பைடப்ெபாலி தா _ெப.(தா _ெப.) மன்ன _ெப.(மன்ன _ெப.) பரூஉக் குட
மாந்திக் $கள.0.1
குைடப் புறத்துத் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இகலன் இைடப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கள.0.2
திங்களில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முயல்ேபாலும்-ெசம்பியன் $கள.0.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களத்து $கள.0.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருவிற்கு வழ்ந்தவ
2
$கள.01.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மாய் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
உழக்க தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மாய்ந்து $கள.01.2
முற்பகல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குழம்பு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பிற்பகல் $கள.01.3
துப்புத் துகளின் ெகழூஉம்-புனல் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$கள.01.4
தப்பியா அட்ட களத்து $கள.01.5
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேச யாைனக் கீ ழ்ப் $கள.02.1
ேபா ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு ேபாம் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கள.02.2
கா ப்ெபயல் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குளக் ேகாட்டுக் கீ ழ் $கள.02.3
ந2 த் தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) ந2 உமிழ்வ ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.02.4

ஆ த்து_வி.எச்.(ஆ _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம அட்ட களத்து
$கள.02.5
ஒழுக்கும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உழக்கித் தள வா $கள.03.1
இழுக்கும் களிற்றுக் ேகாடு
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுவ $கள.03.2
மைழக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மா முரசின் மல்கு ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.03.3
பிைழத்தாைர அட்ட களத்து $கள.03.4
உருவக் கடுந் ேத முருக்கி மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேத ப் $கள.04.1
பருதி சுமந்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இரு விசும்பில் $கள.04.2
ெசல் சுட ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைல ேபான்றெசங் கண் மால் $கள.04.3
புல்லாைர அட்ட களத்து $கள.04.4
ெதr கைண எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கள.05.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ட காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) உரு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கள.05.2
குக்கில் புறத்த சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) வாய-ெசங் கண் மால் $கள.05.3
தப்பியா அட்ட களத்து $கள.05.4
நால் நால்-திைசயும் பிணம் பிறங்க யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கள.06.1
அடுக்குபு ெபற்றிக் கிடந்த-இடித்து உரறி $கள.06.2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் $கள.06.3

ெபரு மைல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிந்தற்ேற அரு
மணிப் பூண் $கள.06.4
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா பின் இயல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
ெசம்பியன் $கள.06.5
ேவந்தைர அட்ட களத்து $கள.06.6
அஞ்சனக் குன்று
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அம உழக்கி $கள.07.1
இங்குலிகக் குன்ேறேபால் ேதான்றுேம-ெசங்கண் $கள.07.2
வr வரால் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.07.3
ெபாருநைர அட்ட களத்து $கள.07.4
யாைனேமல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநrதர ஆனாது $கள.08.1
கண் ேந கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கைண ெமய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும்
$கள.08.2
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குன்றில் குrஇஇனம் ேபான்றேவ $கள.08.3
பண் ஆ இடி முரசின் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.08.4
நண்ணாைர அட்ட களத்து $கள.08.5
ேமேலாைரக் கீ ேழா குறுகிக் குைறத்திட்ட $கள.09.1
கால் ஆேசாடு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழற் கால்
இருங்கடலுள் $கள.09.2
ந2லச் சுறாப் பிறழ்வ ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.09.3

ேநராைர அட்ட களத்து $கள.09.4
பல் கைண எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும் பாய்தலின்
ெசல்கலாது $கள.10.1
ஒல்கி உயங்கும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதவுல்
சிறப்பின் $கள.10.2
ெசவ்வல் அம் குன்றம்ேபால் ேதான்றும்-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.10.3
ெதவ்வைர அட்ட களத்து $கள.10.4
கழுமிய ஞாட்பினுள் ைமந்து இழந்தா இட்ட $கள.11.1
ஒழி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ஆடி ெதவுழில் மடிந்து $கள.11.2
கண் காணா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைதப்ப இழுெமன $கள.11.3
மங்குல் மைழயின் அதிரும்-அதிராப் ேபா ச் $கள.11.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) மால் அட்ட களத்து $கள.11.5
ஓவாக் கைண பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்கி
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கள.12.1
த2வாய்க் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) இழிதலால் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தைலப்
$கள.12.2
பூவல் அம் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) புயற்கு ஏற்ற ேபான்றனேவ $கள.12.3
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
கடாஅய் கடிது ஆகக் $கள.12.4
கூடாைர அட்ட களத்து $கள.12.5
நிைர கதி ந2ள் எஃகம் ந2ட்டி வயவ $கள.13.1
வைர புைர யானக் ைக நூற வைர ேமல் $கள.13.2
உரும் எறி பாம்பின் புரளும்-ெசரு ெமாய்ம்பின் $கள.13.3

ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ெபாருது அட்ட களத்து $கள.13.4
கவளம் ெகாள் யாைனயின் ைககள் துணிக்க $கள.14.1
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ெசாrதரு ைப ேபால் திவள் ஒளிய $கள.14.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
உமிழும்-புனல் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.14.3
ெகாங்கைர அட்ட களத்து $கள.14.4
ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குைட முருக்கி எவ்வாயும் $கள.15.1
புக்க வாய் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிணம் பிறங்க தச்சன் $கள.15.2
விைன படு பள்ளியின் ேதான்றுேம-ெசங் கண் $கள.15.3
சின மால் ெபாருத களத்து $கள.15.4
பரும இன மாக் கடவி ெதr மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) $கள.16.1
ஊக்கி எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரவத்தின் ஆ ப்பு
அஞ்சாக் $கள.16.2
குஞ்சரக் கும்பத்துப் பாய்வன குன்று இவரும் $கள.16.3
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
ேபான்ற-புனல் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.16.4
ேவந்தைர அட்ட களத்து $கள.16.5
ஆ ப்பு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாட்பினுள் ஆள்
ஆள் எதி த்து ஓடி $கள.17.1
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எறிதர வழ்தரும்
2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கள.17.2
கா த்திைகச் சாற்றில் கழி விளக்குப் ேபான்றனேவ $கள.17.3
ேபா க் ெகாடித் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.17.4

ஆ த்து_வி.எச்.(ஆ _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம அட்ட களத்து
$கள.17.5
நளிந்த கடலுள் திமில் திைரேபால் எங்கும் $கள.18.1
விளிந்தா பிணம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஈ க்கும்-ெதளிந்து $கள.18.2
தடற்று இலங்கு ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தைள அவிழ்
தா _ெப.(தா _ெப.) ேசஎய் $கள.18.3
உடற்றியா அட்ட களத்து $கள.18.4
இைட மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி $கள.19.1
கைடமணி காண்வரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கள.19.2
முக்ேகாட்ட ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எல்லாம்-ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.19.3
புக்கு அம அட்ட களத்து $கள.19.4
இரு சிறக ஈ க்கும் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) $கள.20.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பிணம்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் அதி வு
இலாச் $கள.20.2
சீ முழாப் பண் அைமப்பான் ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.20.3
ேநராைர அட்ட களத்து $கள.20.4
இைண ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா வத்து இங்க புண்
கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கள.21.1
கைண அைலக்கு ஒல்கிய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) துைண இலவாய் $கள.21.2

ெதவுல் வலியின் த2ர_குைற.எச்.(த2 _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துளங்கினவாய்
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கள.21.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கால் கவவு மைல ேபான்ற-ெசங் கண் $கள.21.4
சின மால் ெபாருத களத்து $கள.21.5
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைடக் கீ ழ் வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கள.22.1
ஆடு இயல் யாைனத் தடக் ைக ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கள.22.2
ஓடா மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) துணிப்ப துணிந்தைவ $கள.22.3
ேகாடு ெகாள் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மதிைய நக்கும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
ஒக்குேம $கள.22.4
பாடு ஆ இடி முரசின் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.22.5
கூடாைர அட்ட களத்து $கள.22.6
எற்றி வயவ எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கள.23.1
ெநய்த்ேதா ப் புனலுள் நிவந்த களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) $கள.23.2
ெசக்க ெகாள் வானில் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாண்மூப் ேபான்றனேவ
$கள.23.3
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகாடித்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ெசம்பியன் $கள.23.4
ெசற்றாைர அட்ட களத்து $கள.23.5
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மறவ _ெப.(மறவ _ெப.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திைசேதாறும் $கள.24.1

ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாறிப் புரள்பைவ
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எைனத்தும் $கள.24.2
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அம் ேதாட்டம் ெபரு வளி_ெப.(வளி_ெப.)
புக்கற்ேற $கள.24.3
கண் ஆ கமழ் ெதrயல் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.24.4
நண்ணாைர அட்ட களத்து $கள.24.5
மைல கலங்கப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைலேபால் நிைல ெகாள்ளாக் $கள.25.1
குஞ்சரம் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்குபு $கள.25.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) துைடப்பன ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.25.3
ேமவாைர அட்ட களத்து $கள.25.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும் ஓடி வயவ துணித்திட்ட
$கள.26.1
ைக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெசவிப் புன் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $கள.26.2
ஐ வாய் வய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசும்பு இவரும் $கள.26.3
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் உவணத்தின் ேதான்றும்-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.26.4
ெதவ்வைர அட்ட களத்து $கள.26.5
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேசற்றுள் ெசல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சீ றி
மிதித்தலால் $கள.27.1

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெதவுகுபு ஈண்டி நின்றைவ $கள.27.2
பூ ந2 வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மிடாப் ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.27.3
ேமவாைர அட்ட களத்து $கள.27.4
ஓடா மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) உருத்து மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெசருக்கி $கள.28.1
பீடுைட வாள பிணங்கிய ஞாட்பினுள் $கள.28.2
ேகடகத்ேதாடு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக் ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கள.28.3
இகலன் வாய்த் துற்றிய ேதாற்றம் அயலா க்குக் $கள.28.4
கண்ணாடி காண்பாrன் ேதான்றும்-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.28.5
நண்ணாைர அட்ட களத்து $கள.28.6
கடி காவில் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உற்று
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவடி பட்டு $கள.29.1
வற்று
2
வற்று
2
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இனம்ேபால் நால் திைசயும் $கள.29.2
ேகளி இழந்தா அலமருப-ெசங் கண் $கள.29.3
சின மால் ெபாருத களத்து $கள.29.4
மடங்க எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைல
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந2 ேபால்
$கள.30.1
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ஈ க்கும் $கள.30.2

மடங்கா மற ெமாய்ம்பின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) சின
மால் $கள.30.3
அடங்காைர அட்ட களத்து $கள.30.4
ஓடா மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பிளந்த_ெப.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கள.31.1
ேகாடு ஏந்து ெகால் களிற்றின் கும்பத்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஓைட $கள.31.2
மின்னுக் ெகாடியின் மிளிரும்-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.31.3
ஒன்னாைர அட்ட களத்து $கள.31.4
ைம இல் மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) என்னும் நல்லவள்
$கள.32.1
ெசய்யது ேபா த்தாள்ேபால் ெசவ்வந்தாள்-ெபாய்
த2 ந்த_ெப.எச்.(த2 _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கள.32.2
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) முரசின் ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ந2 நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.32.3
காய்ந்தாைர அட்ட களத்து $கள.32.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) உைடந்து புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கள.33.1
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) இைட இைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பிறழ்வனேபால் $கள.33.2
ஐது இலங்கு எஃகின் அவி ஒளி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாயினேவ $கள.33.3
ெகாய் சுவல் மாவின் ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ெசம்பியன்
$கள.33.4
ெதவ்வைர அட்ட களத்து $கள.33.5

இடrய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்த $கள.34.1
சுட இலங்கு எஃகம் எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசா ந்து
உக்க $கள.34.2
குட ெகாடு வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறு
நr கந்தில் $கள.34.3
ெதவுடெராடு ேகாள் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) புைரயும்-அட ைபம் பூண் $கள.34.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ெபாருது அட்ட களத்து $கள.34.5
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைரச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அrமாேனாடு
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர $கள.35.1
ஒல்கி உருமிற்கு உைடந்தற்றால்-மல்கிக் $கள.35.2
கைர ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.35.3
உைர சால் உடம்பிடி மூழ்க அரேசாடு $கள.35.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உவா வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
2
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
2
களத்து $கள.35.5
ஓஒ உவமன் உறழ்வு இன்றி ஒத்தேத $கள.36.1
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
கழுமலம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கள.36.2
மா உைதப்ப மாற்றா _ெப.(மாற்றா _ெப.) குைட எலாம் கீ ழ் ேமலாய் $கள.36.3
ஆ உைத காளாம்பி ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.36.4
ேமவாைர அட்ட களத்து $கள.36.5

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) பிணம் கான்ற ெநய்த்ேதா
முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கள.37.1
முத்துைடக் ேகாட்ட களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஈ ப்ப
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திைசயும் $கள.37.2
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) புண அம்பி ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.37.3
ெதவ்வைர அட்ட களத்து $கள.37.4
பருமப் பைண எருத்தின் பல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) புண்
கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கள.38.1
உரும் எறி பாம்பின் புரளும்-ெசரு ெமாய்ம்பின் $கள.38.2
ெபான் ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா பின் புைன கழற் கால்
ெசம்பியன் $கள.38.3
துன்னாைர அட்ட களத்து $கள.38.4
ைமந்து கால் யாத்து மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாட்பினுள் $கள.39.1
புய்ந்து கால் ேபாகிப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.)
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்குைட $கள.39.2
பஞ்சி ெபய் தாலேம ேபான்ற-புனல்
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.39.3
வஞ்சிக்ேகா அட்ட களத்து $கள.39.4
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நாஞ்சிலால் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
உழுவனேபால் $கள.40.1
எல்லாக் களிறும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச ந்த-பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கள.40.2
பைண முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ேபா த் தாைனச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) சின மால் $கள.40.3

கைண மாr_ெப.(மாr.) ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களத்து $கள.40.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இங்க வயவரால்
ஏறுண்டு $கள.41.1
கால் நிைல ெகாள்ளாக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசவி சாய்த்து $கள.41.2
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கூறும் மைற ேகட்ப ேபான்றேவ $கள.41.3
பாடு ஆ இடி முரசின் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கள.41.4
கூடாைர அட்ட களத்து $கள.41.5

