தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) புைரயுங் காம _ெப.(காம _ெப.)
ேசவடிப்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ப்_ஒற்.) $குறு.0.1
பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) தன்ன ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.)
திகெழாளிக்_ெப.(திகெழாளி_ெப.+க்_ஒற்.) $குறு.0.2
குன்றி ேயய்க்கு முடுக்ைகக் குன்றின் $குறு.0.3
ெநஞ்சுபக ெவறிந்த வஞ்சுட ெநடுேவற் $குறு.0.4
ேசவலங் ெகாடிேயான் காப்ப $குறு.0.5
ஏம ைவக ெலய்தின்றா லுலேக $குறு.0.6
ெசங்களம் படக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவுண த் ேதய்த்த $குறு.001.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் அம்பின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டு
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.001.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேசஎய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$குறு.001.3
குருதிப் பூவின் குைலக் காந்தட்ேட $குறு.001.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேத வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அஞ்சிைறத்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $குறு.002.1
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்பாது கண்டது ெமாழிேமா $குறு.002.2
பயிலியது ெகழ; இய நட்பின் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் $குறு.002.3
ெசறி எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அrைவ கூந்தலின் $குறு.002.4
நறியவும் உளேவா ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட .ஒரு.) பூேவ $குறு.002.5
நிலத்தினும் ெபrேத வானினும் உய ந்தன்று $குறு.003.1
ந;rனும் ஆ அளவின்ேற சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.003.2

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகால் குறிஞ்சிப்பூக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.003.3
ெபருந்ேதன் இைழக்கும் நாடெனாடு நட்ேப $குறு.003.4
ேநாம் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ேநாம் என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.004.1
இைம த;ய்ப்பன்ன கண்ண ; _ெப.(கண்ண ; _ெப.) தாங்கி $குறு.004.2
அைமதற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.004.3
அைமவு இல ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாம் என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.004.4
அதுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காம ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.)
$குறு.005.1
வதி குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன் நிழற்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $குறு.005.2
உைட திைரத் திவைல
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) ந; $குறு.005.3
ெமல்லம் புலம்பன் பிrந்ெதன $குறு.005.4
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் பாடு ஒல்லாேவ $குறு.005.5
நள்ெளன்றன்ேற யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ெசால்
அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.006.1
இனிது அடங்கினேர மாக்கள் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இன்று $குறு.006.2
நனந்தைல உலகமும்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.006.3
ஓ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மன்ற துஞ்சாேதேன $குறு.006.4

வில்ேலான் காலன கழேல ெதாடிேயாள் $குறு.007.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி ேமலவும் சிலம்ேப
நல்ேலா _குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ _பட .பன்.) $குறு.007.2
யா ெகால் அளிய தாேம-ஆrய $குறு.007.3
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ஆடு பைறயின் கால் ெபாரக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.007.4
வாைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெநற்று
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.007.5
ேவய் பயில் அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) முன்னிேயாேர $குறு.007.6
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) பழம் $குறு.008.1
பழன வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) கதூஉம் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $குறு.008.2
எம் இல் ெபருெமாழி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம் இல்
$குறு.008.3
ைகயும் காலும் தூக்கத் தூக்கும் $குறு.008.4
ஆடிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால $குறு.008.5
ேமவன ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புதல்வன்_ெப.) தாய்க்ேக $குறு.008.6
யாய் ஆகியேள மாஅேயாேள $குறு.009.1
மைட மாண் ெசப்பில் தமிய
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.009.2
ெபய்யாப் பூவின் ெமய் சாயினேள $குறு.009.3
பாசைட நிவந்த கைணக் கால் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $குறு.009.4

இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
மல்குெதாறும் $குறு.009.5
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) மூழ்கு மகளி _ெப.) கண்ணின் மானும் $குறு.009.6
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
$குறு.009.7
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன் நாணிக் கரப்பாடும்ேம $குறு.009.8
யாய் ஆகியேள விழவு முதலாட்டி $குறு.010.1
பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) ேபால் இணர ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) படீஇய $குறு.010.2
உழவ _ெப.(உழவ _ெப.) வாங்கிய கமழ் பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைனக்
$குறு.010.3
காஞ்சி ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) $குறு.010.4
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருேம $குறு.010.5
ேகாடு ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) இலங்கு வைள
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $குறு.011.1
பாடு இல கலிழும் கண்ெணாடு
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.011.2
ஈங்கு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உைறதலும் உய்குவம் ஆங்ேக $குறு.011.3
எழு இனி-வாழி என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) முனாது $குறு.011.4
குல்ைலக் கண்ணி வடுக முைனயது $குறு.011.5
வல் ேவற் கட்டி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு உம்ப _ெப.(உம்ப _ெப.)
$குறு.011.6
ெமாழி ெபய ேதஎத்த ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$குறு.011.7
வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவருைட நாட்ேட $குறு.011.8

எறும்பி அைளயின் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல் சுைனய $குறு.012.1
உைலக்கல் அன்ன பாைற ஏறி $குறு.012.2
ெகாடு வில் எயின _ெப.(எயின்_ெப.+அ _பட .பன்.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.012.3
கவைலத்து என்ப அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ேத
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $குறு.012.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மற்று அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_பட .ஒரு.) $குறு.012.5
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) கழறும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அழுங்கல் ஊேர $குறு.012.6
மாசு அறக் கழ; இய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபாலப் $குறு.013.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பிண த் துறுகல் $குறு.013.2
ைபதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.013.3
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தந்தனேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.013.4
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஆ ந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குவைளஅம்
கண்ேண $குறு.013.5
அமிழ்து ெபாதி ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) அஞ்ச
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.014.1
வா ந்து இலங்கு ைவ எயிற்றுச்சில் ெமாழி அrைவையப் $குறு.014.2
ெபறுகதில் அம்ம யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெபற்றாங்கு
$குறு.014.3

அறிகதில் அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர மறுகில் $குறு.014.4
நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட .ஒரு.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) எனப் $குறு.014.5
பல்ேலா _ெப.(பல்ேலா _ெப.) கூற யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) நாணுகம்
சிறிேத $குறு.014.6
பைற பட பணிலம் ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைறெகாள்பு $குறு.015.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மூதாலத்துப் ெபாதியில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.015.2
நால் ஊ க் ேகாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி ேபால $குறு.015.3
வாய் ஆகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $குறு.015.4
ேசயிைல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடைலெயாடு
$குறு.015.5
ெதாகுவைள முன்ைக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நட்ேப $குறு.015.6
உள்ளா ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கள்வ $குறு.016.1
ெபான் புைன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெசப்பம் ெகாண்மா $குறு.016.2
உகி _ெப.(உகி _ெப.) நுதி புரட்டும் ஓைச ேபால $குறு.016.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் பல்லி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைண பயிரும்
$குறு.016.4
அம் காற் கள்ளிஅம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $குறு.016.5
மா என மடலும் ஊ ப பூ எனக் $குறு.017.1
குவிமுகிழ் எருக்கங் கண்ணியும் சூடுப $குறு.017.2
மறுகின் ஆ க்கவும் படுப $குறு.017.3
பிறிதும் ஆகுப-காமம் காழ்க்ெகாளிேன $குறு.017.4

ேவரல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேவ ேகாட் பலவின் $குறு.018.1
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நாட ெசவ்விைய ஆகுமதி $குறு.018.2
யா அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அறிந்திசிேனாேர
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.018.3
சிறு ேகாட்டுப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம் தூங்கியாங்கு
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $குறு.018.4
உயி தவச் சிறிது காமேமா ெபrேத $குறு.018.5
எவ்வி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வறுைமய
பாண _ெப.(பாண _ெப.) $குறு.019.1
பூ இல் வறுந்தைல ேபாலப் புல்ெலன்று $குறு.019.2
இைனமதி வாழிய -ெநஞ்ேச மைன மரத்து $குறு.019.3
எல்லுறும் ெமௗவல் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.019.4
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) யாரேளா நமக்ேக
$குறு.019.5
அருளும் அன்பும் ந;க்கி_வி.எச்.(ந;க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) துைண
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.020.1
ெபாருள்வயிற் பிrேவா உரேவா _குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ _பட .பன்)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.020.2
உரேவா _குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ _பட .பன்) உரேவா ஆக $குறு.020.3
மடவம் ஆக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நாேம $குறு.020.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படத்
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
இண இைடயிடுபு $குறு.021.1
ெபான் ெசய் புைன இைழ கட்டிய மகளி _ெப.) $குறு.021.2

கதுப்பின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகான்ைறக் $குறு.021.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கா எனக் கூறினும் $குறு.021.4
யாேனா ேதேறன் அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ெபாய் வழங்கலேர
$குறு.021.5
ந; வா கண்ைண ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.022.1
யாேரா பிrகிற்பவேர சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.022.2
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலம் சுr மராஅத்து
$குறு.022.3
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அம் சிைன
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.022.4
ேதம் ஊ ஒண்ணுதல் நின்ெனாடும் ெசலேவ $குறு.022.5
அகவன்மகேள அகவன்மகேள $குறு.023.1
மனவுக் ேகாப்பு அன்ன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.023.2
அகவன்மகேள பாடுக பாட்ேட $குறு.023.3
இன்னும் பாடுக பாட்ேட-அவ $குறு.023.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாட்ேட $குறு.023.5
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவம்பின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ
யாண _ெப.(யாண _ெப.) $குறு.024.1
என்ைன இன்றியும் கழிவதுெகால்ேலா $குறு.024.2

ஆற்று அயல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு அதவத்து $குறு.024.3
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பழம் ேபாலக் $குறு.024.4
குைழய ெகாடிேயா நாேவ $குறு.024.5
காதல _ெப.(காதல _ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கல்ெலன்றவ்ேவ $குறு.024.6
யாரும் இல்ைல தாேன கள்வன் $குறு.025.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெபாய்ப்பின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன் ெசய்ேகா $குறு.025.2
திைன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அன்ன சிறு பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கால
$குறு.025.3
ஒழுகு ந; ஆரல்
பா க்கும்_ெப.எச்.(பா _வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.025.4
குருகும்_ெப.(குருகு_ெப.+உம்_சாr.) உண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற $குறு.025.5
அரும்பு அற மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $குறு.026.1
ேமக்கு எழு ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
$குறு.026.2
பூக் ெகாய் மகளிrன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.026.3
தகாஅன் ேபாலத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) த;து_ெப.(த;து_ெப.) ெமாழியினும்
$குறு.026.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண் கண்டது ெபாய்க்குவது அன்ேற $குறு.026.5

ேதக் ெகாக்கு அருந்தும் முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுத்துவ வாய் $குறு.026.6
வைர ஆடு வன் பறழ்த் தந்ைதக் $குறு.026.7
கடுவனும் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட .ஒரு.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிேயாைனேய $குறு.026.8
கன்றும் உண்ணாது_எதி .ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
கலத்தினும் படாது $குறு.027.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) பால்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உக்காஅங்கு $குறு.027.2
எனக்கும் ஆகாது_எதி .ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ைனக்கும் உதவாது $குறு.027.3
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) உண ;இய ேவண்டும் $குறு.027.4
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) என் மாைமக் கவிேன
$குறு.027.5
முட்டுேவன்ெகால் தாக்குேவன்ெகால் $குறு.028.1
ஓேரன் யானும் ஓ ெபற்றி ேமலிட்டு $குறு.028.2
ஆஅ ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனக் கூவுேவன்ெகால் $குறு.028.3
அலமரல் அைசவளி அைலப்ப என் $குறு.028.4
உயவு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ க்ேக $குறு.028.5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) உைர
தாஅய் $குறு.029.1
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந; க்கு ஏற்ற பசுங்கலம் ேபால
$குறு.029.2

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தாங்கா ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.029.3
அrது அவாவுற்றைன-ெநஞ்ேச நன்றும் $குறு.029.4
ெபrதால் அம்ம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உய
ேகாட்டு $குறு.029.5
மகவுைட மந்தி ேபால $குறு.029.6
அகன் உறத் தழ; இக் ேகட்குந ப் ெபறிேன $குறு.029.7
ேகட்டிசின்_ஏவ.(ேகள்_வி.+இசின்_முன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அல்கல் $குறு.030.1
ெபாய்வலாளன் ெமய் உற மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.030.2
வாய்த் தைகப் ெபாய்க் கனா_ெப.(கனா_ெப.) மருட்ட ஏற்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.030.3
அமளி ைதவந்தனேன குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $குறு.030.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு மலrன் சாஅய்த் $குறு.030.5
தமிெயன் மன்ற அளிெயன்_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+என்-தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.030.6
மள்ள குழ; இய விழவினானும் $குறு.031.1
மகளி _ெப.) தழ; இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துணங்ைகயானும் $குறு.031.2
யாண்டும் காேணன் மாண் தக்ேகாைன $குறு.031.3
யானும் ஓ ஆடுகள மகேள என் ைகக் $குறு.031.4
ேகாடு ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) இலங்கு வைள
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.031.5

பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு குrசிலும் ஓ ஆடுகள மகேன $குறு.031.6
காைலயும் பகலும் ைகயறு மாைலயும் $குறு.032.1
ஊ துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $குறு.032.2
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைட ெதrயின் ெபாய்ேய காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$குறு.032.3
மா என மடெலாடு மறுகில் ேதான்றித் $குறு.032.4
ெதற்ெறனத் தூற்றலும் பழிேய $குறு.032.5
வாழ்தலும் பழிேய-பிrவு தைலவrேன $குறு.032.6
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ஓ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மாணாக்கன் $குறு.033.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) என்னன்ெகால்ேலா
$குறு.033.2
இரந்தூண் நிரம்பா ேமனிெயாடு $குறு.033.3
விருந்தின் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசம்மலேன $குறு.033.4
ஒறுப்ப ஓவல மறுப்பத் ேதறல $குறு.034.1
தமிய உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) இன்றாய் $குறு.034.2
இனியது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்புறுக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர $குறு.034.3
முனாஅது யாைனயங்குருகின் கானல்_அம் ெபருந்ேதாடு $குறு.034.4
அட்ட மள்ள ஆ ப்பு இைச ெவரூஉம் $குறு.034.5
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) மரந்ைத அன்ன எம் $குறு.034.6

குைழ விளங்கு ஆய் நுதற் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) அவேன
$குறு.034.7
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல மன்ற எம் கண்ேண-நாள் ேந பு $குறு.035.1
சிைனப் பசும்பாம்பின் சூல் முதி ப்பன்ன $குறு.035.2
கைனத்த கரும்பின் கூம்பு ெபாதி
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.035.3
நுண் உைற அழிதுளி தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.035.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வரல் வாைடயும் பிrந்திசிேனா க்கு அழேல
$குறு.035.5
துறுகல் அயலது மாைண மாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $குறு.036.1
துஞ்சு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இவரும் குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.036.2
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) களன் ஆக ந;யெலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என $குறு.036.3
நற்ேறாள் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற
மற்று-அவன் $குறு.036.4
தாவா வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) உைரத்தது $குறு.036.5
ேநாேயா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயினாேன
$குறு.036.6
நைச ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடய நல்கலும் நல்குவ $குறு.037.1
பிடி பசி கைளஇய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$குறு.037.2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.)
ெபாளிக்கும் $குறு.037.3

அன்பின ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $குறு.037.4
கான மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அைற ஈன் முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.)
$குறு.038.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஆடு முசுவின் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.)
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.038.2
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) என்றும் $குறு.038.3
நன்றுமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உண்கண் $குறு.038.4
ந;ெராடு ஓராங்குத் தணப்ப $குறு.038.5
உள்ளாது ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வல்லுேவா க்ேக $குறு.038.6
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாங்க ப் ேபாந்ெதன
$குறு.039.1
ெநற்று விைள உழிஞ்சில் வற்றல் ஆ க்கும் $குறு.039.2
மைலயுைட அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) என்ப-நம்
$குறு.039.3
முைலயிைட முனிந _ெசாந்ஜு.(முனி_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $குறு.039.4
யாயும் ஞாயும் யா ஆகியேரா $குறு.040.1
எந்ைதயும் நுந்ைதயும் எம் முைறக் ேகளி $குறு.040.2
யானும் ந;யும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி அறிதும் $குறு.040.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புலப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந;
ேபால $குறு.040.4
அன்புைட ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தாம் கலந்தனேவ $குறு.040.5

காதல _ெப.(காதல _ெப.) உைழய ஆகப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.041.1
சாறு ெகாள் ஊrன்_நி.எச்.(ஊ _வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) புகல்ேவன் மன்ற
$குறு.041.2
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) நண்ணிய அம் குடிச் சீ றூ $குறு.041.3
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேபாகிய அணில் ஆடு முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$குறு.041.4
புலப்பில் ேபாலப் புல்ெலன்று $குறு.041.5
அலப்ெபன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற $குறு.041.6
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஒழிவதுஆயினும்-யாமத்துக் $குறு.042.1
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழ்ந்ெதன
;
அருவி $குறு.042.2
விடரகத்து இயம்பும் நாட எம் $குறு.042.3
ெதாட பும் ேதயுேமா நின்வயினாேன $குறு.042.4
ெசல்வா அல்ல என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இகழ்ந்தனேன
$குறு.043.1
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) இகழ்ந்தனேர
$குறு.043.2
ஆயிைட இரு ேப ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
$குறு.043.3
நல்_அராக் கதுவியாங்கு என் $குறு.043.4
அல்லல் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அலமலக்குறுேம $குறு.043.5
காேல பr தப்பினேவ கண்ேண $குறு.044.1

ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
இழந்தனேவ $குறு.044.2
அகல் இரு விசும்பின் மீ னினும் $குறு.044.3
பலேர மன்ற இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்துப் பிறேர $குறு.044.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடுந் ேத பண்ணி $குறு.045.1
வால் இைழ மகளி த் தழ; இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.045.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) எல்லினன்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என $குறு.045.3
மறுவரும் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தாேய $குறு.045.4
ெதறுவது_ெதா.ெப.(ெதறு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அம்ம
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைணப் பிறத்தல்ேல $குறு.045.5
ஆம்பற் பூவின் சாம்பல் அன்ன $குறு.046.1
கூம்பிய_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிறக மைன உைற
குrஇ $குறு.046.2
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.)
$குறு.046.3
எருவின் நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) குைடவன ஆடி $குறு.046.4
இல் இைறப் பள்ளித் தம் பிள்ைளெயாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.046.5
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலயும் புலம்பும் $குறு.046.6
இன்றுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ேட $குறு.046.7
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ உகு
;
துறுகல்
$குறு.047.1

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலிக் குருைளயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்டிைட
$குறு.047.2
எல்லி வருந _ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.) களவிற்கு
$குறு.047.3
நல்ைல அல்ைல-ெநடு ெவண்ணிலேவ $குறு.047.4
தாதின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $குறு.048.1
காைல_ெப.(காைல_ெப.)
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகயாறு ஓம்பு
என $குறு.048.2
ஓைர ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) கூறக் ேகட்டும் $குறு.048.3
இன்ன பண்பின் இைன ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உழக்கும் $குறு.048.4
நன்னுதல் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
ந;ங்க_குைற.எச்.(ந;ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ன $குறு.048.5
நைச ஆகு பண்பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் $குறு.048.6
இைசயாதுெகால்ேலா காதல _ெப.(காதல _ெப.) தமக்ேக $குறு.048.7
அணிற் பல் அன்ன ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) முதி முண்டகத்து $குறு.049.1
மணிக் ேகழ் அன்ன மா ந; ச் ேச ப்ப $குறு.049.2
இம்ைம மாறி மறுைம ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$குறு.049.3
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) ஆகிய எம் கணவைன $குறு.049.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆகிய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேந பவேள $குறு.049.5
ஐயவி அன்ன சிறு வ ;ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $குறு.050.1

ெசவ்வி மருதின் ெசம்மெலாடு தாஅய்த் $குறு.050.2
துைற அணிந்தன்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ஊேர இைற
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.050.3
இலங்கு வைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாஅய்ப்
$குறு.050.4
புலம்பு அணிந்தன்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.050.5
கூன் முள்_ெப.(முள்_ெப.) முண்டகக் கூ ம் பனி மா மல $குறு.051.1
நூல் அறு முத்தின் காெலாடு பாறித் $குறு.051.2
துைறெதாறும்
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூ
மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேச ப்பைன $குறு.051.3
யானும் காதெலன் யாயும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெவய்யள் $குறு.051.4
எந்ைதயும் ெகாடீஇய ேவண்டும் $குறு.051.5
அம்பல் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவெனாடு
ெமாழிேம $குறு.051.6
ஆ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மிதித்த ந; திகழ்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $குறு.052.1
சூ நைசந்தைனையயாய் நடுங்கல் கண்ேட $குறு.052.2
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.) $குறு.052.3
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $குறு.052.4
பrந்தெனன் அல்ெலேனா இைறஇைற
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.052.5

எம் அணங்கினேவ-மகிழ்ந முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $குறு.053.1
நைன முதி புன்கின் பூத் தாழ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $குறு.053.2
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) புைனந்த ெவறி அய களம்ெதாறும் $குறு.053.3
ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாr
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன $குறு.053.4
எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) நண்ணிய எம் ஊ வியன் துைற $குறு.053.5
ேந இைற முன்ைக பற்றி $குறு.053.6
சூரரமகளிேராடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சூேள
$குறு.053.7
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஈண்ைடேயேன என் நலேன
$குறு.054.1
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) காவல _ெப.(காவல்_ெப.+அ _பட .பன்.) கவண் ஒலி
ெவrஇக் $குறு.054.2
கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைக விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) $குறு.054.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி தூண்டிலின்
நிவக்கும்_ெப.எச்.(நிவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.054.4
கானக நாடெனாடு ஆண்டு ஒழிந்தன்ேற $குறு.054.5
மாக் கழி மணி_ெப.(மணி_ெப.) பூக்
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூத் திைரப் $குறு.055.1
ெபாங்கு பிதி த் துவைலெயாடு மங்குல்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.055.2
ைகயற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைதவரல்
ஊைதெயாடு $குறு.055.3

இன்னா உைறயுட்டு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.055.4
சில் நாட்டு அம்ம-இச் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $குறு.055.5
ேவட்டச் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) கிைளத்தூண் மிச்சில் $குறு.056.1
குளவி ெமாய்த்த அழுகற் சில் ந; $குறு.056.2
வைளயுைடக் ைகயள் எம்ெமாடு உணஇய
;
$குறு.056.3
வருகதில் அம்ம தாேன $குறு.056.4
அளியேளா அளியள் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அம ந்ேதாேள $குறு.056.5
பூ இைடப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன $குறு.057.1
ந; உைற மகன்றிற் புண ச்சி_ெப.(புண ச்சி_ெப.) ேபாலப் $குறு.057.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அrது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டாக் காமெமாடு
$குறு.057.3
உடன் உயி ேபாகுகதில்ல கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.057.4
இருேவம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.057.5
ஒருேவம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ைம
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உயற்ேக $குறு.057.6
இடிக்கும் ேகளி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குைற ஆக $குறு.058.1
நிறுக்கல் ஆற்றிேனா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மன் தில்ல $குறு.058.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) காயும் ெவவ் அைற மருங்கில் $குறு.058.3
ைக இல் ஊமன் கண்ணின்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.058.4

ெவண்ெணய் உணங்கல் ேபாலப் $குறு.058.5
பரந்தன்று இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேநான்று ெகாளற்கு அrேத $குறு.058.6
பதைலப் பாணிப் பrசில ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $குறு.059.1
அதைலக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) அகல் வாய்க் குண்டு
சுைனக் $குறு.059.2
குவைளெயாடு ெபாதிந்த குளவி நாறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $குறு.059.3
தவ்ெவன மறப்பேரா-மற்ேற முயலவும் $குறு.059.4
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பல
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $குறு.059.5
நிரம்பா ஆகலின் ந;டேலா இன்ேற $குறு.059.6
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தாட் கூதளி
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
வைரப் $குறு.060.1
ெபருந்ேதன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருந்ங்
கால் முடவன் $குறு.060.2
உட்ைகச் சிறு குைட ேகாலி கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.060.3
சுட்டுபு நக்கியாங்கு காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.060.4
நல்கா நயவா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$குறு.060.5
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிேத $குறு.060.6
தச்சன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு மா ைவயம்
$குறு.061.1

ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்புறாஅ _ஆயினும்
ைகயின் $குறு.061.2
ஈ த்து இன்புறூஉம் இைளேயா ேபால $குறு.061.3
உற்று இன்புேறஎம்_ஆயினும் நற்ேறா ப் $குறு.061.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.061.5
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்புற்றெனம் ெசறிந்தன
வைளேய $குறு.061.6
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) எதி முைகப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) வ ;
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $குறு.062.1
நாறு இதழ்க் குவைளெயாடு இைடயிடுபு
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.062.2
ஐது ெதாைட மாண்ட ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபால $குறு.062.3
நறிய நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட .ஒரு.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$குறு.062.4
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிேத $குறு.062.5
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்ேலா க்கு இல் எனச் $குறு.063.1
ெசய் விைன ைகம்மிக எண்ணுதி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைனக்கு
$குறு.063.2
அம் மா அrைவயும் வருேமா $குறு.063.3
எம்ைம உய்த்திேயா உைரத்திசின் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$குறு.063.4
பல் ஆ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிக்கு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்ெதன $குறு.064.1

புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.064.2
மடக் கண் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) அலம்வந்தன்ன $குறு.064.3
ேநாேயம் ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்தும் $குறு.064.4
ேசய ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டநூேர $குறு.064.5
வன் பரற் ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரைல
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $குறு.065.1
இன்புறு துைணெயாடு மறுவந்து
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.065.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட .ஒரு.+ஏ_சாr.)
தளி தரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா $குறு.065.3
வாராது உைறயுந வரல் நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.065.4
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்திேரா எனேவ
$குறு.065.5
மடவமன்ற தடவு நிைலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $குறு.066.1
கல் பிறங்கு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.) கூறிய $குறு.066.2
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) வாராஅளைவ ெநrதரக் $குறு.066.3
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ேச ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இண ஊழ்த்த $குறு.066.4
வம்ப மாrையக் கா என மதித்ேத $குறு.066.5

உள்ளா ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
$குறு.067.1
வைள வாய்க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவப்ப
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழம் $குறு.067.2
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நுைழப்பான் நுதி மாண் வள்
உகி ப் $குறு.067.3
ெபாலங் கல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.067.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கr கள்ளிஅம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர
$குறு.067.5
பூழ்க் கால் அன்ன ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் உழுந்தின் $குறு.068.1
ஊழ்ப்படு முது காய் உைழயினம்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.068.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) த; க்கும்
$குறு.068.3
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது இல்ைல அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா ேப_ெப.(மா பு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.068.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கட் தாக் கைல ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிறிது
உற்ெறன $குறு.069.1
ைகம்ைம உய்யாக் காம _ெப.(காம _ெப.) மந்தி $குறு.069.2
கல்லா வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) கிைளமுதல் ேச த்தி $குறு.069.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர அடுக்கத்துப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ெசகுக்கும்
$குறு.069.4
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நாட நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $குறு.069.5

வாரல் வாழிேயா வருந்துதும் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$குறு.069.6
ஒடுங்கு ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ஓதி ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதற் குறுமகள்
$குறு.070.1
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ந;ரள் ஆ அணங்கினேள
$குறு.070.2
இைனயள் என்று அவட் புைன அளவு
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+என்_தன்.ஒரு.) $குறு.070.3
சில ெமல்லியேவ கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $குறு.070.4
அைன ெமல்லியல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முயங்குங்காேல $குறு.070.5
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) எனின் மருந்ேத ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எனின்
ைவப்ேப $குறு.071.1
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் அம்
பகட்டு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $குறு.071.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நுணுகிய நுசுப்பின்
$குறு.071.3
கல் ெகழு கானவ _ெப.(கானம்_ெப.+அ _பட .பன்.) நல்குறு மகேள $குறு.071.4
பூ ஒத்து அலமரும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏ ஒத்து
$குறு.072.1
எல்லாரும் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தனேவ $குறு.072.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழித்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மா மைலப் $குறு.072.3
பrஇ வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $குறு.072.4

குrஇ ஓப்புவாள் ெபரு மைழக் கண்ேண $குறு.072.5
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) மா ேப_ெப.(மா பு_ெப.+ஏ_சாr.) ெவய்ையயால்
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $குறு.073.1
அழியல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நன்னன் $குறு.073.2
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மா
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாட்பில் ேபாக்கிய
$குறு.073.3
ஒன்றுெமாழிக் ேகாச ேபால $குறு.073.4
வன்கட் சூழ்ச்சியும் ேவண்டுமால் சிறிேத $குறு.073.5
விட்ட குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) விைசப்பின் அன்ன $குறு.074.1
விசும்பு ேதாய் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கைழக் குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.074.2
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தற் பட ந்தைம
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆன்_பட .ஒரு.) தானும்
$குறு.074.3
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஆேனறு ேபாலச் $குறு.074.4
சாயினன் என்ப-நம் மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நயந்ேத $குறு.074.5
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) கண்டைனேயா கண்டா க் ேகட்டைனேயா $குறு.075.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நைசயினம் ெமாழிேமா $குறு.075.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேசாைண
படியும் $குறு.075.3
ெபான் மலி பாடலி ெபற;இய $குறு.075.4
யா வாய்க் ேகட்டைன காதல _ெப.(காதல _ெப.) வரேவ $குறு.075.5

கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுச் $குறு.076.1
ெசல்ப என்பேவா கல் வைர மா ப $குறு.076.2
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேசம்பின் அலங்கல் வள் இைல
$குறு.076.3
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றுச் ெசவியின் மானத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.076.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வரல் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) தூக்கும் $குறு.076.5
கடும் பனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) நடுங்கு அஞ உறேவ $குறு.076.6
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாவதும் $குறு.077.1
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) எனின் தவேறா இலேவ-ெவஞ்
சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.077.2
உலந்த வம்பல உவல் இடு பதுக்ைக $குறு.077.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைனக்கு இடு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.077.4
அrய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெசன்ேறா க்கு $குறு.077.5
எளிய ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.077.6
ெபரு வைர மிைசயது ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவி $குறு.078.1
முதுவாய்க் ேகாடிய முழவின் ததும்பி $குறு.078.2
சிலம்பின் இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இலங்கு மைல ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $குறு.078.3
ேநாதக்கன்ேற-காமம் யாவதும் $குறு.078.4

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உணரா மாட்டும் $குறு.078.5
ெசன்ேற
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபைதைமத்ேத $குறு.078.6
கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேதால்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட $குறு.079.1
ெபாrதாள் ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன $குறு.079.2
அலங்கல் உலைவ ஏறி ஒய்ெயனப் $குறு.079.3
புலம்பு தரு குரல புறவுப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பயிரும் $குறு.079.4
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) நண்ணிய அம் குடிச் சீ றூ ச் $குறு.079.5
ேச ந்தன ெகால்ேலா தாேம-யாம் தமக்கு $குறு.079.6
ஒல்ேலம்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ண_இ.கா.+ண_எதி .ம.+எம்_தன்.பன்.) என்ற
தப்பற்குச் $குறு.079.7
ெசால்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகல்
வல்லுேவாேர $குறு.079.8
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) முழு ெநறி அைடச்சி
$குறு.080.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
துைற விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.080.2
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அய கம்
ேசறும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
$குறு.080.3
அஞ்சுவது உைடயளாயின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா $குறு.080.4

நுகம் பட
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழினி $குறு.080.5
முைன ஆன் ெபரு நிைர ேபால $குறு.080.6
கிைளெயாடு காக்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாழுநன்
மா ேப_ெப.(மா பு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.080.7
இவேள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெசால் ேதறி
$குறு.081.1
பசு_ெப.(பசு_ெப.) நைன ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) பல் சிைன
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறப் $குறு.081.2
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்புமா உைடயள்
$குறு.081.3
உதுக் காண் ெதய்ய உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டும் $குறு.081.4
நிலவும் இருளும் ேபாலப் புலவுத் திைரக் $குறு.081.5
கடலும் கானலும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.081.6
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) தாழ் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) எம் சிறு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $குறு.081.7
வா உறு வண கதுப்பு உளr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேச பு $குறு.082.1
அழாஅல் என்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் துைடப்பா $குறு.082.2
யா ஆகுவ ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.082.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) சிறு திைன
மறுகால் $குறு.082.4

ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அவைர
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.082.5
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) வாராேதாேர
$குறு.082.6
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அமிழ்தம் ஆ பதம் ஆகப் $குறு.083.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெபற;இயேரா
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $குறு.083.2
தம் இல் தமது உண்டன்ன சிைனெதாறும் $குறு.083.3
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) பழம்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பலவின் $குறு.083.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாடைன வரும் என்ேறாேள $குறு.083.5
ெபய த்தெனன் முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விய த்தெனன் என்றனள் $குறு.084.1
இனி அறிந்ேதன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) துனி ஆகுதேல $குறு.084.2
கழல்ெதாடி ஆஅய் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவழ் ெபாதியில் $குறு.084.3
ேவங்ைகயும் காந்தளும் நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.084.4
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) மலrனும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தண்ணியேள
$குறு.084.5
யாrனும் இனியன் ேப அன்பினேன $குறு.085.1
உள்ளூ க் குrஇத் துள்ளுநைடச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $குறு.085.2
சூல் முதி ேபைடக்கு ஈனில் இைழஇய $குறு.085.3
ேதம் ெபாதிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) கைழக் கரும்பின் $குறு.085.4

நாறா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ ெகாழுதும் $குறு.085.5
யாண _ெப.(யாண _ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
வாேய $குறு.085.6
சிைற பனி உைடந்த ேசயr மைழக் கண் $குறு.086.1
ெபாைற அரு ேநாெயாடு புலம்பு அைலக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.086.2
பிறரும் ேகட்குந உள ெகால் உைற
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.086.3
ஊைத தூற்றும் கூதி _ெப.(கூதி _ெப.) யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$குறு.086.4
ஆன் நுளம்பு உலம்புெதாறு உளம்பும் $குறு.086.5
நா_ெப.(நா_ெப.) நவில் ெகாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நல்கூ குரேல $குறு.086.6
மன்ற மராஅத்த ேபஎம் முதி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $குறு.087.1
ெகாடிேயா த் ெதறூஉம் என்ப யாவதும் $குறு.087.2
ெகாடிய அல்ல எம் குன்று ெகழு நாட $குறு.087.3
பைசஇப் பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட .ஒரு.)
நுதேல $குறு.087.4
ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெஞகிழ்ந்தன்று தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.087.5
ஒலி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.088.1
சிறு கட் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) வயப்
புலி_ெப.(புலி_ெப.) தாக்கித் $குறு.088.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முரண் ெசால்லும் துன்
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.088.3

நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வருதலும் வரூஉம் $குறு.088.4
வடு நாணலேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாேம $குறு.088.5
பா அடி உரல பகுவாய் வள்ைள $குறு.089.1
ஏதில் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப $குறு.089.2
அழிவது எவன்ெகால் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ஊ க்ேக $குறு.089.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூண் ெபாைறயன் ேபஎம் முதி ெகால்லிக்
$குறு.089.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கட் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) குடவைர
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.089.5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன இம் $குறு.089.6
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) குறுமகள் பாடினள் குறிேன
$குறு.089.7
எற்ேறா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) முற்றுபு $குறு.090.1
கறி வள அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) இரவில்
முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.090.2
மங்குல் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழ்ந்ெதன
;
ெபாங்கு மயி க் $குறு.090.3
கைல ெதாட இழுக்கிய பூ நாறு பலவுக் கனி $குறு.090.4
வைர இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி உண்துைறத் தரூஉம் $குறு.090.5
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.090.6
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாய்த்தும் சால்பு
ஈன்றன்ேற $குறு.090.7
அrல் பவ ப் பிரம்பின் வrப் புற விைள கனி $குறு.091.1

குண்டு ந; இலஞ்சிக் ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) கதூஉம் $குறு.091.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெபண்டிைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.091.3
பல ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநஞ்சில் படேர $குறு.091.4
ஓவாது ஈயும் மாr_ெப.(மாr.) வண் ைக $குறு.091.5
கடும் பகட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத அஞ்சி
$குறு.091.6
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) முைன இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஊ ேபாலச் $குறு.091.7
சில ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாேள $குறு.091.8
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) பட்ட அகல் வாய்
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.092.1
அளியதாேம-ெகாடுஞ் சிைறப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $குறு.092.2
இைற உற ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி அயல்
மராஅத்த $குறு.092.3
பிள்ைள உள்வாய்ச் ெசrஇய $குறு.092.4
இைர ெகாண்டைமயின் விைரயுமால் ெசலேவ $குறு.092.5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மிகச் சாஅய் $குறு.093.1
இன் உயி கழியினும் உைரயல் அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $குறு.093.2
அன்ைனயும் அத்தனும் அல்லேரா $குறு.093.3

புலவி அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எவேனா அன்பிலங்கைடேய
$குறு.093.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாrப் ேபைதப்
பித்திகத்து $குறு.094.1
அரும்ேப முன்னும் மிகச் சிவந்தனேவ $குறு.094.2
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) மருள்ெவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பானாள் $குறு.094.3
இன்னும் தமிய ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெபய த்தும்
$குறு.094.4
என் ஆகுவ ெகால் பிrந்திசிேனாேர $குறு.094.5
அருவி மா மைலத் தத்தக் $குறு.094.6
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழச் சிைலதரும் குரேல $குறு.094.7
மால் வைர இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூ
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி $குறு.095.1
கல் முைகத் ததும்பும் பல் மல ச் சாரற் $குறு.095.2
சிறுகுடிக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட்
குறுமகள் $குறு.095.3
ந; ஓரன்ன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $குறு.095.4
த; ஓரன்ன என் உரன் அவித்தன்ேற $குறு.095.5
அருவி ேவங்ைகப் ெபரு மைல நாடற்கு $குறு.096.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன் ெசய்ேகா என்றி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $குறு.096.2
நைக என உணேரன்_ஆயின் $குறு.096.3
என் ஆகுைவெகால் நன்னுதல் ந;ேய $குறு.096.4

யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஈண்ைடேயேன என் நலேன
$குறு.097.1
ஆனா ேநாெயாடு கானலஃேத $குறு.097.2
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) தம் ஊராேன $குறு.097.3
மைற அல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்றத்தஃேத
$குறு.097.4
இன்னள் ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட .ஒரு.) நன்னுதல்
என்று அவ த் $குறு.098.1
துன்னச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசப்புந ப்
ெபறிேன $குறு.098.2
நன்றுமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
$குறு.098.3
ந; வா ைபம் புதற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.098.4
மாrப் பீரத்து_ெப.(பீரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல சில ெகாண்ேட $குறு.098.5
உள்ளிெனன் அல்ெலேனா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உள்ளி
$குறு.099.1
நிைனந்தெனன் அல்ெலேனா ெபrேத
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.099.2

மருண்டெனன்_வி.மு.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.
) அல்ெலேனா உலகத்துப் பண்ேப $குறு.099.3
ந;டிய_ெப.எச்.(ந;டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராஅத்த ேகாடு ேதாய் மலி
நிைற $குறு.099.4
இைறத்து உணச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அற்றாங்கு $குறு.099.5

அைனப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஈண்டு
கைடக்ெகாளேவ $குறு.099.6
அருவிப் பரப்பின் ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) வித்திப் $குறு.100.1
பரு இைலக் குளவிெயாடு பசு_ெப.(பசு_ெப.) மரல் கட்கும் $குறு.100.2
காந்தள்_அம் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சிறுகுடி பசித்ெதன
$குறு.100.3
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண்
ேவழத்துக்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+க்_ஒற்.) ேகாடு ெநாடுத்து
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.100.4
வல்வில் ஓr ெகால்லிக் குடவைரப் $குறு.100.5
பாைவயின் மடவந்தனேள $குறு.100.6
மணத்தற்கு அrய பைணப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.100.7
விrதிைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைளஇய
உலகமும் $குறு.101.1
அrது ெபறு சிறப்பின் புத்ேதள்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.101.2
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) தூக்கின் சீ சாலாேவ $குறு.101.3
பூப் ேபால் உண்கண் ெபான் ேபால் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $குறு.101.4
மாண் வr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) குறுமகள் $குறு.101.5
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாறுபடூஉம் ைவகெலாடு எமக்ேக $குறு.101.6
உள்ளின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேவேம உள்ளாது $குறு.102.1
இருப்பின் எம் அளைவத்து அன்ேற வருத்தி $குறு.102.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய்வற்ேற காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $குறு.102.3
சான்ேறா அல்ல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மrஇேயாேர $குறு.102.4

கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெதாடுத்த நடுங்கு அஞ
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $குறு.103.1
கவி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அன்ன தூவி ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
$குறு.103.2
இைர ேத நாைரக்கு எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ஆகத் $குறு.103.3
தூஉம் துவைலத் துய கூ வாைடயும் $குறு.103.4
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) ேபால்வ
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.103.5
வாேழன் ேபால்வல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.103.6
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.104.1
நூல் அறு முத்தின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சித உைறப்ப $குறு.104.2
தாளித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பவ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆ
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.104.3
பனி படு நாேள பிrந்தன $குறு.104.4
பிrயும் நாளும் பல ஆகுபேவ $குறு.104.5
புனவன் துடைவப் ெபான் ேபால் சிறு திைனக் $குறு.105.1
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட ெசழுங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $குறு.105.2
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆடுமகள் $குறு.105.3
ெவறி உறு வனப்பின் ெவய்துற்று நடுங்கும் $குறு.105.4
சூ மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.105.5
ந; மலி கண்ெணாடு நிைனப்பு ஆகின்ேற $குறு.105.6

புல்_ெப.(புல்_ெப.) வழ்
; இற்றிக் கல் இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவ $குறு.106.1
வைர இழி_வி.(இழி_வி.) அருவியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.106.2
த;து_ெப.(த;து_ெப.) இல் ெநஞ்சத்துக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $குறு.106.3
வந்தன்று-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாமும் $குறு.106.4
ெநய் ெபய் த;யின் எதி ெகாண்டு $குறு.106.5
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மணந்தைனயம் என விடுகம் தூேத $குறு.106.6
குவி இண த் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ அன்ன $குறு.107.1
ெதாகு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநற்றிக் கணம்ெகாள் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$குறு.107.2
நள்ளிருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல் எலி
பா க்கும்_ெப.எச்.(பா _வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.107.3
பிள்ைள ெவருகிற்கு அல்குஇைர
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.107.4
கடு நைவப் படீஇயேரா ந;ேய-ெநடு ந; $குறு.107.5
யாண _ெப.(யாண _ெப.) ஊரெனாடு
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.107.6
ஏம இன் துயில் எடுப்பிேயாேய $குறு.107.7
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விைளயாடும் குன்று ேச சிறுகுடிக் $குறு.108.1
கறைவ கன்றுவயின் படர புறவில் $குறு.108.2

பாசிைல முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ஆசு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூச்
$குறு.108.3
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசவ்வி
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட .ஒரு.)
$குறு.108.4
உய்ேயன் ேபால்வல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.108.5
முட் கால் இறவின் முடங்கு புறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள
$குறு.109.1
புணr_ெப.(புணr_ெப.) இகுதிைர தரூஉம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
$குறு.109.2
புணrய இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்றும்
$குறு.109.3
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட .ஒரு.) மன்ேனா
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதற் கவிேன $குறு.109.4
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வrனும்
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $குறு.110.1
யா ஆகியேரா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந;ர $குறு.110.2
ந;லப் ைபம் ேபாது உளr புதல $குறு.110.3
பீலி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாறிக் கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.110.4
நுண் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஈங்ைகச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அரும்பு ஊழ்த்த
$குறு.110.5
வண்ணத் துய்ம் மல உதிர தண்ெணன்று $குறு.110.6
இன்னாது எறிதரும் வாைடெயாடு $குறு.110.7

என் ஆயினள்ெகால் என்னாேதாேர $குறு.110.8
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $குறு.111.1
ெவன்றி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) என்னும் அன்ைனயும்
$குறு.111.2
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என உணரும்_ஆயின் ஆயிைடக் $குறு.111.3
கூைழ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடிக் ைக கரந்தன்ன $குறு.111.4
ேகழ் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துறுகல் ெகழு மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.111.5
வல்ேல வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $குறு.111.6
இல்ேலா ெபரு நைக காணிய சிறிேத $குறு.111.7
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) அஞ்சின் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) எய்க்கும்
$குறு.112.1
எள் அற விடிேன உள்ளது நாேண $குறு.112.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முrந்து
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) படாஅ $குறு.112.3
நாருைட ஒசியல் அற்ேற $குறு.112.4
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) உண்ட என்
நலேன $குறு.112.5
ஊ க்கும் அணித்ேத ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ெபாய்ைகக்குச் $குறு.113.1
ேசய்த்தும் அன்ேற சிறு கான்யாேற $குறு.113.2

இைர ேத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) அல்லது
யாவதும் $குறு.113.3
துன்னல் ேபாகின்றால் ெபாழிேல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எம் $குறு.113.4
கூைழக்கு எருமணம் ெகாண கம் ேசறும் $குறு.113.5
ஆண்டும் வருகுவள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபைதேய $குறு.113.6
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) பரப்பில் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) கிடப்பி
$குறு.114.1
நின்குறி
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) இயல்
ேத க் ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $குறு.114.2
ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியங்ெகாண்ேமா-அல்கலும்
$குறு.114.3
ஆரல் அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயிற்ற $குறு.114.4
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நுதேல $குறு.114.5
ெபரு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆற்றின் ேபணாரும் உளேர $குறு.115.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உைடயள்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) புr மாண்டு $குறு.115.2
புலவி த;ர_குைற.எச்.(த; _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளிமதி-இைல கவ பு
$குறு.115.3
ஆடு அைம ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$குறு.115.4
ெமன்நைட மைரயா துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.115.5

நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைல நாட நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அலது
இலேள $குறு.115.6
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறேவாள் ேதம் பாய்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.116.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ேசாழ _ெப.(ேசாழ _ெப.) உறந்ைதப்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $குறு.116.2
நுண் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வா ந்தன்ன $குறு.116.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியவ்ேவ நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்ணியேவ
$குறு.116.4
மாr_ெப.(மாr.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அன்ன ெகாக்கின் $குறு.117.1
பா வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ெஞண்டு $குறு.117.2
கண்டல் ேவ அைளச் ெசlஇய _குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய _குைற.எச்.குறி.)
அண்ட $குறு.117.3
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அr எருத்தின் கதழும் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
$குறு.117.4
சிறியவும் உள ஈண்டு விைலஞ ைகவைளேய $குறு.117.6
புள்ளும் மாவும் புலம்ெபாடு வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.118.1
நள்ெளன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நா _ெப.(நா _ெப.)
இல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.118.2
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) புகு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அைடப்பக் கடவுந
$குறு.118.3
வருவ ; உள ;ேரா எனவும் $குறு.118.4
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $குறு.118.5

சிறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அரவின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வrக்
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) $குறு.119.1
கான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அணங்கியா அங்கு $குறு.119.2
இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) முைள
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றள் $குறு.119.3
வைளயுைடக் ைகயள்-எம் அணங்கிேயாேள $குறு.119.4
இல்ேலான் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) காமுற்றாஅங்கு $குறு.120.1
அrது ேவட்டைனயால்-ெநஞ்ேச காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $குறு.120.2
நல்லள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப._அள்_பட .ஒரு.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்தாங்கு $குறு.120.3
அrயள் ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறியாேதாேய
$குறு.120.4
ெமய்ேய வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி-சாரல்
$குறு.121.1
ைமப் பட்டன்ன மா முக முசுக்கைல $குறு.121.2
ஆற்றப் பாயாத் தப்பல்_ெதா.ெப.(தப்பு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏற்ற $குறு.121.3
ேகாட்ெடாடு ேபாகியாங்கு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$குறு.121.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) குறி வாயாத் தப்பற்குத் $குறு.121.5
தாம் பசந்தன _வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.) என்
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.121.6
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால் ெகாக்கின் புன் புறத்தன்ன $குறு.122.1
குண்டு ந; ஆம்பலும் கூம்பின இனிேய $குறு.122.2
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
வாழிேயா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.122.3

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அன்ேற கங்குலும்
உைடத்ேத $குறு.122.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திணிந்தன்ன ஈ ந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெகாழு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $குறு.123.1
நிலவுக் குவித்தன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $குறு.123.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப் புன்ைனப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.123.3
இன்னும் வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) வரூஉம்
$குறு.123.4
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேவட்டத்து என்ைனய திமிேல $குறு.123.5
உமண ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கின் அகன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $குறு.124.1
ஊ பாழ்த்தன்ன ஓைமஅம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
$குறு.124.2
இன்னா என்றி _ஆயின் $குறு.124.3
இனியேவா-ெபரும தமிேயா க்கு மைனேய $குறு.124.4
இலங்கு வைள ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.125.1
உெளேன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.125.2
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மகளிருள்ளும்
$குறு.125.3
விழவு ேமம்பட்ட என் நலேன பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $குறு.125.4
பைற வலம் தப்பிய ைபதல் நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $குறு.125.5

திைர ேதாய் வாங்கு சிைன
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.125.6
தண்ணம் துைறவெனாடு கண்மாறின்ேற $குறு.125.7
இளைம பாரா வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நைசஇச்
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.) $குறு.126.1
இவணும் வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) எவணேரா என
$குறு.126.2
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புறந்தந்த
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைலத் $குறு.126.3
ெதாகு முைக இலங்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஆக $குறு.126.4
நகுேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காேர $குறு.126.5
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெகாளக் குளித்த ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.)
அயலது $குறு.127.1
உரு ெகழு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வால் முைக ெவரூஉம் $குறு.127.2
கழனிஅம் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) காஞ்சி ஊர $குறு.127.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ெபாய்யன் ஆக $குறு.127.4
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பாண _ெப.(பாண _ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$குறு.127.5
கள்வ ேபால்வ ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) அகன்றிசிேனா க்ேக $குறு.127.6
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைரயது பைற தபு_வி.(தபு_வி.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $குறு.128.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ப் ெபாைறயன் ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
முன்துைற $குறு.128.2
அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) ஆ இைரக்கு அணவந்தாஅங்குச் $குறு.128.3

ேசயள் அrேயாட் பட தி $குறு.128.4
ேநாைய-ெநஞ்ேச ேநாய்ப் பாேலாேய $குறு.128.5
எலுவ சிறாஅ ஏமுறு நண்ப $குறு.129.1
புலவ _ெப.(புலவ _ெப.) ேதாழ ேகளாய் அத்ைத $குறு.129.2
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் எண் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பக்கத்துப்
$குறு.129.3
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ேதான்றியாங்குக் $குறு.129.4
கதுப்பு அயல் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறுநுதல் $குறு.129.5
புதுக் ேகாள் யாைனயின் பிணித்தற்றால் எம்ேம $குறு.129.6
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெதாட்டுப் புகாஅ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஏறா
$குறு.130.1
விலங்கு இரு முந்ந; காலின் ெசல்லா $குறு.130.2
நாட்டின்நாட்டின் ஊrன்_ஊrன் $குறு.130.3
குடிமுைற குடிமுைற ேதrன் $குறு.130.4
ெகடுநரும் உளேரா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $குறு.130.5
ஆடு அைம புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பின் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $குறு.131.1
ேப அம க் கண்ணி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊேர
$குறு.131.2
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ இைடயதுேவ
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.131.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) பட்ட ெசவ்விப் ைபம் புனத்து $குறு.131.4
ஓ ஏ உழவன் ேபால $குறு.131.5

ெபரு விதுப்பு உற்றன்றால் ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$குறு.131.6
கவவுக் கடுங்குைரயள் காம _ெப.(காம _ெப.) வனப்பினள் $குறு.132.1
குவவு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
முைலயள்_குறி.வி.மு.(முைல_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) ெகாடிக் கூந்தலேள
$குறு.132.2
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஞாங்க க் $குறு.132.3
கடுஞ் சுைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் நடுங்கு தைலக்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $குறு.132.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) காண் விருப்பின் அன்ன $குறு.132.5
சாஅய் ேநாக்கினள்-மாஅேயாேள $குறு.132.6
புனவன் துடைவப் ெபான்ேபால் சிறுதிைன $குறு.133.1
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) குைறத்து உண்ட கூைழ இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) $குறு.133.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உண்ைமயிேன இைல ஒலித்தாங்கு என் $குறு.133.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெசத்தும் உெளேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் $குறு.133.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புதிது உண்ட புலம்பினாேன $குறு.133.5
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்ெமாடு $குறு.134.1
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்று ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்றுமன்
தில்ல $குறு.134.2
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைறத் தைடஇய ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேவங்ைகப் $குறு.134.3
பூவுைட அலங்கு சிைன புலம்பத் தாக்கிக் $குறு.134.4

கல் ெபாருது இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கதழ் வழ்
; அருவி $குறு.134.5
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள் பாம்பின்
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.134.6
விலங்கு மைல நாடெனாடு கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நட்ேப $குறு.134.7
விைனேய ஆடவ க்கு உயிேர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$குறு.135.1
மைன உைற மகளி க்கு_ெப.(மகளி _ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஆடவ _ெப.(ஆடவ _ெப.) உயி என $குறு.135.2
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைரத்ேதாரும் தாேம $குறு.135.3
அழாஅல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அழுங்குவ ெசலேவ $குறு.135.4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காமம் என்ப காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $குறு.136.1
அணங்கும் பிணியும் அன்ேற நுணங்கிக் $குறு.136.2
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்ேற யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.136.3
குளகு ெமன்று ஆள் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ேபாலப் $குறு.136.4
பாணியும் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) காணுந ப் ெபறிேன $குறு.136.5
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) அrைவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.137.1
நிற் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமகுெவன்_ஆயின்எற் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.137.2
இரவல _ெப.(இ வல்_ெப.+அ _பட .பன்.) வாரா ைவகல் $குறு.137.3
பல ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசலவுறு தகேவ $குறு.137.4

ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஊ துஞ்சினும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
துஞ்சலேம $குறு.138.1
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்ப _ெப.(உம்ப _ெப.) $குறு.138.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அடி இைலய மாக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சி
$குறு.138.3
அணி மிகு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஊழ்த்த
$குறு.138.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் பூவின் பாடு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேகட்ேட $குறு.138.5
மைன உைற ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால்
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $குறு.139.1
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெவருகினம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உற்ெறன
$குறு.139.2
புகும் இடன் அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாகுபு உடன் குழ; இய $குறு.139.3
ைபதற் பிள்ைளக் கிைள பயி ந்தாஅங்கு $குறு.139.4
இன்னாது
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம்பெலாடு $குறு.139.5
வாரல் வாழிய _வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய _வியங்.வி.மு.குறி.) ஐய எம்
ெதருேவ $குறு.139.6
ேவதின ெவrநின் ஓதி முது ேபாத்து $குறு.140.1
ஆறு ெசல் மாக்கள் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ெகாள ெபாருந்தும் $குறு.140.2
சுரேன ெசன்றன காதல _ெப.(காதல _ெப.) உரன்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.140.3

ஈங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அழுங்கிய எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
$குறு.140.4
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) அறிந்தன்று-இவ் அழுங்கல் ஊேர $குறு.140.5
வைள வாய்ச் சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) விைள திைனக் கடீஇய $குறு.141.1
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேறாேள
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
$குறு.141.2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனா
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகால்ைல $குறு.141.3
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக வன் மான் கடும் பைக
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.141.4
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ைக இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலிக் ெகாைல
வல் ஏற்ைற $குறு.141.5
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கட் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) படுபதம்
பா க்கும்_ெப.எச்.(பா _வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.141.6
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) $குறு.141.7
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நாட வாரேலா எனேவ $குறு.141.8
சுைனப்பூக் குற்றுத் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.142.1
புனக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கட்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $குறு.142.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறிந்தன்ேறா இலேள-பானாள் $குறு.142.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) யாைனயின் உயி த்து என் $குறு.142.4

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பின்னும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைழயதுேவ
$குறு.142.5
அழியல்-ஆயிைழ அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடயன்
$குறு.143.1
பழியும் அஞ்சும் பய மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$குறு.143.2
நில்லாைமேய நிைலயிற்று ஆகலின் $குறு.143.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச ேவட்ட நயனுைட ெநஞ்சின் $குறு.143.4
கடப்பாட்டாளனுைடப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபாலத் $குறு.143.5
தங்குதற்கு உrயது அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $குறு.143.6
அம் கலுழ் ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பாஅய பசப்ேப $குறு.143.7
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காவி குற்றும் கடல $குறு.144.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஆடியும் நன்ேற
$குறு.144.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) உrயது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அயர $குறு.144.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப் படுதலும் ஒல்லாள்-அவ் வழிப் $குறு.144.4
பரல்பாற் படுப்பச் ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட .பன்.)
மாேதா $குறு.144.5
ெசல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $குறு.144.6
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய பிறங்கல் விலங்கு மைல நாட்ேட $குறு.144.7
உைற பதி அன்று இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைற ெகழு சிறுகுடி $குறு.145.1

கானல்_அம் ேச ப்பன்_ெப.(ேச ப்பன்_ெப.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) எற்றி
$குறு.145.2
ஆனாத் துயரெமாடு வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பானாள் $குறு.145.3
துஞ்சாது_எதி .ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறநெராடு
உசாவாத் $குறு.145.4
துயில் கண் மாக்கெளாடு ெநட்டிரா உைடத்ேத $குறு.145.5
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ ப் $குறு.146.1
பிrந்ேதா ப் புண ப்ேபா இருந்தன ெகால்ேலா $குறு.146.2
தண்டுைட ைகய ெவண்தைலச் சிதவல $குறு.146.3
நன்றுநன்று என்னும் மாக்கெளாடு $குறு.146.4
இன்று ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்னும் ஆங்கணது அைவேய $குறு.146.5
ேவனிற் பாதிrக் கூன் மல அன்ன $குறு.147.1
மயி _ெப.(மயி _ெப.) ஏ பு_வி.எச்.(ஏ _வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் கலுழ் மாைம
$குறு.147.2
நுண் பூண் மடந்ைதையத் தந்ேதாய் ேபால $குறு.147.3
இன் துயில் எடுப்புதி-கனேவ $குறு.147.4
எள்ளா அம்ம துைணப் பிrந்ேதாேர $குறு.147.5
ெசல்வச் சிறாஅ சீறடிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.148.1
தவைள_ெப.(தவைள_ெப.) வாஅய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய்
கிண்கிணிக் $குறு.148.2
காசின் அன்ன ேபாது ஈன் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $குறு.148.3

குருந்ெதாடு அலம்வரும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காைலயும் $குறு.148.4
கா அன்று என்றிஆயின் $குறு.148.5
கனேவா மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) வினவுவல்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.148.6
அளிேதா தாேன-நாேண நம்ெமாடு $குறு.149.1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந;டு உழந்தன்று மன்ேன இனிேய $குறு.149.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கரும்பின் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) சிறு சிைற $குறு.149.3
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெநrதர வந்து
;
உக்காஅங்கு
$குறு.149.4
தாங்கும் அளைவத் தாங்கி $குறு.149.5
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெநrதரக் ைகந் நில்லாேத $குறு.149.6
ேசேணான் மாட்டிய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக ெஞகிழி $குறு.150.1
வான மீ னின் வயின்வயின் இைமக்கும் $குறு.150.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலநாடன் சாந்து புல அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
$குறு.150.3
உள்ளின் உள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.150.4
புல்லின் மாய்வது எவன்ெகால் அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
$குறு.150.5
வங்காக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $குறு.151.1
எழால் உற வழ்ந்ெதன
;
கணவற் காணாது $குறு.151.2

குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைசக் குரல குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல அகவும்
$குறு.151.3
குன்று உறு சிறு ெநறி அrய என்னாது $குறு.151.4
மறப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.151.5
இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளைமக்கு முடிேவ $குறு.151.6
யாவதும் அறிகில கழறுேவாேர $குறு.152.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இல் முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) ேபால உட்கிடந்து
$குறு.152.2
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உைடத்ேத $குறு.152.3
யாைமப் பா ப்பின் அன்ன $குறு.152.4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) ைகயற விடிேன $குறு.152.5
குன்றக் கூைக குழறினும் முன்றிற் $குறு.153.1
பலவின் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைனக் கைல
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகளினும் $குறு.153.2
அஞ்சும்மன் அளித்து-என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) இனிேய $குறு.153.3
ஆ இருட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) அவ வயின் $குறு.153.4
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ந;ள் இைடச் ெசலவு ஆனாேத $குறு.153.5
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) அறிந்தன ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாம்பின்
$குறு.154.1
உr நிமி ந்தன்ன உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அவி
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $குறு.154.2
இைர ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) உள்ளி $குறு.154.3

ெபாறி மயி _ெப.(மயி _ெப.) எருத்தின் குறு நைடப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
$குறு.154.4
ெபாrகாற் கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) விrகாய் அம் கவட்டுத் $குறு.154.5
தயங்க இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்பக் கூஉம்
$குறு.154.6
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுர ைவப்பின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $குறு.154.7
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லுேவாேர $குறு.154.8
முைதப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ெகான்ற ஆ கலி உழவ _ெப.(உழவ _ெப.)
$குறு.155.1
விைதக் குறு வட்டி ேபாெதாடு ெபாதுளப் $குறு.155.2
ெபாழுேதா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட .ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெமழுகு ஆன்று $குறு.155.3
ஊது உைலப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுவாய்த்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $குறு.155.4
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பின்
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $குறு.155.5
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய மா $குறு.155.6
ேத வரும் என்னும் உைர வாராேத $குறு.155.7
பா ப்பன_ெப.அ.(பா ப்பனன்_ெப.) மகேன பா ப்பன_ெப.அ.(பா ப்பனன்_ெப.)
மகேன $குறு.156.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூ முருக்கின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நா _ெப.(நா _ெப.)
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.156.2

தண்ெடாடு பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாழ்கமண்டலத்துப் $குறு.156.3
படிவ உண்டிப் பா ப்பன_ெப.அ.(பா ப்பனன்_ெப.) மகேன $குறு.156.4
எழுதாக் கற்பின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசாலுள்ளும் $குறு.156.5
பிrந்ேதா ப் புண க்கும் பண்பின் $குறு.156.6
மருந்தும் உண்டநூ மயேலா இதுேவ $குறு.156.7
குக்கூ என்றது ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) அதன் எதி $குறு.157.1
துட்ெகன்றன்று என் தூஉ ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $குறு.157.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதாய் காதல ப் பிrக்கும் $குறு.157.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால் ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) வந்தன்றால்
எனேவ $குறு.157.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மருங்கின் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பட இடிக்கும்
$குறு.158.1
கடு விைச உருமின் கழறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அைளஇக் $குறு.158.2
காெலாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $குறு.158.3
ஆ அளி இைலேயா ந;ேய ேப இைச $குறு.158.4
இமயமும் துளக்கும் பண்பிைன $குறு.158.5
துைண இல அளிய _குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ _பட .பன்.)
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) இஃது எவேன $குறு.158.6
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தாங்கல்
ெசல்லா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.159.1
நுைழ சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ஆக $குறு.159.2
அம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வங்கிக்
;
$குறு.159.3

ெகாம்ைம வr முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெசப்புடன் எதிrன $குறு.159.4
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால் பூங்குைழ என்னும் $குறு.159.5
அவல ெநஞ்செமாடு உசாவாக் $குறு.159.6
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) மாக்கட்டு-இப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஊேர
$குறு.159.7
ெநருப்பின் அன்ன ெசந்தைல அன்றில் $குறு.160.1
இறவின் அன்ன ெகாடு வாய்ப் ெபைடெயாடு $குறு.160.2
தடவின் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைனக் கட்சியில் பிrந்ேதா $குறு.160.3
ைகயற நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள்ெளன்
யாமத்துப் $குறு.160.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வாைடயும்
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) $குறு.160.5
இஃேதா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல _ெப.(காதல _ெப.) வரேவ $குறு.160.6
ெபாழுதும் எல்லின்று ெபயலும் ஓவாது $குறு.161.1
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) கண் பனிப்ப
வசும்_ெப.எச்.(வ
;
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
;
அதன்தைலப் $குறு.161.2
புலிப்பல் தாலிப் புதல்வன்_ெப.) புல்லி $குறு.161.3
அன்னா என்னும் அன்ைனயும் அன்ேனா $குறு.161.4
என் மைலந்தனன்ெகால் தாேன-தன் மைல $குறு.161.5
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா பினன் $குறு.161.6
மாr_ெப.(மாr.) யாைனயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றனேன $குறு.161.7
கா புறந்தந்த ந;ருைட வியன் புலத்துப் $குறு.162.1

பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்ெலன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.162.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாழிேயா முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $குறு.162.3
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முைகயின் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெகாண்டைன $குறு.162.4
நகுைவ ேபாலக் காட்டல் $குறு.162.5
தகுேமா மற்று-இது தமிேயா மாட்ேட $குறு.162.6
யா அணங்குற்றைன-கடேல பூழிய $குறு.163.1
சிறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவள்ைளத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) பரந்தன்ன
$குறு.163.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆ குருகின் கானல்_அம் ெபருந்துைற $குறு.163.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வத்
; தாைழ திைர அைல $குறு.163.4
நள்ெளன் கங்குலும்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குரேல $குறு.163.5
கைணக் ேகாட்டு வாைளக் கமஞ் சூல் மட நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) $குறு.164.1
துண த் ேதக்ெகாக்கின் த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) பழம் கதூஉம் $குறு.164.2
ெதான்று முதி ேவளி குன்றூ க் குணாது $குறு.164.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) அணங்குக ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.164.4
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) மடைமயின் புலக்கும் $குறு.164.5
அைனேயம் மகிழ்நற்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆயினம் எனிேன
$குறு.164.6
மகிழ்ந்ததன் தைலயும் நற உண்டாங்கு $குறு.165.1
விைழந்ததன் தைலயும் ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) ெவய்துற்றைன $குறு.165.2

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைர
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உப்பு ஒய் சகடம் $குறு.165.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) வஇந்தாங்கு
;
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $குறு.165.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) இயல் அணி
கண்ேட $குறு.165.5
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடற் படு திைர ெபய த்தலின்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பைற $குறு.166.1
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) நிைர
ெபய ந்து_வி.எச்.(ெபய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) ஆரும் $குறு.166.2
ஊேரா நன்றுமன் மரந்ைத $குறு.166.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ைவகின் புலம்பு ஆகின்ேற $குறு.166.4
முளி தயி பிைசந்த கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) $குறு.167.1
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ $குறு.167.2
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் குய்ப்புைக கழுமத் $குறு.167.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) துழந்து அட்ட த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) புளிப் பாக
$குறு.167.4
இனிது எனக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) உண்டலின் $குறு.167.5
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகேன $குறு.167.6
மாrப் பித்திகத்து ந; வா ெகாழு முைக $குறு.168.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனம் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குைட பலவுடன்
ெபாதிந்து $குறு.168.2

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) விrத்து விட்டன்ன $குறு.168.3
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்ணியேள நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $குறு.168.4
புனற் புைண அன்ன சாய் இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $குறு.168.5
மணத்தலும் தணத்தலும் இலேம $குறு.168.6
பிrயின் வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதனினும் இலேம
$குறு.168.7
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல் யாைனக் கல் உறு ேகாட்டின் $குறு.169.1
ெதற்ெறன இற;இயேரா-ஐய மற்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $குறு.169.2
நும்ெமாடு நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வால்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிேற $குறு.169.3
பாண _ெப.(பாண _ெப.) பசுமீ ன்
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ைட ேபால
$குறு.169.4
எமக்கும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.169.5
நும்மும் ெபேறஎம் இற;இய எம் உயிேர $குறு.169.6
பலரும் கூறுக அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அறியாேதாேர $குறு.170.1
அருவி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $குறு.170.2
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) நாடு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கவளம் மாந்தும் $குறு.170.3
மைல ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.170.4
தைலேபாகாைம நற்கு அறிந்தெனன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$குறு.170.5

காண் இனி வாழி-ேதாழி-யாண க் $குறு.171.1
கடும்புனல் அைடகைர ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட்ட $குறு.171.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) மாப் பட்டாஅங்கு $குறு.171.3
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மற்று-எவேனா ெநாதுமல தைலேய
$குறு.171.4
தாஅவல் அஞ்சிைற ெநாப் பைற வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) $குறு.172.1
பழுமரம் படரும்_ெப.எச்.(பட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபயுள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.172.2
எமியம் ஆக ஈங்குத் துறந்ேதா $குறு.172.3
தமிய ஆக இனிய ெகால்ேலா $குறு.172.4
ஏழ் ஊ ப் ெபாது விைனக்கு ஓ ஊ
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.172.5
உைல வாங்கு மிதி ேதால் ேபாலத் $குறு.172.6
தைலவரம்பு அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.172.7
ெபான் ேந ஆவிைரப் புதுமல
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.173.1
பல் நூல் மாைலப் பைனப் படு கலி மாப் $குறு.173.2
பூண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏறி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அட்டு $குறு.173.3
பழி பட உள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வழிவழி
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.173.4
இன்னள் ெசய்தது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.173.5

அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) பழி நுவலும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $குறு.173.6
ஆங்கு உண ந்தைமயின் ஈங்கு ஏகுமா உேளேன $குறு.173.7
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம்பு உறு கடத்துக்
$குறு.174.1
கைவ முடக் கள்ளிக் காய் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கடு ெநாடி $குறு.174.2
துைத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தூவித் துைணப் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
இrக்கும் $குறு.174.3
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அrய என்னா நத்துறந்து $குறு.174.4
ெபாருள்வயிற் பிrவா _ஆயின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்துப்
$குறு.174.5
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) மன்ற
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.174.6
அருேள மன்ற ஆரும் இல்லதுேவ $குறு.174.7
பருவத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நைசஇப் பல் பைறத் ெதாழுதி $குறு.175.1
உரவுத் திைர ெபாருத திணிமணல் அைடகைர $குறு.175.2
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மாச் சிைன ெதாகூஉம் $குறு.175.3
மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) பூவின் மா ந; ச் ேச ப்பற்கு $குறு.175.4
இரங்ேகன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈங்கு என் ெகால் என்று $குறு.175.5
பிற பிற அறியக் கூறல் $குறு.175.6
அைமந்தாங்கு அைமக அம்பல் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எவேன
$குறு.175.7

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாரலன் இரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வாரலன் $குறு.176.1
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிெமாழி பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
$குறு.176.2
நன்ன ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற $குறு.176.3
வைர முதி ேதனின் ேபாகிேயாேன $குறு.176.4
ஆசு ஆகு எந்ைத-யாண்டு உளன்ெகால்ேலா $குறு.176.5
ேவறு புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.176.6
ஏறுைட மைழயின் கலிழும் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.176.7
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பாடு அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.177.1
துைற ந; இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி புல்ெலன்றன்ேற $குறு.177.2
மன்றலம் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேச
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $குறு.177.3
அன்றிலும் ைபெயன நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $குறு.177.4
வருவ ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நகப் $குறு.177.5
புலப்பினும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ஆங்கு அஞ்சித் $குறு.177.6
தணப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தண்டிேயாேர
$குறு.177.7

அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$குறு.178.1
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தூம்புைடத் திரள்கால் $குறு.178.2
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) குறுந ந; ேவட்டாங்கு
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $குறு.178.3
இைட முைலக் கிடந்தும் நடுங்கல் ஆன ; $குறு.178.4
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண் பிைறயின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நுமக்கு $குறு.178.5
அrயம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலப்
$குறு.178.6
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேநான்றனி ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.178.7
கல்ெலன் கானத்துக் கடமா
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.179.1
எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இைளத்தன $குறு.179.2
ெசல்லல்-ஐஇய உது எம் ஊேர $குறு.179.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர அடுக்கத்துத் த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கிழித்த $குறு.179.4
குைவயுைடப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கய வாய்ப் $குறு.179.5
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சுைவத்த $குறு.179.6
கூைழ மூங்கிற் குவட்டிைடயதுேவ $குறு.179.7
பழூஉப் பல் அன்ன பரு உகி ப் பா அடி $குறு.180.1

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இன நிைர ஏந்தல்
வrன் மாய்ந்து $குறு.180.2
அைற மடி கரும்பின் கண் இைட அன்ன $குறு.180.3
ைபதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
ந;டிய_ெப.எச்.(ந;டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.180.4
எய்தின ெகால்ேலா ெபாருேள-அல்குல் $குறு.180.5
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr வாடத் துறந்ேதா $குறு.180.6
வன்ப ஆகத் தாம் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாட்ேட $குறு.180.7
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மற்று எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
துனியிைட $குறு.181.1
இன்ன என்னும் இன்னாக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $குறு.181.2
இரு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) ஈன்றணிக் காரான்
$குறு.181.3
உழவன் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவியின்
அகலாது $குறு.181.4
பாஅல் ைபம் பயி _ெப.(பயி _ெப.) ஆரும் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $குறு.181.5
திரு மைனப் பல் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.181.6
ெபரு முது ெபண்டிேரம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நமக்ேக $குறு.181.7
விழுத் தைலப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) விைளயல் மா
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) $குறு.182.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.)
மரபிற் பூட்டி $குறு.182.2

ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) என்பு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிற _ெப.(பிற _ெப.)
எள்ளத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.182.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மருங்கில் ெபரு
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(ந;ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.182.4
ெதருவின் இயலவும் தருவதுெகால்ேலா $குறு.182.5
கலிழ் கவின் அைசநைடப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $குறு.182.6
ெமலிந்திலள் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விடற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூேத $குறு.182.7
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ட ெகான்ைறஅம்
பசு_ெப.(பசு_ெப.) வ $குறு.183.1
;
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேபால்
பசக்கும்_ெப.எச்.(பச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தம் ேபால் $குறு.183.2
சிறு தைலப் பிைணயின் த; ந்த_ெப.எச்.(த; _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி ேகாட்டு $குறு.183.3
இரைல மாைனயும் காண்ப ெகால் நமேர $குறு.183.4
புல்ெலன் காயாப் பூக் ெகழு ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன $குறு.183.5
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத்தின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.183.6
புன் புல ைவப்பிற் கானத்தாேன $குறு.183.7
அறிகr ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆன்ேறா க்கு
இல்ைல $குறு.184.1
குறுகல் ஓம்புமின் சிறுகுடிச் ெசலேவ $குறு.184.2

இதற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு
$குறு.184.3
ஆண்டு ஒழிந்தன்ேற மாண் தைக ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $குறு.184.4
மயிற்கண் அன்ன மாண் முடிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $குறு.184.5
நுண் வைலப் பரதவ _ெப.(பரதவ _ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $குறு.184.6
கண் வைலப் படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானலாேன $குறு.184.7
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பு இவ ந்து திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) வாடி
$குறு.185.1
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாஅய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.185.2
இன்னள் ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நும்மின்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனச் $குறு.185.3
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவன் ஆம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல் வrப் $குறு.185.4
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ைப அவிந்தது ேபாலக் கூம்பி $குறு.185.5
ெகாண்டலின் ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$குறு.185.6
கல்மிைசக் கவியும் நாடற்கு என் $குறு.185.7
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அழி பட நிைலேய
$குறு.185.8
ஆ கலி ஏற்ெறாடு கா தைலமணந்த $குறு.186.1
ெகால்ைலப் புனத்த முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $குறு.186.2

எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) என முைகயும் நாடற்குத் $குறு.186.3
துயில் துறந்தனவால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எம் கண்ேண $குறு.186.4
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைரச் ேசக்ைக வருைடமான் மறி $குறு.187.1
சுைர ெபாழி த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) பால்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தி $குறு.187.2
ெபரு வைர ந;ழல் உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.187.3
கல்லினும் வலியன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.187.4
வலியன் என்னாது
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.187.5
முைக முற்றினேவ முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முல்ைலெயாடு $குறு.188.1
தைக முற்றினேவ தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா வியன் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
$குறு.188.2
வால் இைழ ெநகிழ்த்ேதா வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.)
$குறு.188.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) என்
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குறித்ேத $குறு.188.4
இன்ேற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+ _(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) நாைளக் $குறு.189.1
குன்று இழி_வி.(இழி_வி.) அருவியின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத முடுக
$குறு.189.2
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அன்ன விளங்கு சுட ேநமி
$குறு.189.3
விசும்பு வழ்
; ெகாள்ளியின் ைபம் பயி _ெப.(பயி _ெப.) துமிப்ப $குறு.189.4

கால் இயல் ெசலவின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.189.5
சில் நிைர வால் வைளக் குறுமகள் $குறு.189.6
பல் மாண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவக்குவேம $குறு.189.7
ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்ெபாடு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ந;வி $குறு.190.1
ெசறிவைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்ெபாருட்கு
அகன்ேறா $குறு.190.2
அறிவ ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாறி வr $குறு.190.3
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அரவின் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிய $குறு.190.4
நைர உரும் உரறும் அைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடுநாள் $குறு.190.5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு இயங்குெதாறு இயம்பும் $குறு.190.6
பல் ஆன் ெதாழுவத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணிக் குரேல $குறு.190.7
உதுக்காண் அதுேவ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என ெமாழிேகா
$குறு.191.1
ேநான் சிைன இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேதாட்டுப் புள்ளினம் $குறு.191.2
தாம் புண ந்தைமயின் பிrந்ேதா உள்ளத் $குறு.191.3
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அகவக் ேகட்டும்
ந;ங்கிய_ெப.எச்.(ந;ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.191.4
ஏதிலாள இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வrன் ேபாதின் $குறு.191.5
ெபாம்மல் ஓதியும் புைனயல் $குறு.191.6

எம்மும் ெதாடாஅல் என்குெவம்மன்ேன $குறு.191.7
ஈங்ேக வருவ _வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.) இைனயல்
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) என $குறு.192.1
அழாஅற்ேகா இனிேய ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவி $குறு.192.2
மின்னின் தூவி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
ெபான்னின் $குறு.192.3
உைர திகழ் கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாச் சிைன $குறு.192.4
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெகாழுதும் ெபாழுதும்
$குறு.192.5
வறுங் குரற் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ைதவருேவேன $குறு.192.6
மட்டம் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிக் கலத்தன்ன
$குறு.193.1
இட்டு வாய்ச் சுைனய பகுவாய்த் ேதைர $குறு.193.2
தட்ைடப் பைறயின் கறங்கும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$குறு.193.3
ெதால்ைலத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெவண்ணிலவின் $குறு.193.4
மணந்தனன்மன் எம் ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.193.5
இன்றும் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைக நாறும்ேம $குறு.193.6
என் எனப்படுங்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மின்னு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $குறு.194.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏ பு_வி.எச்.(ஏ _வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்ேறா அதன்
எதி $குறு.194.2

கான மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) கடிய ஏங்கும் $குறு.194.3
ஏதில கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரண்டற்கு என்
$குறு.194.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெபரு மலக்குறுேம
$குறு.194.5
சுட சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேசரப் $குறு.195.1
பட சுமந்து எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) ைபயுள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.195.2
யாண்டு உள ெகால்ேலா ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) விைன முடிந
$குறு.195.3
இன்னாது இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னா அன்ேனா $குறு.195.4
ைதவரல் அைசவளி ெமய் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊ தரச் $குறு.195.5
ெசய்வுறு பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன என் $குறு.195.6
ெமய் பிறிதாகுதல் அறியாேதாேர $குறு.195.7
ேவம்பின் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தrேன
$குறு.196.1
ேதம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கட்டி என்றனி இனிேய $குறு.196.2
பாr பறம்பில் பனிச் சுைனத் ெதண்ண ; $குறு.196.3
ைதஇத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.) தrனும்
$குறு.196.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட .பன்.) உவ க்கும் என்றனி $குறு.196.5
ஐய அற்றால் அன்பின் பாேல $குறு.196.6

யாது ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேநாதக $குறு.197.1
ந; எதி கருவிய கா எதி கிைள மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $குறு.197.2
ஊைதஅம் குளிெராடு ேபதுற்று
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.197.3
கூதி _ெப.(கூதி _ெப.) உருவின் கூற்றம் $குறு.197.4
காதல ப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எற்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருேம $குறு.197.5
யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) ெகான்ற மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) சுட்ட இயவில்
$குறு.198.1
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) மருள் முதல ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாட்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன $குறு.198.2
மடப் பிடித் தடக்ைக அன்ன பால் வா பு $குறு.198.3
கrக் குறட்டு இைறஞ்சிய ெசறிக் ேகாட் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $குறு.198.4
படுகிளி கடிகம் ேசறும் அடுேபா $குறு.198.5
எஃகு விளங்கு தடக் ைக மைலயன் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $குறு.198.6
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா பிைன $குறு.198.7
வாரற்கதில்ல வருகுவள் யாேய $குறு.198.8
ெபறுவது இையயாதுஆயினும் உறுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $குறு.199.1
உண்டுமன் வாழிய-ெநஞ்ேச திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத க் $குறு.199.2
ைக வள் ஓr கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) த;ண்டி_வி.எச்.(த;ண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.199.3
எறிவளி கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறிபடு
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.199.4

ைம ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ஓதி மாஅேயாள்வயின் $குறு.199.5
இன்ைற அன்ன நட்பின் இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $குறு.199.6
இறு முைற என ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி $குறு.199.7
மறுைம உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மன்னுதல் ெபறிேன
$குறு.199.8
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றத்துப் பூ நாறு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கலுழ் $குறு.200.1
மீ மிைசத் தாஅய் வசும்_ெப.எச்.(வ
;
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
;
வளி_ெப.(வளி_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$குறு.200.2
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனலும்
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$குறு.200.3
மறந்ேதா மன்ற மறவாம் நாேம $குறு.200.4
கால மாr_ெப.(மாr.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா மைல $குறு.200.5
இன் இைச உருமினம் முரலும் $குறு.200.6
முன் வரல் ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்ேறாேர $குறு.200.7
அமிழ்தம் உண்க-நம் அயல் இலாட்டி $குறு.201.1
பால் கலப்பன்ன ேதக் ெகாக்கு அருந்துபு $குறு.201.2
ந;ல_ெப.அ.(ந;லம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைற வள் உகி ப்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $குறு.201.3
ெநல்லிஅம் புளி மாந்தி அயலது $குறு.201.4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) இல் அம் பைண மூங்கிலில்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.201.5

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $குறு.201.6
மைல ெகழு நாடைன வரும் என்ேறாேள $குறு.201.7
ேநாம் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ேநாம் என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.202.1
புன் புலத்து அமன்ற சிறியிைல ெநருஞ்சிக் $குறு.202.2
கட்கு இன் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல முட் பயந்தாஅங்கு $குறு.202.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.202.4
இன்னா ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாம் என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.202.5
மைல இைடயிட்ட நாட்டரும் அல்ல $குறு.203.1
மரந்தைல ேதான்றா ஊரரும் அல்ல $குறு.203.2
கண்ணின் காண நண்ணுவழி இருந்தும் $குறு.203.3
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நண்ணிய பாேலா ேபால $குறு.203.4
ஒrஇனன் ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ைனக்குப் $குறு.203.5
பrயெலன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காேல $குறு.203.6
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காமம் என்ப காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $குறு.204.1
அணங்கும் பிணியும் அன்ேற
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.204.2
முைதச் சுவற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முற்றா
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) $குறு.204.3

மூதா ைதவந்தாங்கு $குறு.204.4
விருந்ேத காமம்-ெபரும்ேதாேளாேய $குறு.204.5
மின்னுச் ெசய் கருவிய ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூங்க $குறு.205.1
விசும்பு ஆடு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பைற நிவந்தாங்கு $குறு.205.2
ெபாலம்பைடப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத ஏறி $குறு.205.3
கலங்கு கடற் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ஆழி நைனப்ப $குறு.205.4
இனிச் ெசன்றனேன இடு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேச ப்பன்_ெப.(ேச ப்பன்_ெப.)
$குறு.205.5
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) அறிந்தன்றுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்
$குறு.205.6
ேதம் கமழ் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஊ தரும் பசப்ேப $குறு.205.7
அமிழ்தத்தன்ன அம் த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $குறு.206.1
அன்ன இனிேயாள் குணனும் இன்ன $குறு.206.2
இன்னா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட ெசய்யும்_ஆயின் $குறு.206.3
உடன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) அrேத
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $குறு.206.4
குறுகல் ஓம்புமின் அறிவுைடயீேர $குறு.206.5
ெசப்பினம் ெசலிேன ெசலவு அrது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $குறு.207.1
அத்த ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) அம் கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.207.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) த; பருந்தின் புலம்பு ெகாள் ெதள் விளி $குறு.207.3

சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல் மாக்கட்கு உயவுத் துைண
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.207.4
கல் வைர அயலது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வழங்கு சிறு ெநறி $குறு.207.5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடி ெபாறிப்பத் தாஅய்ச் $குறு.207.6
ெசன்ெறனக் ேகட்ட நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆ வல பலேர $குறு.207.7
ஒன்ேறன் அல்ேலன் ஒன்றுெவன் குன்றத்துப் $குறு.208.1
ெபாருகளிறு மிதித்த ெநrதாள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $குறு.208.2
குறவ _ெப.(குறவ _ெப.) மகளி _ெப.) கூந்தற் ெபய்ம்மா $குறு.208.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாய
மலரும்_ெப.எச்.(மல _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடெனாடு
$குறு.208.4
ஒன்ேறன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஒன்றினாேன $குறு.208.5
சுரந்தைலப்பட்ட ெநல்லிஅம் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $குறு.209.1
மறப் புலிக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) ேகாள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கரக்கும்
$குறு.209.2
இறப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $குறு.209.3
குறு நைடப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உள்ளலேம ெநறிமுதல் $குறு.209.4
கடற்றில் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடச் சிைன
ெவட்சித் $குறு.209.5
தைள அவிழ் பல் ேபாது
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.209.6
ைம இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நட்ேப $குறு.209.7

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத நள்ளி கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அண்ட
$குறு.210.1
பல் ஆ பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய்யின்
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) $குறு.210.2
முழுதுடன் விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்ெணல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசாறு $குறு.210.3
எழு கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏந்தினும் சிறிது-என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.210.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லற்கு $குறு.210.5
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) வரக் கைரந்த காக்ைகயது பலிேய $குறு.210.6
அம் சில் ஓதி ஆய் வைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.211.1
ெநாந்தும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளா ந;த்ேதா க்கு அஞ்சல் $குறு.211.2
எஞ்சினம் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எஞ்சாது $குறு.211.3
த;ய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைன
$குறு.211.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஓ இண ேதேனாடு ஊதி $குறு.211.5
ஆராது ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $குறு.211.6
ந; இல் ைவப்பின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $குறு.211.7
ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
ஊ ந்த_ெப.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுஞ்சி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $குறு.212.1

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைட கைரத் ெதளி மணி
ஒலிப்ப $குறு.212.2
காண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாணப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.212.3
அளிேதா தாேன காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $குறு.212.4
விளிவதுமன்ற ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.212.5
நைச நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடய ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெஞேரெரனக்
$குறு.213.1
கைவத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) முது கைல காலின் ஒற்றிப் $குறு.213.2
பசிப் பிணிக்கு இைறஞ்சிய பரூஉப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ததரல்
$குறு.213.3
ஒழியின் உண்டு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் ெநஞ்சின் $குறு.213.4
ெதறித்து நைட_ெப.(நைட_ெப.) மரபின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மறிக்கு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.213.5
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
கழிக்கும் என்ப-நம் $குறு.213.6
இன் துயில் முனிந _ெசாந்ஜு.(முனி_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $குறு.213.7
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகால் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.)
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) துள ந்து
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.214.1
பிறங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இறடி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழ் $குறு.214.2
அம் சில் ஓதி அைச இயல் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $குறு.214.3

திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ அல்குற்குப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உதவிச் $குறு.214.4
ெசயைல முழுமுதல் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயலது
$குறு.214.5
அரைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டி $குறு.214.6
ஏமுற்றன்று-இவ் அழுங்கல் ஊேர $குறு.214.7
படரும்_ெப.எச்.(பட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபபயப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.215.1
என்றூழ் மா மைல மைறயும் இன்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
$குறு.215.2
வருவ ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந; இல் $குறு.215.3
வறுங் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துைழஇய இலங்கு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.215.4
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற மருங்கின் அம துைண தழ; இக் $குறு.215.5
ெகாடு வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.215.6
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மருங்கின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர
$குறு.215.7
அவேர ேகடு இல் விழுப்ெபாருள் தருமா பாசிைல $குறு.216.1
வாடா வள்ளிஅம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $குறு.216.2
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ எல்
வைள ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $குறு.216.3
பாடு அைம ேசக்ைகயில் பட கூ ந்திசிேன $குறு.216.4

அன்னள் அளியள் என்னாது மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $குறு.216.5
இன்னும் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.216.6
மின்னும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் இன் உயி குறித்ேத $குறு.216.7
திைன கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் $குறு.217.1
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்
$குறு.217.2
யாங்குச் ெசய்வாம் எம் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என $குறு.217.3
ஆங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூறிய அைனத்திற்குப் பிறிது ெசத்து
$குறு.217.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலநாடன் உயி த்ேதான்மன்ற $குறு.217.5
ஐேதய் கம்ம யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.217.6
கழி முதுக்குைறைமயும் பழியும் என்றிசிேன $குறு.217.7
விட _ெப.(விட _ெப.) முைக அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு சூலிக்குக் $குறு.218.1
கடனும் பூணாம் ைகந் நூல் யாவாம் $குறு.218.2
புள்ளும் ஓராம் விrச்சியும் நில்லாம் $குறு.218.3
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.218.4
உயி க்கு உயி அன்ன ஆகலின் தம் இன்று $குறு.218.5
இைமப்பு வைர அைமயா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $குறு.218.6
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு அைமதல்
வல்லிேயா மாட்ேட $குறு.218.7

பயப்பு என் ேமனியதுேவ நயப்பு அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
$குறு.219.1
நா _ெப.(நா _ெப.) இல் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ
இைடயதுேவ $குறு.219.2
ெசறிவும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்தன்ேற அறிேவ $குறு.219.3
ஆங்கண் ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஈங்ேக $குறு.219.4
வல்லா கூறியிருக்கும் அள் இைலத் $குறு.219.5
தடவு நிைலத் தாைழச் ேச ப்பற்கு $குறு.219.6
இடம்மன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எந் ந;rேரா எனிேன $குறு.219.7
பழ மைழக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப் புன
வரகின் $குறு.220.1
இரைல ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைறத்தைலப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $குறு.220.2
இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) ேச மருங்கில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
$குறு.220.3
ெவருகு சிrத்தன்ன பசு_ெப.(பசு_ெப.) வ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
;
பிணிக்
$குறு.220.4
குறு முைக அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல ப் புறவின் $குறு.220.5
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் மாைலயும்
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) $குறு.220.6
கண்டிசின் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாருட் பிrந்ேதாேர $குறு.220.7
அவேரா வாரா -முல்ைலயும் பூத்தன $குறு.221.1

பறியுைடக் ைகய மறியினத்து ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.221.2
பாெலாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூெழாடு
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.221.3
ஆடுைட இைடமகன் ெசன்னிச் $குறு.221.4
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
சிறு பசு_ெப.(பசு_ெப.) முைகேய $குறு.221.5
தைலப் புைணக் ெகாளிேன தைலப் புைணக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.222.1
கைடப் புைணக் ெகாளிேன கைடப் புைணக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.222.2
புைண ைகவிட்டுப் புனேலாடு ஒழுகின் $குறு.222.3
ஆண்டும் வருகுவள் ேபாலும்-மாண்ட $குறு.222.4
மாrப் பித்திகத்து ந; வா ெகாழு முைகச் $குறு.222.5
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ெவrந் உறழும் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கைட மைழக் கண் $குறு.222.6
துளி தைலத் தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளி
அன்ேனாேள $குறு.222.7
ேப ஊ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ கலி
விழவில் $குறு.223.1
ெசல்வாம் ெசல்வாம் என்றி அன்று இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $குறு.223.2
நல்ேலா _குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ _பட .பன்.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
பலவால் தில்ல $குறு.223.3
தழலும் தட்ைடயும் முறியும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) $குறு.223.4

ஒத்தன நினக்கு எனப் ெபாய்த்தன
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.223.5
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஓம்பிய ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$குறு.223.6
என்ைன ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இன்னமால் இனிேய $குறு.223.7
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவல ந;ள் இைடச் $குறு.224.1
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) எற்றி துஞ்சா $குறு.224.2
ேநாயினும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகின்ேற-கூவற் $குறு.224.3
குரால் ஆன் படு துய இராவில்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.224.4
உய திைண ஊமன் ேபாலத் $குறு.224.5
துய ெபாறுக்கல்ேலன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேநாய்க்ேக $குறு.224.6
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பய முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மாந்த முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $குறு.225.1
திைன பிடி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாட $குறு.225.2
ெகட்ட இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவி கட்டில் $குறு.225.3
வறு
; ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ேபால $குறு.225.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமயாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
சீ க் $குறு.225.5

கலி மயிற் கலாவத்தன்ன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
$குறு.225.6
ஒலி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) உrயவால்
நினக்ேக $குறு.225.7
பூெவாடு புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணும்
ேவய் என $குறு.226.1
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும்
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) என $குறு.226.2
மதி மயக்குறூஉம் நுதலும் நன்றும் $குறு.226.3
நல்லமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கலும் $குறு.226.4
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திைர ெபாருத தாைழ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
பூக் $குறு.226.5
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) என
மலரும்_ெப.எச்.(மல _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $குறு.226.6
விrந; ச் ேச ப்பெனாடு நகாஅ ஊங்ேக $குறு.226.7
பூண் வைனந்தன்ன ெபாலஞ் சூட்டு ேநமி $குறு.227.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) துமிப்ப வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
குைறந்த $குறு.227.2
கூைழ ெநய்தலும் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $குறு.227.3
ேதேரான் ேபாகிய கானலாேன $குறு.227.4
வழ்
; தாழ் தாைழ ஊழுறு ெகாழு முைக $குறு.228.1

குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) உள இறகின் விrபு ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழும்
$குறு.228.2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நண்ணிய சிறுகுடி முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$குறு.228.3
திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப-நத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.228.4
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாட்டா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $குறு.228.5
ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) அணியேரா தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாட்ேட $குறு.228.6
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஐம்பால் பற்றவும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $குறு.229.1
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓr வாங்குநள் பrயவும் $குறு.229.2
காதற் ெசவிலிய தவி ப்பவும் தவிராது $குறு.229.3
ஏதில் சிறு ெசரு உறுபமன்ேனா $குறு.229.4
நல்ைல மன்றம்ம பாேல-ெமல் இயல் $குறு.229.5
துைண மல ப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) அன்ன
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $குறு.229.6
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மகிழ் இயற்ைக காட்டிேயாேய $குறு.229.7
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) $குறு.230.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
துணிகுவனல்லன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் $குறு.230.2

ேபைதைமயால் ெபருந்தைக ெகழுமி $குறு.230.3
ேநாதகச் ெசய்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடேயன்ெகால்ேலா $குறு.230.4
வயச் சுறா வழங்கு ந; அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $குறு.230.5
தவச் சில் நாளினன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அறியாேன $குறு.230.6
ஓ ஊ வாழினும் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.)
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) $குறு.231.1
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) வrனும் ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கா $குறு.231.2
ஏதிலாள சுடைல ேபாலக் $குறு.231.3
காணாக் கழிபமன்ேன-நாண் அட்டு $குறு.231.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$குறு.231.5
வில் உமிழ் கைணயின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) படேவ $குறு.231.6
உள்ளா ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உள்ளியும் $குறு.232.1
வாய்ப் புண வு_ெப.(புண வு_ெப.) இன்ைமயின் வாரா ெகால்ேலா $குறு.232.2
மரற்புகா அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இரைல $குறு.232.3
உரற்கால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒடித்து உண்டு
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.232.4
யாஅ வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.232.5
மா இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல
இறந்ேதாேர $குறு.232.6

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெகண்டிய கல்வாய்ச் சிறு குழி $குறு.233.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வ தாஅய்
;
ெசல்வ
$குறு.233.2
ெபான் ெபய் ேபைழ மூய் திறந்தன்ன $குறு.233.3
கா எதி புறவினதுேவ-உய ந்ேதா க்கு $குறு.233.4
ந;ெராடு ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிச்சில்
யாவ க்கும் $குறு.233.5
வைரேகாள் அறியாச் ெசான்றி $குறு.233.6
நிைர ேகாற் குறுந்ெதாடி தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஊேர $குறு.233.7
சுட ெசல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேசப்ப பட
கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.234.1
எல்லுறு ெபாழுதின் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.234.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) என்மனா மயங்கிேயாேர $குறு.234.3
குடுமிக் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக இயம்பும்
$குறு.234.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல விடியலும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$குறு.234.5
பகலும் மாைல-துைண இேலா க்ேக $குறு.234.6
ஓம்புமதி வாழிேயா-வாைட பாம்பின் $குறு.235.1
தூங்கு ேதால் கடுக்கும் தூ ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிக் $குறு.235.2
கல் உய நண்ணியதுேவ-ெநல்லி $குறு.235.3
மைரயினம் ஆரும் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $குறு.235.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.)
நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட .ஒரு.) ஊேர $குறு.235.5

விட்ெடன விடுக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $குறு.236.1
ெநாந்தைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசன்ேமா
$குறு.236.2
குன்றத்தன்ன குவவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $குறு.236.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய் படு சிைன $குறு.236.4
வம்ப நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.236.5
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடற் ேச ப்ப ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) உண்ட என்
நலேன $குறு.236.6
அஞ்சுவது அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம துைண தழ; இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.237.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நப்பிrந்தன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.237.2
ைக பிணி ெநகிழின் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எவேனா நன்றும்
$குறு.237.3
ேசய அம்ம இருவாம் இைடேய $குறு.237.4
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைரயின்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலன்
ஏ பு_வி.எச்.(ஏ _வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $குறு.237.5
ேகாட் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $குறு.237.6

எைனத்து என்று எண்ணுேகா-முயக்கிைட மைலேவ $குறு.237.7
பாசவல் இடித்த கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காழ் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.)
$குறு.238.1
ஆய் கதி ெநல்லின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அைணத் துயிற்றி $குறு.238.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி _ெப.)
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அயரும் $குறு.238.3
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அன்ன என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.238.4
ெகாண்டைன ெசன்ேமா-மகிழ்ந நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சூேள $குறு.238.5
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெநகிழ்ந்தனேவ ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாயினேவ
$குறு.239.1
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
உண்டநூ ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) விட _ெப.(விட _ெப.) முைகச் $குறு.239.2
சிலம்புடன் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அலங்கு
குைலக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $குறு.239.3
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சிைறத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $குறு.239.4
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உமிழ் மணியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.239.5
முந்தூழ் ேவலிய மைலகிழேவாற்ேக $குறு.239.6
பனிப் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ ந்த ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அவைரக் $குறு.240.1
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பல் மல $குறு.240.2
ெவருக்குப் பல் உருவின் முல்ைலெயாடு கஞலி $குறு.240.3

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) வந்ததன் தைலயும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெபார
$குறு.240.4
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் $குறு.240.5
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆழ் கலத்தின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.240.6
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைறயும் அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்ேற $குறு.240.7
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தாங்கவும் தாம் தம்
$குறு.241.1
ெகழுதைகைமயின் அழுதன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.241.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த புன் தைலச் சிறாஅ $குறு.241.3
மன்ற ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மல பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.241.4
ஏறாது இட்ட ஏமப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $குறு.241.5
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் விடரகத்து இயம்பும் $குறு.241.6
குன்ற நாடற் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
கண்ேண $குறு.241.7
கானங்ேகாழிக் கவ குரற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $குறு.242.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாறி எருத்தில் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சித
உைறப்பப் $குறு.242.2
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ந; வாரும் பூ நாறு புறவில் $குறு.242.3
சீறூேராேள மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேவறு ஊ $குறு.242.4
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெதாழிெலாடு ெசலினும்
$குறு.242.5

ேசந்து வரல் அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசம்மல் ேதேர $குறு.242.6
மான் அடி அன்ன கவட்டிைல அடும்பின் $குறு.243.1
தா _ெப.(தா _ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அன்ன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூக்
ெகாழுதி $குறு.243.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி _ெப.)
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அயரும் $குறு.243.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் ேச ப்பைன
$குறு.243.4
உள்ேளன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) படீஇய என் கண்ேண $குறு.243.5
பல்ேலா _ெப.(பல்ேலா _ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள்ெளன்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.244.1
உரவுக் களிறுேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவுக்
கதவு முயறல் $குறு.244.2
ேகேளம் அல்ேலம் ேகட்டெனம்-ெபரும $குறு.244.3
ஓr முருங்கப் பீலி சாய $குறு.244.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) வைலப் பட்டாங்கு
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $குறு.244.5
உயங்குெதாறும் முயங்கும் அறன் இல் யாேய $குறு.244.6
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $குறு.245.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்ததனினும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இன்னாேத $குறு.245.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால் வாய ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) தாைழ
$குறு.245.3

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நாட்டு ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.245.4
ெமல்லம் புலம்பன் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) $குறு.245.5
பல்ேலா _ெப.(பல்ேலா _ெப.) அறியப்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளிப்படிேன $குறு.245.6
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் கைரயது சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $குறு.246.1
களிற்றுச் ெசவி அன்ன பாசைட
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.246.2
பனிக் கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓ $குறு.246.3
ேத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபய ந்தது என்ப.
அதற்ெகாண்டு $குறு.246.4
ஓரும்_அைலக்கும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) பிறரும்
$குறு.246.5
பின்னு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கதுப்பின் மின் இைழ மகளி _ெப.) $குறு.246.6
இைளயரும் மடவரும் உளேர $குறு.246.7
அைலயாத் தாயெராடு நற்பாேலாேர $குறு.246.8
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயது
ஈங்கு அணிப்படூஉம் $குறு.247.1
திறேவா ெசய்விைன அறவது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.247.2
கிைளயுைட மாந்த க்குப் புைணயுமா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என
$குறு.247.3
ஆங்கு அறிந்திசிேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
$குறு.247.4

வயா
;
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைன வ உக
;
யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$குறு.247.5
ஆ துயில் இயம்பும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.247.6
மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறு இல் நட்ேப
$குறு.247.7
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) வரல் அன்ைமேயா அrேத
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $குறு.248.1
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ற நாேள குறுகி
$குறு.248.2
ஈங்கு ஆகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.248.3
ஆடு அைர புைதயக் ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) இட்ட $குறு.248.4
அடும்பு இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேகாடு
ஊர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) $குறு.248.5
குறிய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவைனப்
$குறு.248.6
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாய் அறிந்தனேள $குறு.248.7
இன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவும் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில்
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $குறு.249.1
நைர முக ஊகம் பா ப்ெபாடு பனிப்ப $குறு.249.2
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நாட்டுக் $குறு.249.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேநாக்கிெனன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.249.4

பண்ைடயற்ேறா
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) நுதேல
$குறு.249.5
பரல் அவற் படு ந; மாந்தி துைணேயாடு $குறு.250.1
இரைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் ெநறிமுதல்
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.250.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாரா அளைவ கால் இயல் $குறு.250.3
கடு மாக் கடவுமதி-பாக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந; ப் $குறு.250.4
ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) முரணிய உண்கண் $குறு.250.5
ெதr த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெதருமரல் உயேவ
$குறு.250.6
மடவ வாழி-மஞ்ைஞ மா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $குறு.251.1
கால மாr_ெப.(மாr.) ெபய்ெதன அதன் எதி $குறு.251.2
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன $குறு.251.3
கா அன்று-இகுைள த; க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) படேர $குறு.251.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrக்கு
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழ ந; $குறு.251.5
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ந; ெகாள ;இய உகுத்தரும் $குறு.251.6
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ேட $குறு.251.7
ெநடிய திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைள ெஞகிழ்த்த $குறு.252.1
ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று ெகழு
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.252.2

வருவேதா காைல_ெப.(காைல_ெப.) இன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திrயாது
$குறு.252.3
கடவுட் கற்பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) எதி ேபணி
$குறு.252.4
மடைவமன்ற ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) எனக் கடவுபு $குறு.252.5
துனியல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சான்ேறா $குறு.252.6
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்ன நாணுப
$குறு.252.7
பழி யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஒல்பேவா காணுங்காேல $குறு.252.8
ேகளா _வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ஒரு.) ஆகுவ
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.253.1
விழுமிது கழிவதுஆயினும் ெநகிழ்நூல் $குறு.253.2
பூச் ேச அைணயின் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின்
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $குறு.253.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) துய ெகடப் பின் ந;டல மாேதா $குறு.253.4
ஒலி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்த ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலச்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.253.5
புலி_ெப.(புலி_ெப.) புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அைள $குறு.253.6
ஆறு ெசல் மாக்கள்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.253.7
ேகாடு உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $குறு.253.8
இைல இல் அம் சிைன இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.254.1

முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஏ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைக
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாங்கின் $குறு.254.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அல வந்தன வாரா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.254.3
துயில் இன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) துயில்
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
மறந்தன _வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ _பட .பன்.)
$குறு.254.4
பயில் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பின் பாயலும் உள்ளா $குறு.254.5
ெசய்ெபாருள் தரல் நைசஇச்
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.) $குறு.254.6
எய்தினரால் என வரூஉம் தூேத $குறு.254.7
ெபாத்து இல் காழ அத்த யாஅத்துப் $குறு.255.1
ெபாr அைர முழுமுதல் உருவ குத்தி $குறு.255.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு தடக் ைகயின் வாங்கி உயங்கு நைடச் $குறு.255.3
சிறு கட் ெபரு நிைர உறு பசி த; க்கும் $குறு.255.4
தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கண்டன
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.255.5
தம் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இற;இய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடம்ெதாறும்
$குறு.255.6
காம _ெப.(காம _ெப.) ெபாருட்பிணிப் ேபாகிய $குறு.255.7
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெவங் காதல _ெப.(காதல _ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $குறு.255.8
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா ந்தன்ன மாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அறுைகப்
$குறு.256.1

பிணங்கு அrல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
பிைணெயாடு மாந்தி $குறு.256.2
மான் ஏறு உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பிற்பட $குறு.256.3
விைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) படீஇ
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+ _(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரத் $குறு.256.4
தாங்கல் ஒல்லுேமா பூங்குைழேயாய் எனச் $குறு.256.5
ெசால்லாமுன்ன நில்லா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.256.6
ந; விலங்கு அழுதல்_ெதா.ெப.(அழு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆனா $குறு.256.7
ேத விலங்கினவால் ெதrைவ கண்ேண $குறு.256.8
ேவரும் முதலும் ேகாடும் ஒராங்குத் $குறு.257.1
ெதாடுத்த ேபாலத் தூங்குபு ெதாடrக் $குறு.257.2
கீ ழ் தாழ்வு அன்ன வழ்
; ேகாட் பலவின் $குறு.257.3
ஆ கலி ெவற்பன் வருெதாறும் வரூஉம் $குறு.257.4
அகலினும் அகலாதாகி $குறு.257.5
இகலும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காமத்துப் பைகேய
$குறு.257.6
வாரல் எம் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) தாரல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாேர
$குறு.258.1
அலராகின்றால்-ெபரும காவிrப் $குறு.258.2
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) ஆடு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற மருெதாடு
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.258.3
ஏந்து ேகாட்டு யாைனச் ேசந்தன் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $குறு.258.4

அrயல்_அம் புகவின் அம் ேகாட்டு ேவட்ைட $குறு.258.5
நிைரய ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
இைளய _ெப.(இைளய _ெப.) ெபருமகன் $குறு.258.6
அழிசி ஆ க்காடு அன்ன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
$குறு.258.7
பழி த; மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலவன கண்ேட $குறு.258.8
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) மாrக்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.259.1
அருவி ஆ ந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $குறு.259.2
முைக அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனா
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $குறு.259.3
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் மாஅேயாேய $குறு.259.4
ஒல்ைவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெகால்ைவ
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $குறு.259.5
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிைவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புைரைம வாய்ேபால் $குறு.259.6
ெபாய்ம் ெமாழி கூறல்-அஃது எவேனா $குறு.259.7
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நன்ேற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயினாேன
$குறு.259.8
குருகும்_ெப.(குருகு_ெப.+உம்_சாr.) இரு விசும்பு இவரும் புதலும் $குறு.260.1
வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊத வாய் ெநகிழ்ந்தனேவ $குறு.260.2
சுrவைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும்
ெசற்றும் $குறு.260.3

வருவ ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபாருவா $குறு.260.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.260.5
வண் ேத த் ெதாண்ைடய வைழ அமல்
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $குறு.260.6
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) இல் ஓ ஆ
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.260.7
புன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஓைமய சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $குறு.260.8
பழ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்ெதனப் பதன்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.261.1
சிதட்டுக் காய் எண்ணின் சில் ெபயற் கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $குறு.261.2
ேசற்று நிைல முைனஇய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கட் காரான் $குறு.261.3
நள்ெளன் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஐ எனக் கைரயும் $குறு.261.4
அஞ்சுவரு ெபாழுதினானும் என் கண் $குறு.261.5
துஞ்சா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காவல _ெப.(காவல்_ெப.+அ _பட .பன்.) $குறு.261.6
கணக்கு ஆய் வைகயின்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $குறு.261.7
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
விழுமத்தாேன. $குறு.261.8
ஊஉ அல எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசr_ெப.(ேசr_ெப.)
கல்ெலன $குறு.262.1

ஆனாது அைலக்கும் அறன் இல் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$குறு.262.2
தாேன இருக்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.262.3
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தயங்க $குறு.262.4
உணல் ஆய்ந்திசினால் அவெராடு-ேசய் நாட்டு $குறு.262.5
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட நிவந்த விலங்கு மைலக் கவாஅன் $குறு.262.6
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) நடு பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) அன்ன $குறு.262.7
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அடிவழி நிைலஇய
ந;ேர $குறு.262.8
மறிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
திைனப் பிரப்பு இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.263.1
ெசல் ஆற்றுக் கவைலப் பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.263.2
ேதாற்றம் அல்லது ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஆகா $குறு.263.3
ேவற்றுப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) பல உடன்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.263.4
ேபஎய்க் ெகாள ;இயள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
எனப்படுதல் $குறு.263.5
ேநாதக்கன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மால் வைர $குறு.263.6
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விைளயாடும் நாடைனப் $குறு.263.7
பிைழேயம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இதற்படேவ $குறு.263.8
கலி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெகழ; இய கான் யாற்று இகுகைர $குறு.264.1

ஒலி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பீலி துயல்வர இயலி $குறு.264.2
ஆடு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவும்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) நம்ெமாடு $குறு.264.3
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.264.4
பயந்தகாலும் பயப்பு ஒல்லாேத $குறு.264.5
காந்தள்_அம் ெகாழு முைக காவல்ெசல்லாது $குறு.265.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறக்கும் ெபாழுதில் பண்டும் $குறு.265.2
தாம் அறி ெசம்ைமச் சான்ேறா க்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.265.3
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி மாக்கள் ேபால இடன் விட்டு $குறு.265.4
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) தைள
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏகல் ெவற்பன்
$குறு.265.5
நன்ன ெநஞ்சத்தன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நிைல $குறு.265.6
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தனக்கு
உைரத்தெனன்_வி.மு.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
ஆக $குறு.265.7
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாணினன் இஃது ஆகாவாேற $குறு.265.8
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரயா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தமக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $குறு.266.1
இன்னா இரவின் இன் துைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.266.2

படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) ேவங்ைகக்கு
மறந்தன _வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ _பட .பன்.)
ெகால்ேலா $குறு.266.3
மறப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மrஇத்
$குறு.266.4
துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிேயா புள்வாய்த்
தூேத $குறு.266.5
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் ஞாலத்து ஈண்டு பயப் ெபரு
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) $குறு.267.1
ஒருங்குடன் இையவதுஆயினும் கரும்பின் $குறு.267.2
கால் எறி கடிைகக் கண் அயின்றன்ன $குறு.267.3
வால் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஊறிய வைச இல் த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) ந; க்
$குறு.267.4
ேகால் அைம குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடிக் குறுமகள்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.267.5
ஆள்விைன மருங்கில் பிrயா நாளும் $குறு.267.6
உறல் முைற மரபின் கூற்றத்து $குறு.267.7
அறன் இல் ேகாள் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறிந்திசிேனாேர $குறு.267.8
ேசறிேரா எனச் ெசப்பலும் ஆற்றாம் $குறு.268.1
வருவிேரா என வினவலும் வினவாம் $குறு.268.2
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாம்பின் $குறு.268.3
ைபயுைட இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிக்கும்
ஏற்ெறாடு $குறு.268.4
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்னா
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.268.5

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைடந்திசிேனாேர $குறு.268.6
ேசயாறு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைனபr
அசாவாது $குறு.269.1
உசாவுந ப் ெபறிேன நன்றுமன் தில்ல $குறு.269.2
வயச் சுறா எறிந்த புண் தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எந்ைதயும் $குறு.269.3
ந;ல்_ெப.அ.(ந;லம்_ெப.) நிறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கனன் யாயும் $குறு.269.4
உப்ைப மாறி ெவண்ெணல் தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.269.5
உப்பு விைள கழனிச் ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட .பன்.)
அதனால் $குறு.269.6
பனி இரு பரப்பின் ேச ப்பற்கு $குறு.269.7
இனி வrன் எளியள் என்னும் தூேத $குறு.269.8
தாழ்_இருள் துமிய மின்னி தண்ெணன $குறு.270.1
வழ்
; உைற இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழின் $குறு.270.2
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடித்துப் $குறு.270.3
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இனி வாழிேயா ெபரு
வான்_ெப.(வான்_ெப.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $குறு.270.4
ெசய்விைன முடித்த ெசம்மல் உள்ளெமாடு $குறு.270.5
இவளின் ேமவினம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குவைளக்
$குறு.270.6

குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நாள்மல
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.270.7
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணேயேம $குறு.270.8
அருவி அன்ன பரு உைற சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.271.1
ய றுநிைற பகரும்_ெப.எச்.(பக _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடைனத்
ேதறி $குறு.271.2
உற்றதுமன்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மற்று-அது
$குறு.271.3
தவப் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.271.4
ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்பின்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகின்ேற $குறு.271.5
த;ண்டலும் இையவதுெகால்ேலா-மாண்ட $குறு.272.1
வில்லுைட வைளய
;
கல் இடுபு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.272.2
நனந் தைலக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
தைலப்பிrந்த $குறு.272.3
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மட மான் ேந பட தன்ைனய $குறு.272.4
சிைல மாண் கடு விைசக் கைல நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அழுத்திக்
$குறு.272.5
குருதிெயாடு பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் வாளி $குறு.272.6
மாறு ெகாண்டன்ன உண்கண் $குறு.272.7

நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.272.8
அல்குறு ெபாழுதில் தாது_ெப.(தாது_ெப.) முைக தயங்கப் $குறு.273.1
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) உளரும் அைசவளி ேபால
$குறு.273.2
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒண்ணுதேலாேய
$குறு.273.3
ெநாந்தனஆயின் கண்டது ெமாழிவல் $குறு.273.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கண்படு வைரயில் முது
மால்பு $குறு.273.5
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடேவான் ேபால $குறு.273.6
ஏமாந்தன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $குறு.273.7
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உேளம் ஆகப் பிrயலன் ெதளிேம $குறு.273.8
புறவுப் புறத்தன்ன புன் கால் உகாஅத்து $குறு.274.1
இறவுச் சிைன அன்ன நளி கனி உதிர $குறு.274.2
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைண வில்ெலாடு பற்றி ேகாடு இவ பு $குறு.274.3
வருந ப்
பா க்கும்_ெப.எச்.(பா _வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) ஆடவ _ெப.(ஆடவ _ெப.) $குறு.274.4
ந; நைச ேவட்ைகயின் நா _ெப.(நா _ெப.) ெமன்று தணியும் $குறு.274.5
இன்னாக் கானமும் இனிய-ெபான்ெனாடு $குறு.274.6
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிைட அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $குறு.274.7

அணி முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) முயங்கினம் ெசலிேன
$குறு.274.8
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
ஊ ந்த_ெப.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் உய பு ஏறிக் $குறு.275.1
கண்டனம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.275.2
எல் ஊ ச் ேச தரும் ஏறுைட இனத்துப் $குறு.275.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் பூண் மணிெகால்ேலா
$குறு.275.4
ெசய்விைன முடித்த ெசம்மல் உள்ளெமாடு $குறு.275.5
வல் வில் இைளய _ெப.(இைளய _ெப.) பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.275.6
ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) காட்டாறு வரூஉம் $குறு.275.7
ேத மணிெகால் ஆண்டு இயம்பிய உளேவ $குறு.275.8
பைணத் ேதாட் குறுமகள் $குறு.276.1
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ைதயும் $குறு.276.2
பஞ்சாய்ப் பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) சூழ்ந்தும் மற்று-இவள் $குறு.276.3
உருத்து எழு வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஒளி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.276.4
ெதாய்யில் காப்ேபா அறிதலும்
அறியா _வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .பன்.) $குறு.276.5
முைறயுைட அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
அைவயத்து $குறு.276.6
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தற் கடவின்_நி.எச்.(கடவு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆவதுெகால் $குறு.276.7

ெபrதும் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மன்ற $குறு.276.8
அளிேதாதாேன-இவ் அழுங்கல் ஊேர $குறு.276.9
ெசந்ெநல் அமைல ெவண்ைம ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இழுது $குறு.277.2
ஓ இல் பிச்ைச ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தி $குறு.277.3
அற்சிர ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட .பன்.) ெவப்பத் தண்ண ;
$குறு.277.4
ேசமச் ெசப்பில் ெபற;இயேரா ந;ேய $குறு.277.5
மின்னிைட நடுங்கும் கைடப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $குறு.277.6
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கால் வருவது என்றி $குறு.277.7
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கால்
வருவ _வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.) எம் காதேலாேர $குறு.277.8
உறு வளி_ெப.(வளி_ெப.) உளrய அம் தளி மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
$குறு.278.1
முறி கண்டன்ன ெமல்ெலன் சீறடிச் $குறு.278.2
சிறு பசும் பாைவயும் எம்மும் உள்ளா $குறு.278.3
ெகாடிய வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) $குறு.278.4
ஊழுறு த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) கனி உதி ப்ப கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.278.5
ஏ ப்பனஏ ப்பன
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.278.6
பா ப்புைட மந்திய மைல இறந்ேதாேர $குறு.278.7
திrமருப்பு எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ைம ஆன் $குறு.279.1

வருமிடறு யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுவாய்த்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $குறு.279.2
புலம்பு ெகாள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயங்குெதாறு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.279.3
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஆகவும்
வாரா ெகால்ேலா $குறு.279.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கழூஉ
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துறுகல் $குறு.279.5
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) சூழ் யாைனயின் ெபாலியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.279.6
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாகி $குறு.279.7
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
உள்ளாேதாேர $குறு.279.8
ேகளி வாழிேயா ேகளி நாளும் என் $குறு.280.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பிணிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் சில் ஓதிப்
$குறு.280.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட் குறுமகள் சிறு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $குறு.280.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புணரப் புணrன் $குறு.280.4
அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாழ்க்ைகயும் ேவண்டலன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.280.5
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ெபாதுளிய $குறு.281.1
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால் கருக்கின் $குறு.281.2

ெகாம்ைமப் ேபாந்ைதக் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ேதாட்டு $குறு.281.3
அத்த ேவம்பின் அமைல வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூச் $குறு.281.4
சுr ஆ உைளத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாலியச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.281.5
குன்று தைலமணந்த கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $குறு.281.6
ெசன்றன ெகால்ேலா-ேசயிைழ நமேர $குறு.281.7
ெசவ்வி ெகாள் வரகின் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுவற்
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.282.1
கவ்ைவ நாற்றின் கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஓ இைல $குறு.282.2
நவ்வி நாள்மறி கவ்விக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழிக்கும் $குறு.282.3
கா எதி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ைகவைள $குறு.282.4
ந; திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.282.5
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கூதாளத்து அம் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.)
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல $குறு.282.6
ஆ கழல்பு உகுவ ேபால $குறு.282.7
ேசா குவஅல்ல என்ப ெகால்-நமேர $குறு.282.8
உள்ளது சிைதப்ேபா உள எனப்படாஅ $குறு.283.1
இல்ேலா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இரவினும் இளிவு எனச் $குறு.283.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெதளியக் காட்டிச் $குறு.283.3
ெசன்றன வாழி-ேதாழி-என்றும் $குறு.283.4

கூற்றத்தன்ன ெகாைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மறவ _ெப.(மறவ _ெப.)
$குறு.283.5
ஆற்று இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கி வழங்குந ச்
ெசகுத்த $குறு.283.6
படு முைடப் பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) பா த்திருக்கும் $குறு.283.7
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மூதிைடய ந; இல் ஆேற $குறு.283.8
ெபாருத யாைனப் புக _ெப.(புக _ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.284.1
மன்றத் துறுகல் மீ மிைசப் பல உடன் $குறு.284.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
அவிழும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.284.3
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அல்லன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $குறு.284.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஏசுவேரா தம் இல ெகால்ேலா $குறு.284.5
வைரயின் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வால்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி $குறு.284.6
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நிைலக் குரம்ைபயின்
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.284.7
இன்னாது இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறுகுடிேயாேர $குறு.284.8
ைவகா ைவகல் ைவகவும் வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.)
$குறு.285.1
எல்லா எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எல்லவும் ேதான்றா $குறு.285.2
யாண்டு உள ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈண்டு
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $குறு.285.3

ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருவேமா இதுேவ
பல் ஊழ் $குறு.285.4
புன் புறப் ெபைடெயாடு பயிr இன் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $குறு.285.5
இைமக்கண் ஏது ஆகின்ேறா ெஞைமத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $குறு.285.6
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நைசஇப் பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகக்கும்_ெப.எச்.(உக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.285.7
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $குறு.285.8
உள்ளிக் காண்ெபன் ேபால்வல்-முள் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $குறு.286.1
அமிழ்தம் ஊறும் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் கமழ் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
$குறு.286.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ேபால் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.286.3
ேப அம மைழக்கண் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $குறு.286.4
மூரல் முறுவெலாடு மைதஇய ேநாக்ேக $குறு.286.5
அம்ம வாழி-ேதாழி-காதல $குறு.287.1
இன்ேன கண்டும் துறக்குவ ெகால்ேலா $குறு.287.2
முந்நால் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நிைற ெபாறுத்து
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.287.3
ஒதுங்கல்_ெதா.ெப.(ஒதுங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசல்லாப் பசும் புளி
ேவட்ைகக் $குறு.287.4
கடுஞ்சூல் மகளி _ெப.) ேபால ந;
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.287.5
விசும்பு இவ கல்லாது தாங்குபு புணr_ெப.(புணr_ெப.) $குறு.287.6

ெசழும் பல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.287.7
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஏ தரும்
ெபாழுேத $குறு.287.8
கறி வள அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண் முறி
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) $குறு.288.1
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.288.2
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற $குறு.288.3
இன்னாைமயினும் இனிேதா $குறு.288.4
இனிது எனப்படூஉம் புத்ேதள் நாேட $குறு.288.5
வள பிைற ேபால வழிவழிப்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.289.1
இைற வைள நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எவ்வ
ேநாெயாடு $குறு.289.2
குைழ பிைசந்தைனேயம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சாஅய் $குறு.289.3
உைழய அன்ைமயின் உழப்பது அன்றியும் $குறு.289.4
மைழயும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மான்றுபட்டன்ேற $குறு.289.5
பட்ட மாr_ெப.(மாr.) படாஅக்கண்ணும் $குறு.289.6
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்மினும்
$குறு.289.7

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $குறு.289.8
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தாங்குமதி என்ேபா தாம்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $குறு.290.1
அறியல ெகால்ேலா அைன மதுைகய ெகால் $குறு.290.2
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எம் காதல க் காேணம்_ஆயின் $குறு.290.3
ெசறிதுனி ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்செமாடு ெபருந; க் $குறு.290.4
கல் ெபாரு சிறு நுைர ேபால $குறு.290.5
ெமல்லெமல்ல இல்லாகுதுேம $குறு.290.6
சுடு புன மருங்கில் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏனற்
$குறு.291.1
படுகிளி கடியும் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ைகக் குளிேர $குறு.291.2
இைசயின் இைசயா இன் பாணித்ேத $குறு.291.3
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) விளி என
விழல் ஒல்லாேவ $குறு.291.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.291.5
குண்டு ந; ப் ைபஞ் சுைனப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $குறு.291.6
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பயில் பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) கைலஇ $குறு.291.7
தண துளிக்கு ஏற்ற மல ேபான்றவ்ேவ $குறு.291.8

மண்ணிய ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ $குறு.292.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தரு பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் தின்றதன் தப்பற்கு
$குறு.292.2
ஒன்பதிற்று-ஒன்பது களிற்ெறாடு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
நிைற $குறு.292.3
ெபான் ெசய் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெகாடுப்பவும்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட .ஒரு.)
$குறு.292.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாைல புrந்த நன்னன் ேபால $குறு.292.5
வைரயா நிைரயத்துச் ெசlஇயேரா அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$குறு.292.6
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நைக முக விருந்தினன் வந்ெதன
$குறு.292.7
பைக முக ஊrன்_நி.எச்.(ஊ _வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) துஞ்சேலா இலேள
$குறு.292.8
கள்ளின் ேகளி ஆ த்திய உள்ளூ ப் $குறு.293.1
பாைள தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பஞ்சிஅம்
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) காய் $குறு.293.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) நுங்ெகாடு
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.293.3
ஆதி அருமன் மூதூ அன்ன $குறு.293.4
அய ெவள்ளாம்பல் அம் பைக ெநறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $குறு.293.5
தித்திக் குறங்கின் ஊழ் மாறு அைலப்ப $குறு.293.6
வருேம ேசயிைழ அந்தில் $குறு.293.7

ெகாழுநற் காணிய அளிேயன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$குறு.293.8
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடன் ஆடியும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அல்கியும்
$குறு.294.1
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ஆயெமாடு தழூஉஅணி அய ந்தும் $குறு.294.2
ெநாதுமல ேபாலக் கதுெமன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$குறு.294.3
முயங்கினன்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட .ஒரு.) ெசலிேன
அல ந்தன்று_வி.மு.(அல _வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட .ஒரு.)
மன்ேன $குறு.294.4
துத்திப் பாந்தள் ைபத்து அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $குறு.294.5
திருந்துஇைழத் துயல்வுக் ேகாட்டு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குைழத் $குறு.294.6
தைழயினும் உைழயின் ேபாகான் $குறு.294.7
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்ேல $குறு.294.8
உடுத்தும் ெதாடுத்தும் பூண்டும் ெசrஇயும் $குறு.295.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயெமாடு துவன்றி
$குறு.295.2
விழெவாடு வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) ந;ேய இஃேதா
$குறு.295.3
ஓ ஆன் வல்சிச் சீ இல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $குறு.295.4
ெபரு நலக் குறுமகள் வந்ெதன $குறு.295.5
இனி விழவு ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர $குறு.295.6

அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $குறு.296.1
அலங்குசிைன இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் சிைற
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $குறு.296.2
உறுகழிச் சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முைனயின் ெசறுவில் $குறு.296.3
கள் நாறு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கதிெராடு_ெப.(கதி _ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நயக்கும் $குறு.296.4
தண்ணம் துைறவற் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.296.5
கடிய கழறல் ஓம்புமதி ெதாடிேயாள் $குறு.296.6
இன்னள் ஆகத் துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $குறு.296.7
நும்மின் தகுேமா என்றைன துணிந்ேத $குறு.296.8
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விளிம்பு உrஇய
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைல மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) $குறு.297.1
ைவ வா வாளி விறற் பைக ேபணா $குறு.297.2
மாறு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி ந்த ஆறுெசல்
வம்பல $குறு.297.3
உவல் இடு பதுக்ைக ஊrன்_நி.எச்.(ஊ _வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.297.4
கல் உய நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.297.5
புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேபாதல்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என $குறு.297.6
உண ந்ேதன்மன்ற அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) உணரா ஊங்ேக
$குறு.297.7
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேசர ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வந்துவந்து $குறு.298.1

அrது வாய்விட்டு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.298.2
ைவகல்ேதாறும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெபய ந்து_வி.எச்.(ெபய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $குறு.298.3
ைபதல் ேநாக்கம் நிைனயாய் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.298.4
இன் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ளின் அகுைத தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
$குறு.298.5
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கைடச் சிறுேகால் அகவன்மகளி $குறு.298.6
மடப் பிடிப் பrசில் மானப் $குறு.298.7
பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) குறித்தது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புறநிைலேய $குறு.298.8
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மற்று எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) முது
ந; ப் $குறு.299.1
புணr_ெப.(புணr_ெப.) திைளக்கும் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.299.2
இண வழ்
; புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) ந;ழல் $குறு.299.3
புண குறி வாய்த்த ஞான்ைறக் ெகாண்கற் $குறு.299.4
கண்டனமன் எம் கண்ேண அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ெசால்
$குறு.299.5
ேகட்டனமன் எம் ெசவிேய மற்று-அவன் $குறு.299.6
மணப்பின் மாண்நலம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.299.7

தணப்பின் ெஞகிழ்ப எம் தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.299.8
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைவ
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.300.1
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதம் ெபாதி துவ
வாய் $குறு.300.2
குண்டு ந; த் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாங்கின் அன்ன $குறு.300.3
நுண் பல் தித்தி மாஅேயாேய $குறு.300.4
ந;ேய அஞ்சல் என்ற என் ெசால் அஞ்சைலேய $குறு.300.5
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) குவவு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.300.6
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் மண்டிலம் ெபறினும் $குறு.300.7
விடல் சூழலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்னுைட நட்ேப $குறு.300.8
முழவு முதல் அைரய தடவு நிைலப் ெபண்ைணக் $குறு.301.1
ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு ேகாற் குடம்ைபக்
$குறு.301.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் அன்றிற் காம _ெப.(காம _ெப.) கடுஞ்சூல்
$குறு.301.3
வயவுப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அகவும் பானாட் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
$குறு.301.4
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ேபாழும் இன் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $குறு.301.5

வாராதுஆயினும் வருவது ேபாலச் $குறு.301.6
ெசவிமுதல்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரவெமாடு $குறு.301.7
துயில் துறந்தனவால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் கண்ேண $குறு.301.8
உைரத்திசின் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
புைரத்ேதா அன்ேற $குறு.302.1
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்தைலப்
$குறு.302.2
ெபரும்பிறிதாகல் அதனினும் அஞ்சுதும் $குறு.302.3
அன்ேனா இன்னும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.302.4
பிrயா நண்பின இருவரும் என்னும் $குறு.302.5
அல -அதற்கு அஞ்சினன்ெகால்ேலா பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) உடன் $குறு.302.6
துஞ்சு ஊ யாமத்தானும் என் $குறு.302.7
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்லது வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறியாேன $குறு.302.8
கழி ேத ந்து_வி.எச்.(ேத _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசஇய
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $குறு.303.1
அைடகைரத் தாைழக் குழ; இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $குறு.303.2
உைடதிைர ஒலியின்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $குறு.303.3

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வைளயள்_குறி.வி.மு.(வளல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) ஈங்குப் $குறு.303.4
பசந்தனள்மன் என் ேதாழி-என்ெனாடும் $குறு.303.5
இன் இண ப் புன்ைனஅம் புக _ெப.(புக _ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $குறு.303.6
ெபான் வr அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஆட்டிய ஞான்ேற $குறு.303.7
ெகால்விைனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ
வாய் எறிஉளி $குறு.304.1
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பட மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முளிெவதி ேநான் காழ் $குறு.304.2
தாங்கு அரு ந; ச் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கு விைசக் $குறு.304.3
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமிற் பரதவ _ெப.(பரதவ _ெப.) ேகாட்டு
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.304.4
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைர
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
கால் அன்னத்து $குறு.304.5
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வ தைத
;
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.304.6
ைகைதஅம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனற் ேச ப்பெனாடு $குறு.304.7
ெசய்தெனம்மன்ற ஓ பைக தரு நட்ேப $குறு.304.8
கண் தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr $குறு.305.1
என்பு உற நலியினும் அவெராடு ேபணிச் $குறு.305.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) முயங்கற்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
காட்சியேம $குறு.305.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ கைளதைல
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ஆற்றலேர $குறு.305.4
உய்த்தன விடாஅ பிrத்து இைட கைளயா $குறு.305.5
குப்ைபக் ேகாழித் தனிப் ேபா ேபால $குறு.305.6
விளிவாங்கு விளியின் அல்லது $குறு.305.7
கைளேவா இைல-யான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $குறு.305.8
ெமல்லிய இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேமவரு
தகுந_ெசாந்ஜ்.(தகு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட .பன்.) $குறு.306.1
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) ெமாழியாம் எனச் ெசால்லினும் அைவ
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $குறு.306.2
மறத்திேயா வாழி-என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) பல உடன் $குறு.306.3
காம _ெப.(காம _ெப.) மாஅத்துத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அம பூவின் $குறு.306.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வழ்பு
;
அயரும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.306.5
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச ப்பைனக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ேன $குறு.306.6
வைள உைடத்தைனயது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) ெதாழ $குறு.307.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஐெயனத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.307.2
இன்னாப் பிறந்தன்று பிைறேய அன்ேனா $குறு.307.3
மறந்தன ெகால்ேலா தாேம-களிறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $குறு.307.4

உயங்குநைட மடப்பிடி வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ேநானாது $குறு.307.5
நிைல உய யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) ெதாைலயக் குத்தி $குறு.307.6
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நா _ெப.(நா _ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக சுைவத்து
அண்ணாந்து $குறு.307.7
அழுங்கல் ெநஞ்செமாடு
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.307.8
அத்த ந;ள் இைட அழப் பிrந்ேதாேர $குறு.307.9
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாைழச் சுrநுகும்பு
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.308.1
அணங்குைட இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந;வலின்
மதன் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.308.2
மயங்குதுய உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $குறு.308.3
உயங்கு உயி மடப் பிடி உைலபுறம் ைதவர $குறு.308.4
ஆம் இழி_வி.(இழி_வி.) சிலம்பின் அrது கண்படுக்கும் $குறு.308.5
மா மைலநாடன் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $குறு.308.6
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தருவது ஓ ைக தாழ்ந்தன்ேற $குறு.308.7
ைகவிைன மாக்கள் தம் ெசய் விைன முடிமா $குறு.309.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) வாசம் கீ ழ்ப்பட
$குறு.309.2
ந;டிய_ெப.எச்.(ந;டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்பின் வாடிய விடினும்
$குறு.309.3
ெகாடிேயா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெபய ந்து_வி.எச்.(ெபய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறேவம் என்னாது
$குறு.309.4

ெபய த்தும் கடிந்த ெசறுவில்
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.309.5
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அைனேயம்ெபரும $குறு.309.6
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இன்னாதன பல ெசய்யினும் $குறு.309.7
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்று அைமதல் வல்லாமாேற $குறு.309.8
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின $குறு.310.1
கானலும் புலம்பு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உைடத்ேத வானமும்
$குறு.310.2
நம்ேம ேபாலும் மம்ம த்து ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.310.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கழியப் புல்ெலன்றன்ேற $குறு.310.4
இன்னும் உெளேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இந் நிைல $குறு.310.5
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $குறு.310.6
தண்ணம் துைறவற்கு உைரக்குந ப் ெபறிேன $குறு.310.7
அல யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஒழிவ ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $குறு.311.1
புலவு நாறு அகன் துைற வலவன் தாங்கவும் $குறு.311.2
நில்லாது கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்ெலன் கடுந்
ேத $குறு.311.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கண்டன்ேறாஇலேன பானாள் $குறு.311.4

ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்ைனத் $குறு.311.5
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேச நிக மல
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.311.6
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் கண்டன்ேற
$குறு.311.7
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அறி கள்வி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேள
$குறு.312.1
முரண் ெகாள் துப்பின் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மைலயன் $குறு.312.2
முள்ளூ க் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நாற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.312.3
நள்ெளன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஓரன்னள்
$குறு.312.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேவய்ந்த விரவுமல
உதி த்து_வி.எச்.(உதி _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.312.5
சாந்து உள நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பு எண்ெணய் ந;வி $குறு.312.6
அமரா முகத்தள் ஆகித் $குறு.312.7
தம ஓரன்னள் ைவகைறயாேன $குறு.312.8
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் கைரயது சிறுெவண்
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $குறு.313.1
ந;த்து ந; இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி இைர
ேத ந்து_வி.எச்.(ேத _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு $குறு.313.2
பூக் கமழ் ெபாதும்ப ச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவெனாடு $குறு.313.3

யாத்ேதம் யாத்தன்று நட்ேப $குறு.313.4
அவிழ்த்தற்கு அrது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமந்தன்ேற $குறு.313.5
ேசயுய விசும்பின் ந; உறு கமஞ்சூல் $குறு.314.1
தண்குரல் எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட இைமப்ப
$குறு.314.2
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாழ்பு இருளிய புலம்பு ெகாள்
மாைலயும் $குறு.314.3
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
வரூஉம் $குறு.314.4
இன் உறல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெஞமுங்க
$குறு.314.5
இன்னா ைவப்பின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர $குறு.314.6
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) மதியம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கண்டாஅங்கு
$குறு.315.1
ஒழுகு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
மைலநாடன் $குறு.315.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) அைனயன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.315.3
ெநருஞ்சி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) என் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பைணத்ேதாேள $குறு.315.4
ஆய் வைள ெஞகிழவும் அய வு ெமய் நிறுப்பவும் $குறு.316.1
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.316.2

உெளேனா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) விளியாது $குறு.316.3
உரவுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபாருத விரவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
அைடகைர $குறு.316.4
ஓைர மகளி _ெப.) ஓராங்கு ஆட்ட $குறு.316.5
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) துன்புறு துைனபr $குறு.316.6
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வரல் விrதிைர
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.316.7
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ெசால்ேலா பிற ஆயினேவ $குறு.316.8
புr மட மைரயான் கரு நைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு $குறு.317.1
த;ம்_ெப.அ.(த;ம்_ெப.அ.) புளி ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) மாந்தி அயலது
$குறு.317.2
ேதம் பாய் மா மல நடுங்க ெவய்து உயி த்து $குறு.317.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலப் ைபஞ் சுைன பருகும்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.317.4
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) விட்டு அைமயுேமா மற்ேற-ைகம்மிக
$குறு.317.5
வட புல வாைடக்கு அழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $குறு.317.6
ெதன் புலம் படரும்_ெப.எச்.(பட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நாேள $குறு.317.7
எறி சுறாக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு ந; ப்
பரப்பின் $குறு.318.1
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ஞாழெலாடு
;
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) தாஅய்
$குறு.318.2

ெவறி அய களத்தினின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $குறு.318.3
குறியான் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) குறிப்பினும்
பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $குறு.318.4
அறியாற்கு உைரப்பேலா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) எய்த்த
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $குறு.318.5
பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைணஇய அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $குறு.318.6
பிைழயா வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.318.7
களவனும் கடவனும் புைணவனும் தாேன $குறு.318.8
மான் ஏறு மடப் பிைண தழ; இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மருள்
கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.319.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நண்ணிய புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கவும் $குறு.319.2
ைகயுைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாப் பிடிெயாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.319.3
ைம அணி மருங்கின் மைலயகம் ேசரவும் $குறு.319.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
மாr_ெப.(மாr.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $குறு.319.5
ெபான் ஏ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதத்ேதா $குறு.319.6
இன்னும் வாரா _ஆயின் $குறு.319.7
என் ஆம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன் உயி நிைலேய
$குறு.319.8

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் பரதவ _ெப.(பரதவ _ெப.) ேகாள்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கலின் $குறு.320.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இறவின் வாடெலாடு
$குறு.320.2
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) புலவ பல_உடன் $குறு.320.3
எக்க ெதாறும்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவெனாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $குறு.320.4
நக்கேதா பழியும் இலேம ேபாது அவிழ் $குறு.320.5
ெபான் இண மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ் ெபாங்க ப் $குறு.320.6
புன்ைனஅம் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $குறு.320.7
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) அல தூற்றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெகாடுைமயாேன. $குறு.320.8
மைலச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாந்தின்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா பினன் $குறு.321.1
சுைனப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குவைளச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ
கண்ணியன் $குறு.321.2
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைனப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.321.3
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ஆ அrைவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) அம இன் துைண $குறு.321.4
மன்ற மைரயா இrய ஏறு அட்டு $குறு.321.5

ெ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.)
அதனால் $குறு.321.6
மைறத்தற் காைலேயா அன்ேற $குறு.321.7
திறப்பல் வாழி-ேவண்டு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கதேவ $குறு.321.8
அம க்கண் ஆமான் அம் ெசவிக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $குறு.322.1
கானவ _ெப.(கானம்_ெப.+அ _பட .பன்.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவrஇ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
த; ந்து_வி.எச்.(த; _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.322.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நண்ணிய சிறுகுடி பட்ெடன $குறு.322.3
இைளய _ெப.(இைளய _ெப.) ஓம்ப
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.322.4
மைன உைற வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) வல்லியாங்கு $குறு.322.5
மருவின் இனியவும் உளேவா $குறு.322.6
ெசல்வாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஒல்வாங்கு நடந்ேத $குறு.322.7
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எவேனா பதடி ைவகல் $குறு.323.1
பாண _ெப.(பாண _ெப.) படுமைல பண்ணிய எழாலின் $குறு.323.2
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அஞ்சுவர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைச வழ_குைற.எச்.(வ
;
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
;
$குறு.323.3
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலத்துப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முல்ைலப் $குறு.323.4
பசு_ெப.(பசு_ெப.) முைகத் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $குறு.323.5

அrைவ ேதாள்-அைணத் துஞ்சிக் $குறு.323.6
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வாழும் நாேள $குறு.323.7
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முதைலக் ேகாள் வல்
ஏற்ைற $குறு.324.1
வழி வழக்கு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $குறு.324.2
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி
ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $குறு.324.3
நயன் உைடைமயின் வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $குறு.324.4
மடன் உைடைமயின்
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $குறு.324.5
கைவ மக நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டாஅங்கு $குறு.324.6
அஞ்சுவல்-ெபரும என் ெநஞ்சத்தாேன $குறு.324.7
ேசறும் ேசறும் என்றலின் பண்ைடத் தம் $குறு.325.1
மாயச் ெசலவாச் ெசத்து மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அற்று $குறு.325.2
மன்னிக் கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேறேன
அன்ேனா $குறு.325.3
ஆசு ஆகு எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) யாண்டு உளன்ெகால்ேலா $குறு.325.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.325.5

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குளம்_ெப.(குளம்_ெப.)
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் இைடமுைல
நிைறந்ேத $குறு.325.6
துைணத்த ேகாைதப் பைணப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாளின
$குறு.326.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடு மகளி _ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.326.2
சிறு மைனப் புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நட்ேப
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.326.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
துறப்பின் $குறு.326.4
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரூஉம் இன்னாைமத்ேத $குறு.326.5
நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாழும் நல்கூ ந்ேதா வயின்
$குறு.327.1
நயன் இல ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
உண ந்த_ெப.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.327.2
குன்ற நாடன்தன்னினும் நன்றும் $குறு.327.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல ெகாடிதால்-த;ம் கலுழ் உந்தி $குறு.327.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைன மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இன்ன ெமன்ைமச்
$குறு.327.5
சாயலள்_குறி.வி.(சாயல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) அளியள் என்னாய் $குறு.327.6
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) தந்தைனயால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) புல்ெலனேவ
$குறு.327.7
சிறு வ ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
;
ேவ அைளப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
$குறு.328.1

அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) சிறு மைன
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புணr_ெப.(புணr_ெப.)
$குறு.328.2
குணில்_ெப.(குணில்_ெப.) வாய் முரசின்
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $குறு.328.3
நல்கிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தவச் சிலேவ அலேர $குறு.328.4
வில் ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விச்சிய ெபருமகன் $குறு.328.5
ேவந்தெராடு ெபாருத ஞான்ைற பாண _ெப.(பாண _ெப.) $குறு.328.6
புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேநாக்கு உறழ் நிைல
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.328.7
கலி ெகழு குறும்பூ ஆ ப்பினும் ெபrேத $குறு.328.8
கான இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ $குறு.329.1
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன உஞற்றலின்
ஆ கழல்பு $குறு.329.2
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) வழங்கு சிறு ெநறி புைதயத் தாஅம் $குறு.329.3
பிறங்குமைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்தவ ப்
பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.329.4
பயில் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடுநாள் துயில் அrது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.329.5
ெதள் ந; நிக மல புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.329.6
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல மைழக்கணிற்கு எளியவால் பனிேய $குறு.329.7
நலத்தைகப் புைலத்தி பைச ேதாய்த்து எடுத்துத் $குறு.330.1

தைலப் புைடப் ேபாக்கித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட்ட $குறு.330.2
ந;rன் பிrயாப் பரூஉத் திr கடுக்கும் $குறு.330.3
ேப இைலப் பகன்ைறப் ெபாதி அவிழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $குறு.330.4
இன் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ளின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) இல
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.330.5
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலயும் புலம்பும் $குறு.330.6
இன்றுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ேட $குறு.330.7
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) திரங்கிய ந; இல் ஆ
இைட $குறு.331.1
ஆறு ெசல் வம்பல ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாறு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.331.2
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிைல மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) கடறு
கூட்டுண்ணும் $குறு.331.3
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) யாைனக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.331.4
இறப்ப ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நறுவடிப் $குறு.331.5
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால் மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) அம் தளி அன்ன
$குறு.331.6
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.331.7
நம்மினும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரற்ேக $குறு.331.8

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைடச் சில் ெபயற்
கைடநாள் $குறு.332.1
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ந;ந்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
த;ர_குைற.எச்.(த; _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.332.2
கூறின் எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாறு உயி $குறு.332.3
மடப் பிடி தழ; இத் தடக் ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.332.4
குன்றகச் சிறுகுடி
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.332.5
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) நண்ணிய மைலகிழேவாற்ேக $குறு.332.6
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பைடப் பகழிக் ெகாடு விற்
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.) $குறு.333.1
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) உண்டு கடிந்த ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.333.2
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மகளி _ெப.) ஓப்பும்
கிள்ைளெயாடு $குறு.333.3
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைறக்கு அணவும் குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.333.4
பணிக் குைற வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
; $குறு.333.5
துணியின் எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைறேய
$குறு.333.6
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காக்ைகச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப்
ெபருந்ேதாடு $குறு.334.1
எறி திைரத் திவைல ஈ ம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நைனப்ப $குறு.334.2

பனி 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.) பல்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.334.3
இரு ந; ச் ேச ப்பன்_ெப.(ேச ப்பன்_ெப.) ந;ப்பின்_நி.எச்.(ந;ப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $குறு.334.4
இன் உயி அல்லது பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $குறு.334.5
எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இழப்பதுேவ
$குறு.334.6
நிைர வைள முன்ைக ேந இைழ மகளி _ெப.) $குறு.335.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைறச்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன பரப்பிச் $குறு.335.2
சுைன பாய் ேசா வு இைட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிைன
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.335.3
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் மந்தி பா ப்ெபாடு
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.335.4
ெவற்பு அயல் நண்ணியதுேவ-வா ேகால் $குறு.335.5
வல் விற் கானவ _ெப.(கானம்_ெப.+அ _பட .பன்.) தங்ைகப் $குறு.335.6
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $குறு.335.7
ெசறுவ க்கு உவைக ஆக ெதறுவர $குறு.336.1
ஈங்கனம் வருபேவா ேதம் பாய் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$குறு.336.2
சிறு நா_ெப.(நா_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளr
ஆ ப்பக் $குறு.336.3
கடு மா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத ேநமி ேபாகிய $குறு.336.4

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேபால $குறு.336.5
வருந்தினள் அளியள்-ந; பிrந்திசிேனாேள $குறு.336.6
முைலேய முகிழ்முகிழ்த்தனேவ தைலேய $குறு.337.1
கிைளஇய குரேல கிழக்கு வழ்ந்தனேவ
;
$குறு.337.2
ெசறி முைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பலும் பறிமுைற நிரம்பின
$குறு.337.3
சுணங்கும் சில ேதான்றினேவ அணங்கு என $குறு.337.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அறிவல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறியலேள $குறு.337.5
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவள்ெகால் தாேன $குறு.337.6
ெபரு முது ெசல்வ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மட மகேள $குறு.337.7
திrமருப்பு இரைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு
$குறு.338.1
அr மடப் பிைணேயாடு அல்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.338.2
வ தைத
;
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அrல்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.338.3
ெசழும் பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) கறிக்கும் புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.338.4
பின் பனிக் கைடநாள் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) $குறு.338.5
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ெபருவிறற் ேதேர-பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $குறு.338.6
விளங்கு நக அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பின்
$குறு.338.7

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ் அrைவ புலம்பு அசாவிடேவ $குறு.338.8
நைற அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நளி புன
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக $குறு.339.1
உைற அறு ைமயின் ேபாகி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.339.2
குறவ _ெப.(குறவ _ெப.) பாக்கத்து
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.339.3
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மல க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) முயங்கல் $குறு.339.4
இனிதுமன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மா இதழ்க் $குறு.339.5
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் கலுழப் $குறு.339.6
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஆகா ஊங்கலங்கைடேய $குறு.339.7
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கைடயின் காதல ப்
பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.340.1
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அவ ப் புலம்பின் நம்ேமாடு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.340.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாற் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிைட
$குறு.340.3
அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல ேவ க் கண்டல் $குறு.340.4
கழி ெபய மருங்கின் ஒல்கி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $குறு.340.5
ெபய தரப் ெபய தந்தாங்கு $குறு.340.6

வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $குறு.340.7
பல் வ படrய
;
பசு_ெப.(பசு_ெப.) நைன குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) $குறு.341.1
ெபாrப் பூம் புன்ெகாடு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணிக் ெகாளாஅச்
$குறு.341.2
சிைன இனிது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயும் காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.341.3
ேபணா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெபrேயா
ெநஞ்சத்துக் $குறு.341.4
கண்ணிய ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) கடவது அன்று என $குறு.341.5
வலியா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலிப்ப $குறு.341.6
வாழ்ேவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் வன்கணாேன $குறு.341.7
கைல ைக ெதாட்ட கமழ்சுைளப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம் $குறு.342.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.) ஞாங்க $குறு.342.2
கடியுைட மரம்ெதாறும் படு வைல_ெப.(வைல_ெப.) மாட்டும் $குறு.342.3
குன்ற நாட தகுேமா-ைபஞ் சுைனக் $குறு.342.4
குவைளத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஈண்டு
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.342.5
நயந்ேதா _வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ _பட .ஒரு.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) த; க்கும் $குறு.342.6
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தைலப்படாஅப் பண்பிைன எனிேன $குறு.342.7

நிைனயாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நைன கவுள் $குறு.343.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அணி
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பாய்ந்ெதன $குறு.343.2
மிகு வலி இரு புலிப் பகுவாய் ஏற்ைற $குறு.343.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறுக் ெகாள ;இய
விட _ெப.(விட _ெப.) முைகக் $குறு.343.4
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ஒற்றிய கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $குறு.343.5
வாடு பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைனயின் கிடக்கும் $குறு.343.6
உய வைர நாடெனாடு ெபயருமாேற $குறு.343.7
ேநாற்ேறா மன்ற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தண்ெணனத் $குறு.344.1
தூற்றும் துவைலப் பனிக் கடுந் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $குறு.344.2
புலம் பயி _ெப.(பயி _ெப.) அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏற்ெறாடு $குறு.344.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தூங்கு அணல வங்கு_ஏவ.(வ
;
ங்கு_வி.)
;
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெசருத்தல் $குறு.344.4
பால் வா பு குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) உள்ளி நிைர
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.344.5
ஊ வயின் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.344.6
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாருட் பிணிப் ேபாகிப் $குறு.344.7
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
காதல _ெப.(காதல _ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) காண்ேபாேர
$குறு.344.8

இைழ அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயல்வரும்
ெகாடுஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $குறு.345.1
வைர மருள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தவி த்தனி
அைசஇத் $குறு.345.2
தங்கினி _ஆயின் தவேறா-தைகய $குறு.345.3
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) தாழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) புலம்பு
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.345.4
தாைழ ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தயங்குதிைரக்
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி $குறு.345.5
இழுெமன
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆங்கண் $குறு.345.6
ெபருந; ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எம் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர
$குறு.345.7
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) பிடி நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைளக்ேகாட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $குறு.346.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
குறவ _ெப.(குறவ _ெப.) ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.346.2
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ேபாழும் நாடன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.346.3
சுைனப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குவைளத் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
தந்தும் $குறு.346.4
திைனப் புன மருங்கில் படுகிளி ஓப்பியும் $குறு.346.5
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாைலப் ெபாழுதில் $குறு.346.6

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உயங்கிச் $குறு.346.7
ெசால்லவும் ஆகாது_எதி .ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அஃகிேயாேன $குறு.346.8
மல்கு சுைன உல ந்த_ெப.எச்.(உல _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்கூ
சுரமுதல் $குறு.347.1
குமr_ெப.(குமr_ெப.) வாைகக் ேகாலுைட நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ $குறு.347.2
;
மட மாத் ேதாைகக் குடுமியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.347.3
கான ந;ள் இைட தானும் நம்ெமாடு $குறு.347.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய்தனள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) எனின் $குறு.347.5
நன்ேற-ெநஞ்சம் நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) துணிேவ $குறு.347.6
தாேம ெசல்பஆயின் கானத்துப் $குறு.348.1
புலம் ேத யாைனக் ேகாட்டிைட
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.348.2
சிறு வ முல்ைலக்
;
ெகாம்பின் தாஅய் $குறு.348.3
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊறும் கண்பனி மத எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $குறு.348.4
பூண் அக வன் முைல_ெப.(முைல_ெப.) நைனத்தலும் $குறு.348.5
காணா ெகால்ேலா-மாணிைழ நமேர $குறு.348.6
அடும்பு அவிழ் அணி மல சிைதஇய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.349.1

தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எக்க த்
$குறு.349.2
தண்ணம் துைறவற் ெதாடுத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$குறு.349.3
ெகாள்வாம் என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாள்வாம் $குறு.349.4
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்ேதா _வி.அ.ெப.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.349.5
ெகாடுத்து அைவ தா எனக் கூறலின் $குறு.349.6
இன்னாேதா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன் உயி இழப்ேப $குறு.349.7
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.350.1
பனிக் கடுங்குைரயம் ெசல்லாத;ம் எனச் $குறு.350.2
ெசால்லினம்_ஆயின் ெசல்வ ெகால்ேலா $குறு.350.3
ஆற்று அயல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகாட்டு அம் சிைற $குறு.350.4
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காற் கணந்துள் ஆள் அறிவுற;இ $குறு.350.5
ஆறு ெசல் வம்பல பைட தைலெபய க்கும் $குறு.350.6
மைலயுைடக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.350.7
நிைலயாப் ெபாருட் பிணிப் பிrந்திசிேனாேர $குறு.350.8
வைளேயாய் உவந்திசின்-விைரவுறு ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $குறு.351.1
அைள வாழ் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) கூ உகி _ெப.(உகி _ெப.) வrத்த
$குறு.351.2

ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி ெநறி
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இழுெமன $குறு.351.3
உரும் இைசப் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
உைடதரும்_ெப.எச்.(உைடதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவற்கு
$குறு.351.4
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ெசப்பின நமேர விrஅல ப் $குறு.351.5
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலால்_அம்
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) $குறு.351.6
இன் நைக ஆயத்தாேராடு $குறு.351.7
இன்னும் அற்ேறா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $குறு.351.8
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந; ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அைடப் புறத்தன்ன
$குறு.352.1
ெகாடு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைறய கூ _உகி ப்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $குறு.352.2
அகல்_இைலப் பலவின் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) முன்னி $குறு.352.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உைற முது மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புலம்பப்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$குறு.352.4
சிறு புன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $குறு.352.5
அறிேவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ க் காணா ஊங்ேக $குறு.352.6
ஆ கலி ெவற்பன் மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) புைண ஆக $குறு.353.1
ேகாடு உய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் கவாஅன் பகேல $குறு.353.2
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிேத $குறு.353.3
நிைர இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாருந்தாக் கண்ேணாடு இரவில் $குறு.353.4

பஞ்சி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திr ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $குறு.353.5
பின்னு வழ்
; சிறுபுறம் தழ; இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.353.6
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) முயங்கத் துயில் இன்னாேத
$குறு.353.7
ந; ந;டு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் $குறு.354.1
ஆ ந்ேதா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேதனும் புளிக்கும் $குறு.354.2
தணந்தைனஆயின் எம் இல் உய்த்துக் ெகாடுேமா $குறு.354.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) எம் ஊ க் $குறு.354.4
கடும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதருவில்
$குறு.354.5
நடுங்கு அஞ எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கைளந்த எம்ேம $குறு.354.6
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கால் மைறத்தலின் விசும்பு
காணலேர $குறு.355.1
ந; பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகலின்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காணலேர $குறு.355.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேசறலின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) பட்டன்று $குறு.355.3
பல்ேலா _ெப.(பல்ேலா _ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பானாள்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $குறு.355.4
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வந்தைனேயா ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $குறு.355.5

ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம் சிறுகுடி
$குறு.355.6
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) அறிந்தைனேயா ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.355.7
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆன்று அவிந்த ந; இல் ஆ இைடக் $குறு.356.1
கழேலான் காப்பப் கடுகுபு ேபாகி $குறு.356.2
அறுசுைன மருங்கின் மறுகுபு
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.356.3
ெவவ் ெவங் கலுழி தவ்ெவனக் குடிக்கிய $குறு.356.4
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வல்லுநள்ெகால் தாேன-ஏந்திய $குறு.356.5
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாற் புைன கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அம்
ெபாrக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.356.6
பாலும் பல என உண்ணாள் $குறு.356.7
ேகால் அைம குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடித் தளி அன்ேனாேள
$குறு.356.8
முனி பட உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடு இல்
உண்கண் $குறு.357.1
பனி கால் ேபாழ்ந்து பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெஞகிழ்_ஏவ.(ெஞகிழ்_வி.+ண_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $குறு.357.2
ெமல்லிய ஆகலின் ேமவரத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.357.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) என்னும் ெசால்ைல மன்னிய $குறு.357.4
ஏனல்_அம் சிறு திைன
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசேணான் $குறு.357.5

ெஞகிழியின் ெபய ந்த ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $குறு.357.6
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) படு சுட ஒளி ெவரூஉம் $குறு.357.7
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெவற்பன் மணவா ஊங்ேக $குறு.357.8
வங்குஇைழ
;
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மி ஈங்ேக
$குறு.358.1
எறிகண் ேபதுறல் ஆய்ேகாடு இட்டுச் $குறு.358.2
சுவ வாய் பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பட ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ந;ங்க_குைற.எச்.(ந;ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.358.3
வருேவம் என்ற பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) உதுக்காண் $குறு.358.4
தனிேயா இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பனி
கூ மாைலப் $குறு.358.5
பல் ஆன் ேகாவல _ெப.(ேகாவல _ெப.) கண்ணிச் $குறு.358.6
ெசால்லுப அன்ன முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
முைகேய $குறு.358.7
கண்டிசின்-பாண பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்ம $குறு.359.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின் $குறு.359.2
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) காற் கட்டில் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக $குறு.359.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) யாைனயின் உயி த்தனன்
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.359.4
புதல்வற் தழ; இயினன் விறலவன் $குறு.359.5

புதல்வன்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
கைவஇயினேள $குறு.359.6
ெவறி என உண ந்த_ெப.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
$குறு.360.1
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆன்_பட .ஒரு.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) காணிய $குறு.360.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இன்று
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உழப்பினும் $குறு.360.3
வாரற்கதில்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.360.4
பிடிக் ைக அன்ன ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $குறு.360.5
உண் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ைகக் குளிேர
$குறு.360.6
சிலம்பின் சிலம்பும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $குறு.360.7
இலங்கு மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) இரவினாேன
$குறு.360.8
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அன்ைனக்கு $குறு.361.1
உய நிைல உலகமும் சிறிதால்-அவ மைல $குறு.361.2
மாைலப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் உந்திெயாடு $குறு.361.3
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழுமுதற் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $குறு.361.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைல குைழய முயங்கலும் $குறு.361.5

இல் உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுதலும்
கடியாேதாேள $குறு.361.6
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அய ந்து
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுவாய் ேவல $குறு.362.1
சினவல் ஓம்புமதி வினவுவது உைடேயன் $குறு.362.2
பல் ேவறு உருவின் சில் அவிழ் மைடெயாடு $குறு.362.3
சிறு மறி ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ந;வி $குறு.362.4
வணங்கிைன ெகாடுத்திஆயின் அணங்கிய $குறு.362.5
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் மா மைலச் சிலம்பன் $குறு.362.6
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) அகலமும் உண்ணுேமா பலிேய
$குறு.362.7
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு
$குறு.363.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் பதவின் வா குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கறிக்கும்
$குறு.363.2
மடக் கண் மைரயா ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவய்துற்று $குறு.363.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைர உகாஅய் வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.363.4
இன்னா அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறத்தல் $குறு.363.5
இனிேதா-ெபரும இன் துைணப் பிrந்ேத $குறு.363.6
அrல் பவ ப் பிரம்பின் வr புற ந; நாய்_ெப.(ந; நாய்_ெப.) $குறு.364.1

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $குறு.364.2
ெபான் ேகால் அவி ெதாடித் தற் ெகழு தகுவி $குறு.364.3
எற் புறங்கூறும் என்ப ெதற்ெறன $குறு.364.4
வணங்கு இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எல் வைள மகளி _ெப.)
$குறு.364.5
துணங்ைக நாளும் வந்தன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரக் $குறு.364.6
கண் ெபார மற்று அதன்கண் அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $குறு.364.7
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாளற்கு இவரும் மள்ள ேபாேர $குறு.364.8
ேகாடு ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) இலங்கு வைள
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் $குறு.365.1
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாேவ $குறு.365.2
துன் அரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரத் ததும்பி அருவி $குறு.365.3
தண்ெணன் முழவின் இமிழ் இைச காட்டும் $குறு.365.4
மருங்கில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலவின்
$குறு.365.5
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாட ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட .ஒரு.) கண்ேண $குறு.365.6
பால் வைரந்து அைமத்தல் அல்லது அவ வயின் $குறு.366.1
சால்பு அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிதற்கு
யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) யாேரா $குறு.366.2
ேவறு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூறவும் அைமயாள் அதன் தைலப்
$குறு.366.3

ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் மாச் சுைனப் பல் பிணி
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.366.4
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ந;லம்_ெப.(ந;லம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள் அைகபு $குறு.366.5
ஒழுகு கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.366.6
பழுது அன்று அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயிைழ துணிேவ
$குறு.366.7
ெகாடிேயா நல்கா _ஆயினும் யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $குறு.367.1
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) விளங்கு இைறய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவின்
ெபற;இய $குறு.367.2
உவக்காண் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வந்திசிேன
$குறு.367.3
ெதாய்யல் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெதாடங்கலின்
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நாட்டுப் $குறு.367.4
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) புகன்று இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி
$குறு.367.5
மண்ணுறு மணியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.367.6
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துறுகல்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலேய $குறு.367.7
ெமல்லியேலாேய ெமல்லியேலாேய $குறு.368.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ந;த்த பழி த; மாைம $குறு.368.2
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது ெசப்பின் $குறு.368.3
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கிற்றா ெமல்லியேலாேய
$குறு.368.4

சிறியரும் ெபrயரும் வாழும் ஊ க்ேக $குறு.368.5
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைடப் படாஅ நளி ந; ந;த்தத்து $குறு.368.6
இடிகைரப் ெபரு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபால $குறு.368.7
த;து_ெப.(த;து_ெப.) இல் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) முயங்குகம் பலேவ
$குறு.368.8
அத்த வாைக அமைல வால் ெநற்று $குறு.369.1
அr ஆ சிலம்பின் அrசி ஆ ப்பக் $குறு.369.2
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தூக்கும் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $குறு.369.3
ெசல்வாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நல்கின நமேர $குறு.369.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அணி நிறக் ெகாழு
முைக $குறு.370.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரெனாடு $குறு.370.2
இருப்பின் இரு மருங்கினேம கிடப்பின் $குறு.370.3
வில்லக விரலின் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $குறு.370.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேசrன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மருங்கினேம $குறு.370.5
ைக வைள ெநகிழ்தலும் ெமய் பசப்பு ஊ தலும் $குறு.371.1
ைம படு சிலம்பின் ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) வித்தி $குறு.371.2
அருவியின் விைளக்கும் நாடெனாடு $குறு.371.3
மருேவன்-ேதாழி-அது காமேமா ெபrேத $குறு.371.4
பைனத் தைலக்-கருக்கு உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
குருத்ெதாடு மாய $குறு.372.1

கடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெதாகுத்த ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குப்ைபக் $குறு.372.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் சிைமய
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.372.3
ஆழி தைலவசிய
;
அயி ச் ேசற்று அருவிக் $குறு.372.4
கூைழ ெபய் எக்க க் குழ; இய பதுக்ைக $குறு.372.5
புல பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெகாள்ளா அளைவ $குறு.372.6
அல எழுந்தன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $குறு.372.7
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புைடெபயrனும் ந; திrந்து பிறழினும் $குறு.373.1
இலங்கு திைரப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேதான்றினும் $குறு.373.2
ெவவ் வாய்ப் ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.)
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) அஞ்சிக் $குறு.373.3
ேகடு எவன் உைடத்ேதா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந;டு மயி க் $குறு.373.4
கடும் பல் ஊகக் கைற விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஏற்ைற $குறு.373.5
புைடத் ெதாடுபு உைடயூப் பூ நாறு பலவுக்கனி $குறு.373.6
காந்தள்_அம் சிறுகுடிக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.373.7
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாடெனாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாட ேப $குறு.373.8
எந்ைதயும் யாயும் உணரக் காட்டி $குறு.374.1
ஒளித்த ெசய்தி ெவளிப்படக் கிளந்தபின் $குறு.374.2
மைல ெகழு ெவற்பன் தைலவந்து இரப்ப $குறு.374.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) புr ெகாள்ைகயின் ஒன்றாகின்ேற $குறு.374.4
முடங்கல் இைறய தூங்கணம்குrஇ $குறு.374.5
ந;டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபண்ைணத் ெதாடுத்த $குறு.374.6
கூடினும் மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ஊேர $குறு.374.7
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இன்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $குறு.375.1
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) ஆயிேனா நன்ேற-சாரல்
$குறு.375.2
சிறு திைன விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வியன்கண் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனத்து $குறு.375.3
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அrவாrன் ெதாண்டகச் சிறு பைற $குறு.375.4
பானாள் யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) கறங்கும்
$குறு.375.5
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) காவல _ெப.(காவல்_ெப.+அ _பட .பன்.)
அவியாமாேற $குறு.375.6
மன் உயி அறியாத் துன்_அரும் ெபாதியில் $குறு.376.1
சூருைட அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.376.2
ேவனிலாேன தண்ணியள்_குறி.வி.மு.(தண்_ெப.+இய_(?)+அள்_பட .ஒரு.)
பனிேய $குறு.376.3
வாங்குகதி ெதாகுப்பக் கூம்பி ஐெயன $குறு.376.4
அலங்கு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெபாதிந்த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$குறு.376.5
உள்ளகத்தன்ன சிறு ெவம்ைமயேள $குறு.376.6

மல ஏ உண்கண் மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $குறு.377.1
வைள ஏ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெஞகிழ்ந்ததன்
தைலயும் $குறு.377.2
மாற்று ஆகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆற்றைலேய $குறு.377.3
அறிதற்கு அைமயா நாடெனாடு $குறு.377.4
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டது ஓ சிறு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நட்ேப $குறு.377.5
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) காணாத மாண் நிழற் படீஇய $குறு.378.1
மைலமுதல் சிறு ெநறி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மிகத் தாஅய் $குறு.378.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலயவாகுக-நம் ந;த்துச்
$குறு.378.3
சுட வாய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவற் காைளெயாடு $குறு.378.4
மட மா அrைவ ேபாகிய சுரேன $குறு.378.5
இன்று யாண்ைடயேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) குன்றத்துப் $குறு.379.1
பழங் குழி அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.) கிழங்கிெனாடு $குறு.379.2
கண் அகன் தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $குறு.379.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) காழ்க்ெகாள்ளும் அளைவ ெசறிெதாடி $குறு.379.4
எம்மில் வருகுைவ ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) எனப் $குறு.379.5
ெபாம்மல் ஓதி ந;விேயாேன $குறு.379.6
விசும்பு கண் புைதயப் பாஅய் ேவந்த _ெப.(ேவந்த _ெப.) $குறு.380.1

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எறி முரசின்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பல
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.380.2
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆனாேத
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) $குறு.380.3
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்ட
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உன்னலேர $குறு.380.4
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈங்ைகய $குறு.380.5
வண்ணத் துய்மல உதிர $குறு.380.6
முன்ன த் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பனிக் கடு நாேள $குறு.380.7
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெதாைலந்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சாஅய் $குறு.381.1
அல்லல் ெநஞ்சேமாடு அல்கலும்
துஞ்சாது_எதி .ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.381.2
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளிவதுெகால்ேலா $குறு.381.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.381.4
பூ மலி ெபாதும்ப நாள்மல
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.381.5
விலங்கு திைர
உைடதரும்_ெப.எச்.(உைடதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவெனாடு $குறு.381.6

இலங்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கதன் பயேன
$குறு.381.7
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளிக்கு ஏற்ற ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) $குறு.382.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $குறு.382.2
முைக தைலதிறந்த நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) புதல்மிைசப் $குறு.382.3
பூ அமல் தளவெமாடு ேதம் கமழ்பு கஞல $குறு.382.4
வம்புப் ெபய்யுமால் மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) வம்பு அன்று $குறு.382.5
கா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.382.6
வாராேரா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $குறு.382.7
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) உடம்படுதலின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $குறு.383.1
குறி நின்றனேன குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$குறு.383.2
இன்ைற அளைவச் ெசன்ைறக்க என்றி $குறு.383.3
ைகயும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்கத் $குறு.383.4
த; உறு தளிrன் நடுங்கி $குறு.383.5
யாவதும் இைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசயற்கு உrயதுேவ
$குறு.383.6
உழுந்துைட கழுந்தின் கரும்புைடப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $குறு.384.1
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குறுந்ெதாடி
மகளி _ெப.) $குறு.384.2
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு துறத்தி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$குறு.384.3

மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அம்மமகிழ்ந நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சூேள $குறு.384.4
பலவில் ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழம் ஆ இனக்
கைல $குறு.385.1
சிைல விற் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெதாைட ெவrஇ $குறு.385.2
ெசரு உறு குதிைரயின் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $குறு.385.3
இரு ெவதி ந;டு அைம தயங்கப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.385.4
ெபரு வைர அடுக்கத்துக் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) என்றும் $குறு.385.5
அன்ைற அன்ன நட்பினன் $குறு.385.6
புதுேவா த்து அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $குறு.385.7
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ தைத
;
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $குறு.386.1
தண்ணந் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) தணவா ஊங்ேக $குறு.386.2
வால் இைழ மகளி _ெப.) விழவு அணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குறு.386.3
மாைலேயா அறிேவன்மன்ேன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.386.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பரந்தன்ன புன்கெணாடு $குறு.386.5
புலம்பு உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+என்_தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $குறு.386.6

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குறு.387.1
கதி சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்த_ெப.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயறு
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.387.2
உயி வரம்பாக ந;ந்தினம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.387.3
எவன்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $குறு.387.4
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கடலினும் ெபrேத
$குறு.387.5
ந; கால்யாத்த நிைர இதழ்க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $குறு.388.1
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ஒற்றினும் வாடாதாகும் $குறு.388.2
கவைண_ெப.(கவைண_ெப.) அன்ன பூட்டுப் ெபாருது அசாஅ $குறு.388.3
உமண் எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) ஒழுைகத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
நிைரத்தன்ன $குறு.388.4
முளி சிைன பிளக்கும் முன்பு இன்ைமயின் $குறு.388.5
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைகம்மடித்து உயவும் $குறு.388.6
கானமும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆம் நும்ெமாடு வrேன $குறு.388.7
ெநய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக $குறு.389.1
ஆ பதம் ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அத்ைத $குறு.389.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) வைரந்ெதன
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) எதி $குறு.389.3
நன்ேறா மகேன என்றெனன் $குறு.389.4

நன்ேற ேபாலும் என்று உைரத்ேதாேன $குறு.389.5
எல்லும் எல்லின்று பாடும் ேகளாய் $குறு.390.1
ெசல்லாத; ேமா சிறுபிடி துைணேய $குறு.390.2
ேவற்று முைன ெவம்ைமயின் சாத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்ெதன $குறு.390.3
வைள அணி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி $குறு.390.4
மிைள வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தண்ணுைமக்
குரேல $குறு.390.5
உவr ஒருத்தல் உழாஅது மடியப் $குறு.391.1
புகr புழுங்கிய புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ந;ங்கு_ஏவ.(ந;ங்கு_வி.) புறவில் $குறு.391.2
கடிது இடி உருமின் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ைப அவிய $குறு.391.3
இடிெயாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனிது
வழ்ந்தன்ேற
;
$குறு.391.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
;
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
;
மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தழ; இப் பிrந்ேதா $குறு.391.5
ைகயற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபயுள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $குறு.391.6
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைன
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்கண்
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $குறு.391.7
தாஅம்ந; நனந்தைல புலம்பக் $குறு.391.8
கூஉம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபைதயேவ
$குறு.391.9
அம்ம வாழிேயா-மணிச் சிைறத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $குறு.392.1

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழிக்கு அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இல்ைல
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நாட்டு $குறு.392.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரச் ேசறி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குறு.392.3
கடைவ மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துடைவஅம்
சிறு திைனத் $குறு.392.4
துள எறி நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
கைளஞ _வி.அ.ெப.(கைள_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) $குறு.392.5
தமrன் த;ராள் என்ேமா-அரச $குறு.392.6
நிைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நுண் ேதால் ேபாலப்
$குறு.392.7
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) தூங்கு மைலகிழேவாற்ேக $குறு.392.8
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மல க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) குைழய
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $குறு.393.1
முயங்கிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தவச் சிலேவ அலேர $குறு.393.2
கூைகக் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) வாைகப் பறந்தைலப் $குறு.393.3
பசும் பூட் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) விைன வல் அதிகன் $குறு.393.4
களிெறாடு பட்ட ஞான்ைற $குறு.393.5
ஒளிறு வாட் ெகாங்க ஆ ப்பினும் ெபrேத $குறு.393.6
முழந்தாள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடிக் கயந்தைலக்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $குறு.394.1
நறவு மலி பாக்கத்துக் குறமகள்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $குறு.394.2
குறி இைறப் புதல்வெராடு மறுவந்து ஓடி $குறு.394.3

முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இனியது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$குறு.394.4
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) திைனப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
ேமய்ந்தாங்கு $குறு.394.5
பைக ஆகின்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நைக விைளயாட்ேட
$குறு.394.6
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நிைர ஒல்லாேத அவேர $குறு.395.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்ைமயின் அருள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
என்னா $குறு.395.2
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலித்து வல்லுநேர
$குறு.395.3
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவேணா ேபாலக் $குறு.395.4
கைளயா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கண் இனிது
படீஇய $குறு.395.5
அஞ்சல் என்மரும் இல்ைல அந்தில் $குறு.395.6
அளிேதாதாேன நாேண $குறு.395.7
ஆங்கு அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) வதிவயின் ந;ங்கப்படிேன
$குறு.395.8
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் ேமவாள் $குறு.396.1
விைளயாடு ஆயெமாடு அய ேவாள் இனிேய $குறு.396.2
எளிது என உண ந்தனள்ெகால்ேலா-முளி சிைன $குறு.396.3
ஓைமக் குத்திய உய ேகாட்டு ஒருத்தல் $குறு.396.4
ேவனிற் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவவ் அைறக் கவாஅன்
$குறு.396.5

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓ க்கும் $குறு.396.6
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) திரங்கு ஆ இைட அவெனாடு ெசலேவ $குறு.396.7
நைன முதி ஞாழற் திைன மருள் திரள் வ $குறு.397.1
;
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) மா மல ப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால $குறு.397.2
ஊைத தூற்றும் உரவு ந; ச் ேச ப்ப $குறு.397.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உடன்று அைலக்கும் காைலயும் வாய்விட்டு $குறு.397.4
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) என்னும் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ேபால $குறு.397.5
இன்னா ெசயினும் இனிது தைலயளிப்பினும் $குறு.397.6
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வைரப்பினள் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$குறு.397.7
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறு விழுமம் கைளஞேரா இலேள $குறு.397.8
ேதற்றாம் அன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தண்ெணனத் $குறு.398.1
தூற்றும் திவைலத் துய கூ காைல_ெப.(காைல_ெப.) $குறு.398.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஏ உண்கண் கனங் குைழ மகளி _ெப.) $குறு.398.3
ைகயுைற ஆக ெநய் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாட்டிய $குறு.398.4
சுட துய எடுப்பும் புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$குறு.398.5
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறற் காதல _ெப.(காதல _ெப.) வந்ெதன
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய பு $குறு.398.6
ெமய்ம் மலி உவைகயின் எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) $குறு.398.7
கண் கலிழ் உகுபனி அரக்குேவாேர $குறு.398.8

ஊ உண் ேகணி உண்துைறத் ெதாக்க $குறு.399.1
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) அற்ேற பசைல-காதல $குறு.399.2
ெதாடுவுழித் ெதாடுவுழி நிங்கி_வி.எச்.(ந;ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குறு.399.3
விடுவுழி விடுவுழிப் பரத்தலாேன $குறு.399.4
ேசயாறு ெசல்வாம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இட இன்று
$குறு.400.1
கைளகலம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபருந்ேதாட்கு என்று $குறு.400.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) புrந்து
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குறு.400.3
முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) கண் உைடய ஏகி கரம்ைபப் $குறு.400.4
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வழிப்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதியுைட வலேவாய்
$குறு.400.5
இன்று தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேதேரா $குறு.400.6
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறவிைய நல்கலாேன $குறு.400.7
அடும்பின் ஆய் மல விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $குறு.401.1
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதாைட ேவய்ந்த ந; வா
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $குறு.401.2
ஓைர மகளி _ெப.) அஞ்சி ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ெஞண்டு $குறு.401.3

கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவெனாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $குறு.401.4
நக்கு விைளயாடலும் கடிந்தன்று $குறு.401.5
ஐேத கம்ம ெமய் ேதாய் நட்ேப $குறு.401.6

