பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உள்ளி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrயா
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதrய $ஐந்.ஐம்.00.1
வண் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) மாறன் ெபாைறயன் புணத்து
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.00.2
ஐந்திைண ஐம்பதும் ஆவத்தின் ஓதாதா $ஐந்.ஐம்.00.3
ெசந்தமிழ் ேசராதவ $ஐந்.ஐம்.00.4

மல்லக் கடந்தான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபான்று இருண்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.01.1
ெசல்வக் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அமந்தான் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மின்னி
நல்லாய் $ஐந்.ஐம்.01.2
இயங்கு எயில் எய்தவன் தா_ெப.(தா_ெப.)
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈேதா $ஐந்.ஐம்.01.3
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலன் ஏரும் கா
$ஐந்.ஐம்.01.4
அணி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அகவ
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.02.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மா மைலேமல் தாழ்ந்து பணிெமாழி
$ஐந்.ஐம்.02.2
கா ந;ைம ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலி
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) காண்ெதவுறும் $ஐந்.ஐம்.02.3
பீ ந;ைம
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.02.4
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன $ஐந்.ஐம்.03.1

ெகாைலப் பைட சாலப் பரப்பிய முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $ஐந்.ஐம்.03.2
முைக ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லினாய்
இல்ைலேயா மற்று $ஐந்.ஐம்.03.3
நம ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டுள்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கா $ஐந்.ஐம்.03.4
உள்ளாெகால் காதல-ஒண்ெதவுடி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.04.1
வள் வா முரசின் குரல்ேபால்
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரறி $ஐந்.ஐம்.04.2
நல்லா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பணிெமாழிையக்
$ஐந்.ஐம்.04.3
ெகால்வாங்குக் கூந்தது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கா $ஐந்.ஐம்.04.4
ேகாடு உய ேதாற்ற மைலேமல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகாண்மூக்
$ஐந்.ஐம்.05.1
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
பிணங்கி ஓடி $ஐந்.ஐம்.05.2
வளி_ெப.(வளி_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) காண்ேதாறும் $ஐந்.ஐம்.05.3
துளி கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்தரும்
;
கண்
$ஐந்.ஐம்.05.4
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல ஊதி
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $ஐந்.ஐம்.06.1
ெசல்சாவு உைடயாக்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று $ஐந்.ஐம்.06.2

யாரும் இல் ெநஞ்சிேனம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைறேவைம $ஐந்.ஐம்.06.3
ஈரும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.06.4
ேதேரான் மைல மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசக்க ெகாள் புன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ஐந்.ஐம்.07.1
ஊ ஆன்பின் ஆயன் உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீ சால் $ஐந்.ஐம்.07.2
சிறு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஓைச ெசறிெதவுடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.07.3
எறிவது ேபாலும் எனக்கு $ஐந்.ஐம்.07.4
ப்rந்தவ_வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ேமனிேபால் புல்ெலன்ற வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) $ஐந்.ஐம்.08.1
ெபாருந்தின ேமனிேபால் ெபாற்ப திருந்திழாய் $ஐந்.ஐம்.08.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெபாழியவும் வாராெகால் இன்னாத $ஐந்.ஐம்.08.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்றா $ஐந்.ஐம்.08.4
வருவ-வயங்கிழாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண் ந;
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.09.1
உருகி உடன்று அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா
ெதrதிேயல் $ஐந்.ஐம்.09.2
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அவிழ் அரும்பு ஈன்றன $ஐந்.ஐம்.09.3
வம்ப மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உரறக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.09.4

நூல் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாக ேத
ெநாவ்விதாச் ெசன்ற;க $ஐந்.ஐம்.10.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.10.2
கற்புத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வழ்த்து_ஏவ.(வ
;
ழ்த்து_வி.)
;
கவுள் மிைசக் ைக
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.10.3
நிற்பாள் நிைல உணகம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $ஐந்.ஐம்.10.4
ெபான் இண ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) கவினிய பூம் ெபாழிலுள்
$ஐந்.ஐம்.11.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமன்முைலயாய் $ஐந்.ஐம்.11.2
ேபாயின சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புனத்து மைறயினால் $ஐந்.ஐம்.11.3
ஏயின இன்றி இனிது $ஐந்.ஐம்.11.4
மால் வைர ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வணங்கு
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.12.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) இயற்ைக ஒழிந்ேதம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தூ
அருவி $ஐந்.ஐம்.12.2
பூக் கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் ெபான் விைளயும் $ஐந்.ஐம்.12.3
பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எம்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.12.4
கானக நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கலவான் என்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என்று $ஐந்.ஐம்.13.1
மான் அம கண்ணாய் மயங்கல் ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) நானம் $ஐந்.ஐம்.13.2

கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழியும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைலேமல் வால் அருவி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.13.3
புலம்பும் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நில்லா
$ஐந்.ஐம்.13.4
புைன பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ெபான் அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.14.1
திைன காத்து இருந்ேதம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆக விைன வாய்த்து
$ஐந்.ஐம்.14.2
மா வினவுவா ேபால வந்தவ நம்மாட்டுத் $ஐந்.ஐம்.14.3
தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு $ஐந்.ஐம்.14.4
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல ெவற்பிைட
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.15.1
மாந் தளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வியப்ப மற்று ஆங்கு எைனத்தும்
$ஐந்.ஐம்.15.2
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருவி ஆடிேனம் ஆக
பணிெமாழிக்குச் $ஐந்.ஐம்.15.3
ேசந்தனவாம் ேசயrக் கண்தாம் $ஐந்.ஐம்.15.4
ெகாடு வr ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) பிைழத்து ேகாட்பட்டு $ஐந்.ஐம்.16.1
மடி ெசவி ேவழம்-இrஇ அடி ஓைச $ஐந்.ஐம்.16.2
அஞ்சி ஒதுங்கும் அத உள்ளி ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.16.3
துஞ்சா சுடத்ெதவுடி கண் $ஐந்.ஐம்.16.4
மஞ்சு இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வள
மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $ஐந்.ஐம்.17.1

எஞ்சாது ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.)
என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அஞ்சி
$ஐந்.ஐம்.17.2
திரு ஒடுங்கும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ேதம்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) $ஐந்.ஐம்.17.3
உரு ஒடுங்கும் உள் உருகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.ஐம்.17.4
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எமதாம்
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈங் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.18.1
மறந்தும் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) இனமும் வாரா கறங்கு அருவி $ஐந்.ஐம்.18.2
மா மைல நாட மட ெமாழிதன் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐந்.ஐம்.18.3
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) மறவல் ெநஞ்சத்துக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.18.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட ந;ள்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) துைணயா $ஐந்.ஐம்.19.1
கடு விைச வால் அருவி ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடு
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.19.2
இன்னா அத வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஈங்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதராள் $ஐந்.ஐம்.19.3
என்னாவாள் என்னும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $ஐந்.ஐம்.19.4
ெவறி கமழ் ெவற்பன் என் ெமய்ந் ந;ைம ெகாண்டது $ஐந்.ஐம்.20.1
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) மற்று
அன்ேனா அணங்கு அணங்கிற்று என்று $ஐந்.ஐம்.20.2
மறி ஈத்து உதிரம் தூய் ேவலன்-தrஇ $ஐந்.ஐம்.20.3
ெவறிேயாடு அலம்வரும் யாய் $ஐந்.ஐம்.20.4

ெகாண்டுழிப் பண்டம் விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஒrஇக் ெகாற்ேசr $ஐந்.ஐம்.21.1
நுண் துைளத் துன்னூசி விற்பாrன் ஒன்றானும் $ஐந்.ஐம்.21.2
ேவறு அல்ைல பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) வாய்ெமாழிையத் $ஐந்.ஐம்.21.3
ேதற எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைரப்பாய்
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $ஐந்.ஐம்.21.4
ேபாது ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரற்குத் $ஐந்.ஐம்.22.1
தூதாய்த் திrதரும் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகேன ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ஐந்.ஐம்.22.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அயந்து எம் இல்லுள் என்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $ஐந்.ஐம்.22.3
ெநறி அதுகாண் எங்ைகய இற்கு $ஐந்.ஐம்.22.4
யாண_ெப.(யாண_ெப.) அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
அருளுதல் $ஐந்.ஐம்.23.1
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்க ேவண்டுேமா மாண
$ஐந்.ஐம்.23.2
அறிவது அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) அறிவினா
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $ஐந்.ஐம்.23.3
ெநறிேய உைரயாேதா மற்று $ஐந்.ஐம்.23.4
ேகாலச் சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ஐந்.ஐம்.24.1
ந;லத்துப் புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு ேமல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.24.2

சாதற்குச் சந்தனச் சாந்து ஆயிேனம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.24.3
காரத்தின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) என்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.24.4
அழல் அவிழ் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.25.1
விைழதகு மாபம் உறும் ேநாய்-விைழயின் $ஐந்.ஐம்.25.2
குழலும் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) என் பாலகன் கூறும் $ஐந்.ஐம்.25.3
மழைல வாய்க் கட்டுைரயால் $ஐந்.ஐம்.25.4
ெபய் வைளக் ைகயாய் ெபரு நைக ஆகின்ேற $ஐந்.ஐம்.26.1
ெசய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
விழவு இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.26.2
ைக புைன ேத ஏறிச் ெசல்வாைனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $ஐந்.ஐம்.26.3
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட உற்றவாறு $ஐந்.ஐம்.26.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரற் புலக்கும் தைகயேமா
$ஐந்.ஐம்.27.1
நுண் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ேபால நுணங்கிய ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.27.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மரல் ேபால நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திrந்து
ேவறாய $ஐந்.ஐம்.27.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைடேயம் மற்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$ஐந்.ஐம்.27.4

ஒல்ெலன்று
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரற்கு $ஐந்.ஐம்.28.1
வல்ெலன்றது என் ெநஞ்சம்-வாள்கண்ணாய் நில் என்னாது $ஐந்.ஐம்.28.2
ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் $ஐந்.ஐம்.28.3
ேநாக்கான் ேத ஊந்தது கண்டு $ஐந்.ஐம்.28.4
ஒல்ெலன் ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மாபம் $ஐந்.ஐம்.29.1
புல்ேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ேபன் புைனயிைழயாய் புல்ேலன்
$ஐந்.ஐம்.29.2
எனக்கு ஓ குறிப்பும் உைடேயேனா ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.29.3
தனக்கு ஏவல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுேவன்
$ஐந்.ஐம்.29.4
குளிரும் பருவத்ேதஆயினும் ெதன்றல் $ஐந்.ஐம்.30.1
வளி_ெப.(வளி_ெப.) எறியின் ெமய்யிற்கு இனிதாம் ஒளியிழாய் $ஐந்.ஐம்.30.2
ஊடி இருப்பினும் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ஐந்.ஐம்.30.3
கூடல் இனிது ஆம் எனக்கு $ஐந்.ஐம்.30.4
உதிரம் துவrய ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) உகிேபால் $ஐந்.ஐம்.31.1
எதிr முருக்கு அரும்ப ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா
ந;ங்க_குைற.எச்.(ந;ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதிருநக்கு $ஐந்.ஐம்.31.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இளேவனில் காண்ெதவுறும் $ஐந்.ஐம்.31.3
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழியும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $ஐந்.ஐம்.31.4

விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விளங்கிழாய்
ெசல்வாேரா அல்ல $ஐந்.ஐம்.32.1
அழல் பட்டு அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிடிைய
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $ஐந்.ஐம்.32.2
கல் சுைனச் ேசற்றிைடச் சின்ன ;ைரக் ைகயால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.32.3
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஒழுக்கும் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.32.4
பாைவயும் பந்தும் பவளவாய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிளியும்
$ஐந்.ஐம்.33.1
ஆயமும் ஒன்றும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நிைனயாள் பால்
ேபாலும் $ஐந்.ஐம்.33.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியினாள்
ெசல்லும்ெகால் காதலன்பின் $ஐந்.ஐம்.33.3
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதி ெதறூஉம்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) $ஐந்.ஐம்.33.4
ேகாட்டு அைம வல் வில் ெகாைல பிrயா வன்கண்ண $ஐந்.ஐம்.34.1
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அைலக்கும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) பல
ந;ந்தி_வி.எச்.(ந;ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.34.2
ேவட்ட முைனவயின் ேசறிேரா-ஐய ந; $ஐந்.ஐம்.34.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் மாதைர ந;த்து $ஐந்.ஐம்.34.4
ெகாடு வில் எயின_ெப.(எயின்_ெப.+அ_பட.பன்.) தம் ெகால் பைடயால்
வழ்த்த
;
$ஐந்.ஐம்.35.1
தடி நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) மாந்திய ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) நடுகல் $ஐந்.ஐம்.35.2
விr நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கண்படுக்கும் ெவங் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்ப
$ஐந்.ஐம்.35.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்தா ேபாய சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.35.4

கடிது ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ேதைர ந;
ஆம் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.ஐம்.36.1
பிடிேயாடு ஒருங்கு ஓடி தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பிணங்கி
வழும்_ெப.எச்.(வ
;
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
;
$ஐந்.ஐம்.36.2
ெவடி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவங்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேசவாெகால் நல்லாய் $ஐந்.ஐம்.36.3
ெதவுடி ஓடி வழத்
;
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.ஐம்.36.4
ேதாழிய சூழத் துைற முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ஆடுங்கால் $ஐந்.ஐம்.37.1
வழ்பவள்
;
ேபாலத் தளரும் கால் தாழாது $ஐந்.ஐம்.37.2
கல் அத அத்தத்ைதக் காதலன்பின் ேபாதல் $ஐந்.ஐம்.37.3
வல்லேவா மாத_ெப.(மாத_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $ஐந்.ஐம்.37.4
சுைன வாய்ச் சிறு ந;ைர எய்தாது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.38.1
பிைண மான் இனிது உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கைலமா
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ஐந்.ஐம்.38.2
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) என்ப காதல_ெப.(காதல_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.38.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) படந்த ெநறி $ஐந்.ஐம்.38.4
மடைவகாண் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
மாண் ெபாருள்மாட்டு ஓட $ஐந்.ஐம்.39.1
புைடெபய ேபாழ்தத்தும் ஆற்றாள் பட
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.39.2
விம்மி உயிக்கும் விளங்கிைழயாள் ஆற்றுேமா $ஐந்.ஐம்.39.3

நம்மின் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஐந்.ஐம்.39.4
இன்று அல்கல் ஈம் பைடயுள் ஈங்ேகாைத ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணயா
$ஐந்.ஐம்.40.1
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) வதிந்தைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) நாைள நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$ஐந்.ஐம்.40.2
குன்று அத அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தமியமாய் $ஐந்.ஐம்.40.3
என்ெகாேலா
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.40.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடற் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) பிrய புலம்பு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.41.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய்
நண்பு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.41.2
ேசவலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருகில் ேசக்குமால் என் ெகாேலா
$ஐந்.ஐம்.41.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அன்றில் புலம்பு $ஐந்.ஐம்.41.4
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அலவ குைற
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இரப்ேபம் $ஐந்.ஐம்.42.1
ஒடுங்கா ஒலி கடற் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேத $ஐந்.ஐம்.42.2
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழிைய எம் கண் ஆரக்
காண $ஐந்.ஐம்.42.3
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைதயாதி
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $ஐந்.ஐம்.42.4

ெபாrப் புறப் பல்லிச் சிைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $ஐந்.ஐம்.43.1
வrப் புற வா மணல்ேமல் ஏறி ெதrப்புறத் $ஐந்.ஐம்.43.2
தாழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
நல்குேமல் $ஐந்.ஐம்.43.3
ஆழியால் காணாேமா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $ஐந்.ஐம்.43.4
ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குளி பூம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.44.1
உண்கண் சிவப்ப அழுேதன் ஒளி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.44.2
கண்டு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
யாது என்ன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $ஐந்.ஐம்.44.3
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) சிைதத்தது என்ேறன் $ஐந்.ஐம்.44.4
ஈந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழிலுள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழித்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.45.1
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ெசறி வைளத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பற்றித் ெதளித்தைம $ஐந்.ஐம்.45.2
மாந் தளி ேமனியாய் மன்ற விடுவனேவா $ஐந்.ஐம்.45.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழிலுள்
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $ஐந்.ஐம்.45.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெதவுகுத்த ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.46.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மடவா தம் வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) விளக்கு
அயரும் $ஐந்.ஐம்.46.2

கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ேசப்ப தகுவேதா என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.46.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேதாற்பித்தல்
ந;_பதி.ெப.(ந;_முன்.ஒரு.) $ஐந்.ஐம்.46.4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) நுண்
வைல_ெப.(வைல_ெப.) வசி
; $ஐந்.ஐம்.47.1
ஒருங்குடன் தன்ைனமா தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $ஐந்.ஐம்.47.2
உணங்கல் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பும் ஒளி இைழ மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.47.3
அணங்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்ற
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐந்.ஐம்.47.4
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) இடு மணல்ேமல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) தர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.48.1
நித்திலம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கும் ந;ள்
கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $ஐந்.ஐம்.48.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மிகு புகழ் தாங்குபேவா தற் ேசந்தா $ஐந்.ஐம்.48.3
ஒற்கம் கைடப்பிடியாதா $ஐந்.ஐம்.48.4
ெகாடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) தாைழக் கூம்பு
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூ $ஐந்.ஐம்.49.1
இைடயுள் இழுது ஒப்பத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புைட எலாம்
$ஐந்.ஐம்.49.2
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதளி

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.)
$ஐந்.ஐம்.49.3
ெசய்தான் ெதளியாக் குறி $ஐந்.ஐம்.49.4
அணி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) ேதப் பrமாப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.50.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவம் என்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்ேதன் கனி
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.ஐம்.50.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அரவம் ேகட்டுப் ெபயந்ேதன் ஒளியிழாய் $ஐந்.ஐம்.50.3
உள் உருகு ெநஞ்சிேனன் ஆய் $ஐந்.ஐம்.50.4

