அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகி $ெபரு.001
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கான்று எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) பல் கதிப் பருதி
$ெபரு.002
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிய கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $ெபரு.003
பாசிைல ஒழித்த பராஅைரப் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) $ெபரு.004
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மா மல வயிற்றிைட வகுத்ததன் $ெபரு.005
உள்ளகம் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊட்டுறு
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) $ெபரு.006
பrயைரக் கமுகின் பாைள அம் பசும் பூக் $ெபரு.007
கரு இருந்தன்ன கண்கூடு ெசறி துைள $ெபரு.008
உருக்கியன்ன ெபாருத்துறு ேபாைவ $ெபரு.009
சுைன வறந்தன்ன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தூங்கு வறு வாய் $ெபரு.010
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) பிறந்தன்ன பின்_ஏந்து கைவக் கைட $ெபரு.011
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைணத் திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) முன்ைகக் $ெபரு.012
குறுந்ெதாடி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்கு_ஏவ.(வ
>
ங்கு_வி.)
>
திவவின் $ெபரு.013
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாந்தன்ன மா இரு மருப்பின் $ெபரு.014
ெபான் வாந்தன்ன புr அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) நரம்பின் $ெபரு.015
ெதாைட அைம ேகள்வி இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
தழ> இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.016

ெவந் ெதறல் கனலிெயாடு மதி வலம் திrதரும் $ெபரு.017
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பில் தாங்குநப்
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.018
ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைக ேவய் குன்றத்துப்
$ெபரு.019
பழுமரம் ேதரும் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபால $ெபரு.020
கல்ெலன் சுற்றெமாடு கால்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrதரும் $ெபரு.021
புல்ெலன் யாக்ைகப் புலவு வாய்ப் பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$ெபரு.022
ெபரு வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூந்த கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கல்ெலனக்
$ெபரு.023
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) துளி ெசாrந்தாங்கு $ெபரு.024
பழம் பசி கூந்த எம் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேப ஒக்கெலாடு $ெபரு.025
வழங்கத் தவாஅப் ெபரு வளன்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.026
வால் உைளப் புரவிெயாடு வயக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) முகந்துெகாண்டு
$ெபரு.027
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அவணின்றும்
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) $ெபரு.028
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திரு மறு மாபின் $ெபரு.029
முந்ந> வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) பிறங்கைட அந் ந>த் $ெபரு.030
திைர தரு மரபின் உரேவான் உம்பல் $ெபரு.031

மல தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மன்
உயி காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.032
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
மூவருள்ளும் $ெபரு.033
இலங்கு ந>ப் பரப்பின் வைள மீ க்கூறும் $ெபரு.034
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) அன்ன வைச ந>ங்கு_ஏவ.(ந>ங்கு_வி.) சிறப்பின்
$ெபரு.035
அல்லது கடிந்த அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
$ெபரு.036
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திைரயற் படகுவி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.037
ேகள் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நிைலேய ெகடுக
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) $ெபரு.038
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ெசல்ேவா அலறத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.039
ைகப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_
ெப.எச்.குறி.) களவு_ெப.(களவு_ெப.) ஏ வாழ்க்ைகக் $ெபரு.040
ெகாடிேயா இன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கடியுைட
வியன் புலம் $ெபரு.041
உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா $ெபரு.042
காட்டு மாவும் உறுகண்
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.043
ேவட்டு ஆங்கு அைசவுழி அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைசவுழித் தங்கி $ெபரு.044

ெசன்ேமா இரவல சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $ெபரு.045
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சூட்டு
அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) நிைல ஆரத்து $ெபரு.046
முழவின் அன்ன முழுமர உருளி $ெபரு.047
எழூஉப் புணந்தன்ன பரூஉக் ைக ேநான் பா $ெபரு.048
மாrக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சுமந்தன்ன $ெபரு.049
ஆைர ேவய்ந்த அைற வாய்ச் சகடம் $ெபரு.050
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.)
குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) ஏய்ப்பக் $ெபரு.051
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூடுைடப் புதவின் $ெபரு.052
முைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி முழந்தாள்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.053
துைள அைரச் சீ றுரல் தூங்கத் தூக்கி $ெபரு.054
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மகளி_ெப.) ஆடு களத்து
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.055
விசி வங்கு_ஏவ.(வ
>
ங்கு_வி.)
>
இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கடுப்பக்
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெபரு.056
காடி ைவத்த கலனுைட மூக்கின் $ெபரு.057
மகவுைட மகடூஉப் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) துரப்ப $ெபரு.058

ேகாட்டுஇண ேவம்பின் ஏட்டுஇைல
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.059
படைலக் கண்ணிப் பரு ஏ எறுழ்த் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ெபரு.060
முடைல யாக்ைக முழு வலி மாக்கள் $ெபரு.061
சிறு துைளக் ெகாடு நுகம் ெநறிபட நிைரத்த $ெபரு.062
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )ஒழுைக
மருங்கில் காப்ப $ெபரு.063
சில் பத உணவின் ெகாள்ைள சாற்றி $ெபரு.064
பல் எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) உமண பதி ேபாகு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெநறி $ெபரு.065
எல்லிைடக் கழியுநக்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆக $ெபரு.066
மைலயவும் கடலவும் மாண் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தரூஉம் $ெபரு.067
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அருத்தும்
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ெதாைட ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $ெபரு.068
அடி புைத அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) படம் புக்கு $ெபரு.069
ெபாரு கைண ெதாைலச்சிய புண் த> மாபின் $ெபரு.070
விரவு வrக் கச்சின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ைக ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $ெபரு.071
வைர ஊ பாம்பின் பூண்டு புைட தூங்க $ெபரு.072
சுrைக நுைழந்த சுற்று வங்கு_ஏவ.(வ
>
ங்கு_வி.)
>
ெசறிவு உைட $ெபரு.073
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ெபரு.074
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
அன்ன மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) $ெபரு.075
உடம்பிடித் தடக் ைக ஓடா வம்பல $ெபரு.076

தடவு நிைலப் பலவின் முழுமுதல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.077
சிறு சுைளப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம்
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிrயல் $ெபரு.078
புணப் ெபாைற தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடு
ஆழ் ேநான் புறத்து $ெபரு.079
அணச் ெசவிக் கழுைதச் சாத்ெதாடு
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.080
உல்குைடப் ெபரு வழிக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.081
வில்லுைட ைவப்பின் வியன் காட்டு இயவின் $ெபரு.082
ந>ள் அைர இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) அலங்கு சிைன
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.083
பூைள அம் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் புைட விrந்தன்ன $ெபரு.084
வrப் புற அணிெலாடு கருப்ைப ஆடாது $ெபரு.085
யாற்று அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவrநுைடக் ெகாழு
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) $ெபரு.086
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அன்ன ைவந் நுதி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக $ெபரு.087
ஈத்து இைல ேவய்ந்த எய்ப் புறக் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $ெபரு.088
மான் ேதால் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மகெவாடு முடங்கி $ெபரு.089
ஈன் பிணவு ஒழியப் ேபாகி ேநான் காழ் $ெபரு.090

இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.)
கைண விழுக் ேகால் $ெபரு.091
உளி வாய்ச் சுைரயின் மிளிர மிண்டி $ெபரு.092
இரு நிலக் கரம்ைபப் படு ந>று ஆடி $ெபரு.093
நுண் புல்_ெப.(புல்_ெப.) அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் எயிற்றிய $ெபரு.094
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பைற தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) விளவின் $ெபரு.095
ந>ழல் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) நில உரல்_ெப.(உரல்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.096
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) காழ் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) ஓச்சி
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிணற்று $ெபரு.097
வல் ஊற்று உவr ேதாண்டி ெதால்ைல $ெபரு.098
முரவு வாய்க் குழிசி முr அடுப்பு ஏற்றி $ெபரு.099
வாராது அட்ட வாடு ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) புழுக்கல் $ெபரு.100
வாடாத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) வயவ ெபருமகன் $ெபரு.101
ஓடாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் $ெபரு.102
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ெசன்னியம் எனிேன $ெபரு.103
ெதய்வ மைடயின் ேதக்கிைலக்
குைவஇ_வி.எச்.(குைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $ெபரு.104
ைப த> கடும்ெபாடு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) மிகப் ெபறுகுவி $ெபரு.105
மான் அடி ெபாறித்த மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அத மருங்கின் $ெபரு.106

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.108
புகழா வாைகப் பூவின் அன்ன $ெபரு.109
வைள மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏனம் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) பாத்திருக்கும்
$ெபரு.110
அைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவட்டம் அழுங்கின் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $ெபரு.111
பகுவாய் ஞமலிெயாடு ைபம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) எருக்கி $ெபரு.112
ெதாகு வாய் ேவலித் ெதாட வைல_ெப.(வைல_ெப.) மாட்டி $ெபரு.113
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைரத் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.114
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசவிக் குறு முயல் ேபாக்கு அற
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.115
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) கடறு
கூட்டுண்ணும் $ெபரு.116
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ப
பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) பட $ெபரு.117
ஒன்னாத் ெதவ்வ நடுங்க ஓச்சி $ெபரு.118
ைவந் நுதி மழுங்கிய_ெப.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவு
வாய் எஃகம் $ெபரு.119
வடி மணிப் பலைகெயாடு நிைரஇ முடி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) $ெபரு.120
சாபம் சாத்திய கைண துஞ்சு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக $ெபரு.121
ஊகம் ேவய்ந்த உய நிைல வைரப்பின் $ெபரு.122

வைரத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைவக் கைடப்
புைதெயாடு $ெபரு.123
கடுந் துடி தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைணக்
கால் பந்த $ெபரு.124
ெதாட நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நக $ெபரு.125
வாழ் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலிச் சூழ் மிைளப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
$ெபரு.126
ெகாடு நுகம் தழ> இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதவின்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிைல $ெபரு.127
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நுதி வயக் கழு நிைரத்த வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$ெபரு.128
ெகாடு வில் எயினக் குறும்பில்
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.129
கள வள ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன $ெபரு.130
சுவல் விைள ெநல்லின் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அவிழ்ச் ெசான்றி $ெபரு.131
ஞமலி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனவுச் சூல் உடும்பின்
$ெபரு.132
வைற கால்யாத்தது வயின்ெதாறும் ெபறுகுவி $ெபரு.133
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) தாக்கினும் அரவு ேமல் ெசலினும் $ெபரு.134
ந>ல்_ெப.அ.(ந>லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின் வல் ஏறு சிைலப்பினும்
$ெபரு.135
சூல் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மாறா மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பூண்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ெபரு.136

வலிக் கூட்டு உணவின் வாள்குடிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.137
புலிப் ேபாத்து அன்ன புல்_ெப.(புல்_ெப.) அணல் காைள_ெப.(காைள_ெப.)
$ெபரு.138
ெசல் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அன்ன கரு வில் சுற்றெமாடு $ெபரு.139
ேகளா மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) கடி புலம் புக்கு $ெபரு.140
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆ தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நறவு
ெநாைட ெதாைலச்சி $ெபரு.141
இல் அடு கள் இன் ேதாப்பி பருகி $ெபரு.142
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) மத விைட ெகண்டி
$ெபரு.143
மடி வாய்த் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) நடுவண் சிைலப்பச் $ெபரு.144
சிைல நவில் எறுழ்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஓச்சி வலன் வைளயூஉ $ெபரு.145
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மகிழ்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூங்கா இருக்ைக
$ெபரு.146
முரண் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற மறிய $ெபரு.147
குளகு அைர யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $ெபரு.148
ெசற்ைற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெசறி கழிக் கதவின் $ெபரு.149
கற்ைற ேவய்ந்த கழித் தைலச் சாம்பின் $ெபரு.150
அதேளான் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காப்பின்
உதள $ெபரு.151
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாம்பு ெதாடுத்த குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தறி
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $ெபரு.152

ெகாடு முகத் துருைவெயாடு ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.153
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எருப் படு வைரப்பின் $ெபரு.154
நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) எழப்
ேபாகி $ெபரு.155
புலிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி $ெபரு.156
ஆம்பி வால் முைக அன்ன கூம்பு முகிழ் $ெபரு.157
உைற அைம த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) தயி
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுைர
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.158
புக_ெப.(புக_ெப.) வாய்க் குழிசி பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுமட்டு
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.159
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேமா மாறும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ெபரு.160
சிறு குைழ துயல்வரும் காதின் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ெபரு.161
குறு ெநறிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஆய் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ெபரு.162
அைள விைல_ெப.(விைல_ெப.) உணவின் கிைள உடன் அருத்தி $ெபரு.163
ெநய் விைலக் கட்டிப் பசும் ெபான் ெகாள்ளாள் $ெபரு.164
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் கரு
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.165
மடி வாய்க் ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) குடிவயின்
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.166
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள ெஞண்டின் சிறு பாப்பு அன்ன $ெபரு.167

பசுந் திைன மூரல் பாெலாடும் ெபறுகுவி $ெபரு.168
ெதாடுேதால் மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடு ஆழ்
ேநான் அடி $ெபரு.169
விழுத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழுத் தின் வன் ைக
$ெபரு.170
உறிக் கா ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுப் படு மயிச்
சுவல் $ெபரு.171
ேமம் பால் உைர த்த ஓr ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மிைசக் $ெபரு.172
ேகாட்டவும் ெகாடியவும் விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
காட்ட $ெபரு.173
பல் பூ மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படைலக்
கண்ணி $ெபரு.174
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அம உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) கூழ் ஆ இைடயன்
$ெபரு.175
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அம நிைரெயாடு கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அல்கி
$ெபரு.176
அம் நுண் அவி புைக கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகம்
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.177
ெஞலிேகால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரு
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெஞகிழிச் $ெபரு.178
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த>த் ேதாட்ட கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) துைளக்
குழலின் $ெபரு.179
இன் த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) பாைல முைனயின் குமிழின் $ெபரு.180
புழற் ேகாட்டுத் ெதாடுத்த மரல் புr நரம்பின் $ெபரு.181

வில் யாழ்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) எறி குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) $ெபரு.182
பல்கால் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) கிைள ெசத்து ஓக்கும் $ெபரு.183
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆ வியன் புலம் ேபாகி முள்_ெப.(முள்_ெப.) உடுத்து
$ெபரு.184
எழு காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழுவுைட வைரப்பில் $ெபரு.185
பிடிக்கணத்து அன்ன குதிருைட முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $ெபரு.186
களிற்றுத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திr மரப் பந்த
$ெபரு.187
குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சாட்டு உருைளெயாடு கலப்ைப சாத்தி $ெபரு.188
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) பைறந்த புைக சூழ்
ெகாட்டில் $ெபரு.189
பருவ வானத்துப் பா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கடுப்பக் $ெபரு.190
கரு ைவ ேவய்ந்த கவின் குடிச் சீ றூ $ெபரு.191
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பூைளப் பூவின் அன்ன
$ெபரு.192
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வரகின் குறள் அவிழ்ச்
ெசான்றி $ெபரு.193
புக_ெப.(புக_ெப.) இண ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ கண்டன்ன
>
$ெபரு.194
அவைர வான்_ெப.(வான்_ெப.) புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று $ெபரு.195
இன் சுைவ மூரல் ெபறுகுவி. ஞாங்கக் $ெபரு.196
குடி நிைற வல்சிச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சால் உழவ_ெப.(உழவ_ெப.)
$ெபரு.197

நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவில் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகடு_ெப.(பகடு_ெப.)
புதவில் பூட்டி $ெபரு.198
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் $ெபரு.199
உடுப்பு முக முழுக் ெகாழு மூழ்க
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.200
ெதாடுப்பு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துள படு துடைவ $ெபரு.201
அr புகு ெபாழுதின் இrயல் ேபாகி $ெபரு.202
வண்ணக் கடம்பின் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல அன்ன $ெபரு.203
வள இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிள்ைள
தழ> இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
கால் $ெபரு.204
கைற அணல் குறும்பூழ் கட்சிச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.205
வன் புலம் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதால் $ெபரு.206
மிதி உைலக் ெகால்லன் முறி ெகாடிற்றன்ன $ெபரு.207
கைவத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) அளற்று அைள
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெபரு.208
ைபஞ் சாய் ெகான்ற மண்_ெப.(மண்_ெப.) படு மருப்பின் $ெபரு.209
கா ஏறு ெபாருத கண் அகன் ெசறுவின் $ெபரு.210
உழாஅ நுண் ெதாளி நிரவிய விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) $ெபரு.211
முடி நாறு அழுத்திய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந>ச் ெசறுவில் $ெபரு.212

கைளஞ_வி.அ.ெப.(கைள_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைணக் கால்
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $ெபரு.213
கள் கமழ் புதுப் பூ முைனயின் முள்_ெப.(முள்_ெப.) சிைன $ெபரு.214
முைக சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளிக் $ெபரு.215
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கால் மா மல
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண $ெபரு.216
பஞ்சாய்க் ேகாைர_ெப.(ேகாைர_ெப.) பல்லின் சவட்டி $ெபரு.217
புண நாப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைனவு இன்
கண்ணி $ெபரு.218
ஈருைட இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆரச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.219
ெபான் காண் கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்பின் $ெபரு.220
புன் காய்ச் சுண்ணம் புைடத்த மாபின் $ெபரு.221
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) வடித்தன்ன மடியா ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதால் $ெபரு.222
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைக விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் சிறாஅ $ெபரு.223
பழஞ் ேசாற்று அமைல முைனஇ வரம்பில் $ெபரு.224
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ைவ ேவய்ந்த கவி குடில் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$ெபரு.225
அவல் எறி உலக்ைகப் பாடு விறந்து அயல $ெபரு.226
ெகாடு வாய்க் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) படு பைக ெவரூஉம் $ெபரு.227

ந>ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந>ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாண_ெப.(யாண_ெப.) வாங்கு கதிக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $ெபரு.228
கடுப்புைடப் பறைவச் சாதி அன்ன $ெபரு.229
ைபது அற விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசந்ெநல்லின் $ெபரு.230
தூம்புைடத் திரள் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துமித்த விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.)
$ெபரு.231
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உைற மருதின் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிைன ந>ழல்
$ெபரு.232
பலி ெபறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி $ெபரு.233
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் சுற்றெமாடு ைக
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $ெபரு.234
துணங்ைக அம் பூதம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உடுத்தைவ ேபால் $ெபரு.235
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) வால் நூல் வலந்த மருங்கின் $ெபரு.236
குழுமு நிைலப் ேபாrன் முழு முதல் ெதாைலச்சி $ெபரு.237
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஊபு_வி.எச்.(ஊ_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தப $ெபரு.238
ைவயும் துரும்பும் ந>க்கி_வி.எச்.(ந>க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபது அற
$ெபரு.239
குட காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எறிந்த குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) வட பால்
$ெபரு.240
ெசம்ெபான் மைலயின் சிறப்பத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.241
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைண
தழ> இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளரா இருக்ைக $ெபரு.242

பகட்டு ஆ ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடு நைடக்
குழவிக் $ெபரு.243
கைவத் தாம்பு ெதாடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ெபரு.244
ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) எய்தா ந>ள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாபின் $ெபரு.245
முகடு துமித்து அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழம்
பல் உணவின் $ெபரு.246
குமr_ெப.(குமr_ெப.) மூத்த கூடு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $ெபரு.247
தச்சச் சிறாஅ நச்சப் புைனந்த $ெபரு.248
ஊரா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேத உருட்டிய புதல்வ $ெபரு.249
தள நைட_ெப.(நைட_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
> அல முைலச்
$ெபரு.250
ெசவிலி அம் ெபண்டித் தழ> இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பால்
ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.251
அமளித் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழகுைட
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $ெபரு.252
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பசி அறியாத் துளங்கா இருக்ைக $ெபரு.253
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேப ஊ மடியின் மடியா $ெபரு.254
விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெணல்
வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) $ெபரு.255
மைன வாழ் அளகின் வாட்ெடாடும் ெபறுகுவி $ெபரு.256
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விைளயாடும் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ெபரு.257
அணங்குைட யாளி தாக்கலின் பல உடன் $ெபரு.258

கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) சால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) கதழ்வுற்றாஅங்கு
$ெபரு.259
எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.) சிைலக்கும் துஞ்சாக் கம்பைல $ெபரு.260
விசயம் அடூஉம் புைக சூழ் ஆைலெதாறும் $ெபரு.261
கரும்பின் த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) சாறு விரும்பினி மிைசமின் $ெபரு.262
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.263
தாைழ முடித்து தருப்ைப ேவய்ந்த $ெபரு.264
குறியிைறக் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) பறியுைட
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $ெபரு.265
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கால் புன்ைனக் ேகாடு துமித்து
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.266
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாய்
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) பந்த $ெபரு.267
இைளயரும் முதியரும் கிைளயுடன் துவன்றி $ெபரு.268
புலவு நுைனப் பகழியும் சிைலயும் மான $ெபரு.269
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வrக் கயெலாடு பச்சிறாப்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.270
ைம இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குட்டத்து மகெவாடு வழங்கி $ெபரு.271
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ந>டினும் குைறபடல் அறியாத் $ெபரு.272
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாழ் குளத்த ேகாடு காத்திருக்கும் $ெபரு.273

ெகாடு முடி வைலஞ_ெப.(வைலஞ_ெப.) குடி
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.274
அைவயா அrசி அம் களித் துழைவ $ெபரு.275
மல வாய்ப் பிழாவில் புலர ஆற்றி $ெபரு.276
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உைற புற்றின் குரும்பி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.277
பூம் புற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைட
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதம் பட $ெபரு.278
எல்ைலயும் இரவும் இரு முைற கழிப்பி $ெபரு.279
வல் வாய்ச் சாடியின் வைழச்சு அற
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.280
ெவந் ந> அrயல் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) அைல நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பிழி
$ெபரு.281
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சூட்ெடாடு தளதலும் ெபறுகுவி
$ெபரு.282
பச்சூன் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுவல் பிணி
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ேதால் $ெபரு.283
ேகாள் வல் பாண்மகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வலித்து
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.284
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழத் தூண்டில்_ெப.(தூண்டில்_ெப.) நடுங்க
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாள >இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெபரு.285
ெகாடு வாய் இரும்பின் மடி தைல_ெப.(தைல_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெபரு.286
ெபாதி இைர கதுவிய ேபாழ் வாய் வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ெபரு.287

ந> நணிப் பிரம்பின் நடுங்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெவரூஉம் $ெபரு.288
ந>த்துைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) த>ப் பட
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) $ெபரு.289
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்பி $ெபரு.290
உைற கால் மாறிய ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$ெபரு.291
அகல் இரு வானத்துக் குைற வில் ஏய்ப்ப $ெபரு.292
அரக்கு இதழ்க் குவைளெயாடு ந>லம்_ெப.(ந>லம்_ெப.)
ந>டி_வி.எச்.(ந>டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.293
முரண் பூ மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முது ந>ப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $ெபரு.294
குறுந இட்ட கூம்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பல் மல $ெபரு.295
ெபரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைமயத்துப் பிைணயினி கழிமின் $ெபரு.296
ெசழுங் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
பந்த $ெபரு.297
ைபஞ் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெமழுகிய படிவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
$ெபரு.298
மைன உைற ேகாழிெயாடு ஞமலி துன்னாது $ெபரு.299
வைள வாய்க் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) மைற விளி பயிற்றும் $ெபரு.300
மைற காப்பாள உைற பதிச்
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.301
ெபரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வடவயின் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.302

சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பின்
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $ெபரு.303
வைளக் ைக மகடூஉ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட $ெபரு.304
சுடக்கைட பறைவப் ெபயப் படு வத்தம் $ெபரு.305
ேசதா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேமா ெவண்ெணயின் மாதுளத்து $ெபரு.306
உருப்புறு பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய்ப் ேபாெழாடு கறி
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.307
கஞ்சக நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முறி
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துண $ெபரு.308
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரக் ெகாக்கின் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி விதித்த
$ெபரு.309
தைக மாண் காடியின் வைகபடப் ெபறுகுவி $ெபரு.310
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ஆயெமாடு உண்துைறத்
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.311
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு மகளி_ெப.) இட்ட ெபாலங் குைழ $ெபரு.312
இைர ேத மணிச் சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) இைர ெசத்து எறிந்ெதன $ெபரு.313
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆ ெபண்ைணப் புலம்பு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.314
ேகள்வி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.315
ேவள்வித் தூணத்து அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யவன $ெபரு.316

ஓதிம விளக்கின் உயமிைசக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.317
ைவகுறு மீ னின் ைபபயத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.318
ந>ப்ெபயற்று எல்ைலப் ேபாகி பால்ேகழ் $ெபரு.319
வால் உைளப் புரவிெயாடு வட வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தரூஉம் $ெபரு.320
நாவாய் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நளி ந>ப்
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $ெபரு.321
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி மறுகின் $ெபரு.322
பரத_ெப.(பரத_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
ேவறு ெதருவின் $ெபரு.323
சிலத
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய வைரப்பின் $ெபரு.324
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) உழு பகட்ெடாடு கறைவ துன்னா $ெபரு.325
ஏழகத் தகேராடு எகினம்
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.326
கூழ் உைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் ெகாடும் பூண் மகளி_ெப.) $ெபரு.327
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைனப் பனி
தவழ்பைவ ேபால் $ெபரு.328
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நுண்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெபரு.329
மால் வைரச் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மகிழ்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆலும் $ெபரு.330

பீலி மஞ்ைஞயின் இயலி கால $ெபரு.331
தமனியப் ெபாற்சிலம்பு ஒலிப்ப உய நிைல $ெபரு.332
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) வrப்
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெபரு.333
ைக புைன குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தத்த ைபபய
$ெபரு.334
முத்த வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெபாற்கழங்கு ஆடும் $ெபரு.335
பட்டின மருங்கின் அைசயின் $ெபரு.336
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) புகு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $ெபரு.337
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பூத் தூஉய ெசதுக்குைட முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$ெபரு.338
கள் அடு மகளி_ெப.) வள்ளம் நுடக்கிய $ெபரு.339
வாந்து உகு சில் ந> வழிந்த குழம்பின் $ெபரு.340
ஈஞ் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் குட்டிப் $ெபரு.341
பல் மயிப் பிணெவாடு பாயம் ேபாகாது $ெபரு.342
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) மா வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) த>ற்றி பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$ெபரு.343
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஏற்ைறக்
$ெபரு.344
ெகாழு நிணத் தடிெயாடு கூ நறாப் ெபறுகுவி $ெபரு.345

வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதைல ேபால
$ெபரு.346
ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) சாத்திய ஏற்று அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ெபரு.347
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபார நிவந்த ேவயா
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ெபரு.348
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுட ெஞகிழி $ெபரு.349
உரவு ந> அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓடு கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
கைரயும் $ெபரு.350
துைற பிறக்கு ஒழியப் ேபாகி கைற அடிக் $ெபரு.351
குன்று உறழ் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மருங்குல்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.352
வண் ேதாட்டுத் ெதங்கின் வாடு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேவய்ந்த $ெபரு.353
மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறு படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $ெபரு.354
தண்டைல உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) தனி மைனச்
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெபரு.355
தாழ் ேகாள் பலவின் சூழ் சுைளப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம் $ெபரு.356
வழ்
> இல் தாைழக் குழவித் த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) ந> $ெபரு.357
கைவ முைல_ெப.(முைல_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடிக் கவுள்
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.358
குைல முதி வாைழக் கூனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பழம் $ெபரு.359

திரள் அைரப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) நுங்ெகாடு பிறவும் $ெபரு.360
த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) பல் தாரம் முைனயின் ேசம்பின் $ெபரு.361
முைளப் புற முதி கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) ஆகுவி $ெபரு.362
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழ்ந்தன்ன
>
மாத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கமுகின் $ெபரு.363
புைட சூழ் ெதங்கின் முப் புைடத் திரள் காய் $ெபரு.364
ஆறு ெசல் வம்பல காய் பசி த>ரச் $ெபரு.365
ேசாறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் $ெபரு.366
வயா
>
யாண_ெப.(யாண_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு பாக்கத்து
$ெபரு.367
பல் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ந>ள் இைடப் ேபாகி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக
$ெபரு.368
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) விளங்கு
சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.369
வாடா வள்ளியின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பல தரூஉம் $ெபரு.370
நாடு பல கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற ந>டு
குைலக் $ெபரு.371
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) படிந்தாங்கு $ெபரு.372
பாம்பைணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) அமந்ேதான் ஆங்கண் $ெபரு.373
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நுைழபு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
நுைழ ெபாதும்ப $ெபரு.374
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால் காஞ்சி
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடிப் $ெபரு.375

பாசிைலக் குருகின் புன் புற வrப் பூ $ெபரு.376
கா அகல் கூவிய பாெகாடு
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.377
இைழ சூழ் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) பால் கலந்தைவ ேபால் $ெபரு.378
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தாழ் வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ந>
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறப்ப $ெபரு.379
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கால் கழ> இய ெபாழில்ெதாறும் திரள்கால் $ெபரு.380
ேசாைலக் கமுகின் சூல் வயிற்றன்ன $ெபரு.381
ந>லப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குடம் ெதாைலச்சி நாளும் $ெபரு.382
ெபரு மகிழ் இருக்ைக மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிறு
ேகாட்டுக் $ெபரு.383
குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேகாள் ேநந்தாங்கு $ெபரு.384
சுறவு வாய் அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் சுட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $ெபரு.385
நறவு ெபயத்து அமத்த_ெப.எச்.(அம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைழக் கண் $ெபரு.386
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) மகளிெராடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) விைளயாடி
$ெபரு.387
ெபறற்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ த்
துறக்கம்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.388
ெபாய்யா மரபின் பூ மலி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $ெபரு.389
ெசவ்வி ெகாள்பவேராடு அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $ெபரு.390

அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிறிது
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $ெபரு.391
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு இன் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) இயக்கினி
கழிமின் $ெபரு.392
காேழா இகழ் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கீ ழ $ெபரு.393
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநய்ம் மிதி கவளம்
$ெபரு.394
கடுஞ்சூல் மந்தி கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவில் $ெபரு.395
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கதன்
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவளிறு இல் கந்தின்
$ெபரு.396
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத குழித்த குண்டு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெதருவில் $ெபரு.397
பைட ெதாைலபு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமந்து
மலி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ் $ெபரு.398
கைட கால்யாத்த பல் குடி ெகழ> இக் $ெபரு.399
ெகாைடயும் ேகாளும் வழங்குநத்
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.400
அைடயா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மிைள சூழ் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.)
$ெபரு.401
ந>ல்_ெப.அ.(ந>லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின் ெநடிேயான் ெகாப்பூழ்
$ெபரு.402
நான்முக ஒருவற் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
இதழ்த் $ெபரு.403

தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாகுட்டின் காண்வரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.404
சுடுமண் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக வைரப்பின் $ெபரு.405
இழுெமன் புள்ளின் ஈண்டு கிைளத் ெதாழுதிக் $ெபரு.406
ெகாழு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைனய ேகாளியுள்ளும் $ெபரு.407
பழம் மீ க் கூறும் பலாஅப் ேபால $ெபரு.408
புலவுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.409
மல தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகத்துள்ளும் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெதாழ
$ெபரு.410
விழவு ேமம்பட்ட பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூ $ெபரு.411
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய் வள பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சூடிச்
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $ெபரு.412
அந்தி வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெபரு.413
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிணம்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஈப்ப $ெபரு.414
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐம்பதின்மரும் ெபாருது களத்து அவிய $ெபரு.415
ேப அமக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுஞ்சி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத $ெபரு.416
ஆராச் ெசருவின் ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.) ேபால $ெபரு.417
அடங்காத் தாைனேயாடு உடன்று ேமல்வந்த $ெபரு.418
ஒன்னாத் ெதவ்வ உைலவிடத்து
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.419

கச்சிேயாேன ைக வண் ேதான்றல் $ெபரு.420
நச்சிச் ெசன்ேறாக்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.421
அளியும் ெதறலும் எளியஆகலின் $ெபரு.422
மைலந்ேதா ேதஎம் மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) பாழ் பட $ெபரு.423
நயந்ேதா_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.ஒரு.) ேதஎம்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெபரு.424
நட்புக் ெகாளல் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நயந்திசிேனாரும் $ெபரு.425
துப்புக் ெகாளல் ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைணயிேலாரும் $ெபரு.426
கல் வழ்
> அருவி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படந்தாங்கு $ெபரு.427
பல் ேவறு வைகயின் பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) $ெபரு.428
இைமயவ உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிைமயச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர $ெபரு.429
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர கிழித்த விளங்கு சுட
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டுப் $ெபரு.430
ெபான் ெகாழித்து
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாக்கு
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கங்ைகப் $ெபரு.431
ெபரு ந>
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இrயல் மாக்கள் $ெபரு.432
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மரப் பாணியில் தூங்கியாங்கு $ெபரு.433

ெதாய்யா ெவறுக்ைகெயாடு துவன்றுபு
குழ> இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.434
ெசவ்வி
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசழு நக முற்றத்து $ெபரு.435
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைனக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) படுக்கும் $ெபரு.436
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைகக் ெகால்லன் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.)
விைசத்து எறிந்த $ெபரு.437
கூடத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) இைச ெவrஇ
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ெபரு.438
இைற உைற புறவின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$ெபரு.439
இன் துயில் இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
துஞ்சு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக $ெபரு.440
குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பின் முந்ந> நாப்பண் $ெபரு.441
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசய் மண்டிலம் பாrத்தாங்கு $ெபரு.442
முைற ேவண்டுநக்கும் குைற ேவண்டுநக்கும் $ெபரு.443
ேவண்டுப ேவண்டுப ேவண்டினக்கு அருளி $ெபரு.444
இைடத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணரும்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) த> காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $ெபரு.445
ெகாைடக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூம்பா
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ெபரு.446
உரும்பு இல் சுற்றேமாடு இருந்ேதாற் குறுகி $ெபரு.447

ெபாறி வrப் புகமுகம் தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வய மான் $ெபரு.448
ெகாடு வrக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) ெகாள ேவட்டாங்கு $ெபரு.449
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) பூண் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆற்றி
பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) $ெபரு.450
கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெபரு.451
ெவன்றி அல்லது விைன உடம்படினும் $ெபரு.452
ஒன்றல் ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரவு
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக் ைக $ெபரு.453
ெகாண்டி உண்டி ெதாண்ைடேயா மருக $ெபரு.454
மள்ள மள்ள மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) மறவ $ெபரு.455
ெசல்வ ெசல்வ ெசரு ேமம்படுந $ெபரு.456
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரப் பரப்பின் கடுஞ் சூ ெகான்ற $ெபரு.457
ைபம் பூண் ேசஎய் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
ேமாட்டு $ெபரு.458
துணங்ைக அம் ெசல்விக்கு அணங்கு ெநாடித்தாங்கு $ெபரு.459
தண்டா ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.460
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ெநடிது என $ெபரு.461
இடனுைடப் ேப யாழ் முைறயுளிக் கழிப்பி $ெபரு.462
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி மரபின் ைகெதாழூஉப் பழிச்சி $ெபரு.463

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல ெதrயா அளைவ அந் நிைல $ெபரு.464
நாவல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வவு
> இன்று
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெபரு.465
நில்லா உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
தூக்கி $ெபரு.466
அந் நிைல அணுகல் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அைரப் $ெபரு.467
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) அன்ன சிதைவ
ந>க்கி_வி.எச்.(ந>க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.468
ஆவி அன்ன அவி நூல் கலிங்கம் $ெபரு.469
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேப ஒக்கெலாடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ $ெபரு.470
ெகாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கதுவிய வடு ஆழ் ேநான் ைக $ெபரு.471
வல்ேலான் அட்ட பல் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
குைற $ெபரு.472
அr ெசத்து உணங்கிய ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசந்ெநல்லின் $ெபரு.473
ெதr ெகாள் அrசித் திரள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புழுக்கல் $ெபரு.474
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடித் த>ம்_ெப.அ.(த>ம்_ெப.அ.) சுைவ அமுெதாடு
பிறவும் $ெபரு.475
விருப்புைட மரபின் கரப்புைட அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) $ெபரு.476
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பூத்தன்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.477
மகமுைற மகமுைற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகன் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெபரு.478
ஆனா விருப்பின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டி $ெபரு.479

மங்குல் வானத்துத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ெபரு.480
ஆடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரா அழல் அவி தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$ெபரு.481
ந>டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பித்ைத ெபாலியச் சூட்டி $ெபரு.482
உரவுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருவ வானத்துப் $ெபரு.483
பகற் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) துளியின் மின்னு
நிமிந்தாங்கு $ெபரு.484
புைன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதுப்பகம்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான்னின் $ெபரு.485
ெதாைட அைம மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விறலிய மைலய $ெபரு.486
நூேலா புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.) மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $ெபரு.487
வைள கண்டன்ன வால் உைளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $ெபரு.488
துைண புண ெதாழில நால்கு உடன் பூட்டி $ெபரு.489
அrத் ேத நல்கியும் அைமயான் ெசருத் ெதாைலத்து $ெபரு.490
ஒன்னாத் ெதவ்வ உைலவிடத்து ஒழித்த $ெபரு.491
விசும்பு ெசல் இவுளிெயாடு பசும் பைட தrஇ $ெபரு.492
அன்ேற விடுக்கும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பrசில். இன்
சீக் $ெபரு.493
கின்னரம் முரலும் அணங்குைடச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ெபரு.494
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆலும் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் இறும்பின்
$ெபரு.495

கைல பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதித்த_ெப.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல வழ்
> புறவின்
$ெபரு.496
மந்தி சீக்கும்_ெப.எச்.(சீ க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா துஞ்சு
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $ெபரு.497
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த>ப் ேபணிய முனிவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ேகாட்டுக் $ெபரு.498
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) தரு விறகின் ேவட்கும் $ெபரு.499
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மைலகிழேவாேன $ெபரு.500
கங்குலும் நண் பகலும் துஞ்சா இயல்பிற்றாய் $ெபரு.த.பா.1.1
மங்குல் சூழ் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆப்பதூஉம்
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $ெபரு.த.பா.1.2
கான் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிக் கடு மான்
திைரயைன $ெபரு.த.பா.1.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பயந்ேதன் என்னும் ெசருக்கு $ெபரு.த.பா.1.4

