங்கிேயாய் உண்கு எனச் $அக.032.08
சிறுபுறம் கைவயினனாக அதற்ெகாண்டு $அக.032.09
இகு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மண்ணின் ெஞகிழ்பு அஞ
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என் $அக.032.10
உள் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி உள் இல் $அக.032.11
கடிய கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைக பிணி விடாஅ
$அக.032.12
ெவரூஉம் மான் பிைணயின் ஒrஇ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.032.13
என் உரத் தைகைமயின் ெபயத்து பிறிது என்வயின் $அக.032.14
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லிற்றும்_இலேன
அல்லாந்து $அக.032.15
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தB களிற்றின் ெபயந்ேதான் இன்றும் $அக.032.16
ேதாலாவாறு இல்ைல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசன்ேமா $அக.032.17
சாய் இைறப் பைணத் ேதாட் கிழைம தனக்ேக $அக.032.18

மாசு இன்றாதலும்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) ஏசற்று
$அக.032.19
என் குைறப் புறனிைல முயலும் $அக.032.20
அண்கணாளைன நகுகம்_வி.மு.(நகு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.032.21
விைன நன்றாதல் ெவறுப்பக் காட்டி $அக.033.01
மைன மாண் கற்பின் வாணுதல் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.033.02
கைவ முறி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிைல யாஅத்து $அக.033.03
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய சிைன
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன் பைற $அக.033.04
வைளப்
B
பருந்தின் ேகாள் வல் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $அக.033.05
வைள வாய்ப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பயிரும்
$அக.033.06
இளி ேத தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.033.07
ெசலவு அருங்குைரய என்னாது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.033.08
மல பாடு ஆன்ற ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் $அக.033.09
ெதளியா ேநாக்கம் உள்ளிைன உளி வாய் $அக.033.10
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல் அதர குன்று பல
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.033.11

யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) எமியம் ஆக நBேய $அக.033.12
ஒழியச் சூழ்ந்தைனஆயின் முனாஅது $அக.033.13
ெவல் ேபா வானவன் ெகால்லி மீ மிைச $அக.033.14
நுணங்கு அைம புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வணங்கு இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.033.15
வr அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) வால் எயிற்ேறாள்வயின் $அக.033.16
பிrயாய்_ஆயின் நன்றுமன் தில்ல.$அக.033.17
அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அறியாய்_ஆயினும் இன்று
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $அக.033.18
ெசய்விைன ஆற்றுற விலங்கின் $அக.033.19
எய்துைவஅல்ைலேயா பிற_ெப.(பிற_ெப.) நகு
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.033.20
சிறு கரும் பிடவின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலக்
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) $அக.034.01
கண்ணியின் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புறவில் $அக.034.02
ெதாடுேதாற் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) கைவ ெபாறுத்தன்ன
$அக.034.03
இரு திr மருப்பின் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இரைல $அக.034.04
ெசறி இைலப் பதவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $அக.034.05
மறி ஆடு மருங்கின் மடப் பிைண அருத்தி $அக.034.06
ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $அக.034.07

ெமல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.034.08
ெபருந்தைகக்கு உைடந்த ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ஏமுற $அக.034.09
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதேர
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம் ெபறுந $அக.034.10
பைச ெகால் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைலத்தி $அக.034.11
துைற விட்டன்ன தூ மயி_ெப.(மயி_ெப.) எகினம் $அக.034.12
துைணெயாடு திைளக்கும் காப்புைட வைரப்பில் $அக.034.13
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
முன்ைக ஏந்தி $அக.034.14
இன்று வரல் உைரேமா ெசன்றிசிேனா திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
என $அக.034.15
இல்லவ அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி ெமல்ெலன
$அக.034.16
மழைல இன் ெசால் பயிற்றும் $அக.034.17
நாணுைட அrைவ மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறேவ $அக.034.18
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள்
$அக.035.01
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் இஞ்சி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.035.02
தனி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாளுைடக்
கடிைக $அக.035.03

நுைழ நுதி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பைட மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.035.04
முைன ஆத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முரம்பின் வழ்த்த
B
$அக.035.05
வில் ஏ வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) விழுத் ெதாைட
மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.035.06
வல் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) பதுக்ைகக் கடவுட் ேபண்மா $அக.035.07
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து $அக.035.08
ேதாப்பிக் கள்ெளாடு துரூஉப் பலி
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.035.09
ேபாக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைலய புலவு நாறு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.035.10
துணிந்து பிறள் ஆயினள்_ஆயினும்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.035.11
ஆவ ெநஞ்செமாடு ஆய் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$அக.035.12
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) துைணயாகத் துயிற்றுகதில்ல $அக.035.13
துஞ்சா முழவின் ேகாவற் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $அக.035.14
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக் காr ெகாடுங்கால் முன்துைற $அக.035.15
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அம் ேபrயாற்று நுண் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
கடுக்கும் $அக.035.16
ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் என் ேபைதக்கு $அக.035.17
அறியாத் ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆற்றிய துைணேய $அக.035.18

பகுவாய் வராஅற் பல் வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்துக் $அக.036.01
ெகாடு வாய் இரும்பின் ேகாள் இைர துற்றி $அக.036.02
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைட கிழிய குவைளக்
$அக.036.03
கூம்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பல் மல சிைதயப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.036.04
அrல் படு வள்ைள ஆய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.036.05
தூண்டில்_ெப.(தூண்டில்_ெப.) ேவட்டுவன்
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாராது $அக.036.06
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) இடு கதச் ேசப் ேபால மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மிக்கு
$அக.036.07
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) உழக்கும் பூக் ேகழ் ஊர $அக.036.08
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைய வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அகன் துைற
$அக.036.09
திரு மருது_ெப.(மருது_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr மலக் காவில்
$அக.036.10
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பல் கூந்தற் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைதெயாடு $அக.036.11
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அயந்தைன என்ப. அலேர $அக.036.12
ெகாய் சுவல் புரவிக் ெகாடித் ேதச் ெசழியன் $அக.036.13
ஆலங்கானத்து அகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிவப்ப $அக.036.14
ேசரல் ெசம்பியன் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகழு திதியன் $அக.036.15
ேபா வல் யாைனப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் எழினி $அக.036.16

நா_ெப.(நா_ெப.) அr நறவின் எருைமயூரன் $அக.036.17
ேதம் கமழ் அகலத்துப் புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாந்தின் $அக.036.18
இருங்ேகா ேவண்மான் இயல் ேதப் ெபாருநன் என்று $அக.036.19
எழுவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம்
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $அக.036.20
முைரெசாடு ெவண்குைட அகப்படுத்து உைர
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.036.21
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம்ேவட்ட
ஞான்ைற $அக.036.22
ெவன்றி ெகாள் வர_ெப.(வ
B
ர_ெப.)
B
ஆப்பினும் ெபrேத $அக.036.23
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
அைமயா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கறங்கு
இைசக் $அக.037.01
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஓைதக் கலி மகிழ் உழவ_ெப.(உழவ_ெப.)
$அக.037.02
ெபாங்கழி முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா இல் நுண்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $அக.037.03
மங்குல் வானின் மாதிரம் மைறப்ப $அக.037.04
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) புல விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ைவ ெபயத்து
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.037.05
ெதாழிற் ெசருக்கு அனந்த வட
B எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தைக $அக.037.06
வளிெயாடு சிைனஇய_ெப.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்
தளி மாஅத்துக் $அக.037.07

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேபால் காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கிைளத் துண வடித்து $அக.037.08
புளிப்பதன் அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுக் குட
மலி நிைற $அக.037.09
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெவrந் நிறுத்த பயில் இதழ்ப்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குைட $அக.037.10
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) மண்டு பகட்டின் பருகி காண்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $அக.037.11
ெகாள்ெளாடு பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) பால்
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளிக் $அக.037.12
ேகால் வைரந்தன்ன வால் அவிழ் மிதைவ $அக.037.13
வாங்கு ைக தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.037.14
பருதிஅம் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.037.15
மருதமர நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எருெதாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.037.16
காம_ெப.(காம_ெப.) ேவனில்மன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$அக.037.17
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைண
உைடேயாக்ேக $அக.037.18
விr இண ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு
கண்ணியன் $அக.038.01
ெதr இதழ்க் குவைளத் ேதம் பாய் தாரன் $அக.038.02

அம் சிைல இடவது ஆக ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.038.03
கைண வலம் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைண
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளி $அக.038.04
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வாய்வது
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெவற்பன் $அக.038.05
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அம் தளிச் ெசயைலத் $அக.038.06
தாழ்வு இல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைனத் ெதாடுத்த வழ்
B
கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )$அக.038.07
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் $அக.038.08
ஆடாைமயின் கலுழ்பு இல ேதறி $அக.038.09
நBடு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவின் ெபறு
நBலம்_ெப.(நBலம்_ெப.) $அக.038.10
கண் என மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) சுைனயும் வண் பைற $அக.038.11
மடக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எடுத்தல்ெசல்லாத் தடக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
$அக.038.12
குலவுப் ெபாைற இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) $அக.038.13
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழி புனமும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.038.14
ைபதலன் ெபயரலன்ெகால்ேலா ஐ ேதய்கு $அக.038.15
அய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய வைரக் $அக.038.16

கூஉம் கணஃது எம் ஊ என $அக.038.17
ஆங்கு அைத அறிவுறல் மறந்திசின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.038.18
ஒழித்தது பழித்த ெநஞ்செமாடு வழிப்
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.039.01
உள்ளியும் அறிதிேரா எம் என யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.039.02
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுத் துவ வாய் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.039.03
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) முந்துறுத்து ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) ெமாழியல்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.039.04
ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மறப்ெபேனா மற்ேற ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.039.05
ஒலி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பிைசந்த ெஞலி ெசாr ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாறி $அக.039.06
படு ெஞமல் புைதயப் ெபாத்தி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல $அக.039.07
முளி புல்_ெப.(புல்_ெப.) மீ மிைச வளி_ெப.(வளி_ெப.) சுழற்றுறாஅக் $அக.039.08
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவ ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தB ஓடுவயின் ஓடலின்
$அக.039.09
அத ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலறிய சாத்ெதாடு
ஒராங்கு $அக.039.10
மத புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெவrஇய ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.039.11
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நனந் தைலப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டு $அக.039.12
ஞான்று ேதான்று அவி சுட மான்றால் பட்ெடன $அக.039.13

கள் பட ஓதி நிற் படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளி
$அக.039.14
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசலவு
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ இைட
ெஞேரெரனப் $அக.039.15
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு பாயல் நவ்வி பட்ெடன
$அக.039.16
இலங்கு வைள ெசறியா இகுத்த ேநாக்கெமாடு $அக.039.17
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கிைள நிைனவிைன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிற் கண்டு $அக.039.18
இன்னைக இைனயம் ஆகவும் எம்வயின் $அக.039.19
ஊடல் யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) என
யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.039.20
ேகாடு ஏந்து புருவெமாடு குவவு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நBவி $அக.039.21
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பு உளrய நன்ன
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $அக.039.22
வறுங் ைக காட்டிய வாய் அல் கனவின் $அக.039.23
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் $அக.039.24
ேபாற்றாய்_ஆகலின் புலத்தியால் எம்ேம $அக.039.25
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) மாைலக் கழிப் பூக்
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.040.01
நBல்_ெப.அ.(நBலம்_ெப.) நிறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பாடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒலிப்ப $அக.040.02

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆ குருகின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைறத் ெதாழுதி
$அக.040.03
குைவ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புன்ைனக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.)
ேசர $அக.040.04
அைச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் அல்குறுகாைல $அக.040.05
தாைழ தளரத் தூக்கி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.040.06
அழிதக வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாண்டெலாடு கழி
படக் $அக.040.07
காம_ெப.(காம_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ைகயறுபு
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.040.08
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.040.09
அறாஅலியேரா அவருைடக் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $அக.040.10
அளி இன்ைமயின் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைற முைனஇ $அக.040.11
வாரற்கதில்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $அக.040.12
ெவண்ெணல் அrந பின்ைறத் ததும்பும் $அக.040.13
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ெவrஇய தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $அக.040.14
ெசறி மைட வயிrன் பிளிற்றி ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $அக.040.15
அகமடல்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $அக.040.16
இன் துயில் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.040.17

ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) புல விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ைம புலம் பரப்ப
$அக.041.01
கரு நைன அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழுறு
முருக்கின் $அக.041.02
எr மருள் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைன இனச் சித
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.041.03
ெநடுெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அைடச்சிய கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஏ புகுத்து
$அக.041.04
குடுமிக் கட்டிய படப்ைபெயாடு மிளிர $அக.041.05
அrகால் ேபாழ்ந்த ெதr பகட்டு உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) $அக.041.06
ஓைதத் ெதள் விளி புலம்ெதாறும் பரப்ப $அக.041.07
ேகாழிண எதிrய மரத்த கவினி $அக.041.08
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்தகு ெபாழுதில்
$அக.041.09
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பிr புலம்பின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசலச் சாஅய்
$அக.041.10
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பிrபு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலெனாடு
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.041.11
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருந்தினள்ெகால்ேலா
$அக.041.12
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைற வண்டின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துண $அக.041.13
தாது_ெப.(தாது_ெப.) இன் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தளி வாந்தன்ன
$அக.041.14

அம் கலுழ் மாைம கிைளஇய $அக.041.15
நுண் பல் தித்தி மாஅேயாேள $அக.041.16
மலி ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrப் பித்திகத்துக்
$அக.042.01
ெகாயல் அரு நிைலஇய ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏ
மண முைகச் $அக.042.02
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ெவrந் உறழும் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கைட மைழக் கண் $அக.042.03
தளி ஏ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாஅேயாேய $அக.042.04
நாடு வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூர நாஞ்சில்
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.042.05
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபது அறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.042.06
குன்று கண்டன்ன ேகாட்ட யாைவயும் $அக.042.07
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசக்கல்லாப் புள்ள உள்
இல் $அக.042.08
என்றூழ் வியன்குளம் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
B
$அக.042.09
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏம
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.042.10
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $அக.042.11
என்னுள் ெபய்தந்தற்ேற ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைட $அக.042.12

ஓங்கித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உய
வைர $அக.042.13
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெவற்பன் வந்தமாேற $அக.042.14
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $அக.043.01
சுட நிமி மின்ெனாடு வலன் ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.043.02
என்றூழ் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி $அக.043.03
ைக மாய் நBத்தம் களிற்ெறாடு படீஇய $அக.043.04
நிலனும் விசும்பும் நB இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்றி $அக.043.05
குறுநBக் கன்னல் எண்ணுந அல்லது $அக.043.06
கதி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சுவரப்
பாஅய் $அக.043.07
தளி மயங்கின்ேற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.043.08
ெகாய் அைக முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) காெலாடு
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.043.09
ைம இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.043.10
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
$அக.043.11

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ேசந்தனம்_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்ந்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
என்றும் $அக.043.12
அளியேரா அளியதாேம அளி இன்று $அக.043.13
ஏதில் ெபாருட்பிணிப் ேபாகி தம் $அக.043.14
இன் துைணப் பிrயும் மடைமேயாேர $அக.043.15
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன முடித்தனன்
ேவந்தனும் பைகவரும் $அக.044.01
தம் திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடுத்துத் தம ஆயினேர $அக.044.02
முரண் ெசறிந்திருந்த தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $அக.044.03
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என அைறந்தன பைணேய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேத $அக.044.04
முன் இயங்கு ஊதி பின்னிைல
ஈயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஈ_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.044.05
ஊக பாக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.044.06
நன்னன் ஏற்ைற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூண் அத்தி $அக.044.07
துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடுந் திறற் கங்கன் கட்டி $அக.044.08
ெபான் அணி வல்வில் புன்றுைற என்று ஆங்கு $அக.044.09
அன்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) குழB இய அளப்பு
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கட்டூ $அக.044.10
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) படப் பண்ணி பைழயன் பட்ெடன $அக.044.11
கண்டது ேநானானாகி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதக் $அக.044.12

கைணயன் அகப்பட கழுமலம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.044.13
பிைணஅல்_அம் கண்ணிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூட்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.044.14
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாண_ெப.(யாண_ெப.) $அக.044.15
பழம் பல் ெநல்லின் பல் குடிப் பரைவ $அக.044.16
ெபாங்கடி படிகயம் மண்டிய பசு_ெப.(பசு_ெப.) மிைள $அக.044.17
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குடவாயில்
அன்ேனாள்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+_ஓள்_பட.ஒரு.) $அக.044.18
பண்புைட ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன் துயில் ெபறேவ $அக.044.19
வாடல் உழுஞ்சில் விைள ெநற்று அம் துண $அக.045.01
ஆடுகளப் பைறயின் அrப்பன ஒலிப்ப $அக.045.02
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகன் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.045.03
நB இல் ஆ ஆற்று நிவப்பன களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட்டு $அக.045.04
ஆள் இல் அத்தத்து உழுைவ
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.045.05
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தனேர காதல. மாைம $அக.045.06
அr நுண் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாஅய் பீரத்து_ெப.(பீரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.045.07
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல புைரதல்ேவண்டும். அலேர $அக.045.08
அன்னி குறுக்ைகப் பறந்தைல திதியன் $அக.045.09
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல முழுமுதல் துமியப் பண்ணி $அக.045.10
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) குைறத்த ஞான்ைற வயிrய $அக.045.11

இன் இைச ஆப்பினும் ெபrேத. யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.045.12
காதலற் ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறுைமெயாடு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.045.13
ஆதிமந்தி ேபால ேபதுற்று $அக.045.14
அலந்தெனன் உழல்ெவன்ெகால்ேலா ெபாலந்தா $அக.045.15
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கால்
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.045.16
வானவரம்பன் அடல் முைனக்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.045.17
உைட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஓ அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) ேபால $அக.045.18
அஞ்சுவரு ேநாெயாடு துஞ்சாேதேன $அக.045.19
ேசற்று நிைல முைனஇய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கட் காரான் $அக.046.01
ஊ மடி கங்குலில் ேநான் தைள
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.046.02
கூ முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேகாட்டின்
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.046.03
நB முதி பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உடன்
இrய $அக.046.04
அம் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) வள்ைள
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $அக.046.05
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊது பனி மல ஆரும் ஊர $அக.046.06
யாைரேயா நிற் புலக்ேகம். வாருற்று $அக.046.07

உைற இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும் தாழ்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.046.08
பிறரும் ஒருத்திைய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைனத்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.046.09
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அயந்தைன என்ப.
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $அக.046.10
கூேறம். வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெசறுந $அக.046.11
களிறுைட அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) தைதய நூறும்
$அக.046.12
ஒளிறு வாட் தாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன் $அக.046.13
பிண்ட ெநல்லின் அள்ளூ அன்ன என் $அக.046.14
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெநகிழினும் ெநகிழ்க $அக.046.15
ெசன்றி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நிற் தைகக்குந யாேரா
$அக.046.16
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வழிவழிச்
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.047.01
விைன இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) முடித்தனம்_ஆயின் வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.047.02
எழு இனி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ஒலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) $அக.047.03
அலங்கு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நரலத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விலங்கு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.047.04
கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) உருத்திய ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
கூ எr $அக.047.05

விட_ெப.(விட_ெப.) முைக அடுக்கம் பாய்தலின் உடன்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.047.06
அைமக் கண் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநாடி கணக் கைல அகற்றும் $அக.047.07
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைகம்மிக்கு $அக.047.08
அகன் சுட கல் ேசபு மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைனவயின் $அக.047.09
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திrக் ெகாளாஅலின் $அக.047.10
குறு நைடப் புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.047.11
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக வழ்துைணப்
B
பயிரும் $அக.047.12
புலம்ெபாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.047.13
யாண்டு உளெகால் எனக் கலிழ்ேவாள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.047.14
இைழ அணி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக் ைக வண் ெசழியன் $அக.047.15
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விைளயாடும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு சிறுமைலச்
$அக.047.16
சிலம்பின் கூதளங் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்பின் $அக.047.17
ேவய் புைர பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.047.18
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அசா வட
B முயங்குகம் பலேவ $அக.047.19

அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.048.01
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.048.02
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
பசந்தனள்_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) என
வினவுதி. அதன் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $அக.048.03
யானும் ெதற்ெறன உணேரன். ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.048.04
மலி பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) என் ேதாழிமாேராடு
$அக.048.05
ஒலி சிைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெகாய்குவம் ெசன்றுழி $அக.048.06
புலி_ெப.(புலி_ெப.) புலி என்னும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.048.07
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்கழுநBக் கண் ேபால் ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
$அக.048.08
ஊசி ேபாகிய சூழ் ெசய் மாைலயன் $அக.048.09
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேசத்திய ெசச்ைசக் கண்ணியன் $அக.048.10
குயம் மண்டு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாந்து நBவி
$அக.048.11
வrபுைன வில்லன் ஒருகைண ெதrந்துெகாண்டு $அக.048.12
யாேதா மற்று அம் மா திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பட என $அக.048.13
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றந்ேதாேன. அவற்
கண்டு $அக.048.14

எம்முள் எம்முள் ெமய்ம் மைறபு
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.048.15
நாணி நின்றெனமாக ேபணி $அக.048.16
ஐவைக வகுத்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஆய் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$அக.048.17
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மடவB நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வாய்ப்
$அக.048.18
ெபாய்யும் உளேவா என்றனன். ைபெயனப் $அக.048.19
பr முடுகு தவித்த ேதரன் எதிமறுத்து $அக.048.20
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உண்கண் பல் மாண்
ேநாக்கிச் $அக.048.21
ெசன்ேறான்மன்ற அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்று கிழேவாேன $அக.048.22
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாய் அந்திப் படுசுட
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $அக.048.23
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மைற ேதஎம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $அக.048.24
மகேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்றனள் $அக.048.25
அதன் அளவு உண்டு ேகாள் மதிவல்ேலாக்ேக $அக.048.26
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் ெவய்ேயாள் $அக.049.01
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் $அக.049.02
முன்நாள் ேபாலாள் இறBஇய என் உயி என $அக.049.03
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதாைடக் குழவிெயாடு வயின்மரத்து
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.049.04

கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கட் கறைவயின் சிறுபுறம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.049.05
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குவவுநுதல் நBவி $அக.049.06
ெமல்ெலனத் தழB இயிேனனாக என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.049.07
நன்ன ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடமுைல வியப்ப $அக.049.08
பல் கால் முயங்கினள்மன்ேன அன்ேனா $அக.049.09
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிகு ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.049.10
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.049.11
மட மான் அசா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திரங்கு மரல் சுைவக்கும் $அக.049.12
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உடன்கழிதல் அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $அக.049.13
அல்குபதம் மிகுத்த கடிஉைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக $அக.049.14
ெசல்வுழிச் ெசல்வுழி ெமய்ந்நிழல் ேபால $அக.049.15
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆயெமாடு ஓைர
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.049.16
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைம அrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிப்ப
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.049.17
ஆடுவழி ஆடுவழி அகேலன்மன்ேன $அக.049.18
கடல்பாடு அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாணி
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.050.01

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நB இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிக் கடுமீ ன்
கலிப்பினும் $அக.050.02
ெவவ் வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) தூற்றினும் $அக.050.03
மாண் இைழ ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத பாணி நிற்ப $அக.050.04
பகலும் நம்வயின் அகலானாகிப் $அக.050.05
பயின்றுவரும் மன்ேன பனி நBச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $அக.050.06
இனிேய மணப்பருங் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தணப்ப
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.050.07
வாராேதா நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) யாஅ என்னாது
$அக.050.08
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மூதூ மைறயிைன
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.050.09
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனா
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எல்லி $அக.050.10
மைன ேச ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) மடி வாய் அன்றில் $அக.050.11
துைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பிrயினும் துஞ்சாகாண் என $அக.050.12
கண் நிைற நB ெகாடு கரக்கும் $அக.050.13
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ெசய்ேகா எனேவ $அக.050.14
ஆள் வழக்கு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரத்திைடக்
கதி ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.051.01
நBள் எr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) யாத்து $அக.051.02

ேபாழ் வளி_ெப.(வளி_ெப.)
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புல்ெலன்
உயசிைன $அக.051.03
முைட நைச இருக்ைகப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.051.04
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பதித்தன்ன ெவருவரு ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி
$அக.051.05
எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) கrபு சிைற தBய $அக.051.06
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவய் உய நனந்தைல $அக.051.07
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்விைனப்
ெபாருட் பிணி $அக.051.08
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் மாஅேயாள்வயின் $அக.051.09
ஏந்து முைல_ெப.(முைல_ெப.) முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) வங்க
B
பல் ஊழ்
$அக.051.11
ேசயிைழ ெதளிப்பக் கைவஇ நாளும் $அக.051.12
மைனமுதல் விைனெயாடும்
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.051.13
நிைன மாண் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
நBங்குதல்_ெதா.ெப.(நBங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.051.14
வலந்த வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) மரன் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.052.01
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்ைகச்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாங்கப் $அக.052.02

ெபான் ேந புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறமகள் $அக.052.03
இன்னா இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
பயிற்றலின் $அக.052.04
ஏ கல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அைளச் சிலம்பின்
ஆ ெகாள் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனத் தம் $அக.052.05
மைல ெகழு சீ றூ புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கல்ெலனச் $அக.052.06
சிைலயுைட இடத்த ேபாதரும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$அக.052.07
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அம வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அன்ைனக்கு
$அக.052.08
அறிவிப்ேபம்ெகால் அறியெலம்ெகால் என $அக.052.09
இருபாற் பட்ட சூழ்ச்சி ஒருபால் $அக.052.10
ேசந்தன்று வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாக்ைக $அக.052.11
இன் உயி கழிவதுஆயினும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.052.12
ஆய்மல உண்கண் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) $அக.052.13
காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) எனச் ெசப்பாதB ேம $அக.052.14
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற $அக.053.01

விசும்புடன் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) திகிrக் $அக.053.02
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி எறித்த விடுவாய்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.053.03
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் முருங்ைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
பூத் தாஅய் $அக.053.04
நB அற வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரம்பா நBள் இைட
$அக.053.05
வள் எயிற்றுச் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) பசிப்
பிணெவாடு $அக.053.06
கள்ளிஅம் காட்ட கடத்திைட உழிஞ்சில் $அக.053.07
உளூன் வாடிய சுrமூக்கு ெநாள்ைள $அக.053.08
ெபாr அைர புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்பு
ெகாள் இயவின் $அக.053.09
விழுத் ெதாைட மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) வில்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்ந்ேதா
B
$அக.053.10
எழுத்துைட நடுகல் இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.053.11
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும் $அக.053.12
இல்ேலாக்கு இல் என்று இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட
ஒரு.) கரத்தல் $அக.053.13
வல்லா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலிப்ப நம்மினும் $அக.053.14
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $அக.053.15
அருேள காதல_ெப.(காதல_ெப.) என்றி நBேய $அக.053.16

விருந்தின் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) அருங்கலம் ெதறுப்ப $அக.054.01
ேவந்தனும் ெவம்பைக தணிந்தனன். தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெபயற் $அக.054.02
காரும் ஆகலி தைலயின்று. ேதரும் $அக.054.03
ஓவத்தன்ன ேகாபச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $அக.054.04
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள $அக.054.05
கடவுக. காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) பாக மதவு
நைடத் $அக.054.06
தாம்பு அைச குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) வங்குசுைர
B
மடிய $அக.054.07
கைனஅல்_அம் குரல காற் பr
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.054.08
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்ற பய நிைர ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $அக.054.09
ெகாடு மடி உைடய ேகாற் ைகக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.054.10
ெகான்ைறஅம் குழல பின்ைறத் தூங்க $அக.054.11
மைனமைனப் படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைன
நகு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.054.12
தனக்ெகன வாழாப் பிறக்கு உrயாளன் $அக.054.13
பண்ணன் சிறுகுடிப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நுண் இைலப் $அக.054.14
புன் காழ் ெநல்லிப்ைபங் காய் தின்றவ $அக.054.15
நB குடி சுைவயின் தBவிய மிழற்றி $அக.054.16
முகிழ் நிலாத் திகழ்தரும் மூவாத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $அக.054.17
ெபான்னுைடத் தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஒற்றி
$அக.054.18
வருகுைவஆயின் தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
பால் என $அக.054.19

விலங்கு அமக் கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) விளி
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.054.20
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) எம்
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.054.21
புதல்வற்
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூங்ெகாடி நிைலேய $அக.054.22
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசலற்
கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) கல் பகத் ெதறுதலின் $அக.055.01
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) உருகும் என்றூழ் நBள் இைட
$அக.055.02
உளி முக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல் அடி வருத்துறாலின் $அக.055.03
விளி முைற அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவய் கr
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.055.04
வயக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அன்ன காைளெயாடு என்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.055.05
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்ேறாஇெலேன ஒழிந்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$அக.055.06
ஊது உைலக் குருகின் உள் உயித்து
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.055.07
ேவவது ேபாலும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெநஞ்செமாடு
$அக.055.08
கண்பைட ெபேறன் கனவ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பைடக் $அக.055.09
கrகால் வளவெனாடு ெவண்ணிப் பறந்தைலப் $அக.055.10
ெபாருது புண் நாணிய ேசரலாதன் $அக.055.11

அழி கள மருங்கின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வடக்கிருந்ெதன $அக.055.12
இன்னா இன் உைர ேகட்ட சான்ேறா $அக.055.13
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவெனாடு
ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.055.14
ெபரும்பிறிது ஆகியாங்கு ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $அக.055.15
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எற்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.055.16
ேபாதல்ெசல்லா என் உயிெராடு புலந்ேத $அக.055.17
நைக ஆகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) $அக.056.01
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டன்ன துணி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துளங்க $அக.056.02
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) இயன்றன்ன கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $அக.056.03
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைட கிழிய குவைளக்
$அக.056.04
கூம்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பல் மல மாந்தி கைரய $அக.056.05
காஞ்சி நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஈம் புறத்து உைறப்ப $அக.056.06
ெமல்கிடு கவுள அல்குநிைல புகுதரும் $அக.056.07
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
$அக.056.08
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணிப் புதுேவாப் புணrய
$அக.056.09
பrெவாடு வரூஉம் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ெதருவில் $அக.056.10

புனிற்றாப் பாய்ந்ெதனக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாழ் இட்டு $அக.056.11
எம் மைனப் புகுதந்ேதாேன. அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு
$அக.056.12
ெமய்ம்மலி உவைக மைறயிெனன் எதிெசன்று $அக.056.13
இம் மைன அன்று அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உம் மைன என்ற
$அக.056.14
என்னும் தன்னும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.056.15
மம்ம ெநஞ்சிேனான் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றதுேவ $அக.056.16
சிறு ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தூவிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற்
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $அக.057.01
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நB வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) வாவுப்
பைற நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.057.02
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அவி உருப்ெபாடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனி ெபறாஅது $அக.057.03
ெபறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாண_ெப.(யாண_ெப.) உள்ளி ைபயாந்து
$அக.057.04
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஏக்கற்ற புல்ெலன் உலைவக் $அக.057.05
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் இற்றிப் புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்
B $அக.057.06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணத் துறுகல் தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபார $அக.057.07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நிவப்பின்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.057.08

குன்ற ைவப்பின் என்றூழ் நBள் இைட $அக.057.09
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) எமியம்_ஆக தாேம $அக.057.10
பசு_ெப.(பசு_ெப.) நிலா விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
கதி மதியின் $அக.057.11
ெபரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆய் கவின் ஒrஇ சிறு பீ $அக.057.12
வ ஏ
B
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெகாண்டன்றுெகால்ேலா $அக.057.13
ெகாய் சுவற் புரவிக் ெகாடித் ேதச் ெசழியன் $அக.057.14
முதுநB முன்துைற முசிறி
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.057.15
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பட எருக்கிய கல்ெலன் ஞாட்பின் $அக.057.16
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புண் உறுநrன் வருந்தினள்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.057.17
பானாட் கங்குலும் பகலும் $அக.057.18
ஆனாது அழுேவாள் ஆய் சிறு நுதேல $அக.057.19
இன் இைச உருெமாடு கைன துளி
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.058.01
மன் உயி மடிந்த பானாட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.058.02
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேத ேவட்டத்து விளிவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறாஅது
$அக.058.03
வr அதள் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசக்ைக ெதr
இைழத் $அக.058.04
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறு கதுப்பின் ெகாடிச்சிய தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
$அக.058.05
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) இல் ெசறியும் குன்ற நாட $அக.058.06

வைனந்து வரல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெஞமுங்க
பல் ஊழ் $அக.058.07
விளங்கு ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சுற்ற $அக.058.08
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அைடதலின் இனிது
ஆகின்ேற $அக.058.09
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இல் புலம்பின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
உள்ளுெதாறும் நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.058.10
தண்வரல் அைசஇய பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
$அக.058.11
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபறுகல்லாது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நBடி_வி.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.058.12
மைனமரம் ஒசிய ஒற்றிப் $அக.058.13
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மடி கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புறநிைலேய $அக.058.14
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமன்ற
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு துைண மலப் $அக.059.01
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிைன ெபrதும்
$அக.059.02
வருந்திைன வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) நBேய
வடாஅது $அக.059.03
வண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெதாழுைந வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அகன்
துைற $அக.059.04

அண்ட மகளி_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உடீஇய
$அக.059.05
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதித்த
மாஅல் ேபால $அக.059.06
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி உணஇய
B
அம் குைழ $அக.059.07
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) ஒற்றி
நைன கவுள் $அக.059.08
படி ஞ]மிறு கடியும் களிேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.059.09
சூ மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட இைல
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.059.10
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மிகு முருகன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரங்குன்றத்து
$அக.059.11
அந்துவன் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்து ெகழு
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $அக.059.12
இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ைபஞ் சுைன ஈரணிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.059.13
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கழுநBச் ெசண் இயற்
சிறுபுறம் $அக.059.14
தாம் பாராட்டிய காைலயும் உள்ளா $அக.059.15
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு
$அக.059.16
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசயற் ெபாருட்பிணி முன்னி நப் $அக.059.17
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
உைறந_ெசாந்ஜு.(உைற_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $அக.059.18

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் பரப்பில் ேசயிறா நடுங்க $அக.060.01
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ேகால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) $அக.060.02
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திமில் ெதாழிெலாடு
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தந்ைதக்கு $அக.060.03
உப்பு ெநாைட ெநல்லின் மூரல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு $அக.060.04
அயிைல துழந்த அம் புளிச்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.060.05
ெகாழுமீ ன் தடிெயாடு குறுமகள்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.060.06
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதப் ெபாைறயன் ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
அன்ன எம் $அக.060.07
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெஞமுக்காதB ேமா ெதய்ய
$அக.060.08
ஊைத ஈட்டிய உய மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $அக.060.09
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆயெமாடு வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.060.10
ஓைர ஆடினும் உயங்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒளி எனக் $அக.060.11
ெகான்னும் சிவப்ேபாள் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவன்
ேவற் $அக.060.12
ெகாற்றச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) குடந்ைத ைவத்த $அக.060.13
நாடு தரு நிதியினும் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.060.14
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப் படுக்குவள் அறன் இல் யாேய $அக.060.15

ேநாற்ேறாமன்ற தாேம கூற்றம் $அக.061.01
ேகாளுற விளியா பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெகாள விளிந்ேதா எனத் $அக.061.02
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலம்படுப்பச் ேசட் புலம் படந்ேதா $அக.061.03
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைழ ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.061.04
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தாழாது $அக.061.05
உரும் எனச் சிைலக்கும் ஊக்கெமாடு ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால்
$அக.061.06
வr மாண் ேநான் ஞாண் வன் சிைலக்
ெகாள Bஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.061.07
அரு நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அழுத்திய அம்பின பலருடன்
$அக.061.08
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.061.09
நறவு ெநாைட ெநல்லின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மகிழ் அயரும் $அக.061.10
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புைன திருந்துஅடிக் கள்வ ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$அக.061.11
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி $அக.061.12
விழவுைட விழுச் சீ ேவங்கடம் ெபறினும் $அக.061.13
பழகுவ_ஆதேலா அrேத முனாஅது $அக.061.14
முழவு உறழ் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ஆவி $அக.061.15

ெபான்னுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகப் ெபாதினி அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.061.16
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகழ் வன முைலப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.061.17
நுண் பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ெபாருந்துதல்_ெதா.ெப.(ெபாருந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.061.18
அயத்து வள ைபஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன $அக.062.01
நைகப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெகழு துவ வாய் $அக.062.02
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைலயள்_குறி.வி.மு.(முைல_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.062.03
மாத் தாட் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மல பிைணத்தன்ன $அக.062.04
மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் மாஅேயாெளாடு $அக.062.05
ேபயும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைற அைம
புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) $அக.062.06
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) துடியின் புணபு
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $அக.062.07
கரந்த கரப்ெபாடு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசலற்கு அருைமயின்
$அக.062.08
கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவிrப் ேபrயாற்று
$அக.062.09
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுழி நBத்தம் மண்ணுநள் ேபால $அக.062.10

நடுங்கு அஞ தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) $அக.062.11
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அைடதந்ேதாேள ெவன் ேவற் $அக.062.12
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெகழு தாைனப் ெபாைறயன் ெகால்லி $அக.062.13
ஒளிறு நB அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) வியல்_அகம் ெபாற்பக்
$அக.062.14
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவயின் $அக.062.15
மடவது மாண்ட மாஅேயாேள $அக.062.16
ேகளாய் வாழிேயா மகைள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.063.01
திரு நக வைரப்பகம் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவெனாடு $அக.063.02
ெபரு மைல இறந்தது ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ேநாவல் $அக.063.03
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக ேசத்தி $அக.063.04
முடங்கு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைதத்த ெபாலங் ெகழு பூழி $அக.063.05
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
எறிப்ப $அக.063.06
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மிடற்ற ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
பூழ்ச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $அக.063.07
சிறு புன் ெபைடெயாடு குைடயும் ஆங்கண் $அக.063.08

அஞ்சுவரத் தகுந_ெசாந்ஜ்.(தகு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.063.09
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) காணாது புன் கண்ண ெசவி சாய்த்து $அக.063.10
மன்று நிைற ைபதல் கூர பல உடன் $அக.063.11
கறைவ தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கால் மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.063.12
கல்ெலன் சீறூ எல்லியின்
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.063.13
முதுவாய்ப் ெபண்டின் ெசது காற் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $அக.063.14
மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன என் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலி
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $அக.063.15
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணயாகத் துயிற்றத்
துஞ்சாள்_வி.மு.(துஞ்சு_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) $அக.063.16
ேவட்டக் கள்வ விசியுறு கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் $அக.063.17
ேசக் ேகாள் அைறயும் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $அக.063.18
ேகட்குநள்ெகால் எனக் கலுழும் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$அக.063.19
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனால் பாக
உைள அணி $அக.064.01
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) கடப்பன்ன புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயற் கலி மா $அக.064.02
வைக அைம வனப்பின் வள்பு நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ெதrய $அக.064.03
தளவுப் பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பதப் ெபரு வழி $அக.064.04
ஐது இலங்கு அகல் இைல ெநய் கனி ேநான் காழ் $அக.064.05

ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
பr முடுக $அக.064.06
ெசலவு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அயந்தனம்_ஆயின் ெபயல $அக.064.07
கடு நB வrத்த ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலமருங்கின் $அக.064.08
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநறி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) சிதர $அக.064.09
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உைற புற்றத்து ஈம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) குத்தி
$அக.064.10
மண்ணுைடக் ேகாட்ட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏஎறு $அக.064.11
உடன் நிைல ேவட்ைகயின் மட நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.064.12
ஊவயின் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுதில் ேசபு உடன் $அக.064.13
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பயி_ெப.(பயி_ெப.) குரல மன்று நிைற புகுதரும்
$அக.064.14
ஆ பூண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஐது இயம்பு இன்
இைச $அக.064.15
புலம்பு ெகாள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகட்ெடாறும் $அக.064.16
கலங்கினள் உைறேவாள் ைகயறு நிைலேய $அக.064.17
உன்னம் ெகாள்ைகெயாடு உளம் கரந்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.065.01
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசால்லும் உய்கம் என்னதூஉம்
$அக.065.02
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ேசரா இயல்பின் ெபாய்ம்ெமாழிச் $அக.065.03
ேசrஅம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ெகௗைவயும் ஒழிகம்
$அக.065.04

நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்ேசரற் $அக.065.05
பாடிச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசில ேபால
$அக.065.06
உவ இனி வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவேர $அக.065.07
ெபாம்மல் ஓதி நம்ெமாடு ஒராங்குச் $அக.065.08
ெசலவு அயந்தனரால் இன்ேற மைலெதாறும் $அக.065.09
மால் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பிைசந்த கால் வாய் கூ எr $அக.065.10
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமில் நளி சுட $அக.065.11
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் புணrமிைசக் கண்டாங்கு $அக.065.12
ேமவரத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாஅ
உய நனந்தைல $அக.065.13
உயவல்_ெதா.ெப.(உயவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெவrநுச் ெசன்றன்ன $அக.065.14
கல் ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) சாய் சிறு ெநறி $அக.065.15
காடு_ெப.(காடு_ெப.) மீ க்கூறும் ேகாடு ஏந்து ஒருத்தல் $அக.065.16
ஆறு கடிெகாள்ளும் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.065.17
நாறு ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெகாம்ைம வr முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$அக.065.18
நிைர இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்
மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $அக.065.19
அrயவால் என அழுங்கிய ெசலேவ $அக.065.20

இம்ைம உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைசெயாடும்
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.066.01
மறுைம உலகமும் மறு இன்று
எய்துப_வி.மு.(எய்து_வி.+ண_இ.கா.+ப_பட.பன்.) $அக.066.02
ெசறுநரும் விைழயும் ெசயி தB காட்சிச் $அக.066.03
சிறுவப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மேலா எனப்
$அக.066.04
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) கூறிய பழெமாழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$அக.066.05
வாேய ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வாய்த்தனம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.066.06
நிைர தா_ெப.(தா_ெப.) மாபன் ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
ஒருத்திெயாடு_ெப.(ஒருத்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $அக.066.07
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அயதல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புதுவதின் $அக.066.08
இயன்ற அணியன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதரு இறப்ேபான் $அக.066.09
மாண் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கைட
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.066.10
காண்டல் விருப்ெபாடு தளபு தளபு
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.066.11
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் புதல்வைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.066.12
தாங்குமதி வலவ என்று இழிந்தனன். தாங்காது $அக.066.13
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் மாபகம் சிவணப்
$அக.066.14

புல்லி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசல் இனி அகத்து எனக்
$அக.066.15
ெகாடுப்ேபாற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின்
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.066.16
மாநிதிக் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) ேபான்ம் என மகெனாடு
$அக.066.17
தாேன புகுதந்ேதாேன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $அக.066.18
படுத்தெனன் ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நாணி
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவற் $அக.066.19
கலக்கினன் ேபாலும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிேயான் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.066.20
அைலக்கும் ேகாெலாடு குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தைலக்ெகாண்டு $அக.066.21
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீ  அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மைனப்
$அக.066.22
பயிவன ேபால வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்பவும்
தவிரான் $அக.066.23
கழங்கு ஆடு ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்று
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளிய $அக.066.24
பழங் கேணாட்டமும் நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.066.25
அழுங்கினன்_அல்லேனா அயந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மணேன $அக.066.26
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன் ெசய்ேகா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாறி
வr $அக.067.01
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாடவும் அருளாது
$அக.067.02

உைற துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நBங்கலின் பைறபு உடன் $அக.067.03
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புல்ெலன்ற முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) உய நனந்தைல
$அக.067.04
அரம் ேபாழ் நுதிய வாளி அம்பின் $அக.067.05
நிரம்பா ேநாக்கின் நிரயம் ெகாண்மா $அக.067.06
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) நBளிைட எல்லி மண்டி $அக.067.07
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாணுைட
மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.067.08
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பீடும்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதெதாறும் $அக.067.09
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிைல நடுகல் $அக.067.10
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஊன்று பலைக ேவற்று முைன கடுக்கும் $அக.067.11
ெமாழி ெபய ேதஎம் தருமா மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $அக.067.12
கழிப் பிணிக் கைறத்ேதால் நிைர கண்டன்ன $அக.067.13
உவல் இடு பதுக்ைக ஆள் உகு பறந்தைல $அக.067.14
உரு இல் ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஊராத் ேதெராடு $அக.067.15
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) படு மின்மினி ேபால பல உடன் $அக.067.16
இலங்கு பரல் இைமக்கும் என்ப நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $அக.067.17
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறந_ெசாந்ஜு.(உைற_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $அக.067.18
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைபத் $அக.068.01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அயத்து அமன்ற கூதளம் குைழய $அக.068.02
இன் இைச அருவிப் பாடும் என்னதூஉம் $அக.068.03
ேகட்டிேயா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $அக.068.04
ஊட்டியன்ன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளிச் ெசயைல $அக.068.05
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைனத் ெதாடுத்த ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என $அக.068.06
முழு முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்ேற $அக.068.07
பின்னும் ேகட்டிேயா எனவும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$அக.068.08
அன்ைனயும் கைன துயில் மடிந்தனள். அதன்தைல $அக.068.09
மன் உயி மடிந்தன்றால் ெபாழுேத காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.068.10
வருவ_ஆயின் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எனச் $அக.068.11
சுடந்து இலங்கு எல் வைள
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்வயின் $அக.068.12
படந்த உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பழுது அன்றாக $அக.068.13
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அந்தரத்து $அக.068.14

இமிழ் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இனப் பல ெகாண்மூத்
$அக.068.15
தவிவு இல் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தைலத்தைல
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.068.16
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) கால் ஒய்யும் கடுஞ் சுழி நBத்தம் $அக.068.17
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) பல உடன்
$அக.068.18
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விளி படத்
துழவும் $அக.068.19
அகல் வாய்ப் பாந்தட் படாஅப் $அக.068.20
பகலும் அஞ்சும் பனிக் கடுஞ் சுரேன $அக.068.21
ஆய்நலம் ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியும் மா மலத் $அக.069.01
தைக வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணும் வைக இல
$அக.069.02
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வாடிய வrயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.069.03
ஆழல் ஆன்றிசின்_ஏவல்.(ஆன்று_வி.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) நBேய.
உrதினின் $அக.069.04
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெவஃகி
ேமவரச் $அக.069.05
ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திறவ
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைலப்
$அக.069.06
பராைர ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் புளித் திரள் காய் $அக.069.07

கான மட மைரக் கணநிைர
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.069.08
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) என்னாது ஏமுற்று
$அக.069.09
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குைட இயல் ேத
ேமாrய $அக.069.10
ெபான் புைன திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) திrதரக் குைறத்த $அக.069.11
அைற இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்றன_ஆயினும் எைனயதூஉம் $அக.069.12
நBடல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆடு இயல் $அக.069.13
மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஒழித்த பீலி வாந்து தம் $அக.069.14
சிைல மாண் வல் வில் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல
மாண் $அக.069.15
அம்புைடக் ைகய அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) பல நூறி $அக.069.16
நன்கலம் தரூஉம் வயவ ெபருமகன் $அக.069.17
சுட மணிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூண் ஆஅய் கானத்துத் $அக.069.18
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அலrன்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.069.19
அல முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்
துயில் மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.069.20
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமிற் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) ேவட்டம்
வாய்த்ெதன $அக.070.01

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலாக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுகுடிப் பாக்கத்துக்
$அக.070.02
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைலப்
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.070.03
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கண் அயிைல பகுக்கும்
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $அக.070.04
நம்ெமாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) முன்ேன $அக.070.05
அல வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அம்பல் தூற்ற
$அக.070.06
பலரும் ஆங்கு அறிந்தனமன்ேன இனிேய $அக.070.07
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) கூடிய பின்ைற புதுவது $அக.070.08
ெபான் வ ஞாழெலாடு
B
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) வrக்கும் $அக.070.09
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறக் கவினி மா
நBப் $அக.070.10
பாசைடக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைணக்கால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.070.11
விழவு அணி மகளி_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.070.12
ெவன் ேவற் கவுrய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முது ேகாடி $அக.070.13
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் துைற
$அக.070.14
ெவல்ேபா இராமன் அரு மைறக்கு அவித்த $அக.070.15

பல் வழ்
B ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ேபால $அக.070.16
ஒலி அவிந்தன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $அக.070.17
நிைறந்ேதாத் ேதரும் ெநஞ்செமாடு குைறந்ேதா $அக.071.01
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்ைமயின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் $அக.071.02
நயன் இல் மாக்கள் ேபால வண்டினம் $அக.071.03
சுைனப் பூ நBத்து சிைனப் பூப் படர $அக.071.04
ைம இல் மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைபெயன $அக.071.05
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறு ெபான்னின் அந்தி
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.071.06
ஐயறிவு அகற்றும் ைகயறு படேராடு $அக.071.07
அகல் இரு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அம் மஞ்சு ஈன $அக.071.08
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.071.09
காதலப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்பின் ேநாதக
$அக.071.10
ஆ அஞ உறுந அரு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சுட்டிக் $அக.071.11
கூ எஃகு எறிஞrன் அைலத்தல் ஆனாது $அக.071.12
எள் அற இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காண் மண்டிலத்து $அக.071.13
உள் ஊது ஆவியின் ைபப்பய நுணுகி $அக.071.14
மதுைக மாய்தல் ேவண்டும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.071.15

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகால்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
என் உயி $அக.071.16
விலங்கு ெவங் கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) எடுப்பத் $அக.071.17
துளங்கு மரப் புள்ளின் துறக்கும் ெபாழுேத $அக.071.18
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிழிப்பது ேபால் மின்னி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$அக.072.01
துளி தைலக்ெகாண்ட நளி ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நடுநாள் $அக.072.02
மின்மினி ெமாய்த்த முரவு வாய்ப் புற்றம்_ெப.(புற்றம்_ெப.) $அக.072.03
ெபான் எறி பிதிrன் சுடர வாங்கி $அக.072.04
குரும்பி ெகண்டும் ெபருங்ைக ஏற்ைற $அக.072.05
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ெசய் ெகால் எனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண்
$அக.072.06
ஆேற அரு மரபினேவ யாேற $அக.072.07
சுட்டுநப் பனிக்கும் சூருைட முதைலய $அக.072.08
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) மாய் நBத்தம் கல் ெபாருது
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.072.09
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து $அக.072.10
ஆடுகைழ நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அணங்குைடக் கவாஅன் $அக.072.11
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உயிப் பிணவின் வயவுப் பசி கைளஇய $அக.072.12
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட்ட
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின உழுைவ $அக.072.13

நாம நல்லராக் கதிபட உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.072.14
ேமய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கின் புலர ஈக்கும் $அக.072.15
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நடந்தன்ன வழக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.072.16
உள்ளுந உட்கும் கல் அடச் சிறு ெநறி $அக.072.17
அருள் புr ெநஞ்செமாடு எஃகு துைணயாக $அக.072.18
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) ெகாடியனும் அல்லன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.072.19
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உைடையயும் அல்ைல
நின்வயின் $அக.072.20
ஆனா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.072.21
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உைடேயேன $அக.072.22
பின்ெனாடு முடித்த மண்ணா முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) $அக.073.01
ெநய் கனி வழ்
B குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அகப்படத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.073.02
ெவருகு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேநாக்கியன்ன கதி விடுபு $அக.073.03
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) இைடமுைல
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.073.04
வணங்குறு கற்ெபாடு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாளச் சாஅய் $அக.073.05
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேநாய்த் தைலையயும் அல்ைல ெதறுவர
$அக.073.06
என் ஆகுவள்ெகால் அளியள்தான் என $அக.073.07

என் அழிபு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்ெனாடு யானும் $அக.073.08
ஆறு அன்று என்னா ேவறு அல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $அக.073.09
இருேவம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பட
தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவது $அக.073.10
காணிய வம்ேமா காதல்_அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.073.11
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பிணங்கு அrல இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகாள்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $அக.073.12
மடி பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயமான் துப்பின் $அக.073.13
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) அம் சிறுதிைனச் ேசேணான் ைகயைதப் $அக.073.14
பிடிக் ைக அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வாய்க் ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) $அக.073.15
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபாறிச் சுடrன் மின்னி
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.073.16
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) நின்றதால்
மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.073.17
விைன வலம்படுத்த ெவன்றிெயாடு மகிழ்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.074.01
ேபா வல் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலம்
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.074.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபதுறு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.074.03

குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உருவின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
மூதாய் $அக.074.04
ெபரு வழி மருங்கில் சிறு பல வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.074.05
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பதப்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வ $அக.074.06
B
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கள அrமணல் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல
தாஅய் $அக.074.07
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபாது அவிழ்க்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்
புறவில் $அக.074.08
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு இரைலக் காம_ெப.(காம_ெப.) மடப்
பிைண $அக.074.09
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் ேநாக்கம்
காண்ெதாறும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.074.10
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத வலவ கடவு எனக்
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.074.11
இன்ேற வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஆன்றிகம் பனி என
$அக.074.12
வன்புைற இன் ெசால் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல பயிற்றும் $அக.074.13
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வலித்து அைமகுெவன்மன்ேனா அல்கல்
$அக.074.14
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலெயாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகாற் $அக.074.15

கல்லாக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.074.16
வல் வாய்ச் சிறு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வருத்தாக்காேல $அக.074.17
அருள் அன்று ஆக ஆள்விைன ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.)
$அக.075.01
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என வலித்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்
காட்சியின் $அக.075.02
ைமந்து மலி உள்ளெமாடு துஞ்சல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.075.03
எr சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடற்று அைடமுதல் $அக.075.04
கr குதி மரத்த கான வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $அக.075.05
அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) முன்பின் ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.075.06
ெதான்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழற் படுக்கும் $அக.075.07
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ஆம் அறப்
புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.075.08
கல் ெநறிப் படகுவ_ஆயின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$அக.075.09
ெசயி தB ெகாள்ைக சில் ெமாழி துவ வாய் $அக.075.10
அவி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக ஆய்_இைழ மகளி_ெப.) $அக.075.11
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.075.12
ஆராக் காதெலாடு தாrைடக் குைழயாது $அக.075.13

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு விறற் கவின் உள்ளி
என்றும் $அக.075.14
இரங்குந அல்லது ெபயதந்து யாவரும் $அக.075.15
தருநரும் உளேரா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தான் என $அக.075.16
மாr_ெப.(மாr.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) மாத் தளி அன்ன $அக.075.17
அம் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஐது அைம நுசுப்பின் $அக.075.18
பல் காசு_ெப.(காசு_ெப.) நிைரத்த ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$அக.075.19
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) குறுமகள்
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.075.20
ஆனா ேநாைய ஆக யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.075.21
பிrயச் சூழ்தலும் உண்டநூ $அக.075.22
அrது ெபறு சிறப்பின் நின்வயினாேன $அக.075.23
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைன முழெவாடு மகிழ் மிகத் தூங்க $அக.076.01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) எம்
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) வந்ெதன $அக.076.02
இன் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ளின் அஃைத களிற்ெறாடு $அக.076.03
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலன் ஈயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மகிழ் இருக்ைக
$அக.076.04
அைவ புகு ெபாருந பைறயின் ஆனாது $அக.076.05
கழறுப என்ப அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அந்தில் $அக.076.06
கச்சினன்_குறி.வி.மு.(கச்சு_ெப.+இன்-ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) கழலினன்
ேதம் தா_ெப.(தா_ெப.) மாபினன் $அக.076.07

வைக அைமப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அைம ெதrயல் $அக.076.08
சுrயல் அம் ெபாருநைனக் காண்டிேரா என $அக.076.09
ஆதிமந்தி ேபதுற்று இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.076.10
சிைற பைறந்து உைரஇச் ெசங்குணக்கு
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.076.11
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ேபால $அக.076.12
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக வலித்தல்
சூழ்ந்திசின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.076.13
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பவும் ஆள்விைன
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.077.01
துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) துன்னுதல்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் $அக.077.02
பின்னின்று சூழ்ந்தைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இன்னாச் $அக.077.03
சூழ்ந்திசின் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ெவய்துற $அக.077.04
இடி உமிழ் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாங்கணும் $அக.077.05
குடி பதிப்ெபயந்த சுட்டுைட முது பாழ் $அக.077.06
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) பிணிக் குழிசி ஓைல ெகாண்மா $அக.077.07
ெபாறி கண்டு
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆவணமாக்களின் $அக.077.08

உயி திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.077.09
தறுகணாள குட தrஇ ெதறுவர $அக.077.10
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) அஞ்சுவர
இகுக்கும் $அக.077.11
கல் அதக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேபாகின் சீறூப் $அக.077.12
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைர இத்திப் புக_ெப.(புக_ெப.) படு நBழல் $அக.077.13
எல் வளி_ெப.(வளி_ெப.) அைலக்கும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூ
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.077.14
வானவன் மறவன் வணங்குவில் தடக் ைக $அக.077.15
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் $அக.077.16
ெபாருந்தா மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயத்த $அக.077.17
திருந்துஇைல எஃகம் ேபால $அக.077.18
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய தரும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) பனி வா கண்ேண $அக.077.19
நனந்தைலக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஆளி அஞ்சி $அக.078.01
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தைலத்தரூஉம் எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) கிள முன்பின்
$அக.078.02
வr ஞ]மிறு ஆக்கும் வாய் புகு கடாத்து $அக.078.03
ெபாறி நுதற் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயக்
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஒருத்தல் $அக.078.04
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணத் தடக் ைகயின் ஏமுறத்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.078.05

கடுஞ்சூல் மடப் பிடி நடுங்கும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.078.06
ேதம் பிழி நறவின் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$அக.078.07
முந்தூழ் ஆய் மல உதிர கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $அக.078.08
நBடு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துடுப்பு ஒசிய
தண்ெணன $அக.078.09
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) தூக்கும் வருபனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.)
$அக.078.10
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இல் புலம்பின் தம் ஊத் தமிய $அக.078.11
என் ஆகுவெகால் அளியதாம் என $அக.078.12
எம் விட்டு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிறிதும் $அக.078.13
உள்ளியும் அறிதிேரா ஓங்குமைலநாட $அக.078.14
உலகுடன் திrதரும் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைச $அக.078.15
வாய்ெமாழிக் கபிலன் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.078.16
ெசழுஞ் ெசய்ந் ெநல்லின் விைளகதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.078.17
தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) மலெராடு கூட்டி
$அக.078.18
யாண்டு பல கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுவயிற்
பிைழயாது $அக.078.19
ஆள் இடூஉக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம உழக்கி $அக.078.20

ஏந்துேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.078.21
கடும் பrப் புரவிக் ைக வண் பாr $அக.078.22
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைபஞ் சுைனப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.078.23
ேதம் கமழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நுதேல $அக.078.24
ேதாட் பதன் அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைக ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.079.01
கைன ெபாறி பிறப்ப நூறி விைனப்
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.079.02
கல்லுறுத்து இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்
உவப் படுவில் $அக.079.03
பா உைட மருங்கின் ஊறல் மண்டிய $அக.079.04
வன் புலம் துமியப் ேபாகி ெகாங்க $அக.079.05
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) நBக்கு
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.079.06
ேசதா எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலக் குரூஉத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $அக.079.07
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.079.08
நனந்தைல அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) நம்ெமாடு துைணப்ப $அக.079.09
வல்லாங்கு வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்னாது
அல்குவர $அக.079.10

வருந்திைன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற
$அக.079.11
வைள வாய்ப் பருந்தின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கட் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
$அக.079.12
ஆடுெதாறு கைனயும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்க் கடுந் துடிக்
$அக.079.13
ெகாடு வில் எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேகாட் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
படர $அக.079.14
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விளி பயிற்றும் நிரம்பா நBள் இைட $அக.079.15
கல் பிறங்கு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ேபாகி $அக.079.16
நில்லாப் ெபாருட் பிணிப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நBேய $அக.079.17
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
முதைலெயாடு_ெப.(முதைல_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேகாட்டுமீ ன்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.080.01
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி இட்டுச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரவின் $அக.080.02
வந்ேதாய்மன்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடற் ேசப்ப $அக.080.03
நினக்கு எவன் அrயேமா யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $அக.080.04
புண திைரப் பரப்பகம் துைழஇத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.080.05
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கற் படுபுள் ஓப்புதும் $அக.080.06
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுநB அைடகைர
$அக.080.07

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பல் மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) இைல அடும்பின் $அக.080.08
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆழி அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.080.09
இன மணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.080.10
மின் இைலப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விளங்கு இண அவிழ் ெபான் $அக.080.11
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.080.12
புன்ைனஅம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வந்தBேம $அக.080.13
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலா எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாள் வல் உளியம் $அக.081.01
ஓங்குசிைன இருப்ைபத் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பழம் முைனயின் $அக.081.02
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைளப் புற்றின் பல் கிைளச் சிதைல $அக.081.03
ஒருங்கு முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைன வாய்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாடு $அக.081.04
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ஊது குருகின் இடந்து இைர ேதரும் $அக.081.05
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண் கண் ெபாரக்
$அக.081.06

கதி ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலறுதைல ேநான்
சிைன $அக.081.07
ெநறி அயல் மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.) ஏறி புலம்பு ெகாள $அக.081.08
எறி பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) உயவும் என்றூழ் நBள் இைட $அக.081.09
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.081.10
ெசம்மல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) துரத்தலின்
கறுத்ேதா_ெப.(கறுத்ேதா_ெப.) $அக.081.11
ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) படக்
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.081.12
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் $அக.081.13
ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் கலுழ $அக.081.14
ஐய ேசறிேரா அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெபாருட்ேக $அக.081.15
ஆடு அைமக் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவி
துைள மருங்கின் $அக.082.01
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வளி_ெப.(வளி_ெப.)
குழலிைச ஆக $அக.082.02
பாடு இன் அருவிப் பனி நB இன் இைச $அக.082.03
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைம முழவின் துைத குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஆக
$அக.082.04
கணக் கைல இகுக்கும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரற் தூம்ெபாடு $அக.082.05

மைலப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ் ஆக $அக.082.06
இன் பல் இமிழ் இைச ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.082.07
மந்தி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவ மருள்வன
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.082.08
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயலி
ஆடு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $அக.082.09
நனவுப் புகு விறலியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.082.10
உருவ வல் விற் பற்றி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.082.11
ெசருச் ெசய் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெசல் ெநறி வினாஅய் $அக.082.12
புல குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனற் புைழயுைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
$அக.082.13
மல தா_ெப.(தா_ெப.) மாபன் நின்ேறாற் கண்டநூ $அக.082.14
பலதில் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவருள் $அக.082.15
ஆ இருட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) அைணெயாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.082.16
ஓ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆகுவது எவன்ெகால் $அக.082.17
நB வா கண்ெணாடு ெநகிழ் ேதாேளேன $அக.082.18
வலம் சுr மராஅத்துச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) கமழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வச்B
$அக.083.01

சுr ஆ உைளத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாலியச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.083.02
கைற அடி மடப் பிடி கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அலற $அக.083.03
களிற்றுக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஒழித்த
உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) கலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.083.04
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் மராஅத்துக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.083.05
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
நா_ெப.(நா_ெப.) அழுந்துபடப் பூட்டி $அக.083.06
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நியம மூதூ
$அக.083.07
நறவு ெநாைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் புதவுமுதற் பிணிக்கும் $அக.083.08
கல்லா இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ெபருமகன் புல்லி $அக.083.09
வியன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு ேவங்கடம்
கழியினும் $அக.083.10
ேசய என்னாது அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிகக்
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.083.11
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தனவால்தாேம
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.083.12
கூம்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நிக மல அன்ன $அக.083.13
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் எம் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) குணேன
$அக.083.14
மைலமிைசக் குைலஇய உரு ெகழு திருவில் $அக.084.01

பைண முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) வாங்கி $அக.084.02
தாழ் ெபயற் ெபரு நB வலன் ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.084.03
மாதிரம் புைதப்பப் ெபாழிதலின் காண்வர $அக.084.04
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கவினிய ஏமுறுகாைல $அக.084.05
ெநருப்பின் அன்ன சிறு கட் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $அக.084.06
அயிக்கட் படாஅத் துஞ்சு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.084.07
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
B
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மல உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.084.08
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அைடந்திருந்த அரு முைன இயவின் $அக.084.09
சீறூேராேள ஒண்ணுதல் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.084.10
எr புைர பல் மல பிறழ வாங்கி $அக.084.11
அrஞ யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கு தைலப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சூடு $அக.084.12
கள் ஆ விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) களம்ெதாறும் மறுகும் $அக.084.13
தண்ணைட தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கு ஆ எயில் $அக.084.14
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடுப்பவும்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.084.15
விைனவயின் ெபயக்கும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.084.16
புைனதா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைறேயேம $அக.084.17

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பவும்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநகிழவும் $அக.085.01
உண்ணா உயக்கெமாடு உயி ெசலச் சாஅய் $அக.085.02
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நத் துறந்ேதா $அக.085.03
அறவ_அல்ல அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எனப் பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.085.04
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.085.05
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்த
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடப் பிடி $அக.085.06
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பசி கைளஇய ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.085.07
முற்றா மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) முைள தருபு. ஊட்டும் $அக.085.08
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திைரயன் ேவங்கட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வைர $அக.085.09
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.085.10
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
B
ெபாறி வr மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $அக.085.11
நைனப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குருந்தின் நாறு சிைன
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.085.12
துைணப் பயிந்து அகவும் துைணதரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா $அக.085.13
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனத்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.085.14

பருவம்காண் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பாயின்றால்
மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.085.15
உழுந்து தைலப்ெபய்த ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) களி மிதைவ
$அக.086.01
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாற்று அமைல நிற்ப நிைர கால் $அக.086.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பந்தத் தரு
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெஞமிr $அக.086.03
மைன விளக்குறுத்து மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெதாடr_வி.எச்.(ெதாட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.086.04
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவின்ெபறுகாைல
$அக.086.05
ேகாள் கால் நBங்கிய_ெப.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $அக.086.06
ேகடு இல் விழுப் புகழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தைலவந்ெதன $அக.086.07
உச்சிக் குடத்த புத்தகல் மண்ைடய $அக.086.08
ெபாது ெசய் கம்பைல முது ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) $அக.086.09
முன்னவும் பின்னவும் முைற முைற தரத்தர $அக.086.10
புதல்வற் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிற்று $அக.086.11
வால் இைழ மகளி_ெப.) நால்வ
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.086.12
கற்பினின் வழாஅ நற் பல உதவிப் $அக.086.13
ெபற்ேறாற் ெபட்கும் பிைணைய ஆக என $அக.086.14

நBெராடு ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr $அக.086.15
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் ெநல்ெலாடு தயங்க $அக.086.16
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற $அக.086.17
கல்ெலன் சும்ைமய ெஞேரெரனப் புகுதந்து $அக.086.18
ேப இற்கிழத்தி ஆக எனத் தம தர $அக.086.19
ஓ இற் கூடிய உடன் புண கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.086.20
ெகாடும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேகாடிக் கலிங்கத்து
$அக.086.21
ஒடுங்கினள் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.086.22
முயங்கல் விருப்ெபாடு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புைத திறப்ப $அக.086.23
அஞ்சினள் உயித்தகாைல யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.086.24
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) படந்தது எஞ்சாது உைர என $அக.086.25
இன் நைக இருக்ைக பின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வினவலின்
$அக.086.26
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சூட்டு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குைழ வண் காது
துயல்வர $அக.086.27
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மலி உவைகயள்_ஆகி முகன் இகுத்து $அக.086.28
ஒய்ெயன இைறஞ்சிேயாேள மாவின் $அக.086.29
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாள் மைதஇய ேநாக்கின் $அக.086.30
ஒடுங்கு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மாஅேயாேள $அக.086.31

தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) தயி கைடந்த திரள் கால் மத்தம் $அக.087.01
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) வாய் சுைவப்ப முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.087.02
படைலப் பந்தப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.)
$அக.087.03
நல்கூ சீறூ எல்லித் தங்கி $அக.087.04
குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரச்
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $அக.087.05
தைலக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விடியற் ேபாகி முனாஅது $அக.087.06
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) கல் ெகழு குறும்பின்
$அக.087.07
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) இடங் கட் பாணி $அக.087.08
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல்ேவா
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) துண்ெணன $அக.087.09
குன்று ேச கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.087.10
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நBடு உழந்தைனமன்ேன அதனால் $அக.087.11
உவ இனி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ைம அற $அக.087.12
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) சுட
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகச் $அக.087.13
சுணங்கு அணி வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.087.14

தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.087.15
நBள் அைம வனப்பின் ேதாளுமா அைணந்ேத $அக.087.16
முைதச் சுவற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூrச்
ெசந்திைன $அக.088.01
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வணப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) பாங்கப்
$அக.088.02
பகுவாய்ப் பல்லிப் பாடு ஓத்து குறுகும் $அக.088.03
புருைவப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.088.04
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) ைகக் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.)
கழுதுமிைசக் ெகாளஇய
B
$அக.088.05
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுட விளக்கம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$அக.088.06
நடுங்கு துய கைளந்த நன்னராளன் $அக.088.07
ெசன்றனன்ெகால்ேலா தாேன குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.088.08
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைனக் $அக.088.09
கவுள் மலிபு இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காம_ெப.(காம_ெப.) கடாஅம் $அக.088.10

இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைறத் ெதாழுதி
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாழ் ெசத்து $அக.088.11
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் விட_ெப.(விட_ெப.) அைள அசுணம்
ஓக்கும் $அக.088.12
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அமல் இறும்பில் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) படத் துவன்றி
$அக.088.13
ெகாடு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உளியம் ெகண்டும் $அக.088.14
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு ெநறிேய $அக.088.15
ெதறு கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) நடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காய்தலின் $அக.089.01
உறு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓடு ேத நனந்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $அக.089.02
உருத்து எழு குரல குடிைஞச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $அக.089.03
புல்_ெப.(புல்_ெப.) சாய் விடரகம்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைரய $அக.089.04
கல் எறி இைசயின்
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண்
$அக.089.05
சிள்வடு
B கறங்கும் சிறிஇைல ேவலத்து $அக.089.06
ஊழுறு விைளெநற்று உதிர காழிய $அக.089.07
கவ்ைவப் பரப்பின் ெவவ் உவப்பு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.089.08
களr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மருங்கின் $அக.089.09

விள ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வங்குசிைல
B
மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.089.10
ைம படு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மலிர வாட்டி
$அக.089.11
ெபாைற மலி கழுைத ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைர
தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.089.12
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயவ
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமித்த $அக.089.13
படு புலாக் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞாட்பில்
துடி இகுத்து $அக.089.14
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெதறுத்த
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) வலத்த $அக.089.15
வில் ெகழு குறும்பில் ேகாள் முைற பகுக்கும் $அக.089.16
ெகால்ைல இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ெநடிய என்னாது
$அக.089.17
ெமல்ெலன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)ஏக $அக.089.18
வல்லுநள்ெகால்ேலா தாேன ேதம்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.089.19
அளவுறு தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பால் அைலப்பவும் உண்ணாள் $அக.089.20
இடு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) பந்தருள் இயலும் $அக.089.21
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாஅேயாேள $அக.089.22
மூத்ேதா அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
$அக.090.01

இைளேயா ஆடும் வrமைன
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.090.02
தைள அவிழ் தாைழக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.090.03
சில் ெசவித்து ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) அல எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.090.04
இல்வயிற் ெசறித்தைம
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.090.05
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) வருத்தா அம் பகட்டு மாபின் $அக.090.06
ெதருமரல் உள்ளெமாடு
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நின்வயின்
$அக.090.07
நBங்குக_வியங்.வி.மு.(நBங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யாங்ஙனம் ெமாழிேகா $அக.090.08
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறற் கடவுட் ெசல்லூக் குணாஅது $அக.090.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முழக்கிற்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாண_ெப.(யாண_ெப.)
$அக.090.10
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடுவுைட முகத்த
$அக.090.11
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கட் ேகாச நியமம்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.090.12
உறும் எனக் ெகாள்குந_அல்ல $அக.090.13

நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ பாசிைழ விைலேய
$அக.090.14
விளங்குபகல் உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $அக.091.01
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு மா மைல பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகடத் ெதறுதலின்
$அக.091.02
அருவி ஆன்ற ெபரு வைர மருங்கில் $அக.091.03
சூச் சுைன துைழஇ நBப்பயம் காணாது $அக.091.04
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.091.05
ஓய் பசிப் பிடிெயாடு ஒருதிறன்
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.091.06
ேவய் கண் உைடந்த ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அவி நனந்தைல $அக.091.07
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயின்
அகன்றன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.091.08
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேப அன்பின ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகழ் $அக.091.09
இரைல
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரல்
உய பதுக்ைகக் $அக.091.10
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) களவு_ெப.(களவு_ெப.)
உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.091.11
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.091.12
விசிபிணி முழவின் குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) காப்ப $அக.091.13

பசி என அறியாப் பைண பயில் இருக்ைக $அக.091.14
தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முைனயின் $அக.091.15
முடம் முதி பலவின் ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.091.16
குடநாடு ெபறினும் தவிரல $அக.091.17
மடமான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.091.18
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல அடுக்கம் கண்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னி $அக.092.01
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.092.02
குஞ்சரம் நடுங்கத் தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகாடு
வrச் $அக.092.03
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புலி_ெப.(புலி_ெப.) குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.092.04
வாரல் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ஐய ேந
இைற $அக.092.05
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதான் இவளும்
யானும் $அக.092.06
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கண்ணினம் திைனேய நாைள $அக.092.07
மந்தியும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பின் $அக.092.08

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண் $அக.092.09
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பல் அருவித் தாழ்நB ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
$அக.092.10
உருமுச் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந்த உரன் அழி
பாம்பின் $அக.092.11
திருமணி விளக்கின் ெபறுகுைவ $அக.092.12
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ஏமுறு துயிேல $அக.092.13
ேகள் ேகடு ஊன்றவும் கிைளஞ ஆரவும் $அக.093.01
ேகள் அல் ேகளி ெகழB இயின ஒழுகவும் $அக.093.02
ஆள்விைனக்கு எதிrய ஊக்கெமாடு புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.093.03
ஆரங் கண்ணி அடுேபாச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.093.04
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவ உறந்ைத அன்ன
$அக.093.05
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.093.06
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெசய்விைன முற்றினம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.093.07
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) பல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முரண் ெகாள் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.093.08
வாடா ேவம்பின் வழுதி கூடல் $அக.093.09

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அங்காடி
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.093.10
நBள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாஅேயாெளாடு
$அக.093.11
வைர குயின்றன்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக
$அக.093.12
நுைர முகந்தன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக
$அக.093.13
நிவந்த பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுட விளக்கத்து
$அக.093.14
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பூண் வடுப் ெபாறிப்ப
$அக.093.15
முயங்குகம் ெசன்ேமா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) வr
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.093.16
வயம் திகழ்பு இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாய் புகு கடாஅத்து $அக.093.17
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெமாய்ம்ெபாடு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) எறியாக் குறுகி
$அக.093.18
ஆள் ேகாள் பிைழயா அஞ்சுவரு தடக் ைக $அக.093.19
கடும் பகட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $அக.093.20
திரு மா வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகக் கருவூ முன்துைற $அக.093.21
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நB உய கைரக் குைவஇய $அக.093.22
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆன்ெபாருைந மணலினும் பலேவ $அக.093.23
ேதம் படு சிமயப் பாங்கப் பம்பிய $அக.094.01

குைவ இைல முசுண்ைட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூக் குைழய $அக.094.02
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எனப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பானாட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.094.03
மறித் துரூஉத் ெதாகுத்த பறிப் புற இைடயன் $அக.094.04
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ேதான்றிெயாடு
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.094.05
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படத் ெதாடுத்த நB வா கண்ணியன் $அக.094.06
ஐது படு ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) அங்ைக
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.094.07
குறு நr உளம்பும் கூ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விளி
$அக.094.08
சிறு கட் பன்றிப் ெபரு நிைர கடிய $அக.094.09
முைதப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
நிைனத்திருந்து ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.094.10
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு ஓைசெயாடு ஒருங்கு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.094.11
வன் புலக் காட்டு நாட்டதுேவ அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.094.12
ஆவம் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $அக.094.13
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) திருந்திைழ ஊேர
$அக.094.14
ைபபயப் பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
நுதலும் சாஅய் $அக.095.01

ஐது ஆகின்று என் தளி புைர ேமனியும் $அக.095.02
பலரும் அறியத் திகழ்தரும் அவலமும் $அக.095.03
உயி ெகாடு கழியின் அல்லைத நிைனயின் $அக.095.04
எவேனா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாrகால் $அக.095.05
ெபாகுட்டு அைர இருப்ைபக் குவிகுைலக்
கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.095.06
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ஒப்பின் தூம்புைடத் திரள் வ $அக.095.07
B
ஆறு ெசல் வம்பல நBள் இைட
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.095.08
ஈனல் எண்கின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.095.09
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பல கடந்ேதாக்கு இரங்குப என்னா $அக.095.10
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ேமவல_ஆகி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
$அக.095.11
நிைரயப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) இன்னா கூறுவ $அக.095.12
புைரயஅல்ல என் மகட்கு எனப் பைரஇ $அக.095.13
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறிய ெகாள்ைக
$அக.095.14
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) முன்ன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என் இதற் படேல $அக.095.15
நறவு உண் மண்ைட நுடக்கலின் இறவுக்
கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.096.01
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டுமுதல் ெதறிக்கும் $அக.096.02

பழனப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அைடகைரப் பிரம்பின் $அக.096.03
அர வாய் அன்ன அம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $அக.096.04
அருவி ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அகல் அைட துடக்கி $அக.096.05
அைசவரல் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) தூக்கலின் ஊதுஉைல $அக.096.06
விைச வாங்கு ேதாலின் வங்குபு
B
ெஞகிழும் $அக.096.07
கழனிஅம் படப்ைபக் காஞ்சி ஊர $அக.096.08
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஆயத்துள்ளும்
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.096.09
ெகாண்டைன என்ப ஓ குறுமகள் அதுேவ $அக.096.10
ெசம்ெபாற் சிலம்பின் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறங்கின் $அக.096.11
அம் கலுழ் மாைம அஃைத தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $அக.096.12
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அடு ேபாச்
ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.096.13
ெவண்ெணல் ைவப்பின் பருவூப் பறந்தைல $அக.096.14
இரு ெபரு ேவந்தரும் ெபாருது களத்து
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.096.15
ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற $அக.096.16
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கவ கம்பைல ேபால $அக.096.17
அல ஆகின்றது பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) வாய்ப் பட்ேட $அக.096.18
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) அம் காட்ட புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அம் ெபாறிக் கைல
$அக.097.01

வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உறல் அம் ேகாடு உதிர வலம்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.097.02
புலவுப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலவுக் கழி கடு முைட $அக.097.03
இரவுக் குறும்பு அலற நூறி நிைர பகுத்து $அக.097.04
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் முடுக்கத் திற்றி ெகண்டும் $அக.097.05
ெகாைல வில் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ேபால பலவுடன் $அக.097.06
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எருைவெயாடு
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுக்கும் $அக.097.07
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிேயாக்கு அல்கலும்
$அக.097.08
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) இறும்பின்
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.097.09
நுணங்கு கண் சிறு ேகால் வணங்குஇைற மகளிெராடு $அக.097.10
அகவுநப் புரந்த அன்பின் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
$அக.097.11
நறவு மகிழ் இருக்ைக நன்னன் ேவண்மான் $அக.097.12
வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வியலூ அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.097.13
அலமுைல ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.097.14
ஆழல் என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாழ என் $அக.097.15

கண் பனி நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிேதா குரவு
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.097.16
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.)
நBங்கிய_ெப.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பத ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $அக.097.17
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அவி வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அகல்யாற்று
அைடகைர $அக.097.18
துைற அணி மருதெமாடு இகல் ெகாள
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.097.19
கலிழ் தளி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைன மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) $அக.097.20
இண தைத புதுப் பூ நிைரத்த ெபாங்க $அக.097.21
புைக புைர அம் மஞ்சு ஊர $அக.097.22
நுக குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அகவும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ேபாக்ேக
$அக.097.23
பனி வைர நிவந்த பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு கவாஅன் $அக.098.01
துனி இல் ெகாள்ைகெயாடு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.098.02
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இன்னாஆக $அக.098.03
முனிதக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) $அக.098.04
சூ உைற ெவற்பன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறத்
தணிதல்_ெதா.ெப.(தணி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.098.05
அறிநதனள் அல்லள் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வாேகால்
$அக.098.06

ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு எல் வைள
ெநகிழ்ந்தைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.098.07
ைகயறு ெநஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்ப் $அக.098.08
ெபாய் வல் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பிரப்பு உளபு
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.098.09
முருகன் ஆ அணங்கு என்றலின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசத்து
$அக.098.10
ஓவத்தன்ன விைன புைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $அக.098.11
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆய் மாண் கவின்
$அக.098.12
பண்ைடயின் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
மகட்கு எனப் பைரஇ $அக.098.13
கூடு ெகாள் இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) களன்
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.098.14
ஆடு அணி அயந்த அகன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பந்த $அக.098.15
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேபாழ் கடம்ெபாடு
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் சீ $அக.098.16
ஐது அைம பாணி இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைகெபயரா
$அக.098.17
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
$அக.098.18
ெவறி அய வியன் களம் ெபாற்ப வல்ேலான் $அக.098.19
ெபாறி அைம பாைவயின் தூங்கல்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.098.20

என் ஆம்ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.098.21
ைமயற் ெபண்டிக்கு ெநாவ்வல் ஆக $அக.098.22
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னும் வாடிய
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $அக.098.23
பண்ைடயின் சிறவாதுஆயின் இம் மைற $அக.098.24
அல ஆகாைமேயா அrேத அஃதான்று $அக.098.25
அறிவ உறுவிய அல்லல் கண்டருளி $அக.098.26
ெவறி கமழ் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) நல்குவெனனிேன
$அக.098.27
ெசறிெதாடி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லலும்
பிறிது எனக் $அக.098.28
கான் ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.098.29
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உயிவாழ்தல் அதனினும் அrேத $அக.098.30
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr வயமான் ேகாள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) அன்ன
$அக.099.01
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முைக
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
முதி முருக்கின் $அக.099.02
சிதரல் ெசம்மல் தாஅய் மத எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $அக.099.03
மாண் இைழ மகளி_ெப.) பூணுைட முைலயின் $அக.099.04
முைக பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாங்கெமாடு அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைன
$அக.099.05

அதிரல் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) $அக.099.06
உதிவ அம்
B
சிைன தாஅய் எதி வ $அக.099.07
B
மராஅ மலெராடு விராஅய் பராஅம் $அக.099.08
அணங்குைட நகrன் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூவின் $அக.099.09
நன்ேற கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நயவரும் அம்ம $அக.099.10
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) வாழிேயா
குறுமகள் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $அக.099.11
அடு களம் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) சிைத மருப்பின் $அக.099.12
பிடி மிைட களிற்றின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.099.13
குறு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துைணய குன்றமும் உைடத்ேத $அக.099.14
அைரயுற்று அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நBவி $அக.100.01
புைரயப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாபிைன $அக.100.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வடுக் ெகாள
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.100.03
எல்லினில் ெபயதல் எனக்குமா இனிேத $அக.100.04
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைர முழக்கெமாடு இயக்கு அவிந்திருந்த
$அக.100.05

ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) இரவின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.100.06
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்பவ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட $அக.100.07
ஓடாப் பூட்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
$அக.100.08
ஆடு இயல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அணி
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.100.09
ஓைட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட ஒப்பத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.100.10
பாடுநத் ெதாடுத்த ைக வண் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $அக.100.11
பrயுைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதப் ெபrயன் விrஇணப் $அக.100.12
புன்ைனஅம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புறந்ைத முன்துைற $அக.100.13
வம்ப நாைரஇனன் ஒலித்தன்ன $அக.100.14
அம்பல் வாய்த்த ெதய்ய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புல $அக.100.15
ைவகுறு விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ேபாகிய எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
$அக.100.16
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல மாந்தும்
$அக.100.17
ைகைத அம் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) எம் அழுங்கல் ஊேர $அக.100.18
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இம்ைம $அக.101.01
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய் மருங்கில் தBது_ெப.(தBது_ெப.) இல் என்னும்
$அக.101.02

ெதான்றுபடு பழெமாழி இன்று ெபாய்த்தன்றுெகால் $அக.101.03
தக மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏய்ப்பச் சுற்றுபு சுrந்த $அக.101.04
சுவல் மாய் பித்ைத ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.101.05
வாய்ப் பைக கடியும் மண்ெணாடு கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $அக.101.06
தBப் படு சிறு ேகால் வில்ெலாடு பற்றி $அக.101.07
நுைர ெதr மத்தம் ெகாள Bஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைரப் புறத்து $அக.101.08
அடி புைத ெதாடுேதால் பைறய ஏகி $அக.101.09
கடி புலம் கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்றுைடக்
ெகாள்ைளய $அக.101.10
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தைலெபயக்கும் நனந்தைலப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டு $அக.101.11
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் ேபால $அக.101.12
பகலிைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $அக.101.13
உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அவிபு உளrய
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) $அக.101.14
புன் கால் முருங்ைக ஊழ் கழி பல் மல $அக.101.15
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா ஆலியின் தாவன
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.101.16
பனி படு பல் மைல இறந்ேதாக்கு $அக.101.17
முனிதகு பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசய்தன்ேறாஇலேம $அக.101.18

உைளமான் துப்பின் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) திைனப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனத்துக் $அக.102.01
கழுதில் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) பிழி
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வதிந்ெதன $அக.102.02
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்தின் ஊரல்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பு $அக.102.03
ஐது வரல் அைசவளி ஆற்ற ைக ெபயரா $அக.102.04
ஒலியல் வா மயி_ெப.(மயி_ெப.) உளrனள் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
$அக.102.05
ெபரு வைர மருங்கில் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.102.06
குரலும் ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.)
நிைலயினும் ெபயராது $அக.102.07
படாஅப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் பாடு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒய்ெயன $அக.102.08
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) மழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.102.09
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாபின் அr ஞ]மிறு
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.102.10
தாரன் கண்ணியன் எஃகுைட வலத்தன் $அக.102.11
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்பி ைபெயன $அக.102.12
வழாக்
B
கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) அைசயினன் புகுதந்து $அக.102.13
உயங்கு பட அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.102.14
இன் ெசால் அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபயந்தனன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.102.15
இன்று எவன்ெகால்ேலா கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(
)+கும்_தன்.பன்.) மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $அக.102.16
நல்காைமயின் அம்பல் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.102.17
ஒருங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்பின்
$அக.102.18
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சூழ் ஓதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதற் பசப்ேப
$அக.102.19
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அறு நனந்தைல எழால் ஏறு
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.103.01
கதித்த ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நுணங்கு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாவின்
$அக.103.02
விதித்த ேபாலும் அம் நுண் பல் ெபாறி $அக.103.03
காம_ெப.(காம_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ேசப்ப
$அக.103.04
முளி அrல் புலம்பப் ேபாகி முனாஅது $அக.103.05
முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) அைடந்திருந்த மூr மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.)
$அக.103.06
அத பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ ெகழு சிறுகுடி
$அக.103.07

உைறயுந ேபாகிய ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நிைல வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
மைன $அக.103.08
இைற நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறப் புலம்பு அயா
உயிக்கும் $அக.103.09
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தம்வயின் $அக.103.10
ஈண்டு விைன மருங்கின் மீ ண்டநூமன் என $அக.103.11
நள்ெளன் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவுத்துைண ஆக
$அக.103.12
நம்ெமாடு பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ேநான்று தம்ெமாடு $அக.103.13
தாேன ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலனும்
$அக.103.14
நல்காெகால்ேலா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நயந்திசிேனாேர $அக.103.15
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விைன முடித்தகாைல ேதம்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.104.01
இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புறவின் $அக.104.02
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலவன் $அக.104.03
வள்பு வலித்து ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லது
முள்_ெப.(முள்_ெப.) உறின் $அக.104.04
முந்நB மண்டிலம் ஆதி
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.104.05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நால்கு
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும் பr
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.104.06

வாங்குசிைன ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறி புதல
$அக.104.07
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அவைரப் ெபாய் அதள் அன்ன
$அக.104.08
உள் இல் வயிற்ற ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மறி $அக.104.09
மாழ்கியன்ன தாழ் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவிய $அக.104.10
புன் தைலச் சிறாேராடு உகளி மன்றுைழக் $அக.104.11
கைவ இைல ஆrன் அம் குைழ கறிக்கும் $அக.104.12
சீறூ பல பிறக்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.104.13
இனிது ெசய்தைனயால் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) $அக.104.14
பனி வா கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.104.15
ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrைவ கூந்தற் $அக.104.16
ேபாது குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவய்தந்ேதாேய $அக.104.17
அகல் அைற மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) அரும்பு முதி
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.105.01
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைலத் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமல்ெலன $அக.105.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
தற்பாராட்ட $அக.105.03

யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வல்லுநள்ெகால் தாேன ேதம்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.105.04
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் மண்ைட தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பால் ஏந்தி
$அக.105.05
ஈனாத் தாய_ெப.(தாய_ெப.) மடுப்பவும் உண்ணாள் $அக.105.06
நிழற் கயத்தன்ன நBள் நக வைரப்பின் $அக.105.07
எம்முைடச் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) உள்ளாள் ெபாய்ம்
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.105.08
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) புைடப்பன்ன பாணிப் பல் அடிச் $அக.105.09
சில் பrக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழினி
$அக.105.10
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துப்பின் விடுெதாழில் முடிமா $அக.105.11
கைன எr நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் காய்
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $அக.105.12
விைன வல் அம்பின் விழுத் ெதாைட மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.105.13
ேதம் பிழி நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கள் மகிழின் முைன
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.105.14
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுைரய ஏற்றினம் தரூஉம்
$அக.105.15
முைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) திறந்த ேவனிற் $அக.105.16
பைக தைலமணந்த பல் அதச் ெசலேவ $அக.105.17
எr அைகந்தன்ன தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.106.01
ெபாr அைகந்தன்ன ெபாங்கு பல் சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $அக.106.02

ெவறி ெகாள் பாசைட உணஇய
B
ைபப்பயப் $அக.106.03
பைற தபு_வி.(தபு_வி.) முது சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) அைசபு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.106.04
துைறேகழ் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாழுநைன $அக.106.05
நம்ெமாடு புலக்கும் என்ப நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $அக.106.06
ெசய்யாம்_ஆயினும் உய்யாைமயின் $அக.106.07
ெசறிெதாடி ெதளிப்ப வசி
B சிறிது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $அக.106.08
உலமந்து வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.106.09
ஒளிறு வாட் தாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன் $அக.106.10
ெவளிறு இல் கற்பின் மண்டு அம அடுெதாறும் $அக.106.11
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெபறு வல்சிப் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) எறியும்
$அக.106.12
தண்ணுைமக் கண்ணின் அைலஇய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வயிேற
$அக.106.13
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ெசலவு அயரக் ேகட்ெடாறும் பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.107.01
அன்பின் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அயாஅப் ெபாைற
ெமலிந்த_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.107.02
என் அகத்து இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) கைளமா நின்ெனாடு $அக.107.03
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கல் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைறக் கிடப்பி வயிறு
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $அக.107.04

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏற்றுமான் உணங்கல்
$அக.107.05
ெநறி ெசல் வம்பல உவந்தன ஆங்கண் $அக.107.06
ஆன் நிைலப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) அைள
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட $அக.107.08
வால் நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) உருக்கிய வாஅல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ேசாறு $அக.107.09
புக_ெப.(புக_ெப.) அைரத் ேதக்கின் அகல் இைல மாந்தும் $அக.107.10
கல்லா நBள் ெமாழிக் கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) வடுக $அக.107.11
வல் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அரு முைன
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல்லாந்து $அக.107.12
உகு மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஊறு அஞ்சும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காற் பட்டத்து
$அக.107.13
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.107.14
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித்து
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரனுைட ேநான்
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) $அக.107.15
அம் குைழ இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) அைற வாய் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
புழல் $அக.107.16
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உைளச் சிறாஅ வில்லின்
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.107.17
மைர கடிந்து ஊட்டும் வைரஅகச் சீ றூ $அக.107.18
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இன் துைணஆகி காைலப் $அக.107.19

பசு_ெப.(பசு_ெப.) நைன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வப்B பரூஉப் பரல் உைறப்ப
$அக.107.20
மண மைன கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.107.21
துைண ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி என் ேதாழியும் வருேம $அக.107.22
புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) அருளலும் உணந்ேதாக்கு $அக.108.01
ஒத்தன்றுமன்னால் எவன்ெகால் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $அக.108.02
வைரமுதல் சிதறிய ைவ ேபால் யாைனப் $அக.108.03
புக_ெப.(புக_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாருத புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நB
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $அக.108.04
பளிங்கு ெசாrவது ேபால் பாைற
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.108.05
கா கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் $அக.108.06
விடுெபாறி ெஞகிழியின் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பட மின்னி $அக.108.07
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.108.08
ஆ உயித் துப்பின் ேகாள் மா
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.108.09
இருளிைடத் தமியன் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
யாவதும் $அக.108.10
அருளான் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல் $அக.108.11
விரவுப் ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெவrஇ அரவின் $அக.108.12

அணங்குைட அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைப
விrப்பைவேபால் $அக.108.13
காயா ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன ேதாய நBடிப் $அக.108.14
பல் துடுப்பு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கு
குைலக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $அக.108.15
அணி மல நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
$அக.108.16
ைக ஆடு வட்டின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.108.17
ைம ஆடு ெசன்னிய மைலகிழேவாேன $அக.108.18
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல உண்கண்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் $அக.109.01
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைசத்தன்ன இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $அக.109.02
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $அக.109.03
ேகாடு உழு களிற்றின் ெதாழுதி ஈண்டிக் $அக.109.04
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கால்யாத்த நBடு மரச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
$அக.109.05
விைழ ெவளில் ஆடும் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள நனந்தைல $அக.109.06
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நுைன அம்பின் விைச
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்ந்ேதா
B
$அக.109.07
எண்ணு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவல் இடு பதுக்ைகச்
$அக.109.08

சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெகழு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேகாட்பால் பட்ெடன
$அக.109.09
வழங்குந மடிந்த அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $அக.109.10
ைகப்ெபாருள் இல்ைலஆயினும் ெமய்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.109.11
இன் உயி ெசகாஅ விட்டு அகல் தப்பற்குப் $அக.109.12
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) மருப்ெபாடு வr
அதள் இறுக்கும் $அக.109.13
அறன் இல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆளும் $அக.109.14
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உறு குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பல விலங்கினேவ
$அக.109.15
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அறியினும் அறிக அலவாய்
$அக.110.01
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேகட்பினும் ேகட்க
$அக.110.02
பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) அறியக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.110.03
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சுழிப் புகாஅத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.110.04
கடுஞ் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) தருகுவன் நினக்ேக கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
$அக.110.05
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ஆயெமாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடன்
ஆடியும் $அக.110.06
சிற்றில் இைழத்தும் சிறு ேசாறு குைவஇயும் $அக.110.07

வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) சிறிது $அக.110.08
இருந்தனமாக எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.110.09
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மட நல்lேர
$அக.110.10
எல்லும் எல்லின்று அைசவு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைடேயன் $அக.110.11
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைலப் பரப்பின் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) உண்டு
யானும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $அக.110.12
கல்ெலன் சிறுகுடித் தங்கின்_நி.எச்.(தங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று எவேனா
$அக.110.13
என ெமாழிந்தனேன ஒருவன். அவற் கண்டு $அக.110.14
இைறஞ்சிய முகத்ெதம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசபு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.110.15
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நுமக்கு உrய அல்ல
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.110.16
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) என்றனம் இழுெமன
$அக.110.17
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாவாய்
ேதான்றுவ $அக.110.18
காணாேமா எனக் காலின் சிைதயா $அக.110.19
நில்லாது ெபயந்த பல்ேலாருள்ளும் $அக.110.20
என்ேன குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கெமாடு
நன்னுதால் $அக.110.21

ஒழிேகா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என அழிதகக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.110.22
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபயக என்ன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.110.23
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக் ெகாடிஞ்சி பற்றி $அக.110.24
நின்ேறான் ேபாலும் என்றும் என் மகட்ேக $அக.110.25
உள் ஆங்கு உவத்தல் ெசல்லா கறுத்ேதா_ெப.(கறுத்ேதா_ெப.) $அக.111.01
எள்ளல் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏஎச் ெசால் நாணி $அக.111.02
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அரச $அக.111.03
யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துகிற்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால $அக.111.04
அலந்தைல ெஞைமயத்து வலந்த சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) $அக.111.05
ஓைடக் குன்றத்துக் ேகாைடெயாடு துயல்வர $அக.111.06
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மம்ம பல உடன்
$அக.111.07
ஓய்களிறு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாயுைட
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக $அக.111.08
ெதாகுெசாற் ேகாடிய தூம்பின் உயிக்கும் $அக.111.09
அத்தக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) அட்ட நற் ேகாள் $அக.111.10
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ஏற்ைற கம்ெமன ஈப்ப $அக.111.11

குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆரும் எருைவச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி
$அக.111.12
மண்டு அம அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) எல்லிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.111.13
புண் ேத விளக்கின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.111.14
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $அக.111.15
கூனல் எண்கின் குறு நைடத் ெதாழுதி $அக.112.01
சிதைல ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிைலப் புற்றின் $அக.112.02
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புைன ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாடு உைடய
வாங்கி $அக.112.03
இைர நைசஇப்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அைரநாட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.112.04
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி வயவுப் பிணப்
பசித்ெதன மறப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) $அக.112.05
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட்டுக்
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.112.06
பனி இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எமியம் என்னாய்
$அக.112.07
தBங்கு ெசய்தைனேய ஈங்கு வந்ேதாேய $அக.112.08
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைடப்படின் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வாழாள்
$அக.112.09
ேதாளிைட முயக்கம் நBயும் ெவய்ைய $அக.112.10
கழியக் காதல_ஆயினும் சான்ேறா $அக.112.11

பழிெயாடு வரூஉம் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெவஃகா $அக.112.12
வைரயின் எவேனா வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய்
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.112.13
கணக் கைல இகுக்கும் கறி இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சிலம்பின்
$அக.112.14
மணப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புணந்தைம
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $அக.112.15
ெதான்று இயல் மரபின் மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அயர $அக.112.16
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ேகாள் ஒழுக்கம் கண் ெகாள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.112.17
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) விருந்தினம் ேபால
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.112.18
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடுக்கமும்
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.112.19
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அல் காைலயும் நட்பின் ேகாடா $அக.113.01
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிப்படூஉம் திrபு இல்
சூழ்ச்சியின் $அக.113.02
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி அகவுந ெபருமகன் $அக.113.03
மா வசு
B வண் மகிழ் அஃைத
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.113.04
காப்புக் ைகந்நிறுத்த பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேகாச $அக.113.05
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கள்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநய்தல்_அம்
ெசறுவின் $அக.113.06

வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு அன்ன என்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.113.07
அழுங்கல் மூதூ அல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரற்ற $அக.113.08
நல்காது துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) என்றும் $அக.113.09
கல் ெபாரூஉ ெமலியாப் பரட்டின் ேநான் அடி $அக.113.10
அகல்சூல் அம் சுைரப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல்சிய $அக.113.11
இகந்தன_ஆயினும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பாத்துப்
பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) $அக.113.12
ஓம்பின உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூழ்
ெகழு குறும்பில் $அக.113.13
குைவ இமில் விைடய ேவற்று ஆ ஒய்யும் $அக.113.14
கைன இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுருைணக் கனி காழ்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.113.15
விழவு அயந்தன்ன ெகாழும் பல் திற்றி $அக.113.16
எழாஅப் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.113.17
ெநறி ெசல் வம்பலக் ெகான்ற ெதவ்வ $அக.113.18
எறிபைட கழB இய ேசயrச் சில் நB $அக.113.19
அறுதுைற அயி மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) படுகைரப் ேபாகி $அக.113.20
ேசய என்றலின் சிறுைம உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்
$அக.113.21

ைகயறு ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.113.22
அழாஅம் உைறதலும் உrயம் பராைர $அக.113.23
அலங்கல் அம் சிைனக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) புல்ெலனப் $அக.113.24
புலம் ெபய மருங்கில் புள்_ெப.(புள்_ெப.) எழுந்தாங்கு $அக.113.25
ெமய் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஒழியப் ேபாகி
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.113.26
ெசய்விைன மருங்கில் ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
என் உயிேர $அக.113.27
ேகளாய் எல்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $அக.114.01
ெவறி அய களத்துச் சிறு பல தாஅய $அக.114.02
விரவு வ உைறத்த
B
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புறவின்
$அக.114.03
உரவுக் கதி மழுங்கிய_ெப.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் ேச
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $அக.114.04
அரவு நுங்கு மதியின் ஐெயன மைறயும் $அக.114.05
சிறு புன் மாைலயும் உள்ளா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என
$அக.114.06
நப் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.114.07
நூல் அறி வலவ கடவுமதி உவக்காண் $அக.114.08
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் புrைச $அக.114.09

யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ெகாள்பவ நாட்டிய நளி சுட $அக.114.10
வானக மீ னின் விளங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.114.11
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக் காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூத் $அக.114.12
திருநக அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாசு இல்
கற்பின் $அக.114.13
அr மத மைழக் கண் அைம புைர பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.114.14
அணங்கு சால் அrைவையக்
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $அக.114.15
ெபாலம்பைடக் கலி மாப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதேர $அக.114.16
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழவின்
அஞ்சுவரு மூதூப் $அக.115.01
பழி இல_ஆயினும் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புறங்கூறும் $அக.115.02
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகிய ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் $அக.115.03
ேசrஅம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) எள்ளினும் எள்ளுக
$அக.115.04
நுண் பூண் எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) குட நாட்டன்ன என் $அக.115.05
ஆய்நலம் ெதாைலயினும் ெதாைலக என்றும் $அக.115.06
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இலராக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $அக.115.07
எவ்வி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
B
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
B
ெசருவில்
பாண_ெப.(பாண_ெப.) $அக.115.08
ைகெதாழு மரபின் முன் பrத்து இடூஉப் பழிச்சிய $அக.115.09

வள் உயி வண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அன்ன ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
இணச் $அக.115.10
சுடப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ஊழுறு
விைளெநற்று $அக.115.11
அைறமிைசத் தாஅம் அத்த நBளிைட $அக.115.12
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) மருள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாட்டு
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.115.13
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி $அக.115.14
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.115.15
நன்ன ஆய்கவின் ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு $அக.115.16
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நBத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்பிணிக்
$அக.115.17
கூடாைமயின் நBடிேயாேர $அக.115.18
எr அைகந்தன்ன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இைட இைட $அக.116.01
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால்
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) $அக.116.02
கள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுகும் சாகாடு
அளற்று உறின் $அக.116.03
ஆய் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அடுக்கும் பாய்புனல் ஊர $அக.116.04
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைலமன்ற ெபாr எனப்
$அக.116.05

புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) அவிழ் அகன்துைறப்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.116.06
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலக்காண் வரும் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.116.07
மாைழ ேநாக்கின் காழ் இயல் வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.116.08
எஃகுைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒருத்திெயாடு_ெப.(ஒருத்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.)
$அக.116.09
ைவகுபுனல் அயந்தைன என்ப அதுேவ $அக.116.10
ெபாய் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாதிந்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கரப்பவும்
ைகயிகந்து $அக.116.11
அல ஆகின்றால் தாேன மலதா $அக.116.12
ைம அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மறப் ேபாச் ெசழியன் $அக.116.13
ெபாய்யா விழவின் கூடற் பறந்தைல $அக.116.14
உடன் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரு ெபரு
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $அக.116.15
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மருள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட கலங்கத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.116.16
இரங்குஇைச முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.116.17
ஓடுபுறம் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற
$அக.116.18
ஆடு ெகாள் வியன் களத்து ஆப்பினும் ெபrேத $அக.116.19

ெமௗவெலாடு மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) மாக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ெநாச்சியும் $அக.117.01
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஆயமும்
உள்ளாள் $அக.117.02
ஏதிலன் ெபாய்ம்ெமாழி நம்பி ஏ விைன $அக.117.03
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு திரு நக புலம்பப் ேபாகி $அக.117.04
ெவருவரு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ஆங்கண் அருள்வர $அக.117.05
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) ஏறி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் $அக.117.06
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பயிரும் பாழ் நாட்டு
ஆங்கண் $அக.117.07
ெபாலந்ெதாடி ெதளிப்ப வசி
B ேசவடிச்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ச்_ஒற்.)
$அக.117.08
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நக இயலிச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் மகட்ேக $அக.117.09
சாந்து உள வண குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாr வைகவகுத்து $அக.117.10
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாது துைணப்ப தகரம் மண்ணாள் $அக.117.11
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஓரன்ன தைக ெவங் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$அக.117.12
ெவறி கமழ் பல் மல புைனயப் பின்னுவிட $அக.117.13
சிறுபுறம் புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநறிபு
தாழ்ந்தனெகால் $அக.117.14
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) ஊழுறு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பழம் $அக.117.15

ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.)
பாப்ெபாடு கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.117.16
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்யா
யாண_ெப.(யாண_ெப.) $அக.117.17
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது $அக.117.18
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) நBக் கான்யாற்று அவி_அறல் ேபான்ேற $அக.117.19
கறங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி பிறங்கு மைலக் கவாஅன்
$அக.118.01
ேதம் கமழ் இணர ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.118.02
ெதாண்டகப் பைறச் சீ  ெபண்டிெராடு
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.118.03
மறுகில் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுகுடிப்
பாக்கத்து $அக.118.04
இயல் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ஒப்பிைன வய நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பிற்பட
$அக.118.05
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வrன் கவ்ைவ அஞ்சுதும் இகல் ெகாள $அக.118.06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி கன்ெறாடு விைரஇய கய வாய்ப் $அக.118.07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைனக் ேகாள் பிைழத்து இrஇய
$அக.118.08
அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.118.09
தனிைய வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதனினும்
அஞ்சுதும் $அக.118.10

என் ஆகுவள்ெகால்தாேன பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.118.11
புண குறி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலகுரல்
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $அக.118.12
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் $அக.118.13
அளியள்தான் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அளி அலது இலேள $அக.118.14
நுதலும் ேதாளும் திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குலும் $அக.119.01
வண்ணமும் வனப்பும் வrயும் வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.119.02
வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) எனத் திருந்துபு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.119.03
வைரவு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்னாது அகலினும்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வறிது $அக.119.04
ஆறு ெசல் மாக்கள் அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரண்ைட $அக.119.05
ஏறு ெபறு பாம்பின் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துணி
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.119.06
ெநறி அயல் திரங்கும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ெவறி ெகாள $அக.119.07
உமண் சாத்து இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழி கல்
அடுப்பில் $அக.119.08
ேநான் சிைல மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புழுக்கு அயரும்
$அக.119.09
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) வழக்கு அற்றது என்னாது உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.119.10
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இைல $அக.119.11

ெதாைட அைம பீலிப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடிைக $அக.119.12
மைட அைம திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சுைர மாக் காழ் ேவெலாடு $அக.119.13
தணி அம அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) தம்ெமாடு துைணப்ப $அக.119.14
துணிகுவெகால்ேலா தாேம துணிெகாள $அக.119.15
மறப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வசி படு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.119.16
உறுேநாய் வருத்தெமாடு
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) மண்டி $அக.119.17
படி முழம் ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$அக.119.18
ைக ேதாய்த்து உயிக்கும் வறுஞ் சுைன $அக.119.19
ைம ேதாய் சிைமய மைலமுதல் ஆேற $அக.119.20
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) மாபின் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
ேபால $அக.120.01
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அருந்தும் $அக.120.02
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காற் ெகாக்கினம் நிைர பைற உகப்ப $அக.120.03
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ைபப்பயக் கழிப்பி குடவயின் $அக.120.04
கல் ேசந்தன்ேற பல் கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $அக.120.05
மத எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் கலுழ இவேள $அக.120.06
ெபரு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $அக.120.07

மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏங்கி ஆனாது $அக.120.08
அழல் ெதாடங்கினேள ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அதனால்
$அக.120.09
கழிச் சுறா எறிந்த புண் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அத்திr $அக.120.10
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நB இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிப் பr
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.120.11
வல் வில் இைளயெராடு எல்லிச்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.120.12
ேசந்தைன ெசலிேன சிைதகுவது உண்ேடா$அக.120.13
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $அக.120.14
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் $அக.120.15
சிறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) எம்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கழி நாட்ேட $அக.120.16
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நைக உைடயம் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
கடுந் ெதறல் $அக.121.01
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய வழிநாள் $அக.121.02
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
நBச் சிறு குளத் $அக.121.03
ெதாடுகுழி மருங்கில் துவ்வாக் கலங்கல் $அக.121.04
கன்றுைட மடப் பிடிக் கயந்தைல மண்ணி $அக.121.05

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறுபடு வயக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $அக.121.06
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் வால் இண தயங்கத் தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.121.07
ெசாr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ]ய ெநறி அயல் மரா அத்து $அக.121.08
அல்குறு வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு $அக.121.09
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வரும் என்ப தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளி
$அக.121.10
உறுகண் மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) உருள் கீ ண்டிட்ட $அக.121.11
ஆறு ெசல் மாக்கள் ேசாறு ெபாதி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட
$அக.121.12
கைன விைசக் கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) எடுத்தலின் துைண ெசத்து $அக.121.13
ெவருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் $அக.121.14
கரு முக முசுவின் கானத்தாேன $அக.121.15
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிழி மகாஅ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அழுங்கல் மூதூ $அக.122.01
விழவு இன்றுஆயினும்
துஞ்சாது_எதி.ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.122.02
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஆவண மறுகு உடன் மடியின் $அக.122.03
வல் உைரக் கடுஞ் ெசால் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
துஞ்சாள்_வி.மு.(துஞ்சு_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) $அக.122.04
பிணி ேகாள் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைற
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) துஞ்சின் $அக.122.05

துஞ்சாக் கண்ண காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) கடுகுவ $அக.122.06
இலங்குேவல் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) துஞ்சின் ைவ
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $அக.122.07
வலம் சுrத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஞாளி மகிழும் $அக.122.08
அர வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் $அக.122.09
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின் $அக.122.10
அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விrயும்ேம $அக.122.11
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கல் ேசபு கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மடியின்
$அக.122.12
இல் எலி வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) வல் வாய்க் கூைக $அக.122.13
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) வழங்கு யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அழிதகக் குழறும் $அக.122.14
வைளக்கண் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) வாளாது மடியின் $அக.122.15
மைனச் ெசறி ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) மாண் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இயம்பும்
$அக.122.16
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மடிந்தகாைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.122.17
நில்லா ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வாரலேர அதனால் $அக.122.18
அr ெபய் புட்டில் ஆப்பப் பr
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.122.19
ஆதி ேபாகிய பாய்பr நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மா $அக.122.20
ெநாச்சி ேவலித் தித்தன் உறந்ைதக் $அக.122.21
கல் முதி புறங்காட்டு அன்ன $அக.122.22

பல் முட்டின்றால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) களேவ
$அக.122.23
உண்ணாைமயின் உயங்கிய மருங்கின் $அக.123.01
ஆடாப் படிவத்து ஆன்ேறா ேபால $அக.123.02
வைர ெசறி சிறு ெநறி நிைரபுடன்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.123.03
கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கவின் அழி குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$அக.123.04
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.123.05
சில் ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.123.06
ஒழியின் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) அஞ்சுதி அழிதகவு $அக.123.07
உைடமதி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) என $அக.123.08
ெநய் கனி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எஃகின் இைமக்கும்
$அக.123.09
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மருள் பல் ேதால் மா வண் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.)
$அக.123.10
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) மாய் காவிrக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மண்டு
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.123.11
இறெவாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாைதெயாடு
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.123.12
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
ேபால $அக.123.13

ஒன்றில் ெகாள்ளாய் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரு
ெபாருட்ேக $அக.123.14
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) களிற்ெறாடு நண்ணா ஏந்தி
$அக.124.01
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைற_ெப.(திைற_ெப.)
ெகாடுத்து வணங்கின வழிெமாழிந்து $அக.124.02
ெசன்றBக என்பஆயின் ேவந்தனும் $அக.124.03
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வகுந்துறாஅ
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனெயாடு
$அக.124.04
இன்ேற புகுதல் வாய்வது நன்ேற $அக.124.05
மாட மாண் நகப் பாடு அைம ேசக்ைகத் $அக.124.06
துனி தB ெகாள்ைக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) இனிதுற
$அக.124.07
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
B நBயும் $அக.124.08
மின்னு நிமிந்தன்ன ெபான் இயற் புைன பைட $அக.124.09
ெகாய்சுவல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ைக கவ வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) பr
$அக.124.10
வண் ெபயற்கு அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
$அக.124.11
வ கமழ்
B
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழி ஊதுவண்டு இrய $அக.124.12
காைல_ெப.(காைல_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கடவுமதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.124.13
அந்திக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) அம் பைண இமிழ் இைச $அக.124.14

நிைர நிைல ஞாயில் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஊேர
$அக.124.15
அரம் ேபாழ் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைள ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிைல
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.125.01
நிரம்பா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ேநதல்_ெதா.ெப.(ேந_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.125.02
இரங் காழ் அன்ன அரும்பு முதி ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) $அக.125.03
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அன்ன வால் வ தாஅய்
B
$அக.125.04
ைவ வால் ஓதி ைமஅணல் ஏய்ப்பத் $அக.125.05
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உறு குவைளப்ேபாது பிணி
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.125.06
படாஅப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் பா அடிக் கய வாய்க் $அக.125.07
கடாஅம் மாறிய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால $அக.125.08
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வறிது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு ெசலற்
ெகாண்மூ $அக.125.09
ைம ேதாய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர $அக.125.10
பனி அடூஉ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.125.11
தனிேயா மதுைக தூக்காய் தண்ெணன $அக.125.12
முனிய அைலத்தி முரண் இல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.125.13
ைகெதாழு மரபின் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சான்ற $அக.125.14
ெசய்விைன மருங்கின்
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) வல் வrன்
$அக.125.15

விrஉைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrயுைட
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் $அக.125.16
ெவருவரு தாைனெயாடு ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) புலத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.125.17
ெபரு வளக் கrகால் முன்னிைலச் ெசல்லா $அக.125.18
சூடா வாைகப் பறந்தைல ஆடு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.125.19
ஒன்பது குைடயும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒழித்த
$அக.125.20
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இல் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ேபால $அக.125.21
ஓடுைவ மன்னால் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) எமக்ேக
$அக.125.22
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய் ெசத்து நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) பல உள்ளி
$அக.126.01
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன் ைபதைல
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றியும் $அக.126.02
மைலமிைசத் ெதாடுத்த மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நBத்தம் $அக.126.03
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மா மல தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துைறத் தயங்கக் $அக.126.04
கடற்கைர ெமலிக்கும் காவிrப் ேபrயாற்று $அக.126.05
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரு நிைல
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $அக.126.06
மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடுநாட் ேபாகி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஐய
$அக.126.07

காைலத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைணக் ேகாட்டு
வாைளக்கு $அக.126.08
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாங்கு உந்தி அம் ெசால் பாண்மகள் $அக.126.09
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறவு மலி
மறுகில் $அக.126.10
பழஞ் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநல்லின் முகைவ ெகாள்ளாள் $அக.126.11
கழங்கு உறழ் முத்தெமாடு நன்கலம்
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.126.12
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ைவப்பிற் பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எவ்வி
$அக.126.13
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) புr நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெமாழி அடக்கவும் அடங்கான்
$அக.126.14
ெபான் இண நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெவஃகி
$அக.126.15
திதியெனாடு ெபாருத அன்னி ேபால $அக.126.16
விளிகுைவெகால்ேலா நBேய கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனச் $அக.126.17
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) மிழற்றும் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $அக.126.18
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) என
அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண்
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) எனப் $அக.126.19
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஐம்பால்
$அக.126.20
மின் ேந மருங்குல் குறுமகள் $அக.126.21

பின்னிைல விடாஅ மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.126.22
இலங்கு வைள ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய் அல்கலும் $அக.127.01
கலங்குஅஞ உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.127.02
வலம் படு முரசிற் ேசரலாதன் $அக.127.03
முந்நB ஓட்டிக் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இமயத்து $அக.127.04
முன்ேனா மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வணங்குவில்
ெபாறித்து $அக.127.05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக மரந்ைத முற்றத்து ஒன்னா $அக.127.06
பணி திைற_ெப.(திைற_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடுசால் நன்கலம் $அக.127.07
ெபான்ெசய் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வயிரெமாடு ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
$அக.127.08
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாய் நிைறயக்
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்று
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $அக.127.09
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தினத்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிதியத்து அன்ன $அக.127.10
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகற்
ெபறினும் வழிநாள் $அக.127.11
தங்கல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாற் $அக.127.12

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் மராத்து வாஅல் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இண $அக.127.13
சுrந்து வண பித்ைத ெபாலியச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.127.14
கல்லா மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) வில் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.127.15
வருநப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவருவரு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.127.16
ெமாழி ெபய ேதஎத்த ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$அக.127.17
பழி தB காதல_ெப.(காதல_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ேட $அக.127.18
மன்று பாடு அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைன
மடிந்தன்ேற $அக.128.01
ெகான்ேறாரன்ன ெகாடுைமேயாடு இன்ேற $அக.128.02
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ெகாள வrன் கைனஇ காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$அக.128.03
கடலினும் உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) கைர
ெபாழியும்ேம $அக.128.04
எவன்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.128.05
இன்னம் ஆகவும் நன்ன ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $அக.128.06
என்ெனாடும் நின்ெனாடும் சூழாது ைகம்மிக்கு $அக.128.07
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.128.08

குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சுைனக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படச் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.128.09
கான நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) வரூஉம் யாைனக்
$அக.128.10
கயிற்றுப் புறத்தன்ன கல்மிைசச் சிறு ெநறி $அக.128.11
மாr_ெப.(மாr.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நB வாபு $அக.128.12
இட்டு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கண்ண படுகுழி இயவின் $அக.128.13
இருளிைட மிதிப்புழி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.128.14
தள_அடி தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்றது
இன்ேற $அக.128.15
உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் என $அக.129.01
நள்ெளன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) நடுங்கு துைண ஆயவ $அக.129.02
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது புல்_ெப.(புல்_ெப.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.129.03
அலங்கல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உதிெநல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.129.04
கைல பிைண விளிக்கும் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஆங்கண் $அக.129.05
கல் ேசபு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதுவாய்க்
குரம்ைபத் $அக.129.06
தாழிமுதற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாழிைலப்
பருத்திப் $அக.129.07

ெபாதி வயிற்று இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) காய் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
ஊட்டி $அக.129.08
ேபாகில் பிளந்திட்ட ெபாங்கல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காழ் $அக.129.09
நல்கூ ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அல்கற்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.129.10
கலங்குமுைனச் சீறூ ைக தைலைவப்ப $அக.129.11
ெகாழுப்பு_ெப.(ெகாழுப்பு_ெப.) ஆ
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூம் பைட
மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.129.12
ெசருப்புைட அடிய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) சுைன மண்டும் $அக.129.13
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) அrயஅல்ல வா ேகால்
$அக.129.14
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறு கதுப்பின் $அக.129.15
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் இவெளாடு ெசலற்கு என $அக.129.16
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) வாய் அவிழ்ந்தன காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$அக.129.17
அம் சில் ஓதி ஆயிைழ நமக்ேக $அக.129.18
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகளி முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.130.01
கண்டனி_ஆயின் கழறலிமன்ேனா $அக.130.02
நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெபாதிந்த ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ெகாழு
முைக $அக.130.03
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) ெகழB இய ேமாட்டு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
அைடகைர $அக.130.04

ேபஎய்த் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.)
பிண_ெப.(பிண_ெப.) அைரத் தாைழ $அக.130.05
எயிறுைட ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) காப்ப பல
உடன் $அக.130.06
வயிறுைடப் ேபாது வாலிதின் விrஇ $அக.130.07
புலவுப் ெபாருது அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ நாறு
பரப்பின் $அக.130.08
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) திைர
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈங் கதி
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $அக.130.09
கவ நைடப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) கால் வடுத் தபுக்கும் $அக.130.10
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேத வழுதி ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) முன் துைற
$அக.130.11
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறந்த வாங்குகழி ெநய்தற் $அக.130.12
ேபாது புறங்ெகாடுத்த உண்கண் $அக.130.13
மாத_ெப.(மாத_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மைதஇய
ேநாக்ேக $அக.130.14
விசும்பு உற நிவந்த மாத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இகைணப் $அக.131.01
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) ேகழ் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைல அருகு
ெநறித்தன்ன $அக.131.02
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படுபு_ெதா.ெப.(படு_வி.+பு_ெதா.ெப.குறி.) இருளிய தாழ்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.131.03
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $அக.131.04

இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என $அக.131.05
வைள
B
அம்பின் விழுத் ெதாைட மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.131.06
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆ உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாம ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.131.07
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) பட
கன்றின் $அக.131.08
கைடமணி உகுநB துைடத்த ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.131.09
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பீடும்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதெதாறும் $அக.131.10
பீலி சூட்டிய பிறங்குநிைல நடுகல் $அக.131.11
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஊன்று பலைக ேவற்று முைன கடுக்கும் $அக.131.12
ெவருவரு தகுந_ெசாந்ஜ்.(தகு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நம்ெமாடு $அக.131.13
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னுதிஆயின் $அக.131.14
வாேரன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விைனேய $அக.131.15
ஏனலும் இறங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இறுத்தன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.132.01
ஆய்கவின் ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நுதலும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.132.02
ஏதில ெமாழியும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகலின் $அக.132.03

களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திறந்த கவுளுைடப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $அக.132.04
வால் நிணப் புகவின் கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) $அக.132.05
அம் பைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆய்
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் $அக.132.06
ஒல்கு இயற் ெகாடிச்சிைய நல்கிைனஆயின் $அக.132.07
ெகாண்டைன ெசன்ேமா நுண் பூண் மாப $அக.132.08
துளிதைலத் தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நளி சுைனக் $அக.132.09
கூம்பு முைக அவிழ்த்த குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சிைறப்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $அக.132.10
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) விr இண ஊதி கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$அக.132.11
ேதனுைடக் குவிகுைலத் துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.132.12
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கவுட் கடாஅம் கனவும் $அக.132.13
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன்
ஊக்ேக $அக.132.14
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயி_ெப.(மயி_ெப.) $அக.133.01
புன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெவள்ெளலி ேமாவாய் ஏற்ைற $அக.133.02
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பரல் முரம்பில் சிதந்த பூழி $அக.133.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ B
நன்கனம் வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.133.04
கா தைலமணந்த ைபம் புதற் புறவின் $அக.133.05

வில் எறி பஞ்சியின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.133.06
ெகால்ைல இைதய குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற மருங்கில் $அக.133.07
கr பரந்தன்ன காயாஞ் ெசம்மெலாடு $அக.133.08
எr பரந்தன்ன இலமல விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.133.09
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கலுழ் சுமந்த தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புனற் கான் யாற்று
$அக.133.10
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாள் தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) தர
உண்கும் $அக.133.11
எம்ெமாடு வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்ைலேயா
மற்று எனக் $அக.133.12
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வினவினமன்ேன
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.133.13
இதல் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஒப்பின் முைக முதி ெவட்சி $அக.133.14
ெகால் புனக் குருந்ெதாடு கல் அைறத் தாஅம் $அக.133.15
மிைள நாட்டு அத்தத்து ஈஞ் சுவற்
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.133.16
வr மரற் கறிக்கும் மடப் பிைணத் $அக.133.17
திrமருப்பு இரைலய காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.133.18
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வாய்ப்பக் கவினி கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.134.01
கமஞ் சூல் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்ெதன $அக.134.02
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் பூைவ அணி மல இைடஇைட $அக.134.03

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புற மூதாய் பரத்தலின் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல
$அக.134.04
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
B
தாஅய் வல்ேலான்
$அக.134.05
ெசய்ைக அன்ன ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலப் புறவின் $அக.134.06
வாஅப் பாணி வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெதாழிற் கலிமாத் $அக.134.07
தாஅத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ஒதுங்க
$அக.134.08
இடி மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏமதி வலவ குவிமுைக
$அக.134.09
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ ஊழுறுபு
உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.134.10
ஒழிகுைல அன்ன திrமருப்பு ஏற்ெறாடு $அக.134.11
கைணக் கால் அம் பிைணக் காம_ெப.(காம_ெப.) புண நிைல $அக.134.12
கடுமான் ேத ஒலி ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.134.13
நடுநாட் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ஆகலும் உண்ேட $அக.134.14
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) மாைம தளி வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.135.01
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பீrன் எதி மல
கடுப்பப் $அக.135.02
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுதேலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.135.03
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் கலுழ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.135.04
ஆதிமந்தியின் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) பிறிதுஆகி $அக.135.05

ேபதுற்றிசிேன காதல்_அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.135.06
காய்கதி திருகலின் கைனந்து கால் கடுகி $அக.135.07
ஆடுதளி இருப்ைபக் கூடு குவி வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $அக.135.08
ேகாடு கைட கழங்கின் அைறமிைசத் தாஅம் $அக.135.09
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தனேர காதல_ெப.(காதல_ெப.) அடுேபா $அக.135.10
வயா
B
விழுப் புகழ் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் வியன் குைட $அக.135.11
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழு ேவளி
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு எறிந்த
$அக.135.12
கழுவுள் காமூ ேபாலக் $அக.135.13
கலங்கின்றுமாது அவத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.135.14
ைமப்பு அறப் புழுக்கின் ெநய்க் கனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு
$அக.136.01
வைரயா வண்ைமெயாடு புைரேயாப் ேபணி $அக.136.02
புள்ளுப் புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆக ெதள் ஒளி $அக.136.03
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
திங்கட் $அக.136.04
சகடம் மண்டிய துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தB கூட்டத்து $அக.136.05
கடி நக புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) கடவுட் ேபணி
$அக.136.06
படு மண முழெவாடு பரூஉப் பைண இமிழ $அக.136.07
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) மண்ணிய மகளி_ெப.) விதுப்புற்று $அக.136.08

பூக்கணும் இைமயா ேநாக்குபு
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.136.09
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூ வாைகப் புன் புறக் கவட்டிைல $அக.136.10
பழங் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) கறித்த பயம்பு அமல் அறுைகத் $அக.136.11
தழங்குகுரல் வானின் தைலப்ெபயற்கு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.136.12
மண்ணு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அன்ன மாஇதழ்ப் பாைவத் $அக.136.13
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முைகெயாடு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல் சூட்டி $அக.136.14
தூ உைடப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவரத்
துவன்றி $அக.136.15
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பட்டன்ன மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி பந்த $அக.136.16
இைழ அணி சிறப்பின் ெபய வியப்பு ஆற்றி $அக.136.17
தம நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈத்த தைலநாள் இரவின்
$அக.136.18
உவ நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) கற்பின் எம் உயி உடம்படுவி $அக.136.19
முருங்காக் கலிங்கம் முழுவதும்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.136.20
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புழுக்குற்ற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
பிைறநுதற் ெபாறி விய $அக.136.21
உறு வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆற்றச் சிறு வைர திற என $அக.136.22
ஆவ ெநஞ்செமாடு ேபாைவ வவ்வலின் $அக.136.23
உைற கழி வாளின் உருவு
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்ப $அக.136.24
மைற திறன் அறியாள்_ஆகி ஒய்ெயன $அக.136.25

நாணினள் இைறஞ்சிேயாேள ேபணி $அக.136.26
பரூஉப் பைக ஆம்பற் குரூஉத் ெதாைட நBவி $அக.136.27
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி ஆய்மல ேவய்ந்த $அக.136.28
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மைற ஒளித்ேத $அக.136.29
ஆறு ெசல் வம்பல ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
கிைளத்து_வி.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட $அக.137.01
சிறு பல் ேகணிப் பிடி அடி நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.137.02
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெதாடூஉக்
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கான்யாற்று அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.137.03
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசபு ஒல்லா_ஆயினும்
நினக்ேக $அக.137.04
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எறி முரசின் விறற்
ேபாச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.137.05
இன் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ளின் உறந்ைத ஆங்கண் $அக.137.06
வருபுனல் ெநrதரும் இகுகைரப் ேபrயாற்று $அக.137.07
உருவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) நாறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழிற் $அக.137.08
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழிநாள்
$அக.137.09
வ இைல
B
அமன்ற மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பில் $அக.137.10
தB இல் அடுப்பின் அரங்கம் ேபால $அக.137.11
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாழ்ெகாண்டன்று நுதேல ேதாளும் $அக.137.12

ேதாளா முத்தின் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடற் ெபாருநன் $அக.137.13
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதச் ெசழியன் ெபாருப்பிற் கவாஅன் $அக.137.14
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவய்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.137.15
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெதாைலந்தன ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.137.16
தைலமகன் பிrயும் எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவறுபட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசால்லியது. உைறயூ
$அக.137.17
இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேகட்டிசின்_ஏவ.(ேகள்_வி.+இசின்_முன்.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.138.01
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.138.02
வறிது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லற்கு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.138.03
பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கடுத்தனள்_ஆகி ேவம்பின் $அக.138.04
ெவறி ெகாள் பாசிைல நBலெமாடு
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.138.05
உடலுநக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.138.06
திருந்துஇைல ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவற்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெபாதியில் $அக.138.07
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரல் அருவியின்
$அக.138.08
ததும்பு சீ இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகெதாழுது $அக.138.09
உரு ெகழு சிறப்பின் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) மைனத் தrஇ $அக.138.10
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு $அக.138.11
ேதாடும் ெதாடைலயும் ைகக்ெகாண்டு அல்கலும் $அக.138.12
ஆடின ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்ேறா நBடு $அக.138.13
நின்ெனாடு ெதளித்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.138.14
குறி வரல் அைரநாட் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $அக.138.15
ெநறி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
B
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
B
துன்
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $அக.138.16
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
காந்தட் $அக.138.17
ெகாழு மடற் புதுப் பூ ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $அக.138.18
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மருளும் அரு
விட_ெப.(விட_ெப.) $அக.138.19
இன்னா நBள் இைட நிைனயும் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.138.20
உைர139. பாைல
துஞ்சுவது ேபால இருளி விண்_ெப.(விண்_ெப.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.139.01

இைமப்பது ேபால மின்னி உைறக்ெகாண்டு $அக.139.02
ஏறுவது ேபாலப் பாடு சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) $அக.139.03
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உட்க ஓவாது சிைலத்து ஆங்கு
$அக.139.04
ஆ தளி ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ெபயற்
கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.139.05
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்த
வாலா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $அக.139.06
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் உய வைர ஆடும் ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
$அக.139.07
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ஒளி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காண்பு இன் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.139.08
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) படுநB மாந்தி பதவு
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) $அக.139.09
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறக்கு உைடய திrமருப்பு இரைல $அக.139.10
வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறப்
பிடவு_ெப.(பிடவு_ெப.) அவிழ் ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $அக.139.11
காம_ெப.(காம_ெப.) துைணெயாடு ஏமுற
வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.139.12
அரக்கு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின் ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) மூதாய் $அக.139.13
பரப்பியைவேபாற் பாஅய் பல உடன் $அக.139.14
நB வா மருங்கின் ஈரணி திகழ $அக.139.15
இன்னும் வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்னுதல் $அக.139.16
யாதுெகால் மற்றுஅவ நிைலேய காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.139.17

கருவிக் கா_இடி இrஇய $அக.139.18
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) அன்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றதுேவ $அக.139.19
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவட்டத்துச் சிறுகுடிப்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.140.01
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ெசறுவின் உழாஅது
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.140.02
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி $அக.140.03
என்றூழ் விடர குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.140.04
கதழ் ேகால் உமண காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மடமகள் $அக.140.05
சில் ேகால் எல் வைள ெதளிப்ப வசி
B $அக.140.06
ெநல்லின் ேநேர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கல் உப்பு எனச் $அக.140.07
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) விைலமாறு கூறலின் மைனய $அக.140.08
விளி அறி ஞமலி குைரப்ப ெவrஇய $அக.140.09
மத கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மைலப்பின் அன்ன கண்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $அக.140.10
இைத முயல் புனவன் புைகநிழல் கடுக்கும் $அக.140.11
மா மூதள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு $அக.140.12
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $அக.140.13
ைக பூண் பகட்டின் வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.140.14

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிக்கும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ஆகின்ேற $அக.140.15
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ைகம்மிகக் $அக.141.01
கனவும் கங்குல்ேதாறு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நனவும் $அக.141.02
புைன விைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் புள்ளும் பாங்கின $அக.141.03
ெநஞ்சும் நனிபுகன்று
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எஞ்சாது
$அக.141.04
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உலந்து நாஞ்சில்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.141.05
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கால்நBங்கிய மாக விசும்பில் $அக.141.06
குறு முயல் மறு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) மதி
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.141.07
அறுமீ ன் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அகல்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.141.08
மறுகு விளக்குறுத்து மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தூக்கி $அக.141.09
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூப் பலருடன் துவன்றிய $அக.141.10
விழவு உடன் அயர வருகதில் அம்ம $அக.141.11
துவரப் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூ மல கஞலி
$அக.141.12
தகரம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பின் $அக.141.13
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மண மகடூஉ அயினிய கடி நகப் $அக.141.14

பல் ேகாட்டு அடுப்பில் பால் உைல
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.141.15
கூைழக் கூந்தற் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
மகளி_ெப.) $அக.141.16
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய் ெநல்லின் வாங்குகதி முறித்து $அக.141.17
பாசவல் இடிக்கும் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காழ் உலக்ைகக் $அக.141.18
கடிது இடி ெவrஇய கமஞ்சூல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $அக.141.19
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) குைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) இராது $அக.141.20
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் மாஅத்துக் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
பைற பயிற்றும் $அக.141.21
ெசல் குடி நிறுத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் கrகால் $அக.141.22
ெவல் ேபாச் ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) இைடயாற்று அன்ன $அக.141.23
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச ெவறுக்ைக தருமா பல் ெபாறிப் $அக.141.24
புலிக் ேகழ் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பூவிைடப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன $அக.141.25
நரந்த நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல உதிர $அக.141.26
கைல பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கல் ேச
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.141.27
ேதம் கமழ் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரப்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.141.28
ேவங்கட ைவப்பிற் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.141.29
இலமல அன்ன அம் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாவின் $அக.142.01

புலம் மீ க்கூறும் புைரேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.142.02
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ேமந்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவி ைக வள்ளல்
$அக.142.03
நிைறஅருந் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவல்ேபா மாந்தரம் $அக.142.04
ெபாைறயன் கடுங்ேகாப் பாடிச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.142.05
குைறேயா ெகாள்கலம் ேபால நன்றும் $அக.142.06
உவ இனி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.142.07
முைறயின் வழாஅது ஆற்றிப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.142.08
கைற அடி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நன்னன் பாழி $அக.142.09
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு ேபஎய்க் $அக.142.10
கூட்டு எதிெகாண்ட வாய் ெமாழி மிஞ]லி $அக.142.11
புள்ளிற்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய $அக.142.12
ெவள்ளத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அதிகற்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.142.13
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமைல
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாட்பின் $அக.142.14
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அறிவுறுதல் அஞ்சி ைபப்பய $அக.142.15
நBத் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் ெவள்ளிச் $அக.142.16

சூப்புறு ேகால் வைள ெசறித்த முன்ைக $அக.142.17
குைற அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அன்ன இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.142.18
இடன் இல் சிறு புறத்து இைழெயாடு துயல்வர $அக.142.19
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள்ெளன்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.142.20
உருவு கிள ஓவிைனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $அக.142.21
இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.142.22
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அைலக்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைலப்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $அக.142.23
இயல் எறி ெபான்னின் ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேசாபு உைறப்ப $அக.142.24
ெதாடிக்கண் வடுக்ெகாள
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $அக.142.25
வடிப்பு உறு நரம்பின் தBவிய ெமாழிந்ேத $அக.142.26
ெசய்விைனப் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைகம்மிகக் $அக.143.01
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின் ஒழியக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி
ெதறுதலின் $அக.143.02
நBடு சிைன வறிய ஆக ஒல்ெலன $அக.143.03
வாடு பல் அகல்_இைல ேகாைடக்கு ஒய்யும் $அக.143.04

ேதக்கு அமல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண் ேமக்கு
எழுபு $அக.143.05
முளி அrற் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) வள கூ எrச் $அக.143.06
சுட நிமி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
விட_ெப.(விட_ெப.) முைக
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.143.07
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
$அக.143.08
ேசறும் என்ற சிறு ெசாற்கு இவட்ேக $அக.143.09
வைச இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா வானவன் மறவன் $அக.143.10
நைசயின் வாழ்நக்கு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) சுரக்கும்
$அக.143.11
ெபாய்யா வாய்வாள் புைனகழல் பிட்டன் $அக.143.12
ைம தவழ் உய சிைமக் குதிைரக் கவாஅன் $அக.143.13
அகல் அைற ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன துவைலயின்
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $அக.143.14
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் நBலம்_ெப.(நBலம்_ெப.) ேபால $அக.143.15
கண் பனி கலுழ்ந்தன ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.143.16
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்ற நாளும்
ெபாய்த்தன $அக.144.01
அr ஏ உண்கண் நBரும் நில்லா $அக.144.02

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காக்கு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $அக.144.03
ைவ வாய் வால் முைக
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $அக.144.04
ெபய் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதுப்பும் உள்ளா
$அக.144.05
அருள் கண்மாறேலா மாறுக அந்தில் $அக.144.06
அறன் அஞ்சலேர ஆயிைழ நம எனச் $அக.144.07
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெசால்லிப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) புலப்பினும்
$அக.144.08
பனி படு நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) குைழய நம்ெமாடு
$அக.144.09
துனி தB முயக்கம் ெபற்ேறாள் ேபால $அக.144.10
உவக்குநள் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) விசும்பின் $அக.144.11
ஏறு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழங்கினும் மாறு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைலக்கும் $அக.144.12
கடாஅ யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $அக.144.13
ேபா ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மள்ள
ைகயைத $அக.144.14
கூ வாட் குவிமுகம் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறி
$அக.144.15

மான் அடி மருங்கில் ெபயத்த குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $அக.144.16
வான மீ னின் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் இைமப்ப $அக.144.17
அம ஓத்து அட்ட ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $அக.144.18
தம விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பக்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞான்ேற $அக.144.19
ேவ முழுது உலறி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புழற்கால் $அக.145.01
ேத மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைசயின் சிள்வடு
B ஆக்கும் $அக.145.02
வற்றல் மரத்த ெபாற் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓதி $அக.145.03
ெவயிற் கவின் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவப்பின்
ைபயுள் ெகாள $அக.145.04
நுண்ணிதின்
நிவக்கும்_ெப.எச்.(நிவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெஞைம வியன் காட்டு $அக.145.05
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவெனாடு $அக.145.06
வாள்வr ெபாருத புண் கூ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.145.07
புக_ெப.(புக_ெப.) சிைத முகத்த குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வார $அக.145.08
உய சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு உரும் என
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.145.09
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்தனள்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) என்ப
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சீ  $அக.145.10
அன்னி குறுக்ைகப் பறந்தைல திதியன் $அக.145.11
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல முழு முதல் துமியப் பண்ணிய
$அக.145.12

நன்ன ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இணப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ேபால
$அக.145.13
கடு நைவப் படீஇயமாேதா களி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $அக.145.14
குஞ்சரக் குரல குருேகாடு ஆலும் $அக.145.15
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $அக.145.16
கூழுைடத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இடனுைட வைரப்பின் $அக.145.17
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம் பாற் $அக.145.18
சிறு பல் கூந்தற் ேபாது பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளாது $அக.145.19
எறி ேகால் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறவும் சிறுபுறம்
$அக.145.20
எனக்கு உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னாள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $அக.145.21
அமக் கண் அஞ்ைஞைய
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகேய $அக.145.22
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏஎறு $அக.146.01
பனி மலப் ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.146.02
மடக் கண் எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) மாண் நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.146.03
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.146.04

கலி மகிழ் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ஒலி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.146.05
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மகளி_ெப.) ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.146.06
இயங்கல் ஆனாதுஆயின் வயங்கிைழ $அக.146.07
யாெகால் அளியள்தாேன எம் ேபால் $அக.146.08
மாயப் பரத்தன் வாய்ெமாழி நம்பி $அக.146.09
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரத் துயல்வரும் தளி ெபாழி மலrன் $அக.146.10
கண்பனி ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறப்ப கண்
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.146.11
ஆயமும் அயலும் மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.146.12
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஓம்பு ஆய்நலம் ேவண்டாேதாேள $அக.146.13
ஓங்குமைலச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பிடவுடன்
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $அக.147.01
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெவறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ேவறு வகுத்தன்ன
$அக.147.02
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெபாதி அவிழாக் ேகாட்டு உகிக்
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) $அக.147.03
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடன்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடங்க நிழத்த $அக.147.04
துறுகல் விட_ெப.(விட_ெப.) அைளப் பிணவுப் பசி கூந்ெதன $அக.147.05
ெபாறி கிள உழுைவப் ேபாழ் வாய் ஏற்ைற $அக.147.06
அறு ேகாட்டு உைழ மான் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓக்கும்
$அக.147.07
ெநறி படு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) நிரம்பா நBளிைட $அக.147.08

ெவள்ளி வதிையப்
B
ேபால நன்றும் $அக.147.09
ெசலவு அயந்திசினால் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.147.10
உண்ணா உயக்கெமாடு உயி ெசலச் சாஅய் $அக.147.11
ேதாளும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $அக.147.12
பிrந்ேதா ெபயவுக்கு இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.147.13
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது இன்ைமயின்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைனஇலேன $அக.147.14
பைனத் திரள் அன்ன பரு ஏ எறுழ்த் தடக் ைக $அக.148.01
ெகாைலச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தவிரா மதனுைட முன்பின் $அக.148.02
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு கடாஅத்து உய மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.148.03
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் சிலம்பின் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) படத்
ெதாைலச்சி $அக.148.04
உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.) உரறக் குத்தி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கடிந்து $அக.148.05
சிறு திைனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) வவ்வும் நாட
$அக.148.06
கடும் பrக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஆஅய் எயினன் $அக.148.07
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத ஞ]மிலிெயாடு ெபாருது களம் பட்ெடன
$அக.148.08
காணிய ெசல்லாக் கூைக நாணி $அக.148.09
கடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வழங்காதாஅங்கு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
$அக.148.10

ெபrதால் அம்ம இவட்ேக அதனால் $அக.148.11
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $அக.148.12
முைள ேமய் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.148.13
மைல முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆேற $அக.148.14
சிறு புன் சிதைல ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.149.01
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புற்றத்து ஒடுங்கு இைர
முைனயின் $அக.149.02
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைர இருப்ைபத் ெதாள்ைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூப்
$அக.149.03
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக எண்கின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.149.04
அத்த நBள் இைடப் ேபாகி நன்றும் $அக.149.05
அrது ெசய் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எளிதினின் ெபறினும் $அக.149.06
வாேரன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ேசரல $அக.149.07
சுள்ளிஅம் ேபrயாற்று ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நுைர
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $அக.149.08
யவன தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன மாண்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $அக.149.09
ெபான்ெனாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கறிெயாடு
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.149.10

வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு முசிறி ஆப்பு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.149.11
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படிமம் வவ்விய $அக.149.12
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
அடுேபாச் ெசழியன் $அக.149.13
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கு மறுகின் கூடற் குடாஅது $அக.149.14
பல் ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உயrய
$அக.149.15
ஒடியா விழவின் ெநடிேயான் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.149.16
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பட நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குண்டு சுைன நBலத்து $அக.149.17
எதி மலப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.149.18
அr மத மைழக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி ெகாளேவ $அக.149.19
பின்னுவிட ெநறித்த கூந்தலும் ெபான்ெனன $அக.150.01
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கும் வம்பு
விடக் $அக.150.02
கண் உருத்து எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) முைலயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.150.03
எல்லிைன ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எனப் பல் மாண்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.150.04
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நBடு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.150.05
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப்படுத்தனள் யாேய கடுஞ்
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.150.06
வாட் சுறா வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைள ேமய் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.150.07
கைனத்த ெநய்தற் கண் ேபால் மா மல $அக.150.08
நைனத்த ெசருந்திப் ேபாது வாய்
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.150.09
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காைலக் $அக.150.10
கள் நாறு காவிெயாடு தண்ெணன
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.150.11
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கானலும்
காண்ெதாறும் பல புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.150.12
வாராெகால் எனப் பருவரும் $அக.150.13
தாரா மாப நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) தணந்த ஞான்ேற $அக.150.14
தம் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறேவாத் தாங்கி
தாம் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.151.01
இன் அம ேகளிெராடு ஏமுறக் ெகழB இ $அக.151.02
நகுதல்_ெதா.ெப.(நகு_வி.தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றா நல்கூந்ேதா என
$அக.151.03
மிகு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைனயும் ெநஞ்செமாடு அருள் பிறிது
$அக.151.04
ஆபமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கால் விrபு $அக.151.05

உறுவளி எறிெதாறும்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாறி வrக்
$அக.151.06
கைலமான் தைலயின் முதல்முதற் கவத்த $அக.151.07
ேகாடல்_அம் கவட்ட குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் உழுஞ்சில் $அக.151.08
தாறு சிைன விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநற்றம்
ஆடுமகள் $அக.151.09
அrக் ேகாற் பைறயின் ஐெயன
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.151.10
பதுக்ைகத்து ஆய ெசதுக்ைக நBழல் $அக.151.11
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைரப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசல்லுநக்கு
$அக.151.12
உறுவது கூறும் சிறு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாவின் $அக.151.13
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓத்தன்ன ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $அக.151.14
கணி வாய் பல்லிய காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.151.15
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுங்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.152.01
குன்றுைழ நண்ணிய சீறூ ஆங்கண் $அக.152.02
ெசlஇய ெபயேவாள் வண சுr ஐம்பால் $அக.152.03
நுண் ேகால் அகவுநப் புரந்த ேப இைச $அக.152.04
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தித்தன் ெவளியன்
$அக.152.05

இரங்குநBப் பரப்பின் கானல்_அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற
$அக.152.06
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) தரு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
சிைதயத் தாக்கும் $அக.152.07
சிறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இறவின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) அன்ன
$அக.152.08
உறு பைக தரூஉம் ெமாய்ம் மூசு பிண்டன் $அக.152.09
முைன முரண் உைடயக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.152.10
இைச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஈைகக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) வசு
B வண் மகிழ்
$அக.152.11
பாரத்துத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்னன் $அக.152.12
ஏழில் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரப் பாழிச்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.152.13
களி மயிற் கலாவத்தன்ன. ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.152.14
வல் வில் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ெபருமகன் நள்ளி $அக.152.15
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அடுக்கத்துச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.152.16
கடவுட் காந்தளுள்ளும் பல உடன் $அக.152.17
இறும்பூது கஞலிய ஆய்மல நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.152.18
வல்லினும் வல்லா_ஆயினும் ெசன்ேறாக்குச் $அக.152.19
சால் அவிழ் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குழி
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வசும்_ெப.எச்.(வ
B
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
B
$அக.152.20

மாஅல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆஅய் கானத்துத் $அக.152.21
தைலயாற்று நிைலஇய ேசயுய பிறங்கல் $அக.152.22
ேவய் அைமக் கண் இைட புைரஇ $அக.152.23
ேசய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நடுங்கு துய
தருேம $அக.152.24
ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேநாதகும்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $அக.153.01
அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆயெமாடு ெகழB இ
$அக.153.02
பந்துவழிப் படகுவள் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.153.03
ெவம்பும்மன் அளியள்தாேன இனிேய $அக.153.04
வன்கணாளன் மாபுஉற
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.153.05
இன் ெசாற் பிணிப்ப நம்பி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண் $அக.153.06
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்ெயனத் $அக.153.07
ெதறு கதி உைலஇய ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ெவங் காட்டு $அக.153.08
உறு வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஒலி கைழக் கண் உறுபு தBண்டலின் $அக.153.09
ெபாறி பிதிபு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு எழு
கூ எrப் $அக.153.10
ைபது அறு சிைமயப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) ஆ இைட
$அக.153.11
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடிக்கு அைமந்தஅல்ல ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $அக.153.12

வல்லுநள்ெகால்ேலா தாேன எல்லி $அக.153.13
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.153.14
மீ ெனாடு ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.153.15
ேதம் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கும் ெதr
இணக் ேகாங்கின் $அக.153.16
கால் உறக் கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள் கமழ்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல $அக.153.17
ைக விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சுடrன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.153.18
ைம படு மா மைல விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரேன $அக.153.19
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
மிகு புறவின் $அக.154.01
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நB அவல பகுவாய்த் ேதைர $அக.154.02
சிறு பல் இயத்தின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிக்
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.154.03
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) புதற் பிடவின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால்
அலr $அக.154.04
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலமருங்கின் நுண் அயி
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.154.05
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அரவின் ைப அணந்தன்ன $அக.154.06
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
பிணி அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.154.07

திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைல ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) பருகிக்
$அக.154.08
காம_ெப.(காம_ெப.) துைணெயாடு ஏமுற
வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.154.09
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பதப் ெபரு வழி $அக.154.10
ஓடுபr ெமலியாக் ெகாய்சுவற் புரவித் $அக.154.11
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தாழ் தா_ெப.(தா_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) தயங்குபு
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.154.12
ஊமதி வலவ ேதேர சீ மிகுபு $அக.154.13
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயிற் புrந்த ெகாள்ைக $அக.154.14
அம் மா அrைவையத் துன்னுகம் விைரந்ேத $அக.154.15
அறன்கைடப் படாஅ வாழ்க்ைகயும் என்றும் $அக.155.01
பிறன்கைடச் ெசலாஅச் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $அக.155.02
ெபாருளின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புைனயிைழ என்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $அக.155.03
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஏ ஐம்பால் நBவிேயாேர $அக.155.04
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உழக்குவம்_ஆயினும் தாம்
தம் $அக.155.05
ெசய் விைன முடிக்க ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல்வயின் $அக.155.06
பய நிைர ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாழ் நாட்டு
ஆங்கண் $அக.155.07
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விளிக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) கூவல்
ேதாண்டிய_ெப.எச்.(ேதாண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.155.08

ெகாடு வாய்ப் பத்தல்_ெப.(பத்தல்_ெப.) வாந்து உகு சிறு குழி $அக.155.09
நB காய் வருத்தெமாடு ேசவிடம்
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.155.10
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மிதித்த அடியகத்து
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) $அக.155.11
ஒதுங்குவன கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசதும்பல்
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) வழி $அக.155.12
ெசயி தB நாவின் வயிrய பின்ைற $அக.155.13
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ முழவின் கண்ணகத்து
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.155.14
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்று வடுவின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.155.15
மரல் வாடு மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.155.16
முரசுைடச் ெசல்வ புரவிச் சூட்டும் $அக.156.01
மூட்டுறு கவr தூக்கியன்ன $அக.156.02
ெசழுஞ் ெசய் ெநல்லின் ேசயrப் புனிற்றுக் கதி $அக.156.03
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) $அக.156.04
பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) ஆய்ெகாடிப் பகன்ைறெயாடு பrஇ $அக.156.05
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அருத்தி யாக்கும் $அக.156.06
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர திறவதாகக் $அக.156.07
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் இவளும் யானும் $அக.156.08
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) முழுெநறிப்
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $அக.156.09
காயா ஞாயிற்றாக தைலப்ெபய $அக.156.10

ெபாய்தல் ஆடிப் ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.156.11
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நகாப் பிைழத்த தவேறா
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.156.12
கள்ளும் கண்ணியும் ைகயுைறயாக $அக.156.13
நிைலக் ேகாட்டு ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) நால்ெசவிக் கிடாஅய்
$அக.156.14
நிைலத்துைறக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி $அக.156.15
தணி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) யாய்
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.156.16
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாளேல $அக.156.17
அrயற் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அல்கிற்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.157.01
பகுவாய்ப் பாைளக் குவிமுைல சுரந்த $அக.157.02
அr நிறக் கலுழி ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தி $அக.157.03
ெசரு ேவட்டு சிைலக்கும் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.157.04
வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்ந்ேதா
B
பதுக்ைக
ேகாங்கின் $அக.157.05
எல்லி மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதிரல் $அக.157.06
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) அரும்ெபாடு
வாங்கி $அக.157.07

கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கவளம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.157.08
அஞ்சு வரு ெநறியிைடத் தமிய ெசல்மா $அக.157.09
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உண ெமாழிபமன்ேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$அக.157.10
முைன புலம் ெபயத்த புல்ெலன் மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $அக.157.11
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உறச் சாஅய் $அக.157.12
விைன அழி பாைவயின் உலறி $அக.157.13
மைன ஒழிந்திருத்தல் வல்லுேவாக்ேக $அக.157.14
$அக.157.15
உரும் உரறு கருவிய ெபரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.158.01
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆன்று அவிந்த தூங்குஇருள்
நடுநாள் $அக.158.02
மின்னு நிமிந்தன்ன கனங்குைழ இைமப்ப $அக.158.03
பின்னு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநறியின் கிைளஇய
கூந்தலள்_குறி.வி.மு.(கூந்தல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) $அக.158.04
வைர இழி_வி.(இழி_வி.) மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி $அக.158.05
மிைட ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்டெனன்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என $அக.158.06
அைலயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைபச் $அக.158.07

சூருைடச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுடப்பூ
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.158.08
தாம் ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உருவின் அணங்குமா வருேம $அக.158.09
நனவின் வாேய ேபாலத் துஞ்சுநக் $அக.158.10
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) ஆண்டு மருட்டலும் உண்ேட இவள்தான் $அக.158.11
சுட இன்று தமியளும் பனிக்கும் ெவருவர $அக.158.12
மன்ற மராஅத்த கூைக குழறினும் $அக.158.13
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதன்தைலப் $அக.158.14
புலிக் கணத்தன்ன நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெதாடவிட்டு $அக.158.15
முருகன் அன்ன சீ ற்றத்துக் கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $அக.158.16
எந்ைதயும் இல்லன் ஆக $அக.158.17
அஞ்சுவள் அல்லேளா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசயேல $அக.158.18
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கழி
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கல் உப்பின் $அக.159.01
ெகாள்ைள சாற்றிய ெகாடு நுக ஒழுைக $அக.159.02
உரனுைடச் சுவல பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) பல
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.159.03
உமண் உயித்து இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழிகல்
அடுப்பின் $அக.159.04
வடி உறு பகழிக் ெகாடு வில் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.159.05
அணங்குைட ேநான் சிைல வணங்க வாங்கி $அக.159.06

பல் ஆன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைர
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கல்ெலன $அக.159.07
அரு முைன அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) வலத்த $அக.159.08
கைன குரற் கடுந் துடிப் பாணி தூங்கி $அக.159.09
உவைலக் கண்ணிய ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புழுக்கு அயரும் $அக.159.10
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) என
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.159.11
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ெகாள்ளல்மா காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.159.12
விசும்பின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு சிைலக்கும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) $அக.159.13
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரற்
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைறக் குணாஅது $அக.159.14
வில் ெகழு தடக் ைக ெவல் ேபா வானவன் $அக.159.15
மிஞ]று மூசு கவுள சிறு கண் யாைனத் $அக.159.16
ெதாடியுைடத் தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒடிய நூறி $அக.159.17
ெகாடுமுடி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குரூஉகண் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $அக.159.18
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு சிறப்பின் ஆமூ_ெப.(ஆமூ_ெப.) எய்தினும்
$அக.159.19
ஆண்டு அைமந்து உைறயுந_அல்ல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.159.20

பூண் தாங்கு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ெபாருந்துதல்_ெதா.ெப.(ெபாருந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.159.21
ஒடுங்கு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி நினக்கும் அற்ேறா $அக.160.01
நடுங்கின்று அளித்து என் நிைற இல் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $அக.160.02
அடும்பு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கி
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழிக் $அக.160.03
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேசத்தி $அக.160.04
நிைறச் சூல் யாைம_ெப.(யாைம_ெப.)
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.160.05
ேகாட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) $அக.160.06
பாப்பு இடன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளைவ
பகுவாய்க் $அக.160.07
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஓம்பும் கானல்_அம் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.)
$அக.160.08
முள்_ெப.(முள்_ெப.) உறின் சிறத்தல் அஞ்சி ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$அக.160.09
வாவு உைடைமயின் வள்பின் காட்டி $அக.160.10
ஏத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நைடப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.160.11
ெசழு நBத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழி நBந்தலின் ஆழி $அக.160.12
நுதிமுகம் குைறந்த ெபாதி முகிழ் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.160.13

பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உய தைலயின் சாம்புவன நிவப்ப $அக.160.14
இர வந்தன்றால் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத கரவாது $அக.160.15
ஒல்ெலன
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைளயெராடு வல் வாய் $அக.160.16
அரவச் சீறூ காண $அக.160.17
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வந்தன்றால் பாய்பr சிறந்ேத $அக.160.18
விைனவயிற் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது வண சுr
$அக.161.01
வடியாப் பித்ைத வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.)
$அக.161.02
அடி அைம பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கி $அக.161.03
வம்பலச் ெசகுத்த அஞ்சுவரு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.161.04
படுமுைட நைசஇய வாழ்க்ைகச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி $அக.161.05
எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஈண்டுகிைள பயிரும் $அக.161.06
ெவருவரு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
புrந்து $அக.161.07
இறப்ப எண்ணின என்பது சிறப்பக் $அக.161.08
ேகட்டனள்ெகால்ேலா தாேன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாழ்பு $அக.161.09
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண ஒலிவரும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.161.10
அம் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய் இைழ குறுமகள் $அக.161.11

சுணங்கு சூழ் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணங்கு என
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.161.12
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.161.13
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பனிஏ
$அக.161.14
ெகாளக் குைறபடாஅக் ேகாடு வள குட்டத்து $அக.162.01
அளப்பு அrது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைவ
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேதான்றல $அக.162.02
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கண்டன்ன மாக விசும்பின் $அக.162.03
அழற்ெகாடி அன்ன மின்னு வசிபு
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.162.04
கடிதுஇடி உருெமாடு கதழ்_உைற
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.162.05
விளிவு இடன் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உமிழ் நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.162.06
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
இகழ்பதம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.162.07
பனி மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அைசவளி அைலப்ப தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
$அக.162.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற நின்றெனன்_ஆக
$அக.162.09
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) என அவிவரும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மல என
$அக.162.10

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அலமரும் மா
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் $அக.162.11
முைக நிைரத்தன்ன மா வழ்
B ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் $அக.162.12
நைக மாண்டு இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகழு துவ வாய் $அக.162.13
ேகால் அைம விழுத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
B $அக.162.14
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அசா வட
B
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) வாய்ெமாழி
$அக.162.16
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச தரூஉம் இரவலக்கு உள்ளிய $அக.162.17
நைச பிைழப்பு அறியாக் கழல்ெதாடி அதிகன் $அக.162.18
ேகாள் அறவு அறியாப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு பலவின் $அக.162.19
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பகம்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.162.20
வில் ெகழு தாைனப் பசும் பூண் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) $அக.162.21
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அணி ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காண்வர $அக.162.22
ஒளிறுவன இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்று அருவி
$அக.162.23
ேந ெகாள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் கவாஅன் $அக.162.24
சூரரமகளிrன் ெபறற்கு அrேயாேள $அக.162.25

விண்_ெப.(விண்_ெப.) அதிபு
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரவு மல குைழய
$அக.163.01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ்ெபயற் கைட
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.163.02
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர $அக.163.03
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) உள்ளிச் சில் வைள
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.163.04
ெபரு நைச உள்ளெமாடு வருநைச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.163.05
விளியும் எவ்வெமாடு அளியள் என்னாது $அக.163.06
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உயித்தன்ன கண் அழி துவைல_ெப.(துவைல_ெப.)
$அக.163.07
முளr கrயும் முன்பனிப் பானாள் $அக.163.08
குன்று ெநகிழ்ப்பு அன்ன குளி ெகாள் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $அக.163.09
எனக்ேக வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாறி புனற் கால் $அக.163.10
அயி இடு குப்ைபயின் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.163.11
ெகாடிேயா ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) மடியாது $அக.163.12
இைனைய ஆகிச் ெசல்மதி $அக.163.13
விைன விதுப்புறுந உள்ளலும் உண்ேட $அக.163.14
கதி ைகயாக வாங்கி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $அக.164.01

ைபது அறத் ெதறுதலின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) கரந்து மாறி $அக.164.02
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $அக.164.03
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின் எதிரக் கைன
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாழிதலின் $அக.164.04
ெபாறி வr இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல உடன் $அக.164.05
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ முல்ைலெயாடு
B
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.164.06
ெவறி ஏன்றன்ேற வ கமழ்
B
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.164.07
எவன்ெகால் மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிைல என
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.164.08
இகு பனி
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ெணாடு இைனபு ஆங்கு $அக.164.09
இன்னாது உைறவி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.164.10
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நற் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) $அக.164.11
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) சிைத மருப்பின் $அக.164.12
கந்து கால் ஒசிக்கும் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.164.13
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விைன
விடப்ெபறிேன $அக.164.14
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி பயம்பில் பட்ெடன $அக.165.01

களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) விளிப்படுத்த கம்பைல ெவrஇ $அக.165.02
ஒய்ெயன எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்க் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $அக.165.03
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மறுகின் மூதூ ஆங்கண் $அக.165.04
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் ெபறு
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாந்தும் $அக.165.05
நாடு பல இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்னராட்டிக்கு
$அக.165.06
ஆயமும் அணி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுங்கின்று தாயும் $அக.165.07
இன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாராய் இறBஇய என் உயி என $அக.165.08
கண்ணும் நுதலும் நBவி தண்ெணன $அக.165.09
தடவு நிைல ெநாச்சி வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.165.10
தாழிக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) வாடு மல சூட்டி $அக.165.11
தருமணற் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) என் $அக.165.12
அருமகேள என முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
அழுேம $அக.165.13
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) குழB இய நைன முதி சாடி
$அக.166.01
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அrத்த ேகாஒய் உைடப்பின் $அக.166.02
மயங்குமைழத் துவைலயின் மறுகு உடன் பனிக்கும் $அக.166.03
பழம் பல் ெநல்லின் ேவளூவாயில் $அக.166.04

நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர ெதளித்த நாறுஇண மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$அக.166.05
ெபாறி வr இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊதல
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.166.06
உய பலி ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) உரு
ெகழு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $அக.166.07
புைன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
கடுத்ேதாள்வயின் $அக.166.08
அைனேயன்_ஆயின் அணங்குக என் என $அக.166.09
மைனேயாட் ேதற்றும் மகிழ்நன்_ஆயின் $அக.166.10
யாெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) $அக.166.11
தா_ெப.(தா_ெப.) பூண் களிற்றின் தைலப் புைண
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.166.12
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அணிப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு $அக.166.13
புதுவது வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவிrக் $அக.166.14
ேகாடு ேதாய் மலிநிைற ஆடிேயாேர $அக.166.15
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாருத வைகஅைம
வனப்பின் $அக.167.01
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மாஅேயாெளாடு
$அக.167.02
விைன வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைன
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக $அக.167.03

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகத் தங்கி இன்ேற
$அக.167.04
இனிது உடன் கழிந்தன்றுமன்ேன நாைளப் $அக.167.05
ெபாருந்தாக் கண்ேணம் புலம்பு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதரச் $அக.167.06
ேசக்குவம்ெகால்ேலா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) சாத்து
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.167.07
அத கூட்டுண்ணும் அணங்குைடப் பகழிக் $அக.167.08
ெகாடு வில் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) படு பைக ெவrஇ $அக.167.09
ஊ எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலறிய பீ எழு முது
பாழ் $அக.167.10
முருங்ைக ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.167.11
ெவrந் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ ஒல்கி
$அக.167.12
இட்டிைக ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) விட்டம்
வழ்ந்ெதன
B
$அக.167.13
மணிப் புறாத் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேசா மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.167.14
எழுது அணி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபாகலின் புல்ெலன்று $அக.167.15
ஒழுகுபலி மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமழுகாப் புன்
திைணப் $அக.167.16
பால் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) துள்ளிய பைறக்கட் சிற்றில் $அக.167.17
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) காழ் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மண்டி அயில் வாய்க் $அக.167.18
கூ முகச் சிதைல ேவய்ந்த $அக.167.19

ேபா மடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைறப் ெபாதியிலாேன $அக.167.20
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) நும்ெமாடு கழிப்பி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.168.01
பனி வா கண்ேணம் ைவகுதும் இனிேய $அக.168.02
ஆன்றல் ேவண்டும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய்
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.168.03
பல் ஆன் குன்றில் படு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.168.04
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் பரப்பின் குழுமூ ஆங்கண் $அக.168.05
ெகாைடக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஏன்ற ேகாடா ெநஞ்சின் $அக.168.06
உதியன் அட்டில் ேபால ஒலி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.168.07
அருவி ஆக்கும் ெபரு வைரச் சிலம்பின் $அக.168.08
ஈன்றணி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.168.09
தூங்குநைடக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) துயில் புறங்காப்ப $அக.168.10
ஒடுங்கு அைள புலம்பப் ேபாகி கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் $அக.168.11
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) கல் முைழ
உரற_குைற.எச்.(உரறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.168.12
கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) மடிந்த கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
$அக.168.13
மான் அதச் சிறு ெநறி வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நBேய $அக.168.14
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) கrந்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.169.01

அலங்குகதி ேவய்ந்த அழல் திகழ் நனந்தைல $அக.169.02
புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெதாைலத்து உண்ட ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஒழி ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) $அக.169.03
கலி ெகழு மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) காழ்க் ேகாத்து ஒழிந்தைத $அக.169.04
ெஞலி ேகாற் சிறு தB மாட்டி ஒலி திைரக் $அக.169.05
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விைள அமிழ்தின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) சால் உமண
$அக.169.06
சுைன ெகாள் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) நBச் ேசாற்று உைலக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.169.07
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.169.08
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியள் ெநடிது நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.169.09
ெசல் கதி மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்பு ெகாள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.169.10
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேசத்திய
நுதலள்_குறி.வி.மு.(நுதல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) மல்கிக் $அக.169.11
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உமிழ் நBrன் கண் பனி வார $அக.169.12
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லெலாடு
$அக.169.13
வருந்துமால் அளியள் திருந்திைழதாேன $அக.169.14
கானலும் கழறாது கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூறாது $அக.170.01

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலப் புன்ைனயும்
ெமாழியாது $அக.170.02
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அல்லது பிறிது யாதும்
இலேன $அக.170.03
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) கண் ேபால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.170.04
கமழ் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) அமிழ்து என
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.170.05
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊதிய வண்டினம் களி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.170.06
பைறஇ தளரும் துைறவைன நBேய $அக.170.07
ெசால்லல் ேவண்டுமால் அலவ பல்கால் $அக.170.08
ைகைதஅம் படுசிைன எவ்வெமாடு அசாஅம் $அக.170.09
கடற் சிறு காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) காம_ெப.(காம_ெப.) ெபைடெயாடு
$அக.170.10
ேகாட்டுமீ ன் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்டம் மடி பரப்பின் $அக.170.11
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இறாக் கனவும் நள்ெளன்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.170.12
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உறு விழுமம் கைளந்ேதாள் $அக.170.13
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறு விழுமம் நBந்துேமா எனேவ $அக.170.14
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் ேதாளும் $அக.171.01
அகல் மைல இறும்பின் ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.171.02

பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளும் $அக.171.03
நிைனவல்மாது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
என்று ஓவாது $அக.171.04
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) புணவ $அக.171.05
இலங்கு ேகால் ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
புrந்து $அக.171.06
அலந்தைல ெஞைமயத்து அத அைடந்திருந்த $அக.171.07
மால் வைரச் சீ றூ மருள் பல் மாக்கள் $அக.171.08
ேகாள் வல் ஏற்ைற ஓைச ஓமா $அக.171.09
திருத்திக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பின
ேநான் சிைல $அக.171.10
எருத்தத்து இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் படதலின் $அக.171.11
கீ ழ்ப்படு தாரம் உண்ணா ேமற் சிைனப் $அக.171.12
பழம் ேபாற் ேசற்ற தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புழல்
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.171.13
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.171.14
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக எண்கின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர
$அக.171.15
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) உரறும் நB திகழ்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.172.01

பிரசெமாடு விைரஇய வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவி $அக.172.02
இன் இைச இமிழ் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இம்ெமனக் $அக.172.03
கல் முைக விட_அகம் சிலம்ப
வழும்_ெப.எச்.(வ
B
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
B
$அக.172.04
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) தைலமணந்த ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலச்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.172.05
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) வடித்தன்ன கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைகக்
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) $அக.172.06
விr மல மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேகால்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.172.07
வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அரு
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அழுத்தி $அக.172.08
இகல் அடு முன்பின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.172.09
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) புலர
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.172.10
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழவு உறழ் பலவில் $அக.172.11
பிழி மகிழ் உவைகயன் கிைளெயாடு கலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.172.12
சாந்த ெஞகிழியின் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புழுக்கு அயரும் $அக.172.13
குன்ற நாட நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) அன்பிைல
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.172.14

அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறிந்தெனன்_ஆயின் $அக.172.15
அணி இைழ உண்கண் ஆய் இதழ்க் குறுமகள் $அக.172.16
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.172.17
ெபான் ேந பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாவின்றுமன்ேன $அக.172.18
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலப்பிrயாது ஒழுகலும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.173.01
ேகளி ேகடு பல ஊன்றலும் நாளும் $அக.173.02
வருந்தா உள்ளெமாடு இருந்ேதாக்கு இல் எனச் $அக.173.03
ெசய்விைன புrந்த ெநஞ்சின நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$அக.173.04
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
உழத்தல்_ெதா.ெப.(உழ_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.173.05
சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தாங்கல்ேவண்டும் என்று
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.173.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாண் எல் வைள திருத்தின_ஆயின் $அக.173.07
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பல புr $அக.173.08
வா கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )ஒழுைக ேநான் சுவற்
ெகாள Bஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.173.09
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) துைற ஏற்றத்து உமண் விளி ெவrஇ $அக.173.10
உைழமான் அம் பிைண இனன் இrந்து ஓட $அக.173.11

காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.)
$அக.173.12
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தின விளிந்த அம் பைண
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவய்க் $அக.173.13
கண் விடத் ெதறிக்கும் மண்ணா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $அக.173.14
கழங்கு உறழ் ேதான்றல பழங் குழித் தாஅம் $அக.173.15
இன் களி நறவின் இயல் ேத நன்னன் $அக.173.16
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் கவாஅன்
$அக.173.17
ெபான் படு மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.173.18
இரு ெபரு ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) மாறு ெகாள் வியன் களத்து $அக.174.01
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருபைட ெபயக்கும்
$அக.174.02
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உைடேயாக்கு
நின்றன்று_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+உ_பட.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) என $அக.174.03
பூக் ேகாள் ஏய தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) விலக்கிச் $அக.174.04
ெசல்ேவம்_ஆதல்
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $அக.174.05
ேந கால் முது ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) குைழப்ப நB
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.174.06
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வானத்துக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரற் ெகாண்மூ
$அக.174.07

முழங்குெதாறும் ைகயற்று
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நப்
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.174.08
பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ேமனியள் $அக.174.09
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால் தாேன
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.174.10
ஊழுறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ கடுப்பக்
B
ேகழ் ெகாள $அக.174.11
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாசு அறு
சுணங்கினள் $அக.174.12
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) வியலிைட
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.174.13
சில் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஒதுக்கின் மாஅேயாேள $அக.174.14
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
விளிம்பு உrஇய விைச அைம ேநான் சிைல $அக.175.01
வாங்கு ெதாைட பிைழயா வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.175.02
விடுெதாறும் விளிக்கும் ெவவ் வாய் வாளி $அக.175.03
ஆறு ெசல் வம்பல உயி ெசலப் ெபயப்பின் $அக.175.04
பாறு கிைள பயிந்து படுமுைட
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.175.05
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உண $அக.175.06

அrய வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.)
ெசால்லியும்_ெப.எச்.(ெசால்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல் மாண்
$அக.175.07
ெதr வைள முன்ைக பற்றியும் விைனமுடித்து $அக.175.08
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றன அன்ேற
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.175.09
கால் இயல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக் ைக வண் ெசழியன் $அக.175.10
ஆலங்கானத்து அம கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயத்த $அக.175.11
ேவலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) என $அக.175.12
மா இரு விசும்பில் கடி இடி
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.175.13
ேந கதி நிைரத்த ேநமிஅம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $அக.175.14
ேபா அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாேபால்
$அக.175.15
திருவில் ேதஎத்துக் குைலஇ உரு ெகழு $அக.175.16
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பூப்பப் பாஅய் $அக.175.17
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்ேத $அக.175.18
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கண்டன்ன கண் அகன் பரப்பின் $அக.176.01
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
B
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
B
ேவ முதி கிழங்கின்
$அக.176.02
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) கண்டன்ன தூம்புைடத் திரள் கால் $அக.176.03

களிற்றுச் ெசவி அன்ன பாசைட மருங்கில் $அக.176.04
கழு நிவந்தன்ன ெகாழு முைக இைட இைட $அக.176.05
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முகத்தின் பல் மல தயங்க $அக.176.06
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ்
பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.176.07
ேவப்பு நைன அன்ன ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் நBெஞண்டு $அக.176.08
இைர ேத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) அஞ்சி அயலது
$அக.176.09
ஒலித்த பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $அக.176.10
திதைலயின் வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடி
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$அக.176.11
நB மலி மண்_ெப.(மண்_ெப.) அைளச் ெசறியும் ஊர $அக.176.12
மைன நகு வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) மரன்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $அக.176.13
அr மல ஆம்பெலாடு_ெப.(ஆம்பல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆதைழ
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.176.14
விழவு ஆடு மகளிெராடு தழூஉ அணிப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.176.15
மல ஏ உண்கண் மாண் இைழ முன்ைகக் $அக.176.16
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) துடக்கிய
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதாட விடுத்தது $அக.176.17

உடன்றனள்_வி.மு.(உடற்று_வி.+ற்_இ.கா.+அன்_ெபா.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) எம் ேபால்
$அக.176.18
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உைளக் குடுமிப் புதல்வற்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.176.19
ெநல்லுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
இன்று உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.176.20
என்ன கடத்தேளா மற்ேற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.176.21
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழுதனள் ஏங்கி $அக.176.22
அடித்ெதன உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தித்திப் பல்
ஊழ் $அக.176.23
ெநாடித்ெதனச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) திருகுபு $அக.176.24
கூநுைன மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எயிற்றள்
$அக.176.25
ஊ முழுதும் நுவலும் நிற் காணிய ெசன்ேம $அக.176.26
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதயச் சாஅய்
அல்கலும் $அக.177.01
இன்னும் வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) இனி எவன்
ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) எனப் $அக.177.02
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலம்புறுதல் ஓம்புமதி சிறு கண் $அக.177.03
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடித் தடக் ைக மான ெநய்
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) $அக.177.04
ஒருங்கு பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயன்ற ெநறி
ெகாள் ஐம்பால் $அக.177.05

ேதம் கமழ் ெவறி மல ெபய்ம்மா காண்பின் $அக.177.06
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) அமல் சிலம்பின் வைழ தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாடக்
$அக.177.07
கதி கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) கற்ற ஏ கல் ெநறியிைட $அக.177.08
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடிப் பாகற் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கனி
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.177.09
கான மஞ்ைஞக் கமஞ்சூல் மாப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) $அக.177.10
அயி யாற்று அைடகைர வயிrன்
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.177.11
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ேறா நBடின_வி.மு.(நBடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.177.12
வல்ேல வருவேபாலும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$அக.177.13
இைல நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓச்சி மாற்ேறா $அக.177.14
மைல மருள் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மண்டுஅம ஒழித்த $அக.177.15
கழற் கால் பண்ணன் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடவயின் $அக.177.16
நிழற் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் மாவின் $அக.177.17
தளி ஏ ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தைக
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முைகந்த_ெப.எச்.(முைக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.177.18
அணங்குைட வன முைலத் தாஅய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.177.19
சுணங்கிைட வrத்த ெதாய்யிைல நிைனந்ேத $அக.177.20
வயிரத்தன்ன ைவ ஏந்து மருப்பின் $அக.178.01

ெவதி ேவ அன்ன பரூஉ மயிப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $அக.178.02
பைறக் கண் அன்ன நிைறச் சுைன பருகி $அக.178.03
நBலத்தன்ன அகல் இைலச் ேசம்பின் $அக.178.04
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) அன்ன ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) மாந்தி $அக.178.05
பிடி மடிந்தன்ன கல் மிைச ஊழ்
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.178.06
யாறு ேசந்தன்ன ஊறு நBப் படாஅப் $அக.178.07
ைபம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) நளி சிைனக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இருந்தன்ன
$அக.178.08
வண் பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கூதாளத்து $அக.178.09
அலங்கு குைல அலr தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உக $அக.178.10
ெபான் உைர கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) கடுப்பக் காண்வர $அக.178.11
கிைள அமல் சிறு திைன விைள குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.178.12
கண் இனிது படுக்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடெனாடு $அக.178.13
உணந்தைன_வி.மு.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBயும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாட் $அக.178.14
பைணக் கவின்
அழியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) துைணப்
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும் $அக.178.15
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறஇயேரா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.178.16

எல்ைலயும் இரவும் என்னாது கல்ெலனக் $அக.178.17
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவகைறத் $அக.178.18
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) தமிேயாக்கு அrது
என $அக.178.19
கனவினும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அறியலேன அதன்தைல $அக.178.20
முன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்றினு ம் $அக.178.21
பின் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பண்பினாேன $அக.178.22
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் சிைமய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வைரக் கவாஅன்
$அக.179.01
ெவண்ேத ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) காய் மருங்கில் $அக.179.02
துைன எr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வியன் காட்டு $அக.179.03
சிறு கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக நBட்டி
$அக.179.04
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வாய் திறந்தும் வண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபறாஅது
$அக.179.05
கான் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் அகன் பரப்பின்
$அக.179.06
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாய்ச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைணக் ெகாடு வில்
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.179.07
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைல ெபாறித்த கல் நிைல அதர $அக.179.08

அரம்பு ெகாள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) கைளயுநக் காணாச் $அக.179.09
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பினி_ஆயின் இன் நைக $அக.179.10
முருந்து எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுத் துவ வாய் $அக.179.11
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உண்கண் இம்
$அக.179.12
மதி ஏ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.179.13
பதி ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒல்லுேமா நுமக்ேக
$அக.179.14
நைக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உைடத்தால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
தைக மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.180.01
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆயெமாடு குவவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஏறி
$அக.180.02
வ தைத
B
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அயர $அக.180.03
கதழ் பrத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.180.04
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமன்ற
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
$அக.180.05
அரும்பு அைலத்து இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ கண்ணி $அக.180.06
பின்னுப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழக் ெகான்ேன சூட்டி $அக.180.07

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.180.08
நில்லாது ெபயந்தனன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அதற்ேக $அக.180.09
புலவு நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி துைழஇ பல உடன் $அக.180.10
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இைற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முள்ளுைட
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாட்டுத் $அக.180.11
தாைழ மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாழெலாடு
ெகழB இ $அக.180.12
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முடத் தாட் புன்ைனப் $அக.180.13
ெபான் ேந நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.180.14
என்னும் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $அக.180.15
துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் $அக.181.01
பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயரச்
சூழ்ந்தைனஆயின் $அக.181.02
என் நிைல உைரேமா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ஒன்னா $அக.181.03
ஓம்பு அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$அக.181.04
அடு ேபா மிஞ]லி ெசரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.181.05
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உறழ் முன்ெபாடு ெபாருது களம் சிவப்ப $அக.181.06

ஆஅய் எயினன் வழ்ந்ெதன
B
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $அக.181.07
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி உருப்பம்
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓராங்கு $அக.181.08
வம்பப் புள்ளின் கம்பைலப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $அக.181.09
விசும்பிைட தூர ஆடி ெமாசிந்து உடன் $அக.181.10
பூ விr அகன் துைறக் கைண விைசக் கடு நBக் $அக.181.11
காவிrப் ேப யாற்று அயி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி $அக.181.12
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) இட்ட குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $அக.181.13
ைவப்பின் யாண_ெப.(யாண_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $அக.181.14
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச $அக.181.15
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற முது நூல் முக்கட்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $அக.181.16
ஆலமுற்றம் கவின் ெபறத் ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.181.17
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மைன மகளி_ெப.) $அக.181.18
ைகெசய் பாைவத் துைறக்கண் இறுக்கும் $அக.181.19
மகர ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் புrைசச் $அக.181.20

சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ேதான்றாச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $அக.181.21
புகாஅ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டதுேவ பகாஅ $அக.181.22
பண்டம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அட ஐம்பால் $அக.181.23
பைணத் தைகத் தைடஇய காண்பு இன் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.181.24
அணங்குசால் அrைவ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.181.25
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் மறுகின் மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்ேற $அக.181.26
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் ேவங்ைகப் ெபான் இண மிைலந்து $அக.182.01
வாங்கு அைம ேநான் சிைல எருத்தத்து
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.182.02
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பழப் பலவின் சுைள விைள ேதறல் $அக.182.03
வைள
B
அம்பின் இைளயெராடு மாந்தி $அக.182.04
ஓட்டு இயல் பிைழயா வய நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பிற்பட $அக.182.05
ேவட்டம் ேபாகிய குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காட்ட $அக.182.06
குளவித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) குருதிெயாடு துயல்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $அக.182.07
முளவுமாத் ெதாைலச்சும் குன்ற நாட $அக.182.08
அரவு எறி உருேமாடு ஒன்றிக் கால் வழ்த்து_ஏவ.(வ
B
ழ்த்து_வி.)
B
$அக.182.09
உரவு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.182.10

தனிைய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கலும் $அக.182.11
பனிெயாடு கலுழும் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கண்ேண
அதனால் $அக.182.12
கடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டும் ெதய்ய $அக.182.13
அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முது கைல கறி முறி முைனஇ $அக.182.14
உயசிைம ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உக்க $அக.182.15
கமழ் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr தாஅய் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $அக.182.16
ெவறி அய வியன் களம் கடுக்கும் $அக.182.17
ெபரு வைர நண்ணிய சாரலாேன $அக.182.18
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் கலுழவும் திருந்திைழத் $அக.183.01
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr வாடவும் $அக.183.02
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ஆ அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) நத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளா $அக.183.03
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
இைடய_ெப.(இைடய_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நன்றும் $அக.183.04
நBடல என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாடு ஆன்று $அக.183.05
பனித் துைறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நB பருகி $அக.183.06
குவவுத் திைர அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) ெகாள்ைளய குடக்கு
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.183.07

வயவுப் பிடி இனத்தின் வயின்வயின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.183.08
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைளக் ெகாண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
$அக.183.09
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வந்தன்றால் காேர மாைலக் $அக.183.10
குளி ெகாள் பிடவின் கூ முைக அலr $அக.183.11
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
$அக.183.12
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) அற்சிரத்து ஊைத தூற்ற $அக.183.13
பனி அைலக் கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநஞ்செமாடு $அக.183.14
வருந்துவம் அல்லேமா பிrந்திசிேனா திறத்ேத $அக.183.15
கடவுட் கற்ெபாடு குடிக்கு விளக்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.184.01
புதல்வற் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் மிகு சிறப்பின்
$அக.184.02
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் $அக.184.03
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆயுள் $அக.184.04
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முடித்த ெசம்மல்
உள்ளெமாடு $அக.184.05
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பிற்பட $அக.184.06
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிடவு_ெப.(பிடவு_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ கமழ்
B
புறவில்
$அக.184.07

குண்ைடக் ேகாட்ட குறு முள்_ெப.(முள்_ெப.) கள்ளிப் $அக.184.08
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $அக.184.09
ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புதுப் பூ உயிப்பின்
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.184.10
ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திrமருப்பு எழிற் கைல
$அக.184.11
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அம் பிைணெயாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண் $அக.184.12
ேகாடுைடக் ைகய துள எறி விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) $அக.184.13
அrயல் ஆைகய விைளமகிழ் தூங்க $அக.184.14
ெசல்கதி மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருவ
ஞாயிற்றுச் $அக.184.15
ெசக்க வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில் $அக.184.16
கற் பால் அருவியின்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதத் $அக.184.17
தா_ெப.(தா_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பல உடன்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.184.18
சீ மிகு குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றதுேவ $அக.184.19
எல் வைள ெஞகிழச் சாஅய் ஆயிைழ $அக.185.01

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழிற் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கவின்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.185.02
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைகயற்ற ெநஞ்செமாடு நத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.185.03
இரும்பின் இன் உயி உைடேயா_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ_பட.பன்.)
ேபால $அக.185.04
வலித்து வல்லின காதல_ெப.(காதல_ெப.) வாடல் $அக.185.05
ஒலி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்த ெநல்லுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெவதி $அக.185.06
கலி ெகாள் மள்ள வில் விைசயின் உைடய $அக.185.07
ைபது அற ெவம்பிய கல் ெபாரு பரப்பின் $அக.185.08
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அத்தத்து ஆங்கண் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலந்து
$அக.185.09
அருவி ஆன்ற உயசிைம மருங்கில் $அக.185.10
ெபரு விழா விளக்கம் ேபால பல உடன் $அக.185.11
இைல இல மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) இலவெமாடு $அக.185.12
நிைல உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $அக.185.13
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேவண்டா வறன்_இல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$அக.186.01
ேநான் ஞாண் விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) ேகாள்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈக்கும் $அக.186.02
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முதி இலஞ்சிக்
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$அக.186.03

நBமிைச நிவந்த ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அகல்
இைல $அக.186.04
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துளங்க கால் உறுெதாறும்
$அக.186.05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றுச் ெசவியின் அைலக்கும் ஊரெனாடு
$அக.186.06
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகௗைவேயா ெபrேத
நட்ேப $அக.186.07
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேகால்
ேவழத்துப்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.) புைண துைணயாகப்
$அக.186.08
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) அைனத்ேத அவேன
$அக.186.09
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி_ெப.)
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) யாழ் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.186.10
ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முழவின் எறிகுணில் விதிப்ப $அக.186.11
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.186.12
இன்னும் பிறள் வயினாேன மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) $அக.186.13
எம்ெமாடு புலக்கும் என்ப ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.186.14
மாr_ெப.(மாr.) அம்பின் மைழத்ேதாற் பைழயன் $அக.186.15
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ைவப்பின் ேபாஒ அன்ன என் $அக.186.16
ெசறிவைள உைடத்தேலா இெலேன உrதினின் $அக.186.17

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பைகேயம்_அல்ேலம்
ேசந்ேதா_வி.அ.ெப.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $அக.186.18
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நBங்கும் $அக.186.19
ெகாழுநனும் சாலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடன் உைற பைகேய $அக.186.20
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புலம்பு அகலத்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு $அக.187.01
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரந்து
உைற புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) $அக.187.02
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடைமயின்
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு
$அக.187.03
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வலித்த ெநஞ்செமாடு
ஏகி $அக.187.04
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) உள்ளின
காதல_ெப.(காதல_ெப.) கறுத்ேதா_ெப.(கறுத்ேதா_ெப.) $அக.187.05
ெதம் முைன சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கடும் பrப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.187.06
வா கழற் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.187.07
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதாைட விழவின் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அன்ன $அக.187.08
தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெஞமிrய திரு நக முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.)
$அக.187.09
புலம்புறும்ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) $அக.187.10
அலந்தைல ெஞைமயத்து ஆள் இல் ஆங்கண் $அக.187.11

கல் ேசபு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில் குடிப்
பாக்கத்து $அக.187.12
எல் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயர ஏமத்து அல்கி $அக.187.13
மைன உைற ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) அணல் தாழ்பு அன்ன $அக.187.14
கைவ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளிர கருங்கால் யாஅத்து $அக.187.15
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ெவற்பின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.187.16
முைன எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிய ெகடு நாட்டு
ஆ இைட $அக.187.17
பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெவளிறு அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.187.18
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட முதிரா இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $அக.187.19
கண்படு பாயல் ைக ஒடுங்கு அைச நிைல $அக.187.20
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய்ச் சுறவின் பனித் துைற
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.187.21
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நயன் இல் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.187.22
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம்பியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.187.23
ைம படு மா மைல விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரேன $அக.187.24
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைளக் ெகாண்மூ $அக.188.01

இருண்டு உய விசும்பின் வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.188.02
ேபாப்பு உறு முரசின் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முைற புrந்து $அக.188.03
அறன் ெநறி பிைழயாத் திறன் அறி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $அக.188.04
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதிந்த
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.188.05
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.188.06
மின்னுைடக் கருவிைய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாளும் $அக.188.07
ெகான்ேன ெசய்திேயா அரவம் ெபான் என $அக.188.08
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மலி ெதாட
அைடச்சி $அக.188.09
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயெமாடு காண்தக
இயலி $அக.188.10
தழைல வாங்கியும் தட்ைட ஓப்பியும் $அக.188.11
அழல் ஏ ெசயைல அம் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அைசஇயும் $அக.188.12
குறமகள்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $அக.188.13
புறமும் தருதிேயா வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.188.14
பசும் பழப் பலவின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெவம்பி $அக.189.01

விசும்பு கண் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நBடி_வி.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.189.02
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) கண் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ைவப்பின் $அக.189.03
நாறு உயி மடப் பிடி தைழஇ ேவறு நாட்டு $அக.189.04
விழவுப் பட மள்ளrன் முழவு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயr $அக.189.05
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அதப்படுத்த கல் உய கவாஅன் $அக.189.06
ெவவ் வைர அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) சுட்டி ைபெயன $அக.189.07
வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) அம் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) வாந்த
கவவுற $அக.189.08
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) குறுமகள் அவெனாடு
$அக.189.09
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறள்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளைவ என்றும்
$அக.189.10
பட மலி எவ்வெமாடு மாதிரம் துைழஇ $அக.189.11
மைன மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னினும் நைன மகிழ்
$அக.189.12
நன்னராள கூடு ெகாள் இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) $அக.189.13
ேத ஊ ெதருவில் ததும்பும் $அக.189.14
ஊ இழந்தன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழ்வு
B
உறு
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.189.15

திைர உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசஇய
நிைரவைள ஆயெமாடு $அக.190.01
உப்பின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ஏறி எல் பட $அக.190.02
வரு திமில் எண்ணும் துைறவெனாடு ஊேர $அக.190.03
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாடுைமயின் அல
பாடும்ேம $அக.190.04
அலமரல் மைழக் கண் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்காள் $அக.190.05
அைலயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
உயசிைமப் $அக.190.06
ெபாதும்பில் புன்ைனச் சிைன ேசபு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.190.07
வம்ப நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இrய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.190.08
ெபாங்கு வரல் ஊைதெயாடு புணr_ெப.(புணr_ெப.) அைலப்பவும் $அக.190.09
உைழக்கடல் வழங்கலும் உrயன் அதன்தைல $அக.190.10
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிப் புகாஅ ெபாருந்தத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.190.11
வயச் சுறா எறிந்ெதன வலவன் அழிப்ப $அக.190.12
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) குன்றிய சிைற அழி ெதாழில
$அக.190.13
நிைரமணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) விைரநைட தவிர $அக.190.14
இழுெமன் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) விழு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.190.15

ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrயன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
$அக.190.16
மான்ற மாைலச் ேசந்தன்ேறா இலேன $அக.190.17
அத்தப் பாதிrத் துய்த் தைலப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வ $அக.191.01
B
எr இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலrெயாடு இைட பட
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.191.02
வண் ேதாட்டுத் ெதாடுத்த வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு கண்ணி $அக.191.03
ேதால் புைத சிரற்று அடி ேகாலுைட உமண $அக.191.04
ஊ கண்டன்ன ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வாங்கி $அக.191.05
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இவந்த அைசவு இல் ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $அக.191.06
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) பகட்டு இயம்பும் ெகாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) புrந்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.191.07
மடி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வைளெயாடு
B
கடிது எதி ஓடி $அக.191.08
ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) அம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டு வரூஉம்
வம்பலக்கு $அக.191.09
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ெசப்பும் என்றூழ் நBள் இைட $அக.191.10
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற வல்லி $அக.191.11
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன எண்ணுதிஆயின்
நன்றும் $அக.191.12
உைரத்திசின் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நிைர முைக $அக.191.13

முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அருந்தும் ெமல்லிய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.191.14
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) என விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உறல் இன் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $அக.191.15
ஒலி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேதறும் என
$அக.191.16
வலிய கூறவும் வல்ைலேயா மற்ேற $அக.191.17
மதி இருப்பன்ன மாசு அறு சுட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.192.01
ெபான் ேந வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
அன்ேனா $அக.192.02
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால் தாேன விசும்பின் $அக.192.03
எய்யா வr வில் அன்ன ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
$அக.192.04
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கி $அக.192.05
ெபாைற ெமலிந்திட்ட புன் புறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $அக.192.06
வைள சிைற வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) கிைளெயாடு கவர $அக.192.07
ஏனலும் இறங்குெபாைற உயித்தன பானாள் $அக.192.08
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்குைவஎனிேன மால் வைர $அக.192.09
ைம படு விடரகம் துைழஇ ஒய்ெயன $அக.192.10
அருவி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரவு உமிழ் திரு
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $அக.192.11
ெபரு வைரச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின் $அக.192.12

இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவுப்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.192.13
உரும் இைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உயசிைமப் $அக.192.14
ெபரு மைலநாட நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.192.15
கான் உய மருங்கில் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) அல்லது $அக.193.01
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேவண்டா வில் ஏ உழவ_ெப.(உழவ_ெப.)
$அக.193.02
ெபரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவட்டம் கிைள
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்த்த $அக.193.03
ெபாரு களத்து ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதிச்
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $அக.193.04
ெபாறித்த ேபாலும் வால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எருத்தின் $அக.193.05
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும்
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசவி எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $அக.193.06
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) யாஅத்து $அக.193.07
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) உயசிைனப் பிள்ைள
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.193.08
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் வழுக்கிய
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கண் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தடி $அக.193.09
ெகால் பசி முது நr வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.193.10
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
எளியமன்ேன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைனப் $அக.193.11

பல் மாண் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இன் ெமாழி $அக.193.12
முருந்து ஏ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) இைளேயாள் $அக.193.13
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இன் துயில்
ைகவிடுகலேன $அக.193.14
ேப உைற தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.194.01
ஏ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரு மறுப் பூழிப் $அக.194.02
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூவல் ஈரத்து $அக.194.03
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கிழித்தன்ன ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுவல்
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சால் $அக.194.04
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கின் விைத பல
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.194.05
இரைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மானினம் பரந்தைவேபால் $அக.194.06
ேகாடுைடத் தைலக்குைட சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) $அக.194.07
கறங்கு பைறச் சீrன் இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கி
$அக.194.08
கைள கால் கழB இய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன வரகின் $அக.194.09
கைவக் கதி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கதூஉ உண்ட
$அக.194.10
குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாத்
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $அக.194.11

காம_ெப.(காம_ெப.) கலவம்_ெப.(கலவம்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏமுறக் $அக.194.12
ெகால்ைல உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) கூழ் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஒழித்த
$அக.194.13
வல் இைலக் குருந்தின் வாங்குசிைன
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.194.14
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடி மகளிrன் விளி படப் பயிரும் $அக.194.15
காமன் இதுவால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேபா மிகக் $அக.194.16
ெகாடுஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும் பr $அக.194.17
விrஉைள நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான்
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.194.18
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெதளித்த ேபாழ்ேத $அக.194.19
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட் குறுமகள் $அக.195.01
திருந்துேவல் விடைலெயாடு வரும் என தாேய $அக.195.02
புைன மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி $அக.195.03
மைன மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அடுத்து மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நாற்றி
$அக.195.04
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது அயரும் என்ப
யானும் $அக.195.05
மான் பிைண ேநாக்கின் மட நல்லாைள $அக.195.06
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நட்பிற்கு அருளான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.195.07

இன் நைக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ஏைழையப் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.195.08
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வாr நுசுப்பு இவந்து ஓம்பிய $அக.195.09
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைன உதவியும் உைடயன்மன்ேன $அக.195.10
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிகிற்பிேனா நன்றுமன் தில்ல
$அக.195.11
அறுைவ ேதாயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) $அக.195.12
சிறு ைப நாற்றிய பல் தைலக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகால்
$அக.195.13
ஆகுவது அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) முதுவாய் ேவல
$அக.195.14
கூறுகமாேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கழங்கின் திட்பம் $அக.195.15
மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில் $அக.195.16
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇய $அக.195.17
எம் மைன முந்துறத் தருேமா $அக.195.18
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன உய்க்குேமா யாது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குறிப்ேப $அக.195.19
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறவு மலி
பாக்கத்து $அக.196.01
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) துைறப்பட்ட ேமாட்டு இரு வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
$அக.196.02
துடிக்கண் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குைற ெநாடுத்து உண்டு ஆடி
$அக.196.03

ேவட்டம் மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுநக்குப்
பாட்டி $அக.196.04
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அகல் இைல அமைல ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேசாறு $அக.196.05
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புளிப் பிரம்பின் திரள்கனி
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.196.06
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) இடூஉம் ஊர
$அக.196.07
ெதாடுகலம் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாரல்
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $அக.196.08
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல்_ெதா.ெப.(தப்பு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதறுவர
$அக.196.09
ஒன்றுெமாழிக் ேகாசக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முரண் ேபாகிய
$அக.196.10
கடுந் ேதத் திதியன் அழுந்ைத ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ
$அக.196.11
அன்னிமிஞ]லியின் இயலும் $அக.196.12
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலத் தகுவிைய முயங்கிய
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.196.13
மா மல வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணும் $அக.197.01
பூ ெநகிழ் அைணயின் சாஅய ேதாளும் $அக.197.02
நன்ன மாக்கள் விைழவன
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.197.03

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயரெமாடு என்னதூஉம்
$அக.197.04
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) முைன எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.197.05
முன்னுவ ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண்
மிகு திருவின் $அக.197.06
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிகு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கண்ணன் எழினி
$அக.197.07
ேதம் முது குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.197.08
நBடல யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைர வைள
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.197.09
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாழ்பு இருளிய குைவ இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.197.10
மடேவாள் தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விறேலான்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.197.11
புன் தைலப் புதல்வன்_ெப.) ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிந்தாங்கு $அக.197.12
கடுஞ்சூல் மடப் பிடி தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு $அக.197.13
இனம்சால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) இழிதர $அக.197.14
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பனிச்

சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.197.15
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இணக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.197.16
விைன வலியுறூஉம் ெநஞ்செமாடு $அக.197.17
இைனய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நப் பிrந்திசிேனாேர
$அக.197.18
கூறுவம்ெகால்ேலா கூறலம்ெகால் எனக் $அக.198.01
கரந்த காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ைகந்நிறுக்கல்லாது $அக.198.02
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
விட்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி நம்பி $அக.198.03
அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) விழு
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கரந்து $அக.198.04
கா விைர கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தூ விைன $அக.198.05
நுண் நூல் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெபாருந்தினள் ெவற்பின் $அக.198.06
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ேபால $அக.198.07
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வழிப் படர தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.198.08
வில் வகுப்புற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாங்கு குைடச் சூல் $அக.198.09
அம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒடுக்கி அஞ்சினள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.198.10

துஞ்சு ஊ யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) ெபயேவாள்
$அக.198.11
ஆன்ற கற்பின் சான்ற ெபrயள் $அக.198.12
அம் மா அrைவேயா அல்லள் ெதனாஅது $அக.198.13
ஆஅய் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு அணங்குைடச்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.198.14
கவிரம் ெபயrய உரு ெகழு கவாஅன் $அக.198.15
ஏ மல நிைற சுைன
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.198.16
சூமகள்மாேதா என்னும் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.198.17
கைர பாய் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல உடன் $அக.199.01
நிைர கால் ஒற்றலின் கல் ேசபு
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.199.02
வைர ேச மராஅத்து ஊழ் மல ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசத்து $அக.199.03
உயங்கல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நB நைசக்கு அலமர $அக.199.04
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) வலந்த வறுஞ் சிைன வற்றல் $அக.199.05
அலங்கல் உலைவ அr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.199.06
திரங்குமரல் கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயறு
ெதாகுநிைல $அக.199.07
அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன $அக.199.08

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைல எயிற்ற ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.)
எடுத்தலின் $அக.199.09
வளி_ெப.(வளி_ெப.) முைனப் பூைளயின் ஒய்ெயன்று அலறிய $அக.199.10
ெகடுமான் இன நிைர தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
கைலேய $அக.199.11
கதி மாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
விளிக்கும் $அக.199.12
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பிற்பட
பிற_ெப.(பிற_ெப.) ேபால் $அக.199.13
ெசல்ேவம்_ஆயின் எம் ெசலவு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்னும் $அக.199.14
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அைசவின்று துரப்ப
$அக.199.15
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ெசலற்கு உrைய ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
ேவய் ேபால் $அக.199.16
தைடயின மன்னும் தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.199.17
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அrைவ
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குடாஅது $அக.199.18
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபான் வாைகப் ெபருந்துைறச் ெசருவில்
$அக.199.19
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் நன்னன் ெபாருது களத்து
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.199.20
வலம் படு ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$அக.199.21
களங்காய்க் கண்ணி நா_ெப.(நா_ெப.) முடிச் ேசரல் $அக.199.22

இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு தந்தன்ன $அக.199.23
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ெபறினும் வாரெலன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.199.24
நிலாவின் இலங்கு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி மறுகில் $அக.200.01
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) அம் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய்
குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $அக.200.02
ஊ என உணராச் சிறுைமெயாடு நB உடுத்து $அக.200.03
இன்னா உைறயுட்டுஆயினும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $அக.200.04
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உைறந்திசிேனாக்கும் வழி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.200.05
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி $அக.200.06
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேமா வைள ேமய் பரப்ப $அக.200.07
ெபாம்மற் படு திைர கம்ெமன
உைடதரும்_ெப.எச்.(உைடதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.200.08
மரன் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.200.09
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எம்ெமாடு கழிப்பி எல் உற $அக.200.10
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேத பூட்டலும் உrயீ அற்றன்று $அக.200.11
ேசந்தனி ெசல்குவி_ஆயின் யாமும் $அக.200.12
எம் வைர அளைவயின் ெபட்குவம் $அக.200.13
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஒப்பதுேவா உைரத்திசின் எமக்ேக $அக.200.14
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபான்னின் $அக.201.01

அவி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி கிள
ஓைட $அக.201.02
விைன நவில் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விறற் ேபாப்
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) $அக.201.03
புகழ் மலி சிறப்பின் ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) முன்துைற $அக.201.04
அவிகதி முத்தெமாடு வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.201.05
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு ஏந்து
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $அக.201.06
பைழய மகளி_ெப.) பனித் துைறப் பரவ $அக.201.07
பகேலான் மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தி ஆ
இைட $அக.201.08
உரு ெகழு ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உவவுக்
கிளந்தாங்கு $அக.201.09
அலரும் மன்று பட்டன்ேற அன்ைனயும் $அக.201.10
ெபாருந்தாக் கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிக்கும் என்று $அக.201.11
எவன் ைகயற்றைன இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.201.12
ெவண்ெணல் ைவப்பின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு ெபறினும் $அக.201.13
ஆண்டு அைமந்து உைறந_அல்ல முனாஅது $அக.201.14
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகு
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) குன்றத்துக் கவாஅன்
$அக.201.15

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக எண்கின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற $அக.201.16
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துணிந்தன்ன குவவு மயிக் குருைளத் $அக.201.17
ேதால் முைலப் பிணெவாடு திைளக்கும் $அக.201.18
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.201.19
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிய குன்றத்துக்
கவாஅன் $அக.202.01
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி இனன் ஏமாப்ப $அக.202.02
புலிப் பைக ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) புண் கூ
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.202.03
கல்லகச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிப்பின் $அக.202.04
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இண ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ெகால்லன்
B
$அக.202.05
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஊது மிதி உைலப் பிதிவின்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.202.06
சிறு பல் மின்மினி ேபால பல உடன் $அக.202.07
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) தாவும் நாட $அக.202.08
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) அன்றியும் உளெகால் பானாள்
$அக.202.09
உத்தி அரவின் ைபத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிய $அக.202.10
உர உரும் உரறும் உட்கு வரு நனந்தைல $அக.202.11
தவிவு இல் உள்ளெமாடு எஃகு துைணயாக $அக.202.12

கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கல் அதச் சிறு ெநறி $அக.202.13
ேதராது வரூஉம் நின்வயின் $அக.202.14
ஆ அஞ அரு பட நBந்துேவாேர $அக.202.15
உவக்குநள்_ஆயினும் உடலுநள்_ஆயினும் $அக.203.01
யாய் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணக என்னா தB
வாய் $அக.203.02
அல விைன ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம்பற்
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) $அக.203.03
இன்னள் இைனயள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.203.04
எனக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பவும் தனக்கு
உைரப்பு அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $அக.203.05
நாணுவள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கரந்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.203.06
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வறு மைன
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாேன $அக.203.07
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உைற
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $அக.203.08
எனக்கு எளிது ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் என கழற்
கால் $அக.203.09
மின் ஒளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைளேயான்
முன்னுற $அக.203.10
பல் மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாகிய தனக்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $அக.203.11

அன்ேனன் அன்ைம நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) வாயாக $அக.203.12
மான் அத மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மைலமுதல் சிறு ெநறி $அக.203.13
ெவய்து இைடயுறாஅது எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முன்னப் $அக.203.14
புல்ெலன் மா மைலப் புலம்பு ெகாள் சீறூ $அக.203.15
ெசல் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆற்றி துச்சில் இருத்த $அக.203.16
நுைன குைழத்து அலமரும் ெநாச்சி $அக.203.17
மைன ெகழு ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஆகுகமன்ேன $அக.203.18
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடன் நிழற்றிய ெதாைலயா ெவண்குைட $அக.204.01
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கலிமா வழுதி $அக.204.02
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அம
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாசைறச் $அக.204.03
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன
முடித்தனம்_ஆயின் இன்ேற $அக.204.04
காப் ெபயற்கு எதிrய காண்தகு புறவில் $அக.204.05
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் வண்டின் அம் சிைறத் ெதாழுதி $அக.204.06
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.204.07
உதுக்காண்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ெபாழுேத வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.204.08

ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பாக
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.204.09
ெவண்ெணல் அrந மடி வாய்த் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $அக.204.10
பல் மலப் ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) படு புள்_ெப.(புள்_ெப.)
ஓப்பும் $அக.204.11
காய்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) வாணன் சிறுகுடித்
$அக.204.12
தண்டைல கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.204.13
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண ெபறேவ $அக.204.14
உயி கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றிய ெதான்று படு
நட்பின் $அக.205.01
ெசயி தB ெநஞ்செமாடு ெசறிந்ேதா ேபால $அக.205.02
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பிrயலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எனப் $அக.205.03
ெபாய் வல் உள்ளெமாடு புrவு உணக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.205.04
துணிவு இல் ெகாள்ைகய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இனிேய $அக.205.05
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி வருத்தெமாடு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்புபூர
$அக.205.06
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
துறந்தன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தாேம
$அக.205.07

வாய்ெமாழி நிைலஇய ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச $அக.205.08
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ேகாச விளங்கு பைட நூறி $அக.205.09
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள ெவஃகிய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண்
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) $அக.205.10
பூ விr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழி நாப்பண்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் $அக.205.11
காவிrப் படப்ைபப் பட்டினத்தன்ன $அக.205.12
ெசழு நக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயமா ஏமுற
$அக.205.13
விழு நிதி எளிதினின் எய்துகதில்ல $அக.205.14
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கால் அற்சிரத்து மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.205.15
நBடுஅைம நிவந்த நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) படு
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.205.16
கடாஅ யாைனக் கவுள் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறழ $அக.205.17
ஆம் ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) இழிதரு
காம_ெப.(காம_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.205.18
புலி_ெப.(புலி_ெப.) உr வr அதள்
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.205.19
நாட் பூ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல உதிர
$அக.205.20
ேமக்கு எழு ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன ஏறி கணக் கைல $அக.205.21
கூப்பிடூஉ உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்றகச்
சிறு ெநறிக் $அக.205.22

கல் பிறங்கு ஆ இைட
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.205.23
ெசால் ெபய ேதஎத்த சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.205.24
என் எனப்படும்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மகிழ்ப்
$அக.206.01
ேபடிப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுைக
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.206.02
நகுவரப் பைணத்த திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
$அக.206.03
மயிக் கவின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத்
ேதால் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $அக.206.04
சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மகாஅ ஏறி ேசேணாக்குத் $அக.206.05
துறுகல் மந்தியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $அக.206.06
மாr_ெப.(மாr.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) மாத் தளி அன்ன $அக.206.07
அம் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய்_இைழ மகளி_ெப.) $அக.206.08
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அலமுைல ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.206.09
ஆராக் காதெலாடு தா_ெப.(தா_ெப.) இைட குைழய $அக.206.10
முழவு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புலரா விழவுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக
$அக.206.11
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ேமவலன் ஆகலின்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.206.12

அடுேபா ேவளி வைர
B
முன்துைற $அக.206.13
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உப்பின் நிரம்பாக்
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $அக.206.14
ெபரு ெபயற்கு உருகியாஅங்கு $அக.206.15
திருந்துஇைழ
ெநகிழ்ந்தன_வி.மு.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.206.16
அணங்குைட முந்நB பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசறுவின் $அக.207.01
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெபயந்த
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கல் அமிழ்தம் $அக.207.02
குட புல மருங்கின் உய்ம்மா புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓத்துப் $அக.207.03
பைட அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.207.04
நிைரப் பரப் ெபாைறய நைரப் புறக் கழுைதக் $அக.207.05
குைறக் குளம்பு உைதத்த கல் பிறழ் இயவின் $அக.207.06
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாழ்ந்த அஞ்சுவரு
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.207.07
மிஞ]று ஆ கடாஅம் கரந்து விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கவுள $அக.207.08
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) தின
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBடு
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒருத்தல் $அக.207.09
பிண_ெப.(பிண_ெப.) அழி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக புரண்ட கூவல்
$அக.207.10
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கண் உவrக் குைறக் குட முகைவ $அக.207.11

அறனிலாளன் ேதாண்ட ெவய்து உயித்து $அக.207.12
பிைறநுதல் வியப்ப உண்டனள்ெகால்ேலா $அக.207.13
ேதம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.)
பால் ஏந்திக் $அக.207.14
கூைழ உளந்து ேமாைழைம கூறவும் $அக.207.15
மறுத்த ெசால்லள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.207.16
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளெமாடு
உண்ணாேதாேள $அக.207.17
யாம இரவின் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.208.01
ேதம் முதி சிைமயக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பாடும் $அக.208.02
நுண் ேகால் அகவுந ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு $அக.208.03
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஈயும் வண் மகிழ்
$அக.208.04
ெவளியன் ேவண்மான் ஆஅய் எயினன் $அக.208.05
அளி இயல் வாழ்க்ைகப் பாழிப் பறந்தைல $அக.208.06
இைழ அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இயல் ேத மிஞ]லிெயாடு $அக.208.07
நண்பகல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருவில் புண்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.208.08
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அம
வழ்ந்ெதன
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புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒருங்கு $அக.208.09
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $அக.208.10
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி ெதறாைம சிறகrன் ேகாலி $அக.208.11

நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழறல் காேணன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனப் $அக.208.12
படுகளம் காண்டல்ெசல்லான் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.208.13
உரு விைன நன்னன் அருளான் கரப்ப $அக.208.14
ெபரு விதுப்புற்ற பல் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) மகளி_ெப.) $அக.208.15
குரூஉப் பூம் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) அருக்கிய
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $அக.208.16
வைச விடக்
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.208.17
அகுைத கிைளதந்தாங்கு மிகு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$அக.208.18
உப்புச் சிைற நில்லா ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபால $அக.208.19
நாணு வைர நில்லாக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.208.20
நல்கினள்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) வந்ேத ஓr
$அக.208.21
பல் பழப் பலவின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ெகால்லிக் $அக.208.22
கா மல கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.208.23
ஏ நுண் ஓதி மாஅேயாேள $அக.208.24
ேதாளும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெதாைலந்தன நாளும்
$அக.209.01

அன்ைனயும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய உற்றனள் அலேர $அக.209.02
ெபான் அணி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதத் ெதன்ன
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $அக.209.03
எழு உறழ் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இயல் ேதச் ெசழியன் $அக.209.04
ேநரா எழுவ அடிப்படக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.209.05
ஆலங்கானத்து ஆப்பினும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என $அக.209.06
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவேர $அக.209.07
மாஅல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மறப் ேபாப் புல்லி $அக.209.08
காம்புைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ேவங்கடத்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.209.09
அைற இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றன
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நிைற
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.209.10
உள்ளா_ஆதேலா அrேத ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$அக.209.11
முள்ளூ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கழல்ெதாடிக் காr $அக.209.12
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நிறுத்த வல் வில் $அக.209.13
ஓrக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசரலக்கு ஈத்த
$அக.209.14
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவப் பலவின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ெகால்லி
$அக.209.15
நிைல ெபறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆக்கிய $அக.209.16

பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலேன $அக.209.17
குறியிைறக் குரம்ைபக் ெகாைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.210.01
எறிஉளி ெபாருத ஏமுறு ெபரு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $அக.210.02
புண் உமிழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) புலவுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மறுப்பட
$அக.210.03
விசும்பு அணி வில்லின் ேபாகி பசும் பிசித் $அக.210.04
திைர பயில் அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) உழக்கி உரன்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.210.05
நிைரதிமில் மருங்கில் படதரும் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $அக.210.06
பானாள் இரவில் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
உள்ளி $அக.210.07
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊக் $அக.210.08
கானல்_அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற கவின்
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.210.09
ஆனாது புகழ்ந்திசிேனாேன இனி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.210.10
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மாபின் பாயல் மாற்றி $அக.210.11
ைகைத அம் படு சிைனக் கடுந் ேத விலங்கச் $அக.210.12
ெசலவு அrது என்னும் என்பது $அக.210.13
பல ேகட்டனமால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாேம $அக.210.14
ேகளாய் எல்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வாலிய $அக.211.01
சுைத விrந்தன்ன பல் பூ மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.) $அக.211.02

பைற கண்டன்ன பா அடி ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $அக.211.03
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைல மருப்பின் வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
உrஞுெதாறும் $அக.211.04
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆலியின் தாஅய்
உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) $அக.211.05
ெவண்ெணல் வித்தின் அைறமிைச
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.211.06
பனி படு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேவங்கடத்து உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$அக.211.07
ெமாழி ெபய ேதஎத்த ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நல்குவ $அக.211.08
குழியிைடக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்றுைடப் ெபரு நிைர $அக.211.09
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.211.10
கடுஞ் சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஏவலின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.211.11
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாட்டில் தைலத்தாப்
பட்ட $அக.211.12
கல்லா எழினி பல் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுத்திய $அக.211.13
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) கதவின் ெவண்மணி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$அக.211.14
மத்தி_ெப.(மத்தி_ெப.) நாட்டிய கல் ெகழு பனித் துைற $அக.211.15
நB ஒலித்தன்ன ேபஎ $அக.211.16

அல நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழப் பிrந்ேதாேர $அக.211.17
தா இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபான்
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$அக.212.01
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தவழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயிற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றன்ன $அக.212.02
மிகு கவின் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாகுகுரல்
ஐம்பால் $அக.212.03
கிைளஅrல் நாணற் கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) மணற்கு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.212.04
முைள ஓரன்ன முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுத் துவ வாய் $அக.212.05
நயவன் ைதவரும் ெசவ்வழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் $அக.212.06
இைச ஓத்தன்ன இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$அக.212.07
அணங்கு சால் அrைவைய
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) $அக.212.08
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) படி நBrன்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாழுதில்
$அக.212.09
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
குைரயள் என்னாய் ைவகலும் $அக.212.10
இன்னா அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நBேய $அக.212.11
என்ைன இன்னற் படுத்தைன மின்னு வசிபு $அக.212.12

உரவுக் கா கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறலி
ைமந்துற்று $அக.212.13
விரவு ெமாழிக் கட்டூ ேவண்டுவழிக்
ெகாள Bஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.212.14
பைட நிலா இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மருள் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.212.15
மட்டு அவிழ் ெதrயல் மறப் ேபாக் குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.)
$அக.212.16
ெபாரு முரண் ெபறாஅது விலங்கு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.212.17
ெசருச் ெசய் முன்ெபாடு முந்நB
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.212.18
ஓங்குதிைரப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.212.19
நB மாண் எஃகம் நிறத்துச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுந்தக் $அக.212.20
கூ மதன் அழியேரா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ஆனாது $அக.212.21
எளியள் அல்ேலாட் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.212.22
விளியா எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தைலத் தந்ேதாேய $அக.212.23
விைன நவில் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விறற் ேபாத் ெதாண்ைடய
$அக.213.01
இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏற்று அரு
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $அக.213.02

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ேவங்கடத்து
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.213.03
ெகாய்குைழ அதிரல் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) புல அலr $அக.213.04
சுr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பித்ைத சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) படச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.213.05
இகல் முைனத் தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) ஏறுைடப்
ெபரு நிைர $அக.213.06
நைன முதி நறவின் நாட் பலி
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.213.07
வால் நிணப் புகவின் வடுக ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.213.08
நிழற் கவின் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நB இல் நBள்
இைட $அக.213.09
அழல் அவி அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெநடிய என்னாது
$அக.213.10
அகறல் ஆய்ந்தன_ஆயினும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசலப் $அக.213.11
பல் கதி வாங்கிய படு சுட அைமயத்துப் $அக.213.12
ெபரு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகான்ற கால் புகு வியன் புனத்து $அக.213.13
எr மருள் கதிர திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமக்கும் $அக.213.14
ெவல்ேபா வானவன் ெகால்லிக் குட வைர $அக.213.15
ேவய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.213.16
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின்
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆன்ேறா $அக.213.17
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அமிழ்ெதாடு ெபறினும் $அக.213.18

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் நBடேலாஇலேர
என்றும் $அக.213.19
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபயக்
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெதாடித் தடக் ைக $அக.213.20
வலம் படு ெவன்றி வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.)
$அக.213.21
இலங்கு நBக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) இழிபுனல் வrத்த $அக.213.22
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) என ெநறிந்த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.213.23
உறல் இன் சாயெலாடு ஒன்றுதல்
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.213.24
அகல் இரு விசும்பகம் புைதயப் பாஅய் $அக.214.01
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உடன் கரந்த பல் கதி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$அக.214.02
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இன நிைர
குளிப்ப_குைற.எச்.(குளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
B $அக.214.03
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அழி துளி ெபாழிதல் ஆனாது $அக.214.04
ேவந்தனும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக முரணி ஏந்துஇைல $அக.214.05
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கதி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
இைமக்கும் பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $அக.214.06
அடு புகழ் ேமவெலாடு கண்பைட இலேன $அக.214.07
அமரும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயினதுேவ நம என $அக.214.08
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.)
ெபாம்மல் ஓதி $அக.214.09

யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால்தாேன ஓங்குவிைடப் $அக.214.10
படு சுவற் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகு வாய்த்
ெதள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) $அக.214.11
ஆ ெபய ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
ஆம்பெலாடு_ெப.(ஆம்பல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.214.12
ைபயுள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ெசவ்வழி வகுப்ப $அக.214.13
ஆ உயி அணங்கும் ெதள் இைச $அக.214.14
மாr_ெப.(மாr.) மாைலயும் தமியள் ேகட்ேட $அக.214.15
விலங்கு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைமயக்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.215.01
ேவறு பல் ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதஎம் முன்னி
$அக.215.02
விைன நைசஇப்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரன்
மிகு ெநஞ்செமாடு $அக.215.03
புைன மாண் எஃகம் வல வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ஏந்தி $அக.215.04
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நும்வயின் வல்ேல $அக.215.05
வலன் ஆக என்றலும் நன்றுமன் தில்ல $அக.215.06
கடுத்தது பிைழக்குவதுஆயின் ெதாடுத்த $அக.215.07
ைக விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கவ்வும் கல்லாக் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $அக.215.08
ெகாடுமரம் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடா
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) $அக.215.09
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.215.10

ஆள் அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயத்த அஞ்சுவரு
பதுக்ைக $அக.215.11
கூ நுதிச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.215.12
படு பிணப் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதாடுவன
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.215.13
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ெமாசிவிரல் ஒற்றி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.215.14
வல் வாய்ப் ேபைடக்குச் ெசாrயும் ஆங்கண் $அக.215.15
கழிந்ேதாக்கு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்செமாடு $அக.215.16
ஒழிந்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றுேவாக்ேக $அக.215.17
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாள் நுண் ேகாலின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.216.01
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அைடகைரப்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
$அக.216.02
நா_ெப.(நா_ெப.) அr நறவு உண்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தந்ைதக்கு $அக.216.03
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் $அக.216.04
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) எம்ைமப் $அக.216.05
ெபட்டாங்கு ெமாழிப என்ப அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அலப் $அக.216.06
பட்டனம்_ஆயின் இனி எவன் ஆகிய $அக.216.07

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடு மகளி_ெப.)
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாழலும் $அக.216.08
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) உழவ_ெப.(உழவ_ெப.)
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குவைளயும் $அக.216.09
கடி மிைளப் புறவின் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முல்ைலெயாடு $அக.216.10
பல் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாச கண்ணி அயரும் $அக.216.11
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) யாணச் ெசல்லிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$அக.216.12
எறிவிடத்து உைலயாச் ெசறி சுைர ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.216.13
ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.) எழினி அரு நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அழுத்திய $அக.216.14
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ேபால $அக.216.15
வருந்துபமாது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசr_ெப.(ேசr_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசலிேன $அக.216.16
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறந்தந்த ெபாங்கல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $அக.217.01
எஃகு உறு பஞ்சித் துய்ப் பட்டன்ன $அக.217.02
துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.)
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
$அக.217.03
நBடு கைழக் கரும்பின் கைணக் கால் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூக் $அக.217.04
ேகாைடப் பூைளயின் வாைடெயாடு துயல்வர $அக.217.05
பாசிைல ெபாதுளிய புதல்ெதாறும் பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) $அக.217.06

நBல்_ெப.அ.(நBலம்_ெப.) உண் பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடச்சிய $அக.217.07
ேதால் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.217.08
ேகாழிைல அவைரக் ெகாழு முைக
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.217.09
ஊழ் உறு ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூத் தைள விட $அக.217.10
புலம்ெதாறும் குருகினம் நரல கல்ெலன $அக.217.11
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற மகளி_ெப.)
அணி துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்க $அக.217.12
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
அைமந்தன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என $அக.217.13
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபறினும்
பிrயன்மிேனா எனச் $அக.217.14
ெசப்புவல் வாழிேயா துைணயுைடயீக்ேக $அக.217.15
நல்காக் காதல_ெப.(காதல_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.217.16
பாழ் படு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெபார $அக.217.17
இண இறுபு உைடயும் ெநஞ்செமாடு புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) ேவட்டு
$அக.217.18
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தBப் பிறப்பத் திருகி $அக.217.19
நடுங்குதும் பிrயின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கடு பனி உழந்ேத $அக.217.20

கிைள பாராட்டும் கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
$அக.218.01
முைள தருபு ஊட்டி ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) குளகு அருத்த $அக.218.02
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின் ஒளிறுபு மின்னி $அக.218.03
பரூஉ உைறப் பல் துளி சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நவின்று $அக.218.04
ெபரு வைர நளி சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) அதிர வட்டித்து $அக.218.05
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஏறு உைரஇய வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.218.06
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இைழப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்பு இன்
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $அக.218.07
தைடஇத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசபு அல்லைத
$அக.218.08
படாஅவாகும் எம் கண் என நBயும் $அக.218.09
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயவுக்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விலங்கி $அக.218.10
வr வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வழங்குநப்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.218.11
ெபரு மைல விடரகம் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அrது என்னாய்
$அக.218.12
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எளிதாக எண்ணுதி அதனால்
$அக.218.13

நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $அக.218.14
தண்ணிது கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.218.15
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயங்ேகம்_ஆயின் யாமும்
$அக.218.16
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இைழ
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) சாஅய்தும் அதுேவ
$அக.218.17
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அறியினும் அறிக அல வாய்
$அக.218.18
அம்பல் மூதூ ேகட்பினும் ேகட்க $அக.218.19
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr மருள்
ேதான்றிெயாடு $அக.218.20
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.218.21
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வந்தBேம $அக.218.22
சீ ெகழு வியன் நகச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நக இயலி $அக.219.01
ஓைர ஆயெமாடு பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) சிறிது எறியினும் $அக.219.02
வாராேயா என்று ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேப
இைலப் $அக.219.03
பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) வால் மல பனி நிைறந்தது ேபால் $அக.219.04
பால் ெபய் வள்ளம் சால்ைக பற்றி $அக.219.05
என் பாடு உண்டைனஆயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் $அக.219.06

நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) பாடும் உண் என்று ஊட்டி $அக.219.07
பிறந்ததற்ெகாண்டும் சிறந்தைவ
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $அக.219.08
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெபாலந்ெதாடிக்
குறுமகள் $அக.219.09
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்து இராஅ
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $அக.219.11
ெபான் வாந்தன்ன ைவ வால் எயிற்றுச் $அக.219.12
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ெவrஇய புக_ெப.(புக_ெப.) உைழ ஒருத்தல்
$அக.219.13
ெபாr அைர விளவின் புன் புற விைள புழல் $அக.219.14
அழல் எறி ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தூக்கலின் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
$அக.219.15
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) என நிைனயும் நB இல் நBள் இைட $அக.219.16
மடத் தைக ெமலியச் சாஅய் $அக.219.17
நடக்கும்ெகால் என ேநாவல் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.219.18
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசrயும் உடன்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.220.01
ேதெராடு மறுகியும் பணி ெமாழி பயிற்றியும் $அக.220.02
ெகடாஅத் தBயின் உரு ெகழு ெசல்லூ $அக.220.03
கடாஅ யாைனக் குழூஉச் சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) தைதய $அக.220.04

மன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெநடிேயான் $அக.220.05
முன் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதினின்
முடித்த ேவள்வி $அக.220.06
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அைர யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காண் தகு வனப்பின் $அக.220.07
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூண் ேபால
யாவரும் $அக.220.08
காணலாகா மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $அக.220.09
உள்ளுெதாறும் பனிக்கும் ெநஞ்சிைன நBேய $அக.220.10
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புற நிைலயிைன வருந்திைனஆயின் $அக.220.11
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
காைலக் ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.220.12
பழம் பல் ெநல்லின் ஊணூ ஆங்கண் $அக.220.13
ேநாலா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) ேபால
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.220.14
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாறாக் காம_ெப.(காம_ெப.) புணச்சியின் $அக.220.15
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ேகால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) $அக.220.16
முடங்கு புற இறெவாடு இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெசறிக்கும் $அக.220.17
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதிக் கழனித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
சாய்க்கானத்து $அக.220.18

யாணத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைண உறும் என கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
$அக.220.19
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாய் இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.220.20
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சிைதயா ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
$அக.220.21
ெசால் இனித் ெதய்ய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெதளியுமாேற $அக.220.22
நைன விைள நறவின் ேதறல் மாந்தி $அக.221.01
புைன விைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.221.02
ெபாம்மல் ஓதி எம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மணன்_ெப.(மணன்_ெப.) என
$அக.221.03
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அயந்தன நமேர அதனால் $அக.221.04
புதுவது புைனந்த ேசயிைல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$அக.221.05
மதி உடம்பட்ட ைம அணற் காைள_ெப.(காைள_ெப.) $அக.221.06
வாங்கு சிைன மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் அைர
மராஅத்து $அக.221.07
ேதம் பாய் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண தளிெராடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.221.08
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.)
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவெனாடு $அக.221.09
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) கவின் ேபாகிய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உய நனந்தைல
$அக.221.10

களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இைர பிைழத்தலின் கய வாய்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.221.11
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குழுமலின் ெவrஇ $அக.221.12
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $அக.221.13
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேசறல் அயந்தெனன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.221.14
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற நிவந்த நBல்_ெப.அ.(நBலம்_ெப.) நிறப் ெபரு மைலக்
$அக.222.01
கான நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) உறBஇய
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என் $அக.222.02
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலதலின் ெமாழிெவன்
$அக.222.03
முழவு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புலராக் கலி ெகாள் ஆங்கண் $அக.222.04
கழாஅப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற விழவின் ஆடும் $அக.222.05
ஈட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து குவவு
ெமாய்ம்பின் $அக.222.06
ஆட்டன் அத்தி நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) $அக.222.07
தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
வவ்வலின் $அக.222.08
மாதிரம் துைழஇ மதி மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலந்த $அக.222.09

ஆதிமந்தி காதலற் காட்டி $அக.222.10
படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்க பாடல்சால் சிறப்பின் $அக.222.11
மருதி அன்ன மாண் புகழ் ெபறBஇய $அக.222.12
ெசன்ேமா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.222.13
உரவு உரும் ஏெறாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.222.14
இரவுப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈந்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆேற $அக.222.15
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிய
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நத் துறந்ேதா $அக.223.01
மறந்தும் அைமகுவெகால் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.223.02
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) $அக.223.03
வைள மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உறழும் முைள ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காய் $அக.223.04
நைன முதி முருக்கின் சிைன ேச ெபாங்க $அக.223.05
காய் சினக் கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) எடுத்தலின் ெவங் காட்டு $அக.223.06
அழல் ெபாழி யாைனயின் ஐெயனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.223.07
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இல் ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) நB இல் நBள் இைட
$அக.223.08
இறந்தன_ஆயினும் காதல_ெப.(காதல_ெப.) நம்வயின் $அக.223.09

மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்படுதல் யாவது
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழ் $அக.223.10
அம் பைண ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தங்கி
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $அக.223.11
அrயினம் கடுக்கும் சுr வண ஐம்பால் $அக.223.12
நுண் ேகழ் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாr ைபயுள்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.223.13
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முைக அதிரல் ேபாெதாடு குவைளத் $அக.223.14
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கமழ் ெதாைட ேவய்ந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.223.15
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயிேல $அக.223.16
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பாக எல்லின்று
ெபாழுேத $அக.224.01
வல்ேலான் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அைமப்ப
ெகால்லன் $அக.224.02
விைசத்து வாங்கு துருத்தியின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.)
உயிரா $அக.224.03
ெகாடு நுகத்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.)
$அக.224.04
கால் கடுப்பு அன்ன கடுஞ் ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இவுளி $அக.224.05
பால் கைட நுைரயின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன $அக.224.06
வால் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ெதவிட்டல் வழி வா நுணக்கம் $அக.224.07
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) நூலின் நுணங்குவன பாறி $அக.224.08

சாந்து புல அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காண்தக $அக.224.09
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்து
நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) புறவில் $அக.224.10
ெதறி நைட_ெப.(நைட_ெப.) மைரக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) இrய
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) $அக.224.11
ஐது உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முறுக்கு உறுத்த $அக.224.12
திrமரக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இைச
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வr
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $அக.224.13
அலங்கு கதித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ஆழி ேபாழ $அக.224.14
வரும்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன் உயித்
துைண என $அக.224.15
சில் ேகால் எல் வைள ஒடுக்கி பல் கால் $அக.224.16
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.224.17
வருந்துமால் அளியள் திருந்திைழதாேன $அக.224.18
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் $அக.225.01
என்பு ெநகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் $அக.225.02
ஒன்றுபடு ெகாள்ைகெயாடு ஓராங்கு
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.225.03
இன்ேற இவணம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாைள
$அக.225.04

புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆடு அைம
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.225.05
அகலா அம் துைள ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) முகத்தலின் $அக.225.06
நBக்கு இயங்கு இன நிைரப் பின்ைற வா ேகால் $அக.225.07
ஆய்க் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாணியின் ஐது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.225.08
ேதக்கு அமல் ேசாைலக் கடறு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.225.09
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூணித்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) திறந்தைவேபால் $அக.225.10
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருப்ைபக் குைழ ெபாதி குவி
இண $அக.225.11
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) துைள முத்தின் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதிர $அக.225.12
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) துளி மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம் குடிச் சீ றூச் $அக.225.13
ேசக்குவம் ெகாேலா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) பூப் புைன $அக.225.14
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) என ஒலிவரும் தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.225.15
ெசறி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.225.16
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அஞ ேநாக்கமும் புலவியும் நிைனந்ேத $அக.225.17
உணகுெவன்_அல்ெலன் உைரயல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாயம்
$அக.226.01

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைல மன்ற யாண_ெப.(யாண_ெப.) ஊர $அக.226.02
அகலுள் ஆங்கண் அம் பைக மடிைவ $அக.226.03
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி_ெப.) குரூஉப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) முைனயின் $அக.226.04
பழனப் ைபஞ் சாய் ெகாழுதி கழனிக் $அக.226.05
கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) அம் ெசறுவின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஓப்பும் $அக.226.06
வல் வில் எறுழ்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $அக.226.07
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மத்தி_ெப.(மத்தி_ெப.) கழாஅ முன்துைற $அக.226.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருெதாடு வஞ்சி
சாஅய $அக.226.09
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரு நBக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) $அக.226.10
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி முன்ைக நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
ெவய்ேயாெளாடு $அக.226.11
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவ்ைவ இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.226.12
வலி மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்பின்
பாணெனாடு மலி தாத் $அக.226.13
தித்தன் ெவளியன் உறந்ைத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைவப் $அக.226.14
பாடு இன் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கிைணப் பாடு
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சி $அக.226.15
ேபா அடு தாைனக் கட்டி $அக.226.16
ெபாராஅது ஓடிய ஆப்பினும் ெபrேத $அக.226.17

நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசந்தன்ேற ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாயினேவ
$அக.227.01
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) வrயும் வாடின
$அக.227.02
என் ஆகுவள்ெகால் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என பல்
மாண் $அக.227.03
நB மலி கண்ெணாடு ெநடிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒற்றி $அக.227.04
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நைன கவுள் $அக.227.05
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய் புகு கடாத்ெதாடு $அக.227.06
முன் நிைல ெபாறாஅது முரணி ெபான் இணப் $அக.227.07
புலிக் ேகழ் ேவங்ைகப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைன
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.227.08
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் $அக.227.09
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலப் படு நBறு ஆடி ெசரு மைலந்து $அக.227.10
களம் ெகாள் மள்ளrன்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.227.11
பல இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றன
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.227.12
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இலராக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $அக.227.13
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இைச முரசின் $அக.227.14

வருந_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) வைரயாப் ெபரு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இருக்ைக $அக.227.15
தூங்கல் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெபரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைசப் $அக.227.16
பிடி மிதி வழுதுைணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயத் தழும்பன்
$அக.227.17
கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வைரப்பின் ஊணூ உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$அக.227.18
விழு நிதி துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வறு
B ெபறு
திரு நக $அக.227.19
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) மருங்கூப்
பட்டினத்து $அக.227.20
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன $அக.227.21
கல்ெலன் கம்பைல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ேறாேர $அக.227.22
பிரசப் பல் கிைள ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கல்ெலன
$அக.228.01
வைர இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தBண்டித் $அக.228.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என நைனக்கும் நளி மைலச்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $அக.228.03
கண் என மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) மா இதழ்க் குவைளக் $அக.228.04
கல் முைக ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன நம்ெமாடு ஆடி $அக.228.05
பகேல இனிது உடன் கழிப்பி இரேவ $அக.228.06
ெசல்வ_ஆயினும் நன்றுமன் தில்ல $அக.228.07
வான்கண் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மருள் நிலவின் $அக.228.08

சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) மிைளஇய சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஆ ஆற்று $அக.228.09
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) மிைசய ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வப்B $அக.228.10
புலிப் ெபாறி கடுப்பத் ேதான்றலின் கய வாய் $அக.228.11
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாைலப் $அக.228.12
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் யாணத் தம் சிறுகுடியாேன $அக.228.13
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசய் பல் கதிப் பருதி அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
$அக.229.01
அகல் வாய் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆழி ேபாழ்ந்ெதன
$அக.229.02
நB அற வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரம்பா நBள் இைட
$அக.229.03
கயந் தைலக் குழவிக் கவி உகி_ெப.(உகி_ெப.) மடப் பிடி $அக.229.04
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் $அக.229.05
பாழ் ஊக் குரம்ைபயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண்
$அக.229.06
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடய
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாகி $அக.229.07
ெபாய்வலாள முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $அக.229.08
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வல்ெலன $அக.229.09

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துனி
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நல்கூ குறுமகள் $அக.229.10
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநாசி வரல் சில் நB
$அக.229.11
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மாய்ப்ப
$அக.229.12
ெபான் ஏ பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஊதர ெபாறி வr $அக.229.13
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெதாைலதல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.229.14
இைனயல் என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சிைனய $அக.229.15
பாசரும்பு ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
முைக முருக்கினப் $அக.229.16
ேபாது அவிழ் அலr ெகாழுதி தாது_ெப.(தாது_ெப.) அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.)
$அக.229.17
அம் தளி மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) அலங்கல் மீ மிைச $அக.229.18
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) நயவரக் கூஉம் $அக.229.19
இன் இளேவனிலும் வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$அக.229.20
இன்ேன வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) எனத்
ெதளித்ேதாேர $அக.229.21
உறு கழி மருங்கின் ஓதெமாடு மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $அக.230.01
சிறு கரு ெநய்தற் கண் ேபால் மா மலப் $அக.230.02

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாத்
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $அக.230.03
ஐய அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் ைவ
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $அக.230.04
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
குறுமகள் $அக.230.05
விைளயாட்டு ஆயெமாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.230.06
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெபான்னின் ெநாண்டு
$அக.230.07
மைன புறந்தருதிஆயின் எைனயதூஉம் $அக.230.08
இம் மைனக் கிழைம எம்ெமாடு புணrன் $அக.230.09
தBதும் உண்டநூ மாதராய் என $அக.230.10
கடும் பr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் ெகாடிஞ்சி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.230.11
ைக வல் பாகன் ைபெயன இயக்க $அக.230.12
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தற் குறுகினமாக ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
$அக.230.13
அr ேவய் உண் கண் பனி வரல் ஒடுக்கி $அக.230.14
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) இைறஞ்சினள் தைலேய $அக.230.15
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உறேவ $அக.230.16
ெசறுேவா ெசம்மல் வாட்டலும் ேசந்ேதாக்கு $அக.231.01

உறும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உதவி
ஆண்ைமயும் $அக.231.02
இல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமேவாக்கு இல்
என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.231.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச வலித்த நாணுைட மனத்த $அக.231.04
ெகாடு விற் கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) கைண இடத்
ெதாைலந்ேதா_வி.அ.ெப.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.ஓ_பட.பன்.) $அக.231.05
படு களத்து உயத்த மயித் தைலப் பதுக்ைகக் $அக.231.06
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) அம் பறந்தைலக் களெதாறும்
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.231.07
உள்ளுநப் பனிக்கும் ஊக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடத்திைட $அக.231.08
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்தன_ஆயினும்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருக $அக.231.09
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெபாருவ $அக.231.10
ெசல் சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச $அக.231.11
விசும்பு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைட பசும் பூட் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) $அக.231.12
பாடு ெபறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.231.13
ஆடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் முச்சித் $அக.231.14
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மrஇேயாேர $அக.231.15

காண் இனி வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பானாள் $அக.232.01
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அரவம் ேகட்ட
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தின் $அக.232.02
மாஅல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெசத்து ெவrஇ $அக.232.03
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் விடரகம் சிலம்பப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.232.04
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
இனிேய $அக.232.05
குன்ற ேவலிச் சிறுகுடி ஆங்கண் $அக.232.06
மன்ற ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மண நாட்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.232.07
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ அரும்பின் ெபான் வ தாஅய்
B
$அக.232.08
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற வrக்கும் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) $அக.232.09
மைன முதி மகளிெராடு குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.232.10
ஆ கலி விழவுக் களம்
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $அக.232.11
விரவுப் பூம் பலிெயாடு விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.232.12
கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கண்ணி
$அக.232.13
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) என ேவலற் தரூஉம் $அக.232.14
பருவமாகப் பயந்தன்றால் நமக்ேக $அக.232.15

அலமரல் மைழக் கண் மல்கு பனி வார நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$அக.233.01
அல முைல_ெப.(முைல_ெப.)
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழாஅல்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.233.02
எr கவபு உண்ட கr புறப் ெபரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $அக.233.03
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு மருங்கின் ஓடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) துறந்ெதன
$அக.233.04
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உயங்கும்
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $அக.233.05
மறப் பைடக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) மாறா ைமந்தின் $அக.233.06
துறக்கம் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாய்யா
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச $அக.233.07
முதியப் ேபணிய உதியஞ் ேசரல் $அக.233.08
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாறு
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் $அக.233.09
கூளிச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தாங்கு $அக.233.10
குறியவும் ெநடியவும் குன்று தைலமணந்த $அக.233.11
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்றன_ஆயினும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.233.12
மடங்கா உள்ளெமாடு மதி மயக்குறாஅ $அக.233.13
ெபாருள்வயின் நBடேலாஇல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.233.14

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) இன் துயில்
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.233.15
கா பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நB திகழ்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.234.01
நுண் அயி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அய மருங்கின் $அக.234.02
நிைர பைற அன்னத்து அன்ன விைர பrப் $அக.234.03
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உைளக் கலிமா ெமல்லிதின் ெகாள Bஇய $அக.234.04
வள்பு ஒருங்கு அைமயப் பற்றி முள்கிய $அக.234.05
பல் கதி ஆழி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) வழி
அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.234.06
கால் என மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறி நூல் இயல்
$அக.234.07
கண் ேநாக்கு ஒழிக்கும் பண் அைம ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
$அக.234.08
வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊமதி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம் ெபறுந $அக.234.09
தத தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) முைனஇய ெதறி நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடப்
பிைண $அக.234.10
ஏறு புண உவைகய ஊறு இல உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.234.11
அம் சிைற வண்டின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைறத் ெதாழுதி $அக.234.12
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலத்
தாது_ெப.(தாது_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊத
$அக.234.13

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபாகிய புல்ெலன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$அக.234.14
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அைடந்திருந்த
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஊ $அக.234.15
கழி பட உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி வா
உண்கண் $அக.234.16
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசைலயள் $அக.234.17
மின் ேந ஓதிப் பின்னுப் பிணி விடேவ $அக.234.18
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்து $அக.235.01
உள்ளாெகால்ேலா காதல_ெப.(காதல_ெப.) உள்ளியும் $அக.235.02
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்தியின்
மறந்தனெகால்ேலா $அக.235.03
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) குைழய வசி
B
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முனிந்து $அக.235.04
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $அக.235.05
மங்குல் அற்கெமாடு ெபாங்குபு துளிப்ப $அக.235.06
வாைடெயாடு நிவந்த ஆய் இதழ்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.235.07
சுட ெகாள் அகலின் சுருங்கு பிணி
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.235.08
சுr முகிழ் முசுண்ைடப் ெபாதி அவிழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $அக.235.09

விசும்பு அணி மீ னின் பசும் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.235.10
களவன்_ெப.(களவன்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) அைளச்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகல்
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $அக.235.11
கிைள விr கரும்பின் கைணக்கால் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $அக.235.12
மாr_ெப.(மாr.) அம் குருகின் ஈrய குரங்க $அக.235.13
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கடுஞ் சிவப்ெபாடு நாமம் ேதாற்றி $அக.235.14
பனி கடி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $அக.235.15
மருளின் மாைலெயாடு அருள் இன்றி
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.235.16
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறெகாண்ட அயல் அறி பசைலெயாடு $அக.235.17
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதயச் சாஅய்
$அக.235.18
என்னள்ெகால் அளியள் என்னாேதாேர $அக.235.19
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) அமன்ற $அக.236.01
துணி நB இலஞ்சிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $அக.236.02
அr நிறக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குைற ெவௗவின மாந்தி
$அக.236.03
ெவண்ெணல் அrந ெபயநிைலப் பின்ைற $அக.236.04
இைட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநrதரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதிப் பல்
சூட்டுப் $அக.236.05
பனி படு சாய்ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பrப்ப கழனிக் $அக.236.06

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) அலங்கு
சிைனப் புதுப் பூ $அக.236.07
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மைழத் துவைலயின் தாஅம் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
$அக.236.08
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) நன்றும் $அக.236.09
உய்ந்தெனன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல் $அக.236.10
அணி கிள சாந்தின் அம் பட்டு இைமப்ப $அக.236.11
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ மகளிrன்
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக $அக.236.12
அறியாைமயின் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சின்
$அக.236.13
ஏற்று இயல் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நைடப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பின்
$அக.236.14
ேதாட்டு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுrயல்
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பித்ைத $அக.236.15
ஆட்டன் அத்திையக் காண Bேரா என $அக.236.16
நாட்டின் நாட்டின் ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஊrன் $அக.236.17
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
என புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒளித்தன்று என $அக.236.18
கலுழ்ந்த கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) காதலற்
ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.236.19
ஆதிமந்தி ேபால $அக.236.20

ஏதம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபது
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உறேல $அக.236.21
புன் காற் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) அr நிறத் திரள் வ $அக.237.01
B
நுண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதிரெலாடு நுணங்கு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.237.02
அரவு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அன்ன அரும்பு முதி குரவின் $அக.237.03
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சிைனத் ெதன்றல்
ேபாழ $அக.237.04
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கற்ற ேவனிலும் துயில்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.237.05
இன்னா கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) என்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.237.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.237.07
இைனதல் ஆன்றிசின்_ஏவல்.(ஆன்று_வி.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) ஆயிைழ
கைனதிறல் $அக.237.08
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தB அணங்கிய ெசழு நிணக்
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குைற $அக.237.09
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைனப் புன்கம்
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ைடெயாடு
$அக.237.10
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதி அலமரும் கழனிக் கரும்பின் $அக.237.11
விைள கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பிழிந்த அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ேசற்ெறாடு
$அக.237.12
பால் ெபய் ெசந்ெநற் பாசவல் பகுக்கும் $அக.237.13
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாரு புதவின் உறந்ைத எய்தினும் $அக.237.14

விைன ெபாருளாகத் தவிரல கைட
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.237.15
ஐய அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.237.16
ைவ ஏ வால் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஊறிய நBேர $அக.237.17
மான்றைம அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பின் $அக.238.01
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப்பட்ட வயவுப் பிணப்
பசித்ெதன $அக.238.02
மட மான் வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.)
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.238.03
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முைகச் சிலம்பின் இைர ேவட்டு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.238.04
பைண மருள் எருத்தின் பல் வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்து
$அக.238.05
மடக் கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற $அக.238.06
தடக் ேகாட்டு ஆமான் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏஎறு $அக.238.07
நனந்தைலக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) வலம் படத் ெதாைலச்சி $அக.238.08
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற சிவப்ப
ஈக்கும் $அக.238.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாட பிrதிஆயின் $அக.238.10
மருந்தும் உைடையேயா மற்ேற இரப்ேபாக்கு $அக.238.11
இைழ அணி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத களிெறாடு என்றும் $அக.238.12
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சுரந்தன்ன ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வண் மகிழ் $அக.238.13

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாடித் தடக் ைக கலிமான் நள்ளி $அக.238.14
நளி முைக உைடந்த நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கா
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.238.15
ேபாந்ைத முழு முதல் நிைலஇய கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $அக.238.16
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிணி முைக
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.238.17
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதற்ேக $அக.238.18
அளிேதாதாேன எவன் ஆவதுெகால் $அக.239.01
மன்றும் ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
மரனும் மாயும் $அக.239.02
புலி_ெப.(புலி_ெப.) என உலம்பும் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.239.03
ெஞலிெயாடு பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேகால்
அம்பின $அக.239.04
எல் ஊ எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் ஆத்
தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.239.05
விளி படு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.239.06
ேவறு பல் ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆறு பல
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.239.07
புள்ளித் ெதாய்யில் ெபாறி படு சுணங்கின் $அக.239.08
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மகளி_ெப.) உய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
ெதாழூஉம் $அக.239.09

புல்ெலன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.239.10
ஈட்டு அருங்குைரய ெபாருள்வயிற் ெசலிேன $அக.239.11
நBட்டுவி அல்லிேரா ெநடுந்தைகயீ என $அக.239.12
குறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புலவி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு $அக.239.13
ெநருநலும் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பல ெமாழிந்த $அக.239.14
சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெபரு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $அக.239.15
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வ ஞாழற்
B
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைனத் $அக.240.01
தனிப் பாப்பு உள்ளிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைற நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$அக.240.02
மணிப் பூ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) மாக் கழி நிவப்ப $அக.240.03
இனிப் புலம்பின்ேற கானலும் நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $அக.240.04
திைரச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் விளக்கில் $அக.240.05
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) என்ைனயக் காட்டிய
$அக.240.06
எந்ைதயும் ெசல்லுமா இரேவ அந்தில் $அக.240.07
அணங்குைடப் பனித் துைற ைகெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.240.08
யாயும் ஆயேமாடு அயரும் நBயும் $அக.240.09
ேதம் பாய் ஓதி திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நBவி $அக.240.10

ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) முைகத்தன்ன குவிமுைல
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.240.11
இன் துயில் அமந்தைனஆயின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பட $அக.240.12
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) முடுக்க $அக.240.13
பூ ேவய் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $அக.240.14
வாேவ ெதய்ய
மணந்தைன_வி.மு.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசலற்ேக $அக.240.15
துனி இன்று இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவரா
நட்பின் $அக.241.01
இனிய அம்ம அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என முனியாது $அக.241.02
நல்குவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூறினும் அல்கலும் $அக.241.03
பிrயாக் காதெலாடு உைழய
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.241.04
நமமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உயமிைச $அக.241.05
மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைள
திரங்க_குைற.எச்.(திரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காம்பின் $அக.241.06
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நரல் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெவம்ப மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.241.07
அருவி ஆன்ற ெவருவரு நனந்தைல $அக.241.08
ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசத்து ஓடி $அக.241.09

தாஅம் பட்ட தனி முதி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கைல $அக.241.10
புலம் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அலங்குதைல
$அக.241.11
விருந்தின் ெவங் காட்டு
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகும் $அக.241.12
அத்த ெநல்லித் தBஞ் சுைவத் திரள் காய் $அக.241.13
வட்டக் கழங்கின் தாஅய் துய்த் தைலச் $அக.241.14
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முக மந்தி ஆடும் $அக.241.15
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மர மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.241.16
அரும்பு முதி ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அலங்கல்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைனச் $அக.242.01
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) வாய் திறந்த ெபான் புைர நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
$அக.242.02
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் கலவத்து உைறப்ப அணி மிக்கு $அக.242.03
அவி ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆடும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
$அக.242.04
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாட் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைனக்
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வியன்
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) $அக.242.05
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
நம்ெமாடு கடிந்ேதான் $அக.242.06
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) தர வந்தைம
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) நுண் ேகழ்
$அக.242.07

முறி புைர எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) துய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $அக.242.08
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் என பல் பிரப்பு
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.242.09
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலற் தrஇ
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.242.10
ெவறி அய வியன் களம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.242.11
மறி உயி வழங்கா அளைவ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $அக.242.12
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரத் துணிந்த
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கு எல் வைள $அக.242.13
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன் ைக ேந
இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.242.14
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அழிவின்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெபறBஇய $அக.242.15
முகிழ்த்து வரல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) மூழ்க பல்
ஊழ் $அக.242.16
முயங்கல் இையவதுமன்ேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.242.17
நைற கால்யாத்த நளி முைகச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$அக.242.18
ெபரு மைல விடரகம் நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறியிைலச் $அக.242.19
சாந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமலது $அக.242.20

பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) $அக.242.21
வைரயக ெவற்பன் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.242.22
அவைர ஆய் மல உதிர துவrன $அக.243.01
வாங்கு துைளத் துகிrன் ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.)
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.243.02
இறங்கு ேபாது அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈம்
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) பகன்ைறக் $அக.243.03
கறங்கு நுண் துவைலயின் ஊருைழ
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.243.04
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நB புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வரல்
தவிர சிைன ேநபு $அக.243.05
பீள் விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிய பிறங்கு
கதிக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $அக.243.06
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ஒலி பாசவல் துைழஇ கல்ெலனக் $அக.243.07
கடிது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் இல்
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $அக.243.08
ெநடிது வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என நில்லாது ஏங்கிப் $அக.243.09
பல புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைண இல்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $அக.243.10
நம்வலத்து அன்ைம கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிைல $அக.243.11

அறியுநம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்றுமன் தில்ல $அக.243.12
பனி வா கண்ேணம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $அக.243.13
நமக்ேக எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ஆகின்று $அக.243.14
அைனத்தால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விைனப் பயேன $அக.243.15
பைச படு பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ெநய் ேதாய்த்தன்ன $அக.244.01
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய சிைனய மாச் சிைறப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
$அக.244.02
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உைற முது மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புலம்பப் ேபாகி $அக.244.03
முைக வாய் திறந்த நைக வாய் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $அக.244.04
கடிமகள் கதுப்பின் நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாடிமிைச $அக.244.05
வண்டினம் தவிக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பதக் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$அக.244.06
வrனும் வாரா_ஆயினும் ஆண்டு அவக்கு $அக.244.07
இனிதுெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.244.08
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் நல்லகம் சிவப்ப $அக.244.09
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய உைடயள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என விரும்பிப் $அக.244.10
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) தூேத
நBயும் $அக.244.11
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆ புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூட்டி $அக.244.12

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத ஊமதி வலவ $அக.244.13
முடிந்தன்று அம்ம நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனேய $அக.244.14
உயிrனும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தருமா $அக.245.01
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) புr காட்சிய ெசன்றன
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என $அக.245.02
மைன வலித்து ஒழியும் மதுைகயள்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.245.03
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) நற்கு அறிந்தைனஆயின்
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.245.04
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
திரங்கு இயவில் $அக.245.05
ெசல் சாத்து எறியும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$அக.245.06
வல் வில் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) தைலவ எல் உற $அக.245.07
வr கிள பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வயிறு அணி
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) $அக.245.08
அrயலாட்டிய அல்கு மைன வைரப்பில் $அக.245.09
மகிழ் ெநாைட ெபறாஅராகி நைன கவுள் $அக.245.10
கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு சுட்டி
$அக.245.11
மன்று ஓடு புதல்வன்_ெப.) புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நBவும் $அக.245.12
அரு முைனப் பாக்கத்து அல்கி ைவகுற $அக.245.13

நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) படக் கவின்ற நBள்_அைர
இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.245.14
அழல் அைகந்தன்ன அலங்குசிைன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூக் $அக.245.15
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைசத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ஆக்கும் ஆங்கண்
$அக.245.16
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தத
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) என்பு $அக.245.17
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தBக்கும் $அக.245.18
கல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கவைலய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.245.19
அம் மா அrைவ ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.245.20
ெசன்ேமா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வாரெலன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.245.21
பிண_ெப.(பிண_ெப.) ேமாட்டு நந்தின் ேபழ் வாய் ஏற்ைற $அக.246.01
கதி மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) ஆரல் களவன்_ெப.(களவன்_ெப.) ஆக $அக.246.02
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நBப் ெபாய்ைகத் துைணெயாடு
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.246.03
மலி நB அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) யாண_ெப.(யாண_ெப.) ஊர $அக.246.04
ேபாது ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ெவய்ேயாெளாடு
$அக.246.05
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ காஞ்சித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அகல் யாறு $அக.246.06
ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) என்ப
ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) அலேர $அக.246.07

காய் சின ெமாய்ம்பின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் கrகால்
$அக.246.08
ஆகலி நறவின் ெவண்ணிவாயில் $அக.246.09
சீ ெகழு மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மறலிய ஞாட்பின் $அக.246.10
இமிழ் இைச முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ெபாரு களத்து
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.246.11
பதிெனாரு ேவளிெராடு ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) சாய $அக.246.12
ெமாய் வலி அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற
$அக.246.13
ெதாய்யா அழுந்தூ ஆப்பினும் ெபrேத $அக.246.14
மண்ணா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஒழுக்கிய வன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$அக.247.01
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) புலம்பத் துறந்ேதா
$அக.247.02
அருள் இல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்து $அக.247.03
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள எண்கின் அழல் வாய் ஏற்ைற $அக.247.04
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ முைனயின் $அக.247.05
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புற்றின்
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இடக்கும் $அக.247.06
அrய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்னா பைக பட $அக.247.07
முைன பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பாத்துக் $அக.247.08
ெகாைல வல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) கடி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.247.09

ஊறு படு கவைலய ஆறு பல நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.247.10
படு முைட நைசஇய பைற ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழுத்தின் $அக.247.11
பாறு கிைள
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைமக் $அக.247.12
ேகாடு உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $அக.247.13
நைக நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ேகளாய் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல்
$அக.248.01
வய நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.248.02
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) எய்துதல் மடக்கி கிைளெயாடு $அக.248.03
நால்முைலப் பிணவல் ெசாலிய கான் ஒழிந்து $அக.248.04
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புைழ முடுக்க ஆள்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.248.05
தறுகட் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) $அக.248.06
குறுகினன் ெதாடுத்த கூவாய்ப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $அக.248.07
மைட ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்பின்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பைட ெசலச்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.248.08
அரு வழி விலக்கும் எம் ெபருவிறல் ேபான்ம் என $அக.248.09

எய்யாது_வி.எச்.(எய்யு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.248.10
ெசறி அrல் துடக்கலின் பrஇப் புr
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.248.11
ஏந்து குவவு ெமாய்ம்பின் பூச் ேசா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.248.12
ஏற்று இமிற் கயிற்றின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயல்வர $அக.248.13
இல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேறாற் கண்டனள்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $அக.248.14
வல்ேல என் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.248.15
நல்ைல மன் என நகூஉப் ெபயந்ேதாேள $அக.248.16
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.249.01
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ அம்பல் எவேனா வள் வா $அக.249.02
விசி பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அr ேகால்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கிைண $அக.249.03
இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அகவுந இரப்பின் நாெடாறும் $அக.249.04
ெபான் ேகாட்டுச் ெசறித்து ெபாலந்தா பூட்டி $அக.249.05
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து துளங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இமில் $அக.249.06
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.249.07

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத களிற்ெறாடு சுரக்கும் ெகாடும் பூண்
$அக.249.08
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முசுண்ைட ேவம்பி அன்ன என் $அக.249.09
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலயினும் நல்கா $அக.249.10
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அல்கு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.249.11
ேதாைகத் தூவித் ெதாைடத் தா_ெப.(தா_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.)
$அக.249.12
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ஆ வழ்த்து_ஏவ.(வ
B
ழ்த்து_வி.)
B
திற்றி
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.249.13
புலவுக் களம் துைழஇய துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) வாய்க்
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) $அக.249.14
நBள் வைரச் சிலம்பின் இைர ேவட்டு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.249.15
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) தBண்டிய விளி ெசத்து
$அக.249.16
ேவறு ேவறு கவைலய ஆறு பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலறி $அக.249.17
உைழ மான் இன நிைர ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.249.18
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) மாய் பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $அக.249.19
எவன் ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) பிசி $அக.250.01
மல்கு திைர உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒல்கு நிைலப்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $அக.250.02

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி இணர நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.250.03
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
எக்கக் காண்வர $அக.250.04
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் ஆயெமாடு
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.250.05
ெகாடுஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத இைளயெராடு
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.250.06
தாரன் கண்ணியன் ேசர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $அக.250.07
வr மைன புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவியன்
யாவதும் $அக.250.08
மறு ெமாழி ெபறாஅன் ெபயந்தனன் அதற்ெகாண்டு $அக.250.09
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட எவ்வெமாடு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாஅய் $அக.250.10
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைலப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் சிறு குடி $அக.250.11
ெவவ் வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) கவ்ைவயின்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.250.12
இைற வைள ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்ெமாடு $அக.250.13
துைறயும் துஞ்சாது_எதி.ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
கங்குலாேன $அக.250.14
தூதும் ெசன்றன ேதாளும் ெசற்றும் $அக.251.01
ஓதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசைலயும் மாயும்
$அக.251.02

வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
இைழ
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) சாஅய்
ெசல்லெலாடு $அக.251.03
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பட கூரும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.251.04
நந்தன் ெவறுக்ைக எய்தினும் மற்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $அக.251.05
தங்கல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெவல் ெகாடித் $அக.251.06
துைன கால் அன்ன புைன ேதக் ேகாச $அக.251.07
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மூதாலத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பைணப் ெபாதியில் $அக.251.08
இன் இைச முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) கடிப்பு இகுத்து
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.251.09
ெதம் முைன சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஞான்ைற
ேமாகூ $அக.251.10
பணியாைமயின் பைக தைலவந்த $அக.251.11
மா ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வம்ப ேமாrய $அக.251.12
புைன ேத ேநமி உருளிய குைறத்த $அக.251.13
இலங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிய அைற வாய்
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.251.14
மாசு இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.251.15
வாயுள் தப்பிய அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகழ் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
$அக.251.16
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநளியக் குத்தி புகெலாடு $அக.251.17

காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இல ைவகும் ேதக்கு அமல் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
$அக.251.18
நிரம்பா நBள் இைடப் ேபாகி $அக.251.19
அரம் ேபாழ் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைள நிைல ெநகிழ்த்ேதாேர
$அக.251.20
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படுபு_ெதா.ெப.(படு_வி.+பு_ெதா.ெப.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலம் படு ேவட்டத்து
$அக.252.01
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr நடுங்கப் புகல்வந்து ஆளி $அக.252.02
உய நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைனப் புக_ெப.(புக_ெப.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒற்றி $அக.252.03
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு புய்க்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்
ேசாைலப் $அக.252.04
ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி $அக.252.05
தனியன் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அவனும்
அஞ்சான் $அக.252.06
பனி வா கண்ேணன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அட $அக.252.07
எமிேயன் இருத்தைல யானும் ஆற்ேறன் $அக.252.08
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈங்ைகத் $அக.252.09
துய் அவிழ் பனி மல உதிர வசித்
B
$அக.252.10
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.252.11
எறி திைரத் திவைல தூஉம் சிறு ேகாட்டுப் $அக.252.12

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குளம்_ெப.(குளம்_ெப.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ேபால $அக.252.13
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அன்ைனயும் துயில் மறந்தனேள $அக.252.14
ைவகல்ேதாறும் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் $அக.253.01
ெமய்யும் ெபரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்ெயன $அக.253.02
அன்ைனயும் அமரா முகத்தினள் அலேர $அக.253.03
வாடாப் பூவின் ெகாங்க ஓட்டி $அக.253.04
நாடு பல தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசும் பூட்
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) $அக.253.05
ெபான் மலி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகக் கூடல்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.253.06
இன் இைச ஆப்பினும் ெபrேத ஈங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$அக.253.07
சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உய்யெலன் ேபான்ம் எனப் பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.253.08
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வடாஅது $அக.253.09
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஏ ஆ
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.253.10
பைக முைன அறுத்துப்_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) பல்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) சாஅய் $அக.253.11
கணம்சால் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விளிப்
பயி_ெப.(பயி_ெப.) அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.253.12

இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தைலத் தரூஉம் துளங்கு இமில்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏற்றுத் $அக.253.13
தழூஉப் பிண_ெப.(பிண_ெப.) எருத்தம் தாழப்
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.253.14
அம் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) அகல் அைமக் கமஞ்ெசலப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.253.15
துறு காழ் வல்சிய ெதாழு அைற ெவௗவி $அக.253.16
கன்றுைடப் ெபரு நிைர மன்று நிைற தரூஉம் $அக.253.17
ேநரா வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வடுக ெபரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$அக.253.18
ேப இைச எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு
உள்ளைத $அக.253.19
அயிr யாறு இறந்தன_ஆயினும் மய
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.253.20
உள்ளுபதில்ல தாேம பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.253.21
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் $அக.253.22
நுசுப்பு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிவரும் தாழ்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.253.23
மாக விசும்பின் திலகெமாடு பதித்த $அக.253.24
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.253.25
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சூட்டு அவி குைழ மைலந்த ேநாக்ேக $அக.253.26
நைர விராவுற்ற நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தற்
$அக.254.01

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முது ெசவிலிய பல
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.254.02
ெபாலன் ெசய் கிண்கிணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $அக.254.03
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி முற்றத்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வடுக் ெகாளாஅ
$அக.254.04
மைன உைற புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.254.05
துைணெயாடு குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பைற
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.254.06
விைளயாடு ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைளேயாக்
காண்ெதாறும் $அக.254.07
நம்வயின் நிைனயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ
$அக.254.08
புலம்ெபாடு வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலங்கு
அஞ அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.254.09
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உறு ெதாழிெலாடு ேவறு புலத்து அல்கி $அக.254.10
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன முடித்தனம்_ஆயின்
நBயும் $அக.254.11
பைண நிைல முைனஇய விைன நவில் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.254.12
இைழ அணி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத ஆழி உறுப்ப $அக.254.13
நுண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின்னின் ைபம் பயி_ெப.(பயி_ெப.) துமிய
$அக.254.14
தளவ முல்ைலெயாடு தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தண்ெணன $அக.254.15

ெவறி கமழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ தைத
B
புறவின் $அக.254.16
ெநடி இைட பின் படக் கடவுமதி என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$அக.254.17
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளைவ நBடாது
வல்ெலன $அக.254.18
தா_ெப.(தா_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா அறிவுறாஅ $அக.254.19
ஊ நணித்
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) உவைக
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபறேவ $அக.254.20
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) கிளந்தன்ன உரு ெகழு வங்கம் $அக.255.01
புலவுத் திைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நB இைடப்
ேபாழ $அக.255.02
இரவும் எல்ைலயும் அைசவு இன்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.255.03
விைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இயற்ைக வங்கூழ்
ஆட்ட $அக.255.04
ேகாடு உய திணி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அகன் துைற நBகான் $அக.255.05
மாட ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒய்ய $அக.255.06
ஆள் விைனப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல $அக.255.07
கழியாைமேய அழி பட அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.255.08
வருவமன்னால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைணப்
$அக.255.09

ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவப்பின் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ ஆங்கண்
$அக.255.10
கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.) முரணிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) $அக.255.11
ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.255.12
பலவுக் காய்ப் புறத்த பசும் பழப் பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) $அக.255.13
கூதள மூதிைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிைரத் தூங்க $அக.255.14
அறன் இன்று அைலக்கும் ஆனா வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $அக.255.15
கடி மைன மாடத்துக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
வச_குைற.எச்.(வ
B
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
B
$அக.255.16
திருந்துஇைழ ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின் சாய $அக.255.17
நிைர வைள ஊருந் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என $அக.255.18
உைரெயாடு ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்பினப் ெபறிேன $அக.255.19
பிணங்கு அrல் வள்ைள நBடு இைலப் ெபாதும்பில $அக.256.01
மடி துயில் முைனஇய வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.)
$அக.256.02
ெநாடி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கல்லின் ேபாகி அகன்துைறப் $அக.256.03
பகுவாய் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுங்கின் கள்ளின்
$அக.256.04
நுகவா அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) மகிழ்பு இயங்கு நைடெயாடு $அக.256.05
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
உழக்கி அயலது $அக.256.06

ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைட ஒடுங்கும் ஊர
$அக.256.07
ெபாய்யால் அறிெவன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாயம். அதுேவ
$அக.256.08
ைகயகப்பட்டைம
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) $அக.256.09
ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் மடந்ைதெயாடு ைவைய $அக.256.10
ஏ தரு புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உrதினின் நுகந்து $அக.256.11
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) கரப்பவும் ஒல்லாது
$அக.256.12
கவ்ைவ ஆகின்றால் ெபrேத காண்தகத் $அக.256.13
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $அக.256.14
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அமல் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் கள்ளூ $அக.256.15
திரு நுதற் குறுமகள் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வவ்விய $அக.256.16
அறனிலாளன் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) என்ற
$அக.256.17
திறன் இல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) அறி கr கடாஅய்
$அக.256.18
முறி ஆ ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள ெசறியப் பற்றி $அக.256.19
நBறு தைலப்ெபய்த ஞான்ைற $அக.256.20
வறு
B சால் அைவயத்து ஆப்பினும் ெபrேத $அக.256.21
ேவனிற் பாதிrக் கூனி மா மல $அக.257.01

நைற வாய் வாடல் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.257.02
அr ஆ சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப $அக.257.03
எம்ெமாடு ஓ ஆறு படீஇய யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.257.04
ெபாம்மல் ஓதி ெபாதுள வாr $அக.257.05
அரும்பு அற மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ஆய் பூ மராஅத்துச் $அக.257.06
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் அலr
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவய்ந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.257.07
ேதம் பாய் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல
ெமாசிக்கும் $அக.257.08
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கடிந்து ஓம்பல் ேதற்றாய் அணி ெகாள $அக.257.09
நுண் ேகால் எல் வைள ெதளிக்கும் முன்ைக $அக.257.10
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
B $அக.257.11
வல்லுைவமன்னால் நைடேய கள்வ $அக.257.12
பைக மிகு கவைலச் ெசல் ெநறி காண்மா $அக.257.13
மிைச மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேசத்திய கைவ முறி யாஅத்து $அக.257.14
நா_ெப.(நா_ெப.) அைர மருங்கின் நB வரப் ெபாளித்து $அக.257.15
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) சுைவத்திட்ட ேகாதுைடத் ததரல் $அக.257.16
கல்லா உமணக்குத் தB மூட்டு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.257.17
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் ேகாட்டு $அக.257.18
அrல் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) புற்றத்து அல்கு இைர
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.257.19

ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அரா மிளிர
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.257.20
பிள்ைள எண்கின் மைலவயினாேன $அக.257.21
நன்னன் உதியன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப் பாழி $அக.258.01
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முதி ேவளி ஓம்பின ைவத்த $அக.258.02
ெபான்னினும் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறிந்தும்
அன்ேனாட் $அக.258.03
துன்னலம்மாேதா எனினும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒல்லாய்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.) $அக.258.04
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாழ் நB நனந்தைலக்
$அக.258.05
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.258.06
மாய இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அைள மாய் கல் ேபால $அக.258.07
மாய்கதில் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நாளும் $அக.258.08
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயற் குறுமகள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.258.09
அரவு இைர ேதரும் அஞ்சுவரு சிறு ெநறி $அக.258.10
இரவின் எய்தியும் ெபறாஅய் அருள் வரப் $அக.258.11
புல்ெலன் கண்ைண புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.258.12

உள்ேளாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபரு நைகயாக $அக.258.13
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ைகம்மிக உறுதர $அக.258.14
ஆனா அரு பட தைலத்தந்ேதாேய $அக.258.15
ேவலும் விளங்கின இைளயரும் இயன்றன $அக.259.01
தாரும் ைதயின தைழயும் ெதாடுத்தன $அக.259.02
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நB அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) நBங்கப் $அக.259.03
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நB
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலைவ இைல நBத்துக்
$அக.259.04
குறு முறி ஈன்றன மரேன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல $அக.259.05
ேவய்ந்தன ேபாலத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பல உடன் $அக.259.06
ேதம் படப் ெபாதுளின ெபாழிேல கானமும் $அக.259.07
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி
நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.259.08
பால் எனப் பரத்தரும் நிலவின் மாைலப் $அக.259.09
ேபாது வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
தூேத நBயும் $அக.259.10
கலங்கா மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் ெசால் $அக.259.11
நயந்தைன_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெகாண்ேமா ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அம தகுவி $அக.259.12
ெதற்றி உலறினும் வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) வாடினும் $அக.259.13

ெநாச்சி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன வண குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
சாயினும் $அக.259.14
நின்னினும் மடவள்_ெப.(மடவள்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.259.15
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அல்லல் தாங்கி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய $அக.259.16
புலி_ெப.(புலி_ெப.) மருள் ெசம்மல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.259.17
வலியாய் இன்னும் ேதாய்கம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முைலேய
$அக.259.18
மண்டிலம் மழுக_குைற.எச்.(மழுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைல
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) $அக.260.01
வண்டினம் மல பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊத
மீ மிைசக் $அக.260.02
கண்டற் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) குருகினம் ஒலிப்ப $அக.260.03
திைர பாடு அவிய திமில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மறப்ப $அக.260.04
கைர ஆடு அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) அைளவயின்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.260.05
ெசக்க ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துைண புண
அன்றில் $அக.260.06
எக்கப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அக மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேசர
$அக.260.07
கழி மல கமழ் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கரப்ப ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மைனப் $அக.260.08
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ெபான்
B
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாளாஅ $அக.260.09

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ைபப்பயக் கழிப்பி எல் உற $அக.260.10
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவல்ெகால்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) நBங்காது $அக.260.11
முது மரத்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முரவு வாய் முது புள்_ெப.(புள்_ெப.) $அக.260.12
கதுெமனக் குழறும் கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) வழங்கு அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.260.13
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெநகிழ் பருவரல்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.260.14
அன்பிலாளன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) நயந்ேதேன $அக.260.15
கானப் பாதிrக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தகட்டு ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வ B
$அக.261.01
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அதிரெலாடு
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காண்வர $அக.261.02
சில் ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அழுத்தி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இணத்
$அக.261.03
ேதம் பாய் மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.) அைடச்சி வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகால்
$அக.261.04
இலங்கு வைள ெதளிப்ப வசி
B சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நகச் $அக.261.05
சில் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஒதுக்கெமாடு ெமன்ெமல இயலி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.261.06
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம்_வி.மு.(காண்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
சிறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.261.07
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்ெயன $அக.261.08
மா ெகாள் ேநாக்கெமாடு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாளச் சாஅய் $அக.261.09

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இைறஞ்சிேயாேள அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு $அக.261.10
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முந்துறுதல் ெசல்ேலம் ஆயிைட $அக.261.11
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்கிேயேம
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) $அக.261.12
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட்டுக்
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைசயும் களி
பட்டு $அக.261.13
வில்ேலா குறும்பில் ததும்பும் $அக.261.14
வல் வாய்க் கடுந் துடிப் பாணியும் ேகட்ேட $அக.261.15
முைத படு பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காட்டு அrல் பவ
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.262.01
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) பல பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உழவுறு ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசய் $அக.262.02
இடு முைற நிரம்பி ஆகு விைனக்
கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.262.03
பாசிைல அமன்ற பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) ஆ புக்ெகன $அக.262.04
வாய் ெமாழித் தந்ைதையக் கண்
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளாது $அக.262.05
ஊ முது ேகாச நைவத்த சிறுைமயின் $அக.262.06
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் $அக.262.07
சினத்தின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) மாறாள் $அக.262.08
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு தாைனக் ெகாற்றக் குறும்பியன் $அக.262.09
ெசரு இயல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் திதியற்கு உைரத்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.262.10

இன் உயி ெசகுப்பக் கண்டு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மாறிய $அக.262.11
அன்னிமிஞ]லி ேபால ெமய்ம்
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.262.12
ஆனா உவைகேயம் ஆயிெனம் பூ
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.262.13
அருவி ஆக்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் $அக.262.14
நுண் பல துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) புதல்மிைச நைனக்கும் $அக.262.15
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு நறவின் வண் மகிழ்ப் ேபகன் $அக.262.16
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) மா மைல
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.262.17
அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வந்தமாேற $அக.262.18
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெதாழத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.263.01
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கதி
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரு ெகழு மண்டிலம்
$அக.263.02
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) கண் வறப்பப் பாஅய் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $அக.263.03
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகடத் திருகிய ைபது அறு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$அக.263.04
ேவறு பல் கவைலய ெவருவரு வியன் காட்டு $அக.263.05
ஆறு ெசல் வம்பல வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காண்மா $அக.263.06
வில் வல் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ேமல் ஆள் ஒற்றி $அக.263.07
நBடு நிைல யாஅத்துக் ேகாடு ெகாள் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.263.08

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.
) கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) காைளக்கு $அக.263.09
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) துணிவு அறிந்தெனன்_ஆயின்
அன்ேனா $அக.263.10
ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஓம்பிக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.263.11
வஞ்சி அன்ன என் வள நக
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.263.12
இனிதினின் புணக்குெவன் மன்ேனா துனி இன்று $அக.263.13
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $அக.263.14
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) முற்றத்து ஏமுறு துயிேல $அக.263.15
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அணிந்தன்ன $அக.264.01
குைழ அமல் முசுண்ைட வாலிய
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.264.02
வr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வாங்கு குைல
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூப் $அக.264.03
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவ ேகால் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.264.04
எல்லுப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் ஆன் நிைரெயாடு
$அக.264.05

நB திகழ் கண்ணிய ஊவயின் ெபயதர $அக.264.06
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசண்பட்ட மாr_ெப.(மாr.) தளி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.264.07
ஏதரு கடு நB ெதருவுெதாறு ஒழுக $அக.264.08
ேப இைச முழக்கெமாடு சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.264.09
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) நின்றன்றால் ெபாழுேத காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$அக.264.10
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நிைல
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தம் நிைல $அக.264.11
அறிந்தனெகால்ேலா தாேம ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நைடக் $அக.264.12
காய் சின யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.264.13
அஞ்சுவர இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.264.14
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைறேயாேர
$அக.264.15
புைகயின் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) விசும்பு உகந்து $அக.265.01
பனி ஊ அழற் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கடுப்பத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.265.02
இமயச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர மானும்ெகால்ேலா $அக.265.03
பல் புகழ் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவல் ேபா
நந்த $அக.265.04

சீ மிகு பாடலிக் குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கங்ைக
$அக.265.05
நBமுதல் கரந்த நிதியம்ெகால்ேலா $அக.265.06
எவன்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி $அக.265.07
நிழற்பால் அறலின் ெநறித்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.265.08
குழற் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்துறந்து $அக.265.09
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) சாஅய்
ெசல்லெலாடு $அக.265.10
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாைற
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.265.11
இன் சிைல எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏறு ெகண்டி புைரய $அக.265.12
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெபாதி விழுத் தடி ெநருப்பின்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.265.13
அணங்கு அரு மரபின் ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ேபால $அக.265.14
விள ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்ைக நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.265.15
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அற
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாப்பி பருகி
$அக.265.16
குலாஅ வல் வில் ெகாடு ேநாக்கு ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.265.17
புலாஅல் ைகய பூசா வாய $அக.265.18

ஒராஅ உருள் துடி குடுமிக் குராெலாடு $அக.265.19
மராஅஞ் சீ றூ மருங்கில்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.265.20
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேவங்கடம் தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.265.21
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
$அக.265.22
நம்மினும் வலிதாத் தூக்கிய ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.265.23
ேகாடுற நிவந்த நBடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் $அக.266.01
அந்திப் பராஅய புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.)
$அக.266.02
ைமந்து மலி களிற்றின் தைலப் புைண
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.266.03
நரந்தம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைவ
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.266.04
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) துைண மகளிெராடு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அணிக்
கைலஇ $அக.266.05
நB ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
மைழக் கண் $அக.266.06
ேநாக்குெதாறும் ேநாக்குெதாறும் தவிவிைலயாகி $அக.266.07
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ைகம்மிகச் சிறத்தலின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.266.08
ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) என்ப
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதுேவ $அக.266.09

யாழ் இைச மறுகின் நBடூ கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $அக.266.10
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எவ்வி ஏவல் ேமவா $அக.266.11
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் ெபாருந்தல $அக.266.12
அrமணவாயில் உறத்தூ ஆங்கண் $அக.266.13
கள்ளுைடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாற்று எல் இமிழ் அன்ன
$அக.266.14
கவ்ைவ ஆகின்றால் ெபrேத இனி அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$அக.266.15
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அன்றுமன் எமக்ேக அயல $அக.266.16
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) கலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.266.17
கறங்கு இைச ெவrஇப் பறந்த ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $அக.266.18
அணங்குைட வைரப்பகம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுக்கும் $அக.266.19
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கின் அைலவாய்ச் $அக.266.20
ெசரு மிகு ேசஎெயாடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சூேள
$அக.266.21
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெநகிழ்தகுந
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.267.01
அறாஅ வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) ெசய்ேதா விைன புrந்து $அக.267.02
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேவறு ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எற்று என்று ஒற்றி $அக.267.03
இைனதல் ஆன்றிசின்_ஏவல்.(ஆன்று_வி.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) நBேய
சிைன பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.267.04

உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) உட்கு வரு கடத்திைட $அக.267.05
ெவருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) $அக.267.06
மருப்புக் கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $அக.267.07
மயிக் கால் எண்கின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கவர
$அக.267.08
ைம பட்டன்ன மா முக முசுவினம் $அக.267.09
ைபது அறு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பாய்தலின்
ஒய்ெயன $அக.267.10
ெவதி படு ெவண்ெணல் ெவவ் அைறத் தாஅய் $அக.267.11
உகி_ெப.(உகி_ெப.) ெநr ஓைசயின் ெபாங்குவன ெபாrயும் $அக.267.12
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ெவற்பின் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பல
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $அக.267.13
தாம் பழி உைடய_அல்ல நாளும் $அக.267.14
நயந்ேதாப் பிணித்தல்
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) விைன $அக.267.15
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஏ எல் வைள
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.267.16
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உைடயவ்ேவ $அக.267.17
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெபாறி வrப் $அக.268.01
பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைனெயாடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாரக் குைழந்த
$அக.268.02

குருதிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) களம் புலவு அற
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.268.03
உரு ெகழு நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) குளவிெயாடு விலங்கும் $அக.268.04
மா மைல நாடெனாடு மறு இன்று
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.268.05
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உண்டுஎனின் $அக.268.06
நன்றுமன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) நாடாய்
கூறுதி $அக.268.07
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நட்பும் இல்ேலாத்
ேதrன் $அக.268.08
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலது இல்ைல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகத்தாேன $அக.268.09
இன் உயி அன்ன நின்ெனாடும் சூழாது $அக.268.10
முைள அணி மூங்கிலின் கிைளெயாடு
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.268.11
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நBவி $அக.268.12
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் இரங்கா விைனெயாடு
$அக.268.13
ெமய் அல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி எய்திெனன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.268.14
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இவக எவ்வமும் தBக
$அக.269.01
ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் ேகாைதயும் புைனக $அக.269.02

ஏறுைட இன நிைர ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபயராது
$அக.269.03
ெசறி சுைர ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மழவத்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.269.04
தறுகணாள நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நிறுமா $அக.269.05
பிடி மடிந்தன்ன குறும்ெபாைற மருங்கின் $அக.269.06
நட்ட ேபாலும் நடாஅ ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கல் $அக.269.07
அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் ெபய மண்ணி
$அக.269.08
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) ஈம்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.269.09
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ நா_ெப.(நா_ெப.)
உrைவயின் $அக.269.10
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.)
புைனந்த கண்ணி $அக.269.11
வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆப்பச் சூட்டி கழற் கால் $அக.269.12
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) பதிப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $அக.269.13
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.269.14

ெபாலங்காசு நிைரத்த ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $அக.269.15
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ் மாக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குைழெயாடு துயல்வர
$அக.269.16
பாடு ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) எழுதரும் பகு வாய்
மண்டிலத்து $அக.269.17
வயி இைடப்பட்ட ெதள் விளி
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.269.18
வண்டற் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) உண்துைறத் தrஇ $அக.269.19
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி_ெப.) குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) அயரும்
$அக.269.20
ெபரு நBக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக $அக.269.21
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதி ெநல்லின் $அக.269.22
யாணத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைணப் ேபாது வாய்
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.269.23
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கழுநB அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.269.24
கண் பனி துைடமா
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
விைரந்ேத $அக.269.25
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) வள்
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நBலம்_ெப.(நBலம்_ெப.) $அக.270.01
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடிப் பாக்கத்து $அக.270.02
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேவட்டுவ ஞாழெலாடு மிைலயும் $அக.270.03
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அம்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

ெநகிழ்ந்தன_வி.மு.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.270.04
ேசயிறாத் துழந்த நுைர பிதிப் படு திைர $அக.270.05
பராஅைரப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) வாங்கு சிைனத் ேதாயும் $அக.270.06
கானல்_அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவேள $அக.270.07
ெகாய் சுவற் புரவிக் ைக வண் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $அக.270.08
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதக் குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) கழுமலத்து
அன்ன $அக.270.09
அம் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.270.10
துஞ்சாக் கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) அலமரும் நBேய
$அக.270.11
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மரத்த முள்_ெப.(முள்_ெப.) மிைட குடம்ைபச்
$அக.270.12
ேசவெலாடு புணராச் சிறு கரும் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $அக.270.13
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும் $அக.270.14
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ உள்ளுைவ ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.270.15
ெபாறி வrப் புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.271.01
சிறு புன் ெபைடெயாடு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புலம் ேபாகி $அக.271.02
அr மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இயவில் பரல்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு $அக.271.03

வr மரல் வாடிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) நBங்கு_ஏவ.(நBங்கு_வி.) நனந்தைலக்
$அக.271.04
குறும்ெபாைற மருங்கின் ேகாட் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.271.05
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நB நைச வம்பல $அக.271.06
ெசல் உயி நிறுத்த சுைவக் காய் ெநல்லிப் $அக.271.07
பல் காய் அம் சிைன அகவும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.271.08
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நB அவணி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரு $அக.271.09
நிைல அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருட் பிணி நிைனந்தனி_எனிேன
$அக.271.10
வல்வதாக நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெசய் விைன இவட்ேக $அக.271.11
களி மலி கள்ளின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேத அவியன் $அக.271.12
ஆடு இயல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சூடித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.271.13
பழம் தூங்கு விடரகத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம்பின் $அக.271.14
கண் இைட புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.271.15
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேகால் ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெஞகிழின்
$அக.271.16
மருந்தும் உண்டநூ ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
நாட்ேட $அக.271.17

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக
ேவழத்துப்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.) $அக.272.01
புலவு நாறு புக_ெப.(புக_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கழுவ
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.272.02
அருவி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணங்குைட
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $அக.272.03
அஞ்சு வரு விட_ெப.(விட_ெப.) முைக ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்றி
$அக.272.04
மின் ஒளி எஃகம் ெசல் ெநறி விளக்க $அக.272.05
தனியன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பனி அைல
முனியான் $அக.272.06
நB இழி_வி.(இழி_வி.) மருங்கின் ஆ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமன்ற $அக.272.07
குளவிெயாடு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூதளங்
கண்ணி $அக.272.08
அைசயா_எதி.ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) அைச வளி_ெப.(வளி_ெப.)
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.272.09
துறு கல் நண்ணிய கறி இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) படப்ைபக்
$அக.272.10
குறி இைறக் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மைனவயின் புகுதரும் $அக.272.11
ெமய்ம் மலி உவைகயன் அந் நிைல கண்டு $அக.272.12

முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) என
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகமன்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.272.13
உருவச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன நBெராடு தூஉய் $அக.272.14
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அன்ேனா $அக.272.15
என் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ெகால்தாேன ெபான் என
$அக.272.16
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அலங்கு சிைன
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.272.17
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அகவும்
$அக.272.18
அணி மைல நாடெனாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாடேப $அக.272.19
விசும்பு விைசத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூதளங்
ேகாைதயின் $அக.273.01
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) வாப் பைற
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.273.02
ஆகலி வளவயின் ேபாெதாடு பரப்ப $அக.273.03
புலம் புனிறு தBந்த_ெப.எச்.(தB_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வரல் அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) $அக.273.04
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவ பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) நலியவும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துய $அக.273.05
அறியாெகால்ேலா தாேம அறியினும் $அக.273.06

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன
ெமன்ைம இன்ைமயின் $அக.273.07
நம்முைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உள்ளாெகால்ேலா $அக.273.08
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) என உணேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) வங்குபு
B
$அக.273.09
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறியாத் தைக வரல்
வாைடெயாடு $அக.273.10
முைலயிைடத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைள $அக.273.11
அைசவுைட ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவுத் திரள்
நBடி_வி.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.273.12
ஊேரா எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பல் அம் சிைன
$அக.273.13
ஆராக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அவி தளி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.273.14
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நா_ெப.(நா_ெப.) இல் ெபரு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $அக.273.15
நில வைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிழற்றி $அக.273.16
அல அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராேதாேர $அக.273.17
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அர
நலிந்து $அக.274.01
இகு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழி துளி
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$அக.274.02
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பானாட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.274.03

ஆடு தைலத் துருவின் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஏமாப்ப $அக.274.04
கைட ேகால் சிறு தB அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்டி
$அக.274.05
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் உறியன் பாைனயன் அதளன் $அக.274.06
நுண் பல் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நைனப்ப $அக.274.07
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) கால்
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி நிைல இைடயன்
$அக.274.08
மடி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வைள
B
கடிது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $அக.274.09
ெதறி மறி
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறு
நr ெவrஇ $அக.274.10
முள்ளுைடக் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தூறு இrயப்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.274.11
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) புறவினதுேவ
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல $அக.274.12
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சான்ற கற்பின் $அக.274.13
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயற் குறுமகள்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன் ஊேர $அக.274.14
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நிைலத் தாழி மல்கச் சாத்தி $அக.275.01
குைட அைட நBrன் மைடயினள்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.275.02
பந்த வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $அக.275.03

இளைமத் தைகைமைய வள மைனக் கிழத்தி $அக.275.04
பிதிைவ நBைர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நBறு ஆக என $அக.275.05
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தற் கழறுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.275.06
மழைல இன் ெசால் கழறல் இன்றி $அக.275.07
இன் உயி கலப்பக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்னுதல்
$அக.275.08
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாற்று இல்லத்து ஒருங்கு
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இராஅள் $அக.275.09
ஏதிலாளன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நம்பி $அக.275.10
திரள் அைர இருப்ைபத் ெதாள்ைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூக் $அக.275.11
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) எண்கின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.275.12
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.275.13
இரு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உயிக்கும் இன்னாக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
$அக.275.14
ெநருைநப் ேபாகிய ெபரு மடத் தகுவி $அக.275.15
ஐது அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.275.16
கூைழ ெநாச்சிக் கீ ழது என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $அக.275.17
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புைடச் சிறு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) வrத்த $அக.275.18
வண்டலும் காண்டிேரா கண் உைடயீேர $அக.275.19

நBள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) இைர ேவட்டு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.276.01
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேபாத்து
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.276.02
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி ைபபயக் $அக.276.03
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் ேபால $அக.276.04
சாஅய் ஒதுங்கும் துைற ேகழ் ஊரெனாடு $அக.276.05
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆக இனி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
உண்டநூ $அக.276.06
வருகதில் அம்ம எம் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேசர $அக.276.07
அr ேவய் உண்கண் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) காண $அக.276.08
தாரும் தாைனயும் பற்றி ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) $அக.276.09
பிடி பயின்று தரூஉம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ேபால $அக.276.10
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கந்தாகக் கூந்தலின்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $அக.276.11
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) கடி ெகாள்ேளன்_ஆயின் ஆவுற்று $அக.276.12
இரந்ேதாக்கு ஈயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஈ_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈட்டிேயான் ெபாருள்ேபால் $அக.276.13
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளிப்படாது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.276.14
வருந்துகதில்ல யாய் ஓம்பிய நலேன $அக.276.15
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி மண்டிலம் அவி அறச் சாஅய்ப் $அக.277.01

நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒளி கரப்பவும் ஆள்விைன தருமா $அக.277.03
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் உள்ளெமாடு எஃகு துைண ஆக $அக.277.04
கைடயல்_அம் குரல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr உழுைவ $அக.277.05
ேபழ் வாய்ப் பிணவின் விழுப் பசி ேநானாது $அக.277.06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனஞ் ெசறும்பின் அன்ன பரூஉ
மயி_ெப.(மயி_ெப.) $அக.277.07
சிறு கண் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.277.08
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ஆ அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆங்கண் நனந்தைல $அக.277.09
ெபாத்துைட மரத்த புக_ெப.(புக_ெப.) படு நBழல் $அக.277.10
ஆறு ெசல் வம்பல அைசயுந
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.277.11
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) நம்வயின் $அக.277.12
வாரா அளைவ ஆயிைழ கூ வாய் $அக.277.13
அழல் அைகந்தன்ன காம_ெப.(காம_ெப.) துைத மயி_ெப.(மயி_ெப.)
$அக.277.14
மைன உைற ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) மறனுைடச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.277.15
ேபா புr எருத்தம் ேபாலக் கஞலிய $அக.277.16
ெபாங்கு அழல் முருக்கின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மாந்தி $அக.277.17
சித சிதந்து உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $அக.277.18

வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) அம்ம
தாேன $அக.277.19
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $அக.277.20
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைள வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $அக.278.01
பைண ெகழு ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) பல் பைடத் தாைனத் $அக.278.02
ேதால் நிைரத்தைனய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.278.03
ேகால் நிமி ெகாடியின் வசி பட மின்னி $அக.278.04
உரும் உரறு அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பானாள் $அக.278.05
ெபரு மைல மீ மிைச முற்றினஆயின் $அக.278.06
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இலங்கு அருவி தாஅய் நாைள $அக.278.07
இரு ெவதி அம் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஒசியத் தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.278.08
வருவதுமாேதா வண் பr உந்தி $அக.278.09
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரப்பின்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ முன்துைற $அக.278.10
பனி ெபாரு மைழக் கண் சிவப்ப பானாள் $அக.278.11
முனி பட அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மூழ்குவம்ெகால்ேலா $அக.278.12
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய்நலம்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.278.13
தணிவு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) $அக.278.14

அணி கிள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBேர $அக.278.15
நட்டநூ இன்ைமயும் ேகளி துன்பமும் $அக.279.01
ஒட்டாது உைறயுந ெபருக்கமும்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $அக.279.02
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆற்றுபதில்ல $அக.279.03
ெபான் அவி சுணங்ெகாடு ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வங்கிய
B
$அக.279.04
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) கடவாேதா என $அக.279.05
நள்ெளன் கங்குலும் பகலும்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையந்து $அக.279.06
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாத்திய உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சுடு கூ எr
$அக.279.07
ஆள்விைன மாrயின் அவியா நாளும் $அக.279.08
கடறு உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவணம் ஆக பட
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.279.09
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால் தாேன தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.)
ெதாைட $அக.279.10
விளr நரம்பின் நயவரு சீ றியாழ் $அக.279.11
மலி பூம் ெபாங்க மகிழ் குரற் குயிெலாடு $அக.279.12
புண துயில் எடுப்பும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெதளி காைலயும் $அக.279.13
நம்முைட மதுைகயள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அணி
நைட_ெப.(நைட_ெப.) $அக.279.14
அன்ன மாண் ெபைடயின் ெமன்ெமல இயலி $அக.279.15

ைகயறு ெநஞ்சினள் அைடதரும் $அக.279.16
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மாஅேயாேள $அக.279.17
ெபான் அடந்தன்ன ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இணச் ெசருந்திப் $அக.280.01
பல் மல ேவய்ந்த நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு ேகாைதயள் $அக.280.02
திணி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைட கைர அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.280.03
அைசயினள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய் ெதாடிக்
குறுமகள் $அக.280.04
நலம்சால் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) நிைற
ெகாடுப்பினும் $அக.280.05
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்குைரயள்_ஆயின்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.280.06
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உைற ேதஎம் மரூஉப்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவெனாடு $அக.280.07
இரு நBச் ேசப்பின் உப்புடன் உழுதும் $அக.280.08
ெபரு நBக் குட்டம் புைணெயாடு புக்கும் $அக.280.09
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் $அக.280.10
தருகுவன்ெகால்ேலா தாேன விr திைரக் $அக.280.11
கண் திரள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாங்கத் $அக.280.12
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி அகன் கைரப் பகுக்கும் $அக.280.13
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறப் பரதவன்
எமக்ேக $அக.280.14
ெசய்வது ெதrந்திசின் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கலும் $அக.281.01

அகலுள் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அச்சு அறக் கூறிய $அக.281.02
ெசால் பழுது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றும்
அஞ்சாது $அக.281.03
ஒல்கு இயல் மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஒழித்த பீலி $அக.281.04
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாழ் வல் வில்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநான் சிைல $அக.281.05
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வா விளிம்பிற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநாவ்வு இயல்
$அக.281.06
கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண $அக.281.07
முரண் மிகு வடுக முன்னுற ேமாrய $அக.281.08
ெதன் திைச மாதிரம் முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரவிற்கு $அக.281.09
விண்ணுற ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.281.10
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) உருளிய குைறத்த
$அக.281.11
அைற இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவேரா ெசன்றன
$அக.281.12
பைற அைறந்தன்ன அல நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒழித்ேத $அக.281.13
ெபரு மைலச் சிலம்பின் ேவட்டம் ேபாகிய $அக.282.01

ெசறி மைட அம்பின் வல் வில் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.)
$அக.282.02
ெபாருது ெதாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.282.03
நB திகழ் சிலம்பின் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் அகழ்ேவான் $அக.282.04
கண் ெபாருது இைமக்கும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
கிளப்ப $அக.282.05
ைவந் நுதி வால மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒடிய உக்க $அக.282.06
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நB ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) கடுக்கும் முத்தெமாடு
$அக.282.07
மூேவறு தாரமும் ஒருங்குடன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.282.08
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெபாைறமரம் ஆக நைற நா_ெப.(நா_ெப.) $அக.282.09
ேவங்ைகக் கண்ணியன்
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடற்கு
$அக.282.10
இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பலவின் ஏ ெகழு ெசல்வத்து $அக.282.11
எந்ைதயும் எதிந்தனன் ெகாைடேய அல வாய் $அக.282.12
அம்பல் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவெனாடு
ெமாழியும் $அக.282.13
சாய் இைறத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.282.14
யாயும் அவேன என்னும் யாமும் $அக.282.15
வல்ேல வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வைரந்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என $அக.282.16

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைற ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கூப்பி $அக.282.17
இல் உைற கடவுட்கு ஆக்குதும் பலிேய $அக.282.18
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதுப்ெபாடு
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நBவி $அக.283.01
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சிய என்னினும் $அக.283.02
ெசலவு தைலக்ெகாண்ட ெபரு விதுப்பு உறுவி $அக.283.03
பல் கவ மருப்பின் முது மான் ேபாக்கி $அக.283.04
சில் உணாத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீறூப்
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) $அக.283.05
திrவயின் ெதவுட்டும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புலக் குடிைஞப் $அக.283.06
ைபதல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஐது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்ெதாறும் $அக.283.07
ேபாகுந புலம்பும் ஆேற ஏகுதற்கு $அக.283.08
அrய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னாைம கr
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $அக.283.09
கண் அைக இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குைழ கால்முதல் கவினி $அக.283.10
விசும்புடன் இருண்டு ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.283.11
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கண் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பாய் தளி
ெபாழிந்ெதன $அக.283.12
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுகும்பு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $அக.283.13
ஊட்டுறு பஞ்சிப் பிசி பரந்தன்ன $அக.283.14

வண்ண மூதாய் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.283.15
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தணிந்ேத $அக.283.16
இன்னா நBப்பின்_நி.எச்.(நBப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நின்ெனாடு ெசலற்ேக
$அக.283.17
சிறியிைல ெநல்லிக் காய் கண்டன்ன $அக.284.01
குறு விழிக் கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் $அக.284.02
முடந்ைத வரகின் வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
பீள் அருந்துபு $அக.284.03
குடந்ைத அம் ெசவிய ேகாட் பவ
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.284.04
இன் துயில் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைணெயாடு
ேபாகி $அக.284.05
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) சிறு நிைற நB கண்டு
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.284.06
புன் புலம் தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாைறமுதல்
சிறு குடி $அக.284.07
திைனக் கள் உண்ட ெதறி ேகால் மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.284.08
விைசத்த வில்ல ேவட்டம் ேபாகி $அக.284.09
முல்ைலப் படப்ைபப் புல்வாய் ெகண்டும் $அக.284.10
காம_ெப.(காம_ெப.) புறவினதுேவ காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $அக.284.11
நம்மினும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தைலமயங்கிய $அக.284.12
அம் மா அrைவ உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன் ஊேர
$அக.284.13
ஒழியச் ெசன்மா ெசல்ப என்று நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $அக.285.01

அழி பட உழக்கும் அவல ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.285.02
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவ
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $அக.285.03
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நைசப் பிணவின் உறு பசி கைளஇய $அக.285.04
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேத மடப் பிைண அலற கைலயின் $அக.285.05
ஓடு குறங்கு அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ஏற்ைற $அக.285.06
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைளக்கும் ெவம்ைமய பயில் வr $அக.285.07
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேவங்ைகக்
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேதால் அன்ன $அக.285.08
கல் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந்த பல் கிழி
உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) $அக.285.09
உலறு குைட வம்பல உய மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறி $அக.285.10
ஏறு ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தB எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $அக.285.11
ஆடு ெசவி ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.285.12
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் இவளும் நம்ெமாடு $அக.285.13
வரூஉம் என்றனேர காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.285.14
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
முயங்குகம் பலேவ $அக.285.15
ெவள்ளி விழுத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கருப்பு
உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) $அக.286.01

வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) நுண் இைட வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வயின் நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.286.02
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சிைன அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.286.03
காஞ்சி நBழல் தம வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பாடி $அக.286.04
ஊக் குறுமகளி குறுவழி விறந்த $அக.286.05
வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு
சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) மருதின் $அக.286.06
தாழ் சிைன உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊர $அக.286.07
விைழயா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) விைழயும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.286.08
என்றும் ேகட்டைவ ேதாட்டி ஆக மீ ட்டு ஆங்கு $அக.286.09
அறனும் ெபாருளும் வழாைம நாடி $அக.286.10
தற் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அதன் $அக.286.11
பின் ஆகும்ேம முன்னியது முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$அக.286.12
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபrேயா ஒழுக்கம் அதனால் $அக.286.13
அrய ெபrேயாத் ெதrயுங்காைல $அக.286.14
நும்ேமா_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+ஓ_பட.பன்.) அன்ேனா மாட்டும் இன்ன
$அக.286.15
ெபாய்ெயாடு மிைடந்தைவ ேதான்றின் $அக.286.16
ெமய் யாண்டு உளேதா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தாேன $அக.286.17

ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி முன்ைகத் ெதாகு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.287.01
படிவ ெநஞ்செமாடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) துைண ஆக $அக.287.02
ேநாம்ெகால் அளியள் தாேன தூங்கு நிைல $அக.287.03
மைர ஏறு ெசாறிந்த மாத் தாட் கந்தின் $அக.287.04
சுைர இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபாதியில் அம் குடிச் சீறூ
$அக.287.05
நாட் பலி மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைரக் கண்
இட்டிைக $அக.287.06
புrைச மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாr அைர
ஆலத்து $அக.287.07
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்
B உைதத்த
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) $அக.287.08
துைணப் புறா இrக்கும் தூய் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நனந்தைல $அக.287.09
கைணக் கால் அம் பிைண ஏறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.287.10
ஒல்கு நிைல யாஅத்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைன
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.287.11
அல்குறு வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைசயினம்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.287.12
அரம்பு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.287.13
நிரம்பா நBள் இைட வருந்துதும் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$அக.287.14

ெசன்மதி சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மைல $அக.288.01
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நBவிய அம் பகட்டு மாபிைன $அக.288.02
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ேவங்ைகப் படு சிைனப் புதுப் பூ $அக.288.03
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) முரண்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருவக்
கண்ணிைய $அக.288.04
எr தின் ெகால்ைல இைறஞ்சிய ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $அக.288.05
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) ைவகலும் வருேவாய்
$அக.288.06
கனி முதி அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம் தனிைம
காண்டலின் $அக.288.07
எண்ைம
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆகுைவ நண்ணிக் $அக.288.08
ெகாடிேயா குறுகும் ெநடி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.288.09
இட்டு ஆறு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விட்டு ஒளி அருவி $அக.288.10
அரு வைர இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவரு வரு படாஅக் $அக.288.11
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி உயங்கு பசி கைளஇய $அக.288.12
பாப்பின் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) பழச் சுைள ெதாடினும் $அக.288.13
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) பனி கூ
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.288.14

மகளி_ெப.) மாங்காட்டு அற்ேற துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறக் $அக.288.15
ெகாந்ெதாடு உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதுப்பின்
$அக.288.16
அம் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) கிளவித் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) காப்ேப $அக.288.17
சிைல ஏறட்ட கைண வழ்
B வம்பல $அக.289.01
உய பதுக்கு இவந்த தத ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதிரல் $அக.289.02
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல நடுகல் நாட் பலிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.289.03
சுரனிைட விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரன்
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இயவின் $அக.289.04
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைன வலித்த நம்வயின்
என்றும் $அக.289.05
ெதருமரல் உள்ளெமாடு வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆனாது $அக.289.06
ெநகிழா ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிணி வங்கிய
B
ைக சிறிது $அக.289.07
அவிழினும் உயவும் ஆய் மடத் தகுவி $அக.289.08
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உைற புலம்பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முைற
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.289.09
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் பனி $அக.289.10
ெநகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முைலத் ெதறிப்ப $அக.289.11
ைம அற விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட அைம
ேசக்ைக $அக.289.12
ஐ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தூவி அைண ேசபு
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.289.13

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதன் அழி
இருக்ைகயள் $அக.289.14
பகுவாய்ப் பல்லி படுெதாறும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.289.15
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூறு என நடுங்கி $அக.289.16
புல்ெலன் மாைலெயாடு ெபாரும்ெகால் தாேன $அக.289.17
குடுமிக் ெகாக்கின் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காற் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
$அக.290.01
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) நாட் புலம்
ேபாகிய $அக.290.02
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வல்சிப் புன் தைலச் சிறாஅ $அக.290.03
நுண் ஞாண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைலச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
பட்ெடன $அக.290.04
அல்குறு ெபாழுதின் ெமல்கு இைர மிைசயாது $அக.290.05
ைபதல் பிள்ைள தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒய்ெயன
$அக.290.06
அம் கண் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
அன்புற_குைற.எச்.(அன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.290.07
சிறு பல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குடிப் ெபரு நBச்
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $அக.290.08
கழி ேச புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அழி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $அக.290.09
தணவா ெநஞ்செமாடு தமியன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$அக.290.10

மணவா முன்னும் எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.290.11
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விறற் ேபாக்
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $அக.290.12
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் பரப்பின் ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
முன்துைற $அக.290.13
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.290.14
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஒrஇ $அக.290.15
ெபான் ேந வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் கண்ேண
$அக.290.16
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கரப்ப கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.291.01
உலறி இைல இலவாக பல உடன் $அக.291.02
ஏறுைட ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பசி
ெதறுப்ப $அக.291.03
கயன் அற வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாைடெயாடு
நயன் அறப் $அக.291.04
ெபரு வைர நிவந்த மருங்கில் ெகாடு வrப் $அக.291.05
புலிெயாடு ெபாருது சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலிேயாடு $அக.291.06
உரவுக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉப் பரல் $அக.291.07
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எவ்வாயும் $அக.291.08
நிைறவன இைமக்கும் நிரம்பா நBள் இைட $அக.291.09

எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற இrஇய விr
இணத் $அக.291.10
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) முரல் இைச
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.291.11
பrயினது உயிக்கும் அம்பின ெவருவர $அக.291.12
உவைல_ெப.(உவைல_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலய கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.291.13
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வவ்வலின் யாவதும்
$அக.291.14
சாத்து இைட வழங்காச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) அதர
$அக.291.15
சிறியிைல ெநல்லித் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) சுைவத் திரள் காய் $அக.291.16
உதிவன தாஅம் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) தவிவு இன்று $அக.291.17
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அம் பிைண
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) உள்ளி $அக.291.18
அறு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒழித்த
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ேதால் ெபாதி $அக.291.19
மறு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாடு அதிரக் கூஉம்
$அக.291.20
சுட ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $அக.291.21
உள்ளிைன வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ேபாது எனப் $அக.291.22

புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.291.23
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $அக.291.24
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைறப் பைணத்ேதாள்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாண் கவிேன
$அக.291.25
கூறாய் ெசய்வது ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவறு
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.292.01
அன்ைனயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரும்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முறிச் $அக.292.02
சிறு குளகு அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெபறாஅ $அக.292.03
மறி ெகாைலப் படுத்தல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவறி புr $அக.292.04
ஏதில் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) துயல்வரத்
$அக.292.05
தூங்கும்_ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் $அக.292.06
இலங்கு வைள ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) புலம்
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.292.07
இரவின் ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மரூஉம் யாைனக்
$அக.292.08
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.292.09
வைரயிைடக் கழுதின் வன் ைகக் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.)
$அக.292.10

கடு விைசக் கவணின் எறிந்த சிறு கல் $அக.292.11
உடு உறு கைணயின் ேபாகி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.292.12
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) விr இண
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
சிைதயூஉ $அக.292.13
பலவின் பழத்துள் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.292.14
மைல ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) மணவாக்காேல
$அக.292.15
இைல ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலறிய புன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலைவ $அக.293.01
வைல_ெப.(வைல_ெப.) வலந்தைனய ஆக பல உடன் $அக.293.02
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலம் ெகடு ைவப்பின் $அக.293.03
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஆய் ெசய்ைகப் பா விrந்தன்ன $அக.293.04
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அவிபு
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவவ் ெவங்
களr $அக.293.05
குயிற் கண் அன்ன குரூஉக் காய்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.293.06
மணிக் காசு_ெப.(காசு_ெப.) அன்ன மால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி $அக.293.07
உகாஅய் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன உதிவன
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.293.08
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
தமிய தாேம $அக.293.09

ெசல்ப என்ப ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$அக.293.10
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
பிrத்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.293.11
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அம குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபால
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து $அக.293.12
இன்னா ெமாழிதும் என்ப $அக.293.13
என் மயங்கினெகால் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $அக.293.14
மங்குல் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) அதிபு
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.294.01
துள்ளுப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற புைகஉறப்
$அக.294.02
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) நுண் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) பூவகம்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.294.03
காதலப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயறு
மகளி_ெப.) $அக.294.04
நB வா கண்ணின் கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.294.05
துய்த் தைலப் பூவின் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) $அக.294.06
ெநய்த் ேதாய்த்தன்ன நB நைன அம் தளி $அக.294.07
இரு வகி ஈருளின் ஈrய துயல்வர $அக.294.08
அவைரப் ைபம் பூப் பயில அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $அக.294.09
கதி வா காய்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) கட்கு இனிது இைறஞ்ச $அக.294.10

சித சிைன தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அற்சிர
அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.294.11
காய் சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
நBடி_வி.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.294.12
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறனிலாள $அக.294.13
இந் நிைல கைளய வருகுவெகால் என $அக.294.14
ஆனாது எறிதரும் வாைடெயாடு $அக.294.15
ேநாேனன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் தனிைமயாேன $அக.294.16
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நB அற்று நBள் சுைன வறப்ப $அக.295.01
குன்று ேகாடு அைகய கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி ெதறுதலின் $அக.295.02
என்றூழ் நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய் படு நனந்தைல
$அக.295.03
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மருப்பின்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக ேசத்தி $அக.295.04
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெவரு வரு பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.295.05
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உயங்கி
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ேதம்பி $அக.295.06
பல் மர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறப் பிடிெயாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.295.07
கல்லுைட அதர கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.295.08
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நB உப்பின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) சால் உமண
$அக.295.09

உயங்கு பகடு_ெப.(பகடு_ெப.)
உயிப்ப_குைற.எச்.(உயிப்ப்+வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.)
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.295.10
அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) குழித்த அகல் வாய்க் கூவல் $அக.295.11
ஆறு ெசல் வம்பல அைச விட ஊறும் $அக.295.12
புைடயல் அம் கழற் கால் புல்லி குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.295.13
நைட_ெப.(நைட_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
விலங்கி ேநான் சிைலத் $அக.295.14
ெதாைட அைம பகழித் துவன்று நிைல வடுக $அக.295.15
பிழி ஆ மகிழ கலி சிறந்துஆக்கும் $அக.295.16
ெமாழி ெபய ேதஎம் இறந்தன_ஆயினும் $அக.295.17
பழி தB மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தருகுவமாேதா $அக.295.18
மாrப் பித்திகத்து ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.295.19
அம் கலுழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைட மைழக் கண் $அக.295.20
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ஐம்பால் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.295.21
அணங்கு நிைலெபற்ற தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.295.22
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) இணர குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் காஞ்சிப்
$அக.296.01

ேபாது அவிழ் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.296.02
அr மத மைழக் கண் மாஅேயாெளாடு $அக.296.03
ெநருைநயும் கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்றும் $அக.296.04
ெபரு நB ைவைய அவெளாடு ஆடி $அக.296.05
புலரா மாபிைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்வயின் $அக.296.06
கரத்தல் கூடுேமா மற்ேற பரப்பில் $அக.296.07
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்பவ
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இப்பி $அக.296.08
நா_ெப.(நா_ெப.) அr நறவின் மகிழ் ெநாைடக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.296.09
ேப இைசக் ெகாற்ைகப் ெபாருநன் ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.296.10
கடும் பகட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
ெசழியன் $அக.296.11
மைல புைர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகக் கூடல்
நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.296.12
மலிதரு கம்பைல ேபால $அக.296.13
அல ஆகின்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
வாய்ப் பட்ேட $அக.296.14
பானாட் கங்குலும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன் மாைலயும் $அக.297.01
ஆனா ேநாெயாடு அழி படக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.297.02
நம்வயின் இைனயும் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ைகம்மிக $அக.297.03

என்ைன ஆகுேமா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $அக.297.04
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கவின் இல்லாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன்
தாடி $அக.297.05
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மாய்த்ெதன $அக.297.06
மருங்குல் நுணுகிய ேபஎம் முதி நடுகல் $அக.297.07
ெபய பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) படரத் ேதான்று குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) எழுத்து
$அக.297.08
இையபுடன் ேநாக்கல்ெசல்லாது அைசவுடன் $அக.297.09
ஆறு ெசல் வம்பல விட்டன
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.297.10
சூ முதல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) அம் புறவின் $அக.297.11
நB முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலிப் புலவு நாறு முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$அக.297.12
எழுதியன்ன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) படு ெவருகின் $அக.297.13
பூைள அன்ன ெபாங்கு மயிப் பிள்ைள $அக.297.14
மதி சூழ் மீ னின் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) வழிப்படூஉம் $அக.297.15
சிறுகுடி மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) ேசக் ேகாள் தண்ணுைமக்கு $அக.297.16
எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற
ெபயக்கும் $அக.297.17
ெவரு வரு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நம்ெமாடு $அக.297.18
வருவல் என்ேறாள் மகிழ் மட ேநாக்ேக $அக.297.19

பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு திருவின் பல் கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
$அக.298.01
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.298.02
மல்கு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேதான்றியாங்கு மல்கு பட $அக.298.03
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.298.04
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளி அவி வரும் ஒலி ெகழு
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைனத் $அக.298.05
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி அைசவளி ைதவரும் நாட $அக.298.06
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணியாது_எதி.ம.வி.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) முரண் சாம்பாது
$அக.298.07
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடித் ெதாழுதியின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
தைலமயங்காது $அக.298.08
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயற் கடாஅம் ெசருக்கி வள மைல $அக.298.09
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இயல்வரும்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டு இயவின் $அக.298.10
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துமிய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி $அக.298.11
தாழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஊது
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.298.12

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிணி
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைர
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $அக.298.13
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) வந்ததனினும் இனிது ஆகின்ேற $அக.298.14
தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.) கள்ளின் துைன ேத எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$அக.298.15
கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக ஓம்பினள்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.298.16
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் $அக.298.17
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெநஞ்செமாடு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்ேபன்
$அக.298.18
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) கூற நிைனபு ஆங்கு $அக.298.19
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நத் துறந்தவ $அக.298.20
நBடல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) வல்ெலன $அக.298.21
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) உயவுத் துைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.298.22
துஞ்சாது_எதி.ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவி
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உவந்ததுேவ $அக.298.23
எல்ைலயும் இரவும் விைனவயின்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.299.01
முன்னம் முன் உறுபு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உள்ளிய $அக.299.02

பதி மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லினம்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $அக.299.03
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrது ஆகின்ேற $அக.299.04
கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கால் கழி ேதக்கிைல $அக.299.05
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விளிப் பருந்தின் ெவறி எழுந்தாங்கு $அக.299.06
விசும்பு கண் புைதயப் பாஅய் பல உடன் $அக.299.07
அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெசல்லுந_ெசாந்ஜு.(ெசல்லு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெகடத் தாஅய் $அக.299.08
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கரக்கும் காடு_ெப.(காடு_ெப.) அகல்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.299.09
ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மருங்கின் ெசலவு தனக்கு உைரத்ெதன
$அக.299.10
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) நிைல மதியம் ேபால ைபெயன $அக.299.11
புலம்பு ெகாள் அவலெமாடு புதுக் கவின்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.299.12
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகழு திருமுகம் இைறஞ்சி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
கிைளயா $அக.299.13
நBெராடு ெபாருத ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண்
$அக.299.14
இகுதரு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறப்ப $அக.299.15

கால் நிைலெசல்லாது கழி படக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.299.16
நா_ெப.(நா_ெப.) நடுக்குற்ற நவிலாக் கிளவிெயாடு $அக.299.17
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) மருள் கூந்தலின் மைறயினள் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
மாண்டு $அக.299.18
திருந்துகமாேதா நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெசலவு என ெவய்து உயிரா
$அக.299.19
பருவரல் எவ்வெமாடு அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.299.20
ெபரு விதுப்புறுவி ேபதுறு நிைலேய $அக.299.21
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் வல்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.300.01
நுணங்கு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஆங்கண் உணங்கப் ெபய்ம்மா $அக.300.02
பறி ெகாள் ெகாள்ைளய மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உக்க
$அக.300.03
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆ குருகின் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.300.04
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெசன்ெறன
ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.300.05
ேத பூட்டு அயர ஏஎய் வா ேகால் $அக.300.06
ெசறி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) திருத்தி பாறு மயி_ெப.(மயி_ெப.) நBவி
$அக.300.07
ெசல் இனி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதாழிெயாடு மைன எனச் $அக.300.08

ெசால்லியஅளைவ தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
கலுழ்ந்து $அக.300.09
தBங்கு ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) இவள்_ஆயின்
தாங்காது $அக.300.10
ெநாதுமல ேபாலப் பிrயின் கதுெமனப் $அக.300.11
பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் $அக.300.12
ேசணின் வருந_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ேபாலப் ேபணா
$அக.300.13
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கலி யாண_ெப.(யாண_ெப.) எம் சிறு குடித்
ேதான்றின் $அக.300.14
வல் எதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமல்லிதின் விைனஇ $அக.300.15
துைறயும் மான்றன்று ெபாழுேத சுறவும் $அக.300.16
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மல்கலின் மாறு ஆயினேவ $அக.300.17
எல்லின்று ேதான்றல் ெசல்லாதBம் என $அக.300.18
எம குைற கூறத் தங்கி ஏமுற $அக.300.19
இைளயரும் புரவியும் இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நBயும் $அக.300.20
இல் உைற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயதல்
$அக.300.21
ஒல்லுதும் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
நல்குதல்_ெதா.ெப.(நல்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபறிேன $அக.300.22
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உறு ெசய்யின் வாடுபு
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.301.01
பட மிகப் பிrந்ேதா உள்ளுபு_வி.எச்.(உள்ளு_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
நிைனதல் $அக.301.02

சிறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஆன்றிகம் என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$அக.301.03
நல்குந ஒழித்த கூலிச் சில் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $அக.301.04
ஒடிைவ இன்றி ஓம்பாது உண்டு $அக.301.05
நB வாழ் முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) ஆவித்தன்ன $அக.301.06
ஆைர ேவய்ந்த அைற வாய்ச் சகடத்து $அக.301.07
ஊ இஃது என்னாஅ தBது_ெப.(தBது_ெப.) இல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$அக.301.08
சுரமுதல் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) மரமுதல் வட்டி
B
$அக.301.09
பாடு இன் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கிைண
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காண்வர $அக.301.10
குவி இண எருக்கின் தத பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண்ணி $அக.301.11
ஆடூஉச் ெசன்னித் தைகப்ப மகடூஉ $அக.301.12
முளrத் தBயின் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் விளக்கத்துக் $அக.301.13
களr ஆவிைரக் கிள பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
$அக.301.14
வண்ண மாபின் வன முைலத் துயல்வர $அக.301.15
ெசறி நைடப் பிடிெயாடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) புணந்ெதன்னக் $அக.301.16
குறு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூம்ெபாடு முழவுப்
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $அக.301.17
கா வான்_ெப.(வான்_ெப.) முழக்கின் நBமிைசத் ெதவுட்டும் $அக.301.18
ேதைர ஒலியின் மாண சீ 
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.301.19
சில் அr கறங்கும் சிறு பல் இயத்ெதாடு $அக.301.20

பல் ஊ ெபயவன ஆடி ஒல்ெலன $அக.301.21
தைலப் புணத்து அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
ெதாைகக் கலப் ைபய $அக.301.22
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேப ஒக்கல் ேகாடிய
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.301.23
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.301.24
அழுங்கல் மூதூக்கு இன்னாதாகும் $அக.301.25
அதுேவ மருவினம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அதனால் $அக.301.26
காதல_ெப.(காதல_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $அக.301.27
நBடு இன்று மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) கூடுேமா மற்ேற
$அக.301.28
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேபாகிய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முக
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $அக.302.01
அலங்கல் அம் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைசவளி உறுெதாறும் $அக.302.02
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) யாைனப் பரூஉப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைதவரும்
$அக.302.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாடெனாடு அருவி ஆடியும் $அக.302.04
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நBலம்_ெப.(நBலம்_ெப.) படு சுைனக் குற்றும் $அக.302.05
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
B
இன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் $அக.302.06
ெவறி கமழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடலும் $அக.302.07
அrய ேபாலும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.302.08

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
என்ைனய உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.302.09
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எனக் கவினிய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $அக.302.10
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பட விைளந்தைம அறிந்தும்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $அக.302.11
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) விடுநள் ேபாலாள்
ைகம்மிகச் $அக.302.12
சில் சுணங்கு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.302.13
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ஒலிவரும் கதுப்ெபாடு
$அக.302.14
பல் கால் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறன் இல்
யாேய $அக.302.15
இைட பிற_ெப.(பிற_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அஞ்சி மைற கரந்து $அக.303.01
ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கனவின் பல் மாண் $அக.303.02
நுண்ணிதின் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.303.03
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிகு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பசும்பூண் ெபாைறயன்
$அக.303.04
கா புகன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) நனந்தைல $அக.303.05
மா இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகால்லி உச்சித் தாஅய் $அக.303.06
தைதந்து ெசல் அருவியின் அல எழப் பிrந்ேதா $அக.303.07

புலம் கந்தாக இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெசலிேன $அக.303.08
வைர புைர களிற்ெறாடு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலன் ஈயும் $அக.303.09
உைர சால் வண் புகழ்ப் பாr பறம்பின் $அக.303.10
நிைர பைறக் குrஇயினம் காைலப் ேபாகி $அக.303.11
முடங்கு புறச் ெசந்ெநல் தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ஓராங்கு $அக.303.12
இைர ேத ெகாட்பின் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) படப் $அக.303.13
பட ெகாள் மாைலப் படதந்தாங்கு $அக.303.14
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்று
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
ெகழு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $அக.303.15
ஐயம் ெதளியேரா நBேய பல உடன் $அக.303.16
வறல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிள்வடு
B உமண
$அக.303.17
கண நிைர மணியின் ஆக்கும் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.303.18
அழி நB மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெபயந்தாங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$அக.303.19
வழி நைடச் ேசறல் வலித்திசின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.303.20
இரு விசும்பு இவந்த கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
$அக.304.01
நB ெசறி நுங்கின் கண் சிதந்தைவ ேபால் $அக.304.02
சூ பனிப்பன்ன தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வரல் ஆலிெயாடு $அக.304.03

பரூஉப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழி துளி
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
நவின்று $அக.304.04
குரூஉத் துளி ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.304.05
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டன்ன
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நில மருங்கில் $அக.304.06
ெசறித்து நிறுத்தன்ன ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) பருகி $அக.304.07
சிறு மறி தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதறிநைட மடப்
பிைண $அக.304.08
வலம் திr மருப்பின் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இரைலெயாடு $அக.304.09
அலங்கு சிைனக் குருந்தின் அல்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.304.10
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமிபு ஊத பிடவுத் தைள
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.304.11
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாறி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆல வr
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $அக.304.12
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிைட பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேபால அணி மிகக்
$அக.304.13
காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய் பல உடன் $அக.304.14
ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) மூதாய் ஈம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.304.15
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா எதி
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.304.16
ஏந்து ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $அக.304.17

விைனெயாடு ேவறு புலத்து அல்கி நன்றும் $அக.304.18
அறவ_அல்ல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளாேதா என $அக.304.19
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தன்வயின்
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.)
$அக.304.20
எம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலக்கும்ெகால்
மாஅேயாேள $அக.304.21
பகலினும் அகலாதாகி யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) $அக.305.01
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் நBத்தெமாடு ஐெயனக்
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.305.02
தளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வரல் வாைடெயாடு $அக.305.03
பனி மீ க்கூரும் ைபதல் பானாள் $அக.305.04
பல் பைட நிவந்த வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) இல் ேசக்ைக $அக.305.05
பருகுவன்ன காதெலாடு திருகி $அக.305.06
ெமய் புகுவன்ன ைக கவ முயக்கத்து $அக.305.07
ஓ உயி மாக்களும் புலம்புவமாேதா $அக.305.08
அருளிலாள ெபாருள்வயின் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.305.09
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.305.10
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன் உெளேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
தாேன $அக.305.11

பராைரப் ெபண்ைணச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூவாய் $அக.305.12
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி அன்றில் உயவுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கைடஇய
$அக.305.13
உள்ேள கனலும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெமல்ெலனக் $அக.305.14
கைன எr பிறப்ப ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.305.15
நிைனயா மாக்கள் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேகட்ேட
$அக.305.16
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபணாது அகன்ேமா
$அக.306.01
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பிரம்ெபாடு
நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.306.02
முட் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஈங்ைகத் துய்த் தைலப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
வ $அக.306.03
B
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத்தின்
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி வருட $அக.306.04
வா குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நB சூழ் வள
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $அக.306.05
கழனிக் கரும்பின் சாய்ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.306.06
பழன யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.306.07

ெநல்லுைட மறுகின் நன்ன ஊர $அக.306.08
இதுேவா மற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசம்மல் மாண்ட $அக.306.09
மதி ஏ ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைழ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $அக.306.10
இகழ்ந்த ெசால்லும் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.306.11
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.306.12
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கமழ் தா_ெப.(தா_ெப.)
பrஇயினள் நும்ெமாடு $அக.306.13
ஊடினள் சிறு துனி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்
$அக.306.14
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி மறுகின் இறந்திசிேனாேள $அக.306.15
சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாஅய் $அக.307.01
அகல் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.307.02
பகலும் கங்குலும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைபெயன $அக.307.03
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறு மலrன் கண் பனி வார
$அக.307.04
ஈங்கு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உழக்கும் என்னாது விைன
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.307.05
நBங்கல்_ெதா.ெப.(நBங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒல்லுேமா ஐய
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.307.06

அடு முரண் ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$அக.307.07
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) அம் கடாஅம் ெசருக்கி மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.307.08
இயங்குநச் ெசகுக்கும் எய் படு நனந்தைல $அக.307.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக எண்கினம் குரும்பி ேதரும் $அக.307.10
புற்றுைடச் சுவர புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெபாதியில் $அக.307.11
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபாகிய கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாட் கந்தத்து
$அக.307.12
உடன் உைற பழைமயின் துறத்தல்ெசல்லாது $அக.307.13
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறாப் ெபைடெயாடு பயிரும் $அக.307.14
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் ைவப்பின் மைலமுதல் ஆேற $அக.307.15
உழுைவெயாடு உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயங்கு
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒருத்தல் $அக.308.01
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வகி விழுப் புண் கழாஅ கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
$அக.308.02
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அழி துளி
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.308.03
வால் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகலின் $அக.308.04
இலங்கு மைல புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கைவஇ $அக.308.05

கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) சுடு புைகயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட
$அக.308.06
இரவின் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எவேனா
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வrன் $அக.308.07
ெதாைலயா ேவலின் வண் மகிழ் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $அக.308.08
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அணந்து எய்தாக் கல் முைக இதணத்து $அக.308.09
சிறு திைனப் படு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எம்ெமாடு ஓப்பி $அக.308.10
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அைறய மலி சுைனக் குவைளத் $அக.308.11
ேதம் பாய் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பல
அைடச்சிய $அக.308.12
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணத்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
பட $அக.308.13
காவலக் கரந்து கடி புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) துைழஇய $அக.308.14
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஒருத்தலின்
ெபயகுைவ $அக.308.15
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாற் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன்
ஊக்ேக $அக.308.16
வய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வில்லின் நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.309.01
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) நிைர தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) $அக.309.02
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வன்புலத்து உய்த்ெதன
$அக.309.03

ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பராைர ேவம்பில்
$அக.309.04
ெகாழுப்பு_ெப.(ெகாழுப்பு_ெப.) ஆ
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
தூஉய் $அக.309.05
புலவுப் புழுக்கு உண்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) கண் அகல் அைற $அக.309.06
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ்சிய
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.309.07
அரைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காழ் ஆலியின் தாஅம் $அக.309.08
காடு_ெப.(காடு_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநடிய
என்னா ேகாடிய $அக.309.09
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபா வானவன் $அக.309.10
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) கழற் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) நைசஇப்
படந்தாங்கு $அக.309.11
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசலின் எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காம்பின்
$அக.309.12
வைன கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உைடந்த கவண் விைசக் கடி இடிக் $அக.309.13
கைன சுட அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) வழங்கல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.309.14
இரவுப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரவுச் சின
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $அக.309.15
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரு படாஅ ெவரூஉம் $அக.309.16

குன்று விலங்கு இயவின் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ேட $அக.309.17
கடுந் ேத இைளயெராடு நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.310.01
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக நBைமைய அன்றி நBயும் $அக.310.02
ெதாழுதகு ெமய்ைய அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) முந்துறுத்து $அக.310.03
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணி
ெமாழி பயிற்றலின் $அக.310.04
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் கலுழ நின்மாட்டு $அக.310.05
இவளும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபதுற்றனள் ஓரும் $அக.310.06
தாயுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகத் தம
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.310.07
காதலின் வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாத_ஆகலின் $அக.310.08
ெபரு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) உைடயேரா சிறிேத அதனால் $அக.310.09
குன்றின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குவவு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேசப்ப $அக.310.10
இன்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) விரும்பாதBேமா
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $அக.310.11
பூ விr புன்ைனமீ து ேதான்று ெபண்ைணக் $அக.310.12
கூஉம் கண்ணஃேத ெதய்ய ஆங்க $அக.310.13
உப்பு ஒய் உமண ஒழுைகெயாடு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.310.14
இைளப் படு ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) இrய குைரத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.310.15

உரும் இைசப் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
உைடதரும்_ெப.எச்.(உைடதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.310.16
ெபருநB ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எம் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர
$அக.310.17
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடிப் பrசில ேபாலக் கைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.311.01
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக் காப்பின் அகல் நக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிைற $அக.311.02
எழுதியன்ன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைலக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.)
$அக.311.03
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) வழங்கு அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) மடிந்ெதன $அக.311.04
திறந்து நப் புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்மின்
சிறந்ேதா $அக.311.05
இம்ைம உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல் எனப் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.311.06
ெபாம்மல் ஓதி நBவிய காதெலாடு $அக.311.07
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தைலப்ெபயந்து மாதிரம் ெவம்ப $அக.311.08
வருவழி வம்பலப் ேபணி ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.311.09
மழ விைடப் பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழாஅய்த்
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) புளி $அக.311.10
ெசவி அைட தBரத் ேதக்கிைலப் பகுக்கும் $அக.311.11
புல்லி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெசல்
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $அக.311.12
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினும்
நBடல $அக.311.13

அருள் ெமாழித் ேதற்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அகன்றிசிேனாேர $அக.311.14
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உடம்படுதலின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புrந்து
அடங்கி $அக.312.01
இரவின் வரூஉம் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.312.02
வைரயக் கருதும்_ஆயின் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.312.03
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நBத்தம்
$அக.312.04
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் சிறுகுடிக் ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ேபணாது
$அக.312.05
அr மத மைழக் கண் சிவப்ப நாைளப் $அக.312.06
ெபரு மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) புைண ஆக $அக.312.07
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) வம்ேமா
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.312.08
ேவய் பயில் அடுக்கம் புைதயக் கால் வழ்த்து_ஏவ.(வ
B
ழ்த்து_வி.)
B
$அக.312.09
இன் இைச முரசின் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒன்னா $அக.312.10
ஓடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேதாய் தடக் ைக $அக.312.11
ெவல் ேபா வழுதி ெசல் சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயத்த
$அக.312.12
அடு புகழ் எஃகம் ேபால $அக.312.13

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பட மின்னிப் பாயின்றால்
மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.312.14
இனிப் பிறிது உண்டநூ அஞ்சல் ஓம்பு என $அக.313.01
அணிக் கவின் வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $அக.313.02
பிணித்ேதா ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கலும் $அக.313.03
குளித்துப் ெபாரு கயலின் கண் பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.313.04
ஐய ஆக ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிரா $அக.313.05
இரவும் எல்ைலயும் பட அட
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.313.06
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒளி கரப்ப $அக.313.07
தம் அலது இல்லா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.313.08
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்து அகன்றன_ஆயினும் அருள் புrந்து
$அக.313.09
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $அக.313.10
நிதியம் ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBவி ேபாலப்
$அக.313.11
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ேதம்பும் வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூ
கடத்திைட $அக.313.12

நBங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நBங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வம்பல கைண
இடத் ெதாைலந்ேதா_வி.அ.ெப.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.ஓ_பட.பன்.)
$அக.313.13
வசி படு புண்ணின் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மாந்தி $அக.313.14
ஒற்றுச் ெசல் மாக்களின்
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரல $அக.313.15
இல் வழிப் படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காக்ைகக்
$அக.313.16
கல் உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $அக.313.17
நBலத்து அன்ன நB ெபாதி கருவின் $அக.314.01
மா விசும்பு அதிர முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆலியின் $அக.314.02
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தண்ெணன்று கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) குைழப்ப
$அக.314.03
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேத உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.314.04
மறியுைட மடப் பிைண தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புறவின் $அக.314.05
திrமருப்பு இரைல ைபம் பயி_ெப.(பயி_ெப.)
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.314.06
ஆ ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா ெசய்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.314.07
நூல் ெநறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.314.08
கல்ெலனக் கறங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலான் $அக.314.09

வாச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வணக்கிய தாப் பr
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.314.10
ஈம் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) இயங்கு வழி
அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.)
ெதாைடப் $அக.314.11
ைபயுள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ெசவ்வழி பிறப்ப $அக.314.12
இந் நிைல வாரா_ஆயின் தம் நிைல $அக.314.13
எவன்ெகால் பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உைரத்திசின் சிறிது என
$அக.314.14
கடவுட் கற்பின் மடேவாள் கூற $அக.314.15
ெசய் விைன அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெநஞ்சின் $அக.314.16
துனி ெகாள் பருவரல் தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்ேதாய்
$அக.314.17
இனிது ெசய்தைனயால் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்ணி $அக.314.18
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வால் வ முல்ைலப்
B
$அக.314.19
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஒலி கதுப்பின் $அக.314.20
இன் நைக இைளேயாள் கவவ $அக.314.21
மன்னுக ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.314.22

கூைழயும் குறு ெநறிக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
முைலயும் $அக.315.01
சூழி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெசப்புடன் எதிrன
$அக.315.02
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) துைண சான்றனள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) எனப் பல் மாண் $அக.315.03
கண் துைண ஆக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநருைநயும் $அக.315.04
அயித்தன்றுமன்ேன ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெபயத்தும் $அக.315.05
அறியாைமயின் ெசறிேயன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.315.06
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய வழுதி கூடல் அன்ன
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.315.07
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகச் சிலம்பும்
கழியாள் $அக.315.08
ேசணுறச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வறுஞ்
சுைனக்கு ஒல்கி $அக.315.09
புறவுக் குயின்று உண்ட புன் காய் ெநல்லிக் $அக.315.10
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.)
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குவி கண்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $அக.315.11
அறு நூல் பளிங்கின் துைளக் காசு_ெப.(காசு_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.315.12
வறு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) கதுெமன $அக.315.13

கூ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ெபாய்ப்பப் ேபாகி
$அக.315.14
ேசக்குவள் ெகால்ேலாதாேன ேதக்கின் $அக.315.15
அகல் இைல கவித்த புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ேபால் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.)
$அக.315.16
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புழுக்கு அயரும் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $அக.315.17
கான் ெகழு வாழ்ந சிறுகுடியாேன $அக.315.18
துைற மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரு நBப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $அக.316.01
அr மல ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) $அக.316.02
ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எருைமச் சுவல் படு முது ேபாத்து $அக.316.03
தூங்கு ேசற்று அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.)
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
பட $அக.316.04
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) நிண வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.) குைறயப்
ெபயதந்து $அக.316.05
குரூஉக் ெகாடிப் பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூதூப் $அக.316.06
ேபா ெசறி மள்ளrன் புகுதரும் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $அக.316.07
ேத தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதrஇைழ ெநகிழ்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.316.08
ஊ ெகாள்கல்லா மகளி_ெப.) தரத் தர $அக.316.09

பரத்ைதைம தாங்கேலா இெலன் என வறிது நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
$அக.316.10
புலத்தல் ஒல்லுேமா மைன ெகழு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $அக.316.11
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிேயாேர $அக.316.12
ெசய்ேயாள் நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சில்
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெகாழித்து $அக.316.13
தாம் அட்டு உண்டு தமிய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.316.14
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழிப் புதல்வ திரங்கு முைல_ெப.(முைல_ெப.)
சுைவப்ப $அக.316.15
ைவகுந ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்தும் $அக.316.16
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) அம்ம
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உடலுேமாேர $அக.316.17
மாக விசும்பின் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உலந்ெதன
$அக.317.01
பாஅய் அன்ன பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.317.02
புைக நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின் அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.)
நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.317.03
குவிமுைக முருக்கின் கூ நுைன ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $அக.317.04
நைக முக மகளி_ெப.) ஊட்டு உகி_ெப.(உகி_ெப.) கடுக்கும் $அக.317.05
முதிராப் பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உதிரப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $அக.317.06
மல உண் ேவட்ைகயின் சித சிதந்து உகுப்ப $அக.317.07

ெபான் ெசய் கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்ளி $அக.317.08
நுண் ேகால் அைற குைறந்து உதிவன ேபால $அக.317.09
அரவ வண்டினம் ஊதுெதாறும் குரவத்து $அக.317.10
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ B
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அல உைறப்ப $அக.317.11
துைவத்து எழு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) தவி இைச விளr $அக.317.12
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
நரம்பின் இம்ெமன இமிரும் $அக.317.13
ஆன் ஏமுற்ற காம_ெப.(காம_ெப.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $அக.317.14
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அவி
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வ தைத
B
மராஅத்துக்
$அக.317.15
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) எம்ெமாடு ேகட்ப $அக.317.16
வருேவம் என்ற பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஆண்ைட $அக.317.17
இல்ைலெகால் என ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.317.18
நிைனந்தனம் இருந்தனமாக நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு $அக.317.19
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால $அக.317.20
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றனேர
காதல_ெப.(காதல_ெப.) நந்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.317.21
என்னுழியதுெகால் தாேன பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.317.22
அன்ைனயும் அறிவுற அணங்கி $அக.317.23

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பாஅய பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $அக.317.24
கான மான் அத யாைனயும்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.318.01
வான மீ மிைச உருமும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உரறும் $அக.318.02
அரவும் புலியும் அஞ்சுதகவு உைடய $அக.318.03
இர வழங்கு சிறு ெநறி தமிைய வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.)
$அக.318.04
வைர இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிப் பாட்ெடாடு பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.)
$அக.318.05
முழவு ேச நரம்பின் இம்ெமன இமிரும் $அக.318.06
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) நனந்தைலப் பய மைல நாட $அக.318.07
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேவண்டினும் ெபறுகுைவ ஒன்ேறா $அக.318.08
இன்று தைலயாக வாரல் வrேன $அக.318.09
ஏம் உறு துயரெமாடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.318.10
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்டு ெபயருங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.318.11
கல் ெகழு சிறுகுடி எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற $அக.318.12
ஊதல் ேவண்டுமால் சிறிேத ேவட்ெடாடு $அக.318.13
ேவய் பயில் அழுவத்துப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.318.14
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பயி_ெப.(பயி_ெப.) குறி நிைல
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாேட $அக.318.15

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய்க் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) மா நிறப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள $அக.319.01
பிணி வழ்
B ஆலத்து அலங்கு சிைன ஏறி $அக.319.02
ெகாடு வில் எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) குறும்பிற்கு ஊக்கும்
$அக.319.03
கடு விைன மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) வில்லிடத்
ெதாைலந்ேதா_வி.அ.ெப.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.ஓ_பட.பன்.) $அக.319.04
படு பிணம் கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாழ் படு
நனந்தைல $அக.319.05
அணங்கு என உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின்
ஐெயன $அக.319.06
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் ேகழ் மாைம $அக.319.07
ெபான் வ ேவங்ைகப்
B
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல புைரய $அக.319.08
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கு அணி வன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.319.09
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இவள்வயின் $அக.319.10
பிrந்தனி அகறல் சூழின் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $அக.319.11
எய்துகமாேதா நுமக்ேக ெகாய் தைழத் $அக.319.12
தளி ஏ அன்ன தாங்கு அரு மதுைகயள் $அக.319.13
ெமல்லியள் இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேப அன்பினள் $அக.319.14
ெசல்ேவம் என்னும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) எதி $அக.319.15
ஒழிேவம் என்னும் ஒண்ைமேயா இலேள $அக.319.16

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) திைரப் பரப்பின் வாங்கு விைசக்
ெகாள Bஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.320.01
திமிேலான் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் வய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $அக.320.02
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெசல்வத் தங்ைகய
$அக.320.03
விழவு அய மறுகின் விைல_ெப.(விைல_ெப.) எனப்
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.320.04
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் சிறுகுடி ெபரு நBச் ேசப்ப $அக.320.05
மல ஏ உண்கண் எம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
$அக.320.06
அல வாய் நBங்க_குைற.எச்.(நBங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) அருளாய் ெபாய்ப்பினும் $அக.320.07
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழி துைழஇய குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $அக.320.08
அடும்பு அம எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) அம் சிைற உளரும் $அக.320.09
தடவு நிைலப் புன்ைனத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அணி
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.320.10
நடுங்கு அயி ேபாழ்ந்த ெகாடுஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
$அக.320.11
வண்டற் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
$அக.320.12
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புதிது உண்ட ஞான்ைற $அக.320.13
சூளும் ெபாய்ேயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அறி கrேய $அக.320.14

பசித்த யாைனப் பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.) அன்ன $அக.321.01
வறுஞ் சுைன முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாைடத்
ெதள் விளி $அக.321.02
விசித்து வாங்கு பைறயின் விடரகத்து
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.321.03
கதிக் கால் அம் பிைண
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஏறு $அக.321.04
குதிக் கால் இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.321.05
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விளிக்கும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
பால் வியன் சுைரப் $அக.321.06
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன நிைர
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $அக.321.07
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலுழ் கண் கூவல்
$அக.321.08
கன்றுைட மடப் பிடி களிெறாடு தடவரும் $அக.321.09
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அம் குடிச் சீ றூ
$அக.321.10
துைணெயாடு துச்சில் இருக்கும்ெகால்ேலா $அக.321.11
கைணேயா அஞ்சாக் கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) காைளெயாடு $அக.321.12
எல்லி முன்னுறச் ெசல்லும்ெகால்ேலா $அக.321.13
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன ெசயுங்ெகால் ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.321.14

அr ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாதிந்த ெதr
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கழB இ $அக.321.15
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி $அக.321.16
ேவய் உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேள $அக.321.17
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெஞமியப் பாஅய்
மின்னு வசிபு $அக.322.01
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) துளி
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாட்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.322.02
ஆராக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அடூஉ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலப்ப $அக.322.03
இறு வைர வழ்நrன்
B
நடுங்கி ெதறுவர $அக.322.04
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எறி ேகாலின் தமிைய ைவகி $அக.322.05
ேதம்புதிெகால்ேலா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) உரும் இைசக்
$அக.322.06
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கண்கூடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) ஞாட்பின் $அக.322.07
ஒளிறு ேவற் தாைனக் கடுந் ேதத் திதியன் $அக.322.08
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இழிதரு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பில்
$அக.322.09
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உறழ் மருப்பின் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் பன்றிக்
$அக.322.10
குைற ஆ ெகாடுவr
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $அக.322.11

அைற உறு தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.322.12
முயலுந முற்றா ஏற்று அரு ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) $அக.322.13
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாதியில் ேபாலப்
$அக.322.14
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்குைரயள் எம்
அணங்கிேயாேள $அக.322.15
இம்ெமன் ேப அல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ நம்வயின் $அக.323.01
ெசய்ேவா ஏச் ெசால் வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.323.02
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்பது வாய்வதாக
$அக.323.03
ஐய ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதன் இல
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.323.04
அடி நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உறுதல் அஞ்சி ைபயத் $அக.323.05
தடவரல் ஒதுக்கம் தைகெகாள இயலி $அக.323.06
காணிய வம்ேமா கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) ேமம்படுவி $அக.323.07
பலவுப் பல தைடஇய ேவய் பயில் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.323.08
யாைனச் ெசல் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.323.09
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) கதி மழுங்கப் பாஅய் பாம்பின் $அக.323.10

ைப பட இடிக்கும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏற்ெறாடு
$அக.323.11
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அழி துளி தைலஇக் $அக.323.12
கால் வழ்த்தன்று
B
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கதுப்பு உறழ் புயேல $அக.323.13
விருந்தும் ெபறுகுநள் ேபாலும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழத் $அக.324.01
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மட ெமாழி
அrைவ $அக.324.02
தளி இயல் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) இனி தினின்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.324.03
வளராப் பிள்ைளத் தூவி அன்ன $அக.324.04
உள ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வளத்த ைபம் பயிப்
புறவில் $அக.324.05
பைறக் கண் அன்ன நிைறச் சுைன ேதாறும் $அக.324.06
துளி படு ெமாக்குள் துள்ளுவன சால $அக.324.07
ெதாளி ெபாரு ெபாகுட்டுத் ேதான்றுவன மாய $அக.324.08
வளி_ெப.(வளி_ெப.) சிைன உதித்தலின் ெவறி ெகாள்பு தாஅய் $அக.324.09
சிரற் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) ஏய்ப்ப அறற்கண் வrத்த $அக.324.10
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ துமித்த
B
ேநமி
$அக.324.11
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நில மருங்கில் ேபாழ்ந்த வழியுள் $அக.324.12
நிைர ெசல் பாம்பின் விைரபு நB முடுக $அக.324.13
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) ேதேர $அக.324.14
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நக
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஆய்ந்ேத $அக.324.15

அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.325.01
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) நிவந்த ெபாலங் கைட
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக $அக.325.02
நளி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) புண குறி வாய்த்த
$அக.325.03
களவும் ைகம்மிக
அலந்தன்று_வி.மு.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
அன்ைனயும் $அக.325.04
உட்ெகாண்டு ஓவாள்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பின்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $அக.325.05
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உைறபு எவேனா அளியள் என்று அருளி $அக.325.06
ஆடு நைடப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகற்சியின் நாடு ேகாள் $அக.325.07
அள்ளைனப் பணித்த அதியன் பின்ைற $அக.325.08
வள் உயி மாக் கிைண கண் அவிந்தாங்கு $அக.325.09
மைல கவின் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கைன கடற்று
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.325.10
ெவய்யமன்ற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைவ எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
உண Bஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) $அக.325.11
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தைலயுக ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$அக.325.12
ஒல்கு இயல் அrைவ நின்ெனாடு
ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $அக.325.13

சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆன்றைனஆக என பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.325.14
உைலவு இல் உள்ளெமாடு விைன வலி உறBஇ $அக.325.15
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிறிதாக வடாஅது
$அக.325.16
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவற் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உள்ளைத $அக.325.17
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்றூழ் நBள்
இைட $அக.325.18
ஆள் ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அத
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.325.19
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) மாைலப் ேபாகி
$அக.325.20
ஒழியச் ெசன்ேறாமன்ற $அக.325.21
பழி எவன் ஆம்ெகால் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தரு பாேல $அக.325.22
ஊரல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தித்தி $அக.326.01
ேப அம மைழக் கண் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.326.02
நல்லள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப._அள்_பட.ஒரு.) அம்ம குறுமகள் ெசல்வ
$அக.326.03
கடுந் ேத குழித்த ெஞள்ளல் ஆங்கண் $அக.326.04
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மட்ட
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $அக.326.05

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதிக் கழனிப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கவின் அன்ன $அக.326.06
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.326.07
விழவில் ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும்
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.326.08
இைழ அணி யாைனச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) மறவன் $அக.326.09
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியாக் காவிrப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $அக.326.10
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மலி புதவின் ேபாஒ கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
$அக.326.11
பைழயன் ஓக்கிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபால் $அக.326.12
பிைழயல கண் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ேநாக்கிேயா
திறத்ேத $அக.326.13
இன்பமும் இடும்ைபயும் புணவும் பிrவும் $அக.327.01
நன்பகல் அைமயமும் இரவும் ேபால $அக.327.02
ேவறு ேவறு இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாறு எதிந்து $அக.327.03
உள என உணந்தைனஆயின் ஒரூஉம் $அக.327.04
இன்னா ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நைச துரப்ப $அக.327.05
துன்னலும் தகுேமா துணிவு இல் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.327.06
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வலித்தைனஆயின் யாவதும் $அக.327.07
நிைனதலும் ெசய்திேயா எம்ேம கைன கதி $அக.327.08

ஆவி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr நB என
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.327.09
மா தவப்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரல்
திரங்கு நனந்தைல $அக.327.10
கள கால் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் அகல்
பரப்பின் $அக.327.11
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர ெகாழி நB
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரவின் $அக.327.12
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr உrைவ அணவரும் மருங்கின் $அக.327.13
புற்று அைர யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல சிைன
மரத்த $அக.327.14
ைமந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின் மணிக் கண் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.)
$அக.327.15
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படு பிணக் கவைலச்
$அக.327.16
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) ெசல்புறத்து
இரங்கா ெகான்ேறா_வி.அ.ெப.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+_ஓ_பட.பன்.)
$அக.327.17
ேகால் கழிபு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதர
$அக.327.18
ேவய் பயில் அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ேன $அக.327.19
வைழ அமல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) வயிrய $அக.328.01
முழவு அதிந்தன்ன முழக்கத்து ஏேறாடு $அக.328.02

உரவுப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ெளன்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.328.03
அரவின் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இடறி பானாள்
$அக.328.04
இரவின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் இைடமுைல
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.328.05
துனி கண் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கங்குலின் $அக.328.06
இனிதின் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நண்பு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முனிதல் $அக.328.07
ெதற்று ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நற்கு
அறிந்தனம்_ஆயின் $அக.328.08
இலங்கு வைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட அைலப்ப
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $அக.328.09
முயங்குெதாறும் முயங்குெதாறும் உயங்க
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.328.10
அடக்குவம்மன்ேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மடப் பிடி $அக.328.11
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவழ் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கடுஞ்சூல் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.328.12
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தின் யாக்ைக விைழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ைதவர
$அக.328.13
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அம் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.328.14

சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.328.15
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கணும் நுதலும்
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.329.01
ஈங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வருந்தவும்
நBங்குதல்_ெதா.ெப.(நBங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) துணிந்து $அக.329.02
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லுந
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.329.03
குவிந்த குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) அம் குடிச் சீ றூ $அக.329.04
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயம்பப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமண $அக.329.05
ெகாடு நுகம் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )ஒழுைகப் $அக.329.06
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) அயாக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைனத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.329.07
எறி வளி_ெப.(வளி_ெப.) சுழற்றும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) சிறிது அைசந்து
$அக.329.08
ஏகுவெகால்ேலா தாேம பாய் ெகாள்பு $அக.329.09
உறு ெவrந் ஒடிக்கும் சிறு வrக் குருணூ $அக.329.10
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நB
நைசக்கு இட்ட $அக.329.11
ைக கறித்து உரறும் ைம தூங்கு இறும்பில் $அக.329.12

புலி_ெப.(புலி_ெப.) புக்கு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வறுஞ்
சுைன $அக.329.13
பனி படு சிைமயப் பல் மைல இறந்ேத $அக.329.14
கழிப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குற்றும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அல்கியும்
$அக.330.01
வண்டற் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வr மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அயந்தும்
$அக.330.02
இன்புறப் புணந்தும் இளி வரப் பணிந்தும் $அக.330.03
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துய ெவளிப்படத் தவறி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துய
$அக.330.04
அறியாைமயின் அயந்த ெநஞ்செமாடு $அக.330.05
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேனா
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அம் புலம்பன் $அக.330.06
ெசல்ேவான் ெபய புறத்து
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.330.07
தைகஇய ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் நிைற இல்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $அக.330.08
எய்தின்றுெகால்ேலா தாேன எய்தியும் $அக.330.09
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்ப நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்றுெகால்ேலா
$அக.330.10
உதுவ காண் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேர $அக.330.11
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
குவவுமிைசயானும் $அக.330.12

எக்கத் தாைழ மடல்வயினானும் $அக.330.13
ஆய் ெகாடிப் பாசடும்பு பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.330.14
சிறுகுடிப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.330.15
கடுஞ் ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமில் ேபால $அக.330.16
நிவந்து படு ேதாற்றெமாடு இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாயும்ேம $அக.330.17
நBடு நிைல அைரய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குைழ
இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) $அக.331.01
ேகாடு கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $அக.331.02
ஆடு பரந்தன்ன ஈனல் எண்கின் $அக.331.03
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) சிைன உrஇ உண்ட மிச்சில் $அக.331.04
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குைழத் தைழய பைழய மகளி_ெப.) $அக.331.05
கண் திரள் நBள் அைமக் கடிப்பின்
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.331.06
குன்றகச் சிறுகுடி மறுகுெதாறும் மறுகும் $அக.331.07
சீறூ நாடு பல பிறக்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.331.08
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்றும் $அக.331.09

அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துைற
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுச் சீ றியாழ்ப் $அக.331.10
பாண_ெப.(பாண_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) உதவி $அக.331.11
நாளைவ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைன மகிழ்த்
திதியன் $அக.331.12
ேவளிெராடு ெபாrஇய கழித்த $அக.331.13
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய் அன்ன வறுஞ் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்ேத
$அக.331.14
முைள வள முதல மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) முருக்கி $அக.332.01
கிைளெயாடு ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகழ் கிள
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.332.02
நB நைச மருங்கின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.332.03
ெபாரு முரண் உழுைவ ெதாைலச்சி கூ நுைனக் $அக.332.04
குருதிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டு அழி துளி கழாஅ $அக.332.05
கல் முைக அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெமன்ெமல இயலி
$அக.332.06
ெசறு பைக வாட்டிய ெசம்மெலாடு அறு கால் $அக.332.07
யாழ் இைசப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
இமிர_குைற.எச்.(இமி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிடி
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.332.08
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அம் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.332.09

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புைர தக்க சாயலன் என நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
$அக.332.10
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைரத்து அடங்கக் கூறிய இன் ெசால் $அக.332.11
வாய்த்தன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவட்டநூக்கு $அக.332.12
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தா_ெப.(தா_ெப.) மாபின் $அக.332.13
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைடப் படாஅ முயக்கமும் $அக.332.14
தண்டாக் காதலும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபான்ேம
$அக.332.15
யாஅ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளி அரக்கு விதித்தன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.333.01
ஆக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அம் பசப்பு ஊர $அக.333.02
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடையயாகி அவவயின்
$அக.333.03
பழி தைலத்தருதல் ேவண்டுதி ெமாழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.333.04
தாங்கல் ஒல்லுேமா மற்ேற ஆங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.333.05
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைரப்பின் ெசய்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $அக.333.06
வயங்காதுஆயினும் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகடத் தூக்கி $அக.333.07
நBடல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேகாைடயில் $அக.333.08
குருத்து_ெப.(குருத்து_ெப.) இறுபு உக்க வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ெசாலாது
$அக.333.09
தூம்புைடத் துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) கூம்புபு திரங்கிய $அக.333.10

ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ெவளிற்றுப் பைன_ெப.(பைன_ெப.) ேபாலக் ைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.333.11
யாைனப் ெபரு நிைர வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பயிரும் $அக.333.12
மைல ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்தன_ஆயினும் நிைல
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.333.13
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைடப்படாைம
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) நம என $அக.333.14
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தரு ெகாள்ைகயின் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தைலதிrயா
$அக.333.15
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய் இன் ெமாழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வாயாக $அக.333.16
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஆயிேனா நன்ேற வாராது
$அக.333.17
அவண காதல_ஆயினும் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$அக.333.18
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) மாய்தல் எளிதுமன் தில்ல $அக.333.19
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதஎத்துச் ெசய் விைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.333.20
மறுதரல் உள்ளத்த_எனினும் $அக.333.21
குறுகு ெபரு நைசெயாடு துது_ெப.(தூது_ெப.) வரப்ெபறிேன $அக.333.22
ஓடா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏற்று உrைவ
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.334.01
ஆடு ெகாள் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) இழுெமன
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.334.02
நாடு திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாண்டனம்_ஆயின் பாக $அக.334.03

பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சும்ைமெயாடு $அக.334.04
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றுத் தடக் ைக புைரயக் கால்
வழ்த்து_ஏவ.(வ
B
ழ்த்து_வி.)
B
$அக.334.05
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடித் ெதாழுதியின் ஈண்டுவன
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.334.06
வணங்கு இைற மகளி_ெப.) அயந்தன ஆடும் $அக.334.07
கழங்கு உறழ் ஆலிெயாடு கதழ் உைற
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.334.08
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடங்கின்றால்
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வானின் $அக.334.09
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) சிைற அன்னத்து நிைர பைற
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.334.10
நால்கு உடன் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் நவில்
புரவிக் $அக.334.11
ெகாடிஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத கடும் பr தவிராது $அக.334.12
இன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவும் கா ெகாள் வியன் புனத்து $அக.334.13
ேநான் சூட்டு ஆழி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) துமிப்ப
$அக.334.14
ஈண்ேட காணக் கடவுமதி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகழ்ப் $அக.334.15
ெபாலிவன அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண்
$அக.334.16
ஒலி பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஆய் சிறு நுதேல $அக.334.17
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படு ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தBக்கும் $அக.335.01

அருள் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடய_ஆயினும்
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) $அக.335.02
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ேலாக்கு
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இையயாதுஆகுதல் $அக.335.03
யானும் அறிெவன்மன்ேன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$அக.335.04
ெகால் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒடியக் குத்தி சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.335.05
இன்னா ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) இன் துைண
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.335.06
முளி சிைன மராஅத்துப் ெபாளி
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.335.07
புலம்பு வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
B
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
B
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பகு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
$அக.335.08
அrய அல்லமன் நமக்ேக விr தா_ெப.(தா_ெப.) $அக.335.09
மாட மூதூ மதிற்புறம் தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.335.11
நBடு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறியிைறக் கைணக் கால்
$அக.335.12
ெதாைட அைம பன் மலத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெபாதிந்து
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.335.13
குைட ஓரன்ன ேகாள் அைம எருத்தின் $அக.335.14

பாைள பற்று அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசபு
$அக.335.15
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வடித்தன்ன வயிறுைடப் ெபாதிய $அக.335.16
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உறத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயவரு வனப்பின்
$அக.335.17
ஆரத்து அன்ன அணி கிள புதுப் பூ $அக.335.18
வா உறு கவrயின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண விrய $அக.335.19
முத்தின் அன்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வ தாஅய்
B
$அக.335.20
அலகின் அன்ன அr நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.)
$அக.335.21
நைக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வளக்கும் சிறப்பின் தைக மிகப்
$அக.335.22
பூெவாடு வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூவாப்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $அக.335.23
நBrனும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
$அக.335.24
அமிழ்தம் ஊறும் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $அக.335.25
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) குறுமகட் ெகாண்டனம்
ெசலிேன $அக.335.26
குழற் கால் ேசம்பின் ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அகல் இைலப் $அக.336.01
பாசிப் பரப்பில் பறெழாடு வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.336.02
உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம்_ெப.(உயக்கம்_ெப.) ெசாலிய $அக.336.03

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நB நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
$அக.336.04
வாைளெயாடு உழப்ப துைற கலுழ்ந்தைமயின் $அக.336.05
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கட் ேதறல் மாந்தி மகளி_ெப.) $அக.336.06
நுண் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம் குடம்
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பண்பின் $அக.336.07
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) பரத்ைதைம பாடி அவிழ் இணக் $அக.336.08
காஞ்சி நBழல் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) அயரும் $அக.336.09
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாய்ைகத் துைற ேகழ்
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $அக.336.10
ேத தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேந இைழ
மகளி_ெப.) $அக.336.11
ஏசுப என்ப என் நலேன அதுேவ $அக.336.12
பாகன் ெநடிது உயி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) காய்
சினக் $அக.336.13
ெகால் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நல்கல்மாேற
$அக.336.14
தாமும் பிறரும் உளேபால் ேசறல் $அக.336.15
முழவு இமிழ் துணங்ைக
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழவின்
$அக.336.16
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வாராமாேற வrேன
வானிைடச் $அக.336.17
சுடெராடு திrதரும் ெநருஞ்சி ேபால $அக.336.18
என்ெனாடு திrயானாயின் ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.336.19

மாr_ெப.(மாr.) அம்பின் மைழத் ேதாற் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.336.20
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்துப் புற மிைள $அக.336.21
ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) பைடயின் உைடக என் $அக.336.22
ேந இைற முன்ைக வங்கிய
B
வைளேய $அக.336.23
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) யாஅத்து உய சிைன குைழத்த $அக.337.01
மாr_ெப.(மாr.) ஈந் தளி அன்ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $அக.337.02
ேப அம மைழக் கண் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.337.03
ஈங்குப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இனிது அன்று ஆகலின்
$அக.337.04
அவணது ஆக ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று உமண $அக.337.05
கண நிைர அன்ன பல் கால் குறும்ெபாைற $அக.337.06
துது_ெப.(தூது_ெப.) ஒய் பாப்பான் மடி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஓைலப்
$அக.337.07
பைடயுைடக் ைகய வரு ெதாட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.337.08
உண்ணா மருங்குல் இன்ேனான் ைகயது $அக.337.09
ெபான் ஆகுதலும் உண்டு என ெகான்ேன $அக.337.10
தடிந்து உடன் வழ்த்த
B
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மழவ_ெப.(மழவ_ெப.)
$அக.337.11
திறன் இல் சிதாஅ வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.337.12

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் அம்பின ைகந் ெநாடியாப்
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.337.13
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) குருதித் தூங்கு குட கறBஇ
$அக.337.14
வr மரல் இயவின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நr ஏற்ைற $அக.337.15
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பரல் இைமக்கும் கண் பறி
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.337.16
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) நBழல் கதறுபு
வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.337.17
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கண்மாறிய ெவங் காட்டு ஆ இைட $அக.337.18
எமியம் கழிதந்ேதாேய பனி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $அக.337.19
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.337.20
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குளி வாைடெயாடு
வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) எனேவ
$அக.337.21
குன்று ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ைவப்பின் நாடு மீ க்கூறும் $அக.338.01
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அரசருள்ளும் $அக.338.02
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கைடப்பிடித்த ெசங்ேகாலுடன் அம $அக.338.03
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) சாய்த்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலன் உய திணி
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.338.04
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகழ் திருவின் பசும் பூட்
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) $அக.338.05
அணங்குைட உய நிைலப் ெபாருப்பின் கவாஅன் $அக.338.06

சிைன ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $அக.338.07
துைண ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மாஅேயாள்வயின் $அக.338.08
நுண் ேகால் அவி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வண் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சுற்ற
$அக.338.09
முயங்கல் இையயாதுஆயினும் என்றும் $அக.338.10
வயவு_ெப.(வயவு_ெப.) உறு ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவுத்
துைணயாக $அக.338.11
ஒன்னா ேதஎம் பாழ் பட நூறும் $அக.338.12
துன் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துப்பின் ெவன் ேவற் ெபாைறயன் $அக.338.13
அகல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கானத்துக் ெகால்லி ேபால $அக.338.14
தவாஅலியேரா நட்ேப அவள்வயின் $அக.338.15
அறாஅலியேரா தூேத ெபாறாஅ $அக.338.16
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரக் கழித்த திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பிடி
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $அக.338.17
புனிற்று ஆன் தரவின் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ெபருமகன் $அக.338.18
ெதாகு ேபாச் ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மலி
பாக்கத்து $அக.338.19
வழங்கல் ஆனாப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $அக.338.20
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இரு முந்நBத் திைரயினும் பலேவ $அக.338.21
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
விைச
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைர பr
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $அக.339.01
ேநான் கதி சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் $அக.339.02

பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என முடுகுநB ஓட கூம்பிப் $அக.339.03
பற்று விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விரலின் பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) காய் ஊழ்ப்ப
$அக.339.04
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) நின்றன்றால் ெபாழுேத முற்பட $அக.339.05
ஆள்விைனக்கு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைசவு
இல் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.339.06
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தட்ப
$அக.339.07
கைவ படு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கண்கண் அைகய $அக.339.08
இரு தைலக் ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) இைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.339.09
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலப் படாஅ உறவி ேபான்றனம் $அக.339.10
ேநாம்ெகால் அளியள் தாேன யாக்ைகக்கு $அக.339.11
உயி இையந்தன்ன நட்பின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி $அக.339.12
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ன காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$அக.339.13
சாதல் அன்ன பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அrேயாேள $அக.339.14
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.340.01
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம் ெபாதும்பின் இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கழிப்பி
$அக.340.02

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மால் ெகாள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பண்
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.340.03
வலவன் வண் ேத இயக்க நBயும் $அக.340.04
ெசலவு விருப்புறுதல் ஒழிகதில் அம்ம $அக.340.05
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் திைரயன்
$அக.340.06
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானற் பவத்திr அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.340.07
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒல்ெலன $அக.340.08
கழிேய ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மல்கின்று வழிேய $அக.340.09
வள் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரெவாடு வய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.340.10
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) மன்ற மான்றன்று
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) என $அக.340.11
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) வட
B இன்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $அக.340.12
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனா பூக் ேகழ்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.340.13
பசு_ெப.(பசு_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெநாடுத்த ெவண்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
மாஅத் $அக.340.14
தயி மிதி மிதைவ ஆத்துவம் நினக்ேக $அக.340.15
வடவ தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேகழ் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) $அக.340.16

குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய $அக.340.17
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து அணிகுவம்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் $அக.340.18
எல்லுத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் விைனப்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.340.19
கூ உளிக் கடு விைச மாட்டலின் பாய்பு உடன் $அக.340.20
ேகாட் சுறாக் கிழித்த ெகாடு முடி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வைல_ெப.(வைல_ெப.) $அக.340.21
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைசவளி எறிெதாறும் விைன
விட்டு $அக.340.22
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) தாைழத்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.340.23
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடற் பரப்பின் எம்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன் ஊக்ேக $அக.340.24
உய் தைக இன்றால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ைபபய $அக.341.01
ேகாங்கும் ெகாய் குைழ
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) குயிலும்
$அக.341.02
ேதம் பாய் மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைன
விளிக்கும் $அக.341.03
நாடு ஆ காவிrக் ேகாடு ேதாய் மலி நிைறக் $அக.341.04
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) அழி நBத்தம் சாஅய வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.341.05
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கழிந்தன்ன மாக் கால் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) $அக.341.06

பதவு ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) துளங்கு இமில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு
$அக.341.07
மதவுைட நாக் ெகாடு அைச வடப்
B
பருகி $அக.341.08
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) காற் காஞ்சிக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இணப் $அக.341.09
ெபான் தைக நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) உைறப்ப ெதாக்கு உடன் $அக.341.10
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்கத்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.341.11
யாண_ெப.(யாண_ெப.) ேவனில்மன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$அக.341.12
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைண
உைடேயாக்ேக $அக.341.13
ஒறுப்ப ஓவைல நிறுப்ப நில்லைல $அக.342.01
புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) ேபாலப்
ேபாற்றுமதி நினக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $அக.342.02
கிைளஞன் அல்ெலேனா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ெதனாஅது
$அக.342.03
ெவல் ேபாக் கவுrய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உள்ளைத $அக.342.04
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாள் புற்றத்து அருப்பு உைழ திறப்பின் $அக.342.05
ஆ ெகாள் மூதூக் கள்வ ெபருமகன் $அக.342.06
ஏவல் இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ேமவா
$அக.342.07
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குறும்பு எறிந்த ஆற்றெலாடு
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) படப் $அக.342.08

பல் ெசருக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல் உறழ் தடக்
ைக $அக.342.09
ெகடாஅ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைசத் ெதன்னன் ெதாடாஅ $அக.342.10
நB இழி_வி.(இழி_வி.) மருங்கில் கல் அைளக் கரந்த
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $அக.342.11
வைரயரமகளிrன் அrயள் $அக.342.12
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
அைணயாக்காேல $அக.342.13
வாங்கு அைம புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $அக.343.01
சில் சுணங்கு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் பூண்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $அக.343.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
புல்லுதல்_ெதா.ெப.(புல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.343.03
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேகாள் உமண் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேபரும் பருதிப்
$அக.343.04
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நடுகல் $அக.343.05
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் $அக.343.06
கூ உளி குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு மாய்
எழுத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $அக.343.07
ஆறு ெசல் வம்பல ேவறு பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) படுக்கும் $அக.343.08
கண் ெபாr கவைலய கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஆங்கண் $அக.343.09

நனந்தைல யாஅத்து அம் தளிப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன
$அக.343.10
இல் ேபால் நBழல் ெசல் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒழிமா $அக.343.11
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசவிக் கழுைதக் குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
கால் ஏற்ைறப் $அக.343.12
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நிைற பண்டத்துப் ெபாைற அசாஅக் கைளந்த $அக.343.13
ெபய பைட ெகாள்ளாக்கு உயவுத் துைண
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.343.14
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆள்விைன புrந்ேதாய்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.343.15
உள்ளிைன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) கள்ளின் $அக.343.16
மகிழின் மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அr மத
மைழக் கண் $அக.343.17
சில் ெமாழிப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவ
வாய் $அக.343.18
பல் மாண் ேபைதயின் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நBேய $அக.343.19
வள மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வால் நிறக் களr
$அக.344.01
உளதரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) உறுெதாறும்
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எனத் $அக.344.02
ெதாகு முைக விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடக் காற்
பிடவின் $அக.344.03

ைவ ஏ வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி_ெப.) $அக.344.04
ைக மாண் ேதாணி கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைபெயன $அக.344.05
மயிலினம் பயிலும் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
$அக.344.06
எல் இைட உறாஅ அளைவ வல்ேல $அக.344.07
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஒலி நாவின் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.344.08
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஒளிப்பன்ன நிமி பrப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $அக.344.09
வயக்கு உறு ெகாடிஞ்சி ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வள்பு ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.344.10
இயக்குமதி வாழிேயா ைகயுைட வலவ $அக.344.11
பயப்புறு பட அட வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.344.12
நயப்பு இன் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) நைக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபறேவ
$அக.344.13
விசும்பு தளி ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நBங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.345.01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் பல் மாண்
$அக.345.02
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைழந்தனமாக ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) புகழ்க் $அக.345.03

கான் அம ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) அருளலின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
கால் $அக.345.04
பல் பைடப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைச $அக.345.05
நுணங்கு நுண் பனுவற் புலவன்
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.345.06
இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏழிற்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.345.07
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூம்
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $அக.345.08
ஐது ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.345.09
சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.345.10
நம்ெமாடு ெபாய்த்தன_ஆயினும் தம்ெமாடு $அக.345.11
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண மைலமா $அக.345.12
மா முறி ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மரக்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைகப்ப $அக.345.13
உைற கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலந்த பின்ைற
ெபாைறய $அக.345.14
சிறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவித் துவைலயின்
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $அக.345.15

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் நுணவின் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிைன வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூச் $அக.345.16
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) சிறு ெநறி கம்ெமன
வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.345.17
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின்
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ஆடு வளிக்கு $அக.345.18
ஒல்கு நிைல இற்றி_ெப.(இற்றி_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்
B $அக.345.19
கல் கண் சீ க்கும்_ெப.எச்.(சீக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.345.20
அல்கு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நBழல் அைசந்தன ெசலேவ $அக.345.21
நைக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அம்ம தாேன இைற மிைச $அக.346.01
மாrச் சுைதயின் ஈம் புறத்து அன்ன $அக.346.02
கூரல் ெகாக்கின் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பைறச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$அக.346.03
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அன்ன
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.346.04
கள் ஆ உவைகக் கலி மகிழ் உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) $அக.346.05
காஞ்சி அம் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தறி குத்தி தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) சுைவ
$அக.346.06
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கைழக் கரும்பின் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல
மிைடந்து $அக.346.07
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய் ெநல்லின் பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) அவல்
ெபாத்தி $அக.346.08

வருத்திக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்
வாய்க் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைற $அக.346.09
மீ து அழி கடு நB ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைபப்பயப் $அக.346.10
பாவல் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ேகழ் ஊர $அக.346.11
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபணின்ேறா
இலேம நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.346.12
பண் அைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்ப் பாணெனாடு விசி பிணி $அக.346.13
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ முழவின் கண் அதிந்து
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.346.14
மகிழ் துைணச் சுற்றெமாடு மட்டு மாந்தி $அக.346.15
எம் மைன வாராயாகி முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.346.16
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மைனச்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற அம் மைனக்
$அக.346.17
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) உவந்தனள் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
$அக.346.18
இைழ அணி யாைனப் பைழயன் மாறன் $அக.346.19
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண் $அக.346.20
ெவள்ளத் தாைனெயாடு ேவறு புலத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.346.21
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) வளவன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அம சாஅய்
$அக.346.22
கடும் பrப் புரவிெயாடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பல வவ்வி $அக.346.23

ஏதில் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ஊ ெகாள $அக.346.24
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாபன் உவைகயின் ெபrேத $அக.346.25
ேதாளும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $அக.347.01
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவ பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) நல்கின்று
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.347.02
சால் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனச் ேசரலாதன் $அக.347.03
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓட்டி கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.347.04
பண் அைம முரசின் கண் அதிந்தன்ன $அக.347.05
கவ்ைவ தூற்றும் ெவவ் வாய்ச் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) $அக.347.06
அம்பல் மூதூ அல நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.347.07
ெசன்றன_ஆயினும் ெசய்விைன அவக்ேக $அக.347.08
வாய்க்கதில் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வாயாது $அக.347.09
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கரந்து ஒளித்த கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) திரங்கு
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.347.10
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகழ் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) பாய்ந்ெதன குவவு அடி
$அக.347.11
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) முழக்கு இைச
ெவrஇ $அக.347.12
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடிய புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி $அக.347.13

ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவத்த ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) விதுப்ெபாடு
$அக.347.14
ெகடு மகப் ெபண்டிrன் ேதரும் $அக.347.15
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மர மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.347.16
என் ஆவதுெகால் தாேன முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $அக.348.01
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேத சுைவய திரள் அைர மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
$அக.348.02
ேகாைடக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.)
கனி $அக.348.03
பயிப்புறப் பலவின் எதிச் சுைள
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.348.04
இறாெலாடு கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூசு அrயல் $அக.348.05
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஆடு அைமப் பழுநி கடுந்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $அக.348.06
பாப்புக் கடுப்பு அன்ன ேதாப்பி வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாட்டுக் $அக.348.07
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைரக்கு ஓக்கி
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) $அக.348.08
முறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மகளி_ெப.) மடுப்ப மாந்தி $அக.348.09
அடுக்கல் ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) மறந்துழி $அக.348.10
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வவ்வின திைன என ேநானாது $அக.348.11
இைளயரும் முதியரும் கிைளயுடன்
குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.348.12
சிைல ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrதரும்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.348.13

நிைலயா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி ேதறிய
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.348.14
அரம் ேபாழ் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைள
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ைக $அக.349.01
வைரந்து தாம் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.349.02
எவன் ஆய்ந்தனெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெஞமன்ன் $அக.349.03
ெதr ேகால் அன்ன ெசயி தB ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெமாழி $அக.349.04
உைலந்த ஒக்கல் பாடுந ெசலிேன $அக.349.05
உரன் மலி உள்ளெமாடு முைன பாழாக $அக.349.06
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குறும்பு எறிந்த ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல
ெவறுக்ைக $அக.349.07
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு $அக.349.08
எழிற் குன்றத்துக் கவாஅன் ேகழ் ெகாள $அக.349.09
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அைர நிவந்த கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.349.10
எr மருள் கவளம் மாந்தி களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$அக.349.11
வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ைவத்த வலி ேதம்பு தடக் ைக $அக.349.12
கல் ஊ பாம்பின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.349.13
ெசால் ெபய ேதஎத்த சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.349.14
கழிேய சிறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநய்தெலாடு காவி
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.350.01

எறி திைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) தரல் ஆனாேத $அக.350.02
துைறேய மருங்கின் ேபாகிய மாக் கைவ மருப்பின் $அக.350.03
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அைள
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) நBப்ப $அக.350.04
வழங்குந இன்ைமயின் பாடு ஆன்றன்ேற $அக.350.05
ெகாடு நுகம் நுைழந்த கைணக் கால் அத்திr $அக.350.06
வடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத பூண ஏவாது
$அக.350.07
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) குைறயாகச் $அக.350.08
ேசந்தைன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேமா ெபரு நBச் ேசப்ப $அக.350.09
இலங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் எறி சுறா
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.350.10
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
திமிற் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.350.11
ஒலி தைலப் பணிலம் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கல்ெலன $அக.350.12
கலி ெகழு ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) எதிெகாள
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.350.13
குவவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு ஆங்கண்
$அக.350.14
உவக்காண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எம் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $அக.350.15
ேவற்று நாட்டு உைறயுள் விருப்புறப் ேபணி $அக.351.01

ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ேகளி பின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடுப்ப $அக.351.02
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அகப்படுத்த புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) மலி ெநஞ்செமாடு
$அக.351.03
குைற விைன முடித்த நிைறவு இன் இயக்கம் $அக.351.04
அறிவுறூஉம்ெகால்ேலா தாேன கதி
ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.351.05
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைல
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் ெபாரு தாழ் சிைன
$அக.351.06
அழல் அைகந்தன்ன அம் குைழப் ெபாதும்பில் $அக.351.07
புழல் வ இருப்ைபப்
B
புன் காட்டு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.351.08
மறுதரல் உள்ளெமாடு குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதாற்றிய $அக.351.09
ெசய் குறி ஆழி ைவகல்ேதாறு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.351.10
எழுது சுவ_ெப.(சுவ_ெப.)
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வா மைழக் கண் $அக.351.11
விலங்கு வழ்
B அrப் பனி ெபாலங் குைழத் ெதறிப்ப $அக.351.12
திருந்துஇைழ முன்ைக அணல்
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.351.13
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைண மீ து ெபாருந்துழிக்
கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $அக.351.14

வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என $அக.351.15
உள்ளுெதாறு படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்லி
$அக.351.16
புள்ளுத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவி
ெசவிமுதலாேன $அக.351.17
முடவு முதி பலவின் குடம் மருள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம்
$அக.352.01
பல் கிைளத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) கல்லாக்
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) $அக.352.02
பாடு இமிழ் அருவிப் பாைற மருங்கின் $அக.352.03
ஆடு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) முன்னது ஆக ேகாடிய $அக.352.04
விழவு ெகாள் மூதூ விறலி பின்ைற $அக.352.05
முழவன் ேபால அகப்படத் தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.352.06
இன் துைணப் பயிரும் குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$அக.352.07
குடி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயன் கூடுநப் பிrயலன் $அக.352.08
ெகடு நா_ெப.(நா_ெப.) ெமாழியலன்
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) என
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) $அக.352.09
வல்ல கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய்வதின்
புணத்ேதாய் $அக.352.10
நல்ைல காண் இனி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேதாழB இ $அக.352.11

கடும் பrப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத அஞ்சி
$அக.352.12
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நிறுத்த நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) வரு பனுவல்
$அக.352.13
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைச நிறBஇய உைர சால் பாண்மகன் $அக.352.14
எண்ணு முைற நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் $அக.352.15
புதுவது புைனந்த திறத்தினும் $அக.352.16
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாளினும் இனியனால் எமக்ேக $அக.352.17
ஆள்விைனப் பிrதலும் உண்டநூ பிrயினும் $அக.353.01
ேகள் இனி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நாளும் $அக.353.02
கனவுக் கழிந்தைனயவாகி நனவின் $அக.353.03
நாளது ெசலவும் மூப்பினது வரவும் $அக.353.04
அrது ெபறு சிறப்பின் காமத்து இயற்ைகயும் $அக.353.05
இந் நிைல அறியாய்_ஆயினும் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிைல $அக.353.06
அைம ஆடு அம் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தBண்டி_வி.எச்.(தBண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கல்ெலன $அக.353.07
ெஞைம இைல உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr
வாய்க் ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) $அக.353.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) களr நBறு
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.353.09
கடு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) திருகிய ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ெவங்
காட்டு $அக.353.10

உயங்கு நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடப் பிைண
தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
ெபாறி $அக.353.11
அறு ேகாட்டு எழிற் கைல அறுகயம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.353.12
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நB ேவட்ட சிறுைமயின் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.353.13
உண்நB இன்ைமயின் ஒல்குவன தளர $அக.353.14
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயவின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.353.15
உள்ளுைவ அல்ைலேயா மற்ேற உள்ளிய $அக.353.16
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஒழிவு அறியாப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பந்த $அக.353.17
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருந_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஓம்பி தண்ெணனத்
$அக.353.18
தாது_ெப.(தாது_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைழ அம்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.353.19
வழ்
B இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேசத்தி $அக.353.20
மகிழ் அணி முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) மாண்ட ேசக்ைக $அக.353.21
நம்ெமாடு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெமாழி நவிலும் $அக.353.22
ெபாம்மல் ஓதிப் புைனயிைழ குணேன $அக.353.23
மத வலி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மறலிய பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
$அக.354.01

இடி உமிழ் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ெபாரு களத்து
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.354.02
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எடுத்தனன் ேவந்தனும் கன்ெறாடு $அக.354.03
கறைவப் புல்லினம் புறவுெதாறு
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.354.04
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வாய் ைவத்தன ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.354.05
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ஏகுவன
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விr உைளக் $அக.354.06
கடு நைடப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வழிவாய் ஓட $அக.354.07
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $அக.354.08
புகழ் குறி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலந்தா அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.354.09
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) நுண்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.354.10
ெவன்றி ெகாள் உவைகெயாடு புகுதல்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.354.11
யாண்டு உைறவதுெகால் தாேன மாண்ட $அக.354.12
ேபாது உறழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உண்கண் $அக.354.13
தBதிலாட்டி திரு நுதற் பசப்ேப $அக.354.14
மாவும் வண் தளி ஈன்றன குயிலும் $அக.355.01
இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாம்ப நுவலும்
$அக.355.02

மூதிைல ஒழித்த ேபாது அவிழ் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன
$அக.355.03
வல்ேலான் ைதவரும் வள் உயிப் பாைல $அக.355.04
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஆத்தன்ன வண்டினம் முரலும் $அக.355.05
துணி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துன்னிய தூ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) $அக.355.06
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
அல்கி காதல_ெப.(காதல_ெப.) $அக.355.07
ெசழு மைன மறக்கும் ெசவ்வி ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $அக.355.08
தாேன வந்தன்றுஆயின் ஆனாது $அக.355.09
இலங்கு வைள ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) காட்டிப் $அக.355.10
புலந்தனம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.355.11
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) எமியம் ஆக நBேய $அக.355.12
ெபான் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் இைலயாகி
$அக.355.13
இன்ைன ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒத்தன்றால் எனேவ
$அக.355.14
ேமல் துைறக் ெகாளஇய
B
கழாலின் கீ ழ்த் துைற $அக.356.01
உகு வா அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பகு வாய்
யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $அக.356.02
கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.) இயவன் ஆக விசி பிணித் $அக.356.03
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கண் கிைணயின்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $அக.356.04

இைட ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதருவில் கதுெமனக் கண்டு என்
$அக.356.05
ெபாற் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக பற்றினனாக $அக.356.06
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) என்றெனன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ைக விட்டனேன $அக.356.07
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நைச சாலாைம நன்னன் பறம்பில் $அக.356.08
சிறுகாேராடன் பயிெனாடு ேசத்திய $அக.356.09
கற் ேபால் நாவிேனனாகி மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $அக.356.10
ெசப்பெலன் மன்னால் யாய்க்ேக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதக் $அக.356.11
கடும் பகட்டு யாைனச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) மருகன் $அக.356.12
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி ெநல்லின் வல்லம்
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $அக.356.13
நல்லடி உள்ளானாகவும் ஒல்லா $அக.356.14
கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று $அக.356.15
ஒலி பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நம்வயின் அருளாது $அக.356.16
ெகான்றனன்_ஆயினும் ெகாைல பழுது அன்ேற $அக.356.17
அருவி ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்துைற $அக.356.18
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) அன்ன $அக.356.19
மின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி என்ைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறிப்ேப
$அக.356.20
ெகாடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) சூரெலாடு
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.357.01
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முைக இறும்பின் வயெவாடு
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.357.02

உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம்_ெப.(உயக்கம்_ெப.) தBrய $அக.357.03
தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வலம் படத் ெதாைலச்சி
$அக.357.04
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற சிவப்ப வாங்கி முணங்கு
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.357.05
புலவுப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) புரண்ட புல்_ெப.(புல்_ெப.) சாய் சிறு ெநறி $அக.357.06
பயில் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
வழங்கல்ெசல்லாது $அக.357.07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இன நிைர ைக
ெதாடூஉப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.357.08
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) சுைளப் பலவின் ெதாழுதி உம்பற் $அக.357.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தன_ஆயினும் யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.357.10
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நBடி_வி.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.357.11
உள்ளாது அைமதேலா இலேர நல்குவ $அக.357.12
மிகு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நிைலஇய
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) நBப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $அக.357.13
அைட இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் நBலம்_ெப.(நBலம்_ெப.) $அக.357.14
காெலாடு துயல்வந்தன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.357.15
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண்
அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்ேக $அக.357.16

நBலத்து அன்ன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள எருத்தின் $அக.358.01
காம_ெப.(காம_ெப.) பீலி ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $அக.358.02
இன் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) குரல துவன்றி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீ 
$அக.358.03
ஆடு தைக எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடுப்பக்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.358.04
கண் ேந இதழ தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குவைளக்
$அக.358.05
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாட அைடச்சிய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பல்
கூைழ $அக.358.06
நBடு நB ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன ஆயெமாடு ஆடாய் $அக.358.07
உயங்கிய மனத்ைதயாகி புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.358.08
இன்ைன ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.358.09
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வினவினள்_ஆயின் அன்ேனா
$அக.358.10
என் என உைரக்ேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) துன்னிய
$அக.358.11
ெபரு வைர இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி $அக.358.12
ஓைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உய மிைச
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.358.13

ஆடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.358.14
ேகாடு உய ெவற்பன் உறBஇய ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $அக.358.15
பனி வா உண்கணும் பசந்த ேதாளும் $அக.359.01
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பிற_ெப.(பிற_ெப.) அறியச் சாஅய் நாளும்
$அக.359.02
கரந்தனம் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $அக.359.03
நBடினமன்ேனா காதல_ெப.(காதல_ெப.) என நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
$அக.359.04
எவன் ைகயற்றைன இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அவேர
$அக.359.05
வானவரம்பன் ெவளியத்து அன்ன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $அக.359.06
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தம்ெமாடு
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
முனாஅது $அக.359.07
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) அைசஇய
ேகாடிய $அக.359.08
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் மீ மிைச இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) எழுந்தாங்கு
$அக.359.09
வழ்
B பிடி ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$அக.359.10

சூ புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாறு
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.359.11
ெபாய்யா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச மா வண் புல்லி $அக.359.12
கைவக் கதி வரகின் யாணப் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$அக.359.13
முைதத் சுவல் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் சுடு
குரூஉப் புைக $அக.359.14
அருவித் துவைலெயாடு மயங்கும் $அக.359.15
ெபரு வைர அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) இயங்கிேயாேர $அக.359.16
பல் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உடன் கழிப்பி $அக.360.01
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் ஊதிப் பருதி அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
$அக.360.02
குடவயின் மா மைல மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழித் $அக.360.03
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசற்று அைடஇய கைணக் கால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.360.04
நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண்டு வண்டினம் துறப்ப $அக.360.05
ெவருவரு கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இரு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெதய்வத்து $அக.360.06
உரு உடன் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
ேபால $அக.360.07
அந்தி வானெமாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அணி ெகாளாஅ $அக.360.08
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெபயrன் மற்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.360.09

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலம்பினேள ெதய்ய அதனால் $அக.360.10
பாணி பிைழயா மாண் விைனக் கலி மா $அக.360.11
துஞ்சு ஊ யாமத்துத் ெதவிட்டல் ஓம்பி $அக.360.12
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபெயனக் $அக.360.13
குன்று இழி_வி.(இழி_வி.) களிற்றின் குவவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.360.14
இரவின் வம்ேமா உரவு நBச் ேசப்ப $அக.360.15
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) நாைரெயாடு பைனமிைச
$அக.360.16
அன்றில்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ெபான் என $அக.360.17
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ தாஅம்
B
$அக.360.18
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குறிேய $அக.360.19
தூ மலத் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பூவின் அம் கண் $அக.361.01
மா இதழ்க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மல பிைணத்தன்ன $அக.361.02
திரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அலமரும் ெபரு மத மைழக் கண்
$அக.361.03
அணி வைள முன்ைக ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
$அக.361.04
வா முைல_ெப.(முைல_ெப.) முற்றத்து நூல் இைட விலங்கினும் $அக.361.05

கவவுப் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழி
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காமத்து $அக.361.06
இன்புறு நுகச்சியின் சிறந்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் என $அக.361.07
அன்பால் ெமாழிந்த என் ெமாழி ெகாள்ளாய் $அக.361.08
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrவுண்ட மருளி
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $அக.361.09
கrயாப் பூவின் ெபrேயா ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.361.10
அழல் எழு தித்தியம் அடுத்த யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $அக.361.11
நிழலுைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ேவட்டாஅங்கு $அக.361.12
உள்ளுதல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்புமதி இனி
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
$அக.361.13
சில் ெமாழி அrைவ ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) பல் மைல $அக.361.14
ெவவ் அைற மருங்கின் வியன் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $அக.361.15
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூர இறந்தனம்
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $அக.361.16
பாம்புைட விடர பனி நB இட்டுத் துைறத் $அக.362.01
ேதம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுக யாறு
நிைறந்தனேவ $அக.362.02
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெபாருத புண்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.362.03
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் வல்லியம் கல் அைளச்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.362.04

முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) வயப் பிணவு $அக.362.05
கடி ெகாள வழங்கா ஆேற ஆயிைட $அக.362.06
எல்லிற்று என்னான் ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி $அக.362.07
நைச தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்னராளன்
$அக.362.08
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பழுதாக வறுவியன் ெபயrன் $அக.362.09
இன்று இப்ெபாழுதும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வாழெலேன $அக.362.10
எவன்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இைட முைலச் $அக.362.11
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேபாலவும் $அக.362.12
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நBடு ேசாைலச் சித தூங்கு நளிப்பின் $அக.362.13
இலங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ேபாலவும் $அக.362.14
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாண்டனவால் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் கதிேர
$அக.362.15
நிைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இவுளி விைரவுடன்
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.363.01
அகல் இரு விசும்பில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.363.02
மழுகு சுட மண்டிலம் மா மைல
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.363.03
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) கழி மலrன் புைனயிைழ சாஅய் $அக.363.04
அைண அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனைய
ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கைண அைரப் $அக.363.05
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைல ெநல்லிப் புக_ெப.(புக_ெப.) இல்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $அக.363.06

கல் அத மருங்கில் கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) உதிப்ப $அக.363.07
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய் காசின் ெபாற்பத் தாஅம் $அக.363.08
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.363.09
ெகாைல ெவங் ெகாள்ைகக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.363.10
ஆறு ெசல் மாக்கள் அரு நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறிந்த $அக.363.11
எஃகு உறு விழுப்புண் கூந்ேதா
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.363.12
வைள வாய்ப் பருந்தின் வள் உகிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $அக.363.13
கிைள தரு ெதள் விளி ெகழு முைடப் பயிரும் $அக.363.14
இன்னா ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.363.15
ெசய் விைன வலத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.363.16
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தனேர
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $அக.363.17
துைண ஏ எதி மல உண்கண் $அக.363.18
பிைண ஏ ேநாக்கம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின் ெகாளேவ $அக.363.19
மாதிரம் புைதயப் பாஅய் கால் வழ்த்து_ஏவ.(வ
B
ழ்த்து_வி.)
B
$அக.364.01
ஏறுைடப் ெபரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்ெதன அவல்ேதாறு $அக.364.02

ஆடு களப் பைறயின் வr நுணல்_ெப.(நுணல்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.364.03
ஆய் ெபான் அவி இைழ தூக்கியன்ன $அக.364.04
நBடு இணக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) உடன்
$அக.364.05
சுட புைர ேதான்றிப் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) தைலக் ெகாளாஅ $அக.364.06
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) இல்லெமாடு
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கல்ல $அக.364.07
பகு வாய்ப் ைபஞ் சுைன மா உண மலிர $அக.364.08
கா ெதாடங்கின்ேற காைல_ெப.(காைல_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$அக.364.09
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வியன்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $அக.364.10
ெவன்றி ேவட்ைகெயாடு நம்மும் உள்ளா $அக.364.11
யாது ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேநாதகக் $அக.364.12
ெகாைல குறித்தன்ன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $அக.364.13
துைனதரு ேபாழ்தின் நBந்தேலா அrேத $அக.364.14
அகல் வாய் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரப்ப
$அக.365.01
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த ைபெயன் ேதாற்றெமாடு $அக.365.02
சினவல் ேபாகிய புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$அக.365.03
அத்த நடுகல் ஆள் என உைதத்த $அக.365.04
கான யாைனக் கதுவாய் வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) $அக.365.05

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) இதக்ைகயின் ஒடியும்
ஆங்கண் $அக.365.06
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ஏ முயல்
கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $அக.365.07
வருந_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) இன்ைமயின் கைளயுநக்
காணா $அக.365.08
என்றூழ் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நBேய $அக.365.09
துய ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றாயாகி ெபயபு
ஆங்கு $அக.365.10
உள்ளிைன வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.365.11
மா வண் கழுவுள் காமூ ஆங்கண் $அக.365.12
பூதம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாr அைர ேவங்ைகத்
$அக.365.13
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.365.14
அம் சில் ஓதி ஆய் மடத் தைகேய $அக.365.15
தாழ் சிைன மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) தைக ெபறக் கவினிய $அக.366.01
நB சூழ் வியன் களம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாபு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.366.02
கள் ஆ களம பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாற்றி $அக.366.03
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) காற்று_ெப.(காற்று_ெப.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாகிய துரும்பு உடன் $அக.366.04
காயல் சிறு தடிக் கண் ெகடப் பாய்தலின் $அக.366.05
இரு நBப் பரப்பின் பனித் துைறப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $அக.366.06

தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) ெபாழி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உப்புச் சிைததலின்
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.366.07
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) உழவெராடு மாறு எதிந்து
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.366.08
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) எறி ெசருக்
கண்டு $அக.366.09
நைர மூதாள ைக பிணி விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.366.10
நைன முதி ேதறல் நுைளயக்கு ஈயும் $அக.366.11
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் எவ்வி நBழல் அன்ன $அக.366.12
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவெயாடு $அக.366.13
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அல்கி ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) $அக.366.14
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) தற் பிைழத்தைம
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.366.15
கலுழ்ந்த கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) எம் அணங்கு
அன்னாேள $அக.366.16
இலங்கு சுட மண்டிலம் புலம் தைலப்ெபயந்து $அக.367.01
பல் கதி மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் ேச
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $அக.367.02
அலந்தைல மூேதறு ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விளிப்ப
$அக.367.03
மைன வள ெநாச்சி மா ேசபு வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.367.04

முைன உைழ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் குடிச்
சீறூ $அக.367.05
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைகச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுவல்
வரகின் $அக.367.06
மிகு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாகு கூட்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $அக.367.07
குவி அடி ெவருகின் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் ஏற்ைற $அக.367.08
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நைசப் பிணவின் உயங்கு பசி கைளஇய $அக.367.09
தளி புைர ெகாடிற்றின் ெசறி மயி_ெப.(மயி_ெப.) எருத்தின் $அக.367.10
கதித்த ெசன்னிக் கவிப் பூ அன்ன $அக.367.11
ெநற்றிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அற்றம்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.367.12
புல்ெலன் மாைலயும் இனிது மன்றம்ம $அக.367.13
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அக வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) அைடயப்
புல்லுெதாறும் $அக.367.14
உயி குைழப்பன்ன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $அக.367.15
ெசயி தB இன் துைணப் புணந்திசிேனாக்ேக $அக.367.16
ெதாடுேதாற் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) சூடுறு வியன்
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) $அக.368.01
கr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கழB இய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாட்டு ஈரத்து
$அக.368.02
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) வள ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) திைன நBடு
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)

காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$அக.368.03
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஊசலாக $அக.368.04
ஆடு சிைன ஒழித்த ேகாடு இண கஞலிய $அக.368.05
குறும்ெபாைற அயலது ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.368.06
மட மயிற் குடுமியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $அக.368.07
உய வைர மருங்கின் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் ேசாைலக் $அக.368.08
குரங்கு அறிவாரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பில் $அக.368.09
கடி சுைனத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள்
தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) நB $அக.368.10
பிடி புண களிற்றின் எம்ெமாடு ஆடி $அக.368.11
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உம்பப்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$அக.368.12
கழியாைமேய வழிவழிப்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.368.13
அம் பைண விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதக் கட்
ேதறல் $அக.368.14
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு கண்ணிய மகிழும் சீ றூ $அக.368.15
எவன்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாங்க $அக.368.16
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைர யாத்து மறுகின் ஆடும் $அக.368.17

உள்ளி விழவின் அன்ன $அக.368.18
அல ஆகின்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
வாய்ப் பட்ேட $அக.368.19
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) மகேள
ெகழB இ இையெவைன $அக.369.01
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெசறித்த முன்ைக ஊழ் ெகாள்பு
$அக.369.02
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பல
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
தாக் $அக.369.03
கிள்ைளயும் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) பால் உண்ணா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
இயல் $அக.369.04
ேசயிைழ மகளி_ெப.) ஆயமும் அயரா $அக.369.05
தாழியும் மல பல அணியா ேகழ் ெகாளக் $அக.369.06
காழ் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அைம ேநான் சுவப் $அக.369.07
பாைவயும் பலி எனப் ெபறாஅ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெபார $அக.369.08
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கண்டு இைனவதன்தைலயும்
நிைனவிேலன் $அக.369.09
ெகாடிேயாள் முன்னியது உணேரன் ெதாடிேயாய் $அக.369.10
இன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒலி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மண்ணல்
என்றதற்கு $அக.369.11
எற் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிந்தனளாகி தற் தகக்
$அக.369.12

கடல்_அம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ைக வண் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.)
$அக.369.13
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைச உறந்ைத அன்ன $அக.369.14
நிதியுைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகப் புதுவது
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $அக.369.15
தம மணன்_ெப.(மணன்_ெப.) அயரவும் ஒல்லாள் கவமுதல் $அக.369.16
ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலைவ நBள் இைட $அக.369.17
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி பலைக மாக் காழ் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.369.18
துணிவுைட உள்ளெமாடு துைதந்த முன்பின் $அக.369.19
அறியாத் ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.369.20
சிறிேயாற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் ெபரு மடத்
தகுவி $அக.369.21
சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) சீரும் இன்றி சீ றூ $அக.369.22
நல்கூ ெபண்டின் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.)
$அக.369.23
ஓ ஆ யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தூண் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $அக.369.24
ஏதில் வறு மைனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) உடன் கழB இ $அக.369.25
ேமயினள்ெகால் என ேநாவல் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$அக.369.26

வைள வாய்க் ேகாைதய வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.370.01
இைளேயா ெசல்ப எல்லும் எல்லின்று $அக.370.02
அகல் இைலப் புன்ைனப் புக_ெப.(புக_ெப.) இல் நBழல் $அக.370.03
பகேல எம்ெமாடு ஆடி இரேவ $அக.370.04
காயல் ேவய்ந்த ேதயா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $அக.370.05
ேநாெயாடு ைவகுதிஆயின் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $அக.370.06
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப் படுவலும் என்றி மற்று
நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) $அக.370.07
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) என்றலும் ஆற்றாய் ெசலிேன $அக.370.08
வாழெலன் என்றி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $அக.370.09
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படத்
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.370.10
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) துயல்வர அந்தி $அக.370.11
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகழு ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) கைர நின்றாங்கு
$அக.370.12
நBேய கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $அக.370.13
ெவறி ெகாள் பாைவயின்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் அணி
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.370.14
ஆடு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேபாலப் ெபயதல் $அக.370.15
ஆற்ேறன்ெதய்ய அலக இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர $அக.370.16

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விளிம்பு உrஇய விைச அைம ேநான் சிைல
$அக.371.01
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெசயி ேநாக்கு
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.371.02
கைண இடக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழ்துைண
B
உள்ளி $அக.371.03
குறு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துைணய மறி புைட
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.371.04
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திr
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைல $அக.371.05
ேமய் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) மறுத்த சிறுைமெயாடு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.371.06
ெநய்தல்_அம் படுவில் சில் நB
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.371.07
எஃகு உறு மாந்தrன் இைனந்து கண்படுக்கும் $அக.371.08
ைபது அற ெவம்பிய பாழ் ேச அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.371.09
எமியம் நBந்தும் எம்மினும் பனி வாந்து $அக.371.10
என்னஆம் ெகால் தாேம ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நB $அக.371.11
ஆய் சுைன நிக மல ேபான்ம் என
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.371.12
வ ேத
B
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) விைழயும் $அக.371.13
ேபாது ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) கண்ேண $அக.371.14
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதறல் மரபின் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) காப்ப
$அக.372.01

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடு காண்
நனந்தைல $அக.372.02
அணங்குைட வைரப்பின் பாழி ஆங்கண் $அக.372.03
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) முது மாக்கள் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகக் கரந்த
$அக.372.04
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கல ெவறுக்ைகயின் அrேயாள்
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$அக.372.05
வருந்தினம்மாேதா எனினும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒல்லாய்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.) $அக.372.06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைணத் ெதாடுத்த பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆடு
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $அக.372.07
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
கயிற்றின் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.372.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிக் குதிைரக் கூ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அஞ்சி
$அக.372.09
கடு முைன அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடு
வில் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $அக.372.10
ஆடு ெகாள் பூசலின் பாடு சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறியும் $அக.372.11
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துடி வள்பின் வங்குபு
B
ெநகிழா $அக.372.12
ேமய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாம்பின் நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.372.13

ேதம்பிைன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $அக.372.14
ேகாண் தணி எயிலின் காப்புச்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.372.15
ஈண்டு அருங்குைரயள் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அணங்கிேயாேள $அக.372.16
முைன கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்ெடன
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பீ
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.373.01
மைன பாழ் பட்ட மைர ேச மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $அக.373.02
பைணத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பரூஉப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ்சி $அக.373.03
ெசது காழ் சாய்ந்த முது காற் ெபாதியில் $அக.373.04
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்திய_ெப.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருத்தெமாடு ைகயற்று
$அக.373.05
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புலம்பு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதர $அக.373.06
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெசலவு வலியுறுப்ப $அக.373.07
தாழ் ைக பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி நிைல
இருக்ைகெயாடு $அக.373.08
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நிைல உணராள் $அக.373.09
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேசயிைழ
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $அக.373.10
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைணெயாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.373.11

ெவய்துற்றுப் புலக்கும் ெநஞ்செமாடு ஐது உயிரா $அக.373.12
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண்
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.373.13
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நைனக்கும் கலுழ்ந்து
வா அrப் பனி $அக.373.14
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உகிrன் ெதறியினள் ெவன்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.373.15
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அடு ேபா
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $அக.373.16
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் $அக.373.17
ஓ எயில் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேபால $அக.373.18
துயில் துறந்தனள்ெகால் அளியள் தாேன $அக.373.19
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாதிரத்து இருளி $அக.374.01
மல தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $அக.374.02
பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழும் பல்
ெகாண்மூ $அக.374.03
ேபாழ்ந்த ேபாலப் பல உடன் மின்னி $அக.374.04
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அணி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.374.05
ேசாந்த ேபாலச் ெசாrவன
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.374.06

இடியும் முழக்கும் இன்றி பாண_ெப.(பாண_ெப.) $அக.374.07
வடி உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைசத்தன்ன
$அக.374.08
இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அழி துளி
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
பல $அக.374.09
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ நாறு
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $அக.374.10
ெசறி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) நிவந்த கள ேதான்று இயவில் $அக.374.11
குறு ேமாட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி $அக.374.12
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேபால காயா $அக.374.13
அணி மிகு ெசம்மல் ஒளிப்பன
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.374.14
கா கவின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம_ெப.(காம_ெப.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) $அக.374.15
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதேர
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம் ெபறுந $அக.374.16
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நுணுகிய நுசுப்பின்
$அக.374.17
திருந்துஇைழ அrைவ விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதிெகாளேவ $அக.374.18
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நBடுந_அல்ல
அவவயின் $அக.375.01
இைனதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$அக.375.02

அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாைட அைமதி காண்மா வம்பல $அக.375.03
கலன் இல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.)
ஊட்டும் $அக.375.04
கல்லா இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
$அக.375.05
கண நr இனெனாடு குழB இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிணன்
அருந்தும் $அக.375.06
ெநய்த்ேதா ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ெமாசி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) $அக.375.07
அத்த எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.375.08
அைர ேச யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திரள் விைன விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $அக.375.09
எழூஉத் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) ெபரு
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $அக.375.10
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $அக.375.11
குடிக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆகலின் குைறவிைன முடிமா $அக.375.12
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) உறழ் புrைசப் பாழி நூறி $அக.375.13
வம்ப வடுக ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) சவட்டி
$அக.375.14
ெகான்ற யாைனக் ேகாட்டின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.375.15
அஞ்சுவரு மரபின் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $அக.375.16

ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இல ெபயதல்
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $அக.375.17
ஆழலமன்ேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் கண்ேண $அக.375.18
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிற் ெசய்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) உைடெயன்மன் $அக.376.01
கல்லா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கடி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கற்ெறன $அக.376.02
மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாருத மருது_ெப.(மருது_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $அக.376.03
ஒலி கதிக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கழாஅ முன்துைற $அக.376.04
கலி ெகாள் சுற்றெமாடு கrகால் காண $அக.376.05
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவிந்த இன் இைச
$அக.376.06
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாறிப் புைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசவடிப்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ப்_ஒற்.) புரள $அக.376.07
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கச்சு
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்பின்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிற்று $அக.376.08
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பாண்டில் மணிெயாடு
ெதளிப்ப $அக.376.09
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
அத்தி அணி நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.376.10
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்தாங்கும்
அன்ேனா $அக.376.11
நும்வயின் புலத்தல் ெசல்ேலம் எம்வயின் $அக.376.12

பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
காண்டிசின் நுதேல அசும்பின் $அக.376.13
அம் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) வள்ைள அழற் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.376.14
வண் ேதாட்டு ெநல்லின் வாங்கு பீள் விrய $அக.376.15
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) முடங்கு இறாத் ெதறிக்கும் ெபாற்புைடக்
$அக.376.16
குரங்குஉைளப் புரவிக் குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $அக.376.17
மரந்ைத அன்ன என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்ேம $அக.376.18
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) நBடலின் வாடு புலத்து உக்க $அக.377.01
சிறு புல்_ெப.(புல்_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெநறி பட
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.377.02
நுண் பல் எறும்பி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைளச் ெசறித்த $அக.377.03
வித்தா வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
சிைல
மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $அக.377.04
பல் ஊழ் புக்குப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நிைர கவர $அக.377.05
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குடி ேபாகிய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பாழ் மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $அக.377.06
நைர மூதாள அதி தைல_ெப.(தைல_ெப.) இறக்கி $அக.377.07
கைவ மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருத்தும் வல்லு
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.377.08
வr நிறச் சிதைல அrத்தலின் புல்ெலன்று $அக.377.09
ெபரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதந்த ேபஎம் முதி ெபாதியில் $அக.377.10

இன்னா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறத் தங்கி இன் நைகச் $அக.377.11
சிறு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ெபரு
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உள்ளி $அக.377.12
வம்பல ஆகியும் கழிப மன்ற $அக.377.13
நைச தர வந்ேதா இரந்தைவ $அக.377.14
இைச படப் ெபய்தல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றுேவாேர
$அக.377.15
நிதியம் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிவந்து
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைரப்பின் $அக.378.01
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) மகளி_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கமழ் ெகாள
$அக.378.02
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குைழ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $அக.378.03
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் அன்ன நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உதிர $அக.378.04
காம_ெப.(காம_ெப.) பீலி ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $அக.378.05
ேவறு ேவறு இனத்த வைர வாழ் வருைடக் $அக.378.06
ேகாடு முற்று இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தகப் பாடு விறந்து அயல $அக.378.07
ஆடு கள வயிrன் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $அக.378.08
பசும் புற ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீ ஒசிய விசும்பு உகந்து $அக.378.09
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் ஆடு அைமத் தயங்க
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.378.10
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்பும் $அக.378.11

உடன்ற அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அமரா ேநாக்கமும்
$அக.378.12
வடந்ைத_ெப.(வடந்ைத_ெப.) தூக்கும் வரு பனி அற்சிரச் $அக.378.13
சுட ெகழு மண்டிலம் அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $அக.378.14
குட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பட கூ மாைலயும் $அக.378.15
அைனத்தும் அடூஉ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உஞற்றி $அக.378.16
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.378.17
நBங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(நBங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நத் துறந்ேதா $அக.378.18
உள்ளா_ஆயினும் உெளேன அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாட்டு
$அக.378.19
அள் இைலப் பலவின் கனி கவ ைகய $அக.378.20
கல்லா மந்தி கடுவேனாடு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.378.21
கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அணங்கின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.378.22
பாடு இன் அருவி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.378.23
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் சிைமயம் ேதான்றலாேன $அக.378.24
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறவி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.379.01

ெதருளாைமயின் தBெதாடு ெகழB இ $அக.379.02
அருள் அற நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ெபாடு
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்து $அக.379.03
ஆள்விைனக்கு எதிrய மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$அக.379.04
நிைனயிைனஆயின் எனவ ேகண்மதி $அக.379.05
விr திைர முந்நB மண்_ெப.(மண்_ெப.) திணி கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.)
$அக.379.06
பrதி அம் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபாதுைம இன்றி $அக.379.07
நனவின் இயன்றதுஆயினும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $அக.379.08
கனவின் அற்று அதன் கழிேவ அதனால் $அக.379.09
விரவுறு பல் மல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ்பு அைடச்சி $அக.379.10
சுவல்மிைச அைசஇய நிைல தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) உறு முடி $அக.379.11
ஈண்டு பல் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ேவண்டுவயின்
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.379.12
ெசய்வுறு விளங்கு இைழப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசபு $அக.379.13
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைன துயில் ஏற்ெறாறும்
திருகி $அக.379.14
ெமய் புகுவன்ன ைக கவ முயக்கின் $அக.379.15
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) கண்டன்ேறா இெலேன நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.379.16
பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயின் ெசால் வைர நBவி $அக.379.17

ெசலவு வலியுறுத்தைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) காெலாடு
$அக.379.18
கைன எr நிகழ்ந்த இைல இல் அம் காட்டு $அக.379.19
உைழப் புறத்து அன்ன புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) நBழல் $அக.379.20
அைசஇய ெபாழுதில் பைசஇய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $அக.379.21
மறப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பல் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதர $அக.379.22
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
நிைனத்தல்_ெதா.ெப.(நிைன_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாய்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) திrபு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.379.23
உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடு
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒருத்தற்குப் $அக.379.24
பிடி இடு பூசலின் அடி படக் குழிந்த $அக.379.25
நிரம்பா நBள் இைடத் தூங்கி $அக.379.26
இரங்குைவ அல்ைலேயா உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமலிந்ேத $அக.379.27
ேத ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நBக்கி_வி.எச்.(நBக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தமியன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $அக.380.01
ஊ யாது என்ன நணி_ெப.அ.(நணி_ெப.அ.) நணி ஒதுங்கி $அக.380.02
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபாகிய துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) $அக.380.03

அகல் இைல நாவல் உண்துைற
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.380.04
கனி கவின் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.380.05
தாைழ ேவ அைள வழ்
B துைணக்கு இடூஉம் $அக.380.06
அலவற் காட்டி நற்பாற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என $அக.380.07
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்செமாடு ெநடிது
ெபயந்ேதாேன $அக.380.08
உதுக் காண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதேர இன்றும் $அக.380.09
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எதி ெகாள்ளாம்_ஆயின்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $அக.380.10
துணிகுவன் ேபாலாம் நாணு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைடயன் $அக.380.11
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு மைறேகா $அக.380.12
அம்ம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கூறுமதி நBேய $அக.380.13
ஆளி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் அணங்குைட ஒருத்தல் $அக.381.01
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.381.02
ஏந்தல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு வாங்கி குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
அருந்தும் $அக.381.03
அஞ்சு வரத் தகுந_ெசாந்ஜ்.(தகு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஆங்கண் மஞ்சு
தப $அக.381.04

அழல் கான்று திrதரும் அலங்கு கதி மண்டிலம் $அக.381.05
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) சூன்று உண்ட நிரம்பா நBள் இைட $அக.381.06
கற்று உrக் குடம்ைபக் கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) வடுக $அக.381.07
வில் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்த_ெப.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவருவரு
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $அக.381.08
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலவு நாறு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற $அக.381.09
எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஈண்டு கிைளத் ெதாழுதி $அக.381.10
பச்சூன் ெகாள்ைள சாற்றி பைற நிவந்து $அக.381.11
ெசக்க வானின் விசும்பு அணி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.381.12
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்திய_ெப.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்மினும் ெபாருந்தா
$அக.381.13
முைன அரண்_ெப.(அரண்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன வல்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $அக.381.14
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
வானவன் உடற்றிய_ெப.எச்.(உடற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.381.15
ஒன்னாத் ெதவ்வ மன் எயில் ேபால $அக.381.16
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாழ்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியள் ெநடிது
உயித்து $அக.381.17
வருந்தும்ெகால் அளியள் தாேன சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண $அக.381.18

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நB பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைர இதழ்க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $அக.381.19
எதி மல இைணப் ேபாது அன்ன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.381.20
அr மத மைழக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி ெகாளேவ $அக.381.21
பிற_ெப.(பிற_ெப.) உறு விழுமம் பிறரும் ேநாப $அக.382.01
தம் உறு விழுமம் தமக்ேகா தஞ்சம் $அக.382.02
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) யாத்து கண்ணி சூட்டி
$அக.382.03
ேவறு பல் குரல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தூக்கு இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
$அக.382.04
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ெகழு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவட் பாடு ெகாைளக்கு
ஏற்ப $அக.382.05
அணங்கு அய வியன் களம்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைபயத் $அக.382.06
தூங்குதல் புrந்தன நம என ஆங்கு அவற்கு $அக.382.07
அறியக் கூறல் ேவண்டும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.382.08
அருவி பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரு
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்தி $அக.382.09
ெசழுங் ேகாட் பலவின் பழம் புைணயாக $அக.382.10
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ேப ஊ முன்துைற
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.382.11
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உறல் அறியாச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $அக.382.12
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசால் நயந்ேதாேய $அக.382.13

தற் புரந்து எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எற்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளாள் $அக.383.01
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசrயும் ஓராங்கு அல
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.383.02
காடும் கானமும் அவெனாடு துணிந்து $அக.383.03
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதயமும்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பல
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.383.04
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏ ேதறுவ என $அக.383.05
வாடிைன வாழிேயா வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) நாள்ெதாறும் $அக.383.06
பல் கிைளக் ெகாடிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அலமர
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $அக.383.07
அல்குல்தைலக் கூட்டு அம் குைழ
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.383.08
விைன அைம வரல் நB விழுத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தத்தக் $அக.383.09
கமஞ்சூல் ெபரு நிைற தயங்க
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.383.10
ஆய் மடக் கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.383.11
ெபய் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிப்பப் ெபயவனள் ைவகலும் $அக.383.12
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நB ஊட்டிப் புரப்ேபா $அக.383.13
யா மற்றுப் ெபறுகுைவ அளிைய நBேய $அக.383.14

இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முடித்ெதன $அக.384.01
புrந்த காதெலாடு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேத யானும் $அக.384.02
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$அக.384.03
ஆறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அறிந்தன்ேறாஇெலேன தாஅய்
$அக.384.04
முயற் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம் புறவில் $அக.384.05
கைவக் கதி வரகின் சீறூ ஆங்கண் $அக.384.06
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) அrைவ இல்வயின் நிறBஇ
$அக.384.07
இழிமின் என்ற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழி மருண்டிசிேன $அக.384.08
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழங்கு இயற்ைக வளி_ெப.(வளி_ெப.) பூட்டிைனேயா
$அக.384.09
மான் உரு ஆக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
பூட்டிைனேயா $அக.384.10
உைரமதி வாழிேயா வலவ என தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.384.11
வைர மருள் மாபின் அளிப்பனன்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.384.12
மைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கனன்
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக $அக.384.13
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஏ ெபற்றனள் திருந்திைழேயாேள $அக.384.14

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஓரன்ன ஆயமும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல்
$அக.385.01
என் ஓரன்ன தாயரும் காண $அக.385.02
ைக வல் யாைனக் கடுந் ேதச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $அக.385.03
காவிrப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) உறந்ைத அன்ன $அக.385.04
ெபான்னுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக புைரேயா அயர $அக.385.05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி $அக.385.06
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பல புணப்பச் ெசால்லாள் காம்ெபாடு $அக.385.07
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்
அைறக் கவாஅன் $அக.385.08
அத்த ஆலத்து அலந்தைல ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்
B $அக.385.09
தித்திக் குறங்கில் திருந்த உrஞ $அக.385.10
வைளயுைட முன்ைக அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கிைளய $அக.385.11
பயில் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காழ்க் ேகாைவ $அக.385.12
அகல் அைம அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பற்றி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$அக.385.13
ஆடு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) பீலியின்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்றும் $அக.385.14
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம துைணவன் ஊக்க ஊங்கி $அக.385.15
உள்ளாது கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுத் துவ வாய்ச் $அக.385.16
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கழB இ $அக.385.17

அறியாத் ேதஎத்தள் ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெகாடிேத
$அக.385.18
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நBநாய்ப் புலவு நாறு
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்து $அக.386.01
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர ேதரும் ஊர $அக.386.02
நாணிெனன் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) $அக.386.03
மல் அடு மாபின் வலி உற
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.386.04
எதிதைலக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆrயப்
ெபாருநன் $அக.386.05
நிைறத் திரள் முழவுத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ைகயகத்து
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.386.06
திறன் ேவறு கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ேபாக் $அக.386.07
கைணயன் நாணியாங்கு மைறயினள் $அக.386.08
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.386.09
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மடேவாய் யானும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.386.10
ேசrேயேன அயல் இலாட்டிேயன் $அக.386.11
நுங்ைக ஆகுெவன் நினக்கு என தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகத் $அக.386.12
ெதாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
தண்ெணனத் ைதவர $அக.386.13

நுதலும் கூந்தலும் நBவி $அக.386.14
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயந்த
வாணுதற் கண்ேட $அக.386.15
திருந்துஇைழ ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாஅய் $அக.387.01
அr மத மைழக் கண் கலுழச் ெசல்வB $அக.387.02
வருவB ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.) மன்ேனா $அக.387.03
பூக் கண் பைறந்த புன் தைலச் சிறாஅெராடு $அக.387.04
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr ெகான்ற கைற ேச வள் உகிப் $அக.387.05
பைச விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) புைலத்தி ெநடிது பிைசந்து ஊட்டிய $அக.387.06
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) இைமக்கும் ெபாலன் காழ்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $அக.387.07
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவவ் விைனப்
$அக.387.08
பயில் அrல் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட்டு விளி
ெவrஇ $அக.387.09
வrப் புற இதலின் மணிக் கட் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $அக.387.10
நுண் ெபாறி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எருத்தின்
கூ முட் $அக.387.11
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) பயிரும் ஆங்கண்
$அக.387.12
வில் ஈண்டு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) தைதய நூறி
$அக.387.13

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நிறுத்த நாணுைட மறவ_ெப.(மறவ_ெப.)
$அக.387.14
நிைர நிைல நடுகல் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைமயாது $அக.387.15
இைர நைசஇக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முது வாய்ப்
பல்லி $அக.387.16
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெதற்றுவதுஆயின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$அக.387.17
ஓைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உயந்ேதா_ஆயினும் $அக.387.18
நின்றாங்குப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $அக.387.19
ெசன்ேறாமன் என இருக்கிற்ேபாக்ேக $அக.387.20
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல $அக.388.01
அைம அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவவ் வாய்த்
தட்ைடயின் $அக.388.02
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அற
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.388.03
உைளக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிறு திைன கவதலின் கிைள அமல் $அக.388.04
ெபரு வைர அடுக்கத்துக் குrஇ ஓப்பி $அக.388.05
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிலம்பின்
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ $அக.388.06
B
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அம் கவட்டிைட நிவந்த இதணத்து $அக.388.07

ெபான் மருள் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
$அக.388.08
இன் இைச ஓரா இருந்தனமாக $அக.388.09
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மட நல்lேர $அக.388.10
ெநாவ்வு இயற் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய்ந்ெதன புண்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.388.11
எவ்வெமாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒருத்தல் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $அக.388.12
புனத்துழிப் ேபாகல் உறுேமா மற்று என $அக.388.13
சினவுக் ெகாள் ஞமலி ெசயித்துப் புைட
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.388.14
ெசால்லிக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் விற்
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $அக.388.15
சாந்து ஆ அகலமும் தைகயும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.388.16
ஈங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உழக்கும் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
உணராள் $அக.388.17
நன்ன ெநஞ்செமாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவறி என $அக.388.18
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முது வாய்
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $அக.388.19
எம் இைற அணங்கலின்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) இந்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $அக.388.20
தணி மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அறிவல் என்னும்_ஆயின் $அக.388.21

வினவின் எவேனா மற்ேற கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சின $அக.388.22
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெமய் உளம்ேபாக
$அக.388.23
ஊட்டியன்ன ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புரள்
அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $அக.388.24
காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி $அக.388.25
ேவட்டம் ெசல்லுேமா நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இைற எனேவ $அக.388.26
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெநறி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $அக.389.01
சாந்து ஆ கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) உளr ேபாது
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.389.02
ேதம் கமழ் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ைதஇயும்
$அக.389.03
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) எதி மல கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) ேவறு பட
$அக.389.04
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அல்லிெயாடு அப்பியும் $அக.389.05
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெதாய்யில் வrத்தும் சிறு
பரட்டு $அக.389.06
அம் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடிப் பஞ்சி ஊட்டியும் $அக.389.07
எற் புறந்தந்து நிற் பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$அக.389.08
பல் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகயின் பகலும் நBங்கா $அக.389.09
மைனவயின் இருப்பவமன்ேன துைனதந்து $அக.389.10

இரப்ேபா ஏந்து ைக நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புரப்ேபா $அக.389.11
புலம்பு இல் உள்ளெமாடு புதுவ தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.389.12
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்டம்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கறுத்ேதா_ெப.(கறுத்ேதா_ெப.) $அக.389.13
சிறு புன் கிளவிச் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) பாழ்பட $அக.389.14
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச தம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
நிறுமா வல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $அக.389.15
வான வரம்பன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
$அக.389.16
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நBடிய_ெப.எச்.(நBடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவங் கடற்று அைட முதல் $அக.389.17
ஆறு ெசல் வம்பல ேவறு ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலற $அக.389.18
ெகாைல ெவம்ைமயின் நிைல
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.389.19
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெதாைலச்சிய
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகழ் ஏற்ைற $அக.389.20
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புல மருங்கில் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கால் வாங்கி
$அக.389.21
வலம் படு ெவன்றிெயாடு சிலம்பகம் சிலம்ப $அக.389.22
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உருமின்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.389.23
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மர மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.389.24

உவ விைள உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி $அக.390.01
அத படு பூழிய ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புலம்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.390.02
தத ேகால் உமண பதி ேபாகு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிக் $அக.390.03
கண நிைர வாழ்க்ைகதான் நன்றுெகால்ேலா $அக.390.04
வண சுr முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) முழுதும் மன் புரள $அக.390.05
ஐது அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கவின் ெபறப் புைனந்த $அக.390.06
பல் குைழத் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ஒல்குவயின் ஒல்கி $அக.390.07
ெநல்லும் உப்பும் ேநேர ஊr $அக.390.08
ெகாள்ள Bேரா எனச் ேசrெதாறும் நுவலும் $அக.390.09
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாங்கு உந்தி அைமத் ேதாளாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.390.10
ெமய் வாழ் உப்பின் விைல_ெப.(விைல_ெப.) எய்யாம் என $அக.390.11
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) விலங்கினமாக ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.390.12
அr ேவய் உண்கண் அமத்தனள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.390.13
யாrேரா எம் விலங்கியீஇ என $அக.390.14
மூரல் முறுவலள் ேபவனள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.390.15
சில் நிைர வால் வைளப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.390.16
பல் மாண் ேபைதக்கு ஒழிந்தது என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$அக.390.17
பாவல் ெவருகின் கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அன்ன $அக.391.01

வr ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைகய நுண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதிரல்
$அக.391.02
மல்கு அகல் வட்டிய ெகாள்வு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறாஅ $அக.391.03
விைலஞ ஒழித்த தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேவய் கான் மல $அக.391.04
ேதம் பாய் முல்ைலெயாடு ஞாங்கப் ேபாக்கி $அக.391.05
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பில்
புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) புைனந்த என்
$அக.391.06
ெபாதி மாண் முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) காண்ெதாறும் பண்ைடப் $அக.391.07
பழ அணி உள்ளப்படுமால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $அக.391.08
இன்ெறாடு சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வrனும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $அக.391.09
படாஅவாகும் எம் கண்ேண கடாஅ $அக.391.10
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அைசத்தல்ெசல்லாது
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $அக.391.11
குன்று புகு பாம்பின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.391.13
என்றூழ் ைவப்பின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.391.14
தாழ் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடக் ைக
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $அக.392.01
வழ்
B பிடி ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.392.02
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்தன்ன $அக.392.03
பண்புைட யாக்ைகச் சிைதவு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறBஇ $அக.392.04

பின்னிைல முனியானாகி நன்றும் $அக.392.05
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெசய் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) $அக.392.06
மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) மட
நல்ேலாள்வயின் $அக.392.07
தBது_ெப.(தBது_ெப.) இன்றாக நB_பதி.ெப.(நB_முன்.ஒரு.) புைண புகுக என
$அக.392.08
என்னும் தண்டும்_ஆயின் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$அக.392.09
அழிதகப் ெபயதல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னாேத $அக.392.10
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) இனி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
கல்ெலனக் $அக.392.11
கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் படி இரவில்
$அக.392.12
திைன ேமய் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இனன் இrந்து ஓட $அக.392.13
கல் உய கழுதில் ேசேணான் எறிந்த $அக.392.14
வல் வாய்க் கவணின் கடு ெவடி ஒல்ெலன $அக.392.15
மறப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) உரற_குைற.எச்.(உரறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) கதற $அக.392.16
நனவுறு கட்சியின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல
$அக.392.17
மைல உடன் ெவரூஉம் மாக் கல் ெவற்பன் $அக.392.18
பிrயுநன் ஆகேலா அrேத அதாஅன்று $அக.392.19
உrதுஅல் பண்பின் பிrயுனன்_ஆயின் $அக.392.20

விைன தவப் ெபயந்த ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $அக.392.21
முைனெகால் தாைனெயாடு முன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுப்ப $அக.392.22
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன் எயில் இருக்ைக
$அக.392.23
ஆற்றாைமயின் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலித் $அக.392.24
ேதாற்றம் பிைழயாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.392.25
விைழ தக ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) துஞ்சு மருங்கின் $அக.392.26
கான் அம நன்னன் ேபால $அக.392.27
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆகுவல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தருேவேன $அக.392.28
ேகாடு உய பிறங்கற் குன்று பல
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.393.01
ேவறு புலம் படந்த விைன தரல் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$அக.393.02
ஆறு ெசல் வம்பல காய் பசி தBrய $அக.393.03
முைதச் சுவற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இைல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாட்டுக் $அக.393.04
கைவக் கதி வரகின் கால் ெதாகு ெபாங்கழி $அக.393.05
கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) அடிப் ெபாருத பல் சிைன உதிைவ $அக.393.06
அகன் கண் பாைறச் ெசவ்வயின் ெதறBஇ $அக.393.07

வr அணி பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வா ெசவித் தன்ைனய $அக.393.08
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பழத்து அrசி
ஏய்ப்ப $அக.393.09
சுழல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெசாலித்த சுளகு அைல
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காழ் $அக.393.10
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாண் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) ஊழின் ேபாக்கி
$அக.393.11
உரல்முகம் காட்டிய சுைர நிைற ெகாள்ைள $அக.393.12
ஆங்கண் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுைன நBெராடு முகவா $அக.393.13
களி படு குழிசிக் கல் அடுப்பு ஏற்றி $அக.393.14
இண தைத கடுக்ைக ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாதின் $அக.393.15
குடவ புழுக்கிய ெபாங்கு அவிழ்ப் புன்கம் $அக.393.16
மதைவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் பாெலாடு பகுக்கும் $அக.393.17
நிைர பல குழB இய ெநடுெமாழிப் புல்லி $அக.393.18
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தூங்கு உய வைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) $அக.393.19
ேவங்கடம் இறந்தன_ஆயினும் ஆண்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$அக.393.20
நBடல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெகாள் $அக.393.21
உரு ெகழு மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஒலி சீ  ஏய்ப்ப $அக.393.22
தகரம் மண்ணிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) $அக.393.23

புக_ெப.(புக_ெப.) இல் குவைளப் ேபாெதாடு ெதr இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
$அக.393.24
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அதிரல் ேவய்ந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$அக.393.25
ஏமுறு புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) இன் துயில்
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $அக.393.26
களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின $அக.394.01
சிறு தைலத் துருவின் பழுப்பு உறு விைளதயி $அக.394.02
இைதப் புன வரகின் அைவப்பு மாண் அrசிெயாடு $அக.394.03
கா வாய்த்து ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) வாய்ப் புற்றத்து $அக.394.04
ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட
இன் புளி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசாறு $அக.394.05
ேசதான் ெவண்ெணய் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புறத்து உருக $அக.394.06
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின்ைற நBயும் $அக.394.07
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) முடக் கால் பந்த $அக.394.08
புதுக் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
வாய்ச் சிற்றில் $அக.394.09
புைன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) அயர $அக.394.10
பாலுைட அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ெதாடீஇய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $அக.394.11
மா வண் ேதான்றல்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேமா $அக.394.12

காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற இைடயன் யாடு தைலப்ெபயக்கும் $அக.394.13
மடி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வைள
B
ெவrஇ குறு முயல் $அக.394.14
மன்ற இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ஒளிக்கும் $அக.394.15
புன்புல ைவப்பின் எம் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $அக.394.16
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண் காற்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $அக.395.01
மாr_ெப.(மாr.) மா மல ெபயற்கு ஏற்றன்ன $அக.395.02
நBெராடு நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அம
மைழக் கண் $அக.395.03
பனி வா எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தBர_குைற.எச்.(தB_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இனி வrன் $அக.395.04
நன்றுமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெதறு கதி $அக.395.05
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ைநத்த நB அறு நனந்தைல $அக.395.06
அழல் ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மாய் இயவின் $அக.395.07
வறல் மரத்து அன்ன கைவ மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எழிற் கைல $அக.395.08
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அவிந்தன்ன ேத
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடி $அக.395.09
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளெமாடு $அக.395.10
ேமய் பிைணப் பயிரும் ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழி பட குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $அக.395.11
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
ெசல்லுந_ெசாந்ஜு.(ெசல்லு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ஆள் ெசத்து
ஓக்கும் $அக.395.12

திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அைர ெஞைமய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனக்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $அக.395.13
ஆடு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) இரு ெவதி
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.395.14
ேகாடு காய் கடற்ற காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $அக.395.15
ெதாடுத்ேதன் மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ெகாடித் ேதப் $அக.396.01
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்ெதன $அக.396.02
யாழ் இைச மறுகின் பாழி ஆங்கண் $அக.396.03
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் $அக.396.04
இகல் அடு கற்பின் மிஞ]லிெயாடு
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.396.05
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) அைமயாது
$அக.396.06
ெதறல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்னத்
ேதற்றி $அக.396.07
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைற முன்ைக பற்றிய ெசால்
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.396.08
ஆவ ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தைலத்தைல
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$அக.396.09
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) தருகல்லாய் பிறன் ஆயிைனேய $அக.396.10
இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விடுக்குெவன் அல்ெலன் மந்தி $அக.396.11

பனி வா கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.396.12
அடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அத்தி ஆடு அணி
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.396.13
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நBக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்தாங்கு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $அக.396.14
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) வவ்வலும் அஞ்சுவல்
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.396.15
ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) அலறத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேப இைசத் $அக.396.16
ெதான்று முதி வடவைர வணங்கு வில் ெபாறித்து $அக.396.17
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தைரப் பிணித்ேதான் $அக.396.18
வஞ்சி அன்ன என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்ேம $அக.396.19
என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெபரு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.397.01
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசம்மல் கண்டு
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இறுப்ப $அக.397.02
முழவு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புலரா விழவுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக
$அக.397.03
மணன்_ெப.(மணன்_ெப.) இைடயாகக்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) கல்
பகக் $அக.397.04

கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கான் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) $அக.397.05
எளியவாக ஏந்து ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.397.06
ெபாறி வr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மாஅேயாட்கு எனத் $அக.397.07
தணித்ந்த_ெப.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசல்லான் படதரத் $அக.397.08
துணிந்ேதான்மன்ற துைன ெவங் காைள_ெப.(காைள_ெப.) $அக.397.09
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்கக் குத்தி $அக.397.10
ேபாழ் புண் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாr அைர
ஓைமப் $அக.397.11
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாளிச் ேசயைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
ெசத்து $அக.397.12
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் யாஅத்துப் பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுக்கும் $அக.397.13
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டுக் $அக.397.14
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ெவவ் வளிக்கு உலமரும் $அக.397.15
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைல ெவதிரெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) விைள காேட $அக.397.16
இைழ நிைல ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூர $அக.398.01
பட மலி வருத்தெமாடு பல புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.398.02

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) சாஅய்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $அக.398.03
ஊழுறு மலrன் பாழ் பட
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $அக.398.04
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.398.05
இன்ேனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) அருளான் $அக.398.06
நும்ேமான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுைமக்கு
இம்ெமன்று $அக.398.07
அலமரல் மைழக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $அக.398.08
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) புறமாறி அகறல் யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$அக.398.09
குன்று ெகழு நாடற்கு என் எனப்படுேமா $அக.398.10
கைர ெபாரு நBத்தம் உைர எனக் கழறி $அக.398.11
நின்ெனாடு புலத்தல் அஞ்சி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மைலப்
$அக.398.12
பல் மல ேபாத்து நாணு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.398.13
மைறந்தைன கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிற்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.398.14
நயன் அறத் துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிேயாேர
$அக.398.15

ெநாதுமலாள அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்ேணாடாது $அக.398.16
அழல் சிைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தவிந்து
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.398.17
மாr_ெப.(மாr.) புறந்தர நந்தி ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) $அக.398.18
ெபான் படு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $அக.398.19
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அல்கி இன்று
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $அக.398.20
ேசந்தைன ெசலிேன சிைதகுவது உண்டநூ $அக.398.21
குய வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்துப் ெபாருத புண்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.398.22
உயங்கு பிடி தழB இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதன் அழி
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $அக.398.23
வாங்கு அைமக் கைழயின்
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $அக.398.24
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாட்டின் வரூஉேவாேய $அக.398.25
சிைமயக் குரல சாந்து அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருளி $அக.399.01
இைமயக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $அக.399.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ இன் உறல்
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $அக.399.03
பருகுவன்ன காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உள்ளெமாடு $அக.399.04

திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நBடா $அக.399.05
கடற்று அைட மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த $அக.399.06
உைடக்கண் நBடு அைம ஊறல் உண்ட $அக.399.07
பாடு இன் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ெபரு நிைர $அக.399.08
வாடு புலம் புக்ெகன ேகாடு துைவத்து அகற்றி $அக.399.09
ஒல்கு நிைலக் கடுக்ைக அல்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.399.10
பல் ஆன் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) கல்லாது
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $அக.399.11
சிறு ெவதிந் தBம்_ெப.அ.(தBம்_ெப.அ.) குழற் புலம்பு ெகாள் ெதள் விளி $அக.399.12
ைம இல் பளிங்கின் அன்ன ேதாற்றப் $அக.399.13
பல் ேகாள் ெநல்லிப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய்
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.399.14
ெமல்கிடு மட மைர ஓக்கும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $அக.399.15
காய் கதி கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் $அக.399.16
ேவய் கண் உைடந்த சிைமய $அக.399.17
வாய் படு மருங்கின் மைல இறந்ேதாேர $அக.399.18
நைக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அம்ம தாேன அவெனாடு $அக.400.01
மைன இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கினும் அல என
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $அக.400.02
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அல்கிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
களவு_ெப.(களவு_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$அக.400.03

பல் புrந்து இயறல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன $அக.400.04
நூல் அைம பிறப்பின் நBல_ெப.அ.(நBலம்_ெப.) உத்தி $அக.400.05
ெகாய்ம் மயி_ெப.(மயி_ெப.) எருத்தம் பிண_ெப.(பிண_ெப.) படப்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.400.06
ெநய்ம்மிதி முைனஇய ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசாற்று ஆைக
$அக.400.07
நிரல் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றிய
ெசலவின் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைனக் $அக.400.08
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாந்தன்ன குவவுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) $அக.400.09
வங்கு_ஏவ.(வ
B
ங்கு_வி.)
B
சுவல் ெமாசியத் தாங்கு நுகம்
தழB இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $அக.400.10
பூம் ெபாறிப் பல் பைட ஒலிப்பப் பூட்டி $அக.400.11
மதியுைட வலவன் ஏவலின் இகு துைறப் $அக.400.12
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய்ந்தன்ன வாம் மான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதக்
$அக.400.13
கைண கழிந்தன்ன ேநான் கால் வண் பr $அக.400.14
பால் கண்டன்ன ஊைத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
$அக.400.15
கால் கண்டன்ன வழி படப் ேபாகி $அக.400.16
அயிச் ேசற்று அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.)
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண் $அக.400.17
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நB இட்டுச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நBந்தி_வி.எச்.(நBந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) துைற ெகழு $அக.400.18

ெமல்லம் புலம்பன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற
$அக.400.19
பூ மலி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழித் துயல்வரும் அைடெயாடு $அக.400.20
ேநமி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுநB
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $அக.400.21
விைளயா இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கள் நாற பலவுடன் $அக.400.22
ெபாதி அவிழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல கண்டும் நன்றும் $அக.400.23
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $அக.400.24
பாடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கு முந்நB
$அக.400.25
நBடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அழுங்கல் ஊேர $அக.400.26

