மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைல ப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மா நில
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சிறு.001
அணி முைலத் துயல்வரூஉம் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேபால $சிறு.002
ெசல்புனல் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) வரல் கான்யாற்று $சிறு.003
ெகால்கைர நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குைடந்து
உதி+த்த_ெப.எச்.(உதி+_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.004
புதுப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெசம்மல்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புைட ெநறித்து $சிறு.005
கதுப்பு விrத்தன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) $சிறு.006
அயில் உருப்பைனய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐது
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சிறு.007
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உருப்புற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல் கிழிப்ப
$சிறு.008
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பத வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சிறு.009
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயிற்றுக் கதி+ கடாவுறுப்ப $சிறு.010
பாைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைல
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழிச் $சிறு.011
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) முதல் மராஅத்த வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.012
ஐது வழ்
< இகு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளி $சிறு.013
ெநய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என $சிறு.014

மணிவயின் கலாபம் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல
உடன் $சிறு.015
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) மயிற் குளிக்கும் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) சாஅய்
$சிறு.016
உயங்கு நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) நாவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சிறு.017
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைழ உலறிய அடியின் அடி
ெதாட+ந்து_வி.எச்.(ெதாட+_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சிறு.018
ஈ+ந்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாயும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடித் தடக்
ைகயின் $சிறு.019
ேச+ந்து_வி.எச்.(ேச+_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறங்கின் குறங்கு என
$சிறு.020
மால் வைர ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வாைழப் $சிறு.021
பூ எனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓதி ஓதி
$சிறு.022
நளிச் சிைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நாள்மல+ நச்சி $சிறு.023
களிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதி+ந்து $சிறு.024
யாண+க் ேகாங்கின் அவி+ முைக எள்ளி $சிறு.025
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
என $சிறு.026
வண் ேகாள் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) வள+த்த நுங்கின் $சிறு.027
இன் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) என
$சிறு.028

குல்ைல அம் புறவில் குவி முைக
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.029
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சான்ற கற்பின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $சிறு.030
மட மான் ேநாக்கின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விறலிய+
$சிறு.031
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீறடி $சிறு.032
கல்லா இைளய+_ெப.(இைளய+_ெப.) ெமல்லத் ைதவர $சிறு.033
ெபான் வா+ந்தன்ன புr அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) நரம்பின் $சிறு.034
இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சீறியாழ் இடவயின்
தழ< இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.035
ைநவளம் பழுநிய நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெதr பாைல $சிறு.036
ைக வல் பாண்மகன் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயக்க $சிறு.037
இயங்கா ைவயத்து வள்ளிேயா+
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.038
துனி கூ+ எவ்வெமாடு துய+ ஆற்றுப்படுப்ப $சிறு.039
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இகந்திருந்த முது வாய் இரவல $சிறு.040
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குைறய_குைற.எச்.(குைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒதுங்கி வள் இதழ்க் $சிறு.041
கழுந<+ ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கய வாய்
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $சிறு.042
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கறி நிவந்த பலவின் ந<ழல் $சிறு.043
மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைல மயி+ப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைதவர $சிறு.044

விைளயா இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கள் நாற ெமல்குபு ெபயரா $சிறு.045
குளவிப் பள்ளிப் பாயல்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.046
குட புலம் காவல+_ெப.(காவல்_ெப.+அ+_பட+.பன்.) மருமான் ஒன்னா+ $சிறு.047
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் ெபாறித்த $சிறு.048
எழு உறழ் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இயல் ேத+க்
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $சிறு.049
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வஞ்சியும் வறிேத
அதாஅன்று $சிறு.050
நறவு வாய்
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) முதி+ நுணவத்து $சிறு.051
அைற வாய்க் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) துணி அயில் உளி ெபாருத $சிறு.052
ைக புைன ெசப்பம் கைடந்த மா+பின் $சிறு.053
ெசய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண்ணி ெசவிமுதல் திருத்தி $சிறு.054
ேநான் பகட்டு உமண+ ஒழுைகெயாடு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.055
மகாஅ+ அன்ன மந்தி மடேவா+ $சிறு.056
நகாஅ+ அன்ன நளி ந<+ முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சிறு.057
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய் எருந்தின் வயிற்றகத்து அடக்கி $சிறு.058
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூ+ நுசுப்பின் $சிறு.059
உள+ இயல் ஐம்பால் உமட்டிய+
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.060

கிள+ பூண் புதல்வெராடு கிலுகிலி ஆடும் $சிறு.061
தத்து ந<+ வைரப்பின் ெகாற்ைகக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சிறு.062
ெதன் புலம் காவல+_ெப.(காவல்_ெப.+அ+_பட+.பன்.) மருமான் ஒன்னா+
$சிறு.063
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மாறு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட $சிறு.064
கண் ஆ+ கண்ணி கடுந் ேத+ச் ெசழியன் $சிறு.065
தமிழ் நிைலெபற்ற தாங்கு அரு மரபின் $சிறு.066
மகிழ் நைன மறுகின் மதுைரயும் வறிேத அதாஅன்று $சிறு.067
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந<+ப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அைடகைர நிவந்த
$சிறு.068
துறு ந<+க் கடம்பின் துைண ஆ+ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சிறு.069
ஓவத்து அன்ன உண்துைற மருங்கில் $சிறு.070
ேகாவத்து அன்ன ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேச+பு உைறத்தலின் $சிறு.071
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) அன்ன வண் முைக உைடந்து $சிறு.072
திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வத்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சிறு.073
ஆசு இல் அங்ைக அரக்குத் ேதாய்ந்தன்ன $சிறு.074
ேசயிதழ் ெபாதிந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாட்ைட $சிறு.075
ஏம இன் துைண தழ< இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறகு
உள+ந்து $சிறு.076
காமரு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) காமரம் ெசப்பும் $சிறு.077

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைண
தழ< இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளரா இருக்ைகக் $சிறு.078
குண புலம் காவல+_ெப.(காவல்_ெப.+அ+_பட+.பன்.) மருமான் ஒன்னா+
$சிறு.079
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) எயிமூல் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) உருமுச் சுவல்
ெசாறியும் $சிறு.080
தூங்கு எயில் எறிந்த ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) விளங்கு தடக்ைக $சிறு.081
நாடா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேத+ச் ெசம்பியன்
$சிறு.082
ஓடாப் பூட்ைக உறந்ைதயும் வறிேத அதாஅன்று $சிறு.083
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வாய்த்த வள மைலக் கவா அன் $சிறு.084
கான மஞ்ைஞக்குக் கலிங்கம் நல்கிய $சிறு.085
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அணங்கின் ஆவிய+
ெபருமகன் $சிறு.086
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட+.ஒரு.) ேபகனும்
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண $சிறு.087
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ <
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழிச் $சிறு.088
சிறு வ முல்ைலக்குப்
<
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேத+ நல்கிய $சிறு.089
பிறங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி
வழும்_ெப.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$சிறு.090
பறம்பின் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) பாrயும் கறங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$சிறு.091

வால் உைளப் புரவிெயாடு ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சிறு.092
ஈர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி இரவல+க்கு ஈந்த $சிறு.093
அழல் திகழ்ந்து இைமக்கும் அஞ்சு வரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சிறு.094
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாடித் தடக் ைக காrயும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ்
$சிறு.095
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நல்கிய கலிங்கம் $சிறு.096
ஆல் அம+ ெசல்வற்கு அம+ந்தனன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.097
சாவம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்து புல+
திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சிறு.098
ஆ+வ நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெமாழி ஆயும் மால் வைரக் $சிறு.099
கமழ் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) கவினிய
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) $சிறு.100
அமிழ்து விைள த<ம்_ெப.அ.(த<ம்_ெப.அ.) கனி ஒளைவக்கு ஈந்த $சிறு.101
உரவுச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கனலும் ஒளி திகழ் ெநடுேவல் $சிறு.102
அரவக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அதிகனும் கரவாது
$சிறு.103
நட்டநூ+ உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைடப் பrகாரம்
$சிறு.104
முட்டாது ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைன
விளங்கு தடக் ைக $சிறு.105
துளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) துஞ்சு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $சிறு.106

நளி மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட+.ஒரு.) நள்ளியும் நளி சிைன
$சிறு.107
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேபாது கஞலிய நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) முதி+ நாகத்துக்
$சிறு.108
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு
ேகாடிய+க்கு ஈந்த $சிறு.109
காrக் குதிைரக் காrெயாடு மைலந்த $சிறு.110
ஓrக் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஓrயும் என ஆங்கு $சிறு.111
எழு சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எழு உறழ் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சிறு.112
எழுவ+ பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈைகச்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நுகம் $சிறு.113
விr கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வியலகம்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சிறு.114
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரனுைட ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சிறு.115
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ நாகமும்
<
அகிலும் ஆரமும் $சிறு.116
துைற ஆடு மகளி+க்குத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.117
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தரூஉம் ேபாக்கு அரு மரபின் $சிறு.118
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மா இலங்ைகக் கருெவாடு ெபயrய $சிறு.119
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா இலங்ைக மன்னருள்ளும் $சிறு.120
மறு இன்றி விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடு
இல் வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சிறு.121
உறு புலித் துப்பின் ஓவிய+ ெபருமகன் $சிறு.122

களிற்றுத் தழும்பு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
$சிறு.123
பிடிக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) சிதறும்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மைழத் தடக் ைக $சிறு.124
பல் இயக் ேகாடிய+ புரவலன் ேப+ இைச $சிறு.125
நல்லியக்ேகாடைன நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகெயாடு $சிறு.126
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $சிறு.127
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர வளனும் பாடி
$சிறு.128
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசன்றனம் ஆக இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சிறு.129
திறவாக் கண்ண சாய் ெசவிக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) $சிறு.130
கறவாப் பால் முைல_ெப.(முைல_ெப.) கவ+தல் ேநானாது $சிறு.131
புனிற்று நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரக்கும் புல்ெலன் அட்டில் $சிறு.132
காழ் ேசா+ முது சுவ+க் கணச் சிதல் அrத்த $சிறு.133
பூழி பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புழல் காளாம்பி $சிறு.134
ஒல்கு பசி உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒடுங்கு நுண்
மருங்குல் $சிறு.135
வைளக் ைக கிைண மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வள் உகி+க் குைறத்த $சிறு.136
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ேவைள உப்பு இலி ெவந்தைத $சிறு.137
மடேவா+ காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) நாணி கைட அைடத்து $சிறு.138
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேப+ ஒக்கெலாடு ஒருங்கு உடன் மிைசயும்
$சிறு.139
அழி பசி வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
< ெபாழி கவுள் $சிறு.140

தறுகண் பூட்ைக தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருங்கின்
$சிறு.141
சிறு கண் யாைனெயாடு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேத+
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.142
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நின்றும் வருதும்.
ந<யிரும் $சிறு.143
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ேப+ ஒக்கல் $சிறு.144
ெசம்மல் உள்ளெமாடு ெசல்குவி+_ஆயின் $சிறு.145
அைல ந<+த் தாைழ அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பூப்பவும் $சிறு.146
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
தமனியம் மருட்டவும் $சிறு.147
கடுஞ்சூல் முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) கதி+ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
கழாஅலவும் $சிறு.148
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நித்திலம்
ைவப்பவும் $சிறு.149
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலாய் நிமி+தர $சிறு.150
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சான்ற ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழி $சிறு.151
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<+ ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) மதிெலாடு ெபயrய $சிறு.152
பனி ந<+ப் படுவின் பட்டினம் படrன் $சிறு.153
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நிைல ஒட்டகம் துயில் மடிந்தன்ன $சிறு.154
வங்குதிைர
<
ெகாண+ந்த விைர மர விறகின் $சிறு.155

கரும் புைகச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த< மாட்டி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சிறு.156
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சிறு.157
நுதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேநாக்கின் நுைளமகள் அrத்த $சிறு.158
பழம் படு ேதறல் பரதவ+_ெப.(பரதவ+_ெப.) மடுப்ப $சிறு.159
கிைள மல+ப் படப்ைபக் கிடங்கில் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சிறு.160
தைள அவிழ் ெதrயல் தைகேயாற் பாடி $சிறு.161
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாணி தூங்கியவெராடு $சிறு.162
வறல் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சூட்டின் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வயின் ெபறுகுவி+ $சிறு.163
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) நைன அவைர பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ேகாப்பவும்
$சிறு.164
கரு நைனக் காயாக் கண மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அவிழவும் $சிறு.165
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முசுண்ைட ெகாட்டம்
ெகாள்ளவும் $சிறு.166
ெசழுங் குைலக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ைக விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பூப்பவும்
$சிறு.167
ெகால்ைல ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழிக் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ஊரவும்
$சிறு.168
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சான்ற முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம் புறவின்
$சிறு.169
விட+_ெப.(விட+_ெப.) கால் அருவி வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மைல மூழ்கிச்
$சிறு.170
சுட+ கால்மாறிய ெசவ்வி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.171

திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுதியின்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகணி $சிறு.172
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெவன்றி ேவலூ+ எய்தின்
$சிறு.173
உறு ெவயிற்கு உைலஇய உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அவி+
குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $சிறு.174
எயிற்றிய+ அட்ட இன் புளி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசாறு $சிறு.175
ேதமா ேமனிச்_ெப.(ேமனி_ெப.+ச்_ஒற்.) சில் வைள ஆயெமாடு $சிறு.176
ஆமான் சூட்டின அைமவரப் ெபறுகுவி+ $சிறு.177
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ெதாடுத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிைனக் $சிறு.178
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் காஞ்சிக் ெகாம்ப+ ஏறி $சிறு.179
நிைல அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குட்டம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சிறு.180
புலவுக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் வாய் மணிச்
சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) $சிறு.181
வள் உகி+_ெப.(உகி+_ெப.) கிழித்த வடு ஆழ் பாசைட $சிறு.182
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைரத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முகிழ் விr நாள்ேபாது
$சிறு.183
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) கவ+ ந<லச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $சிறு.184
மதி ேச+ அரவின் மானத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.185

மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) சான்ற மருதத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைண
$சிறு.186
அந்தண+_ெப.(அந்தண+_ெப.) அருகா அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக+ $சிறு.187
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கிடங்கின்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட+.ஆண்.ஒரு.) ஆமூ+_ெப.(ஆமூ+_ெப.) எய்தின்
$சிறு.188
வலம் பட
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலி
புண+ எருத்தின் $சிறு.189
உரன் ெகழு ேநான் பகட்டு உழவ+_ெப.(உழவ+_ெப.) தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.)
$சிறு.190
பிடிக் ைக அன்ன பின்னு வழ்
< சிறுபுறத்துத் $சிறு.191
ெதாடிக் ைக மகடூஉ மக முைற தடுப்ப $சிறு.192
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காழ் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.)
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேதய்த்த $சிறு.193
அைவப்பு மாண் அrசி அமைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு $சிறு.194
கைவத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) கலைவெயாடு
ெபறுகுவி+ $சிறு.195
எr மறிந்தன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $சிறு.196
கரு மறிக் காதின் கைவ அடிப் ேபய்மகள் $சிறு.197
நிணன் உண்டு சிrத்த ேதாற்றம் ேபால $சிறு.198
பிணன் உைகத்துச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப+
உகி+_ெப.(உகி+_ெப.) பைணத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சிறு.199
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அருவி
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அவிப்ப $சிறு.200

ந<று அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) ெதருவின்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட+.ஆண்.ஒரு.) சாறு அய+ மூதூ+ $சிறு.201
ேசய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுேவ $சிறு.202
ெபாருந+க்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) புலவ+க்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சிறு.203
அரு மைற நாவின் அந்தண+க்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சிறு.204
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மால் வைர கண் விடுத்தன்ன $சிறு.205
அைடயா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட+.ஆண்.ஒரு.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கைட குறுகி $சிறு.206
ெசய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்ைமயும் $சிறு.207
இன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடைமயும் இனியன் ஆதலும் $சிறு.208
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளங்கு சிறப்பின்
அறிந்ேதா+ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சிறு.209
அஞ்சின+க்கு அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) இன்ைமயும் $சிறு.210
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அணி புகுதலும் அழிபைட தாங்கலும் $சிறு.211
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மீ க் கூற்றத்து வயவ+
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சிறு.212
கருதியது முடித்தலும் காமுறப் படுதலும் $சிறு.213
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிப் படாைமயும் ஓடியது உண+தலும் $சிறு.214
அr ஏ+ உண்கண் அrைவய+ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சிறு.215
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படுதலும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடைமயும் $சிறு.216

வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) அறிதலும் வைரயாது ெகாடுத்தலும் $சிறு.217
பrசில் வாழ்க்ைகப் பrசில+ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சிறு.218
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நடுவண் பால் மதி ேபால $சிறு.219
இன் நைக ஆயெமாடு இருந்ேதாற் குறுகி $சிறு.220
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் ஊகம் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பிடித்தன்ன
$சிறு.221
அம் ேகாட்டுச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
திவவின் $சிறு.222
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைரத்தன்ன வனப்பின் வாய்
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சிறு.223
வயிறு ேச+பு ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைக
அைம அகளத்து_ெப.(அகளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சிறு.224
கானக் குமிழின் கனி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சிறு.225
புகழ் விைனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பச்ைசெயாடு ேதம் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சிறு.226
அமிழ்து ெபாதிந்து இலிற்றும் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) புr நரம்பின் $சிறு.227
பாடு துைற முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதr ேகள்விக் $சிறு.228
கூடு ெகாள் இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குரல் ஆக
$சிறு.229
நூல் ெநறி மரபின் பண்ணி ஆனாது $சிறு.230
முதுேவா+க்கு முகிழ்த்த ைகயிைன எனவும் $சிறு.231
இைளேயா+க்கு மல+ந்த_ெப.அ.(மல+ந்த_ெப.அ.) மா+பிைன எனவும் $சிறு.232

ஏேரா+க்கு நிழன்ற ேகாலிைன எனவும் $சிறு.233
ேதேரா+க்கு அழன்ற ேவலிைன எனவும் $சிறு.234
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) சில ெமாழியா அளைவ மாசு இல் $சிறு.235
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ெசாலித்தன்ன அறுைவ உடீஇ $சிறு.236
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ெவகுண்டன்ன ேதறல்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.237
கா எrயூட்டிய கவ+ கைணத் தூணிப் $சிறு.238
பூ விr கச்ைசப் புகேழான் தன்முன் $சிறு.239
பனிவைர மா+பன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சிறு.240
பனுவலின் வழாஅப் பல் ேவறு அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) $சிறு.241
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின் ேகாள்மீ ன்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சிறு.242
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி+ ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) எள்ளும்
ேதாற்றத்து $சிறு.243
விளங்கு ெபாற்கலத்தில் விரும்புவன ேபணி $சிறு.244
ஆனா விருப்பின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டி $சிறு.245
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சால் ெவன்றிெயாடு ெதவ்வுப் புலம் அகற்றி $சிறு.246
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன+_ெப.(மன்ன+_ெப.) மன்
எயில் முருக்கி $சிறு.247
நயவ+ பாண+_ெப.(பாண+_ெப.) புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) த<+த்தபின் $சிறு.248
வயவ+ தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேகழ் நிதியெமாடு $சிறு.249

பருவ வானத்துப் பாற்கதி+ பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சிறு.250
உருவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதி ஊ+ெகாண்டாங்கு $சிறு.251
கூ+ உளி ெபாருத வடு ஆழ் ேநான் குறட்டு $சிறு.252
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அயில் வாய் ேநமிெயாடு $சிறு.253
சித+ நைன முருக்கின் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைனத் $சிறு.254
தத+ பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
ேபால $சிறு.255
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்குறு ேபா+ைவ $சிறு.256
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
விைனஞ+_ெப.(விைனஞ+_ெப.) ைகவிைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.257
ஊ+ந்து_வி.எச்.(ஊ+_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபய+
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நைடப் பாகெராடு $சிறு.258
மா ெசலவு ஒழிக்கும் மதனுைட ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சிறு.259
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகப் பாண்டில் வலவெனாடு தrஇ $சிறு.260
அன்ேற விடுக்கும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட+.ஆண்.ஒரு.) பrசில்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சிறு.261
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) துளங்கு இயல்
மகளி+_ெப.) $சிறு.262
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) உண விrத்த அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கூந்தலின் $சிறு.263

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கலாபம் மஞ்சு இைடப்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சிறு.264
துணி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துயல்
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $சிறு.265
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏற்று
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $சிறு.266
குறிஞ்சிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெகாய் தளி+க் கண்ணி $சிறு.267
ெசல் இைச நிைலஇய பண்பின் $சிறு.268
நல்லியக்ேகாடைன நயந்தனி+ ெசலிேன $சிறு.269
அணி இைழயா+க்கு ஆ+ அணங்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அந்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $சிறு.த.பா.1.1
தணி மருந்தும் தாேம ஆம் என்ப-மணி மிைட பூண் $சிறு.த.பா.1.2
இம்ெமன் முழவின் எயிற்பட்டின
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட+.ஒரு.) $சிறு.த.பா.1.3
ெசம்மல் சிைல ெபாருத ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சிறு.த.பா.1.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) குளி+ப்பப் $சிறு.த.பா.2.1
படும் அடும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஏ+ மருங்குல்-இடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
$சிறு.த.பா.2.1
ஓடிய மா+பன் உய+ நல்லியக்ேகாடன் $சிறு.த.பா.2.1
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி சுடும் $சிறு.த.பா.2.1

