முல்ைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய் குழலா உள்
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.00.1
ெமல்லப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மின்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கா ெதால்ைல நூல் $கா.00.2
வல்லா உளம் மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
த%ம்_ெப.அ.(த%ம்_ெப.அ.) தமிைழ வாக்குேம $கா.00.3
ெசால் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத்த கா
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கா.00.4
ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) புைன
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாேபால் $கா.01.1
திருவில் விலங்கு ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
த%ம்_ெப.அ.(த%ம்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாழ
$கா.01.2
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என ெமாழிந்தா
வாராெகால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கா.01.3
கரு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆலிக்கும் ேபாழ்து
$கா.01.4
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி நல்கூர கா ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.02.1
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேந சிைன ஈன
ெகாடுங்குழாய் $கா.02.2
இன்ேன வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) நம என்று
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கா.02.3
மின்னும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) துது_ெப.(தூது_ெப.) உைரத்து
$கா.02.4

வr நிறப் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ேபாழ்ந்து $கா.03.1
அயி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புறவின்
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) புரள $கா.03.2
உரும் இடி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுேம $கா.03.3
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கா.03.4
ஆடு மகளிrன் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அணி ெகாள $கா.04.1
காடும் கடுக்ைக கவின் ெபறப் பூத்தன $கா.04.2
பாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) பைணத் ேதாளி $கா.04.3
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $கா.04.4
இகழுந ெசால் அஞ்சிச் ெசன்றா
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கா.05.1
பகழிேபால் உண் கண்ணாய் ெபாய் அன்ைம ஈண்ைடப் $கா.05.2
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) சிதறியைவ ேபாலக் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
$கா.05.3
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $கா.05.4
ெதவுடி இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவுைலந்த
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கா.06.1

வடு இைடப் ேபாழ்ந்து அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணாய் வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கா.06.2
கடிது இடி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உரறும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) இைடச்
$கா.06.3
ெசன்றாைர ந%டன்மின் என்று $கா.06.4
நச்சியாக்கு ஈதலும் நண்ணாத் ெதறுதலும் $கா.07.1
தற் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெசன்றாத்
தரூஉம் தளrயலாய் $கா.07.2
ெபாச்சாப்பு இலாத புகழ் ேவள்வித் த%ப் ேபால $கா.07.3
எச்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+ச்_ஒற்.) சாரும் மின்னும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
$கா.07.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.08.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயல் நல்லாய் பிrந்தா வரல் கூறும் $கா.08.2
கண் இயல் அஞ்சனம் ேதாய்ந்தேபால் காயாவும் $கா.08.3
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $கா.08.4
கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.) கண் மலேபால் பூத்தன காக்கு ஏற்று
$கா.09.1
எr வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வr வைள $கா.09.2
முன்ைக இறப்பத் துறந்தா வரல் கூறும் $கா.09.3
இன் ெசால் பலவும் உைரத்து $கா.09.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏறு வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உரற_குைற.எச்.(உரறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வய முரண் $கா.10.1

ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதேனாடு எதி ெசறுப்ப $கா.10.2
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் ேத-என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கா.10.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தளிப்ப வரும் $கா.10.4
புணதரு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தருபாக்குச் ெசன்றா $கா.11.1
வண ஒலி ஐம்பாலாய் வல்
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கூறும் $கா.11.2
அணத்து எழு பாம்பின் தைலேபால் புண ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $கா.11.3
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குைல ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $கா.11.4
ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண் கண் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன சாயலாய்
$கா.12.1
ஐயம் த% காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) திண்ணிதாம் $கா.12.2
ெநய் அணி குஞ்சரம் ேபால இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகாண்மூ $கா.12.3
ைவகலும் ஏரும் வலம் $கா.12.4
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அல்குலாய் ஏமாந்த காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$கா.13.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வனப்பின்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாழ ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
$கா.13.2
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எறி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவம் ேபாலக் கண் ெவௗவி
$கா.13.3
ஒளிறுபு மின்னும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கா.13.4
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தரல் ேவண்டிச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) $கா.14.1

வல்ேல வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதளிந்தாம்
வயங்கிழாய் $கா.14.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) இலங்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஈன
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா $கா.14.3
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கா.14.4
திருந்திழாய் காதல_ெப.(காதல_ெப.) த%குவ அல்ல $கா.15.1
குருந்தின் குவி இண உள் உைற ஆகத் $கா.15.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இன் இளி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கா.15.3
இன் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $கா.15.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ைகயற மா
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல $கா.16.1
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உரறும்ெபருந்ேதாள் $கா.16.2
ெசயைல இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) $கா.16.3
பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.) ெகாள $கா.16.4
அைறக் கல் இறு வைரேமல் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) சவட்டி $கா.17.1
பைறக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏெறாடு ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) பருகி
$கா.17.2
உைறத்து இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
கூந்தன்று_வி.மு.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பிைறத் தைக $கா.17.3

ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கா.17.4
கல் பயில் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கடந்தா
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கா.18.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச ஏெறாடு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) நடு நிற்ப
$கா.18.2
ெசல்வ மனம்ேபால் கவின் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்கூந்தா $கா.18.3
ேமனிேபால் புல்ெலன்ற காடு_ெப.(காடு_ெப.) $கா.18.4
நாஞ்சில் வலவன் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபாலப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
சிைனச் $கா.19.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.) தைகந்தன
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ேகால் $கா.19.2
ெதவுடி ெபாலி முன் ைகயாள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணயா
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.19.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) இைடச் ெசன்றது என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
$கா.19.4
வறு
% சால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விைனயும் முடிந்தன $கா.20.1
ஆறும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஏெறாடு $கா.20.2
அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அனுங்க ெசரு
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $கா.20.3
ேசைனேபால் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கா.20.4
ெபாறி மாண் புைன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ேபாந்த வழிேய $கா.21.1

சிறு முல்ைலப் ேபாது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசவ்வி
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கா.21.2
ெசல்வ மைழத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் சில் ெமாழி
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வாய் $கா.21.3
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஏய்ப்ப வடிந்து $கா.21.4
இைளயரும் ஈங் கட்டு அயர உைள
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கா.22.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உண் கலி மாவும்
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லா $கா.22.2
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேபாலக் கவினி
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) உைடயா $கா.22.3
ஆக்கம்ேபால் பூத்தன காடு_ெப.(காடு_ெப.) $கா.22.4
கண் திரள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கடுப்பப் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கா.23.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) புரள புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
கான்று $கா.23.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானமும்
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
எவன் ெகாேலா $கா.23.3
ஒண்ெடாடி ஊடும் நிைல $கா.23.4
எல்லா விைனயும் கிடப்ப எழு ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கா.24.1
கல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) களிற்றின்
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கா.24.2
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பனி ேநானாள் கா
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கா.24.3

எல்லியும் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கா.24.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் வரகின் ெபாrப்ேபால் அரும்பு
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கா.25.1
ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புறவில் ெதறுழ் வ மலந்தன
%
$கா.25.2
ேசந்தன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ெசய் குறி
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று $கா.25.3
கூந்த பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) அவட்கு $கா.25.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு காத்திைக_ெப.(காத்திைக_ெப.)
நாட்டாவ_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ_பட.பன்.) இட்ட $கா.26.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விளக்கின் தைக உைடயவாகி
$கா.26.2
புலம் எலாம் பூத்தன ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிலெமாழி $கா.26.3
தூெதவுடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கா.26.4
முருகியம்ேபால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.27.1
குருகிைல பூத்தன கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.27.2
உள்ளாது அகன்றா என்று ஊடி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.27.3
பள்ளியுள் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசப்பு
$கா.27.4

இமிழ் இைச வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குமிழின் பூப் $கா.28.1
ெபான் ெசய் குைழயின் துண தூங்க தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $கா.28.2
ெசவ்வி உைடய சுரம்-ெநஞ்ேச காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ஊ $கா.28.3
கவ்ைவ அழுங்கச் ெசலற்கு $கா.28.4
ெபாங்கரும் ஞாங்க மலந்தன தங்காத் $கா.29.1
தைக வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) முரலும்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பைக ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $கா.29.2
எவ்ெவத் திைசகளும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) ேசறும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கா.29.3
ெசவ்வி உைடய சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கா.29.4
வைர மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைற ேபாழ்ந்து $கா.30.1
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) த%ம்_ெப.அ.(த%ம்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாழ விைர நாற $கா.30.2
ஊைத உளரும் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $கா.30.3
ெபரு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) நம்மாட்டு உைரத்து $கா.30.4
காச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைர மருங்கின் ந%ச் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கா.31.1
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏறு எறி பவ
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.31.2
ெசரு மிகு மள்ளrன் ெசம்மாக்கும் ெசவ்வி $கா.31.3

திருநுதற்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் குறி $கா.31.4
கடாஅவுக பாக ேத கா ஓடக் கண்ேட $கா.32.1
ெகடாஅப் புகழ் ேவட்ைகச் ெசல்வ மனம்ேபால் $கா.32.2
படாஅ மகிழ் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) முரலும்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $கா.32.3
பிடாஅப் ெபருந்தைக நற்கு $கா.32.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ந% முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கமஞ் சூல் எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $கா.33.1
குடமைல ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெகாள் அப்பு இைறக்கும்
$கா.33.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என ஆங்ேக குறி ெசய்ேதம் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
$கா.33.3
மடெமாழி எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.33.4
விr திைர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெவறுப்பப் பருகி $கா.34.1
ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபரு வைர
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கா.34.2
கரு அணி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) குறித்தா திரு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கா.34.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கா.34.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்தா என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.35.1
ஒன்றிய ேநாேயாடு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) பல கூர $கா.35.2

ெவன்றி முரசின் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கா.35.3
நின்றும் இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவட்கு
$கா.35.4
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிரல்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கா.36.1
ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) தைகந்தன சீ த்தக்க
$கா.36.2
ெசல்வ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மதக் கண் சில் ெமாழி ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ஊ $கா.36.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆக
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கா.36.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல்
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $கா.37.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் இறுவைர ஏறி உயிக்கும் $கா.37.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதக் காைலயும் வாராெகால்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கா.37.3
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதவுழில் வாய்த்த நம $கா.37.4
புக_ெப.(புக_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பூழிப் புரள உய
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) $கா.38.1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பிடிேயாடு
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $கா.38.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பதக் காைலயும்
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) எவன் ெகாேலா $கா.38.3
ஒண்ெடாடி ஊடும் நிைல $கா.38.4

அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) கண் ஏய்ப்ப அரும்பு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கா.39.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சிப் பசுந்
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.39.2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ஏக் கடிெகாண்டா
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) $கா.39.3
ஆகின்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ அவக்கு $கா.39.4
வந்தன ெசய் குறி வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று $கா.40.1
ெநாந்த ஒருத்திக்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த% மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கா.40.2
இந்தின் கரு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கா.40.3
நந்தும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கா.40.4

