நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.)
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.000-1
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
கீ ழ்_ெசா.உரு.(கீ ழ்_ெசா.உரு.) $ஐங்.000-2
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
முகிழ்த்தன_வி.மு.(முகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
முைறேய_ெப.(முைற_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.000-3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.001-1
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.001-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0013
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காஞ்சிச்_ெப.(காஞ்சி_ெப.+ச்_ஒற்.) சிைனய_குறி.வி.மு.(சிைன_ெப.+அ_பட'.பன்.)
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $ஐங்.001-4
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.001-5
பாணனும்_ெப.(பாணன்_ெப.+உம்_சாr.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.001-6

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.002-1
விைளக_வியங்.வி.மு.(விைள_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வயேல_ெப.(வயல்_ெப.+ஏ_சாr.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வரு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இரவல'_ெப.(இ'வல்_ெப.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.002-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0023
பல்_ெப.அ.(பல_பதி.ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
நலெமாடு_ெப.(நலம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
நிக'க்கும்_ெப.எச்.(நிக'_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.002-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐங்.002-5
வழிவழிச்_அ.ெதா.(வழி_ெப.+வழி_ெப.+ச்_ஒற்.)
சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.002-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.003-1
பால்_ெப.(பால்_ெப.) பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
ஊறுக_வியங்.வி.மு.(ஊறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பகடு_ெப.(பகடு_ெப.)
பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.) சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.003-2

என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0033
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உழவ'_ெப.(உழவ'_ெப.)
ெநல்ெலாடு_ெப.(ெநல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.003-4
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கஞல்_வி.(கஞல்_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) $ஐங்.003-5
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.003-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.004-1
பைகவ'_ெப.(பைகவ'_ெப.) புல்_ெப.(புல்_ெப.)
ஆ'க_வியங்.வி.மு.(ஆ'_வி.+க_வியங்.வி.மு.) பா'ப்பா'_ெப.(பா'ப்பா'_ெப.)
ஓதுக_வியங்.வி.மு.(ஓது_வி.க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.004-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0043
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கரும்பின்_ெப.(கரும்பு_ெப.+இன்_சாr.)
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநல்லின்_ெப.(ெநல்லு_ெப.+இன்_சாr.) $ஐங்.004-4
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.) $ஐங்.004-5

பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
ஆகற்க_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+அல்_சாr.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.004-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.005-1
பசி_ெப.(பசி_ெப.) இல்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.மு.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.) பிணி_ெப.(பிணி_ெப.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நங்குக_வியங்.வி.மு.(நங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$ஐங்.005-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0053
முதைலப்_ெப.(முதைல_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாத்து_ெப.(ேபாத்து_ெப.)
முழு_ெப.அ.(முழு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ஆரும்_ெப.எச்.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.005-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) $ஐங்.005-5
முன்_இ.ெசா.(முன்_இ.ெசா.) கைட_ெப.(கைட_ெப.)
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.005-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.006-1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) பைக_ெப.(பைக_ெப.)
தணிக_வியங்.வி.மு.(தணி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)

யாண்டு_ெப.(யாண்டு_ெப.) பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
நந்துக_வியங்.வி.மு.(நந்து_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.006-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0063
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
முைகந்த_ெப.எச்.(முைக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.006-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
வைரக_வியங்.வி.மு.(வைர_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.006-5
எந்ைதயும்_ெப.(எந்ைத_ெப.+உம்_சாr.)
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.006-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.007-1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ./உ.ெசா.)
சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்லது_வி.அ.(அல்லது_வி.அ.)
ெகடுக்_வியங்.வி.மு.(ெகது_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.007-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0073
உைளப்_ெப.(உைள_ெப.+ப்_ஒற்.) பூ_ெப.(பூ_ெப.)
மருதத்துக்_குறி.வி.மு.(மருதம்_ெப.+அத்து_சாr.)
கிைளக்_ெப.(கிைள_ெப.+க்_ஒற்.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.007-4

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊ'க்_ெப.(ஊ'_ெப.+க்_ஒற்.) $ஐங்.007-5

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.
) ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.007-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.008-1
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) முைற_ெப.(முைற_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) களவு_ெப.(களவு_ெப.)
இல்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.மு.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.008-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0083
அலங்கு_வி.(அலங்கு_வி.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
அணி_ெப.அ.(அணி_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.008-4
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கஞல்_வி.(கஞல்_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $ஐங்.008-5
வாய்ப்பது_வி.மு.(வாய்_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.)
ஆக_குைற.எச்.(ஆகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.008-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.009-1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தது_ெப.(தது_ெப.)
இல்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.மு.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.009-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0093
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ'_வி.(ஆ'_வி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
ேபா'வில்_ெப.(ேபா'வு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.009-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐங்.009-5
அம்பல்_ெப.(அம்பல்_ெப.)
ஆகற்க_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+அல்_சாr.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.009-6
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆதன்_ெப.(ஆதன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவினி_ெப.(அவினி_ெப.)
$ஐங்.010-1
மாr_ெப.(மாr.) வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ./உ.ெசா.)
சிறக்க_குைற.எச்.(சிறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.010-2
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடாேள_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0103

பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) அம்_இ.ெசா.(அம்_இ.ெசா.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $ஐங்.010-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.010-5

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.
) ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவட்ேடேம_வி.மு.(ேவள்_வி.+ட்_இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.010-6
மைன_ெப.(மைன_ெப.) நடு_வி.(நடு_வி.) வயைல_ெப.(வயைல_ெப.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.011-1
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ேகழ்_வி.(ேகழ்_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
நாணி_வி.எச்.(நாணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.011-2
நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
என்றும்_வி.மு.(என்_வி.+ண_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.011-3
அல்லன்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அன்_பட'.ஒரு.)
என்னும்_வி.மு.(என்_வி.+ன்_இ.இ.கா.+உம்_பட'.ஒரு.) என்_திr.(எந்_தன்.ஒரு.)
தட_ெப.அ.(தடம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.011-4
கைர_ெப.(கைர_ெப.) ேச'_வி.(ேச'_வி.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
கரும்பின்_ெப.(கரும்பு_ெப.+இன்_சாr./உவ.உரு.)
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.0121
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ேகழ்_வி.(ேகழ்_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) நன்றும்_ெப.(நன்று_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.012-2

ஆற்றுக_வியங்.வி.மு.(ஆற்று_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இல்ல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ_ஈ.அ.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.012-3
ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இல்ல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ_ஈ.அ.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
தட_ெப.அ.(தடம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.012-4
பrயுைட_ெப.(பr_ெப.+உைட_உைட.ேவ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மான்_ெப.(மான்_ெப.) ெபாங்கு_வி.(ெபாங்கு_வி.) உைள_ெப.(உைள_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(ேபால_ெப.அ.) $ஐங்.013-1
அைட_வி.(அைட_வி.) கைர_ெப.(கைர_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.)
பகரும்_ெப.எச்.(பக'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.013-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெபண்டி'_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ'_பட'.பன்.) $ஐங்.013-3
துஞ்சு_வி.(துஞ்சு_வி.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) துயில்_ெப.(துயில்_ெப.)
அறியலேர_வி.மு.(அறி_வி.+ய்_இ.இ.கா.+அல்_எதி'.ம.+அ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.013-4
ெகாடிப்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ப்_ஒற்.) பூ_ெப.(பூ_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
தண்டி_வி.எச்.(தண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அயல_ெப.அ.(அயல_ெப.அ.) $ஐங்.014-1
வடிக்ெகாள்_வி.(வடிக்ெகாள்_வி.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
வண்_ெப.அ.(வண்_ெப.அ.) தளி'_ெப.(தளி'_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.014-2
அணித்_ெப.(அணி_ெப.+த்_ஒற்.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.014-3
பனித்_ெப.(பனி_ெப.+த்_ஒற்.) துயில்_ெப.(துயில்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

இன்_ெப.அ.(இனிய_ெப.அ.)
சாயற்ேற_குறி.வி.மு.(சாயல்_ெப.+அற்று_சாr.+ஏ_சாr.) $ஐங்.014-4
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) மலி'_ெப.(மலி'_ெப.)
நிைற_ெப.(நிைற_ெப.)
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $ஐங்.015-1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.)
மகளி'க்குப்_ெப.(மகளி'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ப்_ஒற்.) புண'_வி.(புண'_வி.)
துைண_ெப.(துைண_ெப.)
உதவும்_ெப.எச்.(உதவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.015-2
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மூதூ'_ெப.(மூதூ'_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
$ஐங்.015-3
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
அல்லன்ேன_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.015-4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) பூ_ெப.(பூ_ெப.)
ேவழத்துத்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+த்_ஒற்.)
தூம்புைடத்_ெப.(தூம்பு_ெப.+உைட_உைட.ேவ.+த்_ஒற்.) திரள்_வி.(திரள்_வி.)
கால்_ெப.(கல்_ெப.) $ஐங்.016-1
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) ெதாழு_ெப.(ெதாழு_ெப.) மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.)
அஞ்சனம்_ெப.(அஞ்சனம்_ெப.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.016-2
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கஞல்_வி.(கஞல்_வி.)
ஊரைன_ெப.(ஊரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.016-3
பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபால்_வி.(ேபால்_வி.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.)
ேபா'த்தனேவ_வி.மு.(ேபா'_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.+அ
வ்_ெபாரு.உரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.016-4

புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) மிைச_இைத.ெசா.(மிைச_இைட.ெசா.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) பூ_ெப.(பூ_ெப.) $ஐங்.017-1
விசும்பு_ெப.(விசும்பு_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.)
குருகின்_ெப.(குருகு_ெப.+இன்_சாr./உவ.உரு.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.017-2
புருெவா'_குறி.வி.மு.(புது_ெப.+ஓ'_பட'.பன்.)
ேமவலன்_குறி.வி.மு.(ேமவல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆகலின்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+இன்_சாr.) $ஐங்.017-3
வறிது_குறி.வி.மு.(வறுைம_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
ஆகின்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+று_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு_ெப.எச்.(ெகழு_வி.+உம்_இ.இ.க.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.017-4
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சாய்_ெப.(சாய்_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ெசருந்திெயாடு_ெப.(ெசருந்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$ஐங்.018-1
கரும்பின்_ெப.(கரும்பு_ெப.+இன்_சாr./உவ.உரு.)
அலமரும்_ெப.எச்.(அலமரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.018-2
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.018-3
பிrந்தனன்_வி.மு.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
அல்லேனா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அன்_பட'.ஒரு.+ஓ_சாr.)
பிrயெலன்_வி.மு.(பிr_வி.+அல்_எதி'.ம.+என்_தன்.ஒரு.) என்ேற_வி.எச்.(என்வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.018-4

எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) மாஅத்துப்_ெப.(மாஅத்து_ெப.+ப்_ஒற்.)
புதுப்_ெப.அ.(புது_ெப.அ.+ப்_ஒற்.) பூம்_ெப.(பூ_ெப.+ம்_ஒற்.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) $ஐங்.019-1
புண'ந்ேதா'_வி.அ.ெப.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
ெமய்ம்_ெப.(ெமய்_ெப.+ம்_ஒற்.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ஐங்.019-2
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) பூ_ெப.(பூ_ெப.)
ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.) உைள_ெப.(உைள_ெப.)
சீக்கும்_ெப.எச்.(சீ க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.019-3
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ஆகலின்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+இன்_கரு.ேவ.)
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.019-4
மாr_ெப.(மாr.) மலrன்_ெப.(மல'_ெப.+இன்_சாr/உவ.உரு.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பனி_ெப.(பனி_ெப.)
உகுேம_வி.மு.(உகு_வி.+ம்_இ.இ.கா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.019-5
அறு_ெப.(அரு_ெப.) சில்_ெப.அ.(சில_ெப.அ.)
கால_குறி.வி.மு.(கால்_ெப.+அ_பட'.பன்.) அம்_ெப.(அம்_ெப.)
சிைறத்_ெப.(சிைற_ெப.+த்_ஒற்.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $ஐங்.020-1
நூற்றிதழ்த்_ெப.(நூற்றிதழ்_ெப.+த்_ஒற்.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
பூச்_ெப.(பூ_ெப.+ச்_ஒற்.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.)
சீக்கும்_ெப.எச்.(சீ க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.020-2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) கண்டு_வி.எச்.(காண்_வி.+ந்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) தூம்புைட_ெப.(தூம்பு_ெப.+உைட_உைட.ேவ.)
ேவழத்துத்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+த்_ஒற்.) $ஐங்.020-3
துைற_ெப.(துைற_ெப.) நணி_ெப.அ.(நணி_ெப.அ.)
ஊரைன_ெப.(ஊரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.020-4

இைற_ெப.(இைற_ெப.) ஏ'_வி.(ஏ'_வி.) எல்_ெப.(எல்_ெப.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்ேம_வி.மு.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+உம்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.020-5
முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முது_ெப.அ.(முது_ெப.அ.) ந'_ெப.(ந'_ெப.) அைட_வி.(அைட_வி.)
கைரப்_ெப.(கைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.021-1
புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.021-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெதளிப்பவும்_குைற.எச்.(ெதளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.021-3
உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
பசப்பது_ெதா.ெப.(பசப்பு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகாள்_ஈ.அ.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.021-4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.) $ஐங்.022-1
முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) ேவ'_ெப.(ேவ'_ெப.) அைளச்_ெப.(அைள_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.022-2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி_சாr.(இனி_சாr.)
$ஐங்.022-3
நேயன்_வி.மு.(ந_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
என்றது_வி.அ.ெப.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.022-4

முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) ேவ'_ெப.(ேவ'_ெப.) அைளக்_ெப.(அைள_ெப.+க்_ஒற்.)
களவன்_ெப.(களவன்_ெப.) ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.023-1
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) குற்று_வி.எச்.(குறு_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
அணி_ெப.(அணி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.023-2
ேதற்றம்_ெதா.ெப.(ேதற்று_வி.+அம்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_திr.(நம்_தன்.பன்.)
புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனித்_சாr.(இனி_சாr.+த்_ஒற்.) $ஐங்.023-3
தாக்கு_வி.(தாக்கு_வி.) அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.023-4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) சாப்_குைற.எச்.(சாகு_வி.+ப்_ஒற்.)
பிறக்கும்_ெப.எச்.(பிற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) களவெனாடு_ெப.(களவன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$ஐங்.024-1
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.)
தின்னும்_ெப.எச்.(தின்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முதைலத்து_குறி.வி.மு.(முதைல_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.024-2
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆகின்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+று_பட'.ஒரு.)
ெகால்ேலா_இைட.ெசா.(ெகால்_இைட.ெசா.+ஓ_சாr.)
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.024-3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெதளி'ப்ப_குைற.எச்.(ெதளி'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கியவ'_ெப.(முயங்கியவ'_ெப.) $ஐங்.024-4

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துறப்பது_ெதா.ெப.(துற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.024-5
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தந்த_து.வி.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனிற்று_ெப.(புனிற்று_ெப.)
வள'_வி.(வள'_ெப.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய்_ெப.(காய்_ெப.) $ஐங்.025-1
வயைலச்_ெப.(வயைல_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.025-2
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.)
பல'க்கு_ெப.(பல'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.025-3
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) ெநகிழ்_வி.(ெநகிழ்_வி.) ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
ஆக்கும்_வி.மு.(ஆக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+உம்_பட'.ஒரு.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.025-4
கரந்ைதஅம்_ெப.(கரந்ைத_ெப.+அம்_சாr.)
ெசறுவில்_ெப.(ெசறு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துைண_ெப.(துைண_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
$ஐங்.026-1
வள்ைள_ெப.(வள்ைள_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.026-2
எம்மும்_திr.(எம்_தன்.பன்.+உம்_சாr.) பிறரும்_ெப.(பிற'_ெப.+உம்_ெப.)
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+ஆன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.026-3
இன்னன்_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.026-4

ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அம்_சாr.(அம்_சாr.)
ெசறுவில்_ெப.(ெசறு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கதி'_ெப.(கதி'_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
களவன்_ெப.(களவன்_ெப.) $ஐங்.027-1
தண்ண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அக_ெப.(அகம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அைளச்_ெப.(அைள_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊரற்கு_ெப.(ஊரன்ெப.+கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.027-2
எல்_ெப.(எல்_ெப.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.027-3
அல்லல்_ெப.(அல்லல்_ெப.)
உழப்பது_வி.அ.ெப.(உஅழ_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+அது_பட'.ஒரு.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.027-4
உண்_வி.(உண்_வி.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) உைற_வி.(உைற_வி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.028-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
வrக்கும்_ெப.எச்.(வr_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரற்கு_ெப.(ஊரன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.028-2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.028-3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பசப்பது_ெதா.ெப.(பசப்பு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.028-4

மாr_ெப.(மாr.) கடி_ெப.(கடி_ெப.)
ெகாள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காவல'_ெப.(காவல்_ெப.+அ'_பட'.பன்.)
ெகடுக_வியங்.வி.மு.(ெகடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.029-1
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) முைள_ெப.(முைள_ெப.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.029-2
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.)
உற_குைற.எச்.(உறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.029-3
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.029-4
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ெகாள்வது_ெதா.ெப.(ெகாள்_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.029-5
ேவப்பு_ெப.(ேவப்பு_ெப.) நைன_ெப.(நைன_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
$ஐங்.030-1
தண்ண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அக_ெப.(அகம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அைள_ெப.(அைல_ெப.) நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநல்லின்_ெப.(ெநல்_ெப.+இன்_சாr.) $ஐங்.030-2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பூ_ெப.(பூ_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரற்கு_ெப.(ஊரன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.030-3
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
இழப்பது_ெதா.ெப.(இழ_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.)

எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.030-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.031-1
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அன்று_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+று_பட'.ஒரு.)
என்னும்_வி.மு.(என்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+உம்_பட'.ஒரு.)
ெகால்ேலா_இைட.ெசா.+ஓ_சாr.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
$ஐங்.031-2
முட_ெப.அ.(முடம்_ெப.) முதி'_வி.(முதி'_வி.)
மருதத்துப்_ெப.(மருதம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.031-3
உடன்_சாr.(உடன்_சாr.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.)
ஆயேமாடு_ெப.(ஆயம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சூேள_ெப.(சூள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.031-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.032-1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இல்_ெப.(இல்_ெப.)
வந்ததற்கு_ெதா.ெப.(வா_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.+கு_ெகா.ேவ.)
எழு_ெப.(எழு_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $ஐங்.032-2
அழுப_வி.மு.(அழு_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.)
ெபண்டி'_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ'_பட'.பன்.) $ஐங்.032-3
த_ெப.(த_ெப.) உறு_வி.(உறு_வி.) ெமழுகின்_ெப.(ெமழுகு_ெப.+இன்_உைட.ேவ.)
ெஞகிழ்வன'_ெப.(ெஞகிழ்வன'_ெப.)
விைரந்ேத_வி.எச்.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.032-4

அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.033-1
மருது_ெப.(மருது_ெப.) உய'ந்து_வி.எச்.(உய'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விr_வி.(விr_வி.) பூம்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.033-2
ெபண்டிெராடு_ெப.(ெபண்டி'_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடும்_வி.மு.(ஆடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட'.ஒரு.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.033-3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா'_ெப.(தா'_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
தைலத்தைலக்_அ.ெதா.(தைலதைல_அ.ெதா.+க்_ஒற்.)
ெகாளேவ_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.033-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'ப்_ெப.(ஊ'_ெப.+ப்_ஒற்.)
$ஐங்.034-1
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைழக்_ெப.(புைழ_ெப.+க்_ஒற்.)
கால்_ெப.(கால்_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $ஐங்.034-2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஏ'_வி.(ஏ'_வி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
$ஐங்.034-3
ஏதிலாள'க்குப்_ெப.(ஏதிலா'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ப்_ஒற்.)
பசந்த_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.034-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'ப்_ெப.(ஊ'_ெப.+ப்_ஒற்.)
$ஐங்.035-1
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) நா'_ெப.(நா'_ெப.)
உr_வி.(உr_வி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) $ஐங்.035-2

நிறத்தினும்_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
நிழற்றுதல்_ெதா.ெப.(நிழற்று_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மன்ேன_ஈ.அ.(மன்_ஈ.அ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.035-3
இனிப்_ெப.(இனி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மாைமக்_ெப.(மா_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.+க்_ஒற்.)
கவிேன_ெப.(கவின்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.035-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.036-1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமகுவன்_வி.மு.(அைமகு_வி.வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.036-2
உள்ளாது_எதி'.ம.வி.எச்.(உள்ளு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமதலும்_ெதா.ெப.(அைம_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
அைமகுவம்_வி.மு.(அைமகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
மன்ேன_ஈ.அ.(மன்_ஈ.அ.+ஏ_சா'.) $ஐங்.036-3
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) எனக்__குைற.எச்.(எந்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $ஐங்.036-4
பசைலக்கு_ெப.(பசைல_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒல்கா_வி.அ.ெப.(ஒல்கு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_வி.அ.ெப.குறி.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபறிேன_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.036-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.037-1
நயந்ேதா'_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.ஒரு.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பனி_ெப.(பனி_ெப.) மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.037-2

வல்லன்_குறி.வி.மு.(வல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
வல்லன்_குறி.வி.மு.(வல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.037-3
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+அன்_பட'.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
வாய்த்தல்ேல_ெதா.ெப.(வாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.037-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.038-1
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.)
உண'ந்ேதா'_வி.அ.ெப.(உண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
அறியலன்_வி.மு.(அறி_வி.+அல்_எதி'.ம.+அன்_பட'.ஒரு.)
என்றும்_ெப.(என்று_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.038-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தளி'ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ஐங்.038-3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
முன்ைக_ெப.(முன்_ெப.அ.+ைக_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அழப்_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.+ப்_ஒற்.)
பிrந்ேத_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.038-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.039-1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $ஐங்.039-2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழப்_ெப.(இைழ_ெப.+ப்_ஒற்.)
பைணத்ேதாள்_ெப.(பைண_ெப.அ.+ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.039-3

பிrந்தனன்_வி.மு.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பிrயலன்_வி.மு.(பிr_வி.+அல்_எதி'.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
மன்ேன_ஈ.அ.(மன்_ஈ.அ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.039-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) $ஐங்.040-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
முன்ைக_ெப.(முன்_ெப.அ.+ைக_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அழப்_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.040-2
ெபண்டி'_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ'_பட'.பன்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
இைற_து.வி.(இைற_து.வி.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_+இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒ
ரு.) என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.040-3
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.)
பாய்தர_குைற.எச்.(பாய்தரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.040-4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பிணி_வி.(பிணி_வி.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
நாடு_ெப.(நாடு_ெப.) கிழேவாேன_ெப.(கிழேவான்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.040-5
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) பா'ப்புத்_ெப.(பா'ப்பு_ெப.+த்_ஒற்.)
தின்னும்_ெப.எச்.(தின்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்_குறி.வி.(இல்_குறி.வி.)
முதைலெயாடு_ெப.(முதைல_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.041-1
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) பூம்_ெப.(பூ_ெப.+ம்_ஒற்.)
ெபாய்ைகத்து_குறி.வி.மு.(ெபாய்ைக_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
அதனால்_வி.அ.(அதன்_சுட்.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஆல்_இைட.ெசா.) $ஐங்.041-2

தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.)
உண'ந்ேதா'_வி.அ.ெப.(உண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ஐங்.041-3
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ேபால்_குைற.எச்.(ேபால்_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊ'கிழேவாேன_ெப.(ஊ'கிழெவான்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.041-4
மகிழ்_ெப.(மகிழ்_ெப.) மிகச்_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயங்கினள்_வி.மு.(மயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெகால்ேலா_இைட.ெசா.(ெகால்_இைட.ெசா.+ஓ_சாr.) $ஐங்.042-1
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மாண்_ெப.அ.(மாண்_ெப.அ.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.) $ஐங்.042-2
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) மலி'நிைற_ெப.(மலி'நிைற_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.042-3
மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெதாடங்கிேயாேள_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+ண_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.042-4
அம்பணத்து_ெப.(அம்பணம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) ஏறி_வி.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.043-1
ெசம்பின்_ெப.(ெசம்பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
பா'ப்புப்_ெப.(பா'ப்பு_ெப.+ப்_ஒற்.) பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.043-2
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்னினும்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.) $ஐங்.043-3
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ெபாய்யன்_ெப.(ெபாய்யன்_ெப.)
பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
சூளினேன_வி.அ.ெப.(சூள்_வி.+ண_இ.இ.கா.+அந்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.043-4

தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பா'ப்புத்_ெப.(பா'ப்பு_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.044-1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வள'ந்திசினா_வி.மு.(வள'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.+இசின்_ஈ.அ.)
அங்கு_உவ.உரு.(அங்கு_உவ.உரு.) $ஐங்.044-2
அதுேவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ஐய_ெப.(ஐயா_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.044-3
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஒழுகுமதி_ஏவ.(ஒழுகு_வி.+மதி_ஈ.அ.)
அறனுமா'_ெப.(அறன்_ெப.+உம்_சாr.+ஆ'_இைட.ெசா.)
அதுேவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.044-4
கூதி'_ெப.(கூதி'_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கலிழ்_ெப.(கலிழ்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.045-1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.045-2
யாறு_ெப.(யாறு_ெப.)
அணிந்தன்று_வி.மு.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.045-3
பசப்பு_ெப.(பசப்பு_ெப.)
அணிந்தன_வி.மு.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
ஆல்_இைட.ெசா.(ஆல்_இைட.ெசா.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்_திr.(எந்_தன்.ஒரு.)
கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.045-4

நினக்ேக_திr.(நின்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.)
அன்று_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+று_பட'.ஒரு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.)
எமக்குமா'_திr.(எம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.+உம்_சாr.+ஆ'_இைட.ெசா.)
இனிேத_ெப.(இனிது_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.046-1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.) $ஐங்.046-2
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறிப்பிைன_குறி.வி.மு.(குறிப்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.046-3
ஈண்டு_ெப.(ஈண்டு_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அருளாது_வி.எச்.(அருள்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டு_ெப.(ஆண்டு_ெப.) உைறதல்ேல_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த்தல்ெதா.ெப.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.046-4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றுப்_ெப.(எயிற்று_ெப.+ப்_ஒற்.)
பாண்மகள்_ெப.(பாண்மகள்_ெப.) இன்_ெப.அ.(இனிய_ெப.அ.)
ெகடிறு_ெப.(ெகடிறு_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.047-1
அகன்_வி.(அகல்_வி.) ெபரு_ெப.அ.(ெபரு_ெப.அ.) வட்டி_ெப.(வட்டி_ெப.)
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) $ஐங்.047-2
அr_வி.(அr_வி.) காற்_ெப.(கால்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பயறு_ெப.(பயறு_ெப.)
நிைறக்கும்_ெப.எச்.(நிைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.047-3
மாண்_வி.(மாண்_வி.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட'.ஒரு.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.047-4

பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
ேபாலப்_குைற.எச்./உவ.உரு.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
ெபாய்த்தல்ேல_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.047-5
வைல_ெப.(வைல_ெப.) வல்_ெப.அ.(வல்_ெப.அ.)
பாண்மகன்_ெப.(பாண்மகன்_ெப.) வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) மடமகள்_ெப.(மடமகள்_ெப.) $ஐங்.048-1
வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வட்டியுள்_ெப.(வட்டி_ெப.+உள்_இட.ேவ.) மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.)
$ஐங்.048-2
யாண்டு_ெப.(யாண்டு_ெப.) கழி_வி.(கழி_வி.)
ெவண்ெணல்_ெப.(ெவள்_ெப.அ.+ெநல்_ெப.)
நிைறக்கும்_ெப.எச்.(நிைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.048-3
ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி'.ம.+ஏம்_தன்.பன்.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) $ஐங்.048-4
ஆண்டுச்_ெப.(ஆண்டு_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்_வி.(ெசய்_வி.)
குறிெயாடு_ெப.(குறி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஈண்டு_ெப.(ஈண்டு_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வரேல_ெதா.ெப.(வா_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.048-5
பரத்ைதய'மாட்டு_ெப.(பரத்ைதய'_ெப.+மாட்டு_சாr.)
ஒழுகா_வி.மு.(ஒழுகு_வி.+ஆ_எதி'.ம.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
மைனக்கண்_ெப.(மைன_ெப.+கண்_இட.ேவ.) $ஐங்.048-6
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சில்_ெப.அ.(சில_ெப.அ.) ஓதி_ெப.(ஓதி_ெப.)
அைசநைடப்_ெப.(அைசநைட_ெப.+ப்_ஒற்.) பாண்மகள்_ெப.(பாண்மகள்_ெப.)
$ஐங்.049-1

சில்_ெப.அ.(சில_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்_ெப.(பல்_ெப.)
ெநற்_ெப.(ெநல்_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.049-2
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பாண்மகன்_ெப.(பாண்மகன்_ெப.) $ஐங்.049-3
யா'_வினா.ெப.(யா'_வினா.ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதயப்_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
ெபாய்க்குேமா_வி.மு.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
இனிேய_ெப.(இனி_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.049-4
துைணேயா'_ெப.(துைணேயா'_ெப.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
யாமும்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+உம்_சாr.)
வருந்துதும்_வி.மு.(வருந்து_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) $ஐங்.050-1
வஞ்சி_ெப.(வஞ்சி_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.050-2
தஞ்சம்_ெப.(தஞ்சம்_ெப.)
அருளாய்_வி.மு.(அருள்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.)
நேய_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.050-3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவளுமா'_ெப.(இவள்_ெப.+மா'_ஈ.அ.) அழுேம_வி.மு.(அழு_வி.உம்_இ.இ.கா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.050-4
ந'_ெப.(ந'_ெப.) உைற_வி.(உைற_வி.) ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.)
நலச்_ெப.அ.(நலம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $ஐங்.051-1
கூ'_ெப.அ.(கூ'ைம_ெப.) உகி'ப்_ெப.(உகி'_ெப.+ப்_ஒற்.)
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
வயாஅம்_ெப.எச்.(வயா_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.051-2

புளிங்காய்_ெப.(புளிங்காய்_ெப.)
ேவட்ைகத்து_குறி.வி.மு.(ேவட்ைக_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
அன்று_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+று_பட'.ஒரு.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.051-3
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) வயாஅ_ெப.(வயாஅ_ெப.)
ேநாய்க்ேக_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.051-4
வயைலச்_ெப.(வயைல_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெகாடிப்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ப்_ஒற்.) பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.)
ைதஇச்_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.052-1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
அr_ெப.(அr_ெப.) மைழக்_ெப.(மைழ_ெப.+க்_ஒற்.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $ஐங்.0522
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்க்_ெப.(வாய்_ெப.+க்_ஒற்.)
குறுமகள்_ெப.(குறுமகள்_ெப.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.052-3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்_ெப.(வாய்_ெப.)
முன்னின்று_வி.மு.(முன்_வி.+இன்_இ.கா.+று_பட'.ஒரு.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.052-4
துைற_ெப.(துைற_ெப.) எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.)
அணங்கும்_வி.மு.(அணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.053-1
சிைற_ெப.(சிைற_ெப.) அழி_வி.(அழி_ெப.) புதுப்_ெப.அ.(புது_ெப.அ.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக்_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
கலங்கிக்_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) $ஐங்.053-2

கழனித்_ெப.அ.(கழனி_ெப.+த்_ஒற்.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.053-3
பழன_ெப.அ.(பழனம்_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
சூேள_ெப.(சூேள_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.053-4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத'த்_ெப.(ேத'_ெப.+த்_ஒற்.)
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட்டு_ெப.(நாடு_ெப.)
உள்ளைத_ெப.(உள்_வி.+ண_இ.இ.கா.+து_பட'.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.054-1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.054-2
ேதனூ'_ெப.(ேதனூ'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) ெதr_வி.(ெதr_வி.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.054-3
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ'_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஊரைன_ெப.(ஊரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தர_குைற.எச்.(தா_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.054-4
ைபஞ்சாய்க்_ெப.(ைபஞ்சாய்_ெப.+க்_ஒற்.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
மகளி'க்கு_ெப.(மகளி'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.054-5
அஞ்சுவல்_வி.மு.(அஞ்சு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_முன்.ஒரு.)
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) அம்_சுட்.(அ_ேச.சுட்.+ம்_ஒற்.) முைற_ெப.(முைற_ெப.)
வrேன_நி.எச்.(வா_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.054-6
கரும்பின்_ெப.(கரும்பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.)
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எதி'_ெப.(எதி'_ெப.)
பிளிற்றும்_ெப.எச்.(பிளிற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.055-1

ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) வண்_ெப.அ.(வள்_ெப.அ.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
ேதனூ'_ெப.(ேதனூ'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.055-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துறத்தலின்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+இன்_கரு.ேவ.) $ஐங்.055-3
பல்ேலா'_ெப.(பல்ேலா'_ெப.)
அறியப்_குைற.எச்.(அr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
நுதேல_ெப.(நுதல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.055-4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெகாள்_வி.(ெகாள்_வி.)
விளக்ேகாடு_ெப.(விளக்கு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) இரா_ெப.(இரா_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அறியா_ெப.எச்.(அறி_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.056-1
ெவல்_வி.(ெவல்_வி.) ேபா'ச்_ெப.(ேபா'_ெப.+ச்_ஒற்.) ேசாழ'_ெப.(ேசாழ'_ெப.)
ஆமூ'_ெப.(ஆமூ'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.056-2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு_வி.(ெபறு_வி.) சுட'_ெப.அ.(சுட'_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேதம்ப_குைற.எச்.(ேதம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.056-3
எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாழிேய_ெப.(ெமாழி_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.056-4
பகலில்_ெப.(பகல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.) கதி'த்_ெப.(கதி'_ெப.+த்_ஒற்.)
தயின்_ெப.(த_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ.) $ஐங்.057-1

ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம்_சாr.(அம்_சாr.)
ெசறுவின்_ெப.(ெசறு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) ேதனூ'_ெப.(ேதனூ'_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.057-2
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புலம்பப்_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பிrய_குைற.எச்.(பிr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.057-3
அைன_ெப.(அைன_ெப.)
நலமுைடேயாேளா_குறி.வி.மு.(நலம்_ெப.+உைட_உைட.ேவ.+ஓள்_பட'.ஒரு.+
ஓ_சாr.) மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபண்ேட_ெப.(ெபண்டு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.057-4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ெவண்ெணல்_ெப.(ெவள்_ெப.அ.+ெநல்_ெப.)
ேபா'வின்_ெப.(ேபா'வு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) $ஐங்.058-1
ைகவண்_ெப.(ைகவண்_ெப.) விராஅன்_ெப.(விராஅன்_ெப.)
இருப்ைப_ெப.(இருப்ைப_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.058-2
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.)
உற்றைன_வி.மு.(உற்று_வி.+அன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாறி_வி.மு.(ேபா_வி.+ற்_இ.கா.+இ_முன்,ஒரு.) $ஐங்.058-3
பிற'க்கும்_ெப.(பிற'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+உம்_சாr.)
அைனையயால்_வி.மு.(அைன_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.+அல்_இைட.
ெசா.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
நேய_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.058-4
ேகட்டிசின்_ஏவ.(ேகள்_வி.+இசின்_முன்.ஒரு.)
வாழிேயா_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி+இ_வியங்.வி.மு.குறி.+ஓ_சாr.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றுற $ஐங்.059-1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) தர_குைற.எச்.(த'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.059-2

நினக்கு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+அக்கு_ெகா.ேவ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி_ெப.(இனி_ெப.) $ஐங்.059-3
இவட்கு_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.+கு_ெகா.ேவ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
அன்ைம ேநாம்_வி.மு.(ேநா_வி.+ம்_இ.இ.கா.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.059-4
பழனக்_ெப.அ.(பழனம்_ெப.+க்_ஒற்.) கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.)
பயி'ப்_ெப.அ.(பயி'_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
அகவும்_ெப.எச்.(அகவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.060-1
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெமாழிவல்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.)
என்று_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.060-2
துஞ்சு_வி.(துஞ்சு_வி.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நக'_ெப.(நக'_ெப.) வருதி_வி.மு.(வா_வி.+'_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) $ஐங்.060-3

அஞ்சாேயா_வி.மு.(அஞ்சு_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.+ஓ_சாr.
) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
ைக_ெப.(ைக_ெப.) ேவேல_ெப.(ேவல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.060-4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி_ெப.(வடி_ெப.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு_வி.(உகு_வி.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பழம்_ெப.(பழம்_ெப.) $ஐங்.061-1
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந'ப்_ெப.(ந'_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாய்ைகத்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+த்_ஒற்.) துடும்_ஒ.குறி.(துடும்_ஒ.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழூஉம்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா. $ஐங்.061-2
ைக_ெப.(ைக_ெப.) வண்_ெப.அ.(வள்_ெப.அ.) மத்தி_ெப.(மத்தி_ெப.)
கழாஅ'_ெப.(கழாஅ'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.061-3

நல்ேலா'-நல்ேலா'_அ.ெதா(நல்ேலா'_நல்ேலா'_அ.ெதா.)
நாடி_வி.எச்.(நாடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.061-4
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அயர_குைற.எச்.(அய'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்புதி_வி.மு.(விரும்பு_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
நேய_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.061-5
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) விழவில்_ெப.(விழவு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பூவின்_ெப.(பூ_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.062-1
புன் தைலப்_ெப.(தைல_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) வr_ெப.(வr_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அகவும்_ெப.எச்.(அகவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.062-2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
மங்ைகய'த்_ெப.(மங்ைகய'_ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி_ெப.(இனி_ெப.)
$ஐங்.062-3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
நின்றன்று_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+உ_பட'.ஒரு.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.062-4
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பள்ளிப்_ெப.(பள்ளி_ெப.+ப்_ஒற்.)
புலவு_ெப.(புலவு_ெப.) நாறு_வி.(நாறு_வி.) ந'நாய்_ெப.(ந'நாய்_ெப.) $ஐங்.063-1
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைர_ெப.(இைர_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.063-2
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெதாைலவது_வி.மு.(ெதாைல_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.063-3
துன்னலம்_வி.மு.(துன்னு_வி.+அல்_எதி'.ம.+அம்_தன்.பன்.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) பிற'த்_ெப.(பிற'_ெப.+த்_ஒற்.)

ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.063-4
அலமரல்_ெப.(அலமரல்_ெப.) ஆயெமாடு_ெப.(ஆயம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
அம'_வி.(அம'_வி.) துைண_ெப.(துைண_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.064-1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு_வி.(மிகு_வி.) புதுப்_ெப.அ.(புது_ெப.அ.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கண்ேடா'_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) $ஐங்.064-2
ஒருவரும்_ெப.(ஒருவ'_ெப.+உம்_சாr.) இருவரும்_ெப.(இருவ'_ெப.+உம்_சாr.)
அல்ல'_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.064-3
பலேர_ெப.(பல'_ெப.+ஏ_சாr.) ெதய்ய_இைட.ெசா.(ெதய்ய_இைட.ெசா.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
மைறயாதேம_வி.மு.(மைற_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ம்_முன்.பன்.) $ஐங்.064-4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) நடு_ெசா.உரு.(நடு_ெசா.உரு.)
பாத்தியில்_ெப.(பாத்தி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
$ஐங்.065-1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) பசி
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.065-2
புதல்வைன_ெப.(புதல்வன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ஐங்.065-3
முயங்கன்ேமா_வி.மு.(முயங்கு_வி.+அல்_எதி'.ம.+ம்_முன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
ெதய்ய_இைட.ெசா.(ெதய்ய_இைட.ெசா.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.)
சிைதப்பதுேவ_வி.அ.ெப.(சிைத_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.065-4

உடலிெனன்_வி.மு.(உடல்_வி.+இன்_இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
அல்ேலன்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ெபாய்யாதுேமா_எதி'.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.+ஓ_சா
r.) $ஐங்.066-1
யா'_வினா.ெப.(யா'_வினா.ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாேன_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.+ஏ_சாr.) ேதெராடு_ெப.(ேத'_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$ஐங்.066-2
தள'_ெப.அ.(தள'_ெப.அ.) நைடப்_ெப.(நைட_ெப.+ப்_ஒற்.)
புதல்வைன_ெப.(புதல்வன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.066-3
வள_ெப.அ.(வளம்_ெப.) மைன_ெப.(மைன_ெப.)
வருதலும்_ெதா.ெப.(வா_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
ெவௗவிேயாேள_வி.அ.ெப.(ெவௗவு_வி.+ய்_இ.கா._ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.066-4
மடவள்_ெப.(மடவள்_ெப.) அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இனிக்_ெப.(இனி_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாண்ேடாேள_ெப.(ெகாண்ேடாள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.067-1
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நிகரா_எதி'.ம.ெப.எச்.(நிக'_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ெனாடு_திr.(என்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நிகrப்_வி.எச்.(நிக'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.067-2
ெபரு_ெப.அ.(ெபரு_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தருக்கும்_வி.மு.(தருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
விrமல'த்_ெப.(விrமல'_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.067-3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
வண்டினும்_ெப.(வண்டு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
பலேர_ெப.(பல'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.067-4

ஓதி_ெப.(ஓதி_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பித்ேதாேர_வி.அ.ெப.(பசப்பு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.0675
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
கைணக்_ெப.அ.(கைண_ெப.அ.+க்_ஒற்.) கால்_ெப.(கால்_ெப.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $ஐங்.068-1
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ேபால_குைற.எச்./உவ.உரு.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.068-2
ேபணாேளா_வி.மு.(ேபணு_ஆ_எதி'.ம.+ஆள்_பட'.ஒரு.+ஓ_சாr.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபண்ேட_ெப.(ெபண்டு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.068-3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
அடக்கவும்_குைற.எச்.(அடக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அடங்கலேள_வி.மு.(அடங்கு_வி.+அல்_எதி'.ம.+அள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.068-4
கண்டெநம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+எம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபண்ேட_ெப.(ெபண்டு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.069-1
பல'_பதி.ெப.(பல'_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) மலெராடு_ெப.(மல'_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.069-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.)
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(எந்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.069-3
உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
சிவப்ப_குைற.எச்.(சிவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறாேள_வி.அ.ெப.(ந்ல்_வி.+ன்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.069-4
பழனப்_ெப.(பழனம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$ஐங்.070-1
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மருதின்_ெப.(மருது_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
ெசன்னிச்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.070-2
மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.) ந'ப்_ெப.(ந'_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.070-3
தூய'_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ'_பட'.பன்.)
நறிய'_குறி.வி.மு.(நறு_ெப.+அ'_பட'.பன்.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபண்டி'_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ'_பட'.பன்.) $ஐங்.070-4
ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அைனயம்_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+அம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
பயந்தனேம_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr
.) $ஐங்.070-5
சூது_ெப.(சூது_ெப.) ஆ'_வி.(ஆ'_வி.) குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடிச்_ெப.(ெதாடி_ெப.+த்_ஒற்.) சூ' அைம_வி.(அைம_வி.)
நுடக்கத்து_ெப.(நுடக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.071-1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெவங்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.)
$ஐங்.071-2
ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) புனேல_ெப.(புனல்_ெப.+ஏ_சாr.)
அலேர_ெப.(அல'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.071-3

மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒல்லுேமா_ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஓ_சாr.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.071-4
புைதத்தல்_ெதா.ெப.(புைத_வி.+த்தல்-ெதா.ெப.குறி.)
ஒல்லுேமா_ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஓ_சாr.)
ஞாயிற்றது_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.+அது_சாr.) ஒளிேய_ெப.(ஒளி_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.071-5
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மல'_வி.(மல'_வி.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) அைம_வி.(அைம_வி.) நுடங்கு_வி.(நுடங்கு_வி.)
தைழத்_ெப.(தைழ_ெப+த்_ஒற்.) $ஐங்.072-1
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
துயல்வரும்_ெப.எச்.(துயல்வரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $ஐங்.072-2
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ஏஎ'_ெப.(ஏஎ'_ெப.) ெமல்_ெப.(ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $ஐங்.072-3
மல'_ெப.(மல'_ெப.) ஆ'_வி.(அ'_வி.) மலி'நிைற_ெப.(மலி'நிைற_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.072-4
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) புண'_வி.(புண'_வி.)
துைண_ெப.(துைண_ெப.)
ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
எமக்ேக_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.072-5
வண்ண_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.)
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) $ஐங்.073-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என_குைற.எச்.(எந்வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.073-2

கள்_ெப.(கள்_ெப.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
நாறித்_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.073-3
தண்_ெப.(தண்_ெப.) என்றிசிேன_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+இசின்_முன்.ஒரு.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறப்_ெப.(துைற_ெப.+ப்_ஒற்.)
புனேல_ெப.(புனல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.073-4
விசும்பு_ெப.(விசும்பு_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேதாைகச்_ெப.(ேதாைக_ெப.+ச்_ஒற்.) சீ'_ெப.(சீ '_ெப.)
ேபான்றிசிேன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ற்_இ.கா._இசின்_ஈ.அ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.074-1
பசும்_ெப.அ.(பசும்_ெப.அ.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) அவி'_வி.(அவி'_வி.)
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) ைபய_குைற.எச்.(ைப_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.074-2
கைர_ெப.(கைர_ெப.) ேச'_வி.(ேச'_வி.) மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.)
ஏறிப்_வி.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.074-3
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.)
பாய்ேவாள்_வி.அ.ெப.(பாய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கதுப்ேப_ெப.(கதுப்பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.074-4
பல'_பதி.ெப.(பல'_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
ஒவ்வாய்_வியங்.வி.மு.(ஒவ்வு_வி.+ஆய்_வியங்.வி.மு.குறி.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அதனால்_பதி.ெப.(அது_பதி.ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஆல்_இைட.ெசா.) $ஐங்.075-1
அல'_ெப.(அல'_ெப.)
ெதாடங்கின்றால்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.+ஆல்_இைட.
ெசா.) ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.)
மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.075-2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல_ெப.(நிைல_ெப.)
மருதத்துப்_ெப.(மருதம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.075-3

நின்ேனாடு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடினள்_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அதுேவ_பதி.ெப.(அது_பதி.ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.075-4
ைபஞ்சாய்க்_ெப.(ைபஞ்சாய்_ெப.+க்_ஒற்.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
பசு_ெப.(பசு_ெப.) மல'ச்_ெப.(மல'_ெப.+ச்_ஒற்.)
சுணங்கின்_ெப.(சுணங்கு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) $ஐங்.076-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புநல்_ெப.)
ஆடி_வி.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேமம்பட்டனள்_வி.மு.(ேமம்படு_வி.+ட்_இ.கா.அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.076-2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.)
நின்ேனாடு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.076-3
அந்தர_ெப.அ.(அந்தரம்_ெப.)
மகளி'க்குத்_ெப.(மகளி'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+த்_ஒற்.)
ெதய்வமும்_ெப.(ெதய்வம்+ெப.+உம்_சாr.)
ேபான்ேற_வி.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.076-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.)
வாழிேயா_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இேயா_வியங்.வி.மு.குறி.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெமாழிவல்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.077-1
ேப'_ெப.அ.(ெபrய_ெப.அ.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) அல'_ெப.(அல'_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந'_ெப.(ந'_ெப.)
அைலக்_ெப.(அைல_ெப.+க்_ஒற்.)
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.077-2
நின்ெனாடு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடுதும்_வி.மு.(ஆடு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
$ஐங்.077-3

எம்ெமாடு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெசன்ேமா_ஏவ.(ெசல்_வி.+ன்_இ.இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.) ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மைனேய_ெப.(மைன_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.077-4
கதி'_ெப.(கதி'_ெப.) இைல_ெப.(இைல_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடு_ெப.அ.(கடு_ெப.அ.) மான்_ெப.(மான்_ெப.)
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) $ஐங்.078-1
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெகால்_வி.(ெகால்_வி.)
யாைனயின்_ெப.(யாைன_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ./உவ.உரு.)
கதழ்பு_வி.எச்.(கதழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ெநறி_ெப.(ெநறி_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.078-2
சிைற_ெப.(சிைற_ெப.) அழி_வி.(அழி_வி.) புதுப்புனல்_ெப.(புதுப்புனல்_ெப.)
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $ஐங்.078-3
எம்ெமாடு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெகாண்ேமா_வி.மு.(ெகால்_வி.+ன்_இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைர_வி.(புைர_வி.) புைணேய_ெப.(புைண_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.078-4
புதுப்_ெப.அ.(புது_ெப.அ.+ப்_ஒற்.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆடி_வி.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம'த்த_ெப.எச்.(அம'_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.079-1
யா'_வினா.ெப.(யா'_வினா.ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
எனப்_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பற்றிய_ெப.எச்.(பற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.079-2
யா'_வினா.ெப.(யா'_வினா_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.079-3

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) யா'_வினா.ெப.(யா'_வினா.ெப.)
மகைன_ெப.(மகன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
பற்றிேயாேய_வி.அ.ெப.(பற்று_வி.+இ_இ.கா.+ஓய்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.079-4
புலக்குெவம்_வி.மு.(புலக்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+எம்_தன்.பன்.)
அல்ேலம்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏம்_தன்.பன்.)
ெபாய்யாதுேமா_எதி'.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.+ேமா_
ஈ.அ.) $ஐங்.080-1
நலத்_ெப.(நலம்_ெப.+த்_ஒற்.) தகு_வி.(தகு_வி.) மகளி'க்குத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைண_ெப.(துைண_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.080-2
தைலப்_ெப.அ.(தைல_ெப.அ.+ப்_ஒற்.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடித்_வி.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.080-3
தவ_வி.அ./உ.ெசா.(தவ_வி.அ.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.ஒரு.)
மகிழ்ந_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.080-4
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ட_ெப.எச்.(உண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.)
அகட்டு_ெப.(அகட்டு_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $ஐங்.081-1
அrப்பைற_ெப.(அrப்பைர_ெப.) விைனஞ'_ெப.(விைனஞ'_ெப.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைசக்_ெப.(இைச_ெப.+க்_ஒற்.)
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.081-2
மல'_ெப.(மல'_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $ஐங்.081-3

என்ைன_திr.(என்_தன்.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.)
நயந்தெனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
என்றி_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.081-4
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) ேகட்கின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.)
வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrேத_ெப.(ெபrது_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.081-5

ெவகுண்டனள்_வி.மு.(ெவகு_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு
.) என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
தைலமகள்_ெப.(தைலமகள்_ெப.) $ஐங்.082-1
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) மா'பின்_ெப.(மா'பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) இண'_ெப.(இண'_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தா'த்_ெப.(தா'_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.082-2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
$ஐங்.082-3
ேபாது_ெப.(ேபாது_ெப.) ஆ'_வி.(ஆ'_வி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
இருந்தன_வி.மு.(இரு_வி.ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட'.பன்.)
எனேவ_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.082-4
மணந்தைன_வி.மு.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
அருளாய்_வி.மு.(அருள்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ைபபயத்_அ.ெதா.(ைபபய_அ.ெதா.+த்_ஒற்.) $ஐங்.083-1
தணந்தைன_வி.மு.(தண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உய்ம்ேமா_வி.மு.(உய்_வி.+ம்_இ.இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.083-2

ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்_ெப.அ.(முன்_ெப.அ.)
ைக_ெப.(ைக_ெப.) ஆயமும்_ெப.(ஆயம்_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.083-3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) எனப்_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.)
படற்ேக_ெதா.ெப.(படு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சr.) $ஐங்.083-4
ெசவியின்_ெப.(ெசவி_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேகட்பினும் ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவகுள்ேவாள்__வி.அ.ெப.(ெவகுளு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.084-1
கண்ணின்_ெப.(கண்_ெப.+இன்_க.ேவ.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ஆகுவள்ெகால்_வி.மு.(ஆகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.+ெகால்_இைட.
ெசா.) $ஐங்.084-2
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ_ெப.(வ

_ெப.)

ஐம்பால்_ெப.(ஐம்பால்_ெப.)
மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.)
ஆடும்_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.084-3
ைதஇத்_ெப.(ைத_ெப.+த்_ஒற்.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
ேபால_குைற.எச்./உவ.உரு.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.084-4
பல'_பதி.ெப.(பல'_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.)
மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.084-5
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.)
அrக்_ெப.(அr_ெப.+க்_ஒற்.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.)
$ஐங்.085-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
பழனத்துக்_ெப.(பழனம்_ெப.+அத்து_சாr.+க்_ஒற்.)
கிைளேயாடு_ெப.(கிைள_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
ஆலும்_ெப.எச்.(ஆலு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.085-2

மறு_ெப.(மறு_ெப.) இல்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.) யாண'_ெப.(யாண'_ெப.)
மலி_வி.(மl_வி.) ேகழ்_வி.(ேகழ்_வி.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $ஐங்.085-3
சிறுவrன்_ெப.(சிறுவ'_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசய்தி_வி.மி.(ெசய்_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) $ஐங்.085-4
நகாேரா_வி.மு.(நகு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அ'_பட'.பன்.+ஓ_சாr.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நிற்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
கண்டிசிேனாேர_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இசின்_இைட.ெசா.+ஓ'_பட'.
பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.085-5
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) தைலக் குருகின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பைற_ெப.(பைற_ெப.) விளிக்_வி.(விளி_வி.+க்_ஒற்.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
$ஐங்.086-1
நள்_வி.(நள்_வி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இமிழும்_ெப.எச்.(இமிழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.086-2
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நல்குதல்_ெதா.ெப.(நல்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அrது_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.) $ஐங்.086-3
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மைன_ெப.(மைன_ெப.)
மடந்ைதெயாடு_ெப.(மடந்ைத_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) தைலப்ெபய்த ேம $ஐங்.086-4
பகன்ைறக்_ெப.(பகன்ைற_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணி_ெப.(கண்ணி_ெப.)
பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) ஆன்_ெப.(ஆன்_ெப.) ேகாவல'_ெப.(ேகாவல'_ெப.)
$ஐங்.087-1
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) குணில்_ெப.(குணில்_ெப.)
ஆ_குைற.எச்.(ஆகு_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.) மாங்கனி_ெப.(மாங்கனி_ெப.)
உதி'க்கும்_ெப.எச்.(உதி'_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.087-2

யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) $ஐங்.087-3
யாைரயும்_வினா.ெப.(யா'_வினா.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.+உம்_சாr.)
புலக்கும்_வி.மு.(புல_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.)
எம்ைம_திr.(எம்_தன்.பன்.+ஐ_ெச.ேவ.) மற்று_இைட.ெசா.(மற்று_இைட.ெசா.)
எவேனா_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.) +ஓ_சாr.) $ஐங்.087-4
வண்_ெப.அ.(வள்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
நயவரும்_ெப.(நயவ'_ெப.+உம்_சாr.) வள_ெப.அ.(வலம்_ெப.)
மல'ப்_ெப.(மல'_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாய்ைகத்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.0881
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
ஊரைன_ெப.(ஊரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எவ்ைவ_ெப.(எவ்ைவ_ெப.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $ஐங்.088-2
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டுதும்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
என்பது_வி.அ.ெப.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.) $ஐங்.088-3
ஒல்ேலம்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ண_இ.கா.+ண_எதி'.ம.+எம்_தன்.பன்.)
ேபால்_குைற.எச்.(ேபால்_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.)
ேவண்டுதுேம_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.088-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
எவ்ைவக்கு_ெப.(எவ்ைவ_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.089-1
எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.089-2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
$ஐங்.089-3
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விரும்பின்று_வி.மு.(விரும்பு_வி.+இன்_இ.கா.+ரு_பட'.ஒரு.)
அவள்தன்_பதி.ெப.(அவள்+பதி.ெப.+தன்_தற்.சு.) பண்ேப_ெப.(பண்பு_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.089-4
மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) மாண்குணம்_ெப.(மண்குணம்_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ெகாண்டனெகால்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.ப
ன்.+ெகால்_இைட.ெசா.) $ஐங்.090-1
வண்டின்_ெப.(வண்டு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
மாண்குணம்_ெப.(மண்குணம்_ெப.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.)
ெகாண்டான்ெகால்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.ப
ன்.+ெகால்_இைட.ெசா.) $ஐங்.090-2
அன்னது_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+அது_பட'.ஒரு.)
ஆகலும்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+ஆள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.090-3
எம்ெமாடு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
புலக்கும்_வி.மு.(புல_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.) புதல்வன்_ெப.)
தாேய_ெப.(தாய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.090-4
ெநறி_ெப.(ெநறி_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாத்து_ெப.(ேபாத்து_ெப.)
$ஐங்.091-1
ெவறி_ெப.அ.(ெவறி_ெப.அ.) மல'ப்_ெப.(மல'_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.091-2

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.091-3
பழன_ெப.அ.(பழனம்_ெப.) ெவதிrன்_ெப.(ெவதி'_ெப.இன்_இைட.ெசா.)
ெகாடிப்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பிைணயலேள_குறி.வி.மு.(பிைணயல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.+எ_சாr.) $ஐங்.091-4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.)
எருைமச்_ெப.(எருைம_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) புனிற்று_ெப.(புனிற்று_ெப.) ஆ_ெப.(ஆ_ெப.) $ஐங்.092-1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) குழவிக்கு_ெப.(குழவி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஊறு_வி.(ஊறு_வி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.092-2
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) $ஐங்.092-3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
நின்ைன_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெபறிேன_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.092-4
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஏற்றினம்_ெப.(ஏற்றினம்_ெப.) ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.0931
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ேமாேராடேமாடு_ெப.(ேமாெராடம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
ஒல்லா_எதி'.ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.093-2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைனய_குறி.ெப.எச்.(விைன_ெப.+அ_பட'.பன்.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ஐங்.093-3

தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
ெவறுக்ைகய_குறி.ெப.எச்.(ெவறுக்ைக_ெப.+அ_குறி.ெப.எச்.குறி.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.093-4
ேபாது_ெப.(ேபாது_ெப.) அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ேட_ெப.(வண்டு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.093-5
மள்ள'_ெப.(மல்ல'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $ஐங்.094-1
மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
துைணெயாடு_ெப.(துைந_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.094-2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) முதி'_வி.(முதி'_வி.)
இலஞ்சிப்_ெப.(இலஞ்சி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பழனத்ததுேவ_குறி.வி.மு.(பழனம்_ெப.+அத்து_சாr.+எ_சாr.) $ஐங்.094-3
கழனித்_ெப.அ.(கழனி_ெப.+த்_ஒற்.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.094-4
கவின்_ெப.(கவின்_ெப.) ெபறு_வி.(ெபரு_வி.) சுட'_ெப.அ.(சுட'_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.094-5
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.)
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.095-1
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி'_ெப.(கதி'_ெப.)
ெநல்லின்_ெப.(ெநல்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆரும்_ெப.எச்.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.095-2

புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) முற்று_வி.(முற்று_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
பகலும்_ெப.(பகல்_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.095-3
பட'_ெப.(பட'_ெப.) மலி_வி.(மலி_வி.) அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
எமக்ேக_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.095-4
அணி_ெப.(அணி_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.)
$ஐங்.096-1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
ஆம்பெலாடு_ெப.(ஆம்பல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கலிக்கும்_ெப.எச்.(கலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.096-2
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.096-3
பழன_ெப.அ.(பழனம்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
பாயலின்_ெப.(பாயல்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
துைணேய_ெப.(துைண_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.096-4
பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாட்ைடக்_ெப.(ேகாட்டு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.+க்_ஒற்.) $ஐங்.097-1
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
எருைமக்_ெப.(எருைம_ெப.+க்_ஒற்.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
ெவரூஉம்_ெப.எச்.(ெவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.097-2
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.097-3
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
பூவினும்_ெப.(பூ_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தண்ணியேள_குறி.வி.மு.(தண்ணி_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.097-4

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆடும்_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $ஐங்.098-1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பிணி_வி.(பிணி_வி.)
அம்பியின்_ெப.(அம்பி_ெப.+இன்_சாr./உ.உரு.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊர_ெப.(ஊரன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.098-2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவளினும்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.) $ஐங்.098-3
நுந்ைதயும்_ெப.(நுந்ைத_ெப.+உம்_சாr.) ஞாயும்_ெப.(ஞாய்_ெப.+உம்_ெப.)
கடியேரா_குறி.வி.மு.(கடி_ெப.+அ'_பட'.பன்.+ஓ_சாr.)
நின்ேன_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.098-4
பழனப்_ெப.அ.(பழனம்_ெப.) பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) முயிறு_ெப.(முயிறு_ெப.)
மூசு_வி.(மூசு_வி.) குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) $ஐங்.099-1
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)
கதிெராடு_ெப.(கதி'_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.099-2
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கஞல்_வி.(கஞல்_வி.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.099-3
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பைணத்_ெப.அ.(பைண_ெப.+த்_ஒற்.)
ேதாேளாேள_குறி.வி.மு.(ேதாள்_ெப.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.099-4
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.)
இட்ட_ெப.அ.(இட்ட_ெப.அ.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
$ஐங்.100-1
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.)
சிைமயத்து_ெப.(சிைம_ெப.+அத்து_சாr.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.)

கிைளக்கும்_ெப.எச்.(கிைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.100-2
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.100-3
பாண'_ெப.(பாண'_ெப.)
நரம்பினும்_ெப.(நரம்பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
இன்_ெப.அ.(இனிய_ெப.அ.)
கிளவியேள_குறி.வி.மு.(கிளவி_ெப.+அள்_பட'.ஒr.+ஏ_சாr.) $ஐங்.100-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
உதுக்_ெப.(உரு_ெப.+க்_ஒற்.) காண்_ஏவ.(காண்_வி.) $ஐங்.101-1
ஏ'_ெப.(ஏ'_ெப.) ெகாடிப்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ப்_ஒற்.) பாசு_ெப.(பாசு_ெப.)
அடும்பு_ெப.(அடும்பு_ெப.) பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊ'பு_வி.எச்.(ஊ'_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.101-2
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.101-3
பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபால்_வி.(ேபால்_வி.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.1014
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.101-5
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.102-1
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிறப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புள்ளின்_ெப.(புள்_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.)
ஆனாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ஆ_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_பட'.ஒரு.) $ஐங்.102-2
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறு_வி.(உரு_வி.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.102-3
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) ேத'மணிக்_ெப.அ.(ேத'மணி_ெப.+க்_ஒற்.)
குரேல_ெப.(குரல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.102-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
புன்ைனெயாடு_ெப.(புன்ைன_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.103-1
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்ணம்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
$ஐங்.103-2
இவட்கு_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.+கு_ெகா.ேவ.)
அைமந்தனனால்_வி.மு.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒ
ரு.+ஆல்_சாr.) தாேன_இைட.ெசா.(தான்_இைட.ெசா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.103-3
தனக்கு_திr.(தன்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அைமந்தன்று_வி.மு.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
மாைமக்_ெப.(மாைம_ெப.+க்_ஒற்.) கவிேன_ெப.(கவின்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.103-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'ப்_ெப.(ஊ'_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.104-1
பல'_பதி.ெப.(பல'_ெப.) மடி_வி.(மடி_வி.)
ெபாழுதின்_ெப.(ெபாழுது_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மிகச்_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.104-2
நள்_ஒ.குறி./உr.ெசா.(நள்_ஒ.குறி.) என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
ேத'ச்_ெப.(ேத'_ெப.+ச்_ஒற்.) $ஐங்.104-3
ெசல்வக்_ெப.அ.(ெசல்வம்_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அஃது_பதி.ெப(அஃ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.)
ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.104-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
முழங்குகடல்_ெப.(முழங்குகடல்_ெப.) $ஐங்.105-1
திைர_ெப.(திைர_ெப.) தரும்_ெப.எச்.(தா_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
இைமக்கும்_ெப.எச்.(இைம_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.105-2
தண்ணம்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.105-3
ெபான்னினும்_ெப.(ெபான்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
சிவந்தன்று_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
நுதேல_ெப.(நுதல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.105-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) நாட்டுத்_ெப.(நாடு_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.106-1
துதிக்கால்_ெப.(துதிக்கால்_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
துைண_ெப.(துைண_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.106-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைளயினும்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.106-3
அம்_ெப.(அம்_ெப.) கலிழ் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
கண்டிசிந்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.)
நிைனந்ேத_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.106-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ஐங்.107-1
சுட'_ெப.அ.(சுட'_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பச்_குைற.எச்.(பசப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பட'_ெப.(பட'_ெப.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.107-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படு_வி.(படு_வி.)
திைர_ெப.(திைர_ெப.)
ேகட்ெடாறும்_ெதா.ெப.(ேகள்_வி.+டல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.107-3
துஞ்சாள்_வி.மு.(துஞ்சு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அள்_பட'.ஒரு.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாேகா_வி.மு.(ேநாகு_வி.+ண_இ.கா.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.107-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.108-1
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச'ப்பன்_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.)
$ஐங்.108-2
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
துறந்தனன்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.108-3
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வின.ெப.+ெகால்_சாr.)
மற்று_இைட.ெசா.(மற்று_இைட.ெசா.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஒரு.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.108-4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $ஐங்.109-1
ந'ப்_ெப.(ந'_ெப.+ப்_ஒற்.) பட'_வி.(பட'_வி.)
தூம்பின்_ெப.(தூபு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகழு_ெப.எச்.(ெகழு_வி.+ண_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.109-2
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.) $ஐங்.109-3
பல்_ெப.(பல்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரும்_வி.மு.(வா_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுேத_ெப.(ெபாழுது_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.109-4

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $ஐங்.110-1
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) ெகழு_ெப.எச்.(ெகழு_வி.+ண_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவைன_ெப.(துைறவன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.110-2
என்ைன_திr.(என்_தன்.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.) என்று_ெப.+உம்_சாr.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.110-3
பிறிது_ெப.(பிறிது_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆகக்_குைற.எச்.(ஆகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
கூறும்_வி.மு.(கூறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.110-4
ஆங்கும்_வி.அ.(ஆங்கு_வி.அ.+உம்_சாr.)
ஆக்குேமா_வி.மு.(ஆக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
பாேல_ெப.(பால்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.110-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) $ஐங்.111-1
சூழ்_வி.(சூழ்_வி.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
மருங்கின்_ெப.(மருங்கு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இைர_ெப.(இைர_ெப.) ெகாள இச்_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.111-2
சிைனக்_ெப.(சிைன_ெப.+க்_ஒற்.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐங்.111-3

பிrந்தும்_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.+உம்_சாr.)
வாழ்துேமா_வி.மு.(வாழ்_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
நாேம_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.111-4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயறல்_ெதா.ெப.(முயல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆற்றாேதேம_வி.அ.ெப.(ஆற்று_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ஏம்_தன்.பன்.) $ஐங்.111-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாசிைலச்_ெப.(பாசிைல_ெப.+ச்_ஒற்.) $ஐங்.112-1
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) தாய_ெப.எச்.(தாய்_வி.+ண_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச்_ெப.(கழி_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேச'ப்பன்_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.) $ஐங்.112-2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வரக்_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
நாேம_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.112-3
மறந்ேதாம்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.)
நாணுைட_ெப.(நாண்_ெப.+உைட_உைட.ேவ.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.112-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $ஐங்.113-1
ஓங்கு_வி.(ஓங்கு_வி.) திைர_ெப.(திைர_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
உைடக்கும்_ெப.எச்.(உைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்கு_ெப.(துைறவன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.113-2
ஊரா'_குறி.வி.மு.(ஊ'_ெப.+ஆ'_பட'.பன்.) ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்ைன_திr.(என்_தன்.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.113-3

அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
என்றனள்_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.113-4
ைபபய_குைற.எச்.(ைபைப_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எம்ைம_திr.(எம்_தன்.பன்.+ஐ_ெச.ேவ.)
என்றெனன்_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.113-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) $ஐங்.114-1
ேநேரம்_வி.மு.(ேந'_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெசல்குவம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
ெகால்ேலா_இைட.ெசா.+ஓ_சாr.) $ஐங்.114-2
கடலின்_ெப.(கடல்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
இரற்றும்_ெப.எச்.(இரற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.114-3
மடல்_அம் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
அவனுைட_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.+உைட_உைட.ேவ.)
நாட்ேட_ெப.(நாடு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.114-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) மாண்_ெப.(மாண்_ெப.) $ஐங்.115-1
நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைட_வி.(அைட_வி.)
கைர_ெப.(கைர_ெப.) நம்ேமாடு_திr.(நம்_தன்.பன்.+ஓடு_கரு.ேவ.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.115-2
தண்ணம்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
மைறஇ_வி.எச்.(மைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.115-3

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடி_ெப.(கடி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறாேன_வி.அ.ெப.(நில்_வி.+ற்_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.115-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.116-1
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கூம்பும்_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.116-2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) $ஐங்.116-3
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) முந்து_இைட.ெசா.(முந்து_இைட.ெசா.)
உறுத்ேத_வி.எச்.(உறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.116-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நலேன_ெப.(நலன்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.117-1
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட'.ஒரு.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாடிேத_குறி.வி.மு.(ெகாடுைம_ெப.+து_பட'.ஒரு.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
$ஐங்.117-2
அணி_ெப.(அணி_ெப.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
துைறெதாறும்_ெப.(துைற_ெப.+ெதாறும்_இைட.ெசா.)
வrக்கும்_ெப.எச்.(வr_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.117-3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந'ச்_ெப.(ந'_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேச'ப்பைன_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
மறவாேதா'க்ேக_வி.அ.ெப.(மற_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ஓ'_பட'.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.+
ஏ_சாr.) $ஐங்.117-4

அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று_ெப.(இன்று_ெப.)
$ஐங்.118-1
அறனிலாளற்_ெப.(அறனிலாள்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுதில்_ெப.(ெபாழுது_ெப.+இல்_இைட.ெசா.) $ஐங்.118-2
சினவுெவன்_வி.மு.(சினவு_வி._வ்_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
தைகக்குெவன்_வி.மு.(தைக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
ெசன்றெனன்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்+ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.118-3
பின்_இைட.ெசா.(பின்_இைட.ெசா.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கிப்_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
ெபய'தந்ேதேன_து.வி.(பய'தந்ேதன்_து.வி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.118-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நன்றும்_ெப.(நன்று_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.119-1
எய்யாைமயின் ஏது_ெப.(ஏது_ெப.) இல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ_பட'.பன்.)
பற்றி_வி.எச்.(பற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.119-2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) ெபrேத_ெப.(ெபrது_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.119-3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புலக்_ெப.அ.(புலம்_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
வாராேதாேன_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.119-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.120-1

நல்ல_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அ_பட'.பன்.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
அளிய_குைற.எச்.(அளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.120-2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.120-3
ெமல்லம்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) புலம்பன்_ெப.(புலம்பன்_ெப.)
வந்தமாேற_ெப.எச்(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.+மாறு_கரு.ேவ.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.120-4
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.121-1
முண்டகக்_ெப.அ.(முண்டகம்_ெப.+க்_ஒற்.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.121-2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப்_ெப.(திைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறாேள_வி.அ.ெப.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.121-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.122-1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) உய'_வி.(உய'_வி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
வழ்ந்ெதன_வி.மு.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+என்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)

$ஐங்.1222

ெவள்ளாங்_ெப.அ.(ெவள்ைள_ெப.+ங்_ஒற்.) குருைக_ெப.(குருகு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
வினவுேவாேள_வி.அ.ெப.(வினவு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.122-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.123-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
ஆ'ப்ப_குைற.எச்.(ஆ'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.123-2
தண்ெணன் ெபரு_ெப.அ.(ெபrய_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
திைர_ெப.(திைர_ெப.)
பாய்ேவாேள_வி.அ.ெப.(பாய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1233
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.124-1
வண்டற்_ெப.அ.(வண்டல்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெவௗவலின்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+இன்_ஒப்.ேவ.) $ஐங்.1242
நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) ெபாடி_ெப.(ெபாடி_ெப.)
அைளஇக்_வி.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தூ'ப்ேபாேள_வி.அ.ெப.(தூ'_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1243
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.125-1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர_ெப.அ.(திைர_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.125-2

உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
சிவப்ப_குைற.எச்.(சிவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறாேள_வி.அ.ெப.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.125-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.126-1
உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) வண்டினம்_ெப.(வண்டிநம்_ெப.)
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.126-2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைர_ெப.(திைர_ெப.)
மூழ்குேவாேள_வி.அ.ெப.(மூழ்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.126-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.127-1
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $ஐங்.127-2
நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) பூண்_ெப.(பூண்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
விலங்குேவாேள_வி.அ.ெப.(விலங்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.127-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_(?) +உம்_தன்.பன்.)
அல்லேமா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேகேள_ெப.(ேகள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.128-1

உறாஅ_எதி'.ம.ெப.எச்.(உறு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வறு_ெப.அ.(வறு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மடாஅ_வி.எச்.(மட_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.128-2
உண்ணாப்_எதி'.ம.ெப.எச்.(உண்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ப்_ஒற்.)
பாைவைய_ெப.(பாைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஊட்டுேவாேள_வி.அ.ெப.(ஊட்டு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.128-3
நன்ேற_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+று_பட'.ஒரு.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெகாண்கனது_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+அது_சாr.) நட்ேப_ெப.(நட்பு_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.131-1
தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ'க்_ெப.(ஊ'_ெப.+க்_ஒற்.) $ஐங்.131-2
கல்ெலன்_ஒ.குறி.(கல்ெலன்_ஒ.குறி.) ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.)
எழாஅக்_எதி'.ம.ெப.எச்.(எழு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+க்_ஒற்.)
காேல_ெப.(கால்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.131-3
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $ஐங்.132-1
அரும்பு_ெப.(அரும்பு_ெப.) மலி_ெப.அ.(மலி_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.132-2
அல'_ெப.(அல'_ெப.) ஆகின்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+று_பட'.ஒரு.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
அருளுமாேற_ெப.எச்.(அருள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+மா'_சாr.+ஏ_
சாr.) $ஐங்.132-3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.)
ெசய்ேகா_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ஆனாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ஆ_வி.+ன்_இ.கா.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_பட'.ஒரு.) $ஐங்.133-1

ெமல்லம்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) புலம்பன்_ெப.(புலம்பன்_ெப.)
பிrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.133-2
புல்_ெப.(புல்_ெப.)
என்றன_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) புr_ெப.(புr_ெப.) வைளத்_ெப.அ.(வைள_ெப.+த்_ஒற்.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.133-3
காண்மதி_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.ஒரு.அ.ெசா.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கழிப்_ெப.(கழி_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.134-1
பாய்_வி.(பய்_வி.) பr_ெப.(பr_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேத'க்_ெப.அ.(ேத'_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாண்கெனாடு_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.134-2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மாைமக்_ெப.அ.(மைம_ெப.+க்_ஒற்.)
கவிேன_ெப.(கவின்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.134-3
ைபதலம்_குறி.வி.மு.(ைபதல்_ெப.+அம்_தன்.பன்.)
அல்ேலம்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏம்_தன்.பன்.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) பைணத்_ெப.அ.(பைண_ெப.+த்_ஒற்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.135-1
ஐது_ெப.(ஐது_ெப.) அைமந்து_வி.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ஐங்.135-2
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம்_சாr.(அம்_சாr.)
கண்ணிைய_ெப.(கண்ணி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேந'தல்_ெதா.ெப.(ேந'_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெபறிேன_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.135-3

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+ஐ_முன்.ஒரு.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நேய_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.136-1
ேகாள்_ெதா.ெப.(ெகாள்_வி.+ண_ெதா.ெப.குறி.) ேந'_ெப.அ.(ேந'_ெப.அ.)
இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
நிகிழ்த்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.136-2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்_சாr.(அம்_சாr.)
துைறவற்குச்_ெப.(துைறவன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.+ச்_ஒற்.) ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.)
உகுப்ேபாேய_வி.அ.ெப.(உகு_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+ஓய்_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.136-3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
வினவுவல்_வி.மு.(வினவு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஊ'த்_ெப.(ஊ'_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.137-1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத'க்_ெப.அ.(ேத'_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாண்கைன_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
நயந்ேதா'_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.ஒரு.) $ஐங்.137-2
பண்ைடத்_ெப.அ.(பண்ைட_ெப.அ.+த்_ஒற்.) தம்_தற்.சு.(தம்_தன்.பன்.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபறுபேவா_வி.மு.(ெபறு_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.+ஓ_சாr.)
மற்ேற_இைட.ெசா.(மற்று_இைட.ெசா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.137-3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இைல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+ஐ_முன்.ஒரு.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.138-1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ_பட'.பன்.)
கடிய_வி.அ.ெப.(கடி_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
கழறி_வி.எச்.(கழறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.138-2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புலக்_ெப.அ.(புலம்_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாண்கைனத்_ெப.(ெகாண்கன்+ெப.+ஐ_ெச.ேவ.+த்_ஒற்.)

தாராேதாேய_வி.அ.ெப.(தா_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ஓய்_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1383
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $ஐங்.139-1
மாண்_ெப.அ.(மண்_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்னினும்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.) $ஐங்.139-2
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) நல்ேலா'_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ'_பட'.பன்.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதக்கும்ேம_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.139-3
காண்மதி_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.ஒரு.)
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
உைரத்தற்கு_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உrைய_குறி.வி.மு.(உr_ெப.+ஐ_முன்.ஒரு.) $ஐங்.140-1
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ெகழு ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
பிrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.140-2
இைற_ெப.(இைற_ெப.) ேகழ்_வி.(ேகழ்_வி.) எல்_ெப.(எல்_ெப.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைலேய_ெப.(நிைல_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.140-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
ெசருந்திெயாடு_ெப.(ெசருந்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கமழத்_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) $ஐங்.141-1
துவைலத்_ெப.(துவைல_ெப.+த்_ஒற்.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துளி_ெப.(துளி_ெப.) வசிப்_வி.எச்.(வ

சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)

$ஐங்.141-2

பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
பனி_ெப.(பனி_ெப.) படு_வி.(படு_வி.) துைறேய_ெப.(துைற_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1413
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) இறங்கு_வி.(இறங்கு_வி.)
இண'ப்_ெப.(இண'_ெப.) படு_வி.(படு_வி.) சிைனப்_ெப.(சிைன_ெப.+ப்_ஒற்.)
$ஐங்.142-1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இைற_து.வி.(இைற_து.வி.)
கூரும்_து.வி.(கூரு_து.வி.+உம்_சாr.)
துைறவைன_ெப.(துைறவன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.142-2
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி'.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) படீஇய'_குைற.எச்.(பாடு_வி.+இய'_குைற.எச்.குறி.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.142-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.)
இமிழ்_வி.(இமிழ்_வி.) அகன்_வி.(அகல்_வி.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.143-1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்_இைட.ெசா. $ஐங்.143-2
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) தட_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.143-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) இண'_ெப.(இண'_ெப.)
படு_வி.(படு_வி.) ெபாதும்ப'த்_ெப.(ெபாதும்ப'_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.144-1
தனிக்_ெப.அ.(தனி_ெப.அ.+க்_ஒற்.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்கு_ெப.(துைறவன்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.144-2
இனிப்_ெப.(இனி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)

என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மாைமக்_ெப.அ.(மாைம_ெப.+க்_ஒற்.)
கவிேன_ெப.(கவின்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.144-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) சிறி_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
இைலப்_ெப.(இைல_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) $ஐங்.145-1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.145-2
மாேயாள்_ெப.(மாேயாள்_ெப.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
நக்கினன்_வி.மு.(நக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
இனிேய_ெப.(இனி_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.145-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) அரும்பு_ெப.(அரும்பு_ெப.)
முதி'_வி.(முதி'_வி.) அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) இண'_ெப.(இண'_ெப.) $ஐங்.146-1
நறிய_ெப.(நறிய_ெப.) கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்கு_ெப.(துைறவன்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.146-2
இனிய_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+அ_பட'.பன்.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
மாைமக்_ெப.அ.(மாைம_ெப.+க்_ஒற்.) கவிேன_ெப.(கவிந்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1463
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
இல்_குறி.வி.(இல்_குறி.வி.) மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.) $ஐங்.147-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
அயரும்_ெப.எச்.(அய'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.147-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
நாேட_ெப.(நாடு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.147-3

எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு_வி.(படு_வி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) $ஐங்.148-1
வ_ெப.(வ

_ெப.)

இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவைன_ெப.(துைறவன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.148-2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
முயங்குமதி_வி.மு.(முயங்கு_வி.+மதி_முன்.ஒரு.)
காதேலாேய_குறி.வி.மு.(காதல்_ெப.+ஒய்_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.148-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
பூவின்_ெப.(பூ_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.149-1
சுணங்கு_ெப.(சுணங்கு_ெப.) வள'_வி.(வள'_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மடந்ைதக்கு_ெப.(மடந்ைத_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$ஐங்.149-2
அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.)
வள'த்து_வி.எச்.(வள'_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகறல்_ெதா.ெப.(அகரு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வல்லாதேமா_வியங்.வி.மு.(வல்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+இ_முன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
$ஐங்.149-3
எக்க'_ெப.(எக்க'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
மல'ப்_ெப.(மல'_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிைனப்_ெப.(சிைன_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.150-1
புணr_ெப.(புணr_ெப.)
திைளக்கும்_ெப.எச்.(திைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.150-2
புண'வின்_ெப.(புண'வு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
இன்னான்_வி.அ.ெப.(இன்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆன்_பட'.ஒரு.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)

புண'வினேன_வி.அ.ெப.(புண'_வி.+வ்_இ.இ.கா.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒ
ரு.) $ஐங்.150-3
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.151-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.151-2
மிதிப்ப_குைற.எச்.(மிதிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ேபால்_வி.(ேபால்_வி.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $ஐங்.151-3
கள்_ெப.(கள்_ெப.) கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆனாத்_எதி'.ம.ெப.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்கு_ெப.(துைறவன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.151-4
ெநக்க_ெப.எச்.(ெநகு_வி.+க்க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேந'கு_வி.மு.(ேந'_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.)
அல்ேலேன_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏன்_தன்.ஒரு.+எ_சாr.) $ஐங்.151-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.152-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.152-2
ைக_ெப.(ைக_ெப.) அறுபு_வி.எச்.(அறு_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
இரற்று_வி.(இறற்று_வி.) கானலம்_ெப.(கானல்_ெப.+அம்_இைட.ெசா.)
புலம்பன்_ெப.(புலம்பன்_ெப.) $ஐங்.152-3
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) வைரயும்_வி.மு.(வைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.152-4

அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ேபாலும்_வி.மு.(ேபால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
அருளுமா'_ெப.(அருள்_ெப.+மா'_ஈ.அ.)
அதுேவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.152-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.153-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.153-2
உளர_குைற.எச்.(உள'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூவி_ெப.(தூவி_ெப.)
குவவு_வி.(குவவு_வி.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $ஐங்.153-3
ேபா'வில்_ெப.(ேபா'வு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐங்.153-4
நல்_ெப.அ.(நல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நாடுேமா_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மற்ேற_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.153-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.154-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.154-2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவேனாடு_ெப.(துைறவன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.154-3

யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.)
ெசய்ேகா_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.154-4
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.155-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.155-2
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கழிய_குறி.வி.மு.(கழி_ெப.+அ_பட'.ஒரு.) $ஐங்.1553
ஓதெமாடு_ெப.(ஓதம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்குப்_ெப.(துைறவன்_ெப.கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.155-4
ைபஞ்சாய்ப்_ெப.(ைபந்சாய்_ெப.+ப்_ஒற்.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ஈன்றெனன்_வி.மு.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.155-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.156-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.156-2
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
மறுத்_ெப.(மறு_ெப.+த்_ஒற்.) தூவி_ெப.(துவி_ெப.) $ஐங்.156-3

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கழிப்_ெப.(கழி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.156-4
எனக்ேகா_திr.(என்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஓ_சாr.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
அைனக்ேகா_ெப.(அன்ைன_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஓ_சாr.)
ேவேற_ெப.(ேவறு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.156-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.157-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.157-2
காைல_ெப.(காைல_ெப.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாைலச்_ெப.(மாைல_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.157-3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடற்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேச'ப்பெனாடு_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வாரான்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.157-4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) காதேலாேன_ெப.(காதேலான்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.157-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.158-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.158-2

கானலம்_ெப.(காநல்_ெப.+அம்_இைட.ெசா.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைறத்_ெப.(துைற_ெப.த்_ஒற்.) துைணெயாடு_ெப.(துைண_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.158-3
தண்ணம்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இக்_( ) +உம்_தன்.பன்.) $ஐங்.158-4
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
எம்_திr.(எம்_திr.) ேதாழியது_ெப.(ேதாழி_ெப.+அது_சாr.)
துயேர_ெப.(துய'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.158-5
ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.159-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.159-2
பசி_ெப.(பசி_ெப.) தின_குைற.எச்.(தின்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பனி_ெப.அ.(பனி_ெப.) ந'ச்_ெப.(ந'_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேச'ப்ப_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.+ஏ_விளி.ேவ.) $ஐங்.159-3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இரக்குெவன்_வி.மு.(இரக்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.)
அல்ேலன்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.159-4
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேமா_ஏவ.(ெசல்_வி.+ன்_இ.இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) நலேன_ெப.(நலன்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.159-5

ெவள்ளாங்குருகின்_ெப.(ெவள்ளாங்குருகு_ெப.+இன்_சாr.)
பிள்ைள_ெப.(பிள்ைள_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.160-1
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $ஐங்.160-2
ெநாந்தது_ெப.(ெநாந்தது_ெப.) தைலயும்_ெப.(தைல_ெப.+உம்_சாr.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.160-3
பண்ைடயின்_ெப.(பண்ைட_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
மிகப்_ெப.அ.(மிக_ெப.அ.+ப்_ஒற்.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
இைனஇ_வி.எச்.(இைந_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.160-4
முயங்குமதி_வி.மு.(முயங்கு_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.ஒரு.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
மயங்கினள்_வி.மு.(மயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrேத_ெப.(ெபrது_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.160-5
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.161-1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுப்_ெப.அ.(ேகாட்டு_ெப.+ப்_ஒற்.)
புன்ைனத்_ெப.(புன்ைன_ெப.+த்_ஒற்.)
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவற்குப்_ெப.(துைறவன்_ெப.+கு_ெகா.ேவ.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.161-2
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அழியச்_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.161-3
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ேநாய்ப்_ெப.(ேநாய்_ெப.+ப்_ஒற்.)
பாலஃேத_குறி.வி.மு.(பால்_ெப.+அஃது_பட'.ஒரு.) $ஐங்.161-4

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.162-1
நத்து_வி.(நத்து_வி.) ந'_ெப.(ந'_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கழி_ெப.(கழி_ெப.) இைர_ெப.(இைர_ெப.)
ேத'ந்து_வி.எச்.(ேத'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்டு_வி.எச்.(உண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.) $ஐங்.162-2
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.)
ெபாதும்ப'ச்_ெப.(ெபாதும்ப'_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.162-3
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ெசால்ேலா_ெப.(ெசால்_ெப.+ஓ_ஒற்.)
பிற_ெப.(பிற_ெப.)
ஆயினேவ_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.162-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.163-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழித்_ெப.(கழி_ெப.+த்_ஒற்.)
துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ஒலியின்_ெப.(ஒலி_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.163-2
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(எந்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.163-3
இைற_ெப.(இைற_ெப.) ஏ'_வி.(ஏ'_வி.) முன்_ெப.அ.(முன்_ெப.அ.)
ைக_ெப.(ைக_ெப.) நங்கிய_ெப.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வைளேய_ெப.(வைள_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.163-4

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.164-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
மருங்கின்_ெப.(மருங்கு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.)
ஆரும்_ெப.எச்.(ஆரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.164-2
தண்ணம்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) $ஐங்.164-3
நம்ேமாடு_திr.(நம்_தன்.பன்.+ஒடு_கரு.ேவ.)
அைமயாது_வி.எச்.(அைம_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல'_ெப.(அல'_ெப.)
பயந்தன்ேற_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு)
$ஐங்.164-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.165-1
அறு_வி.(அறு_வி.) கழிச்_ெப.(கழி_ெப.+ச்_ஒற்.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாந்தும்_ெப.எச்.(மாந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.165-2
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.165-3
இைற_ெப.(இைற_ெப.) ஏ'_வி.(ஏ'_வி.) எல்_ெப.(எல்_ெப.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றதுேவ_வி.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.165-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.166-1

வr_ெப.(வr_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) தாலி_ெப.(தாலி_ெப.)
வைல_ெப.(வைல_ெப.) ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவரூஉம்_ெப.எச்.(ெவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.166-2
ெமல்லம்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.) புலம்பன்_ெப.(புலம்பன்_ெப.)
ேதறி_வி.எச்.(ேதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.166-3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.)
நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட'.ஒரு.)
கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.166-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.167-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
இனக்_ெப.அ.(இனம்_ெப.+க்_ஒற்.) ெகடிறு_ெப.(ெகடிறு_ெப.)
ஆரும்_ெப.எச்.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.167-2
நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட'.ஒரு.)
ேபாலக்_குைற.எச்./உவ.உரு.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.+க்_ஒற்.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.167-3
நல்கான்_வி.அ.ெப.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகளன்ேன_குறி.வி.மு.(ேகள்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.167-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.168-1
துைற_ெப.(துைற_ெப.) படி_வி.(படி_வி.) அம்பி_ெப.(அம்பி_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) அைண_வி.(அைண_வி.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.168-2

தண்ணம்_தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.+அம்_இைட.ெசா.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$ஐங்.168-3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
பால்_ெப.(பால்_ெப.) ஆரும்ேம_வி.மு.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1684
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.169-1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண'_ெப.(இண'_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
முைனயின்_நி.எச்.(முைன_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெபாதி_ெப.(ெபாதி_ெப.)
அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) $ஐங்.169-2
புன்ைனஅம்_ெப.(புன்ைன_ெப.+அம்_இைட.ெசா.) பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
சிைனச்_ெப.(சிைன_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.169-3
ெநஞ்சத்து_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
அறிந்தும்_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.169-4
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ெசயப்_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பசக்கும்_ெப.எச்.(பச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.169-5
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடற்கைரயது_ெப.(கடற்கைர_ெப.+அது_உைட.ேவ.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.170-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $ஐங்.170-2

நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
என்றி_வி.மு.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.170-3
பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பசத்தல்_ெதா.ெப.(பச_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.) எவேனா_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ஓ_சாr.)
$ஐங்.170-4
திைர_ெப.(திைர_ெப.) இமிழ்_வி.(இமிழ்_வி.) இன்_ெப.அ.(இன்_ெப.அ.)
இைச_ெப.(இைச_ெப.) அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அயலது_ெப.(அயலது_ெப.) $ஐங்.171-1
முழவு_ெப.(முழவு_ெப.) இமிழ்_வி.(இமிழ்_வி.) இன்_ெப.அ.(இன்_ெப.அ.)
இைச_ெப.(இைச_ெப.) மறுகுெதாறு_ெப.(மறுகு_ெப.+ெதாறு_இைட.ெசா.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.171-2
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
பைணத்_ெப.அ.(பைண_ெப.+த்_ஒற்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.171-3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ெகாண்ேடாேள_ெப.(ெகாண்ேடாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.171-4
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
ெகாண்டனள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.172-1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி'_வி.(இமி'_வி.) பனித்_ெப.அ.(பனி_ெப.+த்_ஒற்.)
துைறத்_ெப.(துைற_ெப.+த்_ஒற்.) ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
ஆங்கண்_ெப.(ஆங்கண்_ெப.) $ஐங்.172-2
உரவுக்_வி.(உரவு_வி.+க்_ஒற்.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஒலித்_ெப.அ.(ஒலி_ெப.+த்_ஒற்.) திைர_ெப.(திைர_ெப.)
ேபால_குைற.எச்./உவ.உரு.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.172-3

இரவினானும்_ெப.(இரவு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+ஆல்_கரு.ேவ.+உம்_சாr.)
துயில்_ெப.(துயில்_ெப.)
அறிேயேன_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr. $ஐங்.172-4
இரவினானும்_ெப.(இரவு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+ஆல்_கரு.ேவ.+உம்_சாr.)
இன்_ெப.அ.(இனிய_ெப.அ.) துயில்_ெப.(துயில்_ெப.)
அறியாது_எதி'.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.173-1
அரவு_ெப.(அரவு_ெப.) உறு_வி.(உறு_வி.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
எய்துப_வி.மு.(எய்து_வி.+ண_இ.கா.+ப_பட'.பன்.)
ெதாண்டித்_ெப.(திண்டி_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.173-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.173-3
பின்_இைட.ெசா.(பின்_இைட.ெசா.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.)
உற்ேறாேர_வி.அ.ெப.(உற்று_வி.ண_இ.கா.+ஓ'_பட'.பந்.+எ_சாr.) $ஐங்.173-4
அணங்குைடப்_ெப.(அணங்கு_ெப.+உைட_உைட.ெவ.+ப்_ஒற்.)
பனித்_ெப.அ.(பனி_ெப.+த்_ஒற்.) துைறத்_ெப.(துைற_ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.174-1
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
குறி_ெப.(குறி_ெப.) நல்கினள்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
நுணங்கு_வி.(நுணங்கு_வி.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) $ஐங்.174-2
ெபாங்கு அr_ெப.(அr_ெப.) பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உண்_வி.(உண்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $ஐங்.174-3
அம்_ெப.(அம்_ெப.) கலிழ்_ெப.அ.(கலிழ்_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அைசஇய_ெப.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எமக்ேக_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.174-4
எமக்கு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளிைன_வி.மு.(அருள்_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)

ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பைணத்_ெப.அ.(பணி-ெப.+த்_ஒற்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.175-1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அrைவெயாடு_ெப.(அrைவ_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெமன்_வி.அ.(ெமன்_வ்.அ.)
ெமல_வி.அ(ெமல_வி.அ.) இயலி_வி.எச்.(இயல்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.175-2
வந்திசின்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+இசின்_முன்.ஒரு.)
வாழிேயா_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.+ஓ_சாr.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ஐங்.175-3
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
ெகாண்ேட_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.175-4
பண்பும்_ெப.(பண்பு_ெப.+உம்_சாr.) பாயலும்_ெப.(பாயல்_ெப.+உம்_சாr.)
ெகாண்டனள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெதாண்டித்_ப்'.(ெதாண்டி_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.176-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) $ஐங்.176-2
ஐது_ெப.(ஐது_ெப.) அைமந்து_வி.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ஐங்.176-3
ெகாய்_வி.(ெகாய்_வி.) தளி'_ெப.அ.(தளி'_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
கூறுமதி_வி.மு.(கூறு_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.ஒரு.)
தவேற_ெப.(தவறு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.176-4
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல'_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பனிப்ப_வி.மு.(பனி_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) $ஐங்.177-1

இவறு_வி.(இவறு_வி.) திைர_ெப.(திைர_ெப.)
திைளக்கும்_ெப.எச்.(திைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடு_வி.(இடு_வி.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.) $ஐங்.177-2
முண்டக_ெப.அ.(முண்டகம்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.177-3
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
அன்ேனாள்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+_ஓள்_பட'.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
உற்ேறாேர_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) $ஐங்.177-4
ேதாளும்_ெப.(ேதாள்_ெப.+உம்_சாr.) கூந்தலும்_ெப.(கூந்தல்_ெப.+உம்_சாr.)
பல_ெப.அ.(பல_ெப.அ.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.178-1
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒல்லுேமா_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
மற்ேற_இைட.ெசா.(மற்று_இைட.ெசா.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
$ஐங்.178-2
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.178-3
எற் கண்டு_வி.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நல்காக்_எதி'.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
காேல_ெப.(கால்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.178-4
நல்குமதி_வி.மு.(நக்லு_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.ஒரு.)
வாழிேயா_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.+ஓ_சாr.)
நளி_ெப.அ.(நளி_ெப.அ.+ச்_ஒற்.) ந'ச்_ெப.(ந'_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேச'ப்ப_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.+ஏ_விளி.ேவ.) $ஐங்.179-1
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
தாக்கத்_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+த்_ஒற்.)

துைற_ெப.(துைற_ெப.) இறாப்_ெப.(இறால்_ெப.+ப்_ஒற்.)
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.179-2
இன்_ெப.அ.(இன்_ெப.அ.) ஒலித்_ெப.(ஒலி_ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.) அற்ேற_குறி.வி.மு.(அற்று_வி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.179-3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அலது_வி.எச்.(அல_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இல்லா_எதி'.ம.ெப.எச்.(இல்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
நுதேல_ெப.(நுதல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.179-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) நணி_ெப.அ.(நணி_ெப.அ.)
வைரந்தைன_வி.மு.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெகாண்ேமா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ம்_முன்.ஒரு.)
ெபருந'_ெப.(ெபருந'_ெப.) $ஐங்.180-1
வைலவ'_ெப.(வைலவ'_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழு_ெப.அ.(ெகாழு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
வல்சிப்_ெப.(வல்சி_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.180-2
பைற_ெப.(பைற_ெப.) தபு_வி.(தபு_வி.) முது_ெப.அ.(முது_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.180-3
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ெகழு_ ெதாண்டி_ெப.(ெதாண்டி_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
நலேன_ெப.(நலன்_ெப.+ஏ_ஒற்.) $ஐங்.180-4
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) உண்_வி.(உன்_வி.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ேந'_ெப.அ.(ேந'_ெப.அ.) இைறப்_ெப.(இைற_ெப.+ப்_ஒற்.)
பைணத்_ெப.அ.(பைண_ெப.+த்_ஒற்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.181-1
ெபாய்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்யா_எதி'.ம.ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.) $ஐங்.181-2

குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.)
நிறூஉம்_ெப.எச்.(நிறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.181-3
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ெகழு ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.181-4
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல்_ெப.(அழுங்கல்_ெப.)
ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.181-5
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
ெசருந்திெயாடு_ெப.(ெசருந்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
விைரஇக்_வி.எச்.(வைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) $ஐங்.182-1
ைக_ெப.(ைக_ெப.) புைன_வி.(புைன_ெப.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தா'_ெப.(தா'_ெப.) கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா'பன்_குறி.வி.மு.(மா'பு_ெப.+அந்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.182-2
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அல்லன்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.182-3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறக்_ெப.(துைற_ெப.+க்_ஒற்.)
கண்டு_வி.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
அணங்கிேயாேன_வி.அ.ெப.(அணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_)
$ஐங்.182-4
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள்_வி.(ெகாள்_வி.)
அருவிக்_ெப.(அருவி_ெப.+க்_ஒற்.) கான்_ெப.(கான்_ெப.) ெகழு
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.183-1
குறும்_ெப.அ.(குரும்_ெப.அ.) ெபாைற_ெப.(ெபாைற_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐங்.183-2

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச'ப்பன்_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.)
பிrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பண்ைடயின்_ெப.(பண்ைட_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ.) $ஐங்.183-3
கடும்_ெப.(கடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)
+இ_முன்.ஒரு.) ைக_ெப.(ைக_ெப.) அறு_ெப.(அறு_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$ஐங்.183-4
ெகாடும்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.) (கழி_ெப.)
ெநய்தலும்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.+உம்_சாr.)
கூம்பக்_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) $ஐங்.183-5
காைல_ெப.(காைல_ெப.) வrனும்_நி.எச்.(வா_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
கைளஞேரா_வி.அ.ெப.(கைல_ெப.+ஞ்_இ.இ.க.+அ'_பட'.பன்.)
இலேர_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.183-6
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி_ெப.(கழி_ெப.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.184-1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.) குருகினம்_ெப.(குருகு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.184-2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அணிந்தன்று_வி.மு.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) ஊேர_ெப.(ஊ'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.184-3
கடலினும்_ெப.(கடல்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
எமக்கு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அவருைட_பதி.ெப.(அவ'_பதி.ெப.+உைட_உைட.ேவ.)
நட்ேப_ெப.(நட்பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.184-4
அலங்கு_வி.(அலங்கு_வி.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) முன்துைற_ெப.(முன்துைற_ெப.) $ஐங்.185-1

இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) முத்து_ெப.(முத்து_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெகழு துவ'_ெப.அ.(துவ'_ெப.அ.) வாய்_ெப.(வாய்_ெப.)
$ஐங்.185-2
அரம்_ெப.(அரம்_ெப.) ேபாழ்_வி.(ேபாழ்_வி.) அவ்_ெப.அ(அ_ெப.அ.+வ்_ஒற்.)
வைளக்_ெப.(வைள_ெப.+க்_ஒற்.) குறுமகள்_ெப.(குறுமகள்_ெப.) $ஐங்.185-3
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஆ'த்து_வி.எச்.(ஆ'_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்ன_ெப.அ./உவ.உரு.(அன்ன_ெப.எச்.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.)
கிளவியேள_குறி.வி.மு.(கிளவி_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.185-4
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.) $ஐங்.186-1
ந'_ெப.(ந'_ெப.) வா'_ெப.அ.(வா'_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
உளரும்_ெப.எச்.(உள'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.186-2
ெபாங்கு_வி.(ெபாங்கு_வி.) கழி_ெப.(கழி_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
உைறப்ப_குைற.எச்.(உைறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைறப்_ெப.(துைற_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.186-3
பல்_ெப.(பல்_ெப.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) வரூஉம்_வி.மு.(வா_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.186-4
ெசல்லாத ேமா_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ம்_முன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
என்றனள்_வி.மு.(என்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.186-5
ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) ஆள'_வி.அ.ெப.(ஆள்
ெகாள்ளா'_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அ'_பட'.பன்.)
இைவேய_பதி.ெப.(இைவ_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.187-1
எம்ெமாடு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) மகளிரும்_ெப.(மகளி'_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.187-2

ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம்_சாr.(அம்_சாr.)
பைகத்_ெப.(பைக_ெப.+த்_ஒற்.) தைழப்_ெப.(தைழ_ெப.+ப்_ஒற்.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
புைனயா'_வி.மு.(புைன_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ஆ'_பட'.பன்.) $ஐங்.187-3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெகாள்ேவா'_வி.அ.ெப.(ெகாள்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+ஓ'_பட'.பன்
.) இன்ைமயின்_ெப.(இன்ைம_ெப.+இன்_கரு.ேவ.) $ஐங்.187-4
ெதாடைலக்கு_ெப.(ெதாடைல_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சில_ெப.அ.(சில_ெப.அ.)
பூவினேர_குறி.ெப.எச்.(பூ_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.187-5
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச்_ெப.(கழி_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசயிறா_ெப.(ேசஇறா_ெப.) இனப்_ெப.அ.(இனம்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.)
ஆரும்_வி.மு.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.188-1
ெகாற்ைகக்_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.+க்_ஒற்.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
ெகாற்ைகஅம்_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.+அம்_சாr.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.188-2
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
ேபாலத்_குைற.எச்./உவ.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) $ஐங்.188-3
தைக_ெப.(தைக_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடய_ெப.அ.(உைடய_ெப.அ.)
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.188-4
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உைறத்தரு_ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $ஐங்.189-1
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) படு_வி.(படு_வி.)
மணியின்_ெப.(மணி_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.) ெபாற்பத்_குைற.எச்.(ெபாற்புவி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.189-2

ெமல்லம்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+அம்_சாr.) புலம்பன்_ெப.(புலம்பந்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.189-3
நல்ல_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அ_பட'.பன்.)
ஆயின_வி.மு.(ஆ_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.189-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
தைள_ெப.(தைள_ெப.) அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பூ_ெப.(பூ_ெப.) $ஐங்.190-1
ெவண்ெணல் அrந'_ெசாந்ஜு.(அr_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
மாற்றின'_வி.மு.(மாற்று_வி.+இன்_இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.190-2
ெமல்லம்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+அம்_சாr.) புலம்பன்_ெப.(புலம்பன்_ெப.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) $ஐங்.190-3
பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பனி_ெப.(பனி_ெப.)
ெசய்ேதாேன_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.190-4
கடற்ேகாடு_ெப.(கடற்ேகாடு_ெப.)
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயி'_ெப.(மயி'_ெப.)
வா'_வி.(வா'_வி.) முன்ைக_ெப.(முன்ைக_ெப.) $ஐங்.191-1
கழிப்_ெப.(கழி_ெப.+ப்_ஒற்.) பூத்_ெப.(பூ_ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாட'ந்த_ெப.எச்.(ெதாட'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$ஐங்.191-2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைழயள்_குறி.வி.மு.(தைழ_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.191-3

வைர_ெப.(வைர_ெப.) அர_ெப.அ.(அர_ெப.அ.)
மகளிrன்_ெப.(மகளி'_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
அrயள்_குறி.வி.மு.(அr_வி.+அள்_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.1914
நிைற_ெதா.ெப.(நிைர_ெதா.ெப.) அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒளித்ேதாேள_வி.அ.ெப.(ஒளி_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.1915
ேகாடு_ெப.(ேகாதுெப.) புலம்_ெப.(புலம்_ெப.)
ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.192-1
பாடு_ெப.(பாடு_ெப.) இமிழ்_வி.(இமிழ்_வி.) பனித்_ெப.அ.(பனி_ெப.+த்_ஒற்.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஓடு_வி.(ஓடு_வி.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
உைகக்கும்_விமு.(உைக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.192-2
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.)
பிrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநகிழ்ந்தன_வி.மு.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
$ஐங்.192-3
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.)

மாேதா_இைட.ெசா.(மாெதா_இைட.ெசா.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) வைளேய_ெப.(வைள_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.192-4
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வா'_ெப.அ.(வா'_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைட_வி.(அைட_வி.)
கைர_ெப.(கைர_ெப.) $ஐங்.193-1
இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) கதி'_ெப.(கதி'_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

இைமக்கும்_ெப.எச்.(இைம_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.193-2
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ெகழு ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.193-3
அைற_வி.(அைற_வி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) நல்லேவா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அ_பட'.பன்.+ஓ_சாr.)
தாேம_தற்.சு.(தம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.193-4
கடற்ேகாடு_ெப.(கடற்ேகாடு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரம்_ெப.(அரம்_ெப.)
ேபாழ்_வி.(ேபாழ்_வி.) அவ்_ெப.அ(அ_ெப.அ.+வ்_ஒற்.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
$ஐங்.194-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.)
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( ) +கும்_தன்.பன்.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.194-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இன்று_ெப.(இன்று_ெப.)
மால்_ெப.(மால்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்-வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்-வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.194-3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கடுத்தனள்_வி.மு.(கடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
அன்ைனயது_ெப.(அன்ைன_ெப.+அது_சாr.) நிைலேய_ெப.(நிைல_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.194-4
வைள_ெப.(வைள_ெப.) படு_வி.(படு_வி.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
பரதவ'_ெப.(பரதவ'_ெப.)
பகரும்_ெப.எச்.(பக'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.195-1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகழு ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.195-2

ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.195-3
படல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்_ெப.அ.(இன்_ெப.அ.)
பாயல்_ெப.(பாயல்_ெப.)
ெவௗவிேயாேள_வி.அ.ெப.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+எ_சாr.)
$ஐங்.195-4
ேகாடு_ெப.(ேகாடு_ெப.) ஈ'_ெப.அ.(ஈ'_ெப.அ.) எல்_ெப.(எல்_ெப.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) ெகாழு_வி.(ெகாழு_வி.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $ஐங்.196-1
ஆய்_ெப.அ.(ஆய்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.)
ேவண்டுதி_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.196-2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கழிச்_ெப.(கழி_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசயிறாப்_ெப.(ேசஇறா_ெப.+ப்_ஒற்.)
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.196-3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேச'ப்ப_ெப.(ேச'ப்பன்_ெப.+ஏ_விளி.ேவ.)
வைரந்தைன_வி.மு.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெகாண்ேமா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ேமா_முன்.ஒரு.) $ஐங்.196-4
இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
ெதளி'ப்ப_குைற.எச்.(ெதளி'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.197-1
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புைத_வி.(புைத_வி.)
கதுப்பினள்_குறி.வி.மு.(கதுப்பு_ெப.+இந்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
இைறஞ்சி_வி.எச்.(இைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+இ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறாேள_வி.அ.ெப.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.197-2

புலம்பு_ெப.(புலம்பு_ெப.) ெகாள்_வி.(ெகாள்_வி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.197-3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ்_வி.(ேகழ்_வி.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
நல்குவள்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
எனக்ேக_திr.(எந்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.197-4
வைள_ெப.(வைள_ெப.) அணி_வி.(அணி_வி.) முன்ைக_ெப.(முன்ைக_ெப.)
வால்_ெப.அ.(வால்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அம'_வி.(அம'_வி.+க்_ஒற்.) நைக_ெப.(நைக_ெப.) $ஐங்.198-1
இைளய'_ெப.(இைளய'_ெப.)
ஆடும்_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைள_ெப.(தைள_ெப.)
அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $ஐங்.198-2
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.198-3
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( )
+கும்_தன்.பன்.) யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.198-4
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்_இைட.ெசா.(அம்_இைட.ெசா.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறக்_ெப.(துைற_ெப.+க்_ஒற்.)
கலி_வி.(கலி_வி.) திைர_ெப.(திைர_ெப.)
திைளக்கும்_ெப.எச்.(திைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.199-1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய'_வி.(உய'_வி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஏறி_வி.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆனாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ஆன்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.199-2
காண்கம்_வி.மு.(காண்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
வம்ேமா_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ேமா_முன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$ஐங்.199-3

ெசறி_வி.(ெசறி_வி.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
ெநகிழ்த்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓன்_வி.அ.ெப.குறி.)
எறி_வி.(எறி_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாேட_ெப.(நாடு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.199-4
இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

எல்_ெப.அ.(எல்_ெப.)
வைள_ெப.(வைள_ெப.) ஆய்_ெப.அ.(ஆய்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
கவின_குைற.எச்.(கவின்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.200-1
ெபாலந்ேத'க்_ெப.(ெபாலந்ேத'_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
இனிேய_ெப.(இனி_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.200-2
விலங்கு_வி.(விலங்கு_வி.) அr_ெப.(அr_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ெஞகிழ்மதி_வி.மு.(ெஞகிழ்_வி.+ண_இ.இ.கா.+மதி_முன்.பன்.) $ஐங்.200-3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவ'_வி.(கவ'_வி.)
பசைலைய_ெப.(பசைல_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
நகுகம்_வி.மு.(நகு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
நாேம_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.200-4
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்ைன_திr.(என்_தன்.ஒரு.+ஐ_ெச.ேவ.) $ஐங்.201-1
தானும்_இைட.ெசா.(தான்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
மைலந்தான்_வி.மு.(மைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட'.ஒரு.)
எமக்கும்_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.+உம்_சாr.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) $ஐங்.201-2
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) வ_ெப.(வ

_ெப.)

மணி_ெப.(மணி_ெப.)
அரும்பினேவ_குறி.வி.மு.(அரும்பு_ெப.+இன்_சாr.+ஏ_சாr.) $ஐங்.201-3
என்ன_குைற.எச்./உவ.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மரம்ெகால்_ெப.(மரம்_ெப.+ெகால்_ஈ.அ.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
சாரலவ்ேவ_குறி.வி.மு.(சாரல்_ெப.+அ_குறி.வி.மு.குறி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.201-4

அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'ப்_ெப.(ஊ'_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.202-1
பா'ப்பனக்_ெப.அ.(பா'ப்பனன்_ெப.+க்_ஒற்.)
குறுமகப்_ெப.(குறுமகன்_ெப.+ப்_ஒற்.)
ேபாலத்_குைற.எச்./உவ.(ேபால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமும்_தற்.சு.(தாம்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.202-2
குடுமித்_ெப.அ.(குடுமி-ெப.+த்_ஒற்.)
தைலய_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+இய_குறி.வி.மு.குறி.) மன்ற_இைட.ெசா.)
$ஐங்.202-3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஊ'ந்த_ெப.எச்.(ஊ'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேவ_ெப.(மா_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.202-4
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைபத்_ெப.(படப்ைப_ெப.+த்_ஒற்.) $ஐங்.203-1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
பாலினும்_ெப.(பால்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
இனிய_குறி.வி.மு.(இனிைம_ெப.+அ_பட'.பன்.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) நாட்டு_ெப.(நாட்டு_ெப.) $ஐங்.203-2
உவைலக்_ெப.(உவைல_ெப.+க்_ஒற்.) கூவல்_ெப.(கூவல்_ெப.)
கீ ழ_குறி.வி.மு.(கீ ழ்_ெப.+அ_குறி.வி.மு.குறி.) $ஐங்.203-3
மான்_ெப.(மான்_ெப.) உண்டு_வி.எச்.(உண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.)
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிழி_ெப.அ.(கலிழி_ெப.)
நேர_ெப.(ந'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.203-4

அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வின.ெப.+ெகால்_ஈ.அ.) $ஐங்.204-1
வைர_ெப.(வைர_ெப.) அர_ெப.அ.(அர_ெப.அ.)
மகளிrன்_ெப.(மகளி'_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
நிைரயுடன்_ெப.(நிைர_ெப.+உடன்_உடன்.ேவ.)
குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.204-2
ெபய'வுழிப்-ெபய'வுழித்_அ.ெதா.( ெபய'வுழிப்-ெபய'வுழி_அ.ெதா.+த்_ஒற்.)
தவிராது_எதி'.ம.வி.எச்.(தவி'_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.204-3
நல்லள்-நல்லள்_அ.ெதா.(நல்லள்-நல்லள்_அ.ெதா.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.204-4
தேயன்_குறி.வி.மு.(த_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
தில்ல_இைட.ெசா.(தில்ல_இைட.ெசா.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
கிழேவாற்ேக_ெப.(கிழேவா'_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.204-5
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ஐங்.205-1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
உைடயள்_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
நின்னும்_திr.(நின்_முந்.ஒரு.+உம்_சாr.)
அஞ்சும்_வி.மு.(அஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.205-2
ஒலி_வி.(ஒலி_வி.) ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி_ெப.(அருவி_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.205-3

மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) மா'பின்_ெப.(மா'பு_ெப.+இன்_சாr.)
பாயல்_ெப.(பாயல்_ெப.) $ஐங்.205-4
தவ_வி.அ./உ.ெசா.(தவ_வி.அ.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெவய்யள்_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
ேநாேகா_வி.மு.(ேநாகு_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.205-5
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
உவக்காண்_ெப.(உவ_ெப.+கண்_இட.ேவ.) $ஐங்.206-1
மாrக்_ெப.அ.(மாr_ெப.+க்_ஒற்.)
குன்றத்துக்_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.+க்_ஒற்.) காப்பாள்_ெப.(காப்பாள்_ெப.)
அன்னன்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.206-2
தூவலின்_ெப.(தூவல்_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$ஐங்.206-3
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ஐங்.206-4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி_ெப.(பனி_ெப.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வrக்_வி.(வr_வி.+க்_ஒற்.)
கச்சினேன_குறி.வி.மு.(கச்சி_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.206-5
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நன்றும்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+று_பட'.ஒரு.) $ஐங்.207-1

உணங்கல_வி.மு.(உணங்கு_வி.+அல்_எதி'.ம.+அ_பட'.பன்.)
ெகால்ேலா_ஈ.அ.(ெகால்_ஈ.அ.+ஓ_சாr.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
திைனேய_ெப.(திைன_ெப.+ஏ_சாr.) உவக்காண்_ெப.(உவ_ெப.+கண்_இட.ேவ.)
$ஐங்.207-2
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெபாதி_வி.(ெபாதி_வி.)
வழுக்கின்_ெப.(வழுக்கு_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.207-3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்ேற_ெப.(குன்று_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.207-4
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கானவ'_ெப.(கானம்_ெப.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.208-1
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) அகழ்_வி.(அகழ்_வி.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குழி_ெப.(குழி_ெப.) மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவங்ைகப்_ெப.(ேவங்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.208-2
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) மலி_வி.(மலி_வி.) புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
வ_ெப.(வ

_ெப.)

தாஅம்_ெப.எச்.(தா_வி.+(?) ) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
நாட்டு_ெப.(நாட்டு_ெப.) $ஐங்.208-3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மால்_ெப.அ.(மால்_ெப.அ.)
வைர_ெப.(வைர_ெப.)
மைறெதாறு_ெதா.ெப.(மைற_வி.+ண_ெதா.ெப.குறி.+ெதாரு_இைட.ெசா.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.208-4
அைற_(?) ) மல'_ெப.(மல'_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.)
ஆ'ந்தன_வி.மு.(ஆ'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.) பனிேய
$ஐங்.208-5

அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.) $ஐங்.209-1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டுதி_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.209-2
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) அவைரப்_ெப.(அவைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
பூவின்_ெப.(பூ_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.209-3
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா_ெப.அ.(மா_ெப.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.2094
ேதான்றல்_ெதா.ெப.(ெதான்று_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆனாது_வி.மு.(ஆ_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+து_பட'.ஒரு.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்ேற_ெப.(குன்று_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.209-5
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) படப்ைபப் $ஐங்.210-1
புலவுச்_ெப.(புலவு_ெப.+ச்_ஒற்.) ேச'_வி.(ேச'_வி.) துறுகல்_ெப.(துறுகல்_ெப.)
ஏறி_வி.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) நாட்டுப்_ெப.(நாட்டு_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.2102
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) ெகழு குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.210-3

மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர_வி.(புைர_வி.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
நிைலெபறத்_குைற.எச்.(நிைலெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.210-4
தணிதற்கும்_ெதா.ெப.(தணி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.+கு_ெகா.ேவ.+உம்_சாr.)
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.210-5
ெநய்ெயாடு_ெப.(ெநய்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
மயக்கிய_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உழுந்து_ெப.(உழுந்து_ெப.) நூற்று_ெப.(நூற்றது_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ./உவ.) $ஐங்.211-1
வயைலஅம்_ெப.(வயைல-ெப.+அம்_இைட.ெசா.)
சிலம்பின்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
தைலயது_குறி.வி.மு.(தைல_ெப.+அது_பட'.ஒரு.) $ஐங்.211-2
ெசயைலஅம்_ெப.(ெசயைல_ெப.+அம்_இைட.ெசா.)
பைகத்_ெப.(பைக_ெப.+த்_ஒற்.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.211-3
சாத்த_ெப.(சாந்து_ெப.)
மரத்த_குறி.வி.மு.(மரம்_ெப.+அத்து_சாr.+அ_குறி.வி.மு.குறி.)
பூழில்_ெப.(பூழில்_ெப.) எழு_வி.(எழு_வி.) புைக_ெப.(புைக_ெப.) $ஐங்.212-1
கூட்டு_வி.(கூட்டு_வி.) விைர_ெப.(விைர_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.212-2
அறவற்கு_ெப.(அறவ்ன்_ெப.க்கு_ெகா.ேவ.)
எவேனா_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ஓ_சாr.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அகல்வு_ெப.(அகல்வு_ெப.) அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
$ஐங்.212-3

நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி_ெப.(வாதி_ெப.) மாஅத்து_ெப.(மாஅத்து_ெப.)
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) இறுபு_வி.எச்.(இரு_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
உதி'ந்த_ெப.எச்.(உதி'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.213-1
ஈ'_ெப.அ.(ஈ'_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரு_ெப.அ.(ெபரு_ெப.அ.)
வடு_ெப.(வடு_ெப.) பாைலயில்_ெப.(பாைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குறவ'_ெப.(குறவ'_ெப.) $ஐங்.213-2
உைற_ெப.(உைற_ெப.) வழ்_வி.(வ

ழ்_வி.)

ஆலியின்_ெப.(அலி_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.)
ெதாகுக்கும்_ெப.எச்.(ெதாகு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ஐங்.213-3
மீ மிைச_இைட.ெசா.(மீ மிைச_இைட.ெசா.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட்டாவ'_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ'_பட'.பன்.) வrன்_நி.எச்.(வா_வி.+'_(?)
+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.213-4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உயி'_ெப.(உயி'_ெப.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.213-5
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) பலவின்_ெப.(பலவு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.)
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) துண'_ெப.(துண'_ெப.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பழம்_ெப.(பழம்_ெப.) $ஐங்.214-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல்_ெப.(கல்_ெப.) விட'_ெப.(விட'_ெப.)
அைள_ெப.(அைள_ெப.) வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவற்பில்_ெப.(ெவற்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ஐங்.214-2
ெபருந்ேதன்_ெப.(ெபருந்ேதன்_ெப.) இறாஅல்_ெப.(இறாஅல்_ெப.)
சிதறும்_ெப.எச்.(சிதறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.214-3

ேப'_ெப.அ.(ேப'_ெப.அ.) அம'_வி.(அம'_வி.) மைழக்_ெப.அ.(மைழ_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) கலிழ_குைற.எச்.(கலிழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.214-4
சீருைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.214-5
கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத்_ெப.அ.(நிறம்_ெப.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $ஐங்.215-1
இட்டிய_ெப.அ.(இட்டிய_ெப.அ.)
குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைளவயின்_ெப.(துைள_ெப.+வயின்_இட.ேவ.)
ெசlஇய'_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய'_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.215-2
தட்ைடத்_ெப.(தட்ைட_ெப.+த்_ஒற்.) தண்ணுைமப்_ெப.(தண்ணுைம_ெப.+ப்_ஒற்.)
பின்ன'_இைட.ெசா.(பின்ன'_இைட.ெசா.) இயவ'_ெப.(இயவ'_ெப.) $ஐங்.215-3
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ஆம்பலின்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.+இன்_ஒப்.உரு.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
இமிரும்_ெப.எச்.(இமி'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.215-4
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
மாைலயும்_ெப.(மாைல_ெப.+உம்_சாr.)
பிrேவா'_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) $ஐங்.215-5

அதனினும்_பதி.ெப.(அது_பட'.ஒரு.+அன்_ெபாரு.உரு.+இன்_ஒப்.உரு.+உம்_சாr.
) ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
ெசய்குவ'_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்-இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.215-6
குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ைக_ெப.(ைக_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புலிக்_ெப.(புலி_ெப.+க்_ஒற்.) ேகால்_ெதா.ெப.(ெகால்_வி.+ண_ெதா.ெப.குறி.)
வல்_ெப.அ.(வல்_ெப.அ.) ஏற்ைற_ெப.(ஏற்ைற_ெப.) $ஐங்.216-1

ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
மடப்_ெப.அ.(மடம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பிடி_ெப.(பிடி_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.216-2
நடுங்கு_வி.(நடுங்கு_வி.) நைடக்_ெப.(நைட_ெப.+க்_ஒற்.)
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெகாள இய_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
பலவின்__ெப.(பலவு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) $ஐங்.216-3
பழம்_ெப.(பழம்_ெப.) தூங்கு_வி.(தூங்கு_வி.) ெகாழு_வி.(ெகாழு_வி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ஒளிக்கும்_ெப.எச்.(ஒளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடற்கு_குறி.வி.மு.(நாடன்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.216-4
ெகாய்தரு_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+தரு_து.வி.)
தளிrன்_ெப.(தளி'_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ.) வாடி_வி.எச்.(வாடுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.216-5
ெமய்_ெப.(ெமய்_ெப.) பிறிது_ெப.(பிறிது_ெப.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆ_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.216-6
ெபரு_ெப.அ.(ெபரு_ெப.அ.) வைர_ெப.(வைர_ெப.)
ேவங்ைகப்_ெப.(ேவங்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.)
மருள்_வி.(மருள்_வி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ_ெப.(வ

_ெப.)

$ஐங்.217-1
மான்_ெப.(மான்_ெப.) இனப்_ெப.(இனம்_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள_ெப.(கிைள_ெப.)
ேமயல்_ெதா.ெப.(ேமய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆரும்_ெப.எச்.(ஆ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.217-2
கானக_ெப.அ.(கானகம்_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
வரவும்_குைற.எச்.(வா_வி.+'_(?) +அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.217-3

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பசப்பது_ெதா.ெப.(பசப்பு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.217-4
நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) ஏ'_ெப.(ஏ'_ெப.)
புருவத்த_குறி.வி.மு.(புருவம்_ெப.+அத்து_சாr.+அ_பட'.ஒரு.)
கண்ணும்_ெப.(கண்_ெப.+உம்_சாr.) ஆடும்_வி.மு.(ஆடு-வி.+உம்_இ.இ.கா.)
$ஐங்.218-1
மயி'_ெப.(மயி'_ெப.) வா'_ெப.அ.(வா'_ெப.அ.) முன்ைக_ெப.(முன்ைக_ெப.)
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசறூஉம்_வி.மு.(ெசறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.218-2
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேகாள்_ெதா.ெப.(ெகாள்_வி.+ண_ெதா.ெப.குறி.)
பிைழத்த_ெப.எச்.(பிைழ_ெப.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு_வி.(எழு_வி.)
புலி_ெப.(புலி_ெப.) $ஐங்.218-3
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) மைழயின்_ெப.(மைழ_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ.)
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.218-4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்_ெப.(கல்_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) வரும்ெகால்_வி.மு.(வா_வி.+'(?)
+உம்_முன்.பன்.+ெகால்_இைட.ெசா.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.218-5
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
மாத்_ெப.அ.(மா_ெப.அ.+த்_ஒற்.) தகட்டு_ெப.(தகட்டு_ெப.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வ_ெப.(வ

_ெப.)

$ஐங்.219-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கல்_ெப.(கல்_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
அைற_ெப.(அைற_ெப.) வrப்பத்_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாஅம்_ெப.எச்.(தா_வி.+ண_இ.இ.கா.+அம்_இைட.ெசா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.219-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)

பிrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.219-3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பது_ெதா.ெப.(பசப்பு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகால்_வினா.ெப.(எவன்_வினா.ெப.+ெகால்_சாr.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.219-4
அலங்கு_வி.(அலங்கு_வி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகன்_வி.(அகல்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) அருவி_ெப.(அருவி_ெப.) $ஐங்.220-1
ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) இழிதரு_து.வி.(இழிதரு_து.வி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.220-2
ெபரு_ெப.அ.(ெபரு_ெப.அ.) வைர_ெப.(வைர_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
திரு_ெப.(திரு_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
மா'பு_ெப.(மா'பு_ெப.) $ஐங்.220-3
முயங்காது_எதி'.ம.வி.எச்.(முயங்கு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.220-4
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
மைழக்கண்_ெப.(மைழ_ெப.+கண்_ெப.)
கலிழும்_ெப.எச்.(கலிழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $ஐங்.220-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.221-1
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ஆய்_ெப.அ.(அய்_ெப.அ.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.221-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.221-3

ெசல்வல்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) தம்_திr.(தம்_தன்.பன்.)
மைல_ெப.(மைல_ெப.) ெகழு நாட்ேட_ெப.(நாட்து_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.221-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.222-1
நளிந்து_வி.எச்.(நளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா'பன்_ெப. $ஐங்.222-2
இன்னினி வாரா_எதி'.ம.வி.எச்.(வா_வி.+ஆ_எதி'.ம.)
மாறு_இைட.ெசா.(மாறு_இைட.ெசா.) ெகால்_இைட.ெசா.(ெகால்_இைட.ெசா.)
$ஐங்.222-3
சில்_ெப.அ.(சில_ெப.அ.) நிைர_ெப.(நிைர_ெப.) ஓதி_ெப.(ஓதி_ெப.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பதுேவ_வி.மு.(பச_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.222-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
$ஐங்.223-1
வைர_ெப.(வைர_ெப.) ஆம்_ெப.(அம்_ெப.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
நட_குைற.எச்.(நடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.223-2
காதல'ப்_ெப.(காதல'_ெப.+ப்_ஒற்.)
பிrந்ேதா'_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) ைக_ெப.(ைக_ெப.)
அற_குைற.எச்.(அறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.223-3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி_ெப.(பனி_ெப.) வடந்ைத_ெப.(வடந்ைத_ெப.)
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.) $ஐங்.223-4

முந்து_இைட.ெசா.(முந்து_இைட.ெசா.)
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர_ெப.(காதேலா'_ெப.) $ஐங்.223-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
$ஐங்.224-1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.)
மைல_ெப.(மைல_ெப.) ெவற்பில்_ெப.(ெவ'பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ஐங்.224-2
துணி_வி.(துணி_வி.) ந'_ெப.(ந'_ெப.) அருவி_ெப.(அருவி_ெப.)
நம்ேமாடு_திதி.(நம்_தன்.பன்.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.224-3
எளிய_குறி.வி.மு.(எளிது_ெப.+அ_பட'.ஒரு.) மன்னால்_ஈ.அ.(மன்னால்_ஈ.அ.)
அவ'க்கு_பதி.ெப.(அவ'_பட'.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனி_ெப.(இனி_ெப.) $ஐங்.224-4
அrய_குறி.வி.மு.(அr_வி.+அ_பட'.பன்.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மருண்டெனன்_வி.மு.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.
) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.224-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ைபஞ்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
சுைனப்_ெப.(சுைன_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.225-1
பாசு_ெப.அ.(பாசு_ெப.அ.) அைட_ெப.(அைட_ெப.)
நிவந்த_ெப.எச்.(நிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி_ெப.அ.(பனி_ெப.)
மல'க்_ெப.(மல'_ெப.+க்_ஒற்.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $ஐங்.225-2
உள்_ெப.அ.(உள்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமல்லியல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.+இயல்_விளி.ேவ.)
$ஐங்.225-3

ஏ'_ெப.(ஏ'_ெப.) திகழ்_வி.(திகழ்_வி.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசத்தல்_ெதா.ெப.(பச_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.225-4
ஓரா'ெகால்_வி.மு.(ஓ'_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அ'_பட'.பன்.+ெகால்_இைட.ெசா.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர__ெப.(காதேலா'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.225-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
$ஐங்.226-1
நறுந்_ெப.அ.(நரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
சிலம்பின்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) நாறு_வி.(நாறு_வி.)
குைலக்_ெப.(குைல_ெப.+க்_ஒற்.) காந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $ஐங்.226-2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
வண்டின்_ெப.(வண்டு_ெப.+இன்_ஒப்.ேவ.)
ெபய'ந்து_வி.எச்.(ெபய'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறமாறி
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.226-3
வன்புைட_ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.226-4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
இலாளன்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+ஆள்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
இனிேய_ெப.(இனி_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.226-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாளும்_ெப.(நாள்_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.227-1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பவும்_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெஞகிழவும்_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.227-2
ஆற்றலம்_வி.மு.(ஆற்று_வி.+அல்_எதி'.ம.+அம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

மதிப்பக்_குைற.எச்.(மதிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.227-3
நப்_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+ப்_ஒற்.)
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறந்ேதா'_வி.அ.ெப.(உைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
மன்ற_இைட.ெசா.(மன்ற_இைட.ெசா.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $ஐங்.227-4

விட்டைனேயா_வியங்.வி.மு.(விடு_வி.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.+ஓ_சா
r.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சூேள_ெப.(சூேள_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.227-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.228-1
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.)
அருவிய_குறி.ெப.எச்.(அருவி_ெப.+இய_குறி.ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல_ெப.அ.(மைல_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.228-2
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைறயுறாஅன்
ெபயrன்_நி.எச்.(வா_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.228-3
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ஆவதுெகால்_வி.மு.(ஆ_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.+ெகால்_இைட.ெசா.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இன்_ெப.அ.(இன்_ெப.அ.) உயி'_ெப.(உயி'_ெப.)
நிைலேய_ெப.(நிைல_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.228-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அழப்_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.229-1
பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறன்_ெப.(அறன்_ெப.)

இலாளன்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.+ஆள்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.229-2

வந்தனேனா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.+ஓ_
சாr.) மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.) இரவில்_ெப.(இரவு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ஐங்.2293
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ேபால்_வி.(ேபால்_வி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நுதேல_ெப.(நுதல்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.229-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்ெமாடு_திr.(நம்_முன்.பன்.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஐங்.230-1
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) திைனக்_ெப.(திைன_ெப.+க்_ஒற்.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபrதும்_ெப.(ெபrது_ெப.+உம்_சாr.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.230-2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெஞகிழவும்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
திரு_ெப.அ.(திரு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்பவும்_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.230-3
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ேபால்_வி.(ேபால்_வி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.230-4
குன்ற_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.) நாடற்கு_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
அய'வ'_வி.மு.(அய'_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
மணேன_ெப.(மணன்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.230-5
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
வல்லுைநேயா_ெப.(வல்லு_வி.+ன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.231-1

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
திருந்து_வி.(திருந்து_வி.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
$ஐங்.231-2
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) மாைம_ெப.(மாைம_ெப.)
ேதயப்_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.231-3
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாயப்_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.231-4
ேபாது_ெப.(ேபாது_ெப.) ஆ'_வி.(ஆ'_வி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.)
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.232-1
ஏது_ெப.(எது_ெப.) இல்_குறி.வி. ஆட்டிைய_ெப.(ஆட்டி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
பிrந்ததற்ேக_ெதா.ெப.(பிr_வி.அது_ெதா.ெப.குறி.+_அது_சுட்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$ஐங்.232-2
அழல்_ெப.(அழல்_ெப.) அவி'_வி.(அவி'_வி.) மணிப்_ெப.(மணி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பூண்_ெப.(பூண்_ெப.) நைனயப்_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
$ஐங்.232-3
ெபயல்_ெப.(ெபயல்_ெப.) ஆனா_எதி'.ம.ெப.எச்.(ஆ_வி.+ஆ_எதி'.ம.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்ேண_ெப.(கண்_ெப.+ஏ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.232-4
வருைவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
அல்ைல_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஐ_முன்.ஒரு.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகாடிேத_குறி.வி.மு.(ெகாடுைம_ெப.+அது_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.233-1
அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) வைர_ெப.(வைர_ெப.)
மருங்கின்_ெப.(மருங்கு_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) ஆய்_ெப.அ.(ஆய்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரன்றி_வி.எச்.(வரன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குr.)
$ஐங்.233-2

ஒல்_உ.ெசா. (ஒல்_உ.ெசா.) என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருவி_ெப.(அருவி_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.233-3
கல்லுைட_ெப.(கல்_ெப.+உைட_உைட.ேவ.) நாட்டுச்_ெப.(நாடு_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.)
$ஐங்.233-4
மின்_ெப.(மின்_ெப.) அவி'_வி.(அவி'_வி.) வயங்கு_வி.(வயங்கு_வி.)
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
ெஞகிழச்_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.234-1
நல்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசத்தல்_ெதா.ெப.(பச_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது
துன்னிக்_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.234-2
கனவில்_ெப.(கனவு_வி.+இல்_இட.ேவ.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவேள_சுட்.(இவள்_பதி.ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.234-3
நனவில்_ெப.(நனவு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட'.ஒரு.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.234-4
ைக_ெப.(ைக_ெப.) அற_குைற.எச்.(அறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

ைம_ெப.(ைம_ெப.)
இல்_குறி.வி.மு.(இல்_குறி.வி.) வானெமாடு_ெப.(வானம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$ஐங்.235-1
அrது_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.) காதல'ப்_ெப.(காதல'_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாழுேத_ெப.(ெபாழுது_ெப.+ஏ_சாr.)
அதனால்_சுட்.(அது_பதி.ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஆல்_இைட.ெசா.) $ஐங்.235-2

ெதr_வி.(ெதr_வி.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
ெதளி'ப்ப_குைற.எச்.(ெதளி'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.235-3
பிrயலம்_வி.மு.(பிr_வி.+அல்_எதி'.ம.+அம்_தன்.பன்.)
என்கேமா_வி.மு.(என்கு_வி.+ண_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
எழுகேமா_வி.மு.(எழு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.235-4
அன்ைனயும்_ெப.(அன்ைன_ெப.+உம்_சாr.)
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
அலரும்_ெப.(அல'_ெப.+உம்_சாr.)
ஆயின்று_வி.மு.(ஆ_வி.+இன்_ெபாரு.உரு.+ன்ற்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.) $ஐங்.236-1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நக'_ெப.(நக'_ெப.) புலம்பு_ெப.(புலம்பு_ெப.)
ெகாள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உறுதரும்_து.வி.(உறுதரு_து.வி.+உம்_சாr.) $ஐங்.236-2
இன்னா_எதி'.ம.ெப.எச்.(இன்னு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாைடயும்_ெப.(வாைட_ெப.+உம்_சாr.)
அைலயும்_வி.மு.(அைல_வி.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.236-3
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ'ச்_ெப.(ஊ'_ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
எழுகேமா_வி.மு.(எழு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.+ஓ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.236-4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
இைனப்ப_குைற.எச்.(இைனப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.237-1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காண்பது_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.) ஓ'_ெப.(ஓ'_ெப.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.237-2

ஓங்கித்_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உய'_வி.(உய'_வி.) வைரக்கு_ெப.(வைர_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.237-3
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
எனப்_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
படுவது_வி.மு.(படு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.237-4
வா'_ெப.அ.(வா'_ெப.அ.) ேகாட்டு_ெப.(ேகாட்டு_ெப.)
வயத்_ெப.அ.(வயம்_ெப.+த்_ஒற்.) தக'_ெப.(தக'_ெப.)
வாராது_எதி'.ம.வி.எச்.(வா_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாறினும்_நி.எச்.(மாறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.238-1
குரு_ெப.அ.(குரு_ெப.அ.) மயி'ப்_ெப.(மயி'_ெப.+ப்_ஒற்.)
புருைவ_ெப.(புருைவ_ெப.) நைசயின்_ெப.(நைச_ெப.+இன்_கரு.ேவ.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.238-2
மாஅல்_ெப.அ.(மாஅல்_ெப.அ.) அருவித்_ெப.(அருவி_ெப.+த்_ஒற்.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிலம்ப_ெப.(சிலம்பன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.238-3
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வரூஉம்_வி.மு.(வா_வி.+உம்_இ.இ.கா.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ஐங்.238-4
ேமவரும் மாேதா_ஈ.அ.(மாேதா_ஈ.அ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) நலேன_ெப.(நலன்_ெப.+ஏ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.238-5
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
உணக்_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புக'_ெப.(புக'_ெப.)
முக_ெப.அ.(முகம்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $ஐங்.239-1
குன்று_ெப.(குன்று_ெப.) ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட்டுச்_ெப.(நாட்டு_ெப.+ச்_ஒற்.)

ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற_இைட.ெசா.(பின்ைற_இைட.ெசா.) $ஐங்.239-3
ேந'_ெப.அ.(ேந'_ெப.) இைறப்_ெப.(இைற_ெப.+ப்_ஒற்.)
பைணத்_ெப.அ.(பைண_ெப.+த்_ஒற்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.239-4
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+'_(?) +ஆ_எதி'.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
வாேழம்_வி.மு.(வாழ்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.239-5
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.)
அல்ேலம்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏம்_தன்.பன்.)
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
மாேதா_ஈ.அ.(மாேதா_ஈ.அ.) $ஐங்.240-1
ெபாறி_ெப.அ.(ெபாறி_ெப.) வrச்_ெப.(வr_ெப.+ச்_ஒற்.)
சிைறய_குறி.ெப.எச்.(சிைற_ெப.+அ_குறி.ெப.எச்.குறி.)
வண்டினம்_ெப.(வண இனம்_ெப.)
ெமாய்ப்பச்_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.240-2
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறிேயாள்_குறி.வி.மு.(நறு_ெப.+ஓள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.240-3
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.)
ெதய்ேயா_இைட.ெசா.(ெதய்ேயா_இைட.ெசா.) $ஐங்.240-4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உறு_வி.(உறு_வி.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.241-1
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
தந்தனள்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)

ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_ேச.சுட்.+வ்_ஒற்.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $ஐங்.241-2
ெவறி_ெப.(ெவறி_ெப.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$ஐங்.241-3
அறியுேமா_வி.மு.(அr_வி.+ண_இ.இ.கா.+உம்_தன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
தில்ல_இைட.ெசா.(தில்ல_இைட.ெசா.) ெசறி_வி.(ெசறி_வி.)
எயிற்ேறாேய_குறி.வி.மு.(எயிற்று_ெப.+ஓய்_முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.241-4
அறியாைமயின்_ெப.(அறியாைம_ெப.+இன்_கரு.ேவ.) ெவறி_ெப.(ெவr_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.242-1
அன்ைனயும்_ெப.(அன்ைன_ெப.+உம்_சாr.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துய'_ெப.(துய'_ெப.)
உழந்தனள்_வி.மு.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
அதனால்_பதி.ெப.(அது_பதி.ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஆல்_இைட.ெசா.) $ஐங்.242-2
எய்யாது_வி.எச்.(எய்யு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
விடுதேலா_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.+ஓ_சாr.)
ெகாடிேத_ெப.(ெகாடிது_ெப.+ஏ_சாr.) நிைர_ெப.(நிைர_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
$ஐங்.242-3
ஆய்_ெப.அ.(ஆய்_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.) உண்_வி.(உண்_வி.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.242-4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) மைல_ெப.அ.(மைல_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.242-5
கறி_ெப.(கறி_ெப.) வள'_வி.(வள'_ெப.) சிலம்பிற்_ெப.(சிலம்பி_ெப.+ற்_ஒற்.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபணி_வி.எச்.(ேபணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.243-1

அறியா_ெப.எச்.(அறி_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ெவறி_ெப.(ெவறி_ெப.)
எனக்_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) கூறும்_ $ஐங்.243-2
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாள்குைவ_வி.மு.(ெகாள்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
அைன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.243-3
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.) மைழக் கண்_ெப.(கண்_ெப.)
புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்க்ேக. $ஐங்.243-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பல் மல'_ெப.(மல'_ெப.) $ஐங்.244-1
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நாடு ெகழு ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.)
$ஐங்.244-2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
பாடான்_வி.மு.(பாடு_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அன்_பட'.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.244-3
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
ெசய்யுேமா_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஓ_சாr.)
ேவலற்கு_ெப.(ேவலன்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ெவறிேய_ெப.(ெவறி_ெப.+ஏ_சாr_ெப.) $ஐங்.244-4
ெபாய்யா_எதி'.ம.ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரபின்_ெப.(மரபு_ெப.+இன்_சாr.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) முது_ெப.அ.(முது_ெப.அ.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $ஐங்.245-1
கழங்கு_ெப.(கழங்கு_ெப.) ெமய்ப்படுத்து_ கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.)
தூக்கி_வி.எச்.(தூக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.245-2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழியும்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.245-3

ெகழுதைகெகால்_ெப.(ெகழுதைக_ெப.+ெகால்_இைட.ெசா)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
அணங்கிேயாற்ேக_வி.அ.ெப.(அணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.245-4
ெவறி_ெப.(ெவறி_ெப.)
ெசறித்தனேன_வி.மு.(ெசறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.+
ஏ_சாr.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) கறிய_குறி.ெப.எச்.(கறி_ெப.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.246-1
கல்_ெப.அ.(கல்_ெப.) முைக_ெப.(முைக_ெப.) வயப்_ெப.அ.(வயம்_ெப.)
புலி_ெப.(புலி_ெப.) கழங்கு_ெப.(கழங்கு_ெப.)
ெமய்ப்படூஉ_வி.எச்.(ெமய்ப்படு_வி.+ண_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.246-2
ெமய்ம்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ெபண்பாற்_ெப.(ெபண்பால்_ெப.)
புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.246-4
மன்றில்_ெப.(மன்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைபயுள்_ெப.(ைபயுள்_ெப.)
தரும்_ெப.எச்.(த'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.246-5
குன்ற_ெப.அ.(குன்று_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
உறஇய_ெப.எச்.(உறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $ஐங்.246-6
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தந்தது_ெதா.ெப.(தா_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகுவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அறிெவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+என்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.247-1
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) நக'_ெப.(நக'_ெப.)
வைரப்பில்_ெப.(வைரப்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.)
தூக்கி_வி.எச்.(தூக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.247-2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழியும்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.247-3

அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) வைர_ெப.(
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ெபய'ெகாேலா_ெப.(ெபய'_ெப.+ெகால்_ஈ.அ.)
அதுேவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.247-4
ெபய்ம்மணல்_ெப.(ெபய்ய்ம்மணல்_ெப.) முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.)
கவின்_ெப.(கவின்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.248-1
மைலவான்_ெப.(மைலவு_ெப.+ஆன்_இைட.ெசா.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிைனஇய_ெப.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $ஐங்.248-2
கழங்கினான்_ெப.(கழங்கினான்_ெப.)
அறிகுவது_ெதா.ெப.(அறிகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
என்றால்_நி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.248-3
நன்றால்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+உ_பட'.ஒரு.+ஆல்_இைட.ெசா.)
அம்ம_இைட.ெசா.(அம்ம_இைட.ெசா.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) நலேன_ெப.(நலன்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.248-4
ெபய்ம்மணல்_ெப.(ெபய்ம்மணல்_ெப.)
வைரப்பில்_ெப.(வரப்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கழங்கு_ெப.(கழங்கு_ெப.)
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்ைனக்கு_ெப.(அன்ைன_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.249-1
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழியும்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.)
$ஐங்.249-2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருவிச்_ெப.(அருவி_ெப.+ச்_ஒற்.) $ஐங்.249-3

சூ'_ெப.அ.(சூ'_ெப.அ.) மைல_ெப.(மைல_ெப.)
நாடைன_ெப.(நாடன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
அறியாேதாேன_வி.அ.ெப.(அறி+வி.+ஆத்_எதி'.ம.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.249-4
ெபாய்_ெப.(ெபாய்_ெப.) படுபு_ெதா.ெப.(படு_வி.+பு_ெதா.ெப.குறி.)
அறியாக்_எதி'.ம.ெப.எச்.(அறி_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குr.)
கழங்ேக_ெப.(கழங்கு_ெப.+ஏ_சாr.) ெமய்ேய_ெப.(ெமய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.250-1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரக்_ெப.அ.(வைர_ெப.) கட்சி_ெப.(கட்சி_ெப.)
மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆலும்_ெப.எச்.(ஆலு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $ஐங்.250-2
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) வள்ளிஅம்_ெப.(வள்ளி_ெப.+அம்_இைட.ெசா.)
கானங்_ெப.அ.(கானம்_ெப.) கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $ஐங்.250-3
ஆண்_ெப.அ.(ஆண்_ெப.) தைக_ெப.(தைக_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அல்லன்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அன்_பட'.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.250-4
பூண்_ெப.(பூண்_ெப.) தாங்கு_வி.(தாங்கு_வி.) இளமுைல_ெப.(இளமுைல_ெப.)
அணங்கிேயாேன_வி.அ.ெப.(அணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.250-5
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.+க்_ஒற்.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.)
ஆ'ப்பின்_நி.எச்.(ஆ'ப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $ஐங்.251-1
நுண்_ெப.அ.(நுண்_ெப.அ.) பல்_ெப.அ.(பல்_ெப.அ.) அழி_வி.(அழி_வி.)
துளி_ெப.(துளி_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாட_ெப.(நாடன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.251-2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரப்_ெப.அ.(வைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஊ'க்_ெப.(ஊ'_ெப.+க்_ஒற்.) $ஐங்.251-3

கடு_ெப.அ.(கது_ெப.அ.) வரல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருவி_ெப.(அருவி_ெப.)
காணினும்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அழுேம_வி.மு.(அழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ஏ_சாr.) $ஐங்.251-4
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.+க்_ஒற்.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேவய்_வி.(ேவய்_வி.) குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.) $ஐங்.252-1
மன்று_ெப.(மன்று_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.252-2
புைரேயான்_குறி.வி.மு.(புைர_ெப.+ஓன்_பட'.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
விைர_வி.(விைர_வி.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.252-3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி_ெப.(பனி_ெப.)
அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூதி'ப்_ெப.(கூதி'_ெப.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.252-4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
வாைடயின்_ெப.(வாைட_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) முந்து வந்தனேன $ஐங்.252-5
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.+க்_ஒற்.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.)
சாந்த_ெப.அ.(சாந்தம்_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக_ெப.(புைக_ெப.)
$ஐங்.253-1
ேதம்_ெப.அ.(ெதம்_ெப.அ.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.)
சிலம்பின்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இன்_சாr.) வைர_ெப.(வைர_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.253-2
கானக_ெப.அ.(கானகம்_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
வைரயின்_ெப.(வைர_ெப.+இன்_இைட.ெசா.) $ஐங்.253-3

மன்றலும்_ெப.(மன்றல்_ெப.+உம்_சாr.)
உைடயள்ெகால்_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.+ெகால்_இைட.ெசா.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.253-4
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_குைற.எச்.(என்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.254-1
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக_ெப.(புைக_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.254-2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி'_வி.(இமி'_வி.) சுட'_ெப.அ.(சுட'_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குறுமகள்_ெப.(குறுமகள்_ெப.) $ஐங்.254-3
ெகாண்டன'_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
ெசல்வ'_ெப.(ெசல்வ'_ெப.) தம்_திr.(தம்_தன்.பன்.) குன்று_ெப.(குன்று_ெப.)
ெகழு நாட்ேட_ெப.(நாடு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.254-4
குன்றக்_ெப.(குன்றம்_ெப.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.255-1
வைர_ெப.(வைர_ெப.) அர_ெப.அ.(அர_ெப.அ.) மகளி'ப்_ெப.(மகளி'_ெப.+ப்_ஒற்.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயலள்_குறி.வி.(சாயல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.255-2
ஐயள்_குறி.வி.மு.(ஐ_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைலயள்_குறி.வி.மு.(முைல_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.255-3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாயினள்_குறி.வி.மு.(வாய்_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
மா'பினள்_குறி.வி.மு.(மா'பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
சுணங்ேக_ெப.(சுணங்கு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.255-4
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட_ெப.அ.(மடம்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.256-1

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு_வி.(படு_வி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழக்_குறி.வி.மு.(தைழ_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $ஐங்.256-2
வைளயள்_குறி.வி.மு.(வளல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) முைள_ெப.(முைள_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றள்_குறி.வி.மு.(எயிற்று_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.256-3
இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆ'_ெப.அ.(ஆ'_ெப.அ.)
அணங்கினேள_வி.மு.(அணங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.256-4
குன்றக்_ெப.அ.(குன்றம்_ெப.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ேபணி_வி.எச்.(ேபணு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.257-1
இரந்தனன்_வி.மு.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்_ெப.(எல்_ெப.)
வைளக்_ெப.அ.(வைள_ெப.+க்_ஒற்.) குறுமகள்_ெப.(குறுமகள்_ெப.) $ஐங்.257-2
ஆய்_ெப.அ.(ஆய்_ெப.அ.) அr_ெப.(அr_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) கலிழ_குைற.எச்.(கலிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.257-3
ேசயதால் ெதய்ய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிrயும் நாேட $ஐங்.257-4
குன்றக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.258-1
அணி_ெப.(அணி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
அைசநைடக்_ெப.(அைசநைட_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிச்சிையப் $ஐங்.258-2
ெபரு வைர நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) வைரயும்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.258-3
ெகாடுத்தெனம்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+எம்_தன்.பன்.)
ஆயிேனா நன்ேற $ஐங்.258-4
இன்னும் ஆனாது நன்னுதல் துயேர $ஐங்.258-5

குன்ற குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.259-1
மன்ற ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மல'_ெப.(மல'_ெப.) சில
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.259-2
மைல உைற கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) குலமுதல்
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.259-3
ேதம் பலிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ'_ெப.அ.(ஈ'_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ைகயள் $ஐங்.259-4
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) காந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) நாறிக் $ஐங்.259-5
கலிழ்ந்த_ெப.எச்.(கலிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
அணங்கிேயாேள_வி.அ.ெப.(அணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.259-6
குன்றக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.260-1
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாடிச்சிையப் ெபறற்கு
அrது_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.) தில்ல $ஐங்.260-2
ைபம் புறப் படு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓப்பல' $ஐங்.260-3
புன்புல மயக்கத்து
விைளந்தன_வி.மு.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.ஒரு.)
திைனேய $ஐங்.260-4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைன
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தறுகண்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $ஐங்.261-1
வன் கல் அடுக்கத்துத்_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.+த்_ஒற்.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.261-2

எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அஞ்சிக்_வி.எச்.(அஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) ெகால்_சாr.)
$ஐங்.261-3
அதுேவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.) மன்ற
வாராைமேய_எதி'.ம.வி.எச்.(வா'_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ைம_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.261-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) திைன
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தறுகண்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $ஐங்.262-1
துறுகல் அடுக்கத்துத்_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.+த்_ஒற்.) துைணெயாடு
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.262-2
இலங்குமைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) வரூஉம் $ஐங்.2623
மருந்தும் அறியும்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.) விருப்ேப $ஐங்.262-4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
புனிறு த' ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $ஐங்.263-1
கட்டைள_ெப.(கட்டைள_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
மாந்தும்_ெப.எச்.(மாந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.263-2
குன்று ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) தானும் $ஐங்.263-3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) நலேன $ஐங்.263-4
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ேகாட்ட ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) $ஐங்.264-1
களங்கனி அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ெபண்பாற்
புணரும்_ெப.எச்.(புண'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.264-2

அயம்_ெப.(அயம்_ெப.) திகழ் சிலம்ப
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( ) +கும்_தன்.பன்.) $ஐங்.264-3
பயந்தன_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.) மாேதா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) கண்ேண $ஐங்.264-4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெகால் ெபண்பால் பூ_ெப.(பூ_ெப.) வrக்
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) $ஐங்.265-1
வைள_வி.(வைள_வி.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) மருப்பின்
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.265-2
குன்று ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.265-3
ெபான்ேபால் புதல்வேனாடு என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) நத்ேதாேன $ஐங்.265-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) பன்றிப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ஒருத்தெலாடு $ஐங்.266-1
குறுக் ைக_ெப.(ைக_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ெபாரூஉம் நாட $ஐங்.266-2
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடைய மன்ற
$ஐங்.266-3
பனிப் பயந்தன_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) கண்ேண $ஐங்.266-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) பன்றிப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ஒருத்தல் $ஐங்.267-1
துறுகல் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) வில்ேலா' மாற்றி
$ஐங்.267-2

ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்ற
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.267-3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு கூந்தைலப் ேபணி $ஐங்.267-4
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல ெசால்லும்
ேதறுதல்_ெதா.ெப.(ேதறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசத்ேத $ஐங்.267-5
தாஅய் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தழு வrக்
குருைளெயாடு $ஐங்.268-1
வள மைலச் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) திைன
உண இ_வி.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கானவ'_ெப.(கானம்_ெப.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.268-2
வைர ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய' சிைமக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.268-3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.268-4
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) பயக்குேமா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விட்டுத் துறந்ேத
$ஐங்.268-5
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) உழுெதனக்
கிள'ந்த_ெப.எச்.(கிள'_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $ஐங்.269-1
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசறுவின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.269-2
வாராது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைற நடின்_நி.எச்.(நடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ேந' வைள_ெப.(வைள_ெப.) $ஐங்.269-3
இைண ஈ'_ெப.அ.(ஈ'_ெப.அ.) ஓதி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.269-4

துைண_ெப.(துைண_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இழக்குெவன்_வி.மு.(இழக்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) மடைமயாேன.
$ஐங்.269-5
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) அகழ்_வி.(அகழ்_வி.) ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ஐங்.270-1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) விைள கானவ'_ெப.(கானம்_ெப.+அ'_பட'.பன்.)
ெகாய்தன'_வி.மு.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்+ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.270-2
புல்ெலன் குன்றத்துப் புலம்பு ெகாள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $ஐங்.270-3
காணினும் கலிழும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.270-4
தாம் வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $ஐங்.270-5
அவைர_ெப.(அவைர_ெப.) அருந்த_குைற.எச்.(அருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மந்தி பக'வ'_வி.அ.ெப.(பக'_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.271-1
பக்கின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.271-2
பசுப்ேபால் ெபண்டிரும்
ெபறுகுவன்_வி.மு.(ெபறுகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அந்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.271-3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேகள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்ேக $ஐங்.271-4
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்திக் கல்லா வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) $ஐங்.272-1
அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) வைரத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
எடுப்பி அயலது_ெப.(அயலது_ெப.) $ஐங்.272-2

உரு ெகழு ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைனப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.272-3
இரவின் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?) +தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி'.ம.+ஆன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.272-4
வரும் வரும் என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாேய_ெப.(யாய்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.272-5
அத்தச்_ெப.(அத்தம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயைலத் துப்பு உறழ்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தளி' $ஐங்.273-1
புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மந்தி வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) ஆரும் $ஐங்.273-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசலின் $ஐங்.273-3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறவி என்னினும் கலிழ்ேம $ஐங்.273-4
மந்திக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) கல்லாக் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.)
$ஐங்.274-1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகழ் வயப்புலி குழுமலின்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $ஐங்.274-2
குன்று உய' அடுக்கம்_ெப.(அடுக்கம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.274-3
ெசன்றனன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.274-4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவினும் பாயலும்
ெகாண்ேட $ஐங்.274-5
குரங்கின் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) குரு மயி'க்
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) $ஐங்.275-1

சூரல்_அம் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) ேகால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற $ஐங்.275-2
மாr_ெப.(மாr.) ெமாக்குள்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாட $ஐங்.275-3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
நயந்தனம்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
எனினும் எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) $ஐங்.275-4
ஆய்நலம் வாடுேமா அருளுதி_வி.மு.(அருள்_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
எனிேன $ஐங்.275-5
மந்திக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) முறி ேமய் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.)
$ஐங்.276-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) நைறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைறப் $ஐங்.276-2
ெபாங்கல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாட $ஐங்.276-3
நயவாய்_ஆயினும்
வைரந்தைன_வி.மு.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசன்ேமா_ஏவ.(ெசல்_வி.+ன்_இ.இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.) $ஐங்.276-4
கல் முைக ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.276-5
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) எனப் படுத்ேத $ஐங்.276-6
குறவ'_ெப.(குறவ'_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) மா
தண்டு_ஏவ.(தண்டு_வி.) துறுகல் $ஐங்.277-1

கல்லா மந்தி கடுவேனாடு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.277-2
குன்ற நாட நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெமாழிவல்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.)
என்று_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.277-3
பயப்ப நத்தல்_ெதா.ெப.(ந_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.277-4
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள'_வி.(வள'_ெப.) குவைளயின்
அம'த்த_ெப.எச்.(அம'_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண. $ஐங்.277-5
சிலம்பின் ெவதிரத்துக் கண்விடு கைழக்ேகால் $ஐங்.278-1
குரங்கின் வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) பாய்ந்ெதன இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.)
$ஐங்.278-2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி தூண்டிலின்
நிவக்கும்_ெப.எச்.(நிவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.278-3
உற்ேறா'_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) மறவா
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.2784
கண்ேடா'_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) தண்டா
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்டனேன $ஐங்.278-5
கல் இவ'_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) இற்றி_ெப.(இற்றி_ெப.) புல்லுவன
ஏறிக் $ஐங்.279-1
குளவி ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தி
துைணெயாடு $ஐங்.279-2
வைரமிைச உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் $ஐங்.279-3

கல் அகத்தது_ெப.(அகம்_ெப.+அத்து_சாr.+அது_பட'.ஒரு.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ஊேர $ஐங்.279-4
அம்பல்_ெப.(அம்பல்_ெப.) ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) அல'_ெப.(அல'_ெப.) ஆங்கட்ேட
$ஐங்.279-5
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்திக் கல்லா வன் பா'ப்பு $ஐங்.280-1
இரு ெவதி' ஈ'ங் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஏறி சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) ேகால்
$ஐங்.280-2
மதி புைடப்பது ேபால்_குைற.எச்.(ேபால்_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.280-3
வைரந்தைன_வி.மு.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.280-4
உைரத்தெனன்_வி.மு.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
அல்ெலேனா_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+என்_தன்.ஒரு.+ஓ_சாr.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) யாய்க்ேக
$ஐங்.280-5
ெவள்ள வரம்பின் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேபாகியும் $ஐங்.281-1
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) பலேவ
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) $ஐங்.281-2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $ஐங்.281-3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
காட்டியவ்ேவ $ஐங்.281-4
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) புறத்த ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) திைனப் $ஐங்.282-1

ேப' அம'_வி.(அம'_வி.) மைழக்கண் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) கடியவும்
$ஐங்.282-2
ேசாைலச் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.282-3
ஆ' இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெபருகின_வி.மு.(ெபருகு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.ஒரு.) வாரல் $ஐங்.282-4
ேகாட்டு மா வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காட்ட் அக_ெப.(அகம்_ெப.) ெநறிேய $ஐங்.282-5
வன்கட் கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட'.பன்.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.283-1
புன்புல மயக்கத்து உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $ஐங்.283-2
ைபம் புறச் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் நாட $ஐங்.283-3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நப்பினும் $ஐங்.283-4
ெபாய்வைலப் படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) தவப் பலேவ $ஐங்.283-5
அளியதாேம ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $ஐங்.284-1
குன்றக் குறவ'_ெப.(குறவ'_ெப.) ெகாய்_வி.(ெகாய்_வி.) திைனப்
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) $ஐங்.284-2
இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) நள்புனம் கண்டும் $ஐங்.284-3
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றாப் ேப' அன்பினேவ
$ஐங்.284-4
பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குறமகள் $ஐங்.285-1

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைன நுவைண_ெப.(நுவைண_ெப.)
உண்டு_வி.எச்.(உண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_பட'.ஒரு.) தட்ைடயின் $ஐங்.285-2
ஐவனச் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் நாட $ஐங்.285-3
வங்குவைள

ெநகிழப்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.285-4
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வல்லுைநேயா ஈங்கு
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) துறந்ேத $ஐங்.285-5
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) திைன
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருவி_ெப.(இருவி_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) $ஐங்.286-1
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவைரப்_ெப.(அவைர_ெப.+ப்_ஒற்.) படு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் $ஐங்.286-2
யாண'_ெப.(யாண'_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.286-3
புக'_ெப.(புக'_ெப.) இன்று
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
ேபாலும் $ஐங்.286-4
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மாைமக் கவிேன. $ஐங்.286-5
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மிைசயது குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
கால்_ெப.(கால்_ெப.) வருைட_ெப.(வருைட_ெப.) $ஐங்.287-1
திைன பாய் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
ெவரூஉம்_ெப.எச்.(ெவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.287-2
வல்ைல மன்ற ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.287-3
வல்லாய் மன்ற ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அல்லது_வி.அ.(அல்லது_வி.அ.)
ெசயேல. $ஐங்.287-4

நன்ேற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவி
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.288-1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.)
ெசய்குவம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) காம'_ெப.(காம'_ெப.) $ஐங்.288-2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) காப்பப் $ஐங்.288-3
பல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) பாத்தரும் கிளிேய. $ஐங்.288-4
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
ெசத்து_வி.எச்.(ெச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுக்கத்துப்_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.289-1
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
பட'தரும் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனக் $ஐங்.289-2
காவலும் கடியுந'_ெசாந்ஜு.(கடி_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) ேபால்வ'
$ஐங்.289-3
மால் வைர நாட
வைரந்தைன_வி.மு.(வைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெகாண்ேமா $ஐங்.289-4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) மன்னனின் தாம்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ஐங்.290-1
சிறந்தன ேபாலும் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.290-2
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $ஐங்.290-3
ேநாக்கவும் படும் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) ஓப்பவும்
படுேம $ஐங்.290-4

மயில்கள் ஆலக் குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.)
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.291-1
துறுகல் அடுக்கத்ததுேவ_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஏ_சாr.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.291-2
ஆய் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ஐங்.291-3
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊேர $ஐங்.291-4
மயில்கள் ஆல ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இமிர_குைற.எச்.(இமி'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.292-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மைல நாட $ஐங்.292-2
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்ேக ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.292-3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடி_ெப.(கடி_ெப.) அயர_குைற.எச்.(அய'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.292-4
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இனிப் ெபற்ேறாேள $ஐங்.292-5
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) காந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குைல அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.293-1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு ைகயின் என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) புைதத்ேதாேய $ஐங்.293-2
பாயல் இன் துைண_ெப.(துைண_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைணத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐங்.293-3

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ஐங்.293-4
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அலது_வி.எச்.(அல_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளேரா என்_திr.(என்_திr.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அம'ந்ேதாேர_வி.அ.ெப.(அம'_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.293-5
எr மருள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
$ஐங்.294-1
இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.) மடந்ைதயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.294-2
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) ெசய்தைனயால்
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
வாழிய'_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய'_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.294-3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
அயர_குைற.எச்.(அய'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.294-4
பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.)
அணிந்ேதாேய_வி.மு.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓய்_பட'.பன்.முன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.294-5
வருவதுெகால்ேலா தாேன வாராது $ஐங்.295-1
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உைற ேமவலின்
அைமவது_வி.மு.(அைம_வி.+வ்_இ.இ.கா.+து_பட'.ஒரு.) ெகால்ேலா $ஐங்.295-2
புனவ'_ெப.(புனவ'_ெப.) ெகாள்ளியின் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) வரும்
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $ஐங்.295-3
இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) வருந்துற $ஐங்.295-4
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) மகளிrன் பட'தரும் $ஐங்.295-5

குன்று ெகழு நாடெனாடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.295-6
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
$ஐங்.296-1
அடுக்கல்_ெப.(அடுக்கல்_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.296-2
நடுநாள் கங்குலும் வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?) +இ_முன்.ஒரு.) $ஐங்.296-3
கடு மா தாக்கின்_நி.எச்.(தாக்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி'.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.296-4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்ைகப்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைனத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $ஐங்.297-1
பூக்_ெப.(பூ_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாய்_வி.(ெகாய்_வி.) மகளிrன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட $ஐங்.297-2
பிrயினும் பிrவது அன்ேற $ஐங்.297-3
நின்ெனாடு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேமய
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நட்ேப $ஐங்.297-4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அறி_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆலும் $ஐங்.298-1
அடுக்கல்_ெப.(அடுக்கல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.)
அைசநைடக்_ெப.(அைசநைட_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.)
$ஐங்.298-2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
அருளாள்_வி.மு.(அருள்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அள்_பட'.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.298-3

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.)
உள்ளுபு_வி.எச்.(உள்ளு_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) மறந்தறிேயேம $ஐங்.2984
குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) குன்றத்துக் கவாஅன்
$ஐங்.299-1
ைபஞ் சுைனப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுவாய்க்
குவைளயும் $ஐங்.299-2
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சில் ஓதி அைசநைடக்_ெப.(அைசநைட_ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) $ஐங்.299-3
கண்ேபால் மல'தலும் அrது_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) $ஐங்.299-4
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபால்_குைற.எச்.(ேபால்_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மஞ்ைஞக்கும்
அrேத_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.) $ஐங்.299-5
ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேபாலத்
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $ஐங்.300-1
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சிைற விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல் ெவற்பன் $ஐங்.300-2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
எதி'ந்தன'_வி.மு.(எதி'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
ெகாைடேய $ஐங்.300-3
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிறப்ேப $ஐங்.300-4
மால் ெவள்ேளாத்திரத்து ைம இல் வால் இண'_ெப.(இண'_ெப.) $ஐங்.301-1
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல்ேவா' ெசன்னிக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.301-2

அவ்_ெப.அ.(அ_ெப.அ.+வ்_ஒற்.) வைர
இறக்குைவ_வி.மு.(இறக்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.301-3
ைம வைர நாட வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrேத. $ஐங்.301-4
அரும்ெபாருள் ெசய் விைன தப்பற்கும் உrத்ேத $ஐங்.302-1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.) தைகத்தற்கும் உrயள் $ஐங்.302-2
ெசல்லாய்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ஆயிேனா நன்ேற
$ஐங்.302-3
ெமல்லம் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) அழப் பிrந்ேத. $ஐங்.302-4
புதுக் கலத்தன்ன கனிய_குறி.ெப.எச்.(கனி_ெப.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) $ஐங்.303-1
ேபாகில்தைனத்
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
$ஐங்.303-2
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆக $ஐங்.3033
எம்ெமாடும் ெசன்ேமா_ஏவ.(ெசல்_வி.+ன்_இ.இ.கா.+ேமா_ஈ.அ.)
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) நேய $ஐங்.303-4
கல்லாக் ேகாவல'_ெப.(ேகாவல'_ெப.) ேகாலின்
ேதாண்டிய_ெப.எச்.(ேதாண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.304-1
ஆன் ந'ப் பத்தல்_ெப.(பத்தல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.304-2

கல் அத'க்_ெப.(அத'_ெப.+க்_ஒற்.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $ஐங்.304-3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெநடுங்கூந்தல் புலம்பும் $ஐங்.304-4
வய மான் ேதான்றல் வல்லாதேம $ஐங்.304-5
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பிடி தழ இப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) புலம்
படராது_எதி'.ம.வி.எச்.(பட'_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.305-1
பசி தின_குைற.எச்.(தின்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபது அறு
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.305-2
சுட'த் ெதாடிக் குறுமகள் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.305-3
எைனப்பயம் ெசய்யுேமா விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசலேவ $ஐங்.305-4
ெவல்ேபா'க் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வியன் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.306-1
பல் காழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அவ்_ெப.அ.(அ_ெப.அ.+வ்_ஒற்.) வr
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.306-2
குழலினும் இைனகுவள்_வி.மு.(இைணகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrேத $ஐங்.306-3
விழவு ஒலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாஅேயாேள. $ஐங்.306-4
ெஞலி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) முழங்குஅழல் வயமா
ெவரூஉம்_ெப.எச்.(ெவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.307-1
குன்றுைட அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசலவு
அய'ந்தைனேய_வி.மு.(அய'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.+
ஏ_சாr.) $ஐங்.307-2

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இல ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.307-3
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) துைணப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருேம $ஐங்.307-4
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெமல்லியேலாள்வயின் $ஐங்.308-1
பிrயாய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நன்ேற
விrஇண'க் $ஐங்.308-2
கால்_ெப.(கால்_ெப.) எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
வ_ெப.(வ

_ெப.)

தாஅய $ஐங்.308-3
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அம' மா மைல பிrந்ெதனப் பிrேம. $ஐங்.308-4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.309-1
ெசலவு
அய'ந்தைனயால்_வி.மு.(அய'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.
+ஆல்_சாr.) நேய நன்றும் $ஐங்.309-2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறவி கடுஞ் சூல் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $ஐங்.309-3
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) காண்டலின் இனிேதா $ஐங்.309-4
இறு வைர நாட ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.309-5
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பசும் பாண்டில் காசு_ெப.(காசு_ெப.) நிைர
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ஐங்.310-1

இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) வைள_ெப.(வைள_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) நிைல
ெநகிழப்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) $ஐங்.310-2
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்லுைவஆயின் $ஐங்.310-3
அrேத விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) ஆய்நுதல் கவிேன $ஐங்.310-4
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெகாய்யுந'_ெசாந்ஜு.(ெகாய்யு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
பந்சுரம்_ெப.(பஞ்சுரம்_ெப.) விளிப்பினும் $ஐங்.311-1
ஆ' இைடச் ெசல்ேவா' ஆறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெவரூஉம்_ெப.எச்.(ெவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.311-2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தனேர காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.311-3
நடுவ'ெகால் என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைனயும்
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.311-4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சாலியேரா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சாலியேரா $ஐங்.312-1
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உண்டாயினும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சாலியேரா
$ஐங்.312-2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அருவிக்_ெப.(அருவி_ெப.+க்_ஒற்.) $ஐங்.312-3
ேகாள் வல் என்ைனைய
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்ேற $ஐங்.312-4
ெதறுவது_ெதா.ெப.(ெதறு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) விருப்ேப $ஐங்.313-1
உறு_வி.(உறு_வி.) துய' அவலெமாடு_ெப.(அவலம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) உயி'
ெசலச் சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.313-2

பாழ்படு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) பட'
அடக்_குைற.எச்.(அடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.313-3
நாடு இைட விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவப்பின் $ஐங்.313-4
காடு_ெப.(காடு_ெப.)
இறந்தனள்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேள_(வ்.ற்.) $ஐங்.313-5
அவி'_வி.(அவி'_வி.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
புகவு_ெப.(புகவு_ெப.) அயர_குைற.எச்.(அய'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.314-1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) காக்ைகெயாடு
கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) விசும்பு_ெப.(விசும்பு_ெப.)
அகவ_குைற.எச்.(அகவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.314-2
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆள்
வழ்த்துத்

திrதரும் $ஐங்.314-3
நள்_வி.(நள்_வி.) இைட அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$ஐங்.314-4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட
முனிந'_ெசாந்ஜு.(முனி_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.314-5
பாயல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி
மல'_ெப.(மல'_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $ஐங்.3151
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ேகளா'_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+அ'_பட'.ஒரு.)
ேசய' என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.315-2

இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) ெநகிழ்_வி.(ெநகிழ்_வி.) ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
உறஇ $ஐங்.315-3
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) முதி'_வி.(முதி'_வி.) ேசாைலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
இறந்ேதாேர $ஐங்.315-4
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ெசய் பாண்டில் ெபாலங்கலம்
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.316-1
ேத' அகல்_வி.(அகல்_வி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
அவ்_ெப.அ.(அ_ெப.அ.+வ்_ஒற்.) வr
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.316-2
இறந்ேதா'மன்ற தாேம பிறங்கு மைலப் $ஐங்.316-3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைர_ெப.(அைர_ெப.) ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.)
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.316-4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) வழங்கு அதர_ெப.அ.(அத'_ெப.) கானத்தாேன $ஐங்.316-5
சூழ்கம் வம்ேமா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பாழ்பட்டுப் $ஐங்.317-1
ைபது அற ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைல ெவங்
காட்டு $ஐங்.317-2
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்ேதா'_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) ேதஎத்துச் $ஐங்.317-3
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.317-4
ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட' நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.318-1
ேவய் மருள் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வில் இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.318-2

நைச நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகான்ேறா'_வி.அ.ெப.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+_ஓ'_பட'.பன்.) மன்ற விைச
நிமி'ந்து_வி.எச்.(நிமி'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.318-3
ஓடு எr_வி.(எr_வி.) நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவப்பின் $ஐங்.318-4
ேகாடு உய' பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேர $ஐங்.318-5
கண்_ெப.(கண்_ெப.) ெபார
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி'_ெப.(கதி'_ெப.)
ெதறு ைவப்பின் $ஐங்.319-1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புைர
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
முளி கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $ஐங்.319-2
இறந்தனேரா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.319-3
மறந்தனேராதில் மறவா நம்ேம $ஐங்.319-4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைர_ெப.(அைர_ெப.)
இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
இண'_ெப.(இண'_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூ_ெப.(பூ_ெப.) $ஐங்.320-1
முழங்குஅழல் அைசவளி_ெப.(அைசவளி_ெப.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.320-2
உருமுப் படு கனலின் இரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.320-3
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
ேபாயின'_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.320-4
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தைலத்தந்ேதாேர. $ஐங்.320-5

உலறு தைலப் பருந்தின் உளி வாய்ப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) $ஐங்.321-1
அலறு_வி.(அலறு_வி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.)
அம்_சாr.(அம்_சாr.) கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) ஏறிப் $ஐங்.321-2
புலம்பு ெகாள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விளிக்கும்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காய்_வி.(காய்_வி.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $ஐங்.321-3
ெமாழிெபய' பல் மைல இறப்பினும் $ஐங்.321-4
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒண்ெடாடி
குணேன $ஐங்.321-5
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
முளிய_குைற.எச்.(முளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.322-1
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி'_ெப.(கதி'_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கல்
பகத் ெதறுதலின் $ஐங்.322-2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட'.பன்.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) முன்ேன இனிேய $ஐங்.322-3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அrைவைய_ெப.(அrைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உள்ளுெதாறும் $ஐங்.322-4
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) சுரத்திைட ஆேற $ஐங்.322-5
வள் எயிற்றுச் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) வயவு_ெப.(வயவு_ெப.)
உறு_வி.(உறு_வி.) பிணவிற்குக் $ஐங்.323-1
கள்ளிஅம் கடத்திைடக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
பா'க்கும்_ெப.எச்.(பா'_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.323-2
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.323-3

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்ேதாள்_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) பண்ேப $ஐங்.323-4
எr கவ'ந்து_வி.எச்.(கவ'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட என்றூழ்
நள்_வி.(நள்_வி.) இைடச் $ஐங்.324-1
சிறிது கண்படுப்பினும்
காண்குெவன்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) மன்ற $ஐங்.324-2
நள்ெளன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) நளி மைன_ெப.(மைன_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக'_ெப.(நக'_ெப.) $ஐங்.324-3
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் $ஐங்.324-4
ேதம் பாய் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாஅேயாேள. $ஐங்.324-5
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) அைரயத்து_ெப.(அைர_ெப.+அத்து_சாr.) இைல
ஒலி ெவrஇ $ஐங்.325-1
ேபாகில் புகா
உண்ணாது_எதி'.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறிது புலம்
படரும்_ெப.எச்.(பட'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.325-2
ெவம்பு அைல அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நலியாது_எதி'.ம.வி.எச்.(நலி_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.325-3
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ெவங் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
துைணப் ெபற்ேற $ஐங்.325-4
அழல் அவி'_வி.(அவி'_வி.) நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெபறாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.326-1
மட மான் அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) பிைண மறிெயாடு
திரங்க_குைற.எச்.(திரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.326-2

ந'_ெப.(ந'_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரம்பா இயவின் $ஐங்.3263
இன்னா மன்ற சுரேம $ஐங்.326-4
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மன்ற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஒழிந்ேதாள்_வி.மு.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) பண்ேப $ஐங்.326-5
ெபாறி வrத் தடக் ைக_ெப.(ைக_ெப.)
ேவதல்_ெதா.ெப.(ேவ_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அஞ்சி_வி.எச்.(அஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.327-1
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெதாடல்_ெதா.ெப.(ெதாடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லா_எதி'.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.327-2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) முளி
ேசாைலய_குறி.வி.(ேசாைல_ெப.+அ_பட'.பன்.) ேவய் உய' சுரேன $ஐங்.327-3
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ஆ' இைடயானும் $ஐங்.327-4
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகேயாள்_ெப.(தைகேயாள்_ெப.) பண்ேப
$ஐங்.327-5
நுண் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தளித்ெதன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.) தாஅய்த் $ஐங்.328-1
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட'.பன்.) மன்ற $ஐங்.328-2
மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.) இன் துைண_ெப.(துைண_ெப.) ஒழியக் $ஐங்.328-3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) முதி'_வி.(முதி'_வி.)
ேசாைலய_குறி.வி.(ேசாைல_ெப.+அ_பட'.பன்.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
இறந்ேதற்ேக $ஐங்.328-4

ஆள் வழக்கு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாழ்படு நனந்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ஐங்.329-1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு
$ஐங்.329-2
மறுதருவதுெகால் தாேன ெசறிெதாடி $ஐங்.329-3
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு_வி.(உகு_வி.)
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட'.பன்.) ஆக $ஐங்.329-4
ஒழிந்ேதாள்_வி.மு.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகழு
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.329-5
ெவந் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.)
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.330-1
வந்தனம்_ஆயினும் ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இனிச் ெசலேவ $ஐங்.330-2
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) ஆய்நலம் சிைதயக் $ஐங்.330-3
கதி'_ெப.(கதி'_ெப.) ெதறு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நிைனக்கும்_ெப.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.330-4
அவி'_வி.(அவி'_வி.) ேகால் ஆய்ெதாடி உள்ளத்துப் படேர $ஐங்.330-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) இண'க் $ஐங்.331-1

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) மராஅத்து
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பூ_ெப.(பூ_ெப.) $ஐங்.331-2
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
ெசல்லுந'_ெசாந்ஜு.(ெசல்லு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
ஒழிந்ேதா'_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $ஐங்.331-3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பின் $ஐங்.331-4
இன்னாது என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.331-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்னதூஉம் $ஐங்.332-1
அறன் இல மன்ற தாேம விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிைசக் $ஐங்.332-2
குன்று ெகழு கானத்த பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் மாக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
$ஐங்.332-3
ெகாடிேத காதலிப் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.332-4
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ஐய என்னாதவ்ேவ $ஐங்.332-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாவதும் $ஐங்.333-1
வல்லா ெகால்ேலா தாேம அவண_ெப.அ.(அவண்_ெப.+அ_ெப.அ.குறி.) $ஐங்.3332
கல்லுைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுப் புள்ளினப்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $ஐங்.333-3
யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) துைண_ெப.(துைண_ெப.)
புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறதும் $ஐங்.333-4

யாங்குப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறதி
என்னாதவ்ேவ $ஐங்.333-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சிறியிைல $ஐங்.334-1
ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்
காய்_வி.(காய்_வி.) கடத்திைட $ஐங்.334-2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்ேறா'_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) $ஐங்.334-3
கல்லினும் வலிய' மன்ற $ஐங்.334-4
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் அழப் பிrந்ேதாேர $ஐங்.334-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்வயின் $ஐங்.335-1
ெநய்த்ேதா' அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ெசவிய எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.)
$ஐங்.335-2
கற்புைட மருங்கில் கடு முைட
பா'க்கும்_ெப.எச்.(பா'_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.335-3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கடிய
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.335-4
நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வருந'_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.335-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்வயின் $ஐங்.336-1
பிrயல' ேபாலப் புண'ந்ேதா'_வி.அ.ெப.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
மன்ற $ஐங்.336-2

நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.) இல்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பிணி
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.336-3
என்றூழ் நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
இறந்ேதாேர $ஐங்.336-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்வயின் $ஐங்.337-1
ெமய் உற_குைற.எச்.(உறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக_ெப.(ைக_ெப.)
கவ' முயக்கினும் $ஐங்.337-2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மன்ற தாேம $ஐங்.337-3
பனி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெசன்ேறா'க்குப்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.337-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ஐங்.338-1
இைல இல மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நிைல
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) $ஐங்.338-2
மைல உறு_வி.(உறு_வி.) தயின் சுரமுதல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.338-3
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காைலயும்
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.338-4
அrது_குறி.வி.மு.(அr_ெப.+து_பட'.ஒரு.) வல்லுந' நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதேலாேர $ஐங்.338-5
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) சிறியிைலக் $ஐங்.339-1

குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) ேவம்பின்
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பழம்_ெப.(பழம்_ெப.)
உண இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.339-2
வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.)
உகக்கும்_ெப.எச்.(உக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைலயும் $ஐங்.339-3
இன்றுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ேட $ஐங்.339-4
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.340-1
உள்ளா'ெகால் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மருள் உற்றனம்ெகால் $ஐங்.340-2
விட்டுச் ெசன்றன' நம்ேம $ஐங்.340-3
தட்ைடத் தயின் ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) அல'_ெப.(அல'_ெப.) எழேவ $ஐங்.340-4
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.341-1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
அகவ_குைற.எச்.(அகவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.341-2
அயி'க்_ெப.(அயி'_ெப.+க்_ஒற்.) ேகழ் நுண் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத
$ஐங்.341-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.342-1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆலும் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைனக் $ஐங்.342-2

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) நுணவம்_ெப.(நுணவம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத 2 $ஐங்.342-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.343-1
திணி நிைலக் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.343-2
அணி_ெப.(அணி_ெப.) மிகு ெகாழு முைக உைடயும் ெபாழுேத 3 $ஐங்.343-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.344-1
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.344-2
ெசய்யாப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத 4
$ஐங்.344-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.345-1
புதுப் பூ_ெப.(பூ_ெப.) அதிரல்_ெப.(அதிரல்_ெப.) தாஅய்க் $ஐங்.345-2
கதுப்பு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அணியும் காம'_ெப.(காம'_ெப.) ெபாழுேத 5
$ஐங்.345-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)

வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.346-1
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சிைனப் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.)
அல'ந்து_வி.எச்.(அல'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.346-2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அைறயும் ெபாழுேத 6 $ஐங்.346-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.347-1
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெபாலியப் $ஐங்.347-2
ெபாrப் பூம் புன்கின் முறி திமி' ெபாழுேத 7 $ஐங்.347-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.348-1
வலம் சுr மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.)
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$ஐங்.348-2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத 8 $ஐங்.3483
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.349-1

ெபாr கால்_ெப.(கால்_ெப.) மாஞ் சிைன_ெப.(சிைன_ெப.)
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.349-2
எr கால்_வி.(கால்_வி.) இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி'
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத
9 $ஐங்.349-3
அவேரா வாரா'_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட'.பன்.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட'.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.350-1
ேவம்பின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ_ெப.(பூ_ெப.) உைறப்ப $ஐங்.350-2
ேதம் படு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
ெதளிக்கும்_ெப.எச்.(ெதளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுேத 10 $ஐங்.350-3
அத்தப் பலவின் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) தின் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.)
காய்_ெப.(காய்_ெப.) $ஐங்.351-1
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ெசல்ேவா'
அருந்தின'_வி.மு.(அருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.351-2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) பின் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.) த'க இனி
$ஐங்.351-3
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.351-4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
வாடிய நிைலேய $ஐங்.351-5
விழுத் ெதாைட மறவ'_ெப.(மறவ'_ெப.) வில் இடத்
ெதாைலந்ேதா'_வி.அ.ெப.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.ஓ'_பட'.பன்.) $ஐங்.352-1
எழுத்துைட நடுகல் அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) விழுப் பிண'ப் $ஐங்.352-2

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக_ெப.(ைக_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.352-3
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
அrய_குறி.வி.மு.(அr_வி.+அ_பட'.பன்.) என்னா' $ஐங்.352-4
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $ஐங்.352-5
எrக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
வைர ேபாலச் $ஐங்.353-1
சுட'ப் பூண் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $ஐங்.353-2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.353-3
மா இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல
இறந்ேதாேர $ஐங்.353-4
ஈ'ம் பிணவு புண'ந்த_ெப.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ஏற்ைற $ஐங்.354-1
மறியுைட மான் பிைண
ெகாள்ளாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_பட'.ஒரு.)
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.354-2
அrய_குறி.வி.மு.(அr_வி.+அ_பட'.பன்.) சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) வந்தனேர
$ஐங்.354-3
ெதrஇைழ அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) தர விைரந்ேத. $ஐங்.354-4

திருந்துஇைழ அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.355-1
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாருள்பிணி ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திரு
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் $ஐங்.355-2
ெசால்லாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபய'
தந்ேதேன பல் ெபாறிச் $ஐங்.355-3
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) திrதரும்
$ஐங்.355-4
ெநறி விலங்கு அதர_ெப.அ.(அத'_ெப.) கானத்தாேன $ஐங்.355-5
உள்ளுதற்கு இனியமன்ற ெசல்வ' $ஐங்.356-1
யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.)
புைன கயிற்றின் $ஐங்.356-2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரத்திைட $ஐங்.356-3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
குணேன $ஐங்.356-4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.3571
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.357-2

அழுங்குக_வியங்.(அழுங்கு_வி.+க_வியங்.குறி.) ெசய்ெபாருள் ெசலவு
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.357-3
அம்_ெப.(அம்_ெப.) கலிழ் மாைம கவின $ஐங்.357-4
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $ஐங்.357-5
ேகாடு உய' பல் மைல
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.) $ஐங்.358-1
நட_குைற.எச்.(நடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுேமா மற்ேற நடு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.358-2
துைடத்ெதாறும் துைடத்ெதாறும்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.358-3
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண $ஐங்.358-4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.359-1
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல்
அதrைடப்_ெப.(அத'_ெப.+இைட_சாr.+ப்_ஒற்.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலத் $ஐங்.359-2
தவ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெநடிய
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) இனிேய $ஐங்.359-3
அணியிைழ உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வருதலின் $ஐங்.359-4

நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட'.பன்.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) சுரத்திைட ஆேற $ஐங்.359-5
எr கவ'ந்து_வி.எச்.(கவ'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட என்றூழ்
நள்_வி.(நள்_வி.) இைட $ஐங்.360-1
அrய_குறி.வி.மு.(அr_வி.+அ_பட'.பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) எளிய அன்ேற $ஐங்.360-2
அவவு_ெப.(அவவு_ெப.) உறு_வி.(உறு_வி.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கவவு
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.360-3
கடு மான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத'
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.360-4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மான்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வரேவ $ஐங்.360-5
உய'கைரக் கான் யாற்று அவி'மணல் அகன்_வி.(அகல்_வி.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) $ஐங்.361-1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) விr_வி.(விr_வி.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.) குைவஇத் $ஐங்.361-2
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.)
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.) மகேள $ஐங்.361-3
கண்ணினும் கதவ_குறி.வி.மு.(கதவு_ெப.+அ_பட'.பன்.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) முைலேய $ஐங்.361-4
முைலயினும் கதவ_குறி.வி.மு.(கதவு_ெப.+அ_பட'.பன்.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.361-5

பதுக்ைகத்து ஆய ஒதுக்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $ஐங்.362-1
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
உறு_வி.(உறு_வி.) பைக நிைனயாது $ஐங்.362-2
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) வந்தைனேயா பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தா'_ெப.(தா'_ெப.) மா'ப $ஐங்.362-3
அருள்_ெப.(அருள்_ெப.) புr ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உய்த்தர $ஐங்.362-4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெபார
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரவினாேன $ஐங்.362-5
சிைல வில் பகழிச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) துவ' ஆைடக் $ஐங்.363-1
ெகாைல வில் எயின'_ெப.(எயின்_ெப.+அ'_பட'.பன்.) தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) முைலய $ஐங்.363-2
சுணங்கு_ெப.(சுணங்கு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைனதி_வி.மு.(நிைன_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.) நேய $ஐங்.363-3
அணங்கு_ெப.(அணங்கு_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைனயும் என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) அணங்குறு ெநஞ்ேச. $ஐங்.363-4
முளவு_ெப.(முளவு_ெப.) மா வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.)
எயின'_ெப.(எயின்_ெப.+அ'_பட'.பன்.) தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) $ஐங்.364-1
இளமா எயிற்றிக்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல அறியச் $ஐங்.364-2
ெசால்லிெனன் இரக்கும்_அளைவ $ஐங்.364-3
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) விைரயாதேம
$ஐங்.364-4
கண மா ெதாைலச்சித் தன்ைனய'
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.365-1
நிண ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) வல்சிப் படு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பும் $ஐங்.365-2

நலமாண்_ெப.(நலமாண்_ெப.)
எயிற்றி_வி.எச்.(எய்ற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாலப் பல மிகு
$ஐங்.365-3
நன்னல நயவரவு உைடைய $ஐங்.365-4
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ேநாற்றைனேயா மாவின் தளிேர $ஐங்.365-5
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ஐங்.366-1
பசந்தனள்_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எனச்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ைண $ஐங்.366-2
ெகான்ேன கடவுதி_ஏவ.(கடவு_வி.+ண_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்னதூஉம் $ஐங்.366-3
அறிய_குறி.வி.மு./வ்.ற்.(அறி_வி.+அ_பட'.பன்.) ஆகுேமா மற்ேற $ஐங்.366-4
முறி இண'க் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) பயந்தமாேற $ஐங்.366-5
ெபாr அைரக்_ெப.(அைர_ெப.+க்_ஒற்.) ேகாங்கின் ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) மருள்
பசு_ெப.(பசு_ெப.) வ_ெப.(வ

_ெப.)

$ஐங்.367-1
விrஇண' ேவங்ைகெயாடு ேவறு பட
மிைலச்சி_வி.எச்.(மிலச்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.367-2
விரவு மல'_ெப.(மல'_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) கான் யாற்றுத் $ஐங்.367-3
ேதெராடு குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.367-4
ேபெராடு
புண'ந்தன்று_வி.மு.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) உயிேர $ஐங்.367-5
எrப் பூ_ெப.(பூ_ெப.) இலவத்து_ெப.(இலவம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊழ்
கழி_வி.(கழி_வி.) பல் மல'_ெப.(மல'_ெப.) $ஐங்.368-1
ெபாrப் பூம் புன்கின் புக'_ெப.(புக'_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வrக்கும்_ெப.எச்.(வr_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.368-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பத ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) இன்ப
நுக'ச்சி_ெப.(நுக'ச்சி_ெப.) $ஐங்.368-3
எம்ெமாடு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெகாண்ேமா
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.368-4
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) ெமல்ேலாதி அழிவிலள் எனிேன $ஐங்.368-5
வள மல'_ெப.(மல'_ெப.)
தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
படு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ஐங்.369-1
முைள_ெப.(முைள_ெப.) நிைர முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ஒருத்திெயாடு_ெப.(ஒருத்தி_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
$ஐங்.369-2
குறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) அலேர_ெப.(அல'_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.369-3
குரவ நள்_வி.(நள்_வி.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.369-4
பருவ மாக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெகௗைவயின் ெபrேத $ஐங்.369-5
வண் சிைனக் ேகாங்கின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.)
படைல_ெப.(படைல_ெப.) $ஐங்.370-1

இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற வண்டின் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கிைள ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.370-2
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயப்பட்ேடாள் $ஐங்.370-3
யாவேளா எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) மைறயாதேம. $ஐங்.370-4
மள்ள' ெகாட்டின்_நி.எச்.(ெகாட்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆலும் $ஐங்.371-1
உய' ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) படு
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலஇச் $ஐங்.371-2
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தில்ல $ஐங்.371-3
அறெநறி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) எனத்
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) $ஐங்.371-4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குறுமகள் ேபாகிய சுரேன 1
$ஐங்.371-5
என்னும் உள்ளினள்ெகால்ேலா தன்ைன $ஐங்.372-1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உணத்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சினக்
காைளெயாடு $ஐங்.372-2
அழுங்கல் மூதூ' அல'_ெப.(அல'_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.372-3
ெசழும் பல் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
மகேள 2 $ஐங்.372-4
நிைனத்ெதாறும் கலிழும் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
எய்துக_வியங்.வி.மு.(எய்து_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஐங்.373-1

புலிக் ேகாள் பிைழத்த_ெப.எச்/(பிைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைவக்
ேகாட்டு முது_ெப.அ.(முது_ெப.அ.) கைல $ஐங்.373-2
மான்பிைண அைண_து.வி.(அைண_து.வி.)
தர_குைற.எச்.(தரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விளிக்கும் $ஐங்.373-3
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.373-4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அைம_வி.(அைம_வி.) வல் வில்
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) தாேய $ஐங்.373-5
பல் ஊழ் நிைனப்பினும் நல்ெலன்று ஊழ $ஐங்.374-1
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) முன்பின் காைள_ெப.(காைள_ெப.) காப்ப $ஐங்.374-2
முடி அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகாஅக்
கூந்தலள்_குறி.வி.மு.(கூந்தல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.374-3
கடுவனும் அறியாக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்ேதாேள. $ஐங்.374-4
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) பாைவக்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$ஐங்.375-1
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ைபங்கிளி
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்கிளி $ஐங்.375-2
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) பூைவக்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்_ெப.(ெசால்_ெப.) பூைவ என்று $ஐங்.375-3
அலமரு_வி.(அலமரு_வி.) ேநாக்கின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வரு சுட'
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $ஐங்.375-4
காண்ெதாறும் காண்ெதாறும்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.375-5

நங்கினேளா என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கேணாேள
$ஐங்.375-6
நாள்ெதாறும் கலிழும் என்னினும் இைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.376-1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) படு தயின் கனலிய' மாேதா $ஐங்.376-2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக'_ெப.(நக'_ெப.)
கல்ெலனக் கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.376-3
பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.) புைர உண்கண் மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.) $ஐங்.376-4
ேபாக்கிய புண'த்த அறன் இல் பாேல $ஐங்.376-5
ந'_ெப.(ந'_ெப.) 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.)
$ஐங்.377-1
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) புண'_வி.(புண'_வி.) தூம்பின் உயி'க்கும்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $ஐங்.377-2
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட'.பன்.) மன்ற
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மகேள $ஐங்.377-3
பந்தும் பாைவயும் கழங்கும் எமக்கு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒழித்ேத. $ஐங்.377-4
ெசல்லிய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) முயலிப் பாஅய சிறக'
$ஐங்.378-1
வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.)
உகக்கும்_ெப.எச்.(உக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புலம்பப் $ஐங்.378-2
ேபாகிய அவட்ேகா ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழித் $ஐங்.378-3
துைண_ெப.(துைண_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) கலிழும்
ெநஞ்சின் $ஐங்.378-4

இைண ஏ' உண்கண் இவட்கு_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.+கு_ெகா.ேவ.) ேநாவதுேவ
$ஐங்.378-5
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) அம'_வி.(அம'_வி.) ஆயெமாடு
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மண நுக'ச்சியின் $ஐங்.379-1
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) ஆம்ெகால்ேலா தனக்ேக பனி
வைர $ஐங்.379-2
இனக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ஐங்.379-3
வயக்குறு ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவலவற்
புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசலேவ $ஐங்.379-4
அத்த_ெப.(அத்தம்_ெப.) நள்_வி.(நள்_வி.) இைட அவெனாடு ேபாகிய $ஐங்.380-1
முத்து ஏ' ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) பல் முகிழ் நைக
மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.) $ஐங்.380-2
தாய'_ெப.(தாய'_ெப.) என்னும் ெபயேர வல்லாறு $ஐங்.380-3
எடுத்ேதன்_வி.மு.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மன்ற
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.380-4
ெகாடுத்ேதா'_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.) மன்ற
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) ஆயத்ேதாேர $ஐங்.380-5
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காய்_ெப.(காய்_ெப.) ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) பல
உடன் மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.381-1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) மராஅத்த வr
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இருந்ேதா'_வி.அ.ெப.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ'_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.381-2
யா'ெகால் அளிய'_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ'_பட'.பன்.) தாேம வா' சிைறக்
$ஐங்.381-3

குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) $ஐங்.381-4
உடன் புண'_வி.(புண'_வி.) ெகாள்ைகக் காதேலாேர $ஐங்.381-5
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலிக்கு
அம'த்த_ெப.எச்.(அம'_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.) ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $ஐங்.382-1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காைளெயாடு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) கழிேவாள் $ஐங்.382-2
எல்லிைட அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்ெலன்
சீறூ'ப் $ஐங்.382-3
புைன இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) மகளி'ப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.382-4
மைன_ெப.(மைன_ெப.) ெகழு ெபண்டி'க்கு ேநாவுமா' ெபrேத $ஐங்.382-5
ேகாள் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
அரற்றும்_ெப.எச்.(அரற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமன்ற_ெப.எச்.(அமல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.383-1
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) மராஅத்துக்
குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சிைன_ெப.(சிைன_ெப.) பற்றி $ஐங்.383-2
வலம் சுr வால் இண'_ெப.(இண'_ெப.) ெகாய்தற்கு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.383-3
மள்ளன்_ெப.(மள்ளன்_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மகிழ் கூ'ந்தன்ேற
$ஐங்.383-4
ைபஞ்சு_ெப.(அஞ்சு_ெப.) ஆய்ப் பாைவக்கும் தனக்கும் $ஐங்.383-5
அம்_சாr.(அம்_சாr.) சாய் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஆய்வது கண்ேட $ஐங்.3836

ேசட் புலம் முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைசநைட_ெப.(அைசநைட_ெப.) அந்தணி'_ெப.(அந்தணன்_ெப.+இ'_விளி.ேவ.)
$ஐங்.384-1
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இரந்தெனன்_வி.மு.(இரந்து_வி.+ன்_இ.கா.+என்_பட'.ஒரு.)
ெமாழிவல்_வி.மு.(ெமாழி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.384-2
யாய் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்நலம் கவின $ஐங்.384-3
ஆ' இைட
இறந்தனள்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
என்மின் $ஐங்.384-4
ேந' இைற முன்ைக என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ஆயத்ேதா'க்ேக $ஐங்.384-5
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) காைளெயாடு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'
ஏறி $ஐங்.385-1
ேகாள் வல் ேவங்ைகய மைல பிறக்கு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.385-2
ேவறு பல் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்தனள்_வி.மு.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) எனக் $ஐங்.385-3
கூறுமின் வாழிேயா ஆறு ெசல் மாக்கள் $ஐங்.385-4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.385-5
எற் ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறன் இல் யாய்க்ேக
$ஐங்.385-6

புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) யாைனெயாடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) வழங்கு
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $ஐங்.386-1
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றனேள $ஐங்.386-2
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுவ'_ெப.(சுவ'_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இல் மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.386-3
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) உறுவி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கடுஞ் சூல்
மகேள $ஐங்.386-4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) மைற
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவின் $ஐங்.387-1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புr ெகாள்ைக
அந்தணி'_ெப.(அந்தணன்_ெப.+இ'_விளி.ேவ.)
ெதாழுவல்_வி.மு.(ெதாழு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.) என்று $ஐங்.387-2
ஒண்ெடாடி வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபைதஅம் ெபண்ேட $ஐங்.387-3
கண்டெநம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+எம்_தன்.பன்.)
அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) சுரத்திைட அவைள $ஐங்.387-4
இன் துைண_ெப.(துைண_ெப.) இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.387-5
குன்று உய' பிறங்கல் மைல இறந்ேதாேள $ஐங்.387-6
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அவி'_வி.(அவி'_வி.) கனலி_ெப.(கனலி_ெப.)
உருப்புச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணியக் $ஐங்.388-1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால்_ெப.(கால்_ெப.) யாத்து வr
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.388-2
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) வைர
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.)

காண்குைவ_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசறிெதாடிப்
$ஐங்.388-3
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) ஏ' ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மடந்ைதெயாடு $ஐங்.388-4
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரேன. $ஐங்.388-5
ெசய் விைனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசறி
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $ஐங்.389-1
ைம அணல் காைளெயாடு ைபய_குைற.எச்.(ைப_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இயலி
$ஐங்.389-2
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ஆய்ெதாடி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ஐங்.389-3
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட'.பன்.) என்றி' ஐய $ஐங்.389-4
ஒன்றினேவா அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடிேய_ெப.(அடி_ெப.+எ_சாr.)
$ஐங்.389-5
நல்ேலா'_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ'_பட'.பன்.) ஆங்கண்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுது $ஐங்.390-1
பல் ஊழ் மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வினவுேவாேய
$ஐங்.390-2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வல்வில் காைளெயாடு
$ஐங்.390-3
கண்டெநம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+எம்_தன்.பன்.)
மன்ற சுரத்திைட யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.390-4
மறு இல் தூவிச் சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) $ஐங்.391-1
அன்புைட மரபின் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைளேயாடு ஆரப் $ஐங்.391-2

பச்சூன் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) நிண வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) $ஐங்.391-3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன கலத்தில்
தருகுெவன்_வி.மு.(தரு_வி.+கு_இ.இ.கா.+என்_தன்.ஒரு.) மாேதா $ஐங்.391-4
ெவஞ்சின விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காைளெயாடு
$ஐங்.391-5
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சில் ஓதிைய வரக் கைரந்தேம $ஐங்.391-6
ேவய் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளும்
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.392-1
ஆய்கவின் ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுதலும் ேநாக்கிப் $ஐங்.392-2
பrயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பrயின் $ஐங்.392-3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தரூஉம்
$ஐங்.392-4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாடெனாடு வந்தமாேற $ஐங்.392-5
துறந்ததற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துய'
அடச்_குைற.எச்.(அடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.393-1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அைள_வி.(அைள_வி.) கணாட்டி $ஐங்.393-2
எவ்வ ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆக
$ஐங்.393-3
வந்தனேளா நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.393-4

ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) முந்துறேவ $ஐங்.393-5
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இல் ெகாள்ைகெயாடு மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
துய' ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.394-1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல் அறனும்
அருளிற்று_வி.மு.(அருள்_வி.+ற்ற்_இ.க.+உ_பட'.ஒரு.) மன்ற $ஐங்.394-2
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சில்
ஓதி $ஐங்.394-3
ெபரு மட மான் பிைண
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.394-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குறுமகள் காட்டிய வம்ேம
$ஐங்.394-5
முளி வயி'ப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) வள'_வி.(வள'_ெப.) கூ' எrச் $ஐங்.395-1
சுட' விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
விட'_ெப.(விட'_ெப.) முைக
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.395-2
இன்னா அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
த'ந்தனம்_வி.மு.(த'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
ெமன்ெமல $ஐங்.395-3
ஏகுமதி வாழிேயா குறுமகள் ேபாது
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.395-4
கறங்கு இைச அருவி_ெப.(அருவி_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$ஐங்.395-5
பிறங்கு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைல ெகழு நாட்ேட. $ஐங்.395-6

புலிப் ெபாறி ேவங்ைகப் ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) இண'_ெப.(இண'_ெப.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.396-1
கதுப்பு அயல் அணியும்_ெப.எச்.(அணி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அளைவ ைபபயச் $ஐங்.396-2
சுரத்திைட அய'ச்சிைய_ெப.(அய'ச்சி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆறுகம்
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ஐங்.396-3
கல் ெகழு சிறப்பின் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ'_ெப.(ஊ'_ெப.) $ஐங்.396-4
எல்_ெப.(எல்_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆகிப்
புகுகம்_வி.மு.(புகு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) நாேம $ஐங்.396-5
கவிழ் மயி'_ெப.(மயி'_ெப.) எருத்தின் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) ஏற்ைற
$ஐங்.397-1
குருைளப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_பட'.ஒரு.)
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.397-2
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வாராநின்றனள் என்பது
$ஐங்.397-3
முன்னுற விைரந்த_ெப.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந'_பதி.ெப.(ந'_முன்.பன்.) மின் $ஐங்.397-4
இன் நைக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
ஆயத்ேதா'க்ேக. $ஐங்.397-5
புள்ளும் அறியாப் பல் பழம்_ெப.(பழம்_ெப.)
பழுனி_வி.எச்.(பழுனு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.398-1
மட மான் அறியாத் தட ந'_ெப.(ந'_ெப.)
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.398-2

சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $ஐங்.398-3
நிைனத்ெதாறும் கலிழும் என்னினும் $ஐங்.398-4
மிகப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
புலம்பின்று_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+ரு_பட'.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊேர $ஐங்.398-5
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மைனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கழ இ
அயrனும்_நி.எச்.(அய'_வி.+இந்_ெநா.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஐங்.399-1
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) மைன_ெப.(மைன_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் $ஐங்.399-2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவேனா மற்ேற ெவன்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $ஐங்.399-3
ைம அற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழல்_அடி
$ஐங்.399-4
ெபாய் வல் காைளைய ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்க்ேக $ஐங்.399-5
மள்ள' அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.400-1
மகளி'_ெப.(மகளி'_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ஆடுெகாடி
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.400-2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பத ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $ஐங்.400-3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
புண'ந்தனள்_வி.மு.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட'.ஒரு.)

ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$ஐங்.400-4
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
காைளெயாடு $ஐங்.400-5
இன்று புகுதரும் என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.) தூேத
$ஐங்.400-6
மறி இைடப்படுத்த மான் பிைண ேபால $ஐங்.401-1
புதல்வன்_ெப.) நடுவணன் ஆக நன்றும் $ஐங்.401-2
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) மன்ற
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.)
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இன்றி $ஐங்.401-3
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.401-4
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உம்பரும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அருங்குைரத்ேத_குறி.வி.மு.(அருங்குைரத்து_ெப.+_ஏ_சாr.) $ஐங்.401-5
புதல்வற் கைவஇய_ெப.எச்.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.402-1
நைசயினன் வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) பாண'_ெப.(பாண'_ெப.) $ஐங்.402-2
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உள' முரற்ைக ேபால $ஐங்.402-3
இனிதால் அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) பண்புமா' உைடத்ேத. 2 $ஐங்.402-4
புண'ந்த_ெப.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலியின்
புதல்வன்_ெப.) தைலயும் $ஐங்.403-1

அம'ந்த_ெப.எச்.(அம'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆகின்ேற $ஐங்.403-2
அகன்_வி.(அகல்_வி.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின்
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெபயரன்_குறி.வி.மு.(ெபய'_ெப._அன்_பட'.ஒரு.)
$ஐங்.403-3
முறுவலின் இன் நைக பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.403-4
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) ேத'
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தள'நைட
கண்ேட. 3 $ஐங்.403-5
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.404-1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.)
சிறுபுறம்
கைவயினன்_வி.மு.(கைவ_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
நன்றும் $ஐங்.404-2
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.404-3
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல் ெபாைறய நாடுகிழேவாேன. 4 $ஐங்.404-4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட'ப் பாண்டில் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட'
ேபால $ஐங்.405-1
மைனக்கு விளக்கு ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
மன்ற கைனப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஐங்.405-2
பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.) பல
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவப்பின் $ஐங்.405-3

புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) புதல்வன்_ெப.) தாேய. 5 $ஐங்.405-4
மாத'_ெப.(மாத'_ெப.) உண்கண் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.406-1
காதலித் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) இருந்தனேன $ஐங்.406-2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ' பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.406-3
ேபாது ஆ' புறவின் நாடு கிழேவாேன. 6 $ஐங்.406-4
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலித்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாண'_ெப.(பாண'_ெப.)
$ஐங்.407-1
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) படு முரற்ைகயின்
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.407-2
இன்புறு புண'ச்சி_ெப.(புண'ச்சி_ெப.)
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.407-3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புல ைவப்பின் நாடு கிழேவாேன. 7 $ஐங்.407-4
பாண'_ெப.(பாண'_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுட' இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
$ஐங்.408-1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மைலய $ஐங்.408-2
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) இருந்தனேன
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) $ஐங்.408-3
துனி த' ெகாள்ைகத் தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வெனாடு ெபாலிந்ேத. 8
$ஐங்.408-4

புதல்வற் கைவஇயினன் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெமாழிப் $ஐங்.409-1
புதல்வன்_ெப.) தாேயா இருவரும் கைவஇயினள் $ஐங்.409-2
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) மன்ற
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $ஐங்.409-3
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகுடன் உறுேம. 9 $ஐங்.409-4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) குறுங்கால் கட்டில்
$ஐங்.410-1
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ஆக
புதல்வன்_ெப.) $ஐங்.410-2
மா'பின் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்நைக
இன்பப் $ஐங்.410-3
ெபாழுதிற்கு ஒத்தன்று மன்ேன $ஐங்.410-4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.)
பாணனது_ெப.(பாணன்_ெப.+அது_சாr.) யாேழ $ஐங்.410-5
ஆ' குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) அழிதுளி சிதறிக் $ஐங்.411-1
கா' ெதாடங்கின்றால் காம'_ெப.(காம'_ெப.) புறேவ $ஐங்.411-2
வழ்தரு_வி.(வ

ழ்_வி.+தரு_து.வி.)

புதுப்புனல்
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) $ஐங்.411-3
தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வம்மதி விைரந்ேத
$ஐங்.411-4
காயா ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $ஐங்.412-1

ேபாது அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) தளவெமாடு பிடவு_ெப.(பிடவு_ெப.)
அல'ந்து_வி.எச்.(அல'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவினிப் $ஐங்.412-2
பூ_ெப.(பூ_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.) ெகாண்டன்றால் புறேவ $ஐங்.412-3
ேப' அம'க்_வி.(அம'_வி.+க்_ஒற்.) கண்ணி
ஆடுகம்_வி.மு.(ஆடு_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) விைரந்ேத $ஐங்.412-4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புறவில் $ஐங்.413-1
நின்ேன ேபால மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆல $ஐங்.413-2
கா' ெதாடங்கின்றால் ெபாழுேத $ஐங்.413-3
ேப' இயல் அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நயத்தகேவ $ஐங்.413-4
புள்ளும் மாவும் புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.414-1
ேகாட்டவும் ெகாடியவும் பூப்_ெப.(பூ_ெப.+ப்_ஒற்.) பல
பழுனி_வி.எச்.(பழுனு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.414-2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( ) +கும்_தன்.பன்.) $ஐங்.414-3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) புறேவ $ஐங்.414-4
இதுேவ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத $ஐங்.415-1
உதுேவ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உள்ளிய
புறேவ $ஐங்.415-2

இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.) உடன்
கழிக்கின்_நி.எச்.(கழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) இளைம $ஐங்.415-3
இனிதால் அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) இனியவ'ப் புண'ேவ $ஐங்.415-4
ேபாது ஆ' நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கவினிப் புறவில்
$ஐங்.416-1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ'ந்து_வி.எச்.(ஆ'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.416-2
களிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
அரற்றும்_ெப.எச்.(அரற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காம'_ெப.(காம'_ெப.) புதலின் $ஐங்.416-3
மடப் பிடி தழ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேவ $ஐங்.416-4
சுட'த் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.)
புண'ந்தனம்_வி.மு.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.416-5
கா' கலந்தன்றால் புறேவ பல உடன் $ஐங்.417-1
ஏ' பரந்தனவால் புனேம ஏ' கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.417-2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ' பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.)
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.417-3
ேபாது ஆ' கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.) எம்ேம $ஐங்.4174
வானம்பாடி_ெப.(வானம்பாடி_ெப.) வறம்_ெப.(வறம்_ெப.)
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனாது $ஐங்.418-1
அழி துளி தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறவில்
காண்வர $ஐங்.418-2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அர_ெப.அ.(அர_ெப.அ.) மகேளா நேய $ஐங்.418-3

மாண் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயங்கிேயாேய $ஐங்.418-4
உயி' கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றிய ெசயி' த'
ேகண்ைமப் $ஐங்.419-1
பிrந்துறல் அறியா_ெப.எச்.(அறி_வி.+ஆ_எதி'.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) கவவி_வி.(கவவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.419-2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேபால்_குைற.எச்.(ேபால்_வி.+ண_குைற.எச்.குறி.)
நயவரப்
புண'ந்தன_வி.மு.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
$ஐங்.419-3
கண்டிகும்_வி.மு.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+இ_( ) +கும்_தன்.பன்.)
மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.) புறவின் மாேவ $ஐங்.419-4
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எனத் $ஐங்.420-1
ேதம் படு காயா மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) ேதான்றிெயாடு $ஐங்.420-2
நன்னலம் எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) புறேவ
நின்ைனக் $ஐங்.420-3
காணிய_குைற.எச்.(காண்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+'_(?) +த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.420-4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அrைவெயாடு_ெப.(அrைவ_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பட'ந்ேத. $ஐங்.420-5
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) காழ்
காவல'_ெப.(காவல்_ெப.+அ'_பட'.பன்.)
வச_குைற.எச்.(வ

சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$ஐங்.421-1

நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூம் புறவின் ஒடுங்கு முயல்
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.421-2
புன்புல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$ஐங்.421-3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள' பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
விலங்கின_வி.மு.(விலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.) ெசலேவ. $ஐங்.421-4
கடும் பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'க் கால்_ெப.(கால்_ெப.) வல்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $ஐங்.422-1
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைலெயாடு
தளவமல' உதிர $ஐங்.422-2
விைரயுபு_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$ஐங்.422-3
நிைர வைள_ெப.(வைள_ெப.) முன்ைக வருந்தேலா இலேள $ஐங்.422-4
மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இடியூஉத் தளி ெசாrந்தன்ேற $ஐங்.423-1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பச் ெசலவு
அய'ந்தைனேய_வி.மு.(அய'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.+
ஏ_சாr.) $ஐங்.423-2
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) நிற்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமயலம்_வி.மு.(அைம_வி.+ண_இ.இ.கா.+அல்_எதி'.ம.+அம்_தன்.பன்.)
$ஐங்.423-3
ஆய் மல'_ெப.(மல'_ெப.) உண்கணும் ந'_ெப.(ந'_ெப.) நிைறந்தனேவ. $ஐங்.4234
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ஐங்.424-1

ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசலின்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந'ப் $ஐங்.424-2
ேபாது அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.424-3
காதல்_அம் புதல்வன்_ெப.) அழும் இனி முைலக்ேக $ஐங்.424-4
புன் புறப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.425-1
மன்ன'_ெப.(மன்ன'_ெப.) இயவrன்
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $ஐங்.425-2
வல்ைல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'
கடவின்_நி.எச்.(கடவு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.425-3
அல்லல்_ெப.(அல்லல்_ெப.) அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ஒழித்தல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எமக்கு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.) எளிேத $ஐங்.425-4
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி $ஐங்.426-1
நன்னுதல் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெசலவு ஒழிந்தெனேன
$ஐங்.426-2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) பாடு அதிர_குைற.எச்.(அதி'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவி
$ஐங்.426-3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) படக்
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சமத்தாேன $ஐங்.426-4
ேப' அம'_வி.(அம'_வி.+ஒற்.) மல'க் கண்_ெப.(கண்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நேய $ஐங்.427-1

கா' எதி' ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடல் ஒல்லாேய $ஐங்.427-2
ேபாருைட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $ஐங்.427-3
வாரான்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆன்_பட'.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட'.ஆண்.ஒரு.) எனச் ெசலவு அழுங்கினேன
$ஐங்.427-4
ேத' ெசலவு அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திருவில்
ேகாலி $ஐங்.428-1
ஆ' கலி எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) ேசா' ெதாடங்கின்ேற $ஐங்.428-2
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விழுத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.428-3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதாடங்கினனால் நிற் புறந்தரேவ. $ஐங்.428-4
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பசப்பு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.429-1
ெசல்ேவம் தில்ல யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) ெசற்றா' $ஐங்.429-2
ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.429-3
கல்லா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) பைக ெவலற்ேக
$ஐங்.429-4
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாைற மிைசய குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
கால்_ெப.(கால்_ெப.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ஐங்.430-1
அட'_ெப.(அட'_ெப.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) என்னச் சுட' இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
பகரும்_ெப.எச்.(பக'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.430-2
கான் ெகழு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.) மகேள $ஐங்.430-3

அழுதல்_ெதா.ெப.(அழு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆன்றிசின்_ஏவல்.(ஆன்று_வி.+இ_முன்.ஒரு.+சின்_ஈ.அ.) அழுங்குவல் ெசலேவ
$ஐங்.430-4
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.431-1
அணி_ெப.(அணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாைற
மீ மிைச $ஐங்.431-2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உருவின ேதாைகயும் உைடத்ேத
$ஐங்.431-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.432-1
சுடு ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.432-2
கடி_ெப.(கடி_ெப.) புகுவன'ேபால் மள்ளரும் உைடத்ேத. 2 $ஐங்.432-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.433-1
ந'ப்பட எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$ஐங்.433-2
கா'ப் ெபயற்கு எதிrய கானமும் உைடத்ேத. 3 $ஐங்.433-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.434-1
மறியுைட மான்பிைண உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.434-2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பமும் உைடத்ேத.
4 $ஐங்.434-3

நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.435-1
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) அணி_ெப.(அணி_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.435-2
ெபாலன் அணி_ெப.(அணி_ெப.) ெகான்ைறயும் பிடவமும் உைடத்ேத. 5
$ஐங்.435-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.436-1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.)
சுட' இண'க் $ஐங்.436-2
ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) குருந்துமா' உைடத்ேத. 6 $ஐங்.436-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.437-1
ஆலித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.437-2
வாலிய மல'ந்த_ெப.அ.(மல'ந்த_ெப.அ.) முல்ைலயும் உைடத்ேத. 7 $ஐங்.437-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.438-1
ைபம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) பல் பூ_ெப.(பூ_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.438-2
இன்புறத் தகுந_ெசாந்ஜ்.(தகு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) பண்புமா'
உைடத்ேத. 8 $ஐங்.438-3
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.439-1
குருந்தங் கண்ணிக் ேகாவல'_ெப.(ேகாவல'_ெப.) $ஐங்.439-2

ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட'.பன்.) பாக்கமும் உைடத்ேத. 9 $ஐங்.4393
நன்ேற காதல'_ெப.(காதல'_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ஐங்.440-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதின் $ஐங்.440-2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட'த் ேதான்றியும் தளவமும் உைடத்ேத. 10
$ஐங்.440-3
ஐய ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட'.பன்.) ெசய்ேயாள்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ஐங்.441-1
கா' நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உருெமாடு ைகயறப் பிrந்ெதன $ஐங்.441-2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.) எமக்ேக
$ஐங்.441-3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உறு_வி.(உறு_வி.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) அறியிேனா நன்ேற $ஐங்.441-4
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
தணியின்_நி.எச்.(தணி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.442-1
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபறுதலும்
உrயள்மாேதா $ஐங்.442-2
இருண்டு ேதான்று விசும்பின் உய'நிைல
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐங்.442-3
அருந்ததி_ெப.(அருந்ததி_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கற்பின்
$ஐங்.442-4
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) மணிப் பூண் புதல்வன்_ெப.) தாேய $ஐங்.442-5

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசய்த்து என்னாது நற்ேற' ஏறிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.443-1
இலங்கு_வி.(இலங்கு_வி.) நிலவின் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபாலக் $ஐங்.443-2
காண்குெவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+எம்_தன்.பன்.) தில்ல
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட'.ெபண்.ஒரு.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.) ெபறு
சுட' நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $ஐங்.443-3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய' அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) பல
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.443-4
மண்ணுறு முரசின் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
விடிேன $ஐங்.443-5
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மடவரல்_ெப.(மடவரல்_ெப.)
காண்குெவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+எம்_தன்.பன்.) தில்ல $ஐங்.444-1
நள்_வி.(நள்_வி.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
பாய்ந்ெதனத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.444-2
ைவந் நுதி மழுகிய_ெப.எச்.(மழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $ஐங்.444-3
ெவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பைக
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.444-4
இன்னும் தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) நாட்டு
முன்னுதல்_ெதா.ெப.(முன்னு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபறிேன $ஐங்.444-5
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) புலம்பத் $ஐங்.445-1
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தைனேய
அரு_ெப.அ.(அரு_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கட்டூ' $ஐங்.445-2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ெபய' காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ஐங்.445-3
உள்ளுெதாறும் கலிழும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $ஐங்.445-4
வல்ேல எம்ைமயும் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இைழத்தைனேய
$ஐங்.445-5
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கமழ்_ெப.(கமழ்_ெப.)
ெகாள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.446-1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) மாஅேயாேய
$ஐங்.446-2
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உதவி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $ஐங்.446-3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுப் ேபாதரும் ெபாழுேத
$ஐங்.446-4
பிணி வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெதாழிேல $ஐங்.447-1
பனி வள'_வி.(வள'_ெப.) தளவின் சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) வாய்ச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முைக $ஐங்.447-2
ஆடு_வி.(ஆடு_வி.) சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
அவிழ்ப்ப_குைற.எச்.(அவிழ்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.447-3
பாடு சான்ற காண்கம்_வி.மு.(காண்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) வாணுதேல
$ஐங்.447-4
தழங்குரல் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.448-1

கடுஞ் சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
எதி'ந்தனேன $ஐங்.448-2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அவல்_ெப.(அவல்_ெப.) மருங்கின்
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) பூப்பப் $ஐங்.448-3
ெபாங்கு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கைன துளி கா'
எதி'ந்தன்ேற $ஐங்.448-4
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) சில் ஓதிைய உள்ளுெதாறும் $ஐங்.448-5
துஞ்சாது_எதி'.ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமரல்_ெப.(அலமரல்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எதி'ந்தனேம
$ஐங்.448-6
முரம்பு_ெப.(முரம்பு_ெப.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) உைடயத் திrயும் திகிrெயாடு
$ஐங்.449-1
பைண நிைல முைணஇய_ெப.எச்.(முைண_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயமாப் புண'ந்து_வி.எச்.(புண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.449-2
திண்ணிதின்
மாண்டன்று_வி.மு.(மாண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட'.ஒரு.)
ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.449-3
ஒண்ணுதல் காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விைன விடிேன $ஐங்.449-4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) மாறு
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பைக
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.450-1
நாடு முன்னியேரா பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$ஐங்.450-2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட'.பன்.) உயி'க்கும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.450-3

ெசய்ேயாள் இளமுைலப் படீஇய' என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்ேண $ஐங்.450-4
கா' ெசய் காைலெயாடு ைகயறப் பிrந்ேதா' $ஐங்.451-1
ேத' தரு விருந்தின் தவி'குதல் யாவது $ஐங்.451-2
மாற்று அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.451-3
ஆற்றவும் இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவந்தனது_ெப.(ேவந்தன்_ெப.+அது_சாr.) ெதாழிேல $ஐங்.451-4
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
ெதளி'ப்ப_குைற.எச்.(ெதளி'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசிக்

$ஐங்.452-1
கறங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) கா' ெசய்தன்ேற $ஐங்.4522
பைக ெவங் காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) தரு முயற்சி
$ஐங்.452-3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆய்கவின்
மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.452-4
ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.) புைன பீரத்து_ெப.(பீரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அல'_ெப.(அல'_ெப.) ெசய்தன்ேற $ஐங்.452-5
அவல்_ெப.(அவல்_ெப.) ெதாறும்_இைட.ெசா.(ெதாறு_இைட.ெசா.+உம்_சாr.)
ேதைர ெதவிட்ட_குைற.எச்.(ெதவிட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைசெதாறும்
$ஐங்.453-1
ெவங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) புள்ளினம் ஒலிப்ப உதுக்காண் $ஐங்.453-2
கா' ெதாடங்கின்றால் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அதனால் $ஐங்.453-3
ந'_ெப.(ந'_ெப.) ெதாடங்கினவால் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.453-4
ேத' ெதாடங்கு இன்றால் நம்வயினாேன $ஐங்.453-5

தளவின் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபெயன $ஐங்.454-1
நிலவின் அன்ன_ெப.அ.(அன்ன_ெப.அ.) ேந' அரும்பு ேபணி $ஐங்.454-2
கா' நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.454-3
ேத' 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.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மாைமக் கவிேன $ஐங்.454-4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) பைக தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) படச்
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.455-1
ஆ' குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) கா' ெதாடங்கின்ேற $ஐங்.4552
அளியேவா அளிய தாேம ஒளி
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.455-3
மின் இைழ_ெப.(இைழ_ெப.) ெஞகிழச்
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.455-4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.)
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.455-5
உள்ளா'ெகால்ேலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெவள்_ெப.அ.(ெவள்_ெப.அ.) இதழ்ப்
$ஐங்.456-1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மதி உருவின் பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) மா
மல'_ெப.(மல'_ெப.) $ஐங்.456-2
ெவண்_ெப.அ.(ேவம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஈங்ைகப் ைபம்
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
அணியும்_ெப.எச்.(அணி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.456-3

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி
அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூதி'_ெப.(கூதி'_ெப.)
$ஐங்.456-4
ஒருங்கு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ேறாேர_வி.அ.ெப.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.+ஏ_சாr.) $ஐங்.4565
ெபய் பனி நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாது_எதி'.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.457-1
குருகினம் நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ஐங்.457-2
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமகல்லா'_வி.மு.(அைமகு_வி.+அல்லா_எதி'.ம.+ஆ'_பட'.பன்.)
காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.457-3
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமகல்லாது_வி.மு.(அைமகு_வி.+அல்லாத்_எதி'.ம.+உ_பட'.ஒரு.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு ெநஞ்ேச. $ஐங்.457-4
துண'க் காய்க் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) குழற் பழம்_ெப.(பழம்_ெப.)
ஊழ்த்தன_வி.மு.(ஊழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.4581
அதி'_வி.(அதி'_வி.) ெபயற்கு எதிrய சித' ெகாள் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.) $ஐங்.458-2
பாண'_ெப.(பாண'_ெப.) ெபருமகன் பிrந்ெதன $ஐங்.458-3
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ேபான்றனேவ $ஐங்.458-4

ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) தர_குைற.எச்.(த'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.459-1
புல்லவும் இையவது_வி.மு.(இைய_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_பட' ஒரு.)
ெகால்ேலா புல்லா'_ெப.(புல்லா'_ெப.) $ஐங்.459-2
ஆ' அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீ' ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $ஐங்.459-3
ெவல் ேபா' ேவந்தெனாடு
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.459-4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மா'ேப_ெப.(மா'பு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.459-5
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சின ேவந்தனும் பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
முனியான் $ஐங்.460-1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கலி ெவற்பன் தூதும் ேதான்றா $ஐங்.460-2
தைத இைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) முழுமுதல்
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.460-3
இன்னா வாைடயும்
அைலக்கும்_வி.மு.(அைல_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.) $ஐங்.460-4
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) ஆகுெவன்ெகால்
அளிெயன்_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+என்-தன்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.460-5
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பிசி'க் கருவியின் பிடவு_ெப.(பிடவு_ெப.) முைக
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.461-1
கான் பிசி' கற்ப_குைற.எச்.(கல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா' ெதாடங்கின்ேற
$ஐங்.461-2
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எைனயதூஉம் $ஐங்.461-3

நிற் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமகுவ'_வி.மு.(அைமகு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
அல்ல'_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.461-4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாசைறேயாேர
$ஐங்.461-5
ஏதில ெபய்ம் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.462-1
ேபைதஅம் ெகான்ைறக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.462-2
எவன்_வினா.ெப.(எவன்_வினா_ெப.) இனி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கலிழ்ேவ நின்வயின் $ஐங்.462-3
தைக எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வாட்டுந'_வி.அ.ெப.(வாட்டு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
அல்ல'_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.462-4
முைக அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) புறவின் நாடு இறந்ேதாேர $ஐங்.462-5
புதல்மிைச நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல'_ெப.(மல'_ெப.)
கவின்_ெப.(கவின்_ெப.) ெபறத்
ெதாடr_வி.எச்.(ெதாட'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.463-1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தைக ெகாளப்
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.463-2
வாராது அைமயேலா_ெதா.ெப.(அைம_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.+ஓ_சாr.) இலேர
ேநரா'_ெப.(ேநரா'_ெப.) $ஐங்.463-3
நாடு படு நன்கலம் தrஇய'_குைற.எச்.(தr_வி.+இய'_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.4634
நடின'_வி.மு.(நடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $ஐங்.463-5

கண்_ெப.(கண்_ெப.) எனக் கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான்_ெப.(ெபான்_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.464-1
இவ'_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) ெகாடிப் பீரம்_ெப.(பீரம்_ெப.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.464-2
அற்சிரம்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.)
மறக்குந'_ெசாந்ஜு.(மறக்கு_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.)
அல்ல'_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+அ'_பட'.பன்.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.464-3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மருவரற்கு உலமருேவாேர
$ஐங்.464-4
ந'_ெப.(ந'_ெப.) இகுவன்ன நிமி' பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'
$ஐங்.465-1
கா' ெசய் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.) பட
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.465-2
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மல'_ெப.(மல'_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இனிது_குறி.வி.மு.(இனி_ெப.+து_பட'.ஒரு.)
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.465-3
ெசரு ெவங் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தணிந்தனன்_வி.மு.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட'.ஒரு.)
பைகேய $ஐங்.465-5
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விழுத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏந்து ேகாட்டு $ஐங்.466-1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிேய $ஐங்.466-2

எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?) +தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயல் $ஐங்.466-3
காம'_ெப.(காம'_ெப.) சுட' நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.466-4
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெதளிந்திசின்_வி.மு.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+இசின்_தந்.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.466-5
புைன இைழ_ெப.(இைழ_ெப.)
ெநகிழச்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநாந்துெநாந்து $ஐங்.467-1
இைனயல் வாழிேயா இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) விைனவயின்
$ஐங்.467-2
ெசன்ேறா'_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ'_பட'.பன்.)
நடின'_வி.மு.(நடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தங்காது_எதி'.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.467-3
நம்மினும் விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
என்ப_வி.மு.(என்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அ_பட'.பன்.) $ஐங்.467-4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முரண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேபா' ேவந்ேத $ஐங்.467-5
வr நுணல்_ெப.(நுணல்_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதைர ெதவிட்ட_குைற.எச்.(ெதவிட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.468-1
கா' ெதாடங்கின்ேற காைல_ெப.(காைல_ெப.) இனி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.468-2
ேந' இைறப் பைணத் ேதாட்கு ஆ' விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆக $ஐங்.468-3
வடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.468-4

வருவ'_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) இன்று
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $ஐங்.468-5
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) திைன உணங்கல் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
பூழ்_ெப.(பூழ்_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.469-1
வன்புல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
தrஇய_குைற.எச்.(தr_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) வலன்
ஏ'பு_வி.எச்.(ஏ'_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.469-2
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இரு விசும்பு_ெப.(விசும்பு_ெப.)
அதிர_குைற.எச்.(அதி'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏெறாடு $ஐங்.469-3
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடங்கின்ேற
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $ஐங்.469-4
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) வம்ேமா
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கேணாேய $ஐங்.469-5
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
குளி'ப்ப_குைற.எச்.(குளி'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி

அல்கலும்_ெப.(அல்கல்_ெப.+உம்_சாr.) $ஐங்.470-1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி
அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அற்சிரக்_ெப.(அற்சிரம்_ெப.+க்_ஒற்.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ஐங்.470-2
உள்ளா' காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஒள்ளிைழ $ஐங்.470-3
சிறப்ெபாடு விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $ஐங்.470-4
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுேமா
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மாைமக் கவிேன $ஐங்.470-5

எல்_ெப.(எல்_ெப.) வைள_ெப.(வைள_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.471-1
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண் பனி அைலக்_ெப.(அைல_ெப.+க்_ஒற்.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.471-2
துறந்ேதான்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட'.ஒரு.) மன்ற
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐங்.471-3
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.)
உண'ந்தைன_வி.மு.(உண'_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாலாய் $ஐங்.471-4
இன்னும் வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?) +இ_முன்.ஒரு.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.) தகேவ $ஐங்.471-5
ைக_ெப.(ைக_ெப.) வல் சீ றியாழ்ப் பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நுமேர
$ஐங்.472-1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றதுேவ $ஐங்.472-2
எம்மின் உணரா'_ஆயினும் தம்வயின் $ஐங்.472-3
ெபாய் படு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) நாணலும் $ஐங்.472-4
எய்யா' ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாேகா
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $ஐங்.472-5
பல'_பதி.ெப.(பல'_ெப.) புகழ் சிறப்பின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உள்ளிச் $ஐங்.473-1
ெசலவு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நயந்தைனஆயின் மன்ற $ஐங்.473-2
இன்னா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட' எம்வயின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.473-3
ெபாய் வலாள' ேபால $ஐங்.473-4

ைக_ெப.(ைக_ெப.) வல் பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) மறவாதேம $ஐங்.473-5
ைம அறு சுட' நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கறுத்ேதா'_ெப.(கறுத்ேதா'_ெப.) $ஐங்.474-1
ெசய் அரண்_ெப.(அரண்_ெப.)
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெசரு மிகு
தாைனெயாடு $ஐங்.474-2
கதழ் பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத' அத'_ெப.(அத'_ெப.) படக் கைடஇச்
$ஐங்.474-3
ெசன்றவ'த் தருகுவல் என்னும் $ஐங்.474-4
நன்றால் அம்ம_சாr.(அம்ம_சாr.) பாணனது_ெப.(பாணன்_ெப.+அது_சாr.)
அறிேவ_ெப.(அறிவு_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.474-5
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நிைல
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) வாடிய ேதாளும் $ஐங்.475-1
வடி நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்_திr.(என்_தன்.ஒரு.) கண்ணும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.475-2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) புலம்பினேன சீறியாழ்ப் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
$ஐங்.475-3
எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.) ெவங் காதெலாடு பிrந்ேதா' $ஐங்.475-4
தம்ேமான் ேபாலான் ேப' அன்பினேன $ஐங்.475-5
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கா'
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ'ப்ப_குைற.எச்.(ஆ'ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.476-1
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)

ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
$ஐங்.476-2
பல் ஆன் ேகாவல'_ெப.(ேகாவல'_ெப.) படைலக்
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.476-3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல் மாைலயும் உைடத்ேதா $ஐங்.476-4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல் பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அவ'_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ'_பட'.பன்.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாேட $ஐங்.476-5
பனி மல'_ெப.(மல'_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.4771
துனி மலி துயரெமாடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட'
உழப்ேபாள்_வி.அ.ெப.(உழ_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+ஓள்_பட'.ஒரு.) $ஐங்.477-2
ைகயறு ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) உயவுத்
துைண_ெப.(துைண_ெப.) ஆக $ஐங்.477-3
சிறு_ெப.அ.(சிறு_ெப.அ.) வைரத் தங்குைவஆயின் $ஐங்.477-4
காண்குைவ_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) மன்னால்
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.477-5
நடினம்_வி.மு.(நடு_வி.+இன்_இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) என்று
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
தூற்றி_வி.எச்.(தூற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.478-1
வாடிய நுதலள்_குறி.வி.மு.(நுதல்_ெப.+அள்_பட'.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பிறிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.478-2
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெவங் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மிகச் சாஅய்_வி.எச்.(சாய்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐங்.478-3

ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட'.ஒரு.) மதி நேய
$ஐங்.478-4
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்ப்
பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று_ஈ.அ.(மற்று_ஈ.அ.) எமக்ேக
$ஐங்.478-5
ெசால்லுமதி பாண_ெப.(பாண'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசால்லுேதாறு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $ஐங்.479-1
நாடு இைட விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எம்வயின் நாள்ெதாறும் $ஐங்.479-2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்_ெப.(அருள்_ெப.) இல்
வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $ஐங்.479-3
தனிைம எள்ளும் ெபாழுதில் $ஐங்.479-4
பனி மல'க் கண்ணி கூறியது எமக்ேக. $ஐங்.479-5
நினக்கு_திr.(நின்_முன்.ஒரு.+அக்கு_ெகா.ேவ.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
பாணேரம் அல்ேலம்_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஏம்_தன்.பன்.)
எமக்கு_திr.(எம்_தன்.ஒரு.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐங்.480-1
நயும் குருசிைல அல்ைல_குறி.வி.மு.(அல்_குறி.வி.+ஐ_முன்.ஒரு.) மாேதா
$ஐங்.480-2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெவங் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) மைனப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.480-3
ஈ'_ெப.அ.(ஈ'_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐங்.480-4
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ேகட்டும்
அருளாேதாேய_வி.அ.ெப.(அருள்_வி.+ண_இ.கா.+ஆத்_எதி'.ம.+ஓய்_முன்.ஒரு.+
ண_விளி.ேவ.+ஏ_சாr.) $ஐங்.480-5

சாய் இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அவ்_ெப.அ.(அ_ெப.அ+வ்_ஒற்.)
வr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $ஐங்.481-1
ேசயிைழ மாதைர உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) விட $ஐங்.481-2
முள்_ெப.(முள்_ெப.) இட்டு ஊ'மதி வலவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.481-3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல் கலி மாப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.)
$ஐங்.481-4
விைனமுற்றி மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலமகன்
ேத'ப்பாகற்குக் கூறியது. $ஐங்.481-5
ெதrஇைழ அrைவக்குப்_ெப.(அrைவ_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.+ப்_ஒற்.) ெபரு
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆக $ஐங்.482-1
வல்விைரந்து கடவுமதி பாக ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $ஐங்.482-2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடு_வி.(அடு_வி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவந்தெனாடு $ஐங்.482-3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைடச்
ேசப்பின்_நி.எச்.(ேச_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஊழியின் ெநடிேத 2
$ஐங்.482-4
ஆறு வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல'_ெப.(அல'_ெப.) தாயினேவ $ஐங்.483-1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விட்டனேன மா விைரந்தனேவ $ஐங்.483-2
முன்னுறக் கடவுமதி பாக $ஐங்.483-3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.)
தன்_திr.(தன்_தன்.ஒரு.) நலம்ெபறேவ. 3 $ஐங்.483-4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) நங்கக் கா' மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇ_வி.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.484-1

காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட'.ஒரு.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) பாடு
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.484-2
கடிய கடவுமதி பாக $ஐங்.484-3
ெநடிய நடினம்_வி.மு.(நடு_வி.+இன்_இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) ேநrைழ மறந்ேத. 4
$ஐங்.484-4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட' அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அவளும்
தர_குைற.எச்.(த'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.485-1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்வர யாமும்
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.485-2
ஏமதி வலவ ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) $ஐங்.485-3
மா மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மல'_ெப.(மல'_ெப.) அணிப் புறேவ. 5 $ஐங்.485-4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆனாது
நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.) $ஐங்.486-1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட'
உழத்தல்_ெதா.ெப.(உழ_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) யாவது என்று_ெப.+உம்_சாr.)
$ஐங்.486-2
புல்லி ஆற்றாப் புைரேயாள்_குறி.வி.மு.(புைர_ெப.+ஓள்_பட'.ஒரு.) காண
$ஐங்.486-3
வள்பு ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ'மதி வலவ
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $ஐங்.486-4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல் கலி மாப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேர. 6 $ஐங்.486-5

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட'.ஒரு.) மன் பிrந்ேதா'
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத $ஐங்.4871
ெசறிெதாடி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.487-2
மதிஉைட வலவ ஏமதி ேதேர. 7 $ஐங்.487-3
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடங்கின்ேற $ஐங்.488-1
ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத $ஐங்.488-2
விr_வி.(விr_வி.) உைள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மாப் பூட்டி $ஐங்.488-3
பருவரல் தர_குைற.எச்.(த'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடவுமதி
ேதேர_ெப.(ேத'_ெப.+ஏ_சாr.) 8 $ஐங்.488-4
அஞ்சிைற வண்டின் அrயினம்_ெப.(அr_ெப.+இன்_இட.ேவ.+உம்_சாr.)
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.489-1
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புல முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல'_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ஐங்.489-2
ைபயுள் ெநஞ்சின் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.489-3
நுண் புr வண் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) இயக்கி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.489-4
வண் பr ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத' கடவுமதி விைரந்ேத. 9 $ஐங்.489-5
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தர எம்_திr.(எம்_தன்.பன்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $ஐங்.490-1

வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$ஐங்.490-2
ஆய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத' கடவுமதி
விைரந்ேத. 10 $ஐங்.490-4
கா' அதி'_வி.(அதி'_வி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஓ இன்று
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.491-1
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து உயவும்
உள்ளெமாடு $ஐங்.491-2
வந்தெனம்_வி.மு.(வா.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+எம்_தன்.பன்.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏ' தர விைரந்ேத.
$ஐங்.491-3
நின்ேன ேபாலும் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆல நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ஐங்.492-1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.492-2
நின்ேன ேபால மா மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.492-3
நின்ேன உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தெனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+என்_தன்.ஒரு.)
$ஐங்.492-4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.) காrனும் விைரந்ேத $ஐங்.492-5
ஏறு முரண் சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறு எதி'
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.493-1

மாத'_ெப.(மாத'_ெப.) மான் பிைண மறிெயாடு
மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.493-2
கா' ெதாடங்கின்ேற காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ஐங்.493-3
ேந' இைற முன்ைக நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
உள்ளி_வி.எச்.(உள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
வரேவ $ஐங்.493-4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊத ேதைர
ெதவிட்ட_குைற.எச்.(ெதவிட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.494-1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ்_வி.(கமழ்_வி.) புறவின்
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.494-2
இன்புறுத்தன்று ெபாழுேத $ஐங்.494-3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி வாய்த்தனம் த'க இனிப் படேர $ஐங்.494-4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நில மருங்கில் பல் மல'_ெப.(மல'_ெப.) தாஅய்
$ஐங்.495-1
புலம்பு த'ந்து_வி.எச்.(த'_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனியஆயின புறேவ
$ஐங்.495-2
பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.495-3
உள்ளுெதாறும் கலிழும் ெநஞ்செமாடு $ஐங்.495-4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
வந்தமாேற $ஐங்.495-5
மா புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ேசர வரகு_ெப.(வரகு_ெப.) இண'_ெப.(இண'_ெப.)
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.496-1

மா மைல புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா'
கலித்து_வி.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைலப்ப_குைற.எச்.(அைலப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.496-2
ேப' அம'க்_வி.(அம'_வி.+க்_ஒற்.) கண்ணி நிற்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறந'_ெசாந்ஜு.(உைற_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.496-3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணயாக
வந்தன'_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ'_பட'.பன்.) $ஐங்.496-4
ேபாது அவிழ்_வி.(அவிழ்_வி.) கூந்தலும் பூ_ெப.(பூ_ெப.) விரும்புகேவ. $ஐங்.496-5
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.497-1
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புற்றம்_ெப.(புற்றம்_ெப.)
ஈயல்_ெப.(ஈயல்_ெப.) பகர_குைற.எச்.(பக'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐங்.497-2
மா பசி மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா' ெதாடங்கின்ேற
$ஐங்.497-3
ேப' இயல் அrைவ_ெப.(அrைவ_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளிப் $ஐங்.497-4
ேபா' ெவங் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வந்தமாேற. $ஐங்.497-5
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட'.பன்.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
நிைல நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.)
$ஐங்.498-1
நள்_வி.(நள்_வி.) வr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட'.பன்.) $ஐங்.498-2
ஏந்து ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) விட்ெடன $ஐங்.498-3

விைர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத'
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.498-4
வைரய் அக_ெப.(அகம்_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட'.ஒரு.)
வந்தமாேற. $ஐங்.498-5
பிடவம்_ெப.(பிடவம்_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல'_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ஐங்.499-1
கா' கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஐங்.499-2
வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட'.ஒரு.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என_வி.எச்.(என்_வி.+ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழிற்கு
அகலாது_எதி'.ம.வி.எச்.(அகல்_வி.+ஆத்_எதி'.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐங்.499-3
வந்தனரால் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $ஐங்.499-4
அம்_ெப.அ.(அம்_ெப.அ.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்ேட. $ஐங்.499-5
ெகான்ைறப் பூவின் பசந்த உண்கண் $ஐங்.500-1
குன்ற் அக_ெப.(அகம்_ெப.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுைனக்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேபால $ஐங்.500-2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்_ெப.(கவின்_ெப.)
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட'.பன்.) இவட்ேக
ெவல் ேபா' $ஐங்.500-3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ஐங்.500-4
வய மான் ேதான்றல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வந்தமாேற $ஐங்.500-5

