மாநிலஞ் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) யாகத் தூந_ெப.(தூந_ெப.) $நற்.0.1
வைளநரல் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) யாக
$நற்.0.2
விசும்புெமய் யாகத் திைசைக யாகப் $நற்.0.3
பசுங்கதி_ெப.(பசும்_ெப.அ.+கதி_ெப.)
மதியெமாடு_ெப.(மதியம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சுடகண் ணாக $நற்.0.4
இயன்ற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பயின்றகத் தடக்கிய $நற்.0.5
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) என்ப $நற்.0.6
ததற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேயாேன $நற்.0.7
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்ல நடுேதான்று
இனிய $நற்.001.1
என்றும் என் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிrபு அறியலேர $நற்.001.2
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊதி மீ மிைசச் $நற்.001.3
சாந்தில் ெதாடுத்த தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேபால $நற்.001.4
புைரய மன்ற புைரேயா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நற்.001.5
ந இன்று அைமயா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபாலத் $நற்.001.6
தம் இன்று அைமயா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நயந்தருளி $நற்.001.7
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசத்தல்_ெதா.ெப.(பச_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சிச் $நற்.001.8
சிறுைம உறுபேவா ெசய்பு அறியலேர $நற்.001.9

அழுந்துபட வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.002.01
ஒலி வல் ஈந்தின் உலைவஅம் காட்டு $நற்.002.02
ஆறு ெசல் மாக்கள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) எறிந்த $நற்.002.03
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறுத்
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) ெநய்த்ேதா வாய
$நற்.002.04
வல்லியப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைலக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.002.05
மான் ேநாக்கு இண்டு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஈங்ைகய சுரேன
$நற்.002.06
ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஐயள் மடந்ைதமுன் உற்று $நற்.002.07
எல்லிைட நங்கும் இைளேயான் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $நற்.002.08
காெலாடு பட்ட மாr_ெப.(மாr.) $நற்.002.09
மால் வைர மிளிக்கும் உருமினும் ெகாடிேத $நற்.002.10
ஈன் பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) உயவும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாரு
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைனப் $நற்.003.1
ெபாr அைர ேவம்பின் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) நழல் $நற்.003.2
கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) அன்ன வட்டு அரங்கு
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.003.3
கல்லாச் சிறாஅ ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) வட்டு ஆடும் $நற்.003.4
வில் ஏ உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைனச் சீறூச்
$நற்.003.5
சுரன்முதல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரன் மாய்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.003.6

உள்ளிெனன் அல்ெலேனா யாேன-உள்ளிய $நற்.003.7
விைன முடித்தன்ன இனிேயாள் $நற்.003.8
மைன மாண் சுடெராடு பட ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எனேவ $நற்.003.9
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் சிறுகுடிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமம்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.004.01
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) புன்ைனக் ெகாழு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.004.02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பரப்பின்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.004.03
அம் கண் அrல் வைல_ெப.(வைல_ெப.) உணக்கும் துைறவெனாடு $நற்.004.04
அலேர அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உைற
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $நற்.004.05
அrய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனக் கூறின் $நற்.004.06
ெகாண்டும் ெசல்வெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உமண $நற்.004.07
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி $நற்.004.08
கண நிைர கிளக்கும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிச் சகடம் $நற்.004.09
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மடுத்து உரறும் ஓைச கழனிக் $நற்.004.10
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெவரூஉம் $நற்.004.11
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ேசப்பின் தம் உைறவின் ஊக்ேக $நற்.004.12
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ந ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) குைழப்ப $நற்.005.1

அகல் வாய்ப் ைபஞ் சுைனப் பயி_ெப.(பயி_ெப.) கால்யாப்ப $நற்.005.2
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) ெகான்ற குைறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நைறப் பவ
$நற்.005.3
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) காழ் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) சுற்றுவன அைகப்ப
$நற்.005.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாழில
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $நற்.005.5
ெதற்கு ஏபு_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.) அற்சிரக்
காைலயும் $நற்.005.6
அrேத காதலப் பிrதல்-இன்று ெசல் $நற்.005.7
இைளயத் தரூஉம் வாைடெயாடு $நற்.005.8
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூேத $நற்.005.9
ந வள ஆம்பற் தூம்புைடத்திரள் கால் $நற்.006.01
நா_ெப.(நா_ெப.) உrத்தன்ன மதன் இல் மாைம $நற்.006.02
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அன்ன ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண்
$நற்.006.03
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குறுமகட்கு $நற்.006.04
எய்தச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசப்புநப்
ெபறிேன $நற்.006.05
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) யா என்குவள் அல்லள் முனாஅது
$நற்.006.06
அத்தக் குமிழின் ெகாடு மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) விைள கனி $நற்.006.07

எறி மட மாற்கு வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.006.08
வல் வில் ஓr கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.006.09
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் ஒலிவரும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$நற்.006.10
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபதுறுவள் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) எனேவ
$நற்.006.11
சூருைட நனந் தைலச் சுைன ந மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.007.1
ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவி
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.007.2
கல் அைலத்து இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடு வரற் கான் யாற்றுக் $நற்.007.3
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) மாய் நத்தம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) அைல
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.007.4
தழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏெறாடு
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $நற்.007.5
இன்ேன ெபய்ய மின்னுமால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.007.6
ெவண்ெணல் அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வr
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.007.7
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.007.8
சிறியிைலச் சந்தின வாடு ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்ேட $நற்.007.9

அல்கு பட உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அr மத
மைழக்கண் $நற்.008.01
பல் பூம் பைகத் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $நற்.008.02
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மடேவாள் $நற்.008.03
யா மகள்ெகால் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) $நற்.008.04
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) உறஇயினள் எம்ேம அகல்வயல் 5 $நற்.008.05
அrவன அrந்தும் தருவனப் ெபற்றும் $நற்.008.06
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) தாஅய் மதனுைட ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $நற்.008.07
கண் ேபால் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேபாவில்
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.008.08
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதப் ெபாைறயன் ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
$நற்.008.09
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாேய $நற்.008.10
அழிவில முயலும் ஆவ மாக்கள் $நற்.009.01
வழிபடு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கண் கண்டாஅங்கு $நற்.009.02

அலமரல் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$நற்.009.03
நல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எய்தினம்
ஆகலின் $நற்.009.04
ெபாrப் பூம் புன்கின் அழற் தைக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) முறி $நற்.009.05
சுணங்கு அணி வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) அணங்கு ெகாளத் திமிr
$நற்.009.06
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காண்ேதாறும் ெநடிய ைவகி $நற்.009.07
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) காண்ேதாறும் வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.009.08
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுமதிவால் எயிற்ேறாேய $நற்.009.09
மா நைன ெகாழுதி மகிழ் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலும் $நற்.009.10
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $நற்.009.11
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல் ஊர யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $நற்.009.12
அண்ணாந்து ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) தளrனும் $நற்.010.1
ெபான் ேந ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மணியின்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.010.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நைரெயாடு முடிப்பினும் $நற்.010.3
நத்தல்_ெதா.ெப.(ந_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்புமதி-பூக் ேகழ் ஊர $நற்.010.4

இன் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ளின் இைழ அணி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக் $நற்.010.5
ெகாற்றச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) ெகாங்கப் பணஇய

$நற்.010.6
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைனப் ேபாஒ
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $நற்.010.7
பைழயன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வாய்த்தன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$நற்.010.8
பிைழயா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி ேதறிய இவட்ேக $நற்.010.9
ெபய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபால $நற்.011.1
ெமய் சாயிைன அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசய் குறி பிைழப்ப
$நற்.011.2
உள்ளி ெநாதுமல ேநபு உைர ெதள்ளிதின் $நற்.011.3
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) என்னும் புலவி
உட்ெகாளல் $நற்.011.4
ஒழிகமாள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநஞ்சத்தாேன $நற்.011.5
புணr_ெப.(புணr_ெப.) ெபாருத பூ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $நற்.011.6
ஆழி மருங்கின் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஓம்பி $நற்.011.7
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊர
$நற்.011.8
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) விrந்தன்றால் கானலாேன $நற்.011.9
விளம்பழம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கமஞ்சூற்குழிசிப் $நற்.012.01
பாசம் தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதய் கால் மத்தம்
$நற்.012.02

ெநய் ெதr இயக்கம் ெவளில்முதல்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.012.03
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) புல விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ெமய் கரந்து
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கால் $நற்.012.04
அr அைம சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கழ இ பல் மாண் $நற்.012.05
வr புைன பந்ெதாடு ைவஇய ெசல்ேவாள் $நற்.012.06
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காண்ேதாறும் ேநாவமாேதா $நற்.012.07
அளியேரா அளிய_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ_பட.பன்.) என்
ஆயத்ேதா_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஓ_பட.பன்.) என $நற்.012.08
நும்ெமாடு வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அயரவும் $நற்.012.09
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வைரத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ேண $நற்.012.10
எழாஅஆகலின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.013.1
அழாஅத ேமா ெநாதுமல தைலேய $நற்.013.2
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) மா வழ்த்துப்

பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.013.3
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அன்ன ேசயr மைழக் கண் $நற்.013.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாேளாேய
ெகால்லன் $நற்.013.5
எறி ெபான் பிதிrன் சிறு பல தாஅய் $நற்.013.6
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ உகும்

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைலக்
கட்சி_ெப.(கட்சி_ெப.) $நற்.013.7
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அறிபு அறியாமன்ேனா $நற்.013.8

பயில் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபம் புறக் கிளிேய
$நற்.013.9
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நலம்சாஅய $நற்.014.01
நல்கா நத்தன_ஆயினும் நல்குவ $நற்.014.02
நட்டன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $நற்.014.03
அகப்பா அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறி ெசம்பியன்
$நற்.014.04
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) த ேவட்ட ஞாட்பினும் மிகப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
$நற்.014.05
அல எழச் ெசன்றன ஆயினும்-மல
கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.014.06
மா மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காந்தள்_அம்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.014.07
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) சால் வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பாந்தட் பட்ெடன
$நற்.014.08
துஞ்சாத் துயரத்து அஞ்சு பிடிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $நற்.014.09
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர விடரகத்து இயம்பும் $நற்.014.10
கடு மான் புல்லிய காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $நற்.014.11
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திைர ெகாழ இய மூr எக்க_ெப.(எக்க_ெப.)
$நற்.015.01
நுணங்கு துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) நுடக்கம் ேபால கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள
$நற்.015.02

ஊைத தூற்றும் உரவுநச் ேசப்ப $நற்.015.03
பூவின் அன்ன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புதிது உண்டு $நற்.015.04
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) புணந்தைனேயம் அன்ைமயின்
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $நற்.015.05
ேநபுைட ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தாங்கத் தாங்கி $நற்.015.06
மாசு இல் கற்பின் மடேவாள் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $நற்.015.07
ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) வாங்கக் ைகவிட்டாங்கு $நற்.015.08
ேசணும் எம்ெமாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.015.09
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விட்ேடம் அலக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர $நற்.015.10
புணrன் புணராது ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) ெபாருள்வயிற்
$நற்.016.01
பிrயின் புணராது புணேவ ஆயிைடச் $நற்.016.02
ெசல்லினும் ெசல்லாய்_ஆயினும் நல்லதற்கு $நற்.016.03
உrைய-வாழி என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.016.04
வாடாப் பூவின் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நாப்பண் $நற்.016.05
ஓடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வழியின் ெகடுவ
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.016.06
விழுந வியலகம் தூணிஆக $நற்.016.07
எழு மாண் அளக்கும் விழு ெநதி ெபறினும் $நற்.016.08
கனங்குைழக்கு அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசயr
மைழக் கண் $நற்.016.09
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது ேநாக்கெமாடு
ெசகுத்தெனன் $நற்.016.10

எைனய ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.016.11
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடுங்குன்றத்து $நற்.017.01
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைரயின்
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருவி
$நற்.017.02
அகல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அல்கு அணி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.017.03
தாங்கவும் தைகவைர நில்லா ந சுழல்பு $நற்.017.04
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் கலுழ்தலின்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.017.05
எவன் ெசய்தைனேயா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இலங்கு
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உண்கு என $நற்.017.06
ெமல்லிய இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறலின் வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.017.07
உயிrனும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.017.08
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) உய்ந்தனேன
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.017.09
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ஊதிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $நற்.017.10
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெதாைட நரம்பின் இமிரும் $நற்.017.11

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெவற்பன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அணங்கு எனேவ
$நற்.017.12
பருவரல் ெநஞ்செமாடு பல் பட
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.018.01
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
மூவன் $நற்.018.02
முழு வலி முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அழுத்திய கதவின்
$நற்.018.03
கானல்_அம் ெதாண்டிப் ெபாருநன் ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $நற்.018.04
ெதறல் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாைனப் ெபாைறயன்
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $நற்.018.05
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நடுக்குறூஉம் துஞ்சா மறவ_ெப.(மறவ_ெப.)
$நற்.018.06
திைர தபு_வி.(தபு_வி.) கடலின் இனிது கண் படுப்ப $நற்.018.07
கடாஅம் கழ இய கதன் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) யாைனத் $நற்.018.08
தடாஅ நிைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாட்டன்ன $நற்.018.09
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலங்கு அருவிய குன்று இறந்ேதாேர $நற்.018.10
இறவுப் புறத்து அன்ன பிண_ெப.(பிண_ெப.) படு தடவு முதல் $நற்.019.1
சுறவுக் ேகாட்டன்ன முள்_ெப.(முள்_ெப.) இைலத் தாைழ $நற்.019.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) மருப்பின் அன்ன
அரும்பு முதிபு $நற்.019.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் உைழயின் ேவறுபடத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.019.4
விழவுக் களம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரவு
நச் ேசப்ப $நற்.019.5

இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத பாகன் இயக்க
$நற்.019.6
ெசlஇய ேசறிஆயின் இவேள $நற்.019.7
வருைவ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.019.8
வாழாளாதல் நற்கு
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேம $நற்.019.9
ஐய குறுமகட் கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( )+கும்_தன்.பன்.)
ைவகி $நற்.020.01
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவிழ் இணத் $நற்.020.02
ேதம் பாய் மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.020.03
துளங்குஇயல் அைசவர கலிங்கம் துயல்வர $நற்.020.04
ெசறிெதாடி ெதளிப்ப வசி
 மறுகில் $நற்.020.05
பூப் ேபால் உண்கண் ெபயப்ப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.020.06
ெசன்றனள்-வாழிய மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நுண் பல் $நற்.020.07
சுணங்கு அணிவுற்ற விளங்கு பூணள் $நற்.020.08
மாபுறு முயக்கிைட ெஞமிந்த ேசா குைழ $நற்.020.09
பழம் பிணி ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைணக் $நற்.020.10
குைழந்த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முயங்கலேள
$நற்.020.11

விைரப் பr வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெசலல்_இைளய $நற்.021.01
அைரச் ெசறி கச்ைச யாப்பு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.021.02
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அம நைடய ெமன்ெமல
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $நற்.021.03
தண்டா ைவ முள்_ெப.(முள்_ெப.) தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசலற்கு $நற்.021.04
ஏமதி வலவ ேதேர உதுக் காண் $நற்.021.05
உருக்குறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் பால் விதித்தன்ன $நற்.021.06
அrக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மிடற்ற அம் நுண் பல் ெபாறிக் $நற்.021.07
காமரு தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கானவாரணம்
$நற்.021.08
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந ேபாகிய
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புறவில் $நற்.021.09
புலரா ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலிரக் ெகண்டி $நற்.021.10
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர கவர மாட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.021.11
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தகு நிைலேய
$நற்.021.12
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடுக்கற் ைபந்திைன $நற்.022.01
முந்து விைள ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தி $நற்.022.02
கல்லாக் கடுவெனாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர ஏறி $நற்.022.03

அங்ைக நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெஞமிடிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.022.04
திைர அணற் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கவுள்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முக்கி $நற்.022.05
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறத்த ேநான்பிய
$நற்.022.06
ைக ஊண் இருக்ைகயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.022.07
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $நற்.022.08
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) கண் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபது அறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.022.09
பீெளாடு திரங்கிய ெநல்லிற்கு $நற்.022.10
நள்ெளன் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்தாங்ேக $நற்.022.11
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) பழி மைறத்தலின் ேதாள்_உய்ந்தனேவ $நற்.023.1
வடிக் ெகாள் கூைழ ஆயேமாடு ஆடலின் $நற்.023.2
இடிப்பு ெமய்யது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடத்ேத கடிக் ெகாள $நற்.023.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.023.4
காண்ெதாறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு ந $நற்.023.5

முத்துப் படு பரப்பின் ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) முன்துைறச் $நற்.023.6
சிறு பாசைடய ெசப்பு ஊ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $நற்.023.7
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந மலrன்
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.023.8
கண்ேண காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கரப்பு அrயவ்ேவ $நற்.023.9
பா பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ேவருைட விழுக்ேகாட்டு
$நற்.024.1
உடும்பு அைடந்தன்ன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாr விளவின் $நற்.024.2
ஆட்டு ஒழி பந்தின் ேகாட்டு மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) இறுபு $நற்.024.3
கம்பலத்தன்ன ைபம் பயித் தாஅம் $நற்.024.4
ெவள்ளில் வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) ேவற்று நாட்டு ஆ இைடச் $நற்.024.5
ேசறும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனச் ெசால்ல-ேசயிைழ $நற்.024.6
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் புrந்ேதாய் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்தைனேய
$நற்.024.7
ெசயல்படு மனத்த ெசய்ெபாருட்கு $நற்.024.8
அகல்வ ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அதன்
பண்ேப $நற்.024.9
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைள ெவrநின் அரக்கு ஈத்தன்ன $நற்.025.01
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வr இதழ ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாறு பிடவின்
$நற்.025.02
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) ேகழ்ப் $நற்.025.03

ெபான் உைர கல்லின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.025.04
வள மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) நம்ெமாடு $நற்.025.05
கிைள மலி சிறு திைனக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிந்து
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.025.06
ெசால்லிடம் ெபறாஅன் ெபயந்தனன் ெபயந்தது $நற்.025.07
அல்லல் அன்று அது-காதல் அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.025.08
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண் ேவட்ைகயின் ேபாது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதா $நற்.025.09
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓரன்ன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
தண்டாக் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $நற்.025.10
கண்டும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வலித்த என் $நற்.025.11
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் ெசய்தி நிைனப்பு ஆகின்ேற $நற்.025.12
ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெநகிழ்ந்தன_வி.மு.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வைளேய $நற்.026.1
ெசவ்வி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அைர $நற்.026.2
விண்டுப் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புண
நிைல ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூட்டுப் $நற்.026.3
பிண்ட ெநல்லின் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) மைன
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.026.4
சுட முழுது எறிப்பத் திரங்கிச் ெசழுங் காய் $நற்.026.5
முட முதி பலவின் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) நும்ெமாடு $நற்.026.6

ெகடு துைண ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவேறா
ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $நற்.026.7
ெபான் ெபாதிந்தன்ன சுணங்கின் $நற்.026.8
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சூழ் ஓதி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதாளாட்ேக $நற்.026.9
நயும் யானும் ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) பூவின் $நற்.027.01
நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டினம் ஓப்பி $நற்.027.02
ஒழி திைர வrத்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
அைடகைரக் $நற்.027.03
கழி சூழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆடியது அன்றி $நற்.027.04
கரந்து நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசய்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல
உண்டு எனின் $நற்.027.05
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிற_ெப.(பிற_ெப.)
அறிந்தன்றும்_இலேர-நன்றும் $நற்.027.06
எவன் குறித்தனள் ெகால் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கயந்ேதாறு $நற்.027.07
இற ஆ இனக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஒலிப்ப சுறவம் $நற்.027.08
கழி ேச மருங்கின் கைணக் கால்
நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.027.09
கண் ேபால் பூத்தைம கண்டு நுண் பல $நற்.027.10
சிறு பாசைடய ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $நற்.027.11
குறுேமா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்
கூறாேதாேள $நற்.027.12

என் ைகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்_ஒற்றியும் $நற்.028.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நவியும் $நற்.028.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேபால இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கூறியும் $நற்.028.3
கள்வ ேபாலக் ெகாடியன்மாேதா $நற்.028.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) என
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருவி ெபான்
என $நற்.028.5
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) தாய ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.028.6
ஆடு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்த ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண்
மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) $நற்.028.7
ஓடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கிழிக்கும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $நற்.028.8
ேகாடு உய பிறங்கல் மைலகிழேவாேன $நற்.028.9
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
உலந்த கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.029.01
அழல் அவி நள் இைட நிழலிடம் ெபறாஅது $நற்.029.02
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கான் மடிந்த பிணவுப் பசி
கூந்ெதன $நற்.029.03
மான்ற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வழங்குநச் ெசகீ இய $நற்.029.04
புலி_ெப.(புலி_ெப.) பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.)
அதச் சிறு ெநறி $நற்.029.05

யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வல்லுநள்ெகால்தாேன-யான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.029.06
வைனந்து ஏந்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேநாவெகால்
என $நற்.029.07
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகந்ெநகிழ்ந்த
அைனத்தற்குத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.029.08
ேப அம மைழக் கண் ஈrய கலுழ $நற்.029.09
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிக்கும்
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $நற்.029.10
ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி ெபரு மடத்தைகேய $நற்.029.11
கண்டெனன்-மகிழ்ந கண்டு எவன்ெசய்ேகா $நற்.030.01
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ைகயது பண்புைடச் சீ றியாழ் $நற்.030.02
யாண_ெப.(யாண_ெப.) வண்டின் இம்ெமன இமிரும் $நற்.030.03
ஏதரு ெதருவின் எதிச்சி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.030.04
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) தைலக்ெகாண்ட மாணிைழ மகளி_ெப.) $நற்.030.05
கவல் ஏமுற்ற ெவய்து வழ்
 அrப் பனி $நற்.030.06
கால் ஏமுற்ற ைபதரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.030.07
கடல்மரம் கவிழ்ந்ெதனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன் வழ்பு

$நற்.030.08
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெகாள் பலைக ேபால $நற்.030.09
வாங்கவாங்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊங்கு அஞ
நிைலேய $நற்.030.10

மா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பகம் துணிய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.031.01
ேசயிறா எறிந்த சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.)
$நற்.031.02
பாய் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனிக் கழி துைழஇ
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால் $நற்.031.03
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வழ்
 ெபைடக்குப் பயிrடூஉ சுரக்கும் $நற்.031.04
சிறு வ ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)

துைறயுமா இனிேத $நற்.031.05
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலம்பு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்செமாடு பல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.031.06
யானும் இைனேயன்-ஆயின் ஆனாது $நற்.031.07
ேவறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.031.08
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவுமணல் $நற்.031.09
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைனப் புன்ைனக் கடுஞ் சூல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $நற்.031.10
உலவுத் திைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெவரூஉம் $நற்.031.11
உரவு நச் ேசப்பெனாடு மணவா ஊங்ேக $நற்.031.12
மாேயான் அன்ன மால் வைரக்கவாஅன் $நற்.032.1
வாலிேயான் அன்ன வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவி $நற்.032.2
அம் மைலகிழேவான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும் $நற்.032.3
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) என்பது ஓ
வாய்ச் ெசால் ேதறாய் $நற்.032.4

நயும் கண்டு நுமெராடும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.032.5
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளவல் ேவண்டும் மறுதரற்கு $நற்.032.6
அrய-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபrேயா $நற்.032.7
நாடி நட்பின் அல்லது $நற்.032.8
நட்டு நாடா தம் ஒட்டிேயா திறத்ேத $நற்.032.9
படு சுட அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகு வாய்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $நற்.033.01
முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) ேச சிறுகுடி
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$நற்.033.02
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்ெலன் மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $நற்.033.03
கல்லுைடப் படுவில் கலுழி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.033.04
நிைற ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறியாக் குைறத்து ஊண்
அல்லில் $நற்.033.05
துவெசய் ஆைடச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெதாைட மறவ_ெப.(மறவ_ெப.)
$நற்.033.06
அத பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அஞ்சுவரு
ெநறியிைட $நற்.033.07
இறப்ப எண்ணுவ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எனின்
மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.033.08
வல்லுவம்ெகால்ேலா ெமல்லியல் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என $நற்.033.09

விம்முறு கிளவியள் என் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.033.10
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அக வன முைலக் கைர ேசபு $நற்.033.011
மல்கு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மல ஏ கண்ேண $நற்.033.12
கடவுட் கற்சுைன அைட இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.034.01
பறியாக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மலெராடு கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$நற்.034.02
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ உரு ெகழக் கட்டி $நற்.034.03
ெபரு வைர அடுக்கம் ெபாற்பச் சூமகள் $நற்.034.04
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$நற்.034.05
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட
மலி அரு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.034.06
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அணங்கு அன்ைம அறிந்தும் அண்ணாந்து
$நற்.034.07
கா நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கடம்பின் கண்ணி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.034.08
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ேவண்ட ெவறி மைன வந்ேதாய் $நற்.034.09
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக $நற்.034.10
மடைவ மன்ற வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
முருேக $நற்.034.11
ெபாங்கு திைர ெபாருத வா மணல்_அைடகைரப் $நற்.035.01
புன் கால் நாவல் ெபாதிப் புற இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி $நற்.035.02

கிைள ெசத்து ெமாய்த்த தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) பழம் ெசத்துப் $நற்.035.03
பல் கால் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்கு அசாந்து
$நற்.035.04
ெகாள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $நற்.035.05
இைர ேத நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுக்கும் $நற்.035.06
துைற ெகழு மாந்ைத அன்ன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $நற்.035.07
பண்டும் இற்ேற கண்டிசின்ெதய்ய $நற்.035.08
உைழயின் ேபாகாது அளிப்பினும் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) $நற்.035.09
ெஞகிழ்ந்த கவின் நலம்ெகால்ேலா மகிழ்ந்ேதா $நற்.035.10
கள்களி ெசருக்கத்து அன்ன $நற்.035.11
காமம்ெகால் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கண் பசந்ததுேவ
$நற்.035.12
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ைக இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலிக் ேகாள்
வல்_ஏற்ைற $நற்.036.1
பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.036.2
தாழ் ந நனந் தைலப் ெபரு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அடூஉம் $நற்.036.3
கல்லக ெவற்பன் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேதறி
$நற்.036.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எம் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இழந்தனேம
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.036.5

அல வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அம்பெலாடு ஒன்றி
$நற்.036.6
புைர இல் த ெமாழி பயிற்றிய உைர
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.036.7
ஆனாக் ெகௗைவத்துஆக $நற்.036.8
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என் இழந்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அழுங்கல் ஊேர $நற்.036.9
பிணங்கு அrல் வாடிய பழ விறல்நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நற்.037.01
உணங்குஊண் ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ ஆன் ெதள்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நற்.037.02
ைபபய
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $நற்.037.03
இவெளாடும் ெசலிேனா நன்ேற குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $நற்.037.04
ந சூழ் மா மல அன்ன கண் அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.037.05
கைல ஒழி பிைணயின் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாறி $நற்.037.06
அன்பிலி அகறி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் பரம் $நற்.037.07
ஆகுவது அன்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அவலம்-நாகத்து
$நற்.037.08
அணங்குைட அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உடலி வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $நற்.037.09
ஆகலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு திrதரும் $நற்.037.10
கா ெசய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வரூஉம் ேபாழ்ேத $நற்.037.11

ேவட்டம் ெபாய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வைலவளம்சிறப்ப $நற்.038.01
பாட்டம் ெபாய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.038.02
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனந் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பிழி உண்ேபா
மகிழும் $நற்.038.03
ஆ கலி யாணத்துஆயினும் ேத ெகழு $நற்.038.04
ெமல்லம் புலம்பன் பிrயின் புல்ெலனப் $நற்.038.05
புலம்பு ஆகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கலங்கு நக் $நற்.038.06
கழி சூழ் படப்ைபக் காண்டவாயில் $நற்.038.07
ஒலி காேவாைல முள்_ெப.(முள்_ெப.) மிைட ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $நற்.038.08
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) இவரும் ஆங்கண் $நற்.038.09
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) எம் அழுங்கல் ஊேர $நற்.038.10
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெசால் எதிெகாள்ளாய் யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.039.01
திருமுகம் இைறஞ்சி நாணுதி கதுெமன $நற்.039.02
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ைகம்மிகின் தாங்குதல் எளிேதா $நற்.039.03
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நடுங்கக் குத்திப் $நற்.039.04
புலி_ெப.(புலி_ெப.) விைளயாடிய புலவு நாறு ேவழத்தின் $நற்.039.05
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏய்ப்ப கைட
மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.039.06

கண்ேண கதவ_குறி.வி.மு.(கதவு_ெப.+அ_பட.பன்.) அல்ல நண்ணா $நற்.039.07
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மதிலராகவும்
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.039.08
ஓம்பு அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடு ேபாச் ெசழியன் $நற்.039.09
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயக் கூடல் அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.039.10
கரும்புைடத் ேதாளும் உைடயவால் அணங்ேக $நற்.039.11
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கடி மைன இரட்ட $நற்.040.01
குைர இைலப் ேபாகிய விரவு மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) பந்த $நற்.040.02
ெபரும்பாண் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்ெடன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா
$நற்.040.03
திருந்துஇைழ மகளி_ெப.) விrச்சி நிற்ப $நற்.040.04
ெவறி உற விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுைவ
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணப் $நற்.040.05
புனிறு நாறு ெசவிலிெயாடு புதல்வன்_ெப.)
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.040.06
ஐயவி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய்யாட்டு
ஈரணிப் $நற்.040.07
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெநய் கூந்த ெமன்ைம யாக்ைகச் $நற்.040.08
சீெகழு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஈ-இைம
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.040.09
நள்ெளன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கள்வன் ேபால $நற்.040.10

அகன் துைற ஊரனும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$நற்.040.11
சிறந்ேதான் ெபயரன்_குறி.வி.மு.(ெபய_ெப._அன்_பட.ஒரு.) பிறந்தமாேற
$நற்.040.12
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் யாைனப் பரூஉத் தாள்_உைதத்த $நற்.041.01
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறக் களr விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நறு ஆடி
$நற்.041.02
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) முதல்
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ைபபயப் $நற்.041.03
பாஅ மலி சிறு கூவலின் தணியும் $நற்.041.04
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருந்துவ மாேதா
$நற்.041.05
எல்லி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச விருந்திற்கு $நற்.041.06
கிள இைழ அrைவ ெநய் துழந்து அட்ட $நற்.041.07
விள ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம் புைக எறிந்த ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $நற்.041.08
சிறு நுண் பல் விய ெபாறித்த $நற்.041.09
குறு நைடக் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ேவண்டுேவாேர $நற்.041.10
மறத்தற்கு அrதால்-பாக பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.042.01
அறத்ெதாடு வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்கு
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகாள இய $நற்.042.02

பழ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
ந அவல $நற்.042.03
நா_ெப.(நா_ெப.) நவில் பல் கிைள
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாண் விைன $நற்.042.04
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி ேகளாள் வாணுதல் அதனால் $நற்.042.05
ஏகுமின் என்ற இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) வல்ேல $நற்.042.06
இல் புக்கு அறியுநராக ெமல்ெலன $நற்.042.07
மண்ணாக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாசு அறக் கழ இ $நற்.042.08
சில் ேபாது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அழுத்திய $நற்.042.09
அந் நிைல புகுதலின் ெமய் வருத்துறாஅ $நற்.042.10
அவிழ் பூ முடியினள் கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.042.11
மட மா அrைவ மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய
நிைலேய $நற்.042.12
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) விrத்தன்ன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
அவி_உருப்பின் $நற்.043.01
என்றூழ் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றத்துக் கவாஅன்
$நற்.043.02
ஓய்பசிச் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) உயங்குமைர ெதாைலச்சி $நற்.043.03
ஆந்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிச்சில்
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு $நற்.043.04

அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல்ேவாக்கு
வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.043.05
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ஆ இைட இறத்தல் நுமக்ேக $நற்.043.06
ெமய்ம் மலி உவைக ஆகின்று இவட்ேக $நற்.043.07
அஞ்சல் என்ற இைற ைகவிட்ெடன $நற்.043.08
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) புறத்து இறுத்தலின் $நற்.043.09
கைளயுநக் காணாது
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைட
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $நற்.043.10
ஓ எயின் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேபால $நற்.043.11
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) வந்தன்றால்
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகட்ேட $நற்.043.12
ெபாரு இல் ஆயேமாடு அருவி ஆடி $நற்.044.01
ந அைலச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அம
மைழக் கண் $நற்.044.02
குறியா ேநாக்கெமாடு முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.044.03
மைனவயின் ெபயந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிைனஇய $நற்.044.04
நினக்ேகா அறியுநள்-ெநஞ்ேச புனத்த $நற்.044.05
நடு இைல விைள திைனக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கால் நிமிரக்
$நற்.044.06
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) கண்ணி ெசழும் பல $நற்.044.07

பல் கிைளக் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) அல்கு அய முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$நற்.044.08
குடக் காய் ஆசினிப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.044.09
பல் மர உய சிைன மின்மினி விளக்கத்து $நற்.044.10
ெசல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இயக்கம்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.044.11
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகேள $நற்.044.12
இவேள கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நண்ணிய காம_ெப.(காம_ெப.) சிறுகுடி
$நற்.045.01
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.)
உள்புக்கு $நற்.045.02
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) மகேள நேய $நற்.045.03
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நியம மூதூக்
$நற்.045.04
கடுந் ேதச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகேன
$நற்.045.05
நிணச் சுறா அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உணக்கல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.045.06
இனப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பும் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) எவேனா $நற்.045.07
புலவு நாறுதும் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றேமா
$நற்.045.08

ெபரு ந விைளயுள் எம் சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $நற்.045.09
நும்ெமாடு புைரவேதா அன்ேற $நற்.045.10
எம்மேனாrல் ெசம்மலும் உைடத்ேத $நற்.045.11
ைவகல்ேதாறும் இன்பமும் இளைமயும் $நற்.046.01
எய் கைண நிழலின் கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நற்.046.02
காண  என்றேலா அrேத அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $நற்.046.03
ேபண  ஆகுவி-ஐய என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.046.04
பூண் அணி ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாண_ெப.(பாண_ெப.)
$நற்.046.05
அயிப்புக் ெகாண்டன்ன ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கனி $நற்.046.06
பைற அைற கடிப்பின் அைற அைறயாத் துயல்வர $நற்.046.07
ெவவ் வளி_ெப.(வளி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவய் பயில்
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.046.08
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) மிகூஉம் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.046.00
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) வாய் அல்லா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$நற்.046.10
மன்னாப் ெபாருட் பிணிப் பிrதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனேவ
$நற்.046.11

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உழுைவ அட்ெடன
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி$நற்.047.01
உயங்குபிணி வருத்தெமாடு இயங்கல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.047.02
ெநய்தற் பாசைட புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம் ெசவிப் $நற்.047.03
ைபதல்_அம் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒய்ெயன $நற்.047.04
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புண் உறுநrன்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகும் $நற்.047.05
கானக நாடற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நற்.047.06
கூறின் எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவறு
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.047.07
அணங்கு அறி கழங்கின் ேகாட்டம் காட்டி $நற்.047.08
ெவறி என உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளெமாடு மறி அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.047.09
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அயரும் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.047.10
ெபான் ேந பசைலக்கு உதவாமாேற $நற்.047.11
அன்ைற அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்றும் எம் $நற்.048.1
கண் உளேபாலச் சுழலும்மாேதா $நற்.048.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்க் ேகாங்கின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ்க் குைடப்
பூ $நற்.048.3

ைவகுறு மீ னின் நிைனயத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.048.4
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ நாறு கடத்திைட
$நற்.048.5
கிடின்_என இடிக்கும் ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.)
$நற்.048.6
வடி நவில் அம்பின் விைனய அஞ்சாது $நற்.048.7
அமrைட உறுதர நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந
$நற்.048.8
எமrைட உறுதர ஒளித்த காேட $நற்.048.9
படு திைர ெகாழ இய பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எக்கத் $நற்.049.01
ெதாடிேயா மடிந்ெதனத் துைற புலம்பின்ேற $நற்.049.02
முடிவைல முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடங்கு
இறாப் பரைவப் $நற்.049.03
படு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பலின் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாய்ந்தன்ேற $நற்.049.04
ேகாட்டு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறிந்த
உவைகய_குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ_பட.பன்.) ேவட்டம் மடிந்து $நற்.049.05
எமரும் அல்கின ஏமாந்தனம் எனச் $நற்.049.06
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எவேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.049.07
மன்றப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மாச் சிைன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ 
$நற்.049.08
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) தாைழெயாடு
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.049.09

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடற் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) வாழ் சிறு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊக்ேக $நற்.049.10
அறியாைமயின் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அஞ்சி $நற்.050.01
குைழயன் ேகாைதயன் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
ெதாடியன் $நற்.050.02
விழவு அய துணங்ைக தழூஉகம்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.050.03
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிமி ெதருவில் ைகபுகு ெகாடு மிைட $நற்.050.04
ெநாதுமலாளன் கதுெமனத் தாக்கலின் $நற்.050.05
ேகட்ேபா உளெகால் இல்ைலெகால் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) என
$நற்.050.06
யாணது பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) என்றனன் அதன் எதி $நற்.050.07
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைல எலுவ என்று வந்திசிேன $நற்.050.08
ெசறுநரும் விைழயும் ெசம்மேலான் என $நற்.050.09
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ ேபாற்ேறன் $நற்.050.10
சிறுைம ெபருைமயின் காணாது துணிந்ேத $நற்.050.11
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
கைழக் $நற்.051.01
காம்புைட விட_ெப.(விட_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சிலம்ப
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உடன்று $நற்.051.02
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர மிளிர
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.051.03
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏெறாடு கைன துளி தைலஇப்
$நற்.051.04

ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆனாேத
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபயெலாடு $நற்.051.05
மின்னு நிமிந்தன்ன ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) வந்ெதன $நற்.051.06
பின்னு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) அளிப்பு ஆனாேத $நற்.051.07
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குளவி குைழத்த பா
அடி $நற்.051.08
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதல ெகால்களிறு
$நற்.051.09
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆசினி ஒசித்த $நற்.051.10
வ தத

ேவங்ைகய மைல கிழேவாற்ேக $நற்.051.11
மாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதிரற் பூெவாடு பாதிrத் $நற்.052.01
தூத் தகட்டு எதி மல ேவய்ந்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.052.02
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.052.03
சுணங்கு அணி ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.052.04
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

உவக் கவவின் நங்கல்ெசல்ேலம் $நற்.052.05
நேய ஆள்விைன சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும் $நற்.052.06
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) புrந்து அைமயைலேய $நற்.052.07

அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இைல
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா $நற்.052.08
மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) ெபரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மா வள் ஓr $நற்.052.09
ைக வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நற்.052.10
ஐது ஏகு அம்ம இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.052.11
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அஞ்சிெனன் கரப்பவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நற்.053.01
அறிந்தனள்ெகால்ேலா அருளினள்ெகால்ேலா $நற்.053.02
எவன்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கண்ணியது $நற்.053.03
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற நிவந்த ெபரு மைலக் கவாஅன் $நற்.053.04
ஆ கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$நற்.053.05
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாழிந்ெதன கானக் கல்
யாற்று $நற்.053.06
முளி இைல கழித்தன முகிழ் இணெராடு வரும் $நற்.053.07
விருந்தின் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ந மருந்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.053.08
தண்ெணன உண்டு கண்ணின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.053.09

முனியாது ஆடப் ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.053.10
பனியும் தகுவள் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்ேறாேள $நற்.053.11
வைள ந ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிைள
முதல்ெசlஇ $நற்.054.01
வாப் பைற விரும்பிைனஆயினும் தூச் சிைற $நற்.054.02
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலா அருந்தும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கிைளெயாடு சிறிது இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.054.03
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) எனவ ேகண்மதி $நற்.054.04
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலம்பின்ேற சிறு புன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$நற்.054.05
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அன்புமா உைடைய $நற்.054.06
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) என் குைற
$நற்.054.07
இற்றாங்கு உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரமதிதைழேயா $நற்.054.08
ெகாய்குைழ அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமr_ெப.(குமr_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $நற்.054.09
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர மணிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைதவரும்
$நற்.054.10
கண்டல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) துைற கிழேவாற்ேக
$நற்.054.11

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாட
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $நற்.055.01
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) தைலமணந்த கல் அதச் சிறு ெநறி $நற்.055.02
உறு பைக ேபணாது இரவின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.055.03
ெபாறி கிள ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) புல்ல ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசபு
$நற்.055.04
அறுகாற் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அளவு இல ெமாய்த்தலின் $நற்.055.05
கண் ேகாள் ஆக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பண்டும் $நற்.055.06
இைனையேயா என வினவினள் யாேய $நற்.055.07
அதன் எதி ெசால்லாளாகி அல்லாந்து $நற்.055.08
என் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிேயாேள
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $நற்.055.09
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்குவள்ெகால் என
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.055.10
சாந்த ெஞகிழி காட்டி $நற்.055.11
ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$நற்.055.12
குறு நிைலக் குரவின் சிறு நைன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ $நற்.056.01

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தரு நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈய $நற்.056.02
கண் களி ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) கவின்
ெபறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.056.03

எல் வைள ெஞகிழ்த்ேதாக்கு அல்லல் உறஇச் $நற்.056.04
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெசய்விைனக்கு அசாவா $நற்.056.05
ஒருங்கு வரல் நைசெயாடு வருந்தும்ெகால்ேலா $நற்.056.06
அருளான் ஆதலின் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.056.07
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெபான்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.056.08
ஏதிலாட்டி இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) எனப் $நற்.056.09
ேபாயின்று ெகால்ேலா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தைலமணந்ேத $நற்.056.10
தடங்ேகாட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிைரக் $நற்.057.01
குன்ற ேவங்ைகக் கன்ெறாடு வதிந்ெதன $நற்.057.02
துஞ்சு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துய்த்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி $நற்.057.03
கல்ெலன் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ைக கவியாக் குறுகி $நற்.057.04
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

சுைர ெஞமுங்க வாங்கி தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால்
$நற்.057.05
கல்லா வன் பறழ்க் ைகந் நிைற பிழியும் $நற்.057.06
மா மைல நாட மருட்ைக உைடத்ேத $நற்.057.07
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிறு திைன வியன் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) $நற்.057.08
ெகாய் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) குறுகும்காைல எம் $நற்.057.09

ைம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலேவ
$நற்.057.10
ெபரு முது ெசல்வ ெபான்னுைடப்புதல்வ $நற்.058.01
சிறு ேதாட் ேகாத்த ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அrப்பைறயின் $நற்.058.02
கண்ணகத்து எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குrஇப்
ேபால $நற்.058.03
ேகால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலப்பப்
படீஇயமாேதா $நற்.058.04
வைர

ேவண்மான் ெவளியன் தித்தன் $நற்.058.05
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முதல் ெகாள இய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விளக்கின்
$நற்.058.06
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுண் பனி அரும்ப $நற்.058.07
ைகயற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுெதாடு ெமய்
ேசாந்து $நற்.058.08
அவல ெநஞ்சினம் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய திைர
$நற்.058.09
நடு நப் பனித் துைறச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $நற்.058.10
ஓடு ேத நுண் நுகம் நுைழந்த மாேவ $நற்.058.11
உடும்பு ெகாlஇ வr நுணல்_ெப.(நுணல்_ெப.) அகழ்ந்து $நற்.059.01
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டுப் புற்றத்து ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) ெகண்டி
$நற்.059.02
எல்லு முயல் எறிந்த ேவட்டுவன் சுவல $நற்.059.03
பல் ேவறு பண்டத் ெதாைட மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இல்லத்து $நற்.059.04

இரு மைடக் கள்ளின் இன் களி ெசருக்கும் $நற்.059.05
வன் புலக் காட்டு நாட்டதுேவ-அன்பு
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.059.06
நம்வயின் புrந்த ெகாள்ைகெயாடு ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நற்.059.07
உள்ளினள் உைறேவாள் ஊேர முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $நற்.059.08
நுண் முைக அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறவின்
$நற்.059.09
ெபாைற தைல_ெப.(தைல_ெப.) மணந்தன்று உயவுமா இனிேய $நற்.059.10
மைல கண்டன்ன நிைல புணநிவப்பின் $நற்.060.01
ெபரு ெநற் பல் கூட்டு எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) உழவ $நற்.060.02
கண்பைட ெபறாஅது தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புல விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
$நற்.060.03
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடி மிளிைவெயாடு $நற்.060.04
புகைவ அrசிப் ெபாம்மற் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாறு $நற்.060.05
கவ படு ைகைய கழும மாந்தி $நற்.060.06
ந உறு ெசறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.060.07
நடுநெராடு ேசறிஆயின் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $நற்.060.08
சாயும் ெநய்தலும் ஓம்புமதி எம்மில் $நற்.060.09
மா இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.060.10
ஆய் வைள கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அணியுமா அைவேய $நற்.060.11
ேகளாய் எல்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல் $நற்.061.01

ேவணவா நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிரா $நற்.061.02
ஏ மான் பிைணயின் வருந்திெனனாக $நற்.061.03
துய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ேபால அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.061.04
துஞ்சாேயா என் குறுமகள் என்றலின் $நற்.061.05
ெசால் ெவளிப்படாைம ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) என் ெநஞ்சில் $நற்.061.06
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைற மருங்கில்
$நற்.061.07
சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) வாய் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தளவின் பரல் அவல் $நற்.061.08
கான் ெகழு நாடற் படந்ேதாக்குக் $நற்.061.09
கண்ணும் படுேமா என்றிசின் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$நற்.061.10
ேவ பிணி ெவதிரத்துக் கால் ெபாரு நரல் இைச $நற்.062.01
கந்து பிணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அய உயித்தன்ன $நற்.062.02
என்றூழ் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய் பயில்
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.062.03
குன்று ஊ மதியம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.062.04
உள்ளிெனன் அல்ெலேனா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $நற்.062.05

திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதம் கமழ் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $நற்.062.06
எமதும் உண்டு ஓ மதிநாட் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $நற்.062.07
உரறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெவவ் வளி_ெப.(வளி_ெப.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தப
$நற்.062.08
உலைவ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரத்த
$நற்.062.09
கல் பிறங்கு உய மைல உம்பரஃது எனேவ $நற்.062.10
உரவுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரு வைலப்பரதவ
$நற்.063.01
மிகு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணக்கிய புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஆங்கண் $நற்.063.02
கல்ெலன் ேசrப் புலவற் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நற்.063.03
விழவு நாறு விளங்கு இண
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.063.04
அழுங்கல் ஊேரா அறன் இன்று அதனால் $நற்.063.05
அறன் இல் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப் படுப்ப $நற்.063.06
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளிவதுெகால்ேலா $நற்.063.07
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உற ஒசிந்த பூ மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $நற்.063.08

கழிச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நிவக்கும்_ெப.எச்.(நிவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற இவுளி $நற்.063.09
திைர தரு புணrயின் கழூஉம் $நற்.063.10
மலி திைரச் ேசப்பெனாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாடேப $நற்.063.11
என்ன_ஆயினும் இனி நிைனவு
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $நற்.064.01
அன்னவாக இைனயல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$நற்.064.02
இன்னமாக நத் துறந்ேதா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) எவன் $நற்.064.03
மரல் நா_ெப.(நா_ெப.) உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) மைல உைற
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) $நற்.064.04
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறியிைலச்
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $நற்.064.05
வறனுற்று ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முருக்கி ைபெயன
$நற்.064.06
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வறிதாகச் ேசாந்து உக்காங்கு என் $நற்.064.07
அறிவும் உள்ளமும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெசன்ெறன $நற்.064.08
வறிதால் இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என் யாக்ைக இனி
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.064.09
வrனும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அல்ல வாராது
$நற்.064.10

அவண ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$நற்.064.11
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) பட அட
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.064.12
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) காணன்மா எமேர
$நற்.064.13
அமுதம் உண்க நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அயல் இலாட்டி $நற்.065.1
கிடங்கில் அன்ன இட்டுக் கைரக் கான் யாற்றுக் $நற்.065.2
கலங்கும்_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) ந அைலக் கலாவ $நற்.065.3
ஒளிறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) துைற
மடுத்து $நற்.065.4
புலிெயாடு ெபாருத புண் கூ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.065.5
நற் ேகாடு நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல் கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) $நற்.065.6
விற் சுழிப்பட்ட நாமப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $நற்.065.7
உருமிைடக் கடி இடி கைரயும் $நற்.065.8
ெபரு மைல நாடைன வரூஉம் என்ேறாேள $நற்.065.9
மிளகு ெபய்தைனய சுைவய புன் காய் $நற்.066.01
உலறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) உகாஅய்ச் சித சிதந்து உண்ட $நற்.066.02
புலம்பு ெகாள் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன ஏறி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நற்.066.03
ெபாறி கிள எருத்தம் ெவறி பட
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.066.04

புன் புறா உயவும் ெவந் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) இயவின் $நற்.066.05
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலற்
புணந்தனள்_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நற்.066.06
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
மழுங்கி_வி.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமத்தனெகால்ேலா
$நற்.066.07
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மயங்கினும் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெநகிழினும் $நற்.066.08
காழ் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
காசு_ெப.(காசு_ெப.) முைற திrயினும் $நற்.066.09
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ைகயறக் கலுழும் என் $நற்.066.10
மாயக் குறுமகள் மல ஏ கண்ேண $நற்.066.11
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) விசும்பு இவந்த ெசழுங் கதி மண்டிலம் $நற்.067.01
மால் வைர மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துைற
புலம்பின்ேற $நற்.067.02
இறவு அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $நற்.067.03
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைறத்
தாஅய் கைரய $நற்.067.04
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
இைறெகாண்டனேவ $நற்.067.05
கைணக் கால் மா மல கரப்ப மல்கு கழித் $நற்.067.06
துைணச் சுறா வழங்கலும்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆயிைட
$நற்.067.07

எல் இமிழ் பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மல்கு சுடக்
ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.067.08
எமரும் ேவட்டம் புக்கன அதனால் $நற்.067.09
தங்கின்_நி.எச்.(தங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனாெதய்ய-ெபாங்கு பிசி
$நற்.067.10
முழவு இைசப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) எழுதரும் $நற்.067.11
உைட கடற் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) எம் உைறவின் ஊக்ேக $நற்.067.12
விைளயாடு ஆயெமாடு ஓைர ஆடாது $நற்.068.01
இைளேயா இல்லிடத்து இற்ெசறிந்திருத்தல் $நற்.068.02
அறனும் அன்ேற ஆக்கமும் ேதய்ம் என $நற்.068.03
குறு நுைர சுமந்து நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல உந்தி $நற்.068.04
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ந ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உண
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $நற்.068.05
வல்லிதின் வணங்கிச் ெசால்லுநப் ெபறிேன $நற்.068.06
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
விடுநள்மன்ெகால்ேலா எல்
உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.068.07
உரவு உரும் உரறும் அைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$நற்.068.08
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கு இலங்கின மின்னி $நற்.068.09
ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இறுத்தன்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேகாடு உய குன்ேற $நற்.068.10
பல் கதி மண்டிலம் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றி $நற்.069.01

ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய ெபரு வைரச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.069.02
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பாப்புவயின்
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புறவில் $நற்.069.03
மா எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இரைல மடப் பிைண
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.069.04
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைக வாய் திறப்ப பல்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.069.05
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதான்றுபு
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) விளக்கு உறாஅ $நற்.069.06
மதைவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் மாசு இல் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நற்.069.07
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகால் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
குழேலாடு ஒன்றி $நற்.069.08
ஐது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருள் இல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.069.09
ஆள்விைனக்கு அகன்ேறா
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டும் $நற்.069.10
இைனயவாகித் ேதான்றின் $நற்.069.11
விைன வலித்து அைமதல் ஆற்றலமன்ேன $நற்.069.12
சிறு ெவள்ளாங்குருேக சிறு ெவள்ளாங்குருேக $நற்.070.1
துைற ேபாகு அறுைவத் தூ மடி அன்ன $நற்.070.2
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள தூவிச் சிறு ெவள்ளாங்குருேக $நற்.070.3

எம் ஊ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் உண்துைறத்
துைழஇ $நற்.070.4
சிைனக் ெகளிற்று ஆைகைய அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஊப்
ெபயதி $நற்.070.5
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அன்பிைனேயா ெபரு மறவிையேயா
$நற்.070.6
ஆங்கண் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஈங்கண்
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.070.7
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊ மகிழ்நக்கு என் $நற்.070.8
இைழ ெநகிழ் பருவரல் ெசப்பாேதாேய $நற்.070.9
மன்னாப் ெபாருட் பிணி முன்னி இன்னைத $நற்.071.01
வைள அணி முன்ைக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இகுைளக்கு உணத்து
எனப் $நற்.071.02
பல் மாண் இரத்தி_ஆயின் ெசன்ம் என $நற்.071.03
விடுநள் ஆதலும் உrயள் விடிேன $நற்.071.04
கண்ணும் நுதலும் நவி முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.071.05
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிேரா-ஐய ெசல்வ
$நற்.071.06
வைக அம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் அக இைற
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.071.07
வண்ணப் புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$நற்.071.08
வழ்
 துைணப் பயிரும் ைகயறு முரல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.071.09

நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) புலம்பக்
ேகட்ெடாறும் $நற்.071.10
ெபாம்மல் ஓதி ெபரு விதுப்புறேவ $நற்.071.11
ேபணுப ேபணா ெபrேயா என்பது $நற்.072.01
நாணு தக்கன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காணுங்காைல $நற்.072.02
உயி ஓரன்ன ெசயி த நட்பின் $நற்.072.03
நினக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது மிகப்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $நற்.072.04
அழிதக்கன்றால் தாேன ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) $நற்.072.05
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யாய் அஞ்சுவல் எனினும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எற் $நற்.072.06
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சூழான்மன்ேன இனிேய
$நற்.072.07
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) அறியினும் ஆனாது
$நற்.072.08
அல வந்தன்றுெகால் என்னும் அதனால் $நற்.072.09
புலவதுெகால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) எனா $நற்.072.10
அஞ்சுவல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் ெநஞ்சத்தாேன $நற்.072.11
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) முருக்கின் விைள துண அன்ன $நற்.073.01
மாணா விரல வல் வாய்ப் ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) $நற்.073.02
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மூதூ மலப் பலி
உண இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) $நற்.073.03

மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ேபாழும் புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.073.04
தம்ெமாடும் அஞ்சும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஒழியச்
$நற்.073.05
ெசல்ப என்ப தாேம-ெசவ் அr $நற்.073.06
மயி_ெப.(மயி_ெப.) நிைரத்தன்ன வா ேகால் வாங்கு கதிச் $நற்.073.07
ெசந்ெநல்_அம் ெசறுவின் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.073.08
பூக் ெகழு படப்ைபச் சாய்க்காட்டு அன்ன என் $நற்.073.09
நுதற் கவின்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பசைலயும் $நற்.073.10
அயேலா தூற்றும் அம்பலும் அளித்ேத $நற்.073.11
வடிக் கதி திrத்த வல் ஞாண்ெபரு வைல_ெப.(வைல_ெப.) $நற்.074.01
இடிக் குரற் புணrப் ெபௗவத்து_ெப.(ெபௗவம்_ெப.+அத்து_சாr.) இடுமா
$நற்.074.02
நிைறயப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பி காேழா
$நற்.074.03
சிைற அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) களிற்றின் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
ஒய்யும் $நற்.074.04
சிறு வ ஞாழற்

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் ேசப்பைன $நற்.074.05
ஏதிலாளனும் என்ப ேபாது அவிழ் $நற்.074.06
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) $நற்.074.07
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) அைச வளி_ெப.(வளி_ெப.) தூக்குெதாறும்
குருகின் $நற்.074.08

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெமாசிய வாக்கும்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $நற்.074.09
கண்டல் ேவலிய ஊ அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $நற்.074.10
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) என அறிந்தன்று ெபயத்தேலா அrேத $நற்.074.11
நயன் இன்ைமயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்னாது $நற்.075.01
பூம் ெபாறிப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழல்
உமிழ் அகன் ைப $நற்.075.02
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உயி அணங்கியாங்கும் ஈங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நற்.075.03
தகாஅது-வாழிேயா குறுமகள் நகாஅது $நற்.075.04
உைரமதி உைடயும் என் உள்ளம்-சாரல் $நற்.075.05
ெகாடு விற் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) ேகாட்டுமா
ெதாைலச்சிப் $நற்.075.06
பச்சூன் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ேபால $நற்.075.07
ேசயr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் $நற்.075.08
உறாஅ ேநாக்கம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்
$நற்.075.09
ைபதல் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உய்யுமாேற $நற்.075.10
வருமைழ கரந்த வால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின் $நற்.076.1
நுண் துளி மாறிய உலைவ அம் காட்டு $நற்.076.2
ஆல நழல் அைசவு நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.076.3

அஞ்சுவழி அஞ்சாது அைசவழி
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.076.4
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுமதிவால் இைழக் குறுமகள் $நற்.076.5
இம்ெமன் ேப அல நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
$நற்.076.6
வ மல

உதிந்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறு புலவின் $நற்.076.7
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.076.8
கல் உறச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி உயற்ேக
$நற்.076.9
மைலயன் மா ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி
புைலயன் $நற்.077.01
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துடி கறங்கப் பிற புலம் புக்கு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.077.02
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குறும்பு எருக்கி அயா உயித்தாஅங்கு $நற்.077.03
உய்த்தன்றுமன்ேன-ெநஞ்ேச ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவச் $நற்.077.04
சிைனெதாறும் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு பலவின் $நற்.077.05
சுைளயுைட முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $நற்.077.06
ஒலி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ஒலியின்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.077.07
ஊறலஞ் ேசrச் சீறூ வல்ேலான் $நற்.077.08

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரம் ெபாருத ேகாள் ேந எல் வைள $நற்.077.09
அகன் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெசறித்த முன்ைக ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $நற்.077.10
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) குறுமகள் $நற்.077.11
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் மகிழ் மட ேநாக்ேக $நற்.077.12
ேகாட் சுறா வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேகழ்_இருங் கழி $நற்.078.01
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) மா மல
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.078.02
வழ்
 தாழ் தாைழப் பூக் கமழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $நற்.078.04
பட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுட ெசல்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.078.05
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி பருவரல் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உய்கம் $நற்.078.06
ேகட்டிசின்-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கழி
$நற்.078.07
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் ேதாயினும் $நற்.078.08
புள்ளு நிமிந்தன்ன ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பைடக் கலி மா $நற்.078.09
வலவன் ேகால் உற அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.078.10
உரவு நச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) ேதமணிக் குரேல $நற்.078.11
சிைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) உைற
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) திரள்வ $நற்.079.01

கூைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைனக் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி_ெப.) $நற்.079.02

மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஆடு கழங்கின் அைற மிைசத் தாஅம் $நற்.079.03
ஏ தரலுற்ற இயக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைலப் $நற்.079.04
பிrந்ேதா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நப்புணரப்
புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $நற்.079.05
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சூழ்தலின் அrயதும் உண்டநூ
$நற்.079.06
என்று நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கூறிக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்புதும்
$நற்.079.07
ெசப்பாது விடிேன உயிெராடும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$நற்.079.08
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.079.09
யாதனின் தவிக்குவம் காதல_ெப.(காதல_ெப.) ெசலேவ $நற்.079.10
மன்ற எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) மல தைலக் காரான் $நற்.080.1
இன் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பாற்பயம் ெகாண்மா கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
விட்டு $நற்.080.2
ஊக் குறுமாக்கள் ேமற்ெகாண்டு
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.080.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல விடியலின் விரும்பிப் ேபாத்தந்து $நற்.080.4
தைழயும் தாரும் தந்தனன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என
$நற்.080.5
இைழ அணி ஆயெமாடு தகு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) தைடஇ $நற்.080.6
ைதஇத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) படியும் $நற்.080.7
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட் குறுமகள் அல்லது $நற்.080.8

மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது இல்ைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்க்ேக $நற்.080.9
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) குைறயக் ெகாட்டிப்பrந்தின்று $நற்.081.01
ஆதி ேபாகிய அைசவு இல் ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $நற்.081.02
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மதிக்கும் மாண் விைனப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
$நற்.081.03
ெகாய்ம் மயி_ெப.(மயி_ெப.) எருத்தில் ெபய்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.081.04
பூண்கதில்-பாக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதேர பூண் தாழ் $நற்.081.05
ஆக வன முைலக் கைரவலம் ெதறிப்ப $நற்.081.06
அழுதனள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
மா அrைவ $நற்.081.07
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய விருப்ெபாடு வருந்தினள் அைசஇய
$நற்.081.08
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) இன் நைக
காண்கம்_வி.மு.(காண்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $நற்.081.09
உறு பைக தணித்தனன் உரவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவந்ேத $நற்.081.10
ேநாயும் ெநகிழ்ச்சியும் வடச்சிறந்த

$நற்.082.01
ேவய் வனப்புற்ற ேதாைள நேய $நற்.082.02
என் உயவு அறிதிேயா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நைடக்
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $நற்.082.03
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயன்ற வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ேபால நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.082.04
உருவு கண் எறிப்ப ேநாக்கல் ஆற்றெலேன $நற்.082.05

ேபாகிய நாகப் ேபாக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
$நற்.082.06
சிறு கட் பன்றிப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ஒருத்தல் $நற்.082.07
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நெறாடு சிவண $நற்.082.08
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வசிப் படீஇய ெமாய்த்த வள்பு அழ இ $நற்.082.09
ேகாள் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைளக்
$நற்.082.10
கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெபயக்கும் சிறுகுடியாேன $நற்.082.11
எம் ஊ வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உண்துைறத் தைடஇய $நற்.083.1
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முது மரத்து உடன் உைற பழகிய $நற்.083.2
ேதயா வைள வாய் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கண் கூ உகி_ெப.(உகி_ெப.)
$நற்.083.3
வாய்ப் பைற அசாஅம் வலி முந்து கூைக $நற்.083.4
ைம ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநய் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புழுக்கல் $நற்.083.5
எலி வான்_ெப.(வான்_ெப.) சூட்ெடாடு மலியப் ேபணுதும் $நற்.083.6
எஞ்சாக் ெகாள்ைக எம் காதல_ெப.(காதல_ெப.) வரல் நைசஇத் $நற்.083.7
துஞ்சாது_எதி.ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரு
ெபாழுதின் $நற்.083.8
அஞ்சு வரக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பயிற்றாதேம
$நற்.083.9
கண்ணும் ேதாளும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்கதுப்பும் $நற்.084.01

திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குலும் பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.084.02
ெநருநலும் இவண_ெப.(இவண_ெப.) மன்ேன இன்ேற $நற்.084.03
ெபரு ந ஒப்பின் ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத
$நற்.084.04
மரன் இல் நள் இைட மான் நைசயுறூஉம் $நற்.084.05
சுடுமண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.084.06
பிறவா ெவண்ெணய் உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) இடந்தன்ன $நற்.084.07
உவ எழு களr ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) அம் காட்டு $நற்.084.08
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெவம்பு அைல
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $நற்.084.09
ஏகுவ என்ப தாேம-தம்வயின் $நற்.084.10
இரந்ேதா_வி.அ.ெப.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) மாற்றல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.084.11
இல்லின் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) வல்லாேதாேர $நற்.084.12
ஆய் மல மைழக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி உைறப்பவும்
$நற்.085.01
ேவய் மருள் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இைழ
ெநகிழவும் $நற்.085.02
அம்பல் மூதூ அரவம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$நற்.085.03
குறு வr இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) அஞ்சிக் குறு நைடக்
$நற்.085.04

கன்றுைட ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காத்து
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.085.05
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடுகிய அஞ்சு வரு சிறு ெநறி $நற்.085.06
வாரற்கதில்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.085.07
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முளவு_ெப.(முளவு_ெப.) மான்
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குைற $நற்.085.08
ேதம் கமழ் கதுப்பின் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) கிழங்ெகாடு $நற்.085.09
காந்தள்_அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும் $நற்.085.10
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நைசயினாேன $நற்.085.11
அறவ வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) $நற்.086.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கதுப்பின் ேதால $நற்.086.2
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.086.3
கடும் பனி அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) நடுங்க காண்தகக் $நற்.086.4
ைக வல் விைனவன் ைதயுபு
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.086.5
சுrதக உருவின ஆகிப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $நற்.086.6
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) குவி முைக
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.)
$நற்.086.7

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தளி நயவர
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.086.8
முற்றா ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) முன்னி வந்ேதாேர $நற்.086.9
உள் ஊ மா அத்த முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) $நற்.087.1
ஓங்கல்_அம் சிைனத் தூங்கு துயில் ெபாழுதின் $நற்.087.2
ெவல் ேபாச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) அழிசிஅம்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டு $நற்.087.3
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் புளிச் சுைவக் கனவியாஅங்கு $நற்.087.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கழிந்தன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாட்டுப் $நற்.087.5
பனி அரும்பு உைடந்த ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாட்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நற்.087.6
துைற ேமய் இப்பி ஈம் புறத்து
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.087.7
சிறுகுடிப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) மகிழ்ச்சியும் $நற்.087.8
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கானலும்
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகேல $நற்.087.9
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விைனக்கு
எவன்ேபதுற்றைன $நற்.088.1
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.088.2
உைரத்தனம் வருகம் எழுமதி புணதிைரக் $நற்.088.3

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விைள அமுதம் ெபயற்கு ஏற்றாஅங்கு $நற்.088.4
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உதுக்காண் $நற்.088.5
தம்ேமான் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) எற்றி $நற்.088.6
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடைமயின் தாங்கல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.088.7
கண்ண _ெப.(கண்ண _ெப.) அருவியாக $நற்.088.8
அழுேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பழம்
முதி குன்ேற $நற்.088.9
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஆற்றி விண்தைலச்ெசறஇய $நற்.089.01
திைரப் பிதி கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகடு
உகந்து ஏறி $நற்.089.02
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $நற்.089.03
அழி துளி கழிப்பிய வழி ெபயற் கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.089.04
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனிப் பருவத்த மயிக் காய் உழுந்தின் $நற்.089.05
அகல் இைல அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி
 அகலாது
$நற்.089.06
அல்கலும் அைலக்கும்
நல்கா_எதி.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $நற்.089.07
பரும யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அயா உயித்தாஅங்கு $நற்.089.08
இன்னும் வருேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வாரா $நற்.089.09
வன்கணாளேராடு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.089.10

புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலயும் புலம்பும் முந்துறுத்ேத $நற்.089.11
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூ $நற்.090.01
உைடேயா_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ_பட.பன்.) பன்ைமயின்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக தூவா $நற்.090.02
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) இல் புைலத்தி எல்லித் ேதாய்த்த $நற்.090.03
புகாப் புக_ெப.(புக_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கலிங்கெமாடு $நற்.090.04
வாடா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) துயல்வர ஓடி $நற்.090.05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) நாலும்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பனம் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $நற்.090.06
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ஊக்க ஊங்காள் $நற்.090.07
அழுதனள் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
சில் ஓதி $நற்.090.08
நல்கூ ெபண்டின் சில் வைளக் குறுமகள் $நற்.090.09
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) உறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
கூட்டா $நற்.090.10
நயன் இல் மாக்கெளாடு ெகழ இ $நற்.090.11
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவந்துைட
அைவேய $நற்.090.12
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணந்தைனேய ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வ உகப்

$நற்.091.01
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உய கைரப் $நற்.091.02
பாடு இமிழ் பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துைழஇ ெபைடேயாடு $நற்.091.03

உடங்கு இைர ேதரும் தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$நற்.091.04
ஐய சிறு கண் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைடச் சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
$நற்.091.05
ேமக்கு உய சிைனயின் மீ மிைசக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) $நற்.091.06
தாய்ப் பயி_ெப.(பயி_ெப.) பிள்ைள வாய்ப் படச் ெசாrயும் $நற்.091.07
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) ஆனா வண் மகிழ்ப்
$நற்.091.08
ெபரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
சிறு குடிப் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.091.09
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உயிக் ெகாட்பின் வள் உயி மணித் தாக் $நற்.091.10
கடு மாப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $நற்.091.11
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வரேவ $நற்.091.12
உள்ளாெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) துைணெயாடு $நற்.092.1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஓதி பாடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) வழைல $நற்.092.2
வr மரல் நுகும்பின் வாடி அவண $நற்.092.3
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) கவாஅன்
$நற்.092.4
ேவட்டச் சீ றூ அகன் கண் ேகணிப் $நற்.092.5
பய நிைரக்கு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நப் பத்த $நற்.092.6
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி கன்ேறாடு
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.092.7

வில் கடிந்து ஊட்டின
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.092.8
ெகால் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஒருத்தல் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர
$நற்.092.9
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) தூங்க ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம் துணர
$நற்.093.01
வைர ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி மாைலயின் இழிதர $நற்.093.02
கூலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புலம்புஉக நாளும் $நற்.093.03
மல்லற்று அம்ம இம் மைல ெகழு ெவற்பு எனப் $நற்.093.04
பிrந்ேதா இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாட $நற்.093.05
ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) எழுேமா
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $நற்.093.06
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $நற்.093.07
நல்கூ நுசுப்பின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) குறுமகள்
$நற்.093.08
பூண் தாழ் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அட
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.093.09
பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.) மாைமயும் உைடய தழங்கு
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.093.10
மயிக் கண் முரசிேனாரும் முன் $நற்.093.11
உயிக் குறிெயதிப்ைப ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருங்குைரத்ேத $நற்.093.12

ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அைலக்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதன் அழி
ெபாழுதில் $நற்.094.1
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்பல் ஆண்மகற்கு அைமயும் $நற்.094.2
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெபண்ைம தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி
$நற்.094.3
ைக வல் கம்மியன் கவின் ெபறக் கழாஅ $நற்.094.4
மண்ணாப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) முத்து ஏய்ப்ப குவி இணப் $நற்.094.5
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவு நச்
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $நற்.094.6
என்ன மகன்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தன்வயின் $நற்.094.7
ஆவம் உைடய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.094.8
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அணங்குறுநைர அறியாேதாேன $நற்.094.9
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பாடு இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.095.01
ஆடு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடும் புr ேநான் கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )$நற்.095.02
அதவத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கனி அன்ன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முகத்
$நற்.095.03
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) தூங்க $நற்.095.04
கைழக் கண் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாைற ஏறி விைசத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.095.05
குறக் குறுமாக்கள் தாளம் ெகாட்டும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $நற்.095.06
குன்றகத்ததுேவ குழு மிைளச் சீறூ $நற்.095.07

சீறூேராேள நாறு மயிக் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $நற்.095.08
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ைகயகத்ததுேவ பிற_ெப.(பிற_ெப.) $நற்.095.09
விடுத்தற்கு ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.095.10
இதுேவ நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)

மா மலதாஅய்
$நற்.096.01
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிைற $நற்.096.02
புதுவது புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழிேல
உதுேவ $நற்.096.03
ெபாம்மற் படு திைர நம்ேமாடு ஆடி $நற்.096.04
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழ்பு இருளிய பிறங்குகுரல் ஐம்பால் $நற்.096.05
துவrன அருளிய துைறேய அதுேவ $நற்.096.06
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி நிவந்த ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $நற்.096.07
அம் பைக ெநறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணி ெபறத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.096.08
தமிய ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) என்று ஆங்கு $நற்.096.09
உள்ளுேதாறு உள்ளுேதாறு உருகி $நற்.096.10
ைபஇப் ைபயப் பசந்தைன பசப்ேப $நற்.096.11
அழுந்து படு விழுப் புண் வழும்பு வாய்புலரா $நற்.097.1
எவ்வ ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) எஃகு எறிந்தாங்கு $நற்.097.2

பிrவில புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுவலும்
குயிலினும் $நற்.097.3
ேதறு ந ெகழ இய யாறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெகாடிேத $நற்.097.4
அதனினும் ெகாடியள் தாேன மதனின் $நற்.097.5
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இதழ ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
குருக்கத்திெயாடு $நற்.097.6
பித்திைக விரவு மல ெகாள்ள ேரா என $நற்.097.7
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் வட்டியள் திrதரும் $நற்.097.8
தண்டைல உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) தனி மட மகேள $நற்.097.9
எய்ம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) அன்ன பரூஉ மயி_எருத்தின் $நற்.098.01
ெசய்ய்ம்ம் ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிறு கட்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $நற்.098.02
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல வியன் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) படீஇய
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெபாறி $நற்.098.03
நூைழ நுைழயும் ெபாழுதில் தாழாது $நற்.098.04
பாங்கப் பக்கத்துப் பல்லி பட்ெடன $நற்.098.05
ெமல்லெமல்லப் பிறக்ேக
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நற்.098.06
கல் அைளப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.098.07
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஓம்பும் கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகத்
$நற்.098.08
துஞ்சாக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) இகழ் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.098.09

இரவின் வரூஉம் அதனினும் ெகாடிேத $நற்.098.10
ைவகலும் ெபாருந்தல் ஒல்லாக் $நற்.098.11
கண்ெணாடு வாரா என் நா_ெப.(நா_ெப.) இல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.098.12
ந அற வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரம்பா நள்_இைட
$நற்.099.01
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) விrத்தன்ன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அவி
உருப்பின் $நற்.099.02
அஞ்சுவரப் பனிக்கும் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $நற்.099.03
தாம் வரத் ெதளித்த பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) காண்வர $நற்.099.04
இதுேவா என்றிசின்-மடந்ைத மதி இன்று $நற்.099.05
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $நற்.099.06
ெபாறுத்தல்ெசல்லாது இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.099.07
கா என்று அயந்த உள்ளெமாடு ேதவு இல $நற்.099.08
பிடவமும் ெகான்ைறயும் ேகாடலும் $நற்.099.09
மடவ ஆகலின் மலந்தன பலேவ $நற்.099.10
உள்ளுெதாறும் நகுேவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வள்_உகி $நற்.100.01
மாrக் ெகாக்கின் கூரல் அன்ன $நற்.100.02
குண்டு ந ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $நற்.100.03
ேதம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.100.04

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகால் எல் வைள
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $நற்.100.05
சினவிய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) சினவாது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.100.06
மைனேயாட்கு உைரப்பல் என்றலின் முைன ஊப் $நற்.100.07
பல் ஆ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைர வில்லின் ஒய்யும் $நற்.100.08
ேத வண் மைலயன் முந்ைத ேப இைசப் $நற்.100.09
புலம் புr வயிrய நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr முழவின் $நற்.100.10
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ கண்ணின் அதிரும் $நற்.100.11
நன்ன ஆளன் நடுங்கு அஞ நிைலேய $நற்.100.12
முற்றா மஞ்சட் பசும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கடுப்பச் $நற்.101.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணர சூழ் கழி இறவின்
$நற்.101.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) திறன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.101.3
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம் ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) முன் உய்த்துப்
பரப்பும் $நற்.101.4
துைற நணி_ெப.அ.(நணி_ெப.அ.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.)
உம் உைற நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $நற்.101.5
இனிதுமன் அளிேதா தாேன-துனி
தந்து_வி.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.101.6

அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஐது அைம நுசுப்பின் $நற்.101.7
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$நற்.101.8
மான் அம ேநாக்கம் காணா ஊங்ேக $நற்.101.9
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குரற் குைறத்த ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
வாய்ப்ைபங் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $நற்.102.1
அஞ்சல் ஓம்பி ஆ பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.102.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குைற முடித்த பின்ைற என் குைற $நற்.102.3
ெசய்தல்ேவண்டுமால் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்பல் $நற்.102.4
பல் ேகாட் பலவின் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
நாட்டு $நற்.102.5
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைள மருங்கின் ேசறிஆயின் $நற்.102.6
அம் மைல கிழேவாற்கு உைரமதி-இம் மைலக் $நற்.102.7
கானக் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $நற்.102.8
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) எனேவ $நற்.102.9
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்திசின்-ெநஞ்ேச புன் கால் $நற்.103.01
சிறியிைல ேவம்பின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.103.02
கடாஅம் ெசருக்கிய கடுஞ் சின முன்பின் $நற்.103.03
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந அல் ஈரத்து $நற்.103.04

பால் அவி ேதால் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அகடு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேசத்திப் $நற்.103.05
பசி அட முடங்கிய ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கட் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.)
$நற்.103.06
மாயா ேவட்டம் ேபாகிய கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $நற்.103.07
ெபாய்யா மரபின் பிணவு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.103.08
விருந்தின் ெவங் காட்டு வருந்துதும் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$நற்.103.09
ஆள்விைனக்கு அகல்வாம் எனினும் $நற்.103.10
மீ ள்வாம் எனினும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துணிந்ததுேவ $நற்.103.11
பூம் ெபாறி உழுைவப் ேபழ் வாய்_ஏற்ைற $நற்.104.01
ேதம் கமழ் சிலம்பின் களிற்ெறாடு ெபாrேன $நற்.104.02
துறுகல் மீ மிைச உறுகண் அஞ்சாக் $நற்.104.03
குறக் குறுமாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த $நற்.104.04
ெதாண்டகச் சிறு பைறப் பாணி அயலது $நற்.104.05
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெசந்திைனப் படு
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓப்பும் $நற்.104.06
ஆ கலி ெவற்பன் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.104.07
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) அன்றியும் உளெகால்-பானாள்
$நற்.104.08
பாம்புைட விடர ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல மிளிர $நற்.104.09

உருமு சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும்
ெபாழுெதாடு ெபரு ந $நற்.104.10
ேபாக்கு அற விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.104.11
ேநாக்கு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறு ெநறி நிைனயுேமாேர $நற்.104.12
முளி ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வலந்த முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைர
இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.105.01
ஒளி சிைன அதிர வசி
 விளிபட $நற்.105.02
ெவவ் வளி_ெப.(வளி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவய் பயில்
மருங்கில் $நற்.105.03
கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கன்ெறாடு
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.105.04
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இல் ஆங்கண் $நற்.105.05
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைலய என்னாய்
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) $நற்.105.06
பட்டைன வாழிய-ெநஞ்ேச குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $நற்.105.07
குட வைரச் சுைனய மா இதழ்க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $நற்.105.08
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாது
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.105.09
அம் சில் ஓதி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட உறேவ $நற்.105.10
அறிதலும் அறிதிேயா-பாக ெபருங்கடல் $நற்.106.1
எறி திைர ெகாழ இய எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) ெவறி ெகாள $நற்.106.2
ஆடு வr அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஓடுவயின் ஆற்றாது $நற்.106.3

அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைச த குறுமகட்கு
$நற்.106.4
உயவிெனன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரப்ப $நற்.106.5
மறுெமாழி ெபயத்தல் ஆற்றாள் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல $நற்.106.6
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) அம் சிைனத் தாழ்_இண ெகாழுதி $நற்.106.7
முறி திமிந்து உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயள்
$நற்.106.8
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அஞ உறுவி ஆய் மட நிைலேய $நற்.106.9
உள்ளுெதாறும் நகுேவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வள்_உகிப் $நற்.107.01
பிடி பிளந்திட்ட நா_ெப.(நா_ெப.) இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டுக்
$நற்.107.02
ெகாடிறு ேபால் காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வால் இணப்
பாைல $நற்.107.03
ெசல் வளி_ெப.(வளி_ெப.) தூக்கலின் இைல த ெநற்றம் $நற்.107.04
கல் இழி_வி.(இழி_வி.) அருவியின் ஒல்ெலன
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.107.05
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைல ஓைமய புலி_ெப.(புலி_ெப.) வழங்கு
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.107.06
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலவழி வழிப்பட்ட
$நற்.107.07
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நல்விைனப்பாற்ேற ஈண்டு ஒழிந்து
$நற்.107.08
ஆனாக் ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) மைலந்த $நற்.107.09

யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ேநாய்ப்பாேலேன $நற்.107.10
மைல அயற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைம ஆ
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $நற்.108.1
துைணயின் தந்த_ெப.எச்.(த_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.108.2
அைணயக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் குடிக்
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) $நற்.108.3
கைணய கிைணய ைக புைன கவண $நற்.108.4
விளிய புறக்குடி ஆக்கும் நாட $நற்.108.5
பழகிய பைகயும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்னாேத $நற்.108.6
முைக ஏ இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இன் நைக
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.108.7
சுட புைர திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.108.8
ெதாடபு யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.108.9
ஒன்றுதும் என்ற ெதான்று படு நட்பின் $நற்.109.01
காதல_ெப.(காதல_ெப.) அகன்ெறன கலங்கிப் ேபதுற்று $நற்.109.02
அன்னேவா இந் நன்னுதல் நிைல என $நற்.109.03
வினவல் ஆனாப் புைனயிைழ ேகள் இனி $நற்.109.04
உைரக்கல் ஆகா எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இம்ெமன $நற்.109.05
இைரக்கும் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூ ெபாழுதில்
$நற்.109.06

துளியுைடத் ெதாழுவின் துணிதல் அற்றத்து $நற்.109.07
உச்சிக் கட்டிய கூைழ ஆவின் $நற்.109.08
நிைல என ஒருேவன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.109.09
உலமர கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மடி ெபாழுேத $நற்.109.10
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சுைவத் தம்பால் $நற்.110.01
விr கதிப் ெபாற்கலத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக ஏந்தி $நற்.110.02
புைடப்பின் சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தைலச் சிறு ேகால் $நற்.110.03
உண் என்று ஓக்குபு பிைழப்ப ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந $நற்.110.04
முத்து அrப் ெபாற்சிலம்பு ஒலிப்பத் தத்துற்று $நற்.110.05
அr நைரக் கூந்தற் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முது ெசவிலிய $நற்.110.06
பr ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பந்த ஓடி $நற்.110.07
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விைளயாட்டி $நற்.110.08
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணந்தனள்ெகால் $நற்.110.09
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுநன் குடி
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உற்ெறன $நற்.110.10
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசாறு உள்ளாள்
$நற்.110.11
ஒழுகு ந நுணங்கு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ேபால $நற்.110.12

ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) மறுத்து
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு
மதுைகயேள $நற்.110.13
அத்த இருப்ைபப் பூவின் அன்ன $நற்.111.01
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இறெவாடு ெதாைக மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெபறஇய
$நற்.111.02
வr வைலப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) கரு விைனச் சிறாஅ $நற்.111.03
மரல் ேமற்ெகாண்டு மான் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) தைகமா $நற்.111.04
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இைளயவ ேவட்டு எழுந்தாங்கு $நற்.111.05
திமில் ேமற்ெகாண்டு திைரச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.111.06
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய்ச் சுறெவாடு வய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகண்டி
$நற்.111.07
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெபய் ேதாணிய இகு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.111.08
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கழிப் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) கல்ெலன
$நற்.111.09
வருேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) ேதேர
$நற்.111.10
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எவன்ெசய்ேகா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.112.1
அரும்பு அற மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்
ேவங்ைகச் $நற்.112.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி அடுக்கம் புலம்பக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட்டு
$நற்.112.3

உரும்பு இல் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அrமா
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.112.4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.112.5
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவித் $நற்.112.6
தாழ் ந நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அழுந்து படப் பாஅய் $நற்.112.7
மைல இைமப்பது ேபால் மின்னி $நற்.112.8
சிைல வல் ஏற்ெறாடு ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இம் மைழக்ேக $நற்.112.9
உைழ அணந்து உண்ட இைற வாங்கு உயசிைனப் $நற்.113.01
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைர இரத்திப் ெபாதிப் புறப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய்
$நற்.113.02
கல் ேச சிறு ெநறி மல்கத் தாஅம் $நற்.113.03
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தும்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தனவால் $நற்.113.04
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாருட் பிணி முன்னி யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $நற்.113.05
ேசறும் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) என்றலின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.113.06
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) உண்கண் ைபதல் கூர $நற்.113.07
பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தலின் மைறயினள்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.113.08

உதியன் மண்டிய ஒலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஞாட்பின் $நற்.113.09
இம்ெமன் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களத்து இயவ_ெப.(இயவ_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.113.10
ஆம்பல்_அம் குழலின் ஏங்கி $நற்.113.11
கலங்கு அஞ உறுேவாள் புலம்பு ெகாள் ேநாக்ேக $நற்.113.12
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற ைவப்பவும் $நற்.114.01
பச்சூன் ெகண்டி வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) முணக்கவும் $நற்.114.02
மறுகுெதாறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் $நற்.114.03
ைவகிக் ேகட்டுப் ைபயாந்திசிேன $நற்.114.04
அளிேதா தாேன ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அல்கல் $நற்.114.05
வந்ேதான்மன்ற குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.114.06
துளி ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாறித்த புள்ளித்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கைர $நற்.114.07
ெபாரு திைர நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் $நற்.114.08
ஈங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உருமின் ஆ கலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு
$நற்.114.09
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) கவின்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர ெபாத்தி $நற்.114.10
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மடப் பிடி
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.114.11
ைக ஊன்றுபு இழிதரு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எறிந்தன்ேற $நற்.114.12

மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பூக்
குற்று அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.115.01
அயந்த ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) கண் இனிது படீஇய $நற்.115.02
அன்ைனயும் சிறிது தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயிrனள் இன் நத் $நற்.115.03
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
உண்டு சில் ந என $நற்.115.04
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அடி இைலய மாக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சி
$நற்.115.05
மைன நடு ெமௗவெலாடு ஊழ் முைக
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.115.06
கா எதிந்தன்றால் காைல_ெப.(காைல_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$நற்.115.07
தவச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்ட_ஆயினும் மிகப் ேப $நற்.115.08
அன்பின-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புகழ் $நற்.115.09
உலப்பு இன்று ெபறினும் தவிரல $நற்.115.10
ேகட்டிசின்_ஏவ.(ேகள்_வி.+இசின்_முன்.ஒரு.) அல்ெலேனா விசும்பின் தகேவ
$நற்.115.11
தைம கண்டநூ திறத்தும்ெபrேயா $நற்.116.01
தாம் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணக என்பமாேதா
$நற்.116.02
வழுவப் பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) நாப்பண் ஏமுற்று $நற்.116.03
இரு ெவதி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தைலக் ெகாழு முைள $நற்.116.04
சூல் முதி மடப் பிடி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆரும் $நற்.116.05

மைல ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) பலவின் $நற்.116.06
மாச் சிைன துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் முதி
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம் $நற்.116.07
விட_ெப.(விட_ெப.) அைள
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

உக்காஅங்கு ெதாடபு அறச்
$நற்.116.08
ேசணும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக்கன்ேற
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.116.09
ஏ கல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
முைக இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.116.10
குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊப்
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) $நற்.116.11
இன்னும் ஓவா என் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அலேர $நற்.116.12
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.117.01
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) இல்
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மலிர $நற்.117.02
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) உடன்
$நற்.117.03
கமழ் பூம் ெபாதும்பக் கட்சி_ெப.(கட்சி_ெப.) ேசர $நற்.117.04
ெசல் சுட மழுங்கச் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கு
மண்டிலம் $நற்.117.05
கல் ேசபு நண்ணிப் பட அைடபு நடுங்க $நற்.117.06

புலம்ெபாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.117.07
அன்ன உன்னா கழியின் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.117.08
வாழெலன்-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்கண் $நற்.117.09
பிணி பிறிதாகக் கூறுவ $நற்.117.10
பழி பிறிதாகல் பண்புமா அன்ேற $நற்.117.11
அைடகைர மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.) அலங்கு சிைன ெபாலியத் $நற்.118.01
தளி கவின் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாதும்பில் $நற்.118.02
ேசவெலாடு ெகழ இய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $நற்.118.03
புகன்று எதி ஆலும் பூ மலி காைலயும் $நற்.118.04
அகன்ேறாமன்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மறந்திசிேனா என $நற்.118.05
இண உறுபு உைடவதன்தைலயும் புணவிைன $நற்.118.06
ஓவ மாக்கள் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அரக்கு ஊட்டிய $நற்.118.07
துகிலிைக அன்ன துய்த் தைலப் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) $நற்.118.08
வால் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பட ஏந்தி $நற்.118.09
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல ெதருவுெதாறு நுவலும் $நற்.118.10
ெநாதுமலாட்டிக்கு ேநாம் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.118.11
திைன உண் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) இrய புனவன் $நற்.119.01
சிறு ெபாறி மாட்டிய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் அடாஅ $நற்.119.02
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகழ் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.119.03

ஆ தர வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $நற்.119.04
இன் முசுப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கைல நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆரும் $நற்.119.05
பல் மலக் கான் யாற்று உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கைல $நற்.119.06
கடும்பு ஆட்டு வருைடெயாடு தாவன
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.119.07
ெபரு வைர நழல் வருகுவன் குளவிெயாடு $நற்.119.08
கூதளம் தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணியன்
யாவதும் $நற்.119.09
முயங்கல் ெபறுகுவன்_வி.மு.(ெபறுகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அந்_பட.ஒரு.)
அல்லன் $நற்.119.11
புலவி ெகாள இய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைலயினும் ெபrேத $நற்.119.11
தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) மட நைடக்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $நற்.120.01
தூண் ெதாறும் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்தகு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $நற்.120.02
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுஞ் ெசய்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நற்.120.03
சிறு தாழ் ெசறித்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேசப்ப
$நற்.120.04
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ஈந் தடி வல்லிதின் வைகஇ $நற்.120.05
புைக உண்டு அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) தைக ெபறப் $நற்.120.06

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபாறித்த சிறு நுண் பல் விய
$நற்.120.07
அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துைடயினள் நப் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.120.08
அட்டிேலாேள அம் மா அrைவ $நற்.120.09
எமக்ேக வருகதில் விருந்ேத சிவப்பாள் அன்று $நற்.120.10
சிறு முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.120.11
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காண்கம்ேம $நற்.120.12
விைதய ெகான்ற முைதயல் பூழி $நற்.121.01
இடு முைற நிரப்பிய ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இைல வரகின் $நற்.121.02
கைவக் கதி கறித்த காம_ெப.(காம_ெப.) மடப் பிைண $நற்.121.03
அரைல அம் காட்டு இரைலெயாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.121.04
புறவிற்று அம்ம ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட.ஒரு.) ஊேர $நற்.121.05
எல்லி விட்டன்று ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) எனச் ெசால்லுபு $நற்.121.06
பrயல் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்ணி காண்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $நற்.121.07
விr உைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கலி மா
$நற்.121.08
வண் பr தயங்க எழ இ தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயற் $நற்.121.09

கான் யாற்று இகுமணற் கைர பிறக்கு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.121.10
எல் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயரும் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.)
$நற்.121.11
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துயில்
அமேவாேய $நற்.121.12
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
என்ைனய உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.122.01
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ெசந்திைன கடியுமுண்ெடன $நற்.122.02
கல்லக வைரப்பில் கான் ெகழு சிறுகுடி $நற்.122.03
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அவல் மருங்கின் ெமௗவலும் அரும்பின $நற்.122.04
நைர உரும் உரறும் நாம நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $நற்.122.05
வைரயக நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) வரூஉம் என்பது
$நற்.122.06
உண்டுெகால் அன்றுெகால் யாதுெகால் மற்று என $நற்.122.07
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதி வல் உள்ளெமாடு
மைறந்தைவ ஆடி $நற்.122.08
அன்ைனயும் அமரா முகத்தினள் நின்ெனாடு $நற்.122.09
நேய சூழ்தல் ேவண்டும் $நற்.122.10
பூ ேவய் கண்ணி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாருந்துமாேற $நற்.122.11
உைரயாய்-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி
$நற்.123.01
இைர ஆ குருகின் நிைர பைறத் ெதாழுதி $நற்.123.02
வாங்கு மடற் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) தூங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
துவன்றும் $நற்.123.03

ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $நற்.123.04
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆயெமாடு காைலக்
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.123.05
கள் கமழ் அலர_குைற.எச்.(அலரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) காவி $நற்.123.06
அம் பைக ெநறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிெபறத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.123.07
வr புைன சிற்றில் பr சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
$நற்.122.01$நற்.123.08
புலவுத் திைர உைதத்த ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாட் கண்டல்
$நற்.123.09
ேசப்பு ஏ ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அைள அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.123.10
சிறு விைளயாடலும் அழுங்கி $நற்.123.11
நிைனக்குறு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $நற்.123.12
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அன்றில் ேபாலப்
$நற்.124.1
புலம்பு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $நற்.124.2

யானும் ஆற்ேறன் அதுதானும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$நற்.124.3
நங்கல்_ெதா.ெப.(நங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ஐய
ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) $நற்.124.4
முைக வ அதிரல்

ேமாட்டு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க_ெப.(எக்க_ெப.)
$நற்.124.5
நவ்வி ேநான் குளம்பு அழுந்ெதன ெவள்ளி $நற்.124.6
உருக்குறு ெகாள்கலம்
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விருப்புறத் $நற்.124.7
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நக் குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.124.8
தண்ண தைதஇ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத
$நற்.124.9
இைர ேத எண்கின் பகு வாய் ஏற்ைற $நற்.125.01
ெகாடு வrப் புற்றம்_ெப.(புற்றம்_ெப.) வாய்ப்ப வாங்கி $நற்.125.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அரா நடுங்க உரறி ெகால்லன் $நற்.125.03
ஊது உைலக் குருகின் உள் உயித்து அகழும் $நற்.125.04
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அஞ்சுதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என $நற்.125.05
வைரந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல $நற்.125.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடு இன்று $நற்.125.07

நம்ெமாடு ெசல்வமன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$நற்.125.08
ேவங்ைகக் கண்ணிய எருது_ெப.(எருது_ெப.) எறி களம $நற்.125.09
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கண்டன்ன அகன் கண் பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
$நற்.125.10
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேபா புrமா
$நற்.125.11
துஞ்சு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எடுப்பும் தம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாட்ேட $நற்.125.12
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஒrஇய ெசங்காய்க் $நற்.126.01
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) களி ஈந்தின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறக்
களr $நற்.126.02
இடு நறு ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடு
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒருத்தல் $நற்.126.03
ஆள் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) விலங்கி $நற்.126.04
துைனதரும் வம்பலக் காணாது அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $நற்.126.05
பைனக் கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.126.06
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய் ெபாருளும்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தரும் எனின் $நற்.126.07
இளைமயின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளைமயும்
இல்ைல $நற்.126.08
இளைம கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற வளைம
$நற்.126.09

காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தருதலும் இன்ேற அதனால் $நற்.126.10
நில்லாப் ெபாருட் பிணிச் ேசறி $நற்.126.11
வல்ேல-ெநஞ்சம் வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விைனேய $நற்.126.12
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி துைழஇய ஈம் புற நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$நற்.127.1
இற எறி திவைலயின் பனிக்கும் பாக்கத்து $நற்.127.2
உவன் வrன் எவேனா பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நற்.127.3
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆைகச் ெசழு நக
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.127.4
கல்லாக் கதவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஐய ஆகவும் $நற்.127.5
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ஆயெமாடு பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.127.6
ஈனாப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தைலயிட்டு ஓரும் $நற்.127.7
ெமல்லம் புலம்பன் அன்றியும் $நற்.127.8
ெசல்வாம் என்னும் கானலாேன $நற்.127.9
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எr சுடrன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சாயவும் $நற்.128.01
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஊ மதியின் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒளி கரப்பவும்
$நற்.128.02
எனக்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைரயாயாயிைன நினக்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $நற்.128.03
உயி பகுத்தன்ன மாண்பிேனன் ஆகலின் $நற்.128.04

அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டிசினால்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) என்று நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
$நற்.128.05
அழுதல்_ெதா.ெப.(அழு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆன்றிசின்-ஆயிைழ ஒலி
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.128.06
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) காவலினிைட உற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நற்.128.07
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ெணனச் $நற்.128.08
சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைவயினனாக அதற்ெகாண்டு $நற்.128.09
அஃேத நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்செமாடு
$நற்.128.10
இஃது ஆகின்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $நற்.128.11
ெபரு நைக ேகளாய் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.129.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழியினும் உயி ேவறுபடூஉம்
$நற்.129.2
ெபாம்மல் ஓதி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஒழியச்
$நற்.129.3
ெசல்ப என்ப தாேம ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.129.4
தம் விைன முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரூஉம்
வைர நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைன $நற்.129.5
வாழ்தும் என்ப நாேம அதன்தைல $நற்.129.6
ேகழ் கிள உத்தி அரவுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனிப்ப $நற்.129.7
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உருமின் உரற்று குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.129.8

நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.)
தமியம் ேகட்ேட $நற்.129.9
வடு இன்று நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான்
ேதத்ெதண் கண் $நற்.130.01
மடிவாய்த் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) நடுவண்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.130.02
ேகாலின் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காைலத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.130.03
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நப் ெபாது விைனச் ெசம்மல் மூதூத் $நற்.130.04
தமது ெசய் வாழ்க்ைகயின் இனியது உண்டநூ $நற்.130.05
எைன விருப்புைடய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நிைனவில $நற்.130.06
ேநந்த ெநஞ்சும் ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளும் $நற்.130.07
வாடிய வrயும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடாது
$நற்.130.08
எவன் ெசய்தனள் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேப அஞ உறுவி என்று
$நற்.130.09
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கூறின்றுமிலேர விrந $நற்.130.10
ைவயக வைரயளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.130.11
எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பிறிது உயவுத் துைண இன்ேற $நற்.130.12
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாழிலும் அல்கிய
ெபாழிலும் $நற்.131.1
உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆகா உயவு ெநஞ்செமாடு
$நற்.131.2

ஊடலும் உைடயேமா-உய மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேசப்ப $நற்.131.3
திைர முதி அைரய தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தாைழச் $நற்.131.4
சுறவு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அன்ன முட் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒசிய
$நற்.131.5
இறவு ஆ இனக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இைறெகாள
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.131.6
நறவு மகிழ் இருக்ைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதப் ெபrயன் $நற்.131.7
கள் கமழ் ெபாைறயாறு அன்ன என் $நற்.131.8
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) நுமக்ேக $நற்.131.9
ேப ஊ துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாரும்
இல்ைல $நற்.132.01
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) வாய்ச் சுறவம் ந கான்று ஒய்ெயனப் $நற்.132.02
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதரு உதிதரு ெபயலுறு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) $நற்.132.03
ேபா அைம கதவப் புைர ெதாறும் தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.132.04
கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எகினம் நடுங்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நகப் $நற்.132.05
பயில்பைட நிவந்த பல் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக $நற்.132.06
அயலும் மாண் சிைறயதுேவ அதன்தைல $நற்.132.07
காப்புைட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ஓ என்னும்
$நற்.132.08
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ெகாள்பவ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நற்.132.09

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எறி பாணியின்
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.132.10
இன்றுெகால் அளிேயன் ெபான்றும் நாேள $நற்.132.11
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெகாட்பு ஆனா
கண்ேண $நற்.133.01
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) வடியின் வடிவு இழந்தனேவ
$நற்.133.02
நுதலும் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாயின்று-திதைலச் $நற்.133.03
சில் ெபாறி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் காழ்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $நற்.133.04
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ஐம்பால் மாேயாட்கு என்று $நற்.133.05
ெவவ் வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) கவ்ைவ தூற்ற
$நற்.133.06
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ெசய்யல என்னும்
$நற்.133.07
காமுறு ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல்_அம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $நற்.133.08
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ெசய் ெகால்லன் ெவவ் உைலத் ெதளித்த $நற்.133.09
ேதாய் மடற் சில் ந ேபால $நற்.133.10
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.)
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆம் சிறிேத $நற்.133.11
இனிதின் இனிது தைலப்படும் என்பது $நற்.134.01
இதுெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.134.02
வரு குறி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைரயகச் சிறு
திைனச் $நற்.134.03

ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் பாசினம் கடீஇய ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
$நற்.134.04
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்த் தட்ைடெயாடு அவைண ஆக என
$நற்.134.05
ஏயள்மன் யாயும் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) $நற்.134.06
அம் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிைர ெதாடிக் குறுமகள் $நற்.134.07
ெசல்லாேயா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உண்கு என $நற்.134.08
ெமல்லிய இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறலின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நற்.134.09
ஒல்ேலன் ேபால உைரயாடுவேல $நற்.134.10
தூங்கல் ஓைல ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மடற் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
$நற்.135.1
மா அைர புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $நற்.135.2
வைரயாத் தாரம் வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயரும் $நற்.135.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குடி வாழ்ந அம் குடிச் சீ றூ $நற்.135.4
இனிது மன்றம்ம தாேன-பனி படு $நற்.135.5
பல் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்கூ பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.135.6
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திைரப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அழுந்தக்
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.135.7
வால் உைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவித்
$நற்.135.8

ேதேரா நம்ெமாடு நகாஅ ஊங்ேக $நற்.135.9
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேகால் எல் வைள
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அழவும் $நற்.136.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணி உறுநக்கு ேவட்டது ெகாடாஅது $நற்.136.2
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறேவான் ேபால
$நற்.136.3
என்ைன-வாழிய பலேவ பன்னிய $நற்.136.4
மைல ெகழு நாடெனாடு நம்மிைடச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) $நற்.136.5
தைலப்பிrவு உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ேபால $நற்.136.6
நப்ப நங்காது வrன் வைர அைமந்து $நற்.136.7
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பழி
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
உதவிப் $நற்.136.8
ேபாக்கு இல் ெபாலந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெசறஇேயாேன. $நற்.136.9
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாழ்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.137.01
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மட
நல்ேலாள்வயின் $நற்.137.02
பிrயச் சூழ்ந்தைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அrயது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $நற்.137.03
எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) வாழிய-ெநஞ்ேச
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர $நற்.137.04

அருவி ஆன்ற ந இல் நள் இைட $நற்.137.05
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி உயங்கு பசி கைளஇய $நற்.137.06
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடத்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) $நற்.137.07
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல்ேவாக்கு அல்குநிழல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.137.08
குன்ற ைவப்பின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $நற்.137.09
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
அகறல் வல்லிய நேய $நற்.137.10
உவ விைள உப்பின் குன்று ேபால்குப்ைப $நற்.138.01
மைல உய்த்துப் பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிைலயா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $நற்.138.02
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் உமண உயங்குவயின் ஒழித்த $நற்.138.03
பண் அழி பழம் பா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.138.04
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நம்ெமாடு
$நற்.138.05
பாசைடக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைணக் கால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $நற்.138.06
பூவுடன் ெநறிதரு ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.138.07
கண் அறிவுைடைம அல்லது நுண் விைன $நற்.138.08
இைழ அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) விழவு ஆடு மகளி_ெப.) $நற்.138.09
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திைர இன் சீ
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.138.10

அழுங்கல் மூதூ அறிந்தன்ேறா இன்ேற $நற்.138.11
உலகிற்கு ஆணியாகப் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெதாழ $நற்.139.01
பல வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிைலஇய குன்றின் ேகாடுேதாறு
$நற்.139.02
ஏயிைன உைரஇயேரா ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $நற்.139.03
படுமைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் வடி நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) $நற்.139.04
எழ இயன்ன உைறயிைன முழவின் $நற்.139.05
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ கண்ணின் இம்ெமன இமிரும் $நற்.139.06
வணந்து ஒலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாஅேயாெளாடு $நற்.139.07
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது நுகந்த
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊ $நற்.139.08
விரவு மல உதிர வசி
 $நற்.139.09
இரவுப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவிேயாேய
$நற்.139.10
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) குடக்கு
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) குைழத்த $நற்.140.01
சிறு ேகால் இணர ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $நற்.140.02
வைக ேச ஐம்பால் தைக ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாr
$நற்.140.03
புலவிடத்து உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படு கூைழப் $நற்.140.04

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
$நற்.140.05
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) முற்றத்து $நற்.140.06
பந்ெதாடு ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பrவிலாட்டி $நற்.140.07
அருளினும் அருளாள் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.140.08
பின்னிைல முனியல்மா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) என்னதூஉம்
$நற்.140.09
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தக்கும்
$நற்.140.10
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது இல்ைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்க்ேக $நற்.140.11
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கவுள் கய வாய் $நற்.141.01
மாr_ெப.(மாr.) யாைனயின் மருங்குல் தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.141.02
ெபாr அைர ெஞமிந்த புழற் காய்க் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $நற்.141.03
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடேயாடு ஆடா
ேமனிக்_ெப.(ேமனி_ெப.+க்_ஒற்.) $நற்.141.04
குன்று உைற தவசிய ேபால பல உடன் $நற்.141.05

என்றூழ் நள் இைடப் ெபாற்பத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.141.06
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) எளியமன் நினக்ேக
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) பட $நற்.141.07
பாண்டிெலாடு ெபாருத பல் பிணத் தடக் ைக $நற்.141.08
ஏந்து ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இைச ெவங் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.)
$நற்.141.09
வம்பு அணி உய ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அம்ப
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.141.10
அrசில் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.141.11
விr ஒலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) விட்டு அைமகலேன $நற்.141.12
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இகுபு
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெபயற்கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.142.01
பாணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கால்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) உறி $நற்.142.02
ெஞலி ேகால் கலப் ைப அதெளாடு சுருக்கி $நற்.142.03
பறிப் புறத்து இட்ட பால் ெநாைட இைடயன் $நற்.142.04
நுண் பல் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நைனப்ப $நற்.142.05
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) கால் ைவத்த ஒடுங்கு நிைல மடி விளி $நற்.142.06
சிறு தைலத் ெதாழுதி ஏமாத்து
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.142.07
புறவினதுேவ-ெபாய்யா யாண_ெப.(யாண_ெப.) $நற்.142.08

அல்லில் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) வrன்
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.142.09
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சான்ற கற்பின் $நற்.142.10
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயற் குறுமகள் உைறவின் ஊேர $நற்.142.11
ஐேத கம்ம யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஒய்ெயன $நற்.143.01
தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெஞமிrய திரு நக முற்றத்து $நற்.143.02
ஓைர ஆயமும் ெநாச்சியும் காண்ெதாறும் $நற்.143.03
ந வா கண்ேணன் கலுழும் என்னினும் $நற்.143.04
கிள்ைளயும் கிைள எனக் கூஉம் இைளேயாள் $நற்.143.05
வழு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) அம்ம தாேன
குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.143.06
அம்பல் மூதூ அல வாய்ப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
$நற்.143.07
இன்னா இன் உைர ேகட்ட சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.143.08
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) ேபால உயிேரன்
$நற்.143.09
நறிய நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கதுப்பு என்ேறேன $நற்.143.10
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உழுைவ தாக்கலின்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி $நற்.144.01
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழயின் அரவம் அஞ்சுபு $நற்.144.02
ேபாது ஏ உண் கண் கலுழவும் ஏதில் $நற்.144.03
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
கவற்ற $நற்.144.04

ஈங்கு ஆகின்றால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பகுவாய்ப் $நற்.144.05
பிணவுப் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணங்கு
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $நற்.144.06
அவி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைர
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கான் யாற்றுக் $நற்.144.07
கைர அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குட்டம் தமிய
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.144.08
விரவு மல ெபாறித்த ேதாள $நற்.144.09
இரவின் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறியாேதற்ேக
$நற்.144.10
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ெபாருத ஈர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $நற்.145.01
மாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அடும்பின் மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr
$நற்.145.02
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மகளி_ெப.) ேகாைதக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.145.03
காம_ெப.(காம_ெப.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெவங் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நற்.145.04
ஐது ஏய்ந்தில்லா ஊங்கும் நம்ெமாடு $நற்.145.05
புணந்தனன்_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ேபால உணரக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.145.06
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) என்னும் அறன் இல்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.145.07
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அறிதலும் உrயள் நயும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $நற்.145.08

பராைரப் புன்ைனச் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$நற்.145.09
நள்ெளன் கங்குலும் வருமேரா $நற்.145.10
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேத மணிக்
குரேல $நற்.145.11
வில்லாப் பூவின் கண்ணி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.146.01
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏமுறுவல் என பல் ஊ திrதரு $நற்.146.02
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) மாேனாேய $நற்.146.03
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) குைட நிழற் ேபாலப்
$நற்.146.04
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்ெணன்ற மர நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) சிறிது
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.146.05
இருந்தைன ெசன்ேமா வழங்குக சுட என $நற்.146.06
அருளிக் கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவ
மாக்கள் $நற்.146.07
நல்ேலம் என்னும் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வல்ேலான் $நற்.146.08
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன காண் தகு
வனப்பின் $நற்.146.09
ஐயள் மாேயாள் அணங்கிய $நற்.146.10
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என் ெமாழிக்
ெகாளிேன $நற்.146.11
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவேமா அணி நுதற் குறுமகள் $நற்.147.01

ேதம் படு சாரற் சிறு திைனப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.147.02
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
கவர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்று $நற்.147.03
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்ச் ெசன்றைன
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.147.04
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆனாள் கழற முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.147.05
அருவி ஆக்கும் ெபரு வைர நாடைன $நற்.147.06
அறியலும் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) காண்டலும்
இலேன $நற்.147.07
ெவதி புைன தட்ைடேயன் மல பூக்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.147.08
சுைன பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிற்றும்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என நிைனவிைல $நற்.147.09
ெபாய்யல் அந்ேதா வாய்த்தைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.147.10
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைறஞ்சினேள
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.147.11
ெசலவு ஒழிந்தைனயால் அளிைய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) புனத்ேத $நற்.147.12
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேநாக்கியும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெமாழி
கூறியும் $நற்.148.01
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றாய் எனத் தாம்
$நற்.148.02

ெதாடங்கி_வி.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆள்விைனப்
பிrந்ேதா இன்ேற $நற்.148.03
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) புrந்த ந இல் நள் இைட
$நற்.148.04
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் மராஅத்து அம் புைடப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.148.05
வாங்கு சிைல மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

நிைல அஞ்சாது
$நற்.148.06
கல் அைளச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள் உகிப்
பிணவின் $நற்.148.07
இன் புனிற்று இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.148.08
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புலிக் ேகாள் வல் ஏற்ைற $நற்.148.09
உய மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒருத்தல் புக_ெப.(புக_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.148.10
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறப்ப என்ப $நற்.148.11
வருந்ேதன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசலேவ $நற்.148.12
சிலரும் பலரும் கைடக்கண்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.149.01
மூக்கின் உச்சிச் சுட்டு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேசத்தி $நற்.149.02
மறுகில் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அம்பல் தூற்ற $நற்.149.03

சிறு ேகால் வலந்தனள் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அைலப்ப
$நற்.149.04
அலந்தெனன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $நற்.149.05
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல தண்டிய பூ நாறு குரூஉச் சுவல் $நற்.149.06
கடு மான் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கதழ் பr
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.149.07
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரூஉம் இயல் ேதக் ெகாண்கெனாடு $நற்.149.08
ெசலவு அயந்திசினால் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.149.09
அல சுமந்து ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $நற்.149.10
நைக நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயன்-பாண நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ெபருமகன் $நற்.150.01
மிைள வலி சிைதயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பல
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.150.02
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) பல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முரண் ெகாள் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $நற்.150.03
வழுதி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) பல எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு $நற்.150.04
மன் எயில் உைடேயா_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ_பட.பன்.) ேபால
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $நற்.150.05
என்னதும் பrயேலா இலம் எனத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நைடக் $நற்.150.06
கலி மா கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் ேசrத் $நற்.150.07
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருைமய $நற்.150.08
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெகாண்டைம விடுேமா அஞ்ச $நற்.150.09

கண்ணுைடச் சிறு ேகால் பற்றிக் $நற்.150.10
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடயள் யாய் அழுங்கேலா
இலேள $நற்.150.11
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பினும்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநகிழினும் $நற்.151.01
ெகால் முரண் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புைழத் தாக்கிச் $நற்.151.02
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறுக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.151.03
கல் மிைச அருவியின் கழூஉஞ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.151.04
வாரற்கதில்ல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) $நற்.151.05
முறி ஆ ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி $நற்.151.06
கறி வள அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) களவினில்
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.151.07
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முக மந்தி ெசய்குறி கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்
$நற்.151.08
ெபான் இண ேவங்ைகப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைனச்
ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $நற்.151.09
குண்டு ந ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன ேநாக்கிக்
கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நற்.151.10
புன் தைலப் பாறு மயி_ெப.(மயி_ெப.) திருத்தும் $நற்.151.11
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) இரவினாேன $நற்.151.12
மடேல காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தந்தது அலேர $நற்.152.1

மிைட பூ எருக்கின் அல தந்தன்ேற $நற்.152.2
இலங்கு கதி மழுங்கி_வி.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எல்
விசும்பு படர $நற்.152.3
புலம்பு தந்தன்ேற புகன்று ெசய் மண்டிலம் $நற்.152.4
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தந்ததன்தைலயும் ைபெயன $நற்.152.5
வடந்ைத_ெப.(வடந்ைத_ெப.) துவைல_ெப.(துவைல_ெப.)
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குடம்ைபப் $நற்.152.6
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புண அன்றில் உயங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.152.7
கங்குலும் ைகயறவு தந்தன்று $நற்.152.8
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுெவன்ெகால்
அளிெயன்_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+என்-தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.152.9
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குடக்கு ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) இருளி $நற்.153.01
மண்_ெப.(மண்_ெப.) திணி ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கம்மிய $நற்.153.02
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) ெசாr பாைனயின் மின்னி
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும் $நற்.153.03
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வாய்த்த இன்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $நற்.153.04
ெதன்புல மருங்கில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அற்றாங்கு $நற்.153.05
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அவவயின் ெசன்ெறன ஈண்டு ஒழிந்து $நற்.153.06
உண்டல் அளித்து என் உடம்ேப-விறல் ேபா $நற்.153.07

ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பைக அைலக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.153.08
வாழ்ேவா ேபாகிய ேப ஊப் $நற்.153.09
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேபான்ேற $நற்.153.10
கானமும் கம்ெமன்றன்ேற வானமும் $நற்.154.01
வைர கிழிப்பன்ன ைம இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.154.02
பல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) பாடு ஓவாேத $நற்.154.03
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) வலம்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.154.04
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின உழுைவப் ேபழ் வாய் ஏற்ைற $நற்.154.05
அஞ்சுதக உரறும் ஓைச ேகளாது $நற்.154.06
துஞ்சுதிேயா-இல தூவிலாட்டி $நற்.154.07
ேப அஞ ெபாருத புக_ெப.(புக_ெப.) படு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$நற்.154.08
ந அடு ெநருப்பின் தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்று
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.154.09
வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ஆயிேனா நன்ேற
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.154.10
விலங்கு மைல ஆ ஆறு உள்ளுெதாறும் $நற்.154.11
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் நிைற இல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.154.12
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மகளிெராடு ஓைரயும் ஆடாய் $நற்.155.01
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநய்தற் ெதாடைலயும் புைனயாய் $நற்.155.02

விr பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிைற நின்ேறாய் $நற்.155.03
யாைரேயா நிற் ெதாழுதெனம் வினவுதும் $நற்.155.04
கண்டநூ தண்டா நலத்ைத-ெதண் திைரப் $நற்.155.05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பரப்பின்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற அணங்ேகா
$நற்.155.06
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
நிைலெபற்றைனேயா $நற்.155.07
ெசால் இனி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) என்றெனன் அதன் எதி $நற்.155.08
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
திறந்தன $நற்.155.09
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கணும் பரந்தவால் பனிேய $நற்.155.10
நேய அடி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கா ஆ
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்
$நற்.156.01
கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நவியும்
$நற்.156.02
ேப அன்பிைனேய-ெபருங் கல் நாட $நற்.156.03
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) நின்னும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மைலயும் பாடி பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.156.04
சிறு திைன காக்குவம் ேசறும் அதனால் $நற்.156.05
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வந்தேமா பல் பட
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.156.06
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரு வைரச் சிறுகுடி $நற்.156.07

அrயல் ஆந்தவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெபrய $நற்.156.08
பாடு இமிழ் விட_ெப.(விட_ெப.) முைக
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.156.09
ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இறுத்தது எம் ேகாடு உய குன்ேற $நற்.156.10
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் ஞாலத்து ஈண்டு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
உதவிப் $நற்.157.01
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $நற்.157.02
பல் ெபாறி அரவின் ெசல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.157.03
யாற்று அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) நுணங்கிய நாட் பத ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
$நற்.157.04
இண துைத மாஅத்த புண குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) விளித்ெதாறும் $நற்.157.05
நம்வயின் நிைனயும் ெநஞ்செமாடு ைகம்மிகக் $நற்.157.06
ேகட்ெடாறும் கலுழுமால் ெபrேத-காட்ட $நற்.157.07
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற அயல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $நற்.157.08
அம் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உக்கன்ன $நற்.157.09
நுண் பல் தித்தி மாஅேயாேள $நற்.157.10
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்வயின் $நற்.158.1
யாேனா காேணன்-அதுதான் கரந்ேத $நற்.158.2
கல் அத மன்னும் கால் ெகால்லும்ேம $நற்.158.3

கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மன்னும் கண் ெகால்லும்ேம $நற்.158.4
விட_ெப.(விட_ெப.) முைகச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
$நற்.158.5
புக_ெப.(புக_ெப.) முக ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) புலம்பத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.158.6
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கவுட் கய வாய் $நற்.158.7
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) முதெலாடு துைடக்கும் $நற்.158.8
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
வரூஉம் ஆேற $நற்.158.9
மணி_ெப.(மணி_ெப.) துணிந்தன்ன மா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின்
$நற்.159.01
உரவுத் திைர ெகாழ இய பூ மலி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $நற்.159.02
நிலவுக் குவித்தன்ன ேமாட்டு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இடிகைர $நற்.159.03
ேகாடு துணந்தன்ன குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஒழுக்கு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.159.04
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கழிப்பினம்_ஆயின் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$நற்.159.05
வளி_ெப.(வளி_ெப.) சீத்து வrத்த புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $நற்.159.06
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆைகச் ெசழு நகச் ெசlஇய $நற்.159.07
எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் $நற்.159.08
ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.159.09

உைடதிைர ஒலியின்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலி கடற் $நற்.159.10
சில் குடிப் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) கல்ெலன $நற்.159.11
அல்குவதாக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேர $நற்.159.12
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடைமயும் $நற்.160.01
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகலும் $நற்.160.02
நும்மினும் அறிகுெவன்மன்ேன-கம்ெமன $நற்.160.03
எதித்த தித்தி ஏ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$நற்.160.04
விதித்து விட்டன்ன அந் நுண் சுணங்கின் $நற்.160.05
ஐம் பால் வகுத்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாறி
$நற்.160.06
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம் பாய் ஓதி
$நற்.160.07
முது ந இலஞ்சிப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $நற்.160.08
எதி மலப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.160.09
அr மத மைழக் கண் காணா ஊங்ேக $நற்.160.10
இைறயும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முடித்ெதன
ெபாைறய $நற்.161.01
கண் ேபால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சுைனெதாறும்
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.161.02

வ தத

ேவங்ைகய வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புறவின் $நற்.161.03
இம்ெமன் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஈண்டு கிைள இrய $நற்.161.04
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதரு அன்ன ேந ெகாள்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழி $நற்.161.05
இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ஏகுவன பrப்ப வைள எனக் $நற்.161.06
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) கவிகுளம்பு
அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.161.07
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி யாப்ப ஈண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வரவிைனப் $நற்.161.08
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அறிவுறஇயினெகால்ேலா-ெதள்ளிதின் $நற்.161.09
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகழுமிய நலத்தள் ஏதில் $நற்.161.10
புதல்வற் காட்டிப்
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.161.11
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேதம் ெமாழியாட்ேக
$நற்.161.12
மைன உைற புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேபைடக் $நற்.162.01
காம_ெப.(காம_ெப.) துைணெயாடு ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ேசர $நற்.162.02
புலம்பின்று_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+ரு_பட.ஒரு.)
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலத்
$நற்.162.03
தனிேய இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்ேறன்
என்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.162.04
பனி வா உண்கண் ைபதல கலுழ $நற்.162.05
நும்ெமாடு வருவல் என்றி எம்ெமாடு $நற்.162.06

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) நடு புகழ்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக $நற்.162.07
யாெயாடு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடைவ முனாஅது $நற்.162.08
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) இற்றித் ேதாயா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்

$நற்.162.09
வழி நா_ெப.(நா_ெப.) ஊசலின் ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தூக்குெதாறும்
$நற்.162.10
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.162.11
வல்ைல ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒல்லுேமா நினக்ேக
$நற்.162.12
உயித்தனவாகுக அளிய நாளும் $நற்.163.01
அயித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனா ஊைதெயாடு
$நற்.163.02
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்ெலனக் $நற்.163.03
கறங்கு இைச இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைகபுணந்து ஒலிப்ப $நற்.163.04
நிலவுத் தவழ் மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ேகாடு ஏறிச் ெசலவர $நற்.163.05
இன்று என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபால ெதான்று
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $நற்.163.06
வருந்துமன் அளிய தாேம ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$நற்.163.07
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறப் புன்ைனத் தமி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைகைத
$நற்.163.08

வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுடக் $நற்.163.09
கதி காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $நற்.163.10
ைவகுறு வனப்பின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.163.11
ைகைதஅம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) மாேவ
$நற்.163.12
உைற துறந்திருந்த புறவில் தனாது $நற்.164.01
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெதறுதலின்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.164.02
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயாவுறுகாைலச்
$நற்.164.03
ெசன்றன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்தன எனச் $நற்.164.04
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெதளிப்பவும் ெதளிதல்
ெசல்லாய்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $நற்.164.05
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வாளிக் ெகாடு வில்
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $நற்.164.06
வம்ப மாக்கள் உயித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெபயத்ெதன $நற்.164.07
ெவங் கடற்று அைட முதல் படு முைட
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.164.08
உறு பசிக் குறு நr குறுகல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.164.09

மாறு புறக்ெகாடுக்கும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.164.10
ஊறு இலராகுதல் உள்ளாமாேற $நற்.164.11
அமக் கண் ஆமான் அரு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) முள்காது $நற்.165.1
பைணத்த பகழிப் ேபாக்கு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) $நற்.165.2
அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) மைல
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனக் $நற்.165.3
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர ேபண்மா ேவட்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.165.4
கிைளெயாடு மகிழும் குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$நற்.165.5
அைடதரும்ேதாறும் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) தனக்கு உைரப்ப .$நற்.165.6
நப் புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) இல்லா நயன் இேலா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.)
.$நற்.165.7
அன்ன ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னான்
.$நற்.165.8
ஒல்காது ஒழி மிகப் பல்கின தூேத.$நற்.165.9
ெபான்னும் மணியும் ேபாலும் யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.166.01
நன்ன ேமனியும் நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பும் $நற்.166.02
ேபாதும் பைணயும் ேபாலும் யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.166.03
மாத_ெப.(மாத_ெப.) உண்கணும் வனப்பின் ேதாளும் $நற்.166.04
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காண்ேதாறும் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யானும் $நற்.166.05

அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிைலெபற்ேறா அைனேயன் அதன்தைல $நற்.166.06
ெபாலந்ெதாடிப் புதல்வனும் ெபாய்தல் கற்றனன் $நற்.166.07
விைனயும் ேவறு புலத்து இெலேன நிைனயின் $நற்.166.08
யாதனின் பிrேகா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.166.09
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தானும் கடலினும் ெபrேத $நற்.166.10
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப் புன்ைனக் குடக்கு வாங்கு
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன $நற்.167.01
விருந்தின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
ஆப்பின்_நி.எச்.(ஆப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆஅய் $நற்.167.02
வண் மகிழ் நாளைவப் பrசில்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.167.03
பண் அைம ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதப் பாணியின்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.167.04
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) தூெதாடும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.167.05
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதr பனுவற் ைப த
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.167.06
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய்ப் பணி ெமாழி கைளயா-பல் மாண்
$நற்.167.07
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வ ஞாழெலாடு

புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) தாஅம்
$நற்.167.08
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) மாண்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.167.09
இைற ஏ எல் வைளக் குறுமகள் $நற்.167.10

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பாஅய பசப்ேப $நற்.167.11
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கால் ேவங்ைகப் $நற்.168.01
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைனத் ெதாடுத்த
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கண் இறாஅல் $நற்.168.02
புள்ளுற்றுக் கசிந்த தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கல் அைளக்
$நற்.168.03
குறக் குறுமாக்கள் உண்ட மிச்சிைலப் $நற்.168.04
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) நக்கும் $நற்.168.05
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைல நாட பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனப் படுேமா
$நற்.168.06
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவி இன் உயி
உள்ளாய் $நற்.168.07
அணங்குைட அரவின் ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$நற்.168.08
ைம படு சிறு ெநறி எஃகு துைண ஆக $நற்.168.09
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபிைன $நற்.168.10
சாரற் சிறுகுடி ஈங்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வரேல $நற்.168.11
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்னுதல்
$நற்.169.01
வருவம் என்னும் பருவரல் தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.169.02

படும்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவப் பல்லி $நற்.169.03
பரற் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபாகிய சிரற் தைலக் கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.)
$நற்.169.04
மீ மிைசக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ 
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $நற்.169.05
ஆடு தைலத் துருவின் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) தைலப்ெபயக்கும் $நற்.169.06
வன் ைக இைடயன் எல்லிப் பrஇ $நற்.169.07
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேபாழ்
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல்_அம்
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) $நற்.169.08
மறுகுடன் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.169.09
சிறுகுடிப் பாக்கத்து எம் ெபரு நகராேன $நற்.169.10
மடக் கண் தகரக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$நற்.170.1
வாந்த வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறி குறங்கின் $நற்.170.2
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) அம் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) துைணயிலள் $நற்.170.3
விழவுக் களம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றனேள $நற்.170.4
எழுமிேனா எழுமின் எம் ெகாழுநற் காக்கம் $நற்.170.5
ஆrய_ெப.(ஆrய_ெப.) துவன்றிய ேப இைச முள்ளூ $நற்.170.6
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) உடன் கழித்த ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மைலயனது $நற்.170.7

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவற்கு ஓடியாங்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $நற்.170.8
பன்ைமயது எவேனா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தைலப்படிேன $நற்.170.9
ந நைசக்கு ஊக்கிய_ெப.எச்.(ஊக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உயவல்_ெதா.ெப.(உயவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$நற்.171.01
ேவனிற் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவவ் வைரக் கவாஅன்
$நற்.171.02
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசல்லாக்
கயந் தைலக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $நற்.171.03
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) அம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.171.04
ஊ ஆன்கன்ெறாடு புகுதும் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$நற்.171.05
பன் மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விட்டு $நற்.171.06
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வல்லுந மற்ேற-ஞாங்க $நற்.171.07
விைனப் பூண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வழ்ந்தன

நிகப்பக் $நற்.171.08
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) கால்ெகாள்ளும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ெகாள்
பானாள் $நற்.171.09
ஆவ ெநஞ்செமாடு அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.171.10
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறப் படுத்தல்
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண $நற்.171.11

விைளயாடு ஆயெமாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
அழுத்தி $நற்.172.01
மறந்தனம் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழ் முைள
அைகய $நற்.172.02
ெநய் ெபய் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது வளப்ப $நற்.172.03
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்ைவ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $நற்.172.04
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கூறினள் புன்ைனயது நலேன
$நற்.172.05
அம்ம நாணுதும் நும்ெமாடு நைகேய $நற்.172.06
விருந்தின் பாண_ெப.(பாண_ெப.) விள இைச
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.172.07
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாடு
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு நத்
$நற்.172.08
துைற ெகழு ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.172.09
சுைனப் பூக் குற்றும் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ைதஇயும் $நற்.173.01
மைலச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காந்தட் கண்ணி தந்தும் $நற்.173.02
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழிப்
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நயந்தருளி $நற்.173.03
ெவறி என உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அrய
அன்ைனைய $நற்.173.04
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.173.05

என்னினும் வாராது மணியின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.173.06
அம் மைல கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனின் $நற்.173.07
படு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
தா_ெப.(தா_ெப.) மாபின் $நற்.173.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவட்கு ஏதம் உைடத்ேதா $நற்.173.09
ெதாடிேயாய் கூறுமதி வினவுவல் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$நற்.173.10
கற்ைற ஈந்தின் முற்றுக் குைல அன்ன $நற்.174.01
ஆள் இல் அத்தத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அம் ேபாந்ைதக் $நற்.174.02
ேகாளுைட ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விளிப்பின் $நற்.174.03
புலி_ெப.(புலி_ெப.) எதி
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) வழங்கு ஆ இைடச் $நற்.174.04
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிது முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.174.05
பிrயாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி உைறயினும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.174.06
உயங்கிைன மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$நற்.174.07
அற்றும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறியாேதாக்ேக $நற்.174.08

வழாக்

ெகாள்ைக வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ெகாண்டி
$நற்.174.09
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) மடுத்தனன் $நற்.174.10
புல்லு மற்று எவேனா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலங்கைடேய $நற்.174.11
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமிற் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.175.1
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்ைள அழி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.175.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெநய் அட்டிக் கிளிஞ்சில் ெபாத்திய $நற்.175.3
சிறு த விளக்கில் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலப் $நற்.175.4
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைறவெனாடு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.175.5
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறிந்தன்ேறா இலேள பானாள் $நற்.175.6
ேசrஅம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) சிறு ெசால் நம்பி $நற்.175.7
சுடுவான் ேபால ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.175.8
அடு பால் அன்ன என் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ெமய்ேய $நற்.175.9
எம் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.176.01
நல்கினம் விட்டது என் நலத்ேதான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.176.02

சால்பின் அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அவட்கு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.176.03
காதலள் என்னுேமா உைரத்திசின் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.176.04
நிைரத்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வr
கடுப்பப் $நற்.176.05
ேபாது ெபாதி உைடந்த ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.176.06
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அம் சிலம்பின் வம்பு படக்
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.176.07
யாழ் ஓத்தன்ன இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$நற்.176.08
அருவி முழவின் பாெடாடு ஒராங்கு $நற்.176.09
ெமன்ெமல
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.176.10
குன்ற ேவலித் தம் உைறவின் ஊேர $நற்.176.11
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு கூ எr
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ைநப்ப $நற்.177.01
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) தயுற்ற மகிழ் தைலஅம் காட்டு $நற்.177.02
ஒதுக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மற்றவ $நற்.177.03
குறிப்பின் கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெநறிப் பட $நற்.177.04
ேவலும் இலங்கு இைல துைடப்ப பலைகயும் $நற்.177.05

பீலி சூட்டி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிபவ்ேவ $நற்.177.06
பண்டினும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பல அளிப்ப இனிேய $நற்.177.07
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ேபாலும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து $நற்.177.08
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $நற்.177.09
அழிதரு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நந்தும் நாேள $நற்.177.10
ஆடு அைம ஆக்கம் ஐது பிைசந்தன்ன $நற்.178.01
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைம தூவித் தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $நற்.178.02
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உணப்பட்ட நல்கூ ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $நற்.178.03
கழி ெபய மருங்கில் சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.178.04
ைகைத அம் படு சிைனப் புலம்ெபாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.178.05
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ேதேர கண்ணின் $நற்.178.06
காணவும் இையந்தன்று மன்ேன நாணி $நற்.178.07
நள்ெளன் யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) கண் பைட
ெபேறஎன் $நற்.178.08
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசத்து ஓப்ப $நற்.178.09
விளிந்தன்றுமாது அவத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.178.10
இல் எழு வயைல_ெப.(வயைல_ெப.) ஈற்று ஆ தின்ெறன $நற்.179.01

பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.179.02
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிறு
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெசய் விைனக்
குறுமகள் $நற்.179.03
மான் அமப்பன்ன ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேநாக்கெமாடு $நற்.179.04
யானும் தாயும் மடுப்ப ேதெனாடு $நற்.179.05
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் உண்ணாள் வங்குவனள்

விம்மி $நற்.179.06
ெநருநலும் அைனயள்மன்ேன இன்ேற $நற்.179.07
ைம அணற் காைள_ெப.(காைள_ெப.) ெபாய் புகலாக $நற்.179.08
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்தனள்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) என்பதன் $நற்.179.09
முருந்து ஏ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் முகிழ் நைக திறந்ேத $நற்.179.10
பழனப் பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) முயிறு_ெப.(முயிறு_ெப.) மூசு
குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) $நற்.180.1
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) உைரத்தலின் ெசந்ெநல்
$நற்.180.2
விரவு ெவள்ளrசியின் தாஅம் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $நற்.180.3
பலப் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இல் வாரலேன $நற்.180.4
மாேயாள் நலத்ைத_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நம்பி விடல்
ஒல்லாேள $நற்.180.5
அன்னியும் ெபrயன் அவனினும் விழுமிய $நற்.180.6

இரு ெபரு ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ெபாரு களத்து ஒழித்த $நற்.180.7
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) விழுமம் ேபால $நற்.180.8
என்ெனாடு கழியும்-இவ் இருவரது இகேல $நற்.180.9
உள் இைறக் குrஇக் கா அணற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $நற்.181.01
பிற புலத் துைணேயாடு உைற புலத்து அல்கி $நற்.181.02
வந்ததன் ெசவ்வி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $நற்.181.03
ெநறி கிள ஈங்ைகப் பூவின் அன்ன $நற்.181.04
சிறு பல் பிள்ைளெயாடு குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) கடிதலின் $நற்.181.05
துவைலயின் நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறத்தது
அயலது $நற்.181.06
கூரல் இருக்ைக அருளி ெநடிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.181.07
ஈர ெநஞ்சின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
விளிப்ப $நற்.181.08
ைகயற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.181.09
இrஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.181.10
தா_ெப.(தா_ெப.) அணி புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பயி_ெப.(பயி_ெப.) துமிப்ப $நற்.181.11
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
ெபருவிறல் ேதேர $நற்.181.12
உய்ந்தன்றாகும் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஆய் நுதற்
கவிேன $நற்.181.13

நிலவும் மைறந்தன்று இருளும் பட்டன்று $நற்.182.01
ஓவத்து அன்ன இடனுைட வைரப்பின் $நற்.182.02
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன நிற் புறங்காக்கும் $நற்.182.03
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்து அன்ைனயும்
துஞ்சினள் $நற்.182.04
ெகடுத்துப்படு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) எடுத்துக்
ெகாண்டாங்கு $நற்.182.05
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமன்ெமல $நற்.182.06
கண்டனம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.182.07
கீ ழும் ேமலும் காப்ேபா நத்த $நற்.182.08
வறுந் தைலப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால
$நற்.182.09
தமியன் வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) பனியைல
நேய $நற்.182.10
தம் நாட்டு விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்ெணல் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.183.01
பிற நாட்டு உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி $நற்.183.02
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி ஒழுைக நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.183.03
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைற முனிந்த ஒக்கெலாடு புலம்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.183.04
உமண ேபாகலும் இன்னாதாகும் $நற்.183.05
மடைவ மன்ற-ெகாண்க வயின்ேதாறு $நற்.183.06

இன்னாது அைலக்கும் ஊைதெயாடு ஓரும் $நற்.183.07
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இல் புலம்பின் மாைலயும் உைடத்ேத $நற்.183.08
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) மிதித்த $நற்.183.09
வறு ந ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேபால $நற்.183.10
வாழாள் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சூழாேதாேய $நற்.183.11
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உைடேயன் மன்ேன அவளும்
$நற்.184.1
ெசரு மிகு ெமாய்ம்பின் கூேவற் காைளெயாடு $நற்.184.2
ெபரு மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட.பன்.) $நற்.184.3
இனிேய தாங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
என்றி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மற்று $நற்.184.3
யாங்ஙனம் ஒல்லுேமா அறிவுைடயீேர $நற்.184.5
உள்ளின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேவேம-உண்கண் $நற்.184.6
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாழ் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
கற்றன்ன என் $நற்.184.7
அணி இயற் குறுமகள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.184.8
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ெநாச்சியும் ெதற்றியும் கண்ேட $நற்.184.9
ஆனா ேநாேயாடு அழி படக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.185.02
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ைகம்மிக ைகயறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $நற்.185.03
காணவும் நல்காய் ஆயின்-பாண $நற்.185.04

பrசில் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr உைள
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் $நற்.185.05
கவி குளம்பு ெபாருத கல் மிைசச் சிறு ெநறி $நற்.185.06
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெமலியாது ஏறும் ெபாைறயன்
$நற்.185.07
உைர சால் உய வைரக் ெகால்லிக் குடவயின் $நற்.185.08
அகல் இைலக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அலங்கு குைலப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.185.09
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கண் இறாஅல்
$நற்.185.10
ேதனுைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.185.11
விைன மாண் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
அன்ேனாள்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+_ஓள்_பட.ஒரு.) $நற்.185.12
ெகாைல சூழ்ந்தனளால்-ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$நற்.185.13
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி $நற்.186.01
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணத் தடக் ைக நட்டி ந ெநாண்டு $நற்.186.02
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பிடி எதி
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.186.03
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெவம்பிய வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூ கடத்திைட
$நற்.186.04
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஓதி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபய முது ேபாத்து
$நற்.186.05
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) யாழ் கைடய வாங்கி பாங்க $நற்.186.06

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) ஏறும்
ெதாழில $நற்.186.07
பிறக்கு என முயலும் ேப அருள் ெநஞ்செமாடு $நற்.186.08
காம_ெப.(காம_ெப.) ெபாருட் பிணி ேபாகிய $நற்.186.09
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெவங் காதல_ெப.(காதல_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $நற்.186.10
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குணக்கு ஒழுக $நற்.187.01
கல் ேச மண்டிலம் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.187.02
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானலும் அல்கின்றன்ேற $நற்.187.03
இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலிப்ப ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) படப் பூட்டி
$நற்.187.04
ெமய்ம் மலி காமத்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.187.05
ேதரும் ெசல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மைறயும் ஊெராடு $நற்.187.06
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆவதுெகால் தாேன-ேதம் பட $நற்.187.07
ஊது வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாபின்
$நற்.187.08
மின் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெகாடும் பூண் ெகாண்கெனாடு
$நற்.187.09
இன் நைக ேமவி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழிேல $நற்.187.10

படு நச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைழக் $நற்.188.1
ெகாடு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூ வாய்க் குவி முைக $நற்.188.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மகளி_ெப.) இலங்கு வைளத் ெதாடூஉம்
$நற்.188.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேமாைச ேபால
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.188.4
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேதாயும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய்
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.188.5
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) விைளவும் தெதாடு வரும் என $நற்.188.6
அன்று நற்கு
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) குன்றத்துத் $நற்.188.7
ேதம் முதி சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தைடஇய $நற்.188.8
ேவய் மருள் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அழியலள்மன்ேன $நற்.188.9
தம் அலது இல்லா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $நற்.189.01
இன்னும் வாரா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெசன்னிய $நற்.189.02
ெதறல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்ன
சீறியாழ் $நற்.189.03
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைசத்தன்ன இன் குரற் குருகின் $நற்.189.04
கங்ைக வங்கம் ேபாகுவெகால்ேலா $நற்.189.05
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன ெசய்வெகால் தாேம ெவவ்
விைனக் $நற்.189.06

ெகாைல வல் ேவட்டுவன் வைல_ெப.(வைல_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகிய $நற்.189.07
கானப் புறவின் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) வாய் நூல் $நற்.189.08
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) அம் சிைன ெவரூஉம் $நற்.189.09
அலங்கல் உலைவ அம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேர $நற்.189.10
ேநா இனி வாழிய-ெநஞ்ேச ேமவா $நற்.190.1
ஆ அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாr_ெப.(மாr.) வண் மகிழ்த் $நற்.190.2
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) எஃகின் ேசந்தன் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $நற்.190.3
ேதம் கமழ் விr தா_ெப.(தா_ெப.) இயல் ேத அழிசி $நற்.190.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூசு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ெநல்லிைட
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.190.5
அrயல் அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆக்காடு அன்ன $நற்.190.6
காம_ெப.(காம_ெப.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
வறு
 எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.190.7
வைல_ெப.(வைல_ெப.) மான் மைழக் கண் குறுமகள் $நற்.190.8
சில் ெமாழித் துவ வாய் நைகக்கு மகிழ்ந்ேதாேய $நற்.190.9
சிறு வ ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேதாய்
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண $நற்.191.01
ேந இைழ மகளி_ெப.) வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.191.02
வண்டற் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) முற்றத்து
$நற்.191.03
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாறிச் சுணங்கின் ஐது படத் தாஅம் $நற்.191.04
கண்டல் ேவலிக் காம_ெப.(காம_ெப.) சிறுகுடி $நற்.191.05

எல்லி வந்தன்ேறா ேத எனச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.191.06
அல எழுந்தன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர பலருளும் $நற்.191.07
என் ேநாக்கினேள அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நாைள
$நற்.191.08
மணிப் பூ முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) ெகாய்ேயன்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.191.09
அணிக் கவின் உண்ைமேயா அrேத மணிக் கழி $நற்.191.10
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.191.11
வறுந் ேத ேபாதல் அதனினும் அrேத $நற்.191.12
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவட்ைக உரு ெகழு வய மான் $நற்.192.01
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.192.02
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மலிய பூழிய
$நற்.192.03
உருவத் துருவின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆரும் $நற்.192.04
மாr_ெப.(மாr.) எண்கின் மைலச் சுர நள் இைட $நற்.192.05
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எவன் எனப் பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.192.06
அழுதைன உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
மா அrைவ $நற்.192.07

பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு பலவின் ெகால்லிக் குட வைரப் $நற்.192.08
பூதம் புணத்த புதிது இயல் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $நற்.192.09
விr கதி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.192.10
ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உள்ளி வrன்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $நற்.192.11
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைலமுதல் ஆேற $நற்.192.12
அட்டரக்கு உருவின் வட்டு முைக ஈங்ைகத் $நற்.193.1
துய்த் தைலப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மலத் துளி தைலக் கலாவ $நற்.193.2
நிைற நப் புனிற்றுப் புலம் துைழஇ ஆனாய் $நற்.193.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழூஉம்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $நற்.193.4
நினக்குத் தது_ெப.(தது_ெப.) அறிந்தன்ேறா இலேம $நற்.193.5
பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) எல் வைள ெஞகிழ்த்த எம்
காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.193.6
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாருட் பிணிப் பிrந்தனராக $நற்.193.7
யாரும் இல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.193.8
ேப அஞ உறுவிைய வருத்தாதேம $நற்.193.9
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ைகம்மாறு $நற்.194.01
யாது ெசய்வாங்ெகால் நாேம-கய வாய்க் $நற்.194.02

கன்றுைட மருங்கின் பிடி
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும் $நற்.194.03
வலன் உய மருப்பின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஈத் தடக் ைக $நற்.194.04
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைனக்கு அன்றியும் கல் மிைசத் $நற்.194.05
தனி நிைல இதணம் புலம்பப் ேபாகி $நற்.194.06
மந்தியும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $நற்.194.07
குன்ற ெவற்பெனாடு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.194.08
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) கவெகாண்ட ஏனற் $நற்.194.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாள்ளாச் சிறு
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கிளிக்ேக $நற்.194.10
அருளாயாகேலா ெகாடிேத இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிக் $நற்.195.1
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) நநாய்_ெப.(நநாய்_ெப.) ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
மாந்தி $நற்.195.2
தில்ைலஅம் ெபாதும்பில் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.195.3
ெமல்லம் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கண்டிசிேன $நற்.195.4
கல்ெலன் புள்ளின் கானல்_அம் ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) $நற்.195.5
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அr ெதாழுவ கூ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உற்ெறன
$நற்.195.6
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) தயங்கிய கூம்பா ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
$நற்.195.7
ந அைலத் ேதாற்றம் ேபால $நற்.195.8

ஈrய கலுழும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட.ஒரு.) கண்ேண $நற்.195.9
பளிங்கு ெசறிந்தன்ன பல் கதி இைடஇைட $நற்.196.1
பால் முகந்தன்ன பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின்
$நற்.196.2
மால்பு இட அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைறயுறு
மதியம் $நற்.196.3
சால்பும் ெசம்ைமயும் உைடைய ஆதலின் $நற்.196.4
நிற் கரந்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) இன்ைமயின் $நற்.196.5
எற் கரந்து உைறேவா உள்வழி காட்டாய் $நற்.196.6
நற் கவின் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேபால் சாஅய் $நற்.196.7
சிறுகுபு சிறுகுபு ெசrஇ $நற்.196.8
அறி கr ெபாய்த்தலின் ஆகுேமா அதுேவ $நற்.196.9
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெநகிழ்ந்தனேவ
நுதேல $நற்.197.01
பீ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மலrன் பசப்பு ஊந்தன்ேற $நற்.197.02
கண்ணும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி ைவகின அன்ேனா $நற்.197.03
ெதளிந்தனம் மன்ற ேதய என் உயி என $நற்.197.04
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$நற்.197.05
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

காெலாடு $நற்.197.06

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல உண்துைறத்
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $நற்.197.07
ெபரு மட மகளி_ெப.) முன்ைகச் சிறு ேகால் $நற்.197.08
ெபாலந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேபால மின்னி கணங் ெகாள் $நற்.197.09
இன் இைச முரசின் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $நற்.197.10
எயில் ஊ பல் ேதால் ேபாலச் $நற்.197.11
ெசல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாட்ேட
$நற்.197.12
ேசயின் வரூஉம் மதவலி யா
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.198.01
ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான்
இைட அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.198.02
முன்நாள் உம்பக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $நற்.198.03
கண்பட ந ஆழ்ந்தன்ேற தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $நற்.198.04
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ இடவயின்
ெதாழுேவன்_வி.மு.(ெதாழு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நுண் பல்
$நற்.198.05
ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) $நற்.198.06
வாந்து இலங்கு வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாஅ $நற்.198.07
சில் வைள பல் கூந்தலேள அவேள $நற்.198.08

ைம அணல் எருத்தின் முன்பின் தடக் ைக $நற்.198.09
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்த் $நற்.198.10
தந்ைததன் ஊ இதுேவ $நற்.198.11
ஈன்ேறன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெபயேர $நற்.198.12
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மாப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $நற்.199.01
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) குடம்ைபப் ைபதல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $நற்.199.02
நள்ெளன் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவுேதாறு உருகி $நற்.199.03
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) அன்ன என் உள்ளெமாடு உள் உைடந்து $நற்.199.04
உெளேன-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வைள நக் $நற்.199.05
கடுஞ் சுறா எறிந்த ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) திமிற்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.199.06
வாங்கு விைசத் தூண்டில்_ெப.(தூண்டில்_ெப.) ஊங்குஊங்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.199.07
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரக் கற்ைற தாஅய் நளி சுட $நற்.199.08
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின் மீ ெனாடு புைரய
$நற்.199.09
ைபபய இைமக்கும் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $நற்.199.10
ெமய் ேதாய் முயக்கம் காணா ஊங்ேக $நற்.199.11
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன $நற்.200.01

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சித் ெதrயல்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.200.02
யாறு கிடந்தன்ன அகல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதருவில் $நற்.200.03
சாறு என நுவலும் முது வாய்க் குயவ $நற்.200.04
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாேதா $நற்.200.05
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அமன்ற தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழனத்துப் $நற்.200.06
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊக்குப் ேபாேவாய்_ஆகி $நற்.200.07
ைக கவ நரம்பின் பனுவற் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) $நற்.200.08
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லல் பல்குவ-ைவ
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $நற்.200.09
ஐது அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மகளி_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $நற்.200.10
ெபாய் ெபாதி ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெசால் ஓம்புமின் எனேவ
$நற்.200.11
மைல உைற குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $நற்.201.01
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்குைரயள்
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக் காப்பினள் $நற்.201.02
ெசால் எதி ெகாள்ளாள் இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
அைனேயாள் $நற்.201.03
உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூடாது என்ேறாய் மற்றும்
$நற்.201.04
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவப் பலவின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ெகால்லித்
$நற்.201.05

ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தது_ெப.(தது_ெப.) த ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $நற்.201.06
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிக் குட
வைரயகத்து $நற்.201.07
கால் ெபாருது இடிப்பினும் கதழ் உைற கடுகினும் $நற்.201.08
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல ேதான்றினும் $நற்.201.09
ெபரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கிளrனும் திரு நல உருவின் $நற்.201.10
மாயா இயற்ைகப் பாைவயின் $நற்.201.11
ேபாதல் ஒல்லாள் என் ெநஞ்சத்தாேன $நற்.201.12
புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாரச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) அம் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டு $நற்.202.01
ஒலி பல் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.202.02
வன் சுவல் பராைர முருக்கி கன்ெறாடு $நற்.202.03
மடப் பிடி தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக் ைக
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $நற்.202.04
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசய் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள இrய
ேவங்ைகப் $நற்.202.05
ெபான் புைர கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் $நற்.202.06
மா மைல விடரகம் கைவஇ காண்வர $நற்.202.07
கண்டிசின்-வாழிேயா குறுமகள் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $நற்.202.08
அறுமீ ன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $நற்.202.09

ெசல் சுட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால
$நற்.202.10
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காேட $நற்.202.11
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திைர ெகாழ இய மூr எக்க_ெப.(எக்க_ெப.)
$நற்.203.01
தடந் தாட் தாைழ முள்ளுைட ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாட்டு $நற்.203.02
அக மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெபாதுளிய முைக முதி வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $நற்.203.03
ேகாடு வாந்தன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூத் தாைழ $நற்.203.04
எறி திைர உைதத்தலின் ெபாங்கித் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேசாபு $நற்.203.05
சிறுகுடிப் பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் $நற்.203.06
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நற்.203.07
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பிrயினும் உய்வு அrது என்னாது
$நற்.203.08
கதழ் பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஆண்டு
அழுங்கச் $நற்.203.09
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
தப்பல்_ெதா.ெப.(தப்பு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றியும் $நற்.203.10
உயவுப்
புணந்தன்று_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊேர $நற்.203.11
தளி ேச தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
$நற்.204.01

குளி வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருேகா $நற்.204.02
குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சுைனக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அைடச்சி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புணrய $நற்.204.03
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) வருேகா $நற்.204.04
இன் ெசால் ேமவைலப்பட்ட என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உணக் $நற்.204.05
கூறு இனி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கூ
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உண்கு என $நற்.204.06
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமாழிதலின் ெமாழி
எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.204.07
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய் குறி நிைல இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.204.08
ஏறு பிr மடப் பிைண கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவறுபட்டு $நற்.204.09
உறு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவப்பின் சிறுகுடிப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.204.10
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ெசல்புறம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.204.11
விடுத்த ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) விடல் ஒல்லாேத $நற்.204.12
அருவி ஆக்கும் ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நற்.205.01
ஆளி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மான் ேவட்டு எழு ேகாள் உகிப் $நற்.205.02
பூம் ெபாறி உழுைவ ெதாைலச்சிய ைவந் நுதி $நற்.205.03
ஏந்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
இழுக்கும் $நற்.205.04

துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்னாய் நேய
$நற்.205.05
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஈண்டு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.205.06
ஆள்விைனக்கு அகறிஆயின் இன்ெறாடு $நற்.205.07
ேபாயின்றுெகால்ேலா தாேன-படப்ைபக் $நற்.205.08
ெகாடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மா அம் தளி $நற்.205.09
ந மலி கதழ் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.205.10
ஆய் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) மாைமக் கவிேன $நற்.205.11
துய்த் தைலப் புனிற்றுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பால் வாபு இைறஞ்சி $நற்.206.01
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைலக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) என்று $நற்.206.02
துறு கல் மீ மிைசக் குறுவன குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.206.03
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் பாசினம்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்த் $நற்.206.04
தட்ைடயும் புைடத்தைன கவைணயும் ெதாடுக்க என $நற்.206.05
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தனனாக அன்ைனயும் $நற்.206.06

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவங்ைகயும் மலகமா இனி என
$நற்.206.07
என் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கினள் எவன்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$நற்.206.08
ெசல்வாள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) என்றுெகால்
ெசறிப்பல் என்றுெகால் $நற்.206.09
கல் ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நற்.206.10
அறிந்தனள்ெகால் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிகெலன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.206.11
கண்டல் ேவலிக் கழி சூழ் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $நற்.207.01
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) ேவய்ந்த குறியிைறக் குரம்ைபக் $நற்.207.02
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்பவ பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) கல்ெலன
$நற்.207.03
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத பண்ணி வரல் ஆனாேத $நற்.207.04
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன குவவு
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.207.05
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெபயவெகால் தாேம அல்கல் $நற்.207.06
இைளயரும் முதியரும் கிைளயுடன்
குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.207.07
ேகாட் சுறா எறிந்ெதன சுருங்கிய நரம்பின் $நற்.207.08
முடி முதி பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) மட ெமாழிக் குறுமகள் $நற்.207.09
வைலயும் தூண்டிலும் பற்றி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கால் $நற்.207.10

திைர எழு ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.207.11
ெகாைல ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிறாஅ பாற்பட்டனேள $நற்.207.12
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) சால் விளங்கு இைழ
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மி $நற்.208.01
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ேபால் ெதள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைட
முைல_ெப.(முைல_ெப.) நைனப்ப $நற்.208.02
விளிவு இல கலுழும் கண்ெணாடு ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.208.03
எவன் இைனபு வாடுதி சுட நுதற் குறுமகள் $நற்.208.04
ெசல்வா அல்ல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
ெசலினும் $நற்.208.05
ேநான்மா அல்ல ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) மற்று
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.208.06
ெகான்னும் நம்புங் குைரய தாேம $நற்.208.07
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பின சாயலும் உrய
$நற்.208.08
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்மினும்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நற்.208.09
முடியாதுஆயினும் வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
அதன்தைல $நற்.208.10
இன் துைணப் பிrந்ேதா நாடித் $நற்.208.11
தருவது ேபாலும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு மைழக் குரேல $நற்.208.12
மைல இடம்படுத்துக் ேகாட்டிய ெகால்ைலத் $நற்.209.1

தளி பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கான் உழு குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) $நற்.209.2
சில வித்து அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்ெடன பல
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.209.3
இறங்குகுரல் பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) உள்ளாள் $நற்.209.4
மழைல அம் குறுமகள் மிழைலஅம் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.209.5
கிளியும் தாம் அறிபவ்ேவ எனக்ேக $நற்.209.6
படும்கால் ைபயுள் தரும்_ெப.எச்.(த_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
படாஅது $நற்.209.7
தவிரும்காைலஆயின் என் $நற்.209.8
உயிேராடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் வாங்கும்ேம $நற்.209.9
அrகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $நற்.210.1
மறு கால் உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈரச் ெசறுவின்
$நற்.210.2
வித்ெதாடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வட்டி பற்பல
$நற்.210.3
மீ ெனாடு ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாண_ெப.(யாண_ெப.) ஊர $நற்.210.4
ெநடிய ெமாழிதலும் கடிய ஊதலும் $நற்.210.5
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அன்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசய் விைனப்
பயேன $நற்.210.6
சான்ேறா ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) என்பது
ேசந்ேதா_வி.அ.ெப.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $நற்.210.7
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) அஞ்சும் பண்பின் $நற்.210.8

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கட் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) என்பதுேவ $நற்.210.9
யாக்கு ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்ேகா
யாேன-ஊ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $நற்.211.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உப்புைடச் ெசறுவில் $நற்.211.2
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி மருங்கின் இைர ேவட்டு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.211.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் குருகின் ேகாள் உய்ந்து ேபாகிய $நற்.211.4
முடங்கு புற இறவின் ேமாவாய் ஏற்ைற $நற்.211.5
எறி திைர ெதாகுத்த எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேகாட்டுத் $நற்.211.6
துறு கடற் தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.)
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெபாதி தாைழ $நற்.211.7
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாது ெவரூஉம் $நற்.211.8
துைற ெகழு ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) துறந்தனன் எனேவ $நற்.211.9
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேவட்டுவன் படு வைல_ெப.(வைல_ெப.) ெவrஇ
$நற்.212.01
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால் கணந்துள்_அம் புலம்பு ெகாள் ெதள் விளி
$நற்.212.02
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல் ேகாடிய கதுெமன
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.212.03
நரம்ெபாடு ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்தத்து ஆங்கண் $நற்.212.04

கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரற் பம்ைபக் கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) வடுக
$நற்.212.05
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.212.06
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ைகயைத $நற்.212.07
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கழல்ெதாடி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $நற்.212.08
கவவுக் ெகாள் இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ெடாறும் $நற்.212.09
அவவுக் ெகாள் மனத்ேதம்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நமக்ேக $நற்.212.10
அருவி ஆக்கும் ெபரு வைர
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.213.01
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) கால்யாத்த மன்றப் பலவின் $நற்.213.02
ேவக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சுைளப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம்
$நற்.213.03
குழவிச் ேசதா மாந்தி அயலது $நற்.213.04
ேவய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) பருகும் $நற்.213.05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் ேவலிச் சிறுகுடி யாது என $நற்.213.06
ெசால்லவும் ெசால்l ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கல்ெலன
$நற்.213.07

கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழ்ந்ெதன

எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.213.08
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுங் குரற் சிறு திைனக்
$நற்.213.09
ெகாய் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காவலும் நுமேதா $நற்.213.10
ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நள் ேதாள ேர $நற்.213.11
இைசயும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் $நற்.214.01
அைசயுந இருந்ேதாக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) ஈன்ம் என $நற்.214.02
விைனவயின் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறுபடு
ெகாள்ைக $நற்.214.03
அரும்பு அவிழ் அலrச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் பல் ேபாது $நற்.214.04
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கதுப்பு என $நற்.214.05
எஞ்சா வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உணக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.214.06
ைம சூழ் ெவற்பின் மைல பல
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.214.07
ெசய் ெபாருட்கு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயி
த காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.214.08
ேகளாெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதாள $நற்.214.09
இலங்கு வைள நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலங்கு அஞ எள்ளி $நற்.214.10

நகுவது ேபால மின்னி $நற்.214.11
ஆப்பது ேபாலும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காப் ெபயற் குரேல $நற்.214.12
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இவந்து குரூஉக் கதி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.215.01
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெகழு ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) குடமைல
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.215.02
புலம்பு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.215.03
இலங்கு வைள மகளி_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக அயர $நற்.215.04
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெதாகுத்த ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெநய்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட $நற்.215.05
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறப் பரப்பில் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திைர உைதப்ப
$நற்.215.06
கைர ேசபு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்ெலன்
பாக்கத்து $நற்.215.07
இன்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவைண
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்ெமாடு $நற்.215.08
தங்கின்_நி.எச்.(தங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனாெதய்ய ெசங்கால்
$நற்.215.09
ெகாடு முடி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) பrயப்
ேபாகிய $நற்.215.10
ேகாட் சுறாக் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ெபாடு
$நற்.215.11
ேவட்டம் வாயாது எம வாரலேர $நற்.215.12

துனி த கூட்டெமாடு துன்னா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நற்.216.01
இனிேத காணுநக் காண்புழி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$நற்.216.02
கண்ணுறு விழுமம் ைக ேபால் உதவி $நற்.216.03
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) கைளயா_ஆயினும்
$நற்.216.04
இன்னாதுஅன்ேற அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இல் ஊேர $நற்.216.05
எr மருள் ேவங்ைகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.216.06
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஆ கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் $நற்.216.07
ஏதிலாளன் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கவற்ற $நற்.216.08
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமாவுண்ணிக்
$நற்.216.09
ேகட்டநூ அைனயராயினும் $நற்.216.10
ேவட்டநூ அல்லது பிற_ெப.(பிற_ெப.) இன்னாேர $நற்.216.11
இைச பட வாழ்பவ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபாலக் $நற்.217.1
காண் ெதாறும் ெபாலியும் கதழ் வாய் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $நற்.217.2
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகழ் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெவrஇ அயலது
$நற்.217.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஊறுபட மறலி
$நற்.217.4
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணியும் குன்றநாடன்
$நற்.217.5

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இனியனாயினும் துனி
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.217.6
ஊடல் உறுேவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நடு $நற்.217.7
புலம்பு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.217.8
புலவி உணத்தல் வன்ைமயாேன $நற்.217.9
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ஞான்று கதி மழுங்கின்ேற $நற்.218.01
எல்லியும் பூ வ ெகாடியின் புலம்பு அைடந்தன்ேற $நற்.218.02
வாவலும் வயின்ெதாறும் பறக்கும் ேசவலும் $நற்.218.03
நைக வாய்க் ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நகுெதாறும் விளிக்கும் $நற்.218.04
ஆயாக் காதெலாடு அதப் படத் ெதளித்ேதா $நற்.218.05
கூறிய பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) கழிந்தன்று பாrய $நற்.218.06
பராைர ேவம்பின் படு சிைன
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.218.07
குராஅற் கூைகயும் இராஅ
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.218.08
ஆனா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அட
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னும் $நற்.218.09
தமிேயன் ேகட்குெவன் ெகால்ேலா $நற்.218.10
பrயைரப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அன்றிற் குரேல $நற்.218.11
கண்ணும் ேதாளும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கதுப்பும் $நற்.219.01

பழ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.219.02
இன் உயி ெபரும்பிறிது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
என்னதூஉம் $நற்.219.03
புலேவன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சிறு கால் $நற்.219.04
அலவெனாடு ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புலவுத் திைர நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $நற்.219.05
ெபரு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுகுடிப்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.219.06
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) மாட்டிய கைன கதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட
$நற்.219.07
முதிரா ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) எதி ஒளி கடுக்கும் $நற்.219.08
கானல்_அம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறச்
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $நற்.219.09
தாேன யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) புணந்தமாேற $நற்.219.10
சிறு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கச்சு நிறஇ $நற்.220.01
குறு முகிழ் எருக்கங் கண்ணி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.220.02
உண்ணா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாப் பண்ணி எம்முடன் $நற்.220.03
மறுகுடன் திrதரும் சிறு குறுமாக்கள் $நற்.220.04
ெபrதும் சான்ேறாமன்ற-விசிபிணி $நற்.220.05

முழவுக் கண் புலரா விழவுைட ஆங்கண் $நற்.220.06
ஊேரம் என்னும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேப ஏமுறுந $நற்.220.07
தாேம ஒப்புரவு அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேதெமாழிக்
$நற்.220.08
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஏ உண்கண் குறுமகட்கு $நற்.220.09
அயேலா ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று எம்ெமாடு
படேல $நற்.220.10
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டன்ன மா நிறக் கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.)
$நற்.221.01
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேதான்றிெயாடு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.221.02
ெபான் ெதாடந்தன்ன தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மலக் $நற்.221.03
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண ேகாடுெதாறும்
தூங்க $நற்.221.04
வம்பு விrத்தன்ன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புலப் புறவில் $நற்.221.05
ந அணிப் ெபரு வழி நள் இைடப் ேபாழ $நற்.221.06
ெசல்க-பாக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய்விைன
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $நற்.221.07
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) விருப்புறூஉம் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட்
குறுமகள் $நற்.221.08
மின் ஒளி அவி இைழ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.221.09
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாட் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நவிலாச் சீ றடிப் $நற்.221.10

பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கட் புதல்வன்_ெப.) உறங்குவயின் ஒல்கி $நற்.221.11
வந்தக எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என்னும் $நற்.221.12
அம் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேகட்கம் நாேம $நற்.221.13
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைகச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வவாங்கு

சிைன $நற்.222.01
வடுக் ெகாளப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடுபுr
முரற்சிக் $நற்.222.02
ைக புைன சிறு ெநறி வாங்கி ைபெயன $நற்.222.03
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று $நற்.222.04
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பற்றுவனன் ஊக்கிச்
$நற்.222.05
ெசலவுடன் விடுேகா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பலவுடன் $நற்.222.06
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வைழ அைம சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $நற்.222.07
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது $நற்.222.08
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பிளிறும்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.222.09
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
காணிய நேய $நற்.222.10
இவள்தன் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபருைமயின் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
என்னாள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.223.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடைமயின்
அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.223.2

பகலும் வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) பல்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $நற்.223.3
இன்ன _ஆகேலா இனிதால் எனின்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.223.4
அலrன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிப் படுகுவள் அதனால் $நற்.223.5
எல்லி வம்ேமா ெமல்லம் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.223.6
சுறவினம் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைற
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் $நற்.223.7
துைறயினும் துஞ்சாக் கண்ண $நற்.223.8
ெபண்டிரும் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பல் ஊேர $நற்.223.9
அன்பின மன்னும் ெபrய அதன்தைல $நற்.224.01
பின்பனி அைமயம் வரும் என முன்பனிக் $நற்.224.02
ெகாழுந்து முந்துறஇக் குரவு அரும்பினேவ $நற்.224.03
புணந்த புணமிேனா என்ன இணமிைசச் $நற்.224.04
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) எதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பயிற்றும் $நற்.224.05
இன்ப ேவனிலும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
நம்வயின் $நற்.224.06
பிrயலம் என்று ெதளித்ேதா ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.224.07
இனி எவன் ெமாழிேகா யாேன-கயன் அறக் $நற்.224.08
கண் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலறிய பல் மர
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி $நற்.224.09

வில் மூசு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.224.10
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) முன்னிேயாக்ேக $நற்.224.11
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உறழ் முன்ெபாடு கடுஞ் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெசருக்கிப் $நற்.225.1
ெபாருத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.225.2
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவ
ஏந்து ெகாழு முைக $நற்.225.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) மகளி_ெப.) ஓதி அன்ன
$நற்.225.4
பூெவாடு துயல் வரும் மால் வைர நாடைன $நற்.225.5
இரந்ேதா_வி.அ.ெப.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) உளெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழத் $நற்.225.6
ெதாய்யில் வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) வr வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழப்பப் $நற்.225.7
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பருவரல்
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.225.8
நயந்ேதாக்கு உதவா நா_ெப.(நா_ெப.) இல் மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.)
$நற்.225.9
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) சா மருந்தும்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) $நற்.226.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சாச்
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) உயதவம்
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகடப் $நற்.226.2

ெபான்னும் ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) மன்னநன்னுதல் $நற்.226.3
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) தம் உண்ைமயின் உளேம அதனால் $நற்.226.4
தாம் ெசய்ெபாருள் அளவு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) தாம் கசிந்து
$நற்.226.5
என்றூழ் நிறுப்ப நள் இைட ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.226.6
ெசன்ேறாமன்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) என்றும்
$நற்.226.7
இன்ன நிைலைமத்து என்ப $நற்.226.8
என்ேனாரும் அறிப இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தாேன $நற்.226.9
அறிந்ேதா அறன் இல என்றலின்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.227.1
இன் உயி கழியினும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னாேத $நற்.227.2
புன்ைனஅம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புண குறி வாய்த்த $நற்.227.3
பின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஓதி என் ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அன்ேனா $நற்.227.4
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாைனப் பசும்பூட் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) $நற்.227.5
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கு மறுகின் ஆக்காட்டு ஆங்கண் $நற்.227.6
கள்ளுைடத் தடவில் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலித்து ஓவாத் $நற்.227.7
ேத வழங்கு ெதருவின் அன்ன $நற்.227.8
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ஆகின்றது-ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அருேள $நற்.227.9
என் எனப்படுேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மின்னு வசிபு $நற்.228.1

அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) முதி கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
தர_குைற.எச்.(த_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.228.2
கண் தூபு விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைன
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.228.3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் ஆ இைட வரூஉம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.228.4
அருளான்ெகால்ேலா தாேன-கானவன் $நற்.228.5
சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கடுக்கும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $நற்.228.6
ெவறி ெகாள் சாபத்து எறி கைண ெவrஇ $நற்.228.7
அழுந்துபட விடரகத்து இயம்பும் $நற்.228.8
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்
 அருவிய மைல
கிழேவாேன $நற்.228.9
ேசறும் ேசறும் என்றலின் பல
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.229.01
ெசன்மின் என்றல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஞ்சுவேல $நற்.229.02
ெசல்லாதம் எனச் ெசப்பின் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $நற்.229.03
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறி புன் ெசாலின்திறத்து அஞ்சுவேல
$நற்.229.04
அதனால் ெசன்மின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைன முடிமின் ெசன்றாங்கு $நற்.229.05
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நடாதல் ஓம்புமின்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.229.016
இைழ அணி ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) வடுக் ெகாள
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.229.07
உைழயீராகவும் பனிப்ேபாள் தமிேய $நற்.229.08

குைழவான் கண்ணிடத்து ஈண்டித் தண்ெணன $நற்.229.09
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மைழப் பின்ைற $நற்.229.10
வாைடயும் கண்டிேரா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றதுேவ $நற்.229.11
முயப் பிடிச் ெசவியின் அன்ன பாசைட $நற்.230.01
கயக் கணக் ெகாக்கின் அன்ன கூம்பு முைக $நற்.230.02
கைணக் கால் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அமிழ்து நாறு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேபாது $நற்.230.03
குணக்குத் ேதான்று ெவள்ளியின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.230.04
கயற்கணம் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊர $நற்.230.05
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இல் பரத்ைதைய எற்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளாய் $நற்.230.06
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புலம்பு
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.230.07
புதுவறம்கூந்த ெசறுவில் தண்ெணன $நற்.230.08
மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரத்தந்தாஅங்கு $நற்.230.09
இனிேத ெதய்ய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காணுங்காேல $நற்.230.10
ைம அற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பில் $நற்.231.1
ைகெதாழும் மரபின் எழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால $நற்.231.2

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் பரப்பின் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேதாய $நற்.231.3
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) பலவுடன் ஆடும்
$நற்.231.4
துைற புலம்பு உைடத்ேத ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பண்டும் $நற்.231.5
உள் ஊக் குrஇக் கரு உைடத்தன்ன $நற்.231.6
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபாது
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாட் புன்ைனக் $நற்.231.7
கானல்_அம் ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.231.8
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நம்ெமாடு நங்காமாேற $நற்.231.9
சிறு கண் யாைனப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக ஈ-இனம் $நற்.232.1
குளவித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) குைழயத்
தண்டி_வி.எச்.(தண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.232.2
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) முைணஇ அயலது
$நற்.232.3
ேவரல் ேவலிச் சிறுகுடி அலற $நற்.232.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் பலவின் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பழம் மிைசயும்
$நற்.232.5
மா மைல நாட காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) நல்ெகன $நற்.232.6
ேவண்டுதும்-வாழிய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
$நற்.232.7
வ உக

வrந்த முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $நற்.232.8
கல் ெகழு பாக்கத்து அல்கிைன ெசலிேன $நற்.232.9

கல்லாக் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) நடுங்க முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $நற்.233.1
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) $நற்.233.2
ேகாடு உய அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆடு
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒளிக்கும் $நற்.233.3
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாடைன அருளிைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.233.4
இனி என ெகாள்ளைலமன்ேன ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$நற்.233.5
கூறுெவன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) முன்னுற $நற்.233.6
நாருைட ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ெபாத்தி
$நற்.233.7
ஆன்ேறா ெசல் ெநறி வழாஅச் $நற்.233.8
சான்ேறான் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெதளிேம $நற்.233.9
சான்ேறா வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருத்தமும் நுமது $நற்.234.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய்வு அன்ன குடிைமயும் ேநாக்கித் $நற்.234.2
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரன்றும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.234.3
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) வழங்கிேனா நன்ேற
$நற்.234.4
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆன்று $நற்.234.5

அைட ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருதுவி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) குைடெயாடு $நற்.234.6
கழுமலம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதச் ெசம்பியன் $நற்.234.7
பங்குனி விழவின் உறந்ைதெயாடு $நற்.234.8
உள்ளி விழவின் வஞ்சியும் சிறிேத $நற்.234.9
உரவுத் திைர ெபாருத பிண_ெப.(பிண_ெப.) படு தடவு முதல் $நற்.235.01
அரவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய முள்_ெப.(முள்_ெப.) இைலத் தாைழ
$நற்.235.02
ெபான் ேந தாதின் புன்ைனெயாடு
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.235.03
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பகற்குறி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$நற்.235.04
ெமய் கவின் சிைதயப் ெபயந்தனனாயினும் $நற்.235.05
குன்றின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குவவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஏறி $நற்.235.06
கண்டனம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.235.07
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிபு ஊத $நற்.235.08
படு மணிக் கலி மாக் கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.235.09
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) வரூஉம் ஆேற
$நற்.235.10
ேநாயும் ைகம்மிகப் ெபrேத ெமய்யும் $நற்.236.01
த உமிழ் ெதறலின் ெவய்தாகின்ேற $நற்.236.02

ஒய்ெயனச் சிறிது ஆங்கு உயிrய ைபெயன $நற்.236.03
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ெகாளிேன நந்துவள் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என
$நற்.236.04
நிைரய ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ைனக்கு
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு $நற்.236.05
உைர இனி-வாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) புைர இல் $நற்.236.06
நுண் ேந எல் வைள
ெநகிழ்த்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓன்_வி.அ.ெப.குறி.)
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.236.07
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ஆடி
தண்ெணன $நற்.236.08
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) என்
$நற்.236.09
பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தண்டிய சிறிேத $நற்.236.10
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மிகப்
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாளும் சாஅய் $நற்.237.01
பனி மலி கண்ணும் பண்டு ேபாலா $நற்.237.02
இன் உயி அன்ன பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.237.03
நத்து நடின_வி.மு.(நடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) என்னும் புலவி
$நற்.237.04
உட்ெகாண்டு ஊடின்றும் இைலேயா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.237.05
உவக்காண் ேதான்றுவ ஓங்கி-வியப்புைட $நற்.237.06
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) வரூஉம் அளைவ அண்டிரன்
$நற்.237.07

புரவு எதிந்து ெதாகுத்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால $நற்.237.08
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓது அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) $நற்.237.09
ேவறு பல் உருவின் ஏதரும் மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.237.10
வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) ெகால வந்த

கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $நற்.238.01
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மகளி_ெப.) குழூஉ நிைர
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.238.02
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம்_ெப.(பிடவம்_ெப.)
$நற்.238.03
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அந்தி மால் அத நண்ணிய $நற்.238.04
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $நற்.238.05
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நிைல அறியுேமா ஈங்கு என
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.238.06
சான்ேறாப் புைரவேதா அன்ேற மான்று உடன் $நற்.238.07
உர உரும் உரறும் நrன் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.238.08
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ைப மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட $நற்.238.09
கனியா ெநஞ்சத்தானும் $நற்.238.10
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) அல்ல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இடி நவில்
குரேல $நற்.238.11
ஞான்ற ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) குடமைல
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.239.01

மான்ற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.239.02
இனிது ெபறு ெபரு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எளிதினின் மாறி $நற்.239.03
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலவு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $நற்.239.04
காம_ெப.(காம_ெப.) சிறுகுடிச் ெசல்ெநறி வழியின் $நற்.239.05
ஆய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாதி அவிழ்ந்தாங்கு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
$நற்.239.06
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாதிந்த பூத் தப
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.239.07
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மலி நச்
ேசப்பற்கு $நற்.239.08
அைமந்து ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேகட்டன்ேறா இலேம முன்ைக
$நற்.239.09
வா ேகால் எல் வைள உைடய வாங்கி $நற்.239.10
முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) எனக் கலுழ்ந்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ
$நற்.239.11
எற்று ஆவதுெகால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மற்ெறான்று ெசயிேன
$நற்.239.12
ஐேத கம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
பைடத்ேதாேன $நற்.240.01
ைவ ஏ வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதற்
குறுமகள் $நற்.240.02
ைக கவ முயக்கம் ெமய் உறத் திருகி $நற்.240.03

ஏங்கு உயிப்பட்ட வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $நற்.240.04
துயில் இைடப்படூஉம் தன்ைமயதுஆயினும் $நற்.240.05
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெவய்துற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் $நற்.240.06
கணிச்சியில் குழித்த கூவல்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.240.07
ஆன் வழிப் படுந ேதாண்டிய_ெப.எச்.(ேதாண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பத்தல்_ெப.(பத்தல்_ெப.) $நற்.240.08
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இன
நிைரெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.240.09
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) மைல
ேபான்றிசிேன $நற்.240.10
உள்ளாெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
சிைறப் $நற்.241.01
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அடி ெபாறித்த வrயுைடத்
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) $நற்.241.02
ந அழி மருங்கின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அயி
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.241.03
வளரா வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உளபு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
தண்டலின் $நற்.241.04
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ விrவன பலவுடன்
$நற்.241.05
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) வசு
 கவrயின் பூம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.241.06
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
$நற்.241.07

விழித்து இைமப்பது ேபால் விளங்குபு
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.241.08
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபாகிய ெபாழுதின் எல் உற $நற்.241.09
பனிக்கால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபயுள்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.241.10
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் கலுழ $நற்.241.11
நில்லாப் ெபாருட்பிணிப் பிrந்திசிேனாேர $நற்.241.12
இைல இல பிடவம்_ெப.(பிடவம்_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மல அரும்ப
$நற்.242.01
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.242.02
ெபான் எனக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) எனப்
$நற்.242.03
பல் மல காயாங் குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சிைன கஞல $நற்.242.04
கா ெதாடங்கின்ேற காைல_ெப.(காைல_ெப.) வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.242.05
ெசல்க-பாக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதேர உவக்காண் $நற்.242.06
கழிப் ெபய களrல் ேபாகிய மட மான் $நற்.242.07
விழிக் கட் ேபைதெயாடு இனன் இrந்து ஓட $நற்.242.08
காம_ெப.(காம_ெப.) ெநஞ்செமாடு அகலா $நற்.242.09
ேதடூஉ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரைல ஏேற
$நற்.242.10

ேதம் படு சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதள்
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.243.01
துறுகல் அயல தூ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $நற்.243.02
அலங்கு சிைன ெபாதுளிய நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி மாஅத்துப் $நற்.243.03
ெபாதும்புேதாறு அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $நற்.243.04
கவறு ெபயத்தன்ன நில்லா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இட்டு $நற்.243.05
அகறல் ஓம்புமின் அறிவுைடயீ என $நற்.243.06
ைகயறத் துறப்ேபாக் கழறுவ ேபால $நற்.243.07
ெமய் உற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவர நுவல
$நற்.243.08
இன்னாது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெபாருள்வயிற் $நற்.243.09
பிrயல் ஆடவக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எனின் $நற்.243.10
அrது மன்றம்ம அறத்தினும் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.243.11
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrப்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$நற்.244.01
கூதிக் கூதளத்து அலr
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.244.02
மாத_ெப.(மாத_ெப.) வண்டின் நயவரும் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.244.03
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓக்கும் $நற்.244.04

உய மைல நாடற்கு உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒன்ேறா $நற்.244.05
துய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ைனக்கு இந்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.244.06
தணியுமாறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ேறா $நற்.244.07
ெசய்யாய் ஆதலின் ெகாடிைய ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.244.08
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகழு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிவந்த $நற்.244.09
ெசயைல அம் தளி அன்ன என் $நற்.244.10
மதன் இல் மா ெமய்ப் பசைலயும் கண்ேட $நற்.244.11
நைகயாகின்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.245.01
அணி மல முண்டகத்து ஆய் பூங்ேகாைத $நற்.245.02
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் ஐம்பால் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.245.03
துணி நப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) துைணேயாடு ஆடி $நற்.245.04
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $நற்.245.05
ெதளி தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) யாைரேயா என்
$நற்.245.06
அrது புண இன் உயி வவ்விய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என $நற்.245.07
பூண் மலி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தாங்கி
$நற்.245.08

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அணங்குதல்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) நம்மின்
$நற்.245.09
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அணங்குற்றைம
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
$நற்.245.10
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி சுட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.245.11
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடற் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றதுேவ $நற்.245.12
இடூஉ ஊங்கண் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.246.01
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவப் பல்லியும் பாங்கில் ேதற்றும் $நற்.246.02
மைன மா ெநாச்சி மீ மிைச மாச் சிைன $நற்.246.03
விைன மாண் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) பயிற்றலும்
பயிற்றும் $நற்.246.04
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) புr உள்ளெமாடு சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) பல
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.246.05
ெசய்ெபாருட்கு அகன்றனராயினும் ெபாய்யல $நற்.246.06
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
புறவின் $நற்.246.07
ெபான் வக்
 ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) பிடவுத் தைள
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.246.08
இன் இைச வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.246.09

வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்ற பருவேமா
இதுேவ $நற்.246.10
ெதான்று படு துப்ெபாடு முரண் மிகச் சிைனஇக் $நற்.247.1
ெகான்ற யாைனச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாடு கழாஅ $நற்.247.2
அழி துளி ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $நற்.247.3
எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகைறக்
$நற்.247.4
ேகாடு உய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ஆடும் நாட
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $நற்.247.5
நல்காய்_ஆயினும் நயன் இல ெசய்யினும் $நற்.246.6
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வழிப்படூஉம் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $நற்.247.7
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இைறகூடிய பசைலக்கு $நற்.247.8
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேம $நற்.247.9
சிறு வ முல்ைலத்

ேதம் கமழ் பசு_ெப.(பசு_ெப.) வ $நற்.248.1

ெபாறி வr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் புக_ெப.(புக_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.248.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) அணிெபற
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.248.3
கா வரு பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) என்றனமன்-இனி $நற்.248.4

ேப அஞ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நடுங்கல் காணிய $நற்.248.5
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்ைமயின் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல பயிற்றும்
$நற்.248.6
ெபாய் இடி அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாய் ெசத்து ஆலும் $நற்.248.7
இன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) மடக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ேபால $நற்.248.8
நிைன மருள்ேவேனா
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.248.9
இரும்பின் அன்ன கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நற்.249.01
நலத்து அன்ன பாசிைல அகம்ெதாறும் $நற்.249.02
ெவள்ளி அன்ன விளங்கு இண நாப்பண் $நற்.249.03
ெபான்னின் அன்ன நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உதிர
$நற்.249.04
புலிப் ெபாறிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ நாறு
குரூஉச் சுவல் $நற்.249.05
வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊதலின் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெசத்து ெவrஇ
$நற்.249.06
பrயுைட வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பந்தின் தாவத்
$நற்.249.07
தாங்கவும் தைக வைர நில்லா ஆங்கண் $நற்.249.08
மல்லல்_அம் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) கல்ெலனத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.249.09
அம்பல் மூதூ அல எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.249.10
ெசன்றது அன்ேறா ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) ேதேர $நற்.249.11

நகுகம்_வி.மு.(நகு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) வாராய்-பாண பகுவாய்
$நற்.250.01
அr ெபய் கிண்கிணி ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெதருவில் $நற்.250.02
ேத நைடபயிற்றும் ேதெமாழிப் புதல்வன்_ெப.) $நற்.250.03
பூ நாறு ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சாந்தெமாடு $நற்.250.04
காம_ெப.(காம_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) துரப்ப
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நற்.250.05
முயங்கல் விருப்ெபாடு குறுகிேனமாக $நற்.250.06
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மாசு அறு திரு
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $நற்.250.07
நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின் எம் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ேவறு
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.250.08
ெவரூஉம் மான் பிைணயின் ஒrஇ $நற்.250.09
யாைரேயா என்று இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றதுேவ $நற்.250.10
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் $நற்.251.01
பிணி முதல் அைரய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் வாைழக் $நற்.251.02
ெகாழு முதல் ஆய் கனி மந்தி
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.251.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடைன நயவா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $நற்.251.04
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேப அன்பின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓப்பி $நற்.251.05

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புறங்காத்தலும் காண்ேபாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் $நற்.251.06
தளி ஏ ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.251.07
பலி ெபறு கடவுட் ேபணி கலி சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.251.08
நுடங்கு நிைலப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) உடங்கு பீள்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.251.09
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேகாடாய்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.251.10
நடிைன விைளேமா வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
திைனேய $நற்.251.11
உலைவ ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) ஒல்கு நிைல
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.252.01
சிள்வடு
 கறங்கும் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
$நற்.252.02
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புr ெகாள்ைகெயாடு
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசயின அல்லது $நற்.252.03
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருட் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) இருந்ேதாக்கு
இல் என $நற்.252.04
வலியா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலிப்ப
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.252.05
விைன இைட விலங்கல ேபாலும்-புைன சுவப் $நற்.252.06
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன பழித காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $நற்.252.07
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ைம
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.252.08

மல பிைணத்தன்ன மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் $நற்.252.09
முயல் ேவட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடுகு
விைசக் கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) $நற்.252.10
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாப்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீறடி $நற்.252.11
ெபாம்மல் ஓதி புைனஇைழ குணேன $நற்.252.12
புள்ளுப் பதி ேசrனும் புணந்ேதாக் காணினும் $நற்.253.1
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) யாைனயின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிrைன $நற்.253.2
கழிபட வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எவ்வெமாடு
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.253.3
எனவ ேகளாய் நிைனயிைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $நற்.253.4
உள்ளினும் பனிக்கும்-ஒள் இைழக் குறுமகள் $நற்.253.5
ேப இைச உருெமாடு மாr_ெப.(மாr.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.253.6
பல் குைடக் கள்ளின் வண் மகிழ்ப் பாr $நற்.253.7
பலவு_ெப.(பலவு_ெப.) உறு குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபால $நற்.253.8
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காப்பினேள $நற்.253.9
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ைதஇயும் வரு திைர உைதத்தும் $நற்.254.01
குன்று ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அடும்பு ெகாய்தும் $நற்.254.02
துனி இல் நல்ெமாழி இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறியும் $நற்.254.03

ெசால் எதி ெபறாஅய் உயங்கி ெமல்லச் $நற்.254.04
ெசlஇய ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒலி
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்ப $நற்.254.05
உமண தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உப்பு ெநாைட
ெநல்லின் $நற்.254.06
அயினி மா இன்று அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலக்
$நற்.254.07
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) நாறு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதாைட
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாபின் $நற்.254.08
துைண இைல தமிைய ேசக்குைவ அல்ைல $நற்.254.09
ேந கண் சிறு தடி நrன் மாற்றி $நற்.254.10
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேவண்டா உழவின் எம் $நற்.254.11
கானல்_அம் சிறு குடிச்
ேசந்தைன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசலிேன
$நற்.254.11
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) கால் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) ஊ
மடிந்தன்ேற $நற்.255.01
உரு ெகழு மரபின் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) பாடி $நற்.255.02
கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகக்
கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) துஞ்சா $நற்.255.03
வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெபாருத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr உழுைவ
$நற்.255.04
கல் முைகச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேனா
$நற்.255.05

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வருந்தினும் இன்று
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.255.06
வாரா_ஆயிேனா நன்றுமன்தில்ல $நற்.255.07
உய வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒளிறுபு மின்னிப்
$நற்.255.08
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கால்மயங்கிய
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) கழி பானாள் $நற்.255.09
திருமணி அரவுத் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல
$நற்.255.10
உருமுச் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும்
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர ஆேற $நற்.255.11
நேய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சான்ற பழி தபு_வி.(தபு_வி.) சீறடி $நற்.256.01
அல்கு ெபரு நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ைண $நற்.256.02
காேட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கவின்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழல் கவ மரத்த
$நற்.256.03
புலம்பு வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ

ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதந்தனேவ $நற்.256.04
இந் நிைல தவிந்தனம் ெசலேவ ைவந் நுதிக் $நற்.256.05
களவுடன் கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிடவுத் தைள
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.256.06
கா ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம_ெப.(காம_ெப.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.256.07

மடப் பிைண தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இரைல $நற்.256.08
காழ் ெகாள் ேவலத்து ஆழ் சிைன
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.256.09
கண் கவ வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.256.10
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) படு கானமும் தவிந்தனம் ெசலேவ $நற்.256.11
விளிவு இல் அரவெமாடு தளி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.257.01
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நளி தூங்கு சிலம்பின்
$நற்.257.02
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) அமல்பு நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $நற்.257.03
இலங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி வியன் மைலக் கவாஅன்
$நற்.257.04
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைகப் $நற்.257.05
ெபான் மருள் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ கல்மிைசத்

தாஅம் $நற்.257.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாட
நயந்தைன_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
அருளாய் $நற்.257.07
இயங்குந மடிந்த அயம் திகழ் சிறு ெநறிக் $நற்.257.08
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் $நற்.257.09
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) ேநாேகா
யாேன. $நற்.257.10

பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பகற்குறி
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.258.01
ெசல்வல்-ெகாண்க ெசறித்தனள் யாேய $நற்.258.02
கதி கால் ெவம்பக் கல்காய் ஞாயிற்றுத் $நற்.258.03
திருவுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
அயமா $நற்.258.04
ெபாற்ெறாடி மகளி_ெப.) புறங்கைட
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.258.05
ெகாக்கு உகி_ெப.(உகி_ெப.) நிமிரல் மாந்தி எல் பட $நற்.258.06
அகல் அங்காடி அைச நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.258.07
பச்சிறாக் கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கட் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $நற்.258.08
தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.258.09
மருங்கூப் பட்டினத்து அன்ன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$நற்.258.10
ெநருங்கு ஏ எல்வைள ஓடுவ கண்ேட $நற்.258.11
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெபான் வ $நற்.259.01

ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம் கமழ்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.259.02
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் நாடெனாடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புனத்து அல்கி $நற்.259.03

ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
ஓப்பி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்ப் $நற்.259.04
ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவி ஆடி $நற்.259.05
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பட நவி
$நற்.259.06
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) சிறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $நற்.259.07
அrய ேபாலக் காண்ேபன்-விr திைரக் $நற்.259.08
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபயந்தைனய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.259.09
புல பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஏனற் குரேல $நற்.259.10
கழுந ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
$நற்.260.01
பழனத் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பனிமல முைணஇ $நற்.260.02
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேச மள்ளrன் இயலி அயலது $நற்.260.03
குன்று ேச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊர $நற்.260.04
ெவய்ைய ேபால முயங்குதி முைன எழத் $நற்.260.05
ெதவ்வத் ேதய்த்த ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வயவன்
$நற்.260.06
மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) அன்ன என் $நற்.260.07

ஒலி பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறப் புைனந்த
$நற்.260.08
முைக அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வாட்டிய $நற்.260.09
பைகவன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமகலேன $நற்.260.10
அருளிலவாழி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மின்னு வசிபு $நற்.261.01
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏெறாடு $நற்.261.02
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட கரந்த கமஞ் சூல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$நற்.261.03
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பல் குன்றத்துக் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.261.04
தா இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.261.05
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அகப்படுத்த ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின
மாசுணம் $நற்.261.06
ெவளிறு இல் காழ் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மிளிக்கும் $நற்.261.07
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ேபாகிய ேதம் கமழ் விட_ெப.(விட_ெப.) முைக
$நற்.261.08
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.261.09
ெபரு வைரச் சிறு ெநறி வருதலாேன $நற்.261.10
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனக் கருவிைளக் கண் ேபால் மா மல $நற்.262.01

ஆடு மயிற் பீலியின் வாைடெயாடு துயல்வர $நற்.262.02
உைற மயக்குற்ற ஊ துஞ்சு யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.262.03
நடுங்கு பிணி நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சாஅய் $நற்.262.04
துனி கூ மனத்தள் முனி பட உழக்கும் $நற்.262.05
பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் கைணக்
கால் $நற்.262.06
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேதெமாழி $நற்.262.07
இவளின் தந்தும் ஆள்விைன வலிப்ப $நற்.262.08
பிrவல் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) என்னும்_ஆயின் $நற்.262.09
அrது மன்றம்ம இன்ைமயது இளிேவ $நற்.262.10
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதலும் யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.263.01
இைற வைர நில்லா
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைறயாது
$நற்.263.02
ஊ அல தூற்றும் ெகௗைவயும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) விட்டு $நற்.263.03
உைர அவற்கு உைரயாம்_ஆயினும் இைர ேவட்டு $நற்.263.04
கடுஞ் சூல் வயெவாடு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) எய்தாது $நற்.263.05
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடு வாய்ப் ேபைடக்கு $நற்.263.06

முட முதி நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ஒய்யும் $நற்.263.07
ெமல்லம் புலம்பற் கண்டு நிைலெசல்லாக் $நற்.263.08
கரப்பவும் கரப்பவும் ைகம்மிக்கு $நற்.263.09
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
உண்கண் நேர $நற்.263.10
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைளச்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $நற்.264.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தளி
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்பு இன்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.264.2
அணி கிள கலாவம் ஐது விrத்து இயலும் $நற்.264.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர எருத்தின் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபால
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.264.4
வ ெபய்

கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வசு
 வளி_ெப.(வளி_ெப.)
உளர_குைற.எச்.(உள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.264.5
ஏகுதி-மடந்ைத எல்லின்று ெபாழுேத $நற்.264.6
ேவய் பயில் இறும்பில் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.264.7
ஆ பூண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயம்பும் $நற்.264.8
ஈகாண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
சிறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $நற்.264.9
இறுகு புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறு ேகாட்டு முற்றல்
$நற்.265.1

அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) வrக் கைல $நற்.265.2
வைள

அம்பின் வில்ேலா ெபருமகன் $நற்.265.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) யாப்பின் மிஞ]லி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.265.4
பாரத்து அன்ன-ஆர மாபின் $நற்.265.5
சிறு ேகாற் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஆேரற்றன்ன $நற்.265.6
மாr_ெப.(மாr.) வண் மகிழ் ஓr ெகால்லிக் $நற்.265.7
கலி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கலாவத்து அன்ன
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.265.8
ஒலி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயினாேன $நற்.265.9
ெகால்ைலக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) குறும்புனம்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.266.1
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) காற் குரவின் குவி இண வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ
$நற்.266.2
ஆடுைட இைடமகன் சூடப்
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.266.3
அகலுள் ஆங்கண் சீறூேரேம $நற்.266.4
அதுேவ சாலும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அன்றியும் $நற்.266.5
எம் விட்டு அகறி_ஆயின் ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$நற்.266.6
கூறுவல்-வாழிய ஐய ேவறுபட்டு $நற்.266.7
இrஇய காைல_ெப.(காைல_ெப.) இrயின் $நற்.266.8

ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) அல்லேவா ெபrயவ நிைலேய $நற்.266.9
ெநாச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண $நற்.267.01
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) ெஞண்டின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைளத்
ெதாழுதி $நற்.267.02
இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஏஎ இன் நைக மகளி_ெப.) $நற்.267.03
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) திைன துழவும் ைக ேபால்
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $நற்.267.04
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ வrக்கும்

துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $நற்.267.05
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புணத்த இன் அம
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $நற்.267.06
தனிேய வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புலம்பு
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $நற்.267.07
வாேரன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.) ெதய்ய
$நற்.267.08
சிறு நா_ெப.(நா_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணித் ெதள் இைச
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.267.09
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆைக ஈண்டு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலிக்குரல் $நற்.267.10
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்னா அளைவ
$நற்.267.11
வய மான் ேதான்றல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றனேன $நற்.267.12
சூருைட நனந் தைலச் சுைன ந மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.268.1

மால் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நற்.268.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காற் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) மதன் இல்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $நற்.268.3
ஓவுக் கண்டன்ன இல்வைர
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.268.4
நாறு ெகாள் பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) ஊறு நாடற்குக் $நற்.268.5
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்தவும் காதலன்ைம $நற்.268.6
யாதனிற்ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வினவுகம் $நற்.268.7
ெபய்ம் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) கடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.268.8
ெமய்ம் மலி கழங்கின் ேவலற் தந்ேத $நற்.268.9
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) மணிப் பூண் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கிண்கிணிப் $நற்.269.1
பால் ஆ துவ வாய்ப் ைபம் பூட் புதல்வன்_ெப.) $நற்.269.2
மாைலக் கட்டில் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.269.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய் மாண் நைகச் $நற்.269.4
ெசயி த ெகாள்ைக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி ெவங்
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $நற்.269.5
திருமுகத்து அலமரும் கண் இைணந்து அல்கலும் $நற்.269.6

சிறு பல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இறப்ேபா $நற்.269.8
அறிவா யா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) முன்னியவ்ேவ $நற்.269.9
தடந் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தாைழக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) ேநானாத்
$நற்.270.01
தண்டைல கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு நாற்றத்து $நற்.270.02
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புைர கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெபாங்கு
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆடி $நற்.270.03
உருள் ெபாறி ேபால எம் முைன
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.270.04
அணித் தைக அல்லது பிணித்தல் ேதற்றாப் $நற்.270.05
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட் ெசல்வத்து இவளினும்-எல்லா $நற்.270.06
எற் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அளித்தைன நேய ெபாற்புைட $நற்.270.07
விr உைளப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பrயுைட நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மான் $நற்.270.08
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நன்னன் $நற்.270.09
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) முரற்சியின் ெகாடிேத $நற்.270.10
மறப்பல் மாேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
தைகைமேய $நற்.270.11
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனிற்று எருைமப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசவிக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $நற்.271.01
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) எருவின்
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) துயில் மடியும் $நற்.271.02

ெசழுந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைனேயாடு எம் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.271.03
ெசல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) ெபாய்ம்
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
நாட்டுச் $நற்.271.04
சுைவக் காய் ெநல்லிப் ேபாக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாங்க $நற்.271.05
வழ்
 கைடத் திரள் காய் ஒருங்குடன்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $நற்.271.06
வ சுைனச்

சிறு ந குடியினள்
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.271.07
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஓரன்ன
$நற்.271.08
ெசய் ேபாழ் ெவட்டிய ெபாய்தல் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $நற்.271.019
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விr நிலவில் ெபயபு புறங்காண்டற்கு $நற்.271.10
மா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தாழி கவிப்ப $நற்.271.11
தா இன்று கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எற் ெகாள்ளாக்
கூற்ேற $நற்.271.12
கடல்_அம் காக்ைகச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$நற்.272.01
படிவ மகளி_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.272.02
ெபாம்மல் அடும்பின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $நற்.272.03
கடுஞ் சூல் வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம_ெப.(காம_ெப.) ேபைடக்கு $நற்.272.04

இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) ேதrய
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கழிப் $நற்.272.05
பூஉைடக் குட்டம் துழவும் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $நற்.272.06
நல்காைமயின் நைச பழுதாக $நற்.272.07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைகயற்ற என் சிறுைம பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
வாய் $நற்.272.08
அம்பல் மூதூ அலந்து_வி.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.272.09
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகின்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேநாயினும்
ெபrேத $நற்.272.10
இஃது எவன்ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெமய்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.273.01
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூந்த ஏமுறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $நற்.273.02
ெவம்ைமயின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வருத்துறஇ நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.273.03
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அயந்த
அன்ைனக்கு ெவறி என $நற்.273.04
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) உைரக்கும் என்ப ஆகலின் $நற்.273.05
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
மிகுந்த_ெப.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.273.06
ந ெகாள் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைன அைமந்து வாந்து உைறந்து
என் $நற்.273.07
கண் ேபால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் சிறக்கும்
$நற்.273.08
குன்ற நாடைன உள்ளுெதாறும் $நற்.273.09

ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுக்குறூஉம்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) தரு படேர
$நற்.273.10
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மின்னி
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) துளி
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.274.1
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுவாய்க்
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.274.2
உைழ படு மான் பிைண தண்டலின் இைழ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $நற்.274.3
ெபான் ெசய் காசின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழம் தாஅம் $நற்.274.4
குமிழ் தைலமயங்கிய குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $நற்.274.5
எம்ெமாடு வருதிேயா ெபாம்மல் ஓதி எனக் $நற்.274.6
கூறின்றும் உைடயேரா மற்ேற-ேவறுபட்டு $நற்.274.7
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $நற்.274.8
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் ைவப்பின் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்ேதாேர
$நற்.274.9
ெசந்ெநல் அrந கூ வாட் புண்ணுறக் $நற்.275.1
காணா முதெலாடு ேபாந்ெதன பூேவ $நற்.275.2
பைடெயாடும் கதிெராடும்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படுக்ைகத் $நற்.275.3
தன்னுறு விழுமம் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்ெமல $நற்.275.4

ெதறு கதி இன் துயில் பசு_ெப.(பசு_ெப.) வாய் திறக்கும் $நற்.275.5
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெநய்தற் ெபரு நச் ேசப்பதற்கு $நற்.275.16
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்ேகனாக
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.275.7
அறனிலாளன் புகழ எற் $நற்.275.8
ெபறினும் வல்ேலன்மன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.275.19
ேகாடு துைவயா ேகாள் வாய் நாெயாடு $நற்.276.01
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇய வய மான் ேவட்டு $நற்.276.02
வயவ மகளி_ெப.) என்றிஆயின் $நற்.276.03
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) மகளிேரம் குன்று ெகழு ெகாடிச்சிேயம் $நற்.276.04
ேசேணான் இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காற் கழுதில் $நற்.276.05
கான மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) கட்சி_ெப.(கட்சி_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.276.06
கல் அகத்தது எம் ஊேர
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.276.07
ேசந்தைன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்மதி நேய-ெபரு மைல $நற்.276.08
வாங்கு அைமப் பழுனிய நறவு உண்டு $நற்.276.09
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) குரைவயும் கண்ேட
$நற்.276.10

ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) வாழி-தும்பி இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$நற்.277.01
படுகதில் அம்ம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நினக்கு உைரத்ெதன $நற்.277.02
ெமய்ேய கருைம அன்றியும் ெசவ்வன் $நற்.277.03
அறிவும் கrேதா-அறனிேலாய் நினக்ேக $நற்.277.04
மைன உறக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாண்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $நற்.277.05
நுண் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலித் தாெதாடு ெபாதுளிய $நற்.277.06
தாறு படு பீரம்_ெப.(பீரம்_ெப.) ஊதி ேவறுபட $நற்.277.07
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) இன்ைமயின் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஊதாய்
$நற்.277.08
சிறு குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பறைவக்கு ஓடி விைரவுடன் $நற்.277.09
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெநகிழ் ெசய்ததன் பயேனா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
இல $நற்.277.10
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) இறந்ேதாக்கு $நற்.277.11
என் நிைல உைரயாய் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வரேவ $நற்.277.12
படு காழ் நாறிய பராஅைரப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நற்.278.1
அடு மரல் ெமாக்குளின் அரும்பு வாய்
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.278.2
ெபான்னின் அன்ன தாது_ெப.(தாது_ெப.) படு பல் மல $நற்.278.3
சூடுந ெதாடுத்த மிச்சில் ேகாடுெதாறும் $நற்.278.4

ெநய் கனி பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவைன
$நற்.278.5
இனி அறிந்திசிேன ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.278.6
கழிச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைணக் கால் அத்திr $நற்.278.7
குளம்பினும் ேசயிறா ஒடுங்கின $நற்.278.8
ேகாைதயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஊைத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணேல $நற்.278.9
ேவம்பின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழம் முைணஇ இருப்ைபத் $நற்.279.01
ேதம் பால் ெசற்ற தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பழம்
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.279.02
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) பனி
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.)
சிைனெதாறும் $நற்.279.03
ெநய் ேதாய் திrயின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சித உைறப்ப $நற்.279.04
நாட் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேகழ் ஏற்ைறெயாடு $நற்.279.05
ெபாருத யாைனப் புட் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஏய்ப்ப $நற்.279.06
பசிப் பிடி உைதத்த ஓைமச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர $நற்.279.07
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) காய் அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.)
இைமக்கும் அத்தத்து $நற்.279.08
அத உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசயினெகால்ேலா-ததவாய்ச் $நற்.279.09
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கழ இய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $நற்.279.10

பிறருைழக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ஆயிைழ
அடிேய $நற்.279.11
ெகாக்கினுக்கு ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பழம் ெகாக்கின் $நற்.280.01
கூம்பு நிைல அன்ன முைகய ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $நற்.280.02
தூங்கு நக் குட்டத்து துடுெமன
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$நற்.280.03
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
தண்டாப் பரத்தைம $நற்.280.04
புலவாய் என்றி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) புலேவன் $நற்.280.05
பழன யாைமப் பாசைடப் புறத்து $நற்.280.06
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) சுr நந்து
உைடக்கும் $நற்.280.07
ெதான்று முதி ேவளி குன்றூ அன்ன என் $நற்.280.08
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயரும் $நற்.280.09
ைகதூவு இன்ைமயின் எய்தாமாேற $நற்.280.10
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $நற்.281.01
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன தளிெயாடு
தூங்கி $நற்.281.02
ெவல் ேபாச் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) கழாஅக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.281.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைக மிகு பலிக் ெகாைடேயாடு உகுக்கும் $நற்.281.04
அடங்காச் ெசான்றி அம் பல் யாண_ெப.(யாண_ெப.) $நற்.281.05

விடக்குைடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசாறு உள்ளுவன இருப்ப
$நற்.281.06
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அைமந்து
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.281.07
தாம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உைழயராகவும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $நற்.281.08
பனிக் கடுைமயின் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அழுங்கி $நற்.281.09
துஞ்சாம் ஆகலும் அறிேவா $நற்.281.10
அன்பில ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர
$நற்.281.11
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அைம ெசறிப்பின் இலங்கு வைள
ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.282.1
ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.282.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சாய பட மலி அரு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.282.3
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) தந்தைம
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணத்த_குைற.எச்.(உணத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.282.4
அணங்குறு கழங்கின் முது வாய் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $நற்.282.5
கிளவியின் தணியின்_நி.எச்.(தணி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்றுமன்-சாரல்
$நற்.282.6
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சுடு கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) உவல்
சுடு கமழ் புைக $நற்.282.7

ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மங்குலின்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.282.8
நாடு ெகழு ெவற்பெனாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாடேப $நற்.282.9
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கழிக் குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.283.1
கண் ேந ஒப்பின கமழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
$நற்.283.2
அகல் வrச் சிறு மைன அணியும் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$நற்.283.3
வல்ேலா ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.283.4
இன்ைன ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தகுேமா-ஓங்கு திைர
$நற்.283.5
முந்ந மீ மிைசப் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெதாழத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.283.6
ஏமுற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடrனும்
$நற்.283.7
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) சான்ற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால்
நயந்ேதாக்ேக $நற்.283.8
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழ்பு இருண்ட கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேபாதின்
$நற்.284.01

நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்ப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண் $நற்.284.02
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிணிக்ெகாண்டநூள்வயின்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $நற்.284.03
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) தகம் ெசல்வாம் என்னும் $நற்.284.04
ெசய்விைன முடியாது எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.284.05
எய்யாைமேயாடு இளிவு தைலத்தரும் என $நற்.284.06
உறுதி தூக்காத் தூங்கி அறிேவ $நற்.284.07
சிறிது நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விைரயல் என்னும் ஆயிைட $நற்.284.08
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மாறு பற்றிய $நற்.284.09
ேதய்புrப் பழங் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ேபால $நற்.284.10
வவதுெகால்

என் வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உடம்ேப $நற்.284.11
அரவு இைர ேதரும் ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$நற்.285.01
இரவின் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றியும்-உரவுக்
கைண $நற்.285.02
வன் ைகக் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வணக்கி $நற்.285.03
உளமிைசத் தவித்த முளவுமான் ஏற்ைறெயாடு $நற்.285.04
மைனவாய் ஞமலி ஒருங்கு புைட ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.285.05
ேவட்டு வலம் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன்
காட்ட $நற்.285.06

நடு காற் குரம்ைபத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குடிவயிற்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.285.07
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) நமக்ேக $நற்.285.08
நன்றால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்றும் $நற்.285.09
அயேலா அம்பலின் அகலான் $நற்.285.10
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தாேன $நற்.285.11
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குைழ உைட வாய்த்தன்ன
$நற்.286.1
அத்தக் குமிழின் ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr $நற்.286.2
கல் அைற வrக்கும் புல்ெலன் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $நற்.286.3
ெசன்ேறாமன்ற ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) என்
உயி என $நற்.286.4
புைன இைழ ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மி
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து $நற்.286.5
இைனதல் ஆன்றிசின்-ஆயிைழ நிைனயின் $நற்.286.6
நட்டநூ ஆக்கம் ேவண்டியும் ஒட்டிய $நற்.286.7
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரற்கும் $நற்.286.8
அன்ேறா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறேம $நற்.286.9
விசும்பு உறழ் புrைச ெவம்ப
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.287.01

ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) புறத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.287.02
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எயிலுைடேயா உைடயம் என்னும் $நற்.287.03
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக மறவன் ேபால-ெகாடுங் கழிப் $நற்.287.04
பாசைட ெநய்தற் பனி நச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $நற்.287.05
நாம முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) நடுங்கு பைக அஞ்சான் $நற்.287.06
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபருைமயின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ைற $நற்.287.07
அருகாது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவன்கண்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $நற்.287.08
நள்ெளன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலி ேகட்ெடாறும்
$நற்.287.09
ேத மணித் ெதள் இைசெகால் என $நற்.287.10
ஊ மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுேவ $நற்.287.11
அருவி ஆக்கும் அணங்குைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு
$நற்.288.01
ஞாங்க இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உண இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைனப் $நற்.288.02
பீலி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ெபைடேயாடு ஆலும் $நற்.288.03
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) பிrவின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.288.04
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
கண்டு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.288.05

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முது ெபண்டிெராடுெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) முன் நிறஇ
$நற்.288.06
கட்டின் ேகட்கும்_ஆயின் ெவற்பில் $நற்.288.07
ஏனற் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைனப் பால் ஆ
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குரற் $நற்.288.08
சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிகம் ெசன்றும் இந் $நற்.288.09
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அணங்கிற்று என்னும்ெகால்
அதுேவ $நற்.288.10
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.289.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புைடெபயவதாயினும் கூறிய $நற்.289.2
ெசால் புைடெபயதேலா இலேர வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $நற்.289.3
நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசறிதக இருளி $நற்.289.4
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.289.5
கா ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உைழயதுேவ
ஆயிைட $நற்.289.6
ெகால்ைலக் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) எல்லி மாட்டிய $நற்.289.7
ெபரு மர ஒடியல் ேபால $நற்.289.8
அருள் இேலன் அம்ம அளிேயன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$நற்.289.9
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
சூடு தரு புதுப் பூக் $நற்.290.1

கன்றுைடப் புனிற்றா தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மிச்சில் $நற்.290.2
ஓய்நைட முது பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஆரும் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $நற்.290.3
ெதாடபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெவஃகிைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் ெசால் $நற்.290.4
ெகாள்ளல்மாேதா முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்ேறாேய $நற்.290.5
நேய ெபரு நலத்ைதேய அவேன $நற்.290.6
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நடு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.290.7
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.290.8
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என ெமாழிப மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என்னாேர.
$நற்.290.9
ந ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாறிய ெசறி ேசற்று
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $நற்.291.1
ெநய்த் தைலக் ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனக்
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $நற்.291.2
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ஏறி அைரச $நற்.291.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பைடத் ெதாகுதியின் இலங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.291.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபௗவ நத்
துைறவற்கு நயும் $நற்.291.5
கண்டாங்கு உைரயாய் ெகாண்ேமா-பாண $நற்.291.6

மா இரு முள்ளூ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மா
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.291.7
எல்லித் தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) இன நிைரப் $நற்.291.8
பல் ஆன் கிழவrன் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நலேன $நற்.291.9
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரத்து அலங்கு சிைன
வலந்த $நற்.292.1
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) ேகழ் இைலய நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெகாடித்
தமாலம் $நற்.292.2
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாள்பவ வாங்குபு பrயும்
$நற்.292.3
யாண_ெப.(யாண_ெப.) ைவப்பின் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்னாய்
$நற்.292.4
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெபாரக் கைரந்த கயவாய்க் குண்டு கைர $நற்.292.5
ஒளிறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) பளிங்ெகாடு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மின்னும்
$நற்.292.6
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கற் கான்யாற்று அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுழி
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.292.7
கராஅம் ேபணாய் இரவrன் $நற்.292.8
வாேழன்-ஐய ைம கூ பனிேய $நற்.292.9
மணிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சித் ெதrயல்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.293.1
பலிக் கள் ஆ ைகப் பா முது குயவன் $நற்.293.2
இடு பலி நுவலும் அகன்தைல மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $நற்.293.3
விழவுத் தைலக்ெகாண்ட பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூப் $நற்.293.4

பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) காண்ெதாறும் எம்ேபால்
$நற்.293.5
ெபரு விதுப்புறுகமாேதா-எம் இற் $நற்.293.6
ெபாம்மல் ஓதிையத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமாழிக்
ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.293.7
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலித்த $நற்.293.8
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) காைளைய
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாேய $நற்.293.9
தயும் வளியும் விசும்பு பயந்தாங்கு $நற்.294.1
ேநாயும் இன்பமும் ஆகின்றுமாேதா $நற்.294.2
மாயம் அன்று ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவய் பயின்று $நற்.294.3
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரு வைரஅகம்ெதாறும் $நற்.294.4
ெதான்று உைற துப்ெபாடு முரண் மிகச் சிைனஇக் $நற்.294.5
ெகான்ற யாைனக் ேகாடு கண்டன்ன $நற்.294.6
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புைடக் ெகாழு முைக
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.294.7
சிலம்புடன் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.294.8
இலங்கு மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.294.9
முrந்த சிலம்பின் ெநrந்த வள்ளியின் $நற்.295.1
புறன் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிவரும் தாழ்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.295.2

ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
$நற்.295.3
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அயந்தனள் காப்ேப எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$நற்.295.4
ேவறு பல் நாட்டுக் கால் தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.295.5
பல விைன நாவாய்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $நற்.295.6
கலி மைடக் கள்ளின் சாடி அன்ன எம் $நற்.295.7
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இற்கைட ஒழியச் $நற்.295.8
ேசறும் வாழிேயா முதிகம் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $நற்.295.9
என் ஆவதுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $நற்.296.1
விைன வல் யாைனப் புக_ெப.(புக_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.296.2
ெபான் ெசய் ஓைடப் புைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.296.3
புழற் காய்க் ெகான்ைறக் ேகாடு அணி ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இண $நற்.296.4
ஏ கல் மீ மிைச ேமதக மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.296.5
பிrந்ேதா இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
காைலயும் $நற்.296.6
விைனேய நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளெமாடு துைனஇச் $நற்.296.7

ெசல்ப என்ப காதல_ெப.(காதல_ெப.) $நற்.296.8
ஒழிதும் என்ப நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) பட
உழந்ேத $நற்.296.9
ெபான் ெசய் வள்ளத்துப் பால் கிழக்கு இருப்ப $நற்.297.01
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒளி எறியச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ஒதுங்காய் $நற்.297.02
பல் மாண் ேசக்ைகப் பைக ெகாள
நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.) $நற்.297.03
மகிழா ேநாக்கம் மகிழ்ந்தைன ேபான்றைன $நற்.297.04
எவன்ெகால் என்று நிைனக்கலும் நிைனத்திைல $நற்.297.05
நின்னுள் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrேத $நற்.297.06
சித நைன முைணஇய_ெப.எச்.(முைண_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித
கால் வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) $நற்.297.07
முதி கறி யாப்பின் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.297.08
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபற்றைம $நற்.297.09
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உறுகுவள்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நற்.297.10
ஐயம் இன்றிக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கவவினேள $நற்.297.11
வம்ப மாக்கள் வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.298.01
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைண ெதாடுத்த ெசயி ேநாக்கு
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $நற்.298.02
மடி வாய்த் தண்ணுைமத் தழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ட $நற்.298.03

எருைவச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) கிைளவயிற்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.298.04
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) அஞ்சுவரு
நனந்தைலப் $நற்.298.05
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) உள்ளியும் மற்றுஇவள் $நற்.298.06
கரும்புைடப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேநாக்கியும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $நற்.298.07
பற்றாய்-வாழி எம் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
தாப் $நற்.298.08
ெபாற்ேறச் ெசழியன் கூடல் ஆங்கண் $நற்.298.09
ஒருைம ெசப்பிய அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) முைக
$நற்.298.10
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாது
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.298.11
ெபரு மைல தழ இயும் ேநாக்கு இையயுேமாமற்ேற $நற்.298.12
உரு ெகழு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைட ேகாடு அன்ன $நற்.299.1
தத பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைழ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ $நற்.299.2
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தூக்கலின் நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.) $நற்.299.3
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைழ மகளி_ெப.) வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
தாஅம் $நற்.299.4
காம_ெப.(காம_ெப.) சிறுகுடி புலம்பினும் அவகாண் $நற்.299.5

நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இலம்
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிதும் மன்ேனா $நற்.299.6
வில் எறி பஞ்சி ேபால மல்கு திைர $நற்.299.7
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபாரு வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) பிசி ெபாங்கும்
$நற்.299.8
நளி கடற் ேசப்பெனாடு நகாஅ ஊங்ேக $நற்.299.9
சுடத் ெதாடிக் ேகாமகள் சினந்ெதன அதன் எதி $நற்.300.01
மடத் தைக ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ைகெதாழுதாஅங்கு $நற்.300.02
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $நற்.300.03
தாமைரக்கு இைறஞ்சும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $நற்.300.04
சிறு வைள விைல_ெப.(விைல_ெப.) எனப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேத
பண்ணி எம் $நற்.300.05
முன் கைட நிறஇச் ெசன்றிசிேனாேன $நற்.300.06
நயும் ேதெராடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபதல்
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.300.07
ெநய் வாந்தன்ன துய் அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) நரம்பின் $நற்.300.08
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ஒக்கல்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புண் $நற்.300.09
ஏஎ தழும்பன் ஊணூ ஆங்கண் $நற்.300.10
பிச்ைச சூழ் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால எம்
$நற்.300.11
அட்டில் ஓைல ெதாட்டைன நின்ேம $நற்.300.12
நள் மைலக் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாற் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) $நற்.301.1

நாள்மல புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சுைன $நற்.301.2
மல பிைணத்தன்ன மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைழக் கண் $நற்.301.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஓரன்ன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாக் $நற்.301.4
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓரன்ன கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $நற்.301.5
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன வனப்பினள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என $நற்.301.6
காம_ெப.(காம_ெப.) ெநஞ்செமாடு பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.301.7
யாய் மறப்பு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.301.8
ேதம் மறப்பு அறியாக் கமழ் கூந்தலேள $நற்.301.9
இைழ அணி மகளிrன் விைழதகப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.302.01
நடு சுr இணர சுட வக்
 ெகான்ைறக் $நற்.302.02
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின் பூத்தஆயினும் நன்றும் $நற்.302.03
வரு மைழக்கு எதிrய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) $நற்.302.04
நைர நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இணத் ெதறுழ் வ $நற்.302.05

தாஅம் ேதரலெகால்ேலா-ேசய் நாட்டு $நற்.302.06
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உைதத்து
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிழ் கண் இடு நறு
$நற்.302.07

ெவளிறு இல் காழ ேவலம் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.302.08
பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.) முது ெநறி
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.302.09
வழங்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) இறந்திசிேனாேர
$நற்.302.10
ஒலி அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கி
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) $நற்.303.01
நள்ெளன $நற்.303.02
கலி ெகழு பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) துயில் மடிந்தன்ேற $நற்.303.03
ெதான்று உைற கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பராைர $நற்.303.04
மன்றப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) வாங்கு மடற் குடம்ைபத் $நற்.303.05
துைண புண அன்றில் உயவுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ெடாறும் $நற்.303.06
துஞ்சாக் கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) துய அடச் சாஅய்
$நற்.303.07
நம்வயின் வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்னுதல் என்பது $நற்.303.08
உண்டுெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$நற்.303.09
வன் ைகப் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) இட்ட ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால்
$நற்.303.10
ெகாடு முடி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) பrயப்
ேபாக்கி $நற்.303.11

கடு முரண் எறி சுறா
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.303.12
ெநடுநச் ேசப்பன்தன் ெநஞ்சத்தாேன $நற்.303.13
வாரல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைனப் புலவுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மாந்தி $நற்.304.01
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) வைரய கிைளஉடன்
குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.304.02
வளி_ெப.(வளி_ெப.) எறி வயிrன் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) விளி பயிற்றும் $நற்.304.03
நளி இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிலம்பின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.304.04
புணrன் புணருமா எழிேல பிrயின் $நற்.304.05
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிைட ெபான்னின் மாைம சாய என் $நற்.304.06
அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சிைதக்குமா பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) அதனால்
$நற்.304.07
அசுணம் ெகால்பவ ைக ேபால் நன்றும் $நற்.304.08
இன்பமும் துன்பமும் உைடத்ேத $நற்.304.09
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.)
விறேலான் மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.304.10
வr அணி பந்தும் வாடிய வயைலயும் $நற்.305.01
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அடி அன்ன மாக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநாச்சியும்
$நற்.305.02
கடியுைட வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக காண் வரத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.305.03
தமிேய கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டைலயும்
ெதறுவர $நற்.305.04

ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகின்ேற-மகைள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.305.05
எr சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்த_ெப.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைல இல் அம் சிைன
$நற்.305.06
வrப் புறப் புறவின் புலம்பு ெகாள் ெதள் விளி $நற்.305.07
உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அவி அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.)
அமப்பனள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.305.08
இலங்கு இைல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விடைலைய $நற்.305.09
விலங்கு மைல ஆ இைட நலியும்ெகால் எனேவ $நற்.305.10
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைன ைபபயச் $நற்.306.01
சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிதல் பிறக்கு யாவணேதா $நற்.306.02
குளி படு ைகயள் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $நற்.306.03
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமல்லக் $நற்.306.04
ெகாயல் ெதாடங்கினேர கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $நற்.306.05
சூற் ெபாைற இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) $நற்.306.06
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்பத் ெதறுவர $நற்.306.07
ைபதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைல காண ைவகல் $நற்.306.08
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வருவதுெகால்ேலா-தம் ெசால் $நற்.306.09
ெசறி ேதாட்டு எல் வைளக் குறுமகள் $நற்.306.10

சிறு புனத்து அல்கிய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புற நிைலேய $நற்.306.11
கவ பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத மணியும்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.307.01
ெபய பட இயங்கிய இைளயரும் ஒலிப்ப $நற்.307.02
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இைடப் ேப அணிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.307.03
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பாராட்டிய $நற்.307.04
வருேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வா மணற்_ெப.(மணல்_ெப.)
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $நற்.307.05
இைற பட வாங்கிய முழவுமுதற் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நற்.307.06
மா அைர மைறகம் வம்மதி-பானாள் $நற்.307.07
பூ விr கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புண குறி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$நற்.307.08
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காணா $நற்.307.09
அல்லல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
காண்கம்_வி.மு.(காண்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) சிறிேத $நற்.307.10
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைரவுற்ற அரவம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.308.01
மல ஏ உண்கண் பனி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஆயிைழ
$நற்.308.02
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தற் கைரயவும் நாணினள் வருேவாள் $நற்.308.03

ேவண்டாைமயின் ெமன்ெமல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.308.04
வினவலும் தைகத்தலும் ெசல்லாள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.308.05
ெவறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைனப் $நற்.308.06
ெபாறி அழி பாைவயின் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடிது நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.308.07
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அைடதந்ேதாேள அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கண்டு $நற்.308.08
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெசய்ைக ந படு
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $நற்.308.09
ெபரு மைழப் ெபயற்கு ஏற்றாங்கு எம் $நற்.308.10
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மலி ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்தன்ேற $நற்.308.11
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும் வாடிய
வrயும் $நற்.309.1
தளி வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் நிறனும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.309.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்தன்று_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) துய என அன்பின் $நற்.309.3
ஆழல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வாைழக் $நற்.309.4
ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அகல் இைலத் தளி தைலக் கலாவும் $நற்.309.5
ெபரு மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) நமக்ேக $நற்.309.6

விழுமமாக அறியுந இன்று என $நற்.309.7
கூறுைவமன்ேனா நேய $நற்.309.8
ேதறுவன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவருைட நட்ேப $நற்.309.9
விளக்கின் அன்ன சுட விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$நற்.310.01
களிற்றுச் ெசவி அன்ன பாசைட தயங்க $நற்.310.02
உண்துைற மகளி_ெப.) இrய குண்டு ந $நற்.310.03
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊரற்கு நாைள
$நற்.310.04
மகட் ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) எதிந்த மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு ெபண்ேட
$நற்.310.05
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவின் உைலந்த
குறு ெமாழி $நற்.310.06
உடன்பட்டு ஓராத் தாயெராடு ஒழிபுடன் $நற்.310.07
ெசால்லைலெகால்ேலா நேய-வல்ைல $நற்.310.08
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெபறு வல்சிப் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ைகயைத
$நற்.310.09
வள் உயித் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ேபால $நற்.310.10
உள் யாதும் இல்லது ஓ ேபாைவஅம் ெசால்ேல $நற்.310.11
ெபயிேன விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மான் உைளயின் ெவறுப்பத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.311.01
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதி ெநல்லின் யாணரஃேத $நற்.311.02
வறப்பின் மா ந முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) தாஅய்ச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.311.03

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ெசறுவின் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உப்பு
விைளயும் $நற்.311.04
அழியா_எதி.ம.ெப.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூதூ நன்ேற $நற்.311.05
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சுடு புைக மறுகினுள்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.311.06
சிறு வ ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)

துைறயுமா இனிேத $நற்.311.07
ஒன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கானலது பழிேய
$நற்.311.08
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மலத்
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.311.09
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிப் பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) ஊத
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.311.10
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத இன் ஒலி ேகட்டேலா அrேத $நற்.311.11
ேநாேகா யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேநாம் என்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.312.1
பனிப் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) அம் குைழ வருட
$நற்.312.2
சிைற குவிந்திருந்த ைபதல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $நற்.312.3
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேவட்டுவன் காழ் கைளந்தருள $நற்.312.4
மாr_ெப.(மாr.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) $நற்.312.5
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைழயம் ஆகவும் தாேன
$நற்.312.6

எதித்த தித்தி முற்றா முைலயள்_குறி.வி.மு.(முைல_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
$நற்.312.7
ேகாைடத் திங்களும் பனிப்ேபாள் $நற்.312.8
வாைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பனிக்கு என்னள்ெகால் எனேவ
$நற்.312.9
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உறு புதுப் பூ $நற்.313.01
ெபான் ெசய் கம்மியன் ைகவிைன
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.313.02
தைக வனப்புற்ற கண்ணழி கட்டழித்து $நற்.313.03
ஒலி பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அணி ெபறப் புைனஇ $நற்.313.04
காண்டற் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைகம்மிக கடீஇயாற்கு $நற்.313.05
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவம்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.313.06
கமழ் குைல அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நயவருஞ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.313.07
கூதள நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊவயின் $நற்.313.08
மீ ள்குவம் ேபாலத் ேதான்றும்-ேதாடு
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.313.09
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா $நற்.313.10
ெகாய்பதம் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கூஉம் திைனேய $நற்.313.11
முதிந்ேதா இளைம அழிந்தும் எய்தா $நற்.314.01
வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைக அளவு அறிஞரும் இல்ைல $நற்.314.02

மாrப் பித்திகத்து ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr $நற்.314.03
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) காழ் ஆரெமாடு
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $நற்.314.04
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாறிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்ைம அம்
புகப்பின் $நற்.314.05
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெஞமுங்கப் புல்லிக் $நற்.314.06
கழிவதாக கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) என்று $நற்.314.07
தாம் ெமாழி வன்ைமயின் ெபாய்த்தன
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) $நற்.314.08
ெநாடி விடுவன்ன காய் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) $நற்.314.09
அலங்கல்_அம் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஏறி புலம்பு ெகாள் $நற்.314.10
புன் புறா வழ்
 ெபைடப் பயிரும் $நற்.314.11
என்றூழ் நளிைடச் ெசன்றிசிேனாேர $நற்.314.12
ஈண்டு ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதய்வத்து-யாண்டு பல கழிந்ெதன
$நற்.315.01
பாத் துைறப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) அைலத்தலின் புைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.315.02
மூத்து விைன ேபாகிய முr வாய் அம்பி $நற்.315.03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எருது_ெப.(எருது_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ைவத்ெதன உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) $நற்.315.04
புல்லுைடக் காவில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) விட்டாங்கு $நற்.315.05
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புைக ெகாடாஅ சிறு வ 
$நற்.315.06

ஞாழெலாடு ெகழ இய புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம் ெகாழு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $நற்.315.07
முழவு முதற் பிணிக்கும் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நன்றும்
$நற்.315.08
விழுமிதின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) ெநாவ்விதின் $நற்.315.09
தவறும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறியாய்_ஆயின் எம் ேபால் $நற்.315.10
ெஞகிழ்_ஏவ.(ெஞகிழ்_வி.+ண_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கலுழ்ந்த
கண்ண $நற்.315.11
மல தய்ந்தைனய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நயந்ேதாேர $நற்.315.12
மடவது அம்ம மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
$நற்.316.01
மலrன் ெமௗவல் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வரக் காட்டி $நற்.316.02
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஏ உண்கண் கனங்குைழ
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.316.03
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஏ ெபாழுதின் ஏய்தருேவம் என $நற்.316.04
கண் அகன் விசும்பின் மதி என
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.316.05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நவிச்
ெசன்ேறா_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) தம் நைச $நற்.316.06
வாய்த்து வரல் வாரா அளைவ அத்தக் $நற்.316.07
கல் மிைச அடுக்கம் புைதயக் கால் வழ்த்து_ஏவ.(வ

ழ்த்து_வி.)

$நற்.316.08
தளி தரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.316.09
விளி இைசத்தன்றால் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இடத்தாேன $நற்.316.10

நடு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிலம்பின் பிடிெயாடு
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.317.01
பூம் ெபாறி ஒருத்தல் ஏந்து ைக
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.317.02
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாங்கிய நடு குரற்
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) திைன $நற்.317.03
பவளச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.317.04
உய வைர நாட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நற்.317.05
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அறிகுவள்_ஆயின் பனி
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.317.06
என் ஆகுவெகால்தாேன-எந்ைத $நற்.317.07
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைரச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
சுைன ஆடி $நற்.317.08
ஆயெமாடு குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $நற்.317.09
மா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மா மல புைரஇய கண்ேண $நற்.317.10
நிைனத்தலும் நிைனதிேரா-ஐய அன்று நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $நற்.318.1
பைணத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஓைமப் படு சிைன
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.318.2
ெபாருந்தாப் புக_ெப.(புக_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இருந்தெனமாக
$நற்.318.3

நடுக்கம் ெசய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணுவழித் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.318.4
ஒடித்து மிைசக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$நற்.318.5
ெபாறி படு தடக்ைக சுருக்கி பிறிது ஓ $நற்.318.6
ஆறு இைடயிட்ட அளைவக்கு ேவறு
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.318.7
என்றூழ் விட_ெப.(விட_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சிலம்ப $நற்.318.8
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப் பிடி
புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரேல $நற்.318.9
ஓதமும் ஒலி ஓவின்ேற ஊைதயும் $நற்.319.01
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உள கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) தவ்ெவன்றன்ேற $நற்.319.02
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி மூதூ அகல் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெதருவில் $நற்.319.03
கூைகச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) குராேலாடு ஏறி $நற்.319.04
ஆ இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சதுக்கத்து அஞ்சுவரக் குழறும் $நற்.319.05
அணங்கு கால் கிளரும் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.319.06
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆய் வனப்பின்
$நற்.319.07
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மிகு குறுமகள் $நற்.319.08
சுணங்கு அணி வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) முயங்கல் உள்ளி $நற்.319.09

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கண்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதும்
$நற்.319.10
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கண் துஞ்ேசன் யாதுெகால் நிைலேய $நற்.319.11
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று $நற்.320.01
எவன் குறித்தனள்ெகால் என்றி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$நற்.320.02
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமரும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெதருவின் $நற்.320.03
இைளேயாள் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனத்தற்கு
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $நற்.320.04
ஓrக் ெகான்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெதருவில் $நற்.320.05
காr புக்க ேநரா_ெப.(ேநரா_ெப.) புலம்ேபால் $நற்.320.06
கல்ெலன்றன்றால் ஊேர அதற்ெகாண்டு $நற்.320.07
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாட்டி ஆய்ெதாடி $நற்.320.08
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மகளி_ெப.) $நற்.320.09
விழுமாந்தன தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத $நற்.320.10
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலப் புறவின் புன் மயிப் புருைவ_ெப.(புருைவ_ெப.)
$நற்.321.01
பாடு இன் ெதள் மணித் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) தைலப்ெபயர $நற்.321.02
கான முல்ைலக் கய வாய் அலr $நற்.321.03
பாப்பன_ெப.அ.(பாப்பனன்_ெப.) மகளி_ெப.) சாரற் புறத்து
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.321.04

கல் சுட ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி மாய்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.321.05
புல்ெலன் வறு மைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $நற்.321.06
வருந்தும்ெகால்ேலா திருந்துஇைழ அrைவ $நற்.321.07
வல்ைலக் கடவுமதி ேதேர ெசன்றிக $நற்.321.08
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அவிழ் குறும்ெபாைற பயிற்ற $நற்.321.09
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலி மூதூ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேதான்றும்ேம
$நற்.321.10
ஆங்கனம் தணிகுவதுஆயின் யாங்கும் $நற்.322.01
இதனின் ெகாடியது பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல $நற்.322.02
வாய்ெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேவய்
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.322.03
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறித்தன்ன பிணங்கு
அrல் விட_ெப.(விட_ெப.) முைக $நற்.322.04
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தின் பிணவின் உயங்கு பசி கைளஇய $நற்.322.05
ஆள் இயங்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புைழ ஒற்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வrக் $நற்.322.06
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஒடுங்கும்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.322.07
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.)
உrதினின் ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.322.08
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசந்த பட மலி அரு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.322.09

அணங்கு என உணரக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $நற்.322.10
இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கறங்கப் பாடி $நற்.322.11
பல் மல சிதறிப் பரவுறு பலிக்ேக $நற்.322.12
ஓங்கித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கள் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $நற்.323.01
நடுவணதுேவெதய்ய-மடவரல் $நற்.323.02
ஆயமும் யானும்
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அவணம்
$நற்.323.03
ஆய நட்பின் மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஒழிந்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$நற்.323.04
கிைளைம ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைள
ஆ முன்ைக $நற்.323.05
நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
சிறுகுடிப் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) $நற்.323.06
புலி_ெப.(புலி_ெப.) வrபு எக்கப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.323.07
மலி தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதேனாடு ஒன்றி
$நற்.323.08
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி இன் இைச
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதத் $நற்.323.09
ெதr மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகட்டலும் அrேத $நற்.323.10
வரும் ஆறு ஈது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) மறவாதேம $நற்.323.11

அந்ேதா தாேன அளியள் தாேய $நற்.324.1
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி அவலெமாடு என்
ஆகுவள்ெகால் $நற்.324.2
ெபான் ேபால் ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட.ஒரு.)
$நற்.324. 3
ேகாடு முற்று யாைன_ெப.(யைன_ெப.) காடுடன் நிைறதர $நற்.324.4
ெநய் பட்டன்ன ேநான் காழ் எஃகின் $நற்.324.5
ெசல்வத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இடனுைட வைரப்பின் $நற்.324.6
ஆடு பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) உருட்டுநள் ேபால ஓடி $நற்.324.7
அம் சில் ஓதி இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உறும் $நற்.324.8
பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி நைடபயிற்றும்ேம $நற்.324.9
கவிதைல எண்கின் பரூஉ மயி_ெப.(மயி_ெப.) ஏற்ைற $நற்.325.1
இைர ேத ேவட்ைகயின் இரவில் ேபாகி $நற்.325.2
நடு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிதைலத்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.325.3
அர வாழ் புற்றம்_ெப.(புற்றம்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒய்ெயன $நற்.325.4
முர வாய் வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) இடப்ப
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.325.5
ஊக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று-இவள் $நற்.325.6
பூப்ேபால் உண்கண் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.325.7

வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந வாரக் கண்டும் $நற்.325.8
தகுேமா ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தவிக_வியங்.வி.மு.(தவி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெசலேவ $நற்.325.9
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சுைளப் பலவின் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு
கவாஅன் $நற்.326.01
ெசழுங் ேகாள் வாங்கிய மாச் சிைனக் ெகாக்கினம் $நற்.326.02
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குைட நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) தாங்கல்ெசல்லாது
$நற்.326.03
துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி தும்மும் நாட $நற்.326.04
நினக்கும் உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) நாணுவல்இவட்ேக $நற்.326.05
நுண் ெகாடிப் பீரத்து_ெப.(பீரம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊழ் உறு பூ எனப் $நற்.326.06
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேனா பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.326.07
அr அம வனப்பின் எம் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நண்ண $நற்.326.08
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எனும் உணராவாகி $நற்.326.09
மல என மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரூஉம்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) கண்ேண $நற்.326.10
நாடல் சான்ேறா நம்புதல் பழி எனின் $நற்.327.1
பாடு இல கலுழும் கண்ெணாடு சாஅய்ச் $நற்.327.2
சாதலும் இனிேத-காதல்_அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.327.3
அந் நிைல அல்லஆயினும் சான்ேறா $நற்.327.4

கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) நிைல குன்றலும் இல என்று உடன்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.327.5
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) கூறுவது உண்டு என நிைலஇய $நற்.327.6
தாயம் ஆகலும் உrத்ேத-ேபாது அவிழ் $நற்.327.7
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானற் $நற்.327.8
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.327.9
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) கீ ழ்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேமல்
தூங்கி $நற்.328.01
சிற்சில வித்திப் பற்பல
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.328.02
திைன கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.328.03
பிறப்பு ஓரன்ைம
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
அதனால் $நற்.328.04
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இனி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.328.05
சிறு பல் கருவித்து ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலன்
ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $நற்.328.06
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தைலக புனேன இனிேய $நற்.328.07
எண் பிழி ெநய்ெயாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கிழி ேவண்டாது $நற்.328.08

சாந்து தைலக்ெகாண்ட ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நற்.328.09
விலங்கு மைல அடுக்கத்தானும் $நற்.328.10
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபறு விறலி ஆடும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர
$நற்.328.11
வைரயா நயவின நிைரயம் ேபணா $நற்.329.01
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றுத்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்களின் அடு பிணன்
$நற்.329.02
இடு முைட மருங்கில் ெதாடும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறாஅது $நற்.329.03
புனிற்று நிைர கதித்த ெபாறிய முது பாறு $நற்.329.04
இறகு புைடத்து இற்ற பைறப் புன் தூவி $நற்.329.05
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைணச் ெசறித்த வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) $நற்.329.06
ஆடு ெகாள் ெநஞ்சேமாடு அத
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.329.07
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
இறந்தன_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.329.08
அல்கல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உதுக் காண் $நற்.329.09
இரு விசும்பு அதிர மின்னி $நற்.329.10
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்தனேவ $நற்.329.11

தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைமப் பிணச் சுவல்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்து $நற்.330.01
மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைரப் பல் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இrய $நற்.330.02
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
துடுெமனப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.330.03
நாட் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) சிைன $நற்.330.04
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புைன மருதின் இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.330.05
யாண_ெப.(யாண_ெப.) ஊர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாண் இைழ
மகளிைர $நற்.330.06
எம் மைனத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தழ இயினும் அவதம் $நற்.330.07
புன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்ைமேயா அrேத அவரும்
$நற்.330.08
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளிெராடு சிறுவப்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.330.09
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) சான்ற கற்ெபாடு $நற்.330.10
எம் பாடு ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதனினும் அrேத
$நற்.330.11
உவ விைள உப்பின் உழாஅ உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) $நற்.331.01
ஒழுைக உமண வரு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.331.02
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) இட்ட காவற் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $நற்.331.03
புலவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கல் படு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பி $நற்.331.04

மட ேநாக்கு ஆயெமாடு உடன் ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஏறி $நற்.331.05
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) திமில் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) திமில் என $நற்.331.06
வைள ந ேவட்டம் ேபாகிய கிைளஞ $நற்.331.07
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் எண்ணும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடற்
ேசப்ப $நற்.331.08
இனிேதெதய்ய எம் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊ
$நற்.331.09
இனி வrன் தவறும் இல்ைல எைனயதூஉம் $நற்.331.10
பிற-பிற_அ.ெதா.(பிற-பிற_அ.ெதா.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது $நற்.331.11
தம தம அறியாச் ேசrயும் உைடத்ேத $நற்.331.12
இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இஃது என்
எனப்படுேமா $நற்.332.01
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) குறுந ந ேவட்டாங்கு $நற்.332.02
நாளும்நாள் உடன் கவவவும் ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.332.03
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல வழ இய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) எனப் பல் மாண் $நற்.332.04
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆன்றிசின்_ஏவல்.(ஆன்று_வி.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) நேய
விட_ெப.(விட_ெப.) முைக $நற்.332.05
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகழ் வயப்
புலி_ெப.(புலி_ெப.) $நற்.332.06

இைர நைசஇப்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைலமுதல் சிறு ெநறி $நற்.332.07
தைலநாள் அன்ன ேபணலன் பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.332.08
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
காண்ேபற்கு $நற்.332.09
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகும்ேம இலங்கு இைழ ெசறிப்ேப $நற்.332.10
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உலந்து மா விசும்பு
உகந்ெதன $நற்.333.01
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) கவின்
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கல் அதச் சிறு ெநறிப்
$நற்.333.02
பரல் அவல் ஊறல் சிறு ந மருங்கின் $நற்.333.03
பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைனெயாடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாருது
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.333.04
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrய
என்னா உரன் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.333.05
உள் மலி ெநஞ்செமாடு வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.333.06
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருட்கு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) முயக்கு எதிந்து $நற்.333.07
திருந்திைழப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபறுந ேபாலும் $நற்.333.08
நங்குகமாேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அவலம்-ஓங்குமிைச $நற்.333.09
உய புகழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுவப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.333.10

நயவரு குரல பல்லி $நற்.333.11
நள்ெளன் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளுெதாறும் படுேம
$நற்.333.12
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்திச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முகப்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள $நற்.334.1
ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவி ஆடி $நற்.334.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) தூங்கி
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $நற்.334.3
ெவற்பு அணி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ கற்சுைன

உைறப்ப $நற்.334.4
கைலெயாடு திைளக்கும் வைரஅக
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.334.5
மாr_ெப.(மாr.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.334.6
அருவி அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி $நற்.334.7
மின்னு வசி விளக்கத்து வருெமனின் $நற்.334.8
என்ேனா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன் உயி நிைலேய
$நற்.334.9
திங்களும் திகழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏதரும் இமிழ் நப் $நற்.335.01
ெபாங்கு திைரப் புணrயும் பாடு ஓவாேத $நற்.335.02
ஒலி சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதமும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலி புனற்
$நற்.335.03
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
இைலத் தாைழ $நற்.335.04

ேசாறு ெசாr குைடயின் கூம்பு முைக
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.335.05
வளி_ெப.(வளி_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டும்
விளிவு இல் நாற்றெமாடு $நற்.335.06
ைம இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைனமிைசப் ைபதல உயவும் $நற்.335.07
அன்றிலும் என்புற நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்றி $நற்.335.08
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவவின்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் $நற்.335.09
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) உய்யாைம
நின்றன்று_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+உ_பட.ஒரு.)
$நற்.335.10
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபrேத கைளஞேரா இலேர $நற்.335.11
பிணச் சுவற் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ேதால்முைலப் பிணெவாடு $நற்.336.01
கைணக் கால் ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) ைகம்மிகக் கவதலின் $நற்.336.02
கல் அத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புைழ அல்கி
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) $நற்.336.03
வில்லின் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு ஏற்ைற $நற்.336.04
புைன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின்
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) ெகண்டி $நற்.336.05
குடி முைற பகுக்கும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல நாட $நற்.336.06
உரவுச் சின ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.336.07

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல்-அரவின் $நற்.336.08
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அைளப் புற்றம்_ெப.(புற்றம்_ெப.) கா என
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.336.09
இைர ேத எண்கினம் அகழும் $நற்.336.10
வைர ேச சிறு ெநறி வாராதேம $நற்.336.11
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பைடத்த காைல-தைலவ $நற்.337.01
மறந்தனெகால்ேலா சிறந்திசிேனாேர $நற்.337.02
முதிரா ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) எதிrய அதிரல் $நற்.337.03
பராைரப் பாதிrக் குறு மயி_ெப.(மயி_ெப.) மா மல $நற்.337.04
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேமாேராடெமாடு உடன்
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடச்சிய $நற்.337.05
ெசப்பு இடந்தன்ன நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெதாக்கு உடன் $நற்.337.06
அணி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மருள் ஐம் பால் $நற்.337.07
தாழ் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கதுப்பில் ைபெயன முள்கும் $நற்.337.08
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) $நற்.337.09
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற மரபின
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பைடத்ேதாேர $நற்.337.10
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) மைல
மைறந்தன்ேற $நற்.338.01
அடும்பு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) துமிய ஆழி ேபாழ்ந்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $நற்.338.02

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத இன் ஒலி இரவும் ேதான்றா $நற்.338.03
இறப்ப எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல $நற்.338.04
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் என்றி நிைலப்ப
$நற்.338.05
யாங்ஙனம் விடுேமா மற்ேற மால் ெகாள $நற்.338.06
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் இைர
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருந்துபு $நற்.338.07
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.338.08
ஆடு அைரப் ெபண்ைணத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஏறி
$நற்.338.09
ெகாடு வாய்ப் ேபைடக் குடம்ைபச் ேசrய $நற்.338.10
உயி ெசலக் கைடஇப் புண துைணப் $நற்.338.11
பயிதல் ஆனா ைபதல்_அம் குருேக $நற்.338.12
ேதாலாக் காதல_ெப.(காதல_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
அருளா $நற்.339.01
அலவது அன்றுெகால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று நன்றும்
$நற்.339.02
புலரா ெநஞ்செமாடு புதுவ கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.339.03
இருேவம் நந்தும் பருவரல் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $நற்.339.04
அறிந்தனள்ேபாலும் அன்ைன-சிறந்த $நற்.339.05

சீ ெகழு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக வருவனள்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.339.06
ந அைலக் கைலஇய ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இதழ்த் ெதாைடயல் $நற்.339.07
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபதும்ைப
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறஇ $நற்.339.08
மின் ேந ஓதி இவெளாடு நாைள $நற்.339.09
பல் மல கஞலிய ெவறி கமழ் ேவலித் $நற்.339.10
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந மணிச் சுைன ஆடின் $நற்.339.11
என்ேனா மகளிதம் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) என்ேறாேள $நற்.339.12
புல்ேலன் மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலத்தலும்
இல்ேலன் $நற்.340.01
கல்லா யாைனக் கடுந் ேதச் ெசழியன் $நற்.340.02
பைட மாண் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குள மைட ந விட்ெடன $நற்.340.03
கால் அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிrய
கைணக் ேகாட்டு வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $நற்.340.04
அள்ளல்_அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) உள்வாய் ஓடி $நற்.340.05
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உைதத்த புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறத்து $நற்.340.06
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சால் உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) ேகால் புைட மதr
$நற்.340.07
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காற் ெசறுவின் அைணமுதல்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.340.08
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் $நற்.340.09
ேகாள் ேந எல் வைள நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நும்ேம $நற்.340.10

வங்கா வrப் பைறச் சிறு பாடு முைணயின் $நற்.341.01
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாறி அரக்கின் வட்டு நா_ெப.(நா_ெப.) வடிக்கும் $நற்.341.02
விைளயாடு இன் நைக அழுங்கா பால் மடுத்து $நற்.341.03
அைலயா உலைவ ஓச்சி சில கிைளயாக் $நற்.341.04
குன்றக் குறவெனாடு குறு ெநாடி பயிற்றும் $நற்.341.05
துைண நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயள் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $நற்.341.06
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக அரு முைனத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாழிந்ெதன $நற்.341.07
ந இரங்கு அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கூதிெராடு $நற்.341.08
ேவறு புல வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) அைலப்ப $நற்.341.09
துைண இேலம் தமிேயம் பாசைறேயேம $நற்.341.10
மா என மதித்து மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $நற்.342.01
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) என மதித்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத ஏறி
$நற்.342.02
என் வாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழி மாட்ேடன்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நற்.342.03
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேசரா வருேவாக்கு என்றும் $நற்.342.04
அருளல் ேவண்டும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடேயாய் என $நற்.342.05
கண் இனிதாகக் ேகாட்டியும் ேதரலள் $நற்.342.06
யாேன-எல்வைள யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $நற்.342.07

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ நுண்ணிதின்

வrத்த
$நற்.342.08
ெசன்னிச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ேசத்தின் $நற்.342.09
என் எனப் படுேமா என்றலும் உண்ேட $நற்.342.10
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) தாய கல் அதச் சிறு ெநறி $நற்.343.01
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் குடிச் சீறூத் $நற்.343.02
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மறுகின் ஆ புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தண்டும்_ெப.எச்.(தண்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.343.03
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழ்
 இட்ட கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆலத்து
$நற்.343.04
உகு பலி அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாகு விரற்
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $நற்.343.05
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) அந்திக் கிைளவயின்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.343.06
பைடெயாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபயுள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.343.07
இல்ைலெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நத்துறந்து $நற்.343.08
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருட் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ேவண்டிப்
$நற்.343.09
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
காதல_ெப.(காதல_ெப.) ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாட்ேட $நற்.343.10
அணி வைர மருங்கின் ஐது வளந்திட்ட $நற்.344.01
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ேதாட்ட ைம ஆ ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $நற்.344.02

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடித் தடக் ைகயின் தைடஇய
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) $நற்.344.03
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கண்ணினம்_ஆயின்-ஆயிைழ $நற்.344.04
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நிைல இைட
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணரான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைல $நற்.344.05
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நவிய அணி கிள ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $நற்.344.06
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நள் இைடச் சால வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.344.07
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசல்லும்ெகால் தாேன-உய வைரப் $நற்.344.08
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் விடரகம் சிலம்ப
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) $நற்.344.09
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெதாைலத்து உரறும் கடி இடி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெசத்து $நற்.344.10
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன உணங்கல்
ெதாகுக்கும்_ெப.எச்.(ெதாகு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.344.11
இன் கல் யாணத் தம் உைறவின் ஊக்ேக $நற்.344.12
கானற் கண்டல் கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய் $நற்.345.01
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி
உட்பட வழ்ந்ெதன

$நற்.345.02
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $நற்.345.03
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) ஆவித்தன்ன
$நற்.345.04

ெவளிய விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்றும் $நற்.345.05
அளிய ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேபால் $நற்.345.06
சால்பு எதிெகாண்ட ெசம்ைமேயாரும் $நற்.345.07
ேதறா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ைகயறுபு
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.345.08
நடின்று விரும்பா ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.345.09
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மற்று எவேனா ேதய்கமா
ெதளிேவ $நற்.345.10
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குடக்கு ஏபு_வி.எச்.(ஏ_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) இருளி $நற்.346.01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தணி காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நற்.346.02
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) பைக நுவலும் அரு முைன இயவின் $நற்.346.03
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அம்
குடிச் சீ றூ $நற்.346.04
ஆள் இல் மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அல்கு வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆட்ட
$நற்.346.05
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலி
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) இருக்ைக $நற்.346.06
இன்று நக்கைனமன் ேபாலா-என்றும் $நற்.346.07
நிைறயுறு மதியின்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாைறயன்
$நற்.346.08

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெகால்லிச் சிறு
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குளவிக் $நற்.346.09
கடி பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $நற்.346.10
மட மா அrைவ தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.346.11
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமஞ் சூல் மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $நற்.347.01
மாதிர நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புைதயப் பாஅய் $நற்.347.02
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர மிளிர
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
எறிபு $நற்.347.03
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகு
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.347.04
அழி துளி தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில்
புைலயன் $நற்.347.05
ேபழ் வாய்த் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெதாட்டன்ன $நற்.347.06
அருவி இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரு
வைர நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.347.07
ந அன நிைலயன் ேப
அன்பினன்_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) எனப்
$நற்.347.08
பல் மாண் கூறும் பrசில ெநடுெமாழி $நற்.347.09

ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேதைரயின் அளிய $நற்.347.10
காண வடுேமா

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் நலேன $நற்.347.11
நிலேவ நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பில் பல் கதி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.348.01
பால் மலி கடலின் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்டன்ேற
$நற்.348.02
ஊேர ஒலி வரும் சும்ைமெயாடு மலிபு ெதாகுபு ஈண்டி $நற்.348.03
கலி ெகழு மறுகின் விழவு அயரும்ேம $நற்.348.04
காேன பூ மல கஞலிய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அகம்ேதாறும் $நற்.348.05
தாம் அம துைணெயாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும்ேம $நற்.348.06
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) புைன இைழ ெஞகிழ்த்த புலம்பு
ெகாள் அவலெமாடு $நற்.348.07
கைன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கங்குலும் கண்பைட இெலேன $நற்.348.08
அதனால் என்ெனாடு ெபாரும்ெகால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $நற்.348.09
உலகெமாடு ெபாரும்ெகால் என் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) உறு
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.348.10
கடுந் ேத ஏறியும் காலின் ெசன்றும் $நற்.349.01
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி மருங்கின் அடும்பு மல ெகாய்தும்
$நற்.349.02
ைகைத தூக்கியும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) குற்றும் $நற்.349.03
புணந்தாம் ேபால உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்செமாடு $நற்.349.04
ைவகலும் இைனயம் ஆகவும் ெசய் தாப் $நற்.349.05

பசும் பூண் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
$நற்.349.06
ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அழுவத்துக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) படப் ெபாருத
$நற்.349.07
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புண்ணுறுநக்குப் ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ேபால
$நற்.349.08
பின்னிைல முனியா நம்வயின் $நற்.349.09
என் என நிைனயும்ெகால் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) மகேள $நற்.349.10
ெவண்ெணல் அrந தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ெவrஇ $நற்.350.01
பழனப் பல் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இrய கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $நற்.350.02
வாங்கு சிைன மருதத் தூங்குதுண
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.350.03
ேத வண் விராஅன் இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) அன்ன என் $நற்.350.04
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெதாைலயினும் ெதாைலக சார
$நற்.350.05
விேடஎன் விடுக்குெவன்_ஆயின் கைடஇக் $நற்.350.06
கவவுக் ைக தாங்கும் மதுைகய குவவு முைல_ெப.(முைல_ெப.) $நற்.350.07
சாடிய சாந்திைன வாடிய ேகாைதைய $நற்.350.08
ஆசு இல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தழ இயற்று $நற்.350.09
வாரல் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) கைவஇ
நின்ேறாேள $நற்.350.10
இளைம தந்தனள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என வள
மைன $நற்.351.1

அருங்கடிப் படுத்தைன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நற்.351.2
பசந்தனள்_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.) என்பது
உணராய் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.351.3
எவ்வ ெநஞ்செமாடு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேபணி $நற்.351.4
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வாழி-ேவண்டு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $நற்.351.5
ேவங்ைகஅம் கவட்டிைடச் சாந்தின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.351.6
களிற்றுத் துப்பு அஞ்சாப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் இதணத்து $நற்.351.7
சிறு திைன வியன் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காப்பின் $நற்.351.8
ெபறுகுவள்மன்ேனா என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நலேன $நற்.351.9
இைல மாண் பகழிச் சிைல மாண் இrஇய $நற்.352.01
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) அைலத்தலின் பலருடன்
$நற்.352.02
வம்பல ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அஞ்சுவரு கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $நற்.352.03
அழல் ேபால் ெசவிய ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.352.04
நிழெலாடு_ெப.(நிழல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கதிக்கும் நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) புr
முது நr $நற்.352.05
பச்சூன் ெகாள்ைள மாந்தி ெவய்துற்று $நற்.352.06

ேத திகழ் வறும் புலம் துைழஇ ந
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.352.07
பதுக்ைக நழல் ஒதுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறாஅ $நற்.352.08
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) வருதலின்
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.352.09
நமக்கும் அrய ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) அைமத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $நற்.352.10
மாண்புைடக் குறுமகள் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.352.11
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வந்தனள்ெகால் அளியள் தாேன $நற்.352.12
ஆள் இல் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) தாளின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.353.01
நுணங்கு நுண் பனுவல் ேபால கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள $நற்.353.02
ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு உய
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $நற்.353.03
முட முதி பலவின் குடம் மருள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம்
$நற்.353.04
கல் ெகழு குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மடமகள் $நற்.353.05
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்திக்கு வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அயரும்
$நற்.353.06
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
சான்ேறாய்_அல்ைல-எம் $நற்.353.07
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கனிவதுஆயினும்
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நற்.353.08

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நற்.353.09
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின உருமின் உரறும் $நற்.353.10
அஞ்சுவரு சிறு ெநறி வருதலாேன $நற்.353.11
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபாறுத்தல்
யாவது-கானல் $நற்.354.01
ஆடு அைர ஒழித்த நடு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $நற்.354.02
வழ்
 காேவாைலச் சூழ் சிைற யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.354.03
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நண்ணிய வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $நற்.354.04
எல்லி அன்ன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிறப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
$நற்.354.05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைர முழுமுதல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதாடுத்த $நற்.354.06
தூங்கல் அம்பித் தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.) அம் ேசப்பின் $நற்.354.07
கடு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெகாதித்த கல் விைள உப்பு $நற்.354.08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி ஒழுைக நிைர ெசலப் பாப்ேபா $நற்.354.09
அளம் ேபாகு ஆகுலம் கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.354.10
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ஆகின்றது ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நட்ேப $நற்.354.11
புதல்வன்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $நற்.355.01

முைல_ெப.(முைல_ெப.) வாய் உறுக்கும் ைக ேபால் காந்தட் $நற்.355.02
குைலவாய் ேதாயும் ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
$நற்.355.03
அம் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) பட்ட அருவித் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ந $நற்.355.04
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முக மந்தி ஆரும் நாட $நற்.355.05
முந்ைத இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நட்டநூ
ெகாடுப்பின் $நற்.355.06
நஞ்சும் உண்ப நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாகrக $நற்.355.07
அம் சில் ஓதி என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதாட் துயில் $நற்.355.08
ெநஞ்சின் இன்புறாய்_ஆயினும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $நற்.355.09
என் கண் ஓடி அளிமதி $நற்.355.10
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலேள $நற்.355.11
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தாழ் மருங்கின் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.356.1
விலங்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தூவிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $நற்.356.2
ெபான் படு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு இமயத்து
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $நற்.356.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அரமகளிக்கு
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.356.4
வளராப் பாப்பிற்கு அல்கு இைர ஒய்யும் $நற்.356.5
அைசவு இல் ேநான் பைற ேபால ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $நற்.356.6

வருந்திைன-வாழி என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.356.7
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) உைழயளாக $நற்.356.8
குணக்குத் ேதான்று ெவள்ளியின் எமக்குமா வருேம $நற்.356.9
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) எவேனா
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) $நற்.357.01
என்ெனாடு நிைலயாதுஆயினும் என்றும் $நற்.357.02
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) வடுப்படுத்துக்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறியாேத $நற்.357.03
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்றத்துக்
கவாஅன் $நற்.357.04
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலறிய மணிப் ெபாறிக்
குடுமிப் $நற்.357.05
பீலி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆலும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $நற்.357.06
அம் கண் அைறய அகல் வாய்ப் ைபஞ் சுைன $நற்.357.07
உண்கண் ஒப்பின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அைடச்சி $நற்.357.08
ந அைலக் கைலஇய கண்ணிச் $நற்.357.09
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) நாடெனாடு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாேள $நற்.357.10
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வr வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.358.01
சிறு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பசப்பு ஊர $நற்.358.02

இன்ேனம் ஆக எற் கண்டு நாணி $நற்.358.03
நின்ெனாடு ெதளித்தன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
என்னதூஉம் $நற்.358.04
அணங்கல் ஓம்புமதி வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என $நற்.358.05
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகழு கடவுட்கு உய பலி தூஉய் $நற்.358.06
பரவினம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $நற்.358.07
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசயிறவின் துய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
முடங்கல் $நற்.358.08
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.358.09
பசும் பூண் வழுதி மருங்ைக அன்ன என் $நற்.358.10
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆய் கவின் ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.358.11
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லிேயாேர $நற்.358.12
சிலம்பின் ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு ேகாட்டுச்
ேசதா $நற்.359.1
அலங்கு குைலக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உக $நற்.359.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) மருளும் குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.359.3
உடுக்கும் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) தந்தனேன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நற்.359.4
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுேம ெகாடுப்பின் $நற்.359.5

ேகளுைடக் ேகடு அஞ்சுதுேம ஆயிைட $நற்.359.6
வாடலெகால்ேலா தாேம-அவன் மைலப் $நற்.359.7
ேபாருைட வருைடயும் பாயா $நற்.359.8
சூருைட அடுக்கத்த ெகாயற்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைழேய $நற்.359.9
முழவு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறயின்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.360.01
விழவு ஒழி களத்த பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால $நற்.360.02
ெநருைநப் புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெவௗவி $நற்.360.03
இன்று தரு மகளி_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெபறஇய $நற்.360.04
ெசன்ற-ெபரும சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) $நற்.360.05
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) பழித்தல்_ெதா.ெப.(பழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாணி வல்ேல $நற்.360.06
காழின் குத்திக் கசிந்தவ அைலப்ப $நற்.360.07
ைகஇைட ைவத்தது ெமய்யிைடத் திமிரும் $நற்.360.08
முனியுைடக் கவளம் ேபால நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $நற்.360.09
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
விழுமம் உவப்ெபன் $நற்.360.10
மற்றும் கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைன மடி
துயிேல $நற்.360.11
சிறு வ முல்ைலப்

ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) கமழ் அலr $நற்.361.1

தானும் சூடினன் இைளஞரும் மைலந்தன $நற்.361.2
விசும்பு கடப்பன்ன ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பைடக் கலி மா $நற்.361.3
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புறவில் $நற்.361.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) பாடு சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசப்ப $நற்.361.5
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மான்ற மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மலி
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகத் $நற்.361.6
தந்தன ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) ேதேர என்றும் $நற்.361.7
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.361.8
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய விருப்பினள் திருந்துஇைழேயாேள $நற்.361.9
விைன அைம பாைவயின் இயலி நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $நற்.362.01
மைன வைர இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.362.02
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாட்கு எதிrய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பத
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $நற்.362.03
அணி மிகு கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அகன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.362.04
கடுஞ் ெசம்மூதாய் கண்டும் ெகாண்டும் $நற்.362.05
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விைளயாடுக சிறிேத
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.362.06

மழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உrஞ்சிய பராைர ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
$நற்.362.07
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இடு மருங்கின் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.362.018
அம வrன் அஞ்ேசன் ெபயக்குெவன் $நற்.362.09
நும_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ_பட.பன்.) வrன் மைறகுெவன்மாஅேயாேள $நற்.362.10
கண்டல் ேவலிக் கழி சூழ் படப்ைபத் $நற்.363.01
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாட்டுச் ெசல்ெவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $நற்.363.02
வியம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகிைனஆயின் எைனயதூஉம் $நற்.363.03
உறு விைனக்கு அசாவா உைலவு இல் கம்மியன் $நற்.363.04
ெபாறி அறு பிைணக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைற
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.363.05
வம்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மலி நச் ேசப்ப $நற்.363.06
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.363.07
நன்ன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) நின்ெனாடு
$நற்.363.08
சில விளங்கு எல் வைள ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.363.09

அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஆட்டுேவாள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெஞமிந்து
எனேவ $நற்.363.10
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) கழிந்தன்று எல்ைலயும் $நற்.364.01
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மங்குேலாடு ஒன்றி $நற்.364.02
ஆ கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ந ெபாதிந்து
இயங்க_குைற.எச்.(இயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.364.03
பனியின் வாைடெயாடு முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுப்ப $நற்.364.04
இன்ன சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழியின் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.364.05
வாழெலன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஊழின் $நற்.364.06
உரும் இைச அறியாச் சிறு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாவின் $நற்.364.07
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஊ
நணி_ெப.அ.(நணி_ெப.அ.) இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.364.08
பல் ஆ தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்லாக்
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $நற்.364.09
ெகான்ைறஅம் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மன்றுேதாறு
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.364.10
உயி ெசலத் துைனதரும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.364.11
ெசயி த மாrெயாடு ஒருங்கு தைலவrேன $நற்.364.12
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நவி $நற்.365.1

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கைட
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
ேபாகி $நற்.365.2
பகேல பலரும் காண வாய் விட்டு $நற்.365.3
அகல் வயற் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஊ
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.365.4
ெசன்ேமா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.365.5
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபய்யாதுஆயினும் $நற்.365.6
அருவி ஆக்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் $நற்.365.7
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் மா மைலக் கிழவைன $நற்.365.8
சான்ேறாய் அல்ைல என்றனம் வரற்ேக $நற்.365.9
அரவுக் கிளந்தன்ன விரவுறு பல் காழ் $நற்.366.01
வடுறு

நுண் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஊடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கும் $நற்.366.02
திருந்துஇைழ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாட்
குறுமகள் $நற்.366.03
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ ஐம்பால் மாசு அறக் கழ இ $நற்.366.04
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) முல்ைலக் குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் அலr
$நற்.366.05
மாத_ெப.(மாத_ெப.) வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) பட முடித்த $நற்.366.06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைண
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கரும்பின் $நற்.366.07

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முைக விrயத்
தண்டி_வி.எச்.(தண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.366.018
முதுக் குைறக் குrஇ முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) $நற்.366.09
வட புல வாைடக்குப் பிrேவா $நற்.366.11
மடவ வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தாேன $நற்.366.12
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கண் காக்ைகக் கூ வாய்ப்
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $நற்.367.01
நடுங்கு சிைறப் பிள்ைள தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கிைள பயிந்து $நற்.367.02
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் கருைனச் ெசந்ெநல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு $நற்.367.03
சூருைடப் பலிெயாடு கவrய குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் $நற்.367.04
கூழுைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைனக் குழுவின
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.367.05
மூதில் அருமன் ேப இைசச் சிறுகுடி $நற்.367.06
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) அrைவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பின்
$நற்.367.07
குவைளெயாடு ெதாடுத்த நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ முல்ைலத்

$நற்.367.08
தைள அவிழ் அலrத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $நற்.367.09
இைளயரும் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நமரும்
$நற்.367.10

விr உைள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மாக்
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.367.11
பrயாது வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பனி படு நாேள $நற்.367.12
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓப்பி $நற்.368.01
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) தூங்கி $நற்.368.02
ேகாடு ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்ெமாடு $நற்.368.03
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டநூ $நற்.368.04
ெநறி படு கூைழக் கா முதிபு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.368.05
ெவறி கமழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாற்றமும் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) $நற்.368.06
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய்தரு நுதலும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.368.07
வறிது உகு ெநஞ்சினள் பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சுட்டி $நற்.368.08
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயித்தனள் யாேய $நற்.368.09
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $நற்.368.10
சுட சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேசர $நற்.369.01
நிைற பைறக் குருகினம் விசும்பு உகந்து ஒழுக $நற்.369.02

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ைபபயக் கழிப்பி முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
$நற்.369.03
அரும்பு வாய் அவிழும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நற்.369.04
இன்றும் வருவது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நன்றும் $நற்.369.05
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $நற்.369.06
ெஞைம ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய வைர இைமயத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$நற்.369.07
வாஅன் இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிக் $நற்.369.08
கங்ைகஅம் ேப யாற்றுக் கைர
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.369.09
சிைற அடு கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அன்ன என் $நற்.369.10
நிைற அடு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) நந்துமாேற $நற்.369.11
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நகுகம்-ேநrைழ $நற்.370.01
கடும்புைடக் கடுஞ் சூல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குடிக்கு உதவி $நற்.370.02
ெநய்ேயாடு இைமக்கும் ஐயவித் திரள் காழ் $நற்.370.03
விளங்கு நக விளங்கக் கிடந்ேதாட் குறுகி $நற்.370.04
புதல்வன்_ெப.) ஈன்ெறனப் ெபய ெபயத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வrத்
$நற்.370.05

திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) முது
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.370.06
துஞ்சுதிேயா ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அம் சில் ஓதி என $நற்.370.07
பல் மாண் அகட்டில் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ஒற்றி $நற்.370.08
உள்ளிெனன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எற்
கண்டு ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $நற்.370.09
முைக நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதாற்றி $நற்.370.10
தைக மல உண்கண் ைக புைதத்ததுேவ $நற்.370.11
காயாங் குன்றத்துக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேபால $நற்.371.1
மா மைல விட_ெப.(விட_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னி $நற்.371.2
மாேயாள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதஎம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.371.3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இரு விசும்பு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புைதயப் பாஅய்
$நற்.371.4
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடங்கினேவ ெபய்யா
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $நற்.371.5
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் சுடத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏங்கி $நற்.371.6
அழல் ெதாடங்கினேள ஆயிைழ அதன் எதி $நற்.371.7
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெதாடங்கினேர ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) $நற்.371.8
தழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உருமின் கங்குலாேன $நற்.371.9
அழிதக்கன்ேற ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கழி ேசபு $நற்.372.01
கானற் ெபண்ைணத் ேதனுைட அழி பழம் $நற்.372.02

வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.)
இறுபு $நற்.372.03
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசற்று ஆழப் பட்ெடன
$நற்.372.04
கிைளக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) வைளக் ேகாட்டு $நற்.372.05
அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணற்று அகவயின் ேவட்ட $நற்.372.06
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) உள்ளெமாடு
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.372.07
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாடு $நற்.372.08
உைலந்தாங்கு ேநாதல் அஞ்சி அைடந்ததற்கு $நற்.372.09
இைனயல் என்னும் என்ப-மைன
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.372.10
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி துழவும் பனித் தைலப்
பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.) $நற்.372.11
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் விளக்கம் எண்ணும் $நற்.372.12
கண்டல் ேவலிக் கழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $நற்.372.13
முன்றிற் பலவின் படு சுைள மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.373.1
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி தூப்ப தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $நற்.373.2
ைம படு மால் வைர பாடினள் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $நற்.373.3

ஐவன ெவண்ெணல் குறூஉம் நாடெனாடு $நற்.373.4
சூருைடச் சிலம்பின் அருவி ஆடி $நற்.373.5
கா அரும்பு அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணி
வாய் ேவங்ைகப் $நற்.373.6
பா அைம இதணம் ஏறி பாசினம் $நற்.373.7
வண குரற் சிறு திைன கடிய $நற்.373.8
புணவதுெகால்ேலா நாைளயும் நமக்ேக $நற்.373.9
முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரம்பா இயவின்
$நற்.374.1
ஓங்கித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உமண் ெபாலி சிறுகுடிக் $நற்.374.2
களrப் புளியின் காய் பசி ெபயப்ப $நற்.374.3
உச்சிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) குைட வம்பl $நற்.374.4
முற்ைறயும் உைடயேமா மற்ேற-பிற்ைற $நற்.374.5
வழ்
 மா மணிய புைன ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$நற்.374.6
ந வா புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) நைனப்ப $நற்.374.7
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய விருப்பினள்
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.374.8
திருந்துஇைழ அrைவத் ேதெமாழி நிைலேய $நற்.374.9
நடு சிைனப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உதிர $நற்.375.1

ேகாடு புைன குருகின் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) தைலப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.375.2
பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) மல்கு நச் ேசப்ப
$நற்.375.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இைல ஆதலின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.375.4
என்னும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்னுதல்
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.375.5
வருைவஆயிேனா நன்ேற-ெபருங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $நற்.375.6
இரவுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மண்டிலம் ெபயந்ெதன உரவுத் திைர $நற்.375.7
எறிவன ேபால வரூஉம் $நற்.375.8
உய மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) எம் உைறவின் ஊேர
$நற்.375.9
முறஞ்ெசவி யாைனத் தடக் ைகயின் தைடஇ $நற்.376.01
இைறஞ்சிய குரல ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தாட் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
திைன $நற்.376.02
வைரேயான் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) ேபால பல உடன் $நற்.376.03
கிைளேயாடு உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைளவாய்ப் பாசினம் $நற்.376.04
குல்ைல குளவி கூதளம் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $நற்.376.05
இல்லெமாடு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈந்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கண்ணியன் $நற்.376.06
சுற்று அைம வில்லன் ெசயைலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.376.07

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) மாபன் காண்குறின்
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) $நற்.376.08
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அவற்கு அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.) பிற்ைற $நற்.376.09
அணங்கும் அணங்கும் ேபாலும் அணங்கி $நற்.376.10
வறும் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) விடாைம $நற்.376.11
அறிந்தனி_அல்லிேரா அறன் இல் யாேய $நற்.376.12
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) மா ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.377.1
கண் அகன் ைவப்பின் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.377.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.377.3
பண்ணல் ேமவலமாகி அrது உற்று $நற்.377.4
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிணி ஆக விளியலம்ெகால்ேலா $நற்.377.5
அகல் இரு விசும்பின் அரவுக் குைறபடுத்த $நற்.377.6
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி மதியத்து அகல் நிலாப் ேபால $நற்.377.7
அளகம் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருநுதல்
$நற்.377.8
கழறுபு ெமலிக்கும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகின்ேற $நற்.377.9
யாமமும் ெநடிய கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காமமும் $நற்.378.01
கண்படல் ஈயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஈ_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபருகும்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $நற்.378.02

முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திைர முழவின் பாணியின் ைபபய $நற்.378.03
பழம் புண் உறுநrன் பரைவயின் ஆலும் $நற்.378.04
ஆங்கு அைவ நலியவும் நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாங்கும் $நற்.378.05
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேதான்றலது அல வாய் $நற்.378.06
அயல் இற் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.378.07
ஈங்கு ஆகின்றால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $நற்.378.08
வr ஆ சிறு மைன சிைதஇ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.378.09
பrவுதரத் ெதாட்ட பணிெமாழி நம்பி $நற்.378.10
பாடு இமிழ் பனி நச் ேசப்பெனாடு $நற்.378.11
நாடாது இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நண்பினது
அளேவ $நற்.378.12
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி கல்லா வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) $நற்.379.01
குன்று உைழ நண்ணிய முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ேபாகாது $நற்.379.02
எr அைகந்தன்ன வ தைத

இணர $நற்.379.03
ேவங்ைகஅம் படு சிைனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைகய $நற்.379.04
ேதம் ெபய் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் ெவௗவலின்
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $நற்.379.05
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண $நற்.379.06

ேத வண் ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) குடந்ைதவாயில் $நற்.379.07
மாr_ெப.(மாr.) அம் கிடங்கின் ஈrய மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.)
$நற்.379.08
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
விரேல $நற்.379.09
பாஅய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிறு அைலத்தலின் ஆனாது $நற்.379.10
ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு உய ெபாதியில்
$நற்.379.11
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.379.12
காந்தள்_அம் ெகாழு முைக
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
சிவந்ேத $நற்.379.13
ெநய்யும் குய்யும் ஆடி ெமய்ெயாடு $நற்.380.01
மாசு பட்டன்ேற கலிங்கமும் ேதாளும் $நற்.380.02
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலத்
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் பிலிற்ற $நற்.380.03
புதல்வற் புல்லிப் புனிறு நாறும்ேம $நற்.380.04
வால் இைழ மகளி_ெப.) ேசrத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.380.05
ேதேராற்கு ஒத்தெனம் அல்ேலம் அதனால் $நற்.380.06
ெபான் புைர நரம்பின் இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சீறியாழ் $நற்.380.07

எழாஅல் வல்ைல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெதாழாஅல் $நற்.380.08
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்-பாண
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
ஊரைன $நற்.380.09
பாடு மைனப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) கூடாது நடு நிைலப் $நற்.380.10
புரவியும் பூண் நிைல முனிகுவ $நற்.380.11
விரகு இல ெமாழியல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேவட்டது இல் வழிேய
$நற்.380.12
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய உழத்தலின் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
சான்ம் எனப் $நற்.381.01
ெபரும்பிறிது இன்ைமயின் இேலனும் அல்ேலன் $நற்.381.02
கைர ெபாருது இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கான் யாற்று இகுகைர $நற்.381.03
ேவ கிள மராஅத்து அம் தளி ேபால $நற்.381.04
நடுங்கல் ஆனா ெநஞ்செமாடு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) $நற்.381.05
யாங்கனம் தாங்குெவன் மற்ேற ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $நற்.381.06
கடும் பகட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மான் அஞ்சி
$நற்.381.07
ஈர ெநஞ்சேமாடு இைச ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.381.08
ேத வசு
 இருக்ைக ேபால $நற்.381.09
மாr_ெப.(மாr.) இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மான்றன்றால் மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) $நற்.381.10

கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) மாைலக் கழி ந
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.382.1
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) நிைர
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.382.2
ஆனாது அைலக்கும் கடேல மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.382.3
புள்ளினம் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) உடன் ேசபு உள்ளா $நற்.382.4
துறந்ேதா ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.382.5
ஆ உயி அழிவதுஆயினும்-ேநrைழ $நற்.382.6
கரத்தல் ேவண்டுமால் மற்ேற பரப்பு நத் $நற்.382.7
தண்ணம் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) நாண $நற்.382.8
நண்ணா தூற்றும் பழிதான் உண்ேட $நற்.382.9
கல் அயற் கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $நற்.383.1
அலங்கல்_அம் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) அன்ன
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) $நற்.383.2
வயப் புனிற்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணப் பசித்ெதன வயப்
புலி_ெப.(புலி_ெப.) $நற்.383.3
புக_ெப.(புக_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சிைதயத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அட்டு $நற்.383.4
உரும் இைச உரறும் உட்குவரு நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.383.5

அருளிைன ேபாலினும் அருளாய் அன்ேற $நற்.383.6
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அஞ்சுவரும் இயவில்
$நற்.383.7
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உடன்று இrக்கும் உருேமாடு $நற்.383.8
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வைர நாட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருதலாேன
$நற்.383.9
ைபம் புறப் புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காற் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$நற்.384.01
களr ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைவ முடக்
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) $நற்.384.02
முளr அம் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப்பட்ட $நற்.384.03
உயவு நைடப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
உண இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $நற்.384.04
முைன கவ முது பாழ் உகு ெநற்
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.384.05
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) இல் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டு அத இைட
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $நற்.384.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவங்ைகப் ெபான் மருள் புதுப் பூப்
$நற்.384.07
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நடக்க
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கண்டனம் மாேதா $நற்.384.08
காண் இனி வாழி-என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
விட்டு $நற்.384.09

அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$நற்.384.10
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) எனப்படூஉம் மடேவாைளேய $நற்.384.11
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெசன்றபின்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூம்பின $நற்.385.1
புலவு ந அைடகைர யாைமப் பாப்ேபாடு $நற்.385.2
அலவனும் அைளவயிற் ெசறிந்தன ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி
$நற்.385.3
இைர நைச வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
 மரமிைசப் $நற்.385.4
புள்ளும் பிள்ைளெயாடு வதிந்தன அதனால் $நற்.385.5
ெபாழுதன்றுஆதலின் தமிைய வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.)
$நற்.385.6
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக்க............. $நற்.385.7
சிறு கட் பன்றிப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ஒருத்தல் $நற்.386.01
துறுகட் கண்ணிக் கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.386.02
குலவுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) மாந்தி ஞாங்க $நற்.386.03
விட_ெப.(விட_ெப.) அைளப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அஞ்சாது $நற்.386.04
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.386.05
அணங்குைட அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) என
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $நற்.386.06

நும்ேமா_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+ஓ_பட.பன்.) அன்ேனா துன்னா
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என $நற்.386.07
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வியந்தெனன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$நற்.386.08
கல் ெகழு சிறுகுடிப் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$நற்.386.09
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) என்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற $நற்.386.10
ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பும்
நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும் $நற்.387.01
அம்ம நாளும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.387.02
ஒல்லாச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெதாைட ஒrஇய கண்ணிக் $நற்.387.03
கல்லா மழவ_ெப.(மழவ_ெப.) வில்லிைட
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.387.04
துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $நற்.387.05
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ெசரு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.387.06
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நற்.387.07
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகழு தாைனச் ெசழியன் பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
$நற்.387.08

உைற கழி வாளின் மின்னி உதுக்காண் $நற்.387.09
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நற்.387.10
கடும் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலி ெகழு வாேன
$நற்.387.11
அம்ம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நன்னுதற்கு $நற்.388.01
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகின்றுெகால் பசப்ேப-ேநான் புrக் $நற்.388.02
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) கைட யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) எறி உளித் $நற்.388.03
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் பரதவ_ெப.(பரதவ_ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுடக்
ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.388.04
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவட்டம் ேபாகி ைவகைறக் $நற்.388.05
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கானற்
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.388.06
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
வr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நற்.388.07
ேதம் கமழ் ேதறல் கிைளெயாடு மாந்தி $நற்.388.08
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மகிழும் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) எம்
$நற்.388.09
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அகல்வு
அறியாேன $நற்.388.10

ேவங்ைகயும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஈன்றன அருவியும் $நற்.389.01
ேதம் படு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மணியின் மானும் $நற்.389.02
அன்ைனயும் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கினேள என்ைனயும் $நற்.389.03
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திறந்த கல்லா விழுத்
ெதாைட $நற்.389.04
ஏவல் இைளயெராடு மா வழிப்பட்ெடன $நற்.389.05
சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) முரணிய ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $நற்.389.06
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்ேறாேள ேசவெலாடு
$நற்.389.07
சிலம்பின் ேபாகிய சித கால் வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) $நற்.389.08
முைதச் சுவல் கிைலத்த_ெப.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழி
மிகப் பல $நற்.389.09
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் இைமக்கும் நாடெனாடு $நற்.389.10
அன்புறு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அைமக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாடேப
$நற்.389.11
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வாளின் பிறழ நாளும் $நற்.390.01
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நநாய்_ெப.(நநாய்_ெப.) ைவகுதுயில் ஏற்கும்
$நற்.390.02
ைக வண் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) ெவண்ணி
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.390.03
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
உருவ ெநறித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $நற்.390.04
ஐது அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அணி ெபறத்
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.390.05

விழவின் ெசlஇய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டும்மன்ேனா $நற்.390.06
யாண_ெப.(யாண_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) காணுநன்_ஆயின் $நற்.390.07
வைரயாைமஓ அrேத வைரயின் $நற்.390.08
வைரேபால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வாய்ெமாழி முடியன் $நற்.390.09
வைர ேவய் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $நற்.390.10
அளிய ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெதாைலயுந பலேவ $நற்.390.11
ஆழல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) அழுங்குவ ெசலேவ $நற்.391.01
புலிப் ெபாறி அன்ன புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அம் ெபாதும்பின் $நற்.391.02
பனிப் பவ ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா இரு
மருப்பின் $நற்.391.03
மல தைலக் காரான் அகற்றிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
$நற்.391.04
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி_ெப.) இைழ அணிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.391.05
ெபான் படு ெகாண்கான நன்னன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு $நற்.391.06
ஏழிற்குன்றம் ெபறினும் ெபாருள்வயின் $நற்.391.07
யாேரா பிrகிற்பவேர-குவைள $நற்.391.08
ந வா நிக மல அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.391.09
ேப அம மைழக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி ெகாளேவ $நற்.391.10
கடுஞ் சுறா எறிந்த ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாட்
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $நற்.392.01

புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசன்ெறன $நற்.392.02
மைன அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன் தைலச் சிறாஅ
$நற்.392.03
துைணயதின் முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கண் நுங்கின் $நற்.392.04
பைண ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) பாடு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.392.05
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உைழ கண் சீ றூ
$நற்.392.06
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நன்றுமன்தில்ல $நற்.392.07
ெசம்மல் ெநஞ்செமாடு தாம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயந்த $நற்.392.08
கானெலாடு அழியுந ேபாலாம்-பானாள் $நற்.392.09
முனி பட கைளயினும் கைளப $நற்.392.10
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேப அன்பின காதேலாேர $நற்.392.11
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்த
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) படு சிலம்பின் $நற்.393.01
கடுஞ் சூல் வயப்பிடி கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயங்க $நற்.393.02
பால் ஆ பசும் புனிறு தrய களி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.393.03

வாலா ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வண குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கவதலின்
$நற்.393.04
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட.பன்.) எறிந்த கடுஞ்
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெஞகிழி $நற்.393.05
ேவய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி $நற்.393.06
நிைல கிள மீ னின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.393.07
இரவின் வரூஉம் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
உய $நற்.393.08
வைரய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமக்கு ஏற்ப
$நற்.393.09
நம ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) ேநந்தன_ஆயின் அவருடன் $நற்.393.10
ேநவெகால் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$நற்.393.11
புதுவ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரவும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $நற்.393.12
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடுக்கமும் காணுங்காேல
$நற்.393.13
மரந்தைல மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நனந் தைலக்
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $நற்.394.1
அலந்தைல ெஞைமயத்து இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) $நற்.394.2
ெபான் ெசய் ெகால்லனின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெதளிப்ப $நற்.394.3
ெபய்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆக்கும் இைழ கிள
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $நற்.394.4

வன் பரல் முரம்பின் ேநமி அதிர $நற்.394.5
ெசன்றிசின் வாழிேயா பனிக் கடு நாேள $நற்.394.6
இைடச் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) உைறத்ெதன
மாபின் $நற்.394.7
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாறிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தெமாடு
$நற்.394.8
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்ணியன்ெகால் ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நற்.394.9
யாைர எலுவ யாேர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $நற்.395.01
யாைரயும் அல்ைல ெநாதுமலாளைன $நற்.395.02
அைனத்தால் ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நம்மிைடேய
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நற்.395.03
கடும் பகட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதக்
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $நற்.395.04
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அடு மயக்கத்து முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதிந்தன்ன
$நற்.395.05
ஓங்கற் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு மகளி_ெப.)
$நற்.395.06
அணிந்திடு பல் பூ மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆந்த
$நற்.395.07
ஆ புலம் புகுதரு ேப இைச மாைலக் $நற்.395.08
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகழு மாந்ைத அன்ன எம் $நற்.395.09

ேவட்டைன அல்ைலயால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்ேம $நற்.395.10
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகு
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) மைல ேசர $நற்.396.01
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தூங்கு உய வைர அருவி
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.396.02
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்பு அணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.396.03
ெபான்னின் அன்ன பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைன துைழஇ $நற்.396.04
கமழ் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவின் ெபறு ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $நற்.396.05
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) மீ மிைசக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள்பு
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $நற்.396.06
உறு கதி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நற்.396.07
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அணங்கிய
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) அரு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நற்.396.08
யாக்கு ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்ேகா
யாேன-பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நற்.396.09
காம_ெப.(காம_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசால்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நற்.396.10
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) என்று அருளாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மயங்கிைனேய
$நற்.396.11
ேதாளும் அழியும் நாளும் ெசன்ெறன $நற்.397.1

நள் இைட அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அற்றுக் $நற்.397.2
கண்ணும் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ெதௗவின என் நத்து $நற்.397.3
அறிவும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பிறிது
ஆகின்ேற $நற்.397.4
ேநாயும் ெபருகும் மாைலயும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$நற்.397.5
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுெவன்ெகால்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஈங்ேகா $நற்.397.6
சாதல் அஞ்ேசன் அஞ்சுவல் சாவின் $நற்.397.7
பிறப்புப் பிறிது ஆகுவதுஆயின் $நற்.397.8
மறக்குேவன்ெகால் என் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) எனேவ $நற்.397.9
உரு ெகழு ெதய்வமும் கரந்து உைறயின்ேற $நற்.398.01
விr கதி ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்ேம $நற்.398.02
ந அைலக் கைலஇய கூைழ வடியாச் $நற்.398.03
சாஅய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிறு அைலப்ப உடன்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.398.04
ஓைர மகளிரும் ஊ எய்தினேர $நற்.398.05
பல் மல நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பழிச்சி
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முன் $நற்.398.06
ெசன்ேமா ேசயிைழ என்றனம் அதன் எதி $நற்.398.07
ெசால்லாள் ெமல்லியல் சிலேவ-நல் அகத்து $நற்.398.08

யாண_ெப.(யாண_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நற்.398.09
மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மலக் கண் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி
ெகாளேவ $நற்.398.10
அருவி ஆக்கும் ெபரு வைர அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நற்.399.01
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஒப்பின் கமழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $நற்.399.02
வr அணி சிறகின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.399.03
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அம் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெகண்டிய $நற்.399.04
நிலவைர நிவந்த பல உறு திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நற்.399.05
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடப்
பிடி $நற்.399.06
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) புறங்காப்ப கன்ெறாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நற்.399.07
மா மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
வரூஉம் $நற்.399.08
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயள் என்பது $நற்.399.09
தருேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கவிேன $நற்.399.10
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
வாபுஉறுபு ஊக்கும் $நற்.400.01
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ேந கண் ெசறுவின்
$நற்.400.02

அrவன இட்ட சூட்டு அயல் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $நற்.400.03
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுவல் வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊர $நற்.400.04
நினின்று அைமகுெவன்_ஆயின் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நற்.400.05
இன்னா ேநாக்கெமாடு எவன் பிைழப்பு உண்டநூ $நற்.400.06
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு ேசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) உறந்ைத அைவயத்து
$நற்.400.07
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறியாதாங்கு சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நற்.400.08
ேகண்ைமெயாடு அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நேய
$நற்.400.09
ெகடு அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என்
ெநஞ்சத்தாேன $நற்.400.10

