நனந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநமிெயாடு $முல்.001
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ெபாறித்த மா தாங்கு தடக் ைக $முல்.002
ந#$ ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிமி$ந்த_ெப.எச்.(நிமி$_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாஅல் ேபால $முல்.003
பாடு இமிழ் பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகி வலன்
ஏ$பு_வி.எச்.(ஏ$_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $முல்.004
ேகாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெசலவு எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $முல்.005
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு புன்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $முல்.006
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி மூதூ$ மருங்கில் ேபாகி $முல்.007
யாழ் இைச இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ$ப்ப_குைற.எச்.(ஆ$ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநல்ெலாடு $முல்.008
நாழி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
#
$முல்.009
அரும்பு அவிழ் அலr தூஉய் ைகெதாழுது $முல்.010
ெபரு முது ெபண்டி$_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ$_பட$.பன்.) விrச்சி நிற்ப $முல்.011
சிறு தாம்பு ெதாடுத்த பசைலக் கன்றின் $முல்.012
உறு துய$ அலமரல் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆய்மகள் $முல்.013
நடுங்கு சுவல் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயள்
ைகய $முல்.014

ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகாற் ேகாவல$_ெப.(ேகாவல$_ெப.) பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்த்தர $முல்.015
இன்ேன வருகுவ$ தாய$_ெப.(தாய$_ெப.) என்ேபாள் $முல்.016
நன்ன$ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி ேகட்டனம் அதனால் $முல்.017
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ேலா$_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ$_பட$.பன்.)
வாய்ப்புள் ெதவ்வ$ $முல்.018
முைன கவ$ந்து_வி.எச்.(கவ$_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைறய$ விைன
முடித்து $முல்.019
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தைலவ$ வாய்வது
ந#_பதி.ெப.(ந#_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $முல்.020
பருவரல் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கைள மாேயாய் என $முல்.021
காட்டவும் காட்டவும் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட$.ஒரு.)
கலுழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.022
பூப் ேபால் உண் கண் புலம்பு முத்து உைறப்ப $முல்.023
கான் யாறு தழ# இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகல்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புறவில் $முல்.024
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாறு பிடவெமாடு ைபம் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) எருக்கி
$முல்.025
ேவட்டுப் புைழ அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.) மாட்டி காட்ட $முல்.026
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) புrைச ஏமுற
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $முல்.027
படு ந#$ப் புணrயின் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடி
$முல்.028
உவைலக் கூைர ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதருவில் $முல்.029

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $முல்.030
ேதம் படு கவுள சிறு கண் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $முல்.031
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நிைலக் கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
கதி$ மிைடந்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $முல்.032
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) விைள இன் குளகு
உண்ணாது_எதி$.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி$.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) துைடத்து $முல்.033
அயில் நுைன மருப்பின் தம் ைகயிைடக் ெகாண்ெடன $முல்.034
கைவ முட் கருவியின் வடெமாழி
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $முல்.035
கல்லா இைளஞ$ கவளம் ைகப்ப $முல்.036
கல் ேதாய்த்து உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிவப்
பா$ப்பான் $முல்.037
முக் ேகால் அைசநிைல
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபா$ $முல்.038
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி $முல்.039
கூடம் குத்திக் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) வாங்கு இருக்ைக $முல்.040
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தைலக் குந்தம் குத்தி கிடுகு
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.041
வாங்கு வில் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) அரணம் ஆக $முல்.042
ேவறு பல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட நாப்பண் ேவறு ஓ$ $முல்.043
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காழ்க் கண்டம் ேகாலி அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ேந$பு $முல்.044

குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் சிறு புறத்து $முல்.045
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பிடி ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$முல்.046
விரவு வrக் கச்சின் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைகய$_ெப.(மங்ைகய$_ெப.) $முல்.047
ெநய் உமிழ் சுைரய$ ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திrக்
ெகாள #இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $முல்.048
ைக அைம விளக்கம் நந்துெதாறும் மாட்ட $முல்.049
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிழத்திய நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $முல்.050
அதிரல் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடு ெகாடிப் படாஅ$
$முல்.051
சித$ வரல் அைசவளிக்கு அைசவந்தாங்கு $முல்.052
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) முடித்துப் ேபா$த்த தூங்கல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
நைடப் $முல்.053
ெபரு மூதாள$ ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $முல்.054
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட$.ஒரு.) ெபாய்யா மாக்கள்
$முல்.055
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண் ைகய$
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $முல்.056

எறி ந#$ ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) ெவlஇய ெசல்ேவாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $முல்.057
குறு ந#$க் கன்னல் இைனத்து என்று இைசப்ப $முல்.058
மத்திைக வைளஇய மறிந்து வங்கு_ஏவ.(வ
#
ங்கு_வி.)
#
ெசறிவு உைட $முல்.059
ெமய்ப்ைப புக்க ெவரு வரும் ேதாற்றத்து $முல்.060
வலி புண$ யாக்ைக வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) யவன$ $முல்.061
புலித் ெதாட$ விட்ட புைன மாண் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல் $முல்.062
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கம் காட்டி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ஞாண்
$முல்.063
எழினி வாங்கிய ஈ$_ெப.அ.(ஈ$_ெப.அ.) அைறப் பள்ளியுள் $முல்.064
உடம்பின் உைரக்கும் உைரயா நாவின் $முல்.065
படம் புகு மிேலச்ச$ உைழய$ ஆக $முல்.066
மண்டு அம$ நைசெயாடு கண்பைட ெபறாஅது $முல்.067
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி எஃகம் பாய்தலின் புண்
கூ$ந்து_வி.எச்.(கூ$_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.068
பிடிக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
ேவழத்துப்_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.) $முல்.069
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பைதப்பன்ன பரூஉக் ைக துமிய $முல்.070
ேதம் பாய் கண்ணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம் திருத்தி $முல்.071
ேசாறு வாய்த்து ஒழிந்ேதா$_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ$_பட$.பன்.)
உள்ளியும் ேதால் துமிபு $முல்.072
ைவந் நுைனப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மூழ்கலின் ெசவி சாய்த்து $முல்.073
உண்ணாது_எதி$.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி$.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உயங்கும்
மா சிந்தித்தும் $முல்.074

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ஒற்றி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக $முல்.075
முடிெயாடு கடகம் ேச$த்தி ெநடிது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.076
பைகவ$ச் சுட்டிய பைட ெகாள் ேநான் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) $முல்.077
நைக தாழ் கண்ணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம் திருத்தி $முல்.078
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பனிக்கும் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.)
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) $முல்.079
இன் துயில் வதியுநன்
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட$.ஒரு.) துய$
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.080
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த நிைற தபு_வி.(தபு_வி.) புலம்ெபாடு
$முல்.081
ந#டு நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதற்றியும் ஓடு
வைள திருத்தியும் $முல்.082
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெகாண்டும் ஒய்ெயன உயி$த்தும் $முல்.083
ஏ உறு மஞ்ைஞயின் நடுங்கி இைழ
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $முல்.084
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விளக்கில் பரூஉச் சுட$ அழல $முல்.085
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயrய எழு நிைல மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $முல்.086
முடங்கு இைறச் ெசாrதரும் மாத் திரள் அருவி $முல்.087
இன் பல் இமிழ் இைச ஓ$ப்பனள் கிடந்ேதாள் $முல்.088

அஞ்ெசவி நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆலின
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பிற$_ெப.(பிற$_ெப.)
$முல்.089
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) புலம்
கவ$ந்த_ெப.எச்.(கவ$_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈண்டு
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனெயாடு $முல்.090
விசயம் ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உயr வலன்
ஏ$பு_வி.எச்.(ஏ$_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $முல்.091
வயிரும் வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆ$ப்ப_குைற.எச்.(ஆ$ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயிர $முல்.092
ெசறி இைலக் காயா அஞ்சனம் மலர_குைற.எச்.(மல$_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$முல்.093
முறி இண$க் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான்
கால $முல்.094
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) குவி முைக அங்ைக
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $முல்.095
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ$
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $முல்.096
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) நந்திய ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிலப் ெபரு வழி
$முல்.097
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) வாய்த்த வாங்கு கதி$ வரகின் $முல்.098
திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைலெயாடு மட மான்
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $முல்.099
எதி$ ெசல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திங்களில்
$முல்.100

முதி$ காய் வள்ளிஅம் காடு_ெப.(காடு_ெப.) பிறக்கு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $முல்.101
துைன பr துரக்கும் ெசலவின$ $முல்.102
விைன விளங்கு ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத$
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேவ $முல்.103
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி வள$ ஆச்சி
வால் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $முல்.த.பா.1.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கம் இனிப்
ெபறுவது என்றுெகால் $முல்.த.பா.1.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சி
கனி விளவின் காய் உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$முல்.த.பா.1.3
குன்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல $முல்.த.பா.1.4
புைனயும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பைடப் ெபாங்கு உைள மான்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத$ $முல்.த.பா.2.1
துைனயும் துைனபைடத் துன்னா$ முைனயுள் $முல்.த.பா.2.2.
அடல் முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அவ$_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ$_பட$.பன்.) வாராமுன்னம்
$முல்.த.ப.2.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) கா$
$முல்.த.ப.2.4

