எண்ணும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இனிேத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
முடித்து எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ஐந்.எழு.00.1
நண்ணும் கைல அைனத்தும் நல்குமால்-கண்ணுதலின் $ஐந்.எழு.00.2
முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ேச&
$ஐந்.எழு.00.3
கண்டத்தான் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $ஐந்.எழு.க்00.4
அவைர ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
$ஐந்.எழு.01.1
கவr மட மா கதூ உம் பட& சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ஐந்.எழு.01.2
கானக நாட மறவல் வயங்கிைழக்கு $ஐந்.எழு.01.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைண $ஐந்.எழு.01.4
ெகால்ைலப் புனத்த அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சுமந்து கல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.02.1
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய $ஐந்.எழு.02.2
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) உைடயன்
என்பதனால் ந=ப்பினும் $ஐந்.எழு.02.3
வாடல் மறந்தன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ஐந்.எழு.02.4
இைல அட& தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குளவி ேவய்ந்த ெபாதும்பில்
$ஐந்.எழு.03.1
குைலயுைடக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும்
$ஐந்.எழு.03.2
வைரயக நாடனும் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட&.ஒரு.) மற்று
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐந்.எழு.03.3

அைலயும் அைல ேபாயிற்று இன்று $ஐந்.எழு.03.4
மன்றப் பலவின் சுைள விைள த=ம்_ெப.அ.(த=ம்_ெப.அ.) பழம் $ஐந்.எழு.04.1
உண்டு உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்தி
முைல_ெப.(முைல_ெப.) வருட கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
அம&ந்து_வி.எச்.(அம&_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.04.2
ஆமா சுரக்கும் அணி மைல நாடைன $ஐந்.எழு.04.3
யாமாப் பிrவது இலம் $ஐந்.எழு.04.4
சான்றவ& ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) சிைதவு இன்றாய்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.05.1
வலி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பின்னும் பயக்கும்
ெமலிவு இல் $ஐந்.எழு.05.2
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) திகழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$ஐந்.எழு.05.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $ஐந்.எழு.05.4
ெபான் இண& ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நளி&
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ஐந்.எழு.06.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாட மறவல் வயங்கிைழக்கு $ஐந்.எழு.06.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அலது இல்ைலயால் ஈயாேயா கண்ேணாட்டத்து
$ஐந்.எழு.06.3
இன் உயி& தாங்கும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $ஐந்.எழு.06.4
காய்ந்த=யல் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இேவளா
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட&.ஒரு.)
$ஐந்.எழு.07.1

ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ந=& இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கான்
யாற்றுள் $ஐந்.எழு.07.2
ேதம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருவி குைடந்து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.07.3
தாம் சிவப்பு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட&.பன்.) கண்
$ஐந்.எழு.07.4
ெவறி கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுைனத் ெதண்ண&= துளும்ப $ஐந்.எழு.08.1
கறி வள& ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மா நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கனி
வழும்_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
=
$ஐந்.எழு.08.2
ெவறி கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நாட
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ $ஐந்.எழு.08.3
அறிவின்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) $ஐந்.எழு.08.4
மன்றத் துறுகல் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் முசு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.09.1
குன்றக நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) ெதளித்த ெதளிவிைன
$ஐந்.எழு.09.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று ேதறித் ெதளிந்ேதன் தைலயளி $ஐந்.எழு.09.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மற்று ஒன்றும் அைனத்து $ஐந்.எழு.09.4
பிைரசம் ெகாள வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
த=ம்_ெப.அ.(த=ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இறாஅல் $ஐந்.எழு.10.1
மைரயான் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) குளம்பின் துைகக்கும் $ஐந்.எழு.10.2
வைரயக நாட வைரயாய் வrன் எம் $ஐந்.எழு.10.3

நிைரெதவுடி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட&.ஒரு.) $ஐந்.எழு.10.4
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கr
புனக் ெகால்ைலயுள் $ஐந்.எழு.11.1
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) முது காய் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.)
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் $ஐந்.எழு.11.2
தாழ் அருவி நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) ெதளி ெகாடுத்தான்
என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ஐந்.எழு.11.3
ேந&வைள ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஊன்று ேகால் $ஐந்.எழு.11.4
ெபருங்ைக இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) மாந்தி $ஐந்.எழு.12.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் மராம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பாசைடத்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.12.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி& ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$ஐந்.எழு.12.3
ெபாருந்தினா&க்கு ஏமாப்பு
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.12.4
வா& குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) வைள வாய்க்
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.13.1
ந=ரால் ெதளி திகழ் கான் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.)
ேகண்ைமேய $ஐந்.எழு.13.2
ஆ&வத்தின் ஆர_குைற.எச்.(ஆ&_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயங்கிேனன்
ேவலனும் $ஐந்.எழு.13.3
ஈர வலித்தான் மறி $ஐந்.எழு.13.4

குைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடேயன்மன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நிைற
இல்லா $ஐந்.எழு.14.1
மன்னுயி&க்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் இன்ேன $ஐந்.எழு.14.2
அரா வழங்கு ந=ள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நாடைன
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இல் $ஐந்.எழு.14.3
இரா_ெப.(இரா_ெப.) வாரல் என்பது உைர $ஐந்.எழு.14.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி&ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கரந்த ேபாழ்தினால் $ஐந்.எழு.15.1
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இமிர_குைற.எச்.(இமி&_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.15.2
காேராடு அலமரும் கா& வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) காண்ெதவுறும் $ஐந்.எழு.15.3
ந=ேராடு அலமரும் கண் $ஐந்.எழு.15.4
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாளி ந=த்தாேரா
வாரா&_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ&_பட&.பன்.) $ஐந்.எழு.16.1
மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அகவ
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.16.2
மின்ேனாடு வந்தது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன $ஐந்.எழு.16.3
என் ஆதி என்பாரும் இல் $ஐந்.எழு.16.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
துடுப்பு எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா& எதிr $ஐந்.எழு.17.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய& வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரும்
உரற்ற திண்ணிதின் $ஐந்.எழு.17.2

புல்லுந& இல்லா& நடுங்க சிறு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ஐந்.எழு.17.3
ெகால்லுந& ேபால வரும் $ஐந்.எழு.17.4
கதழ் உைற வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இதழகத்துத் $ஐந்.எழு.18.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) இண&க் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) எr வள&ப்ப
பாஅய் $ஐந்.எழு.18.2
இடிப்பது ேபாலும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.18.3
துடிப்பது ேபாலும் உயி& $ஐந்.எழு.18.4
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) விருப்புற்று அகவி புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ஐந்.எழு.19.1
பீலி பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆல சூலி $ஐந்.எழு.19.2
விrகுவது ேபாலும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கா& அதிர ஆவி $ஐந்.எழு.19.3
உருகுவது ேபாலும் எனக்கு $ஐந்.எழு.19.4
இனத்த அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கைல
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புனத்த $ஐந்.எழு.20.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
தளி&ப்ப இடி மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.20.2
யானும் அவரும் வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிறு
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ஐந்.எழு.20.3
தானும் புயலும் வரும் $ஐந்.எழு.20.4
காrைக வாடத் துறந்தாரும் வாராமுன் $ஐந்.எழு.21.1
கா&க் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஈன காேராடு $ஐந்.எழு.21.2

உடன்பட்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
மாைலக்ேகா எம்மின் $ஐந்.எழு.21.3
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) பட்டு வாழ்கிற்பா& இல் $ஐந்.எழு.21.4
ெகான்ைறக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஊதிக் ேகாவல&_ெப.(ேகாவல&_ெப.) பின்
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.22.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அம& ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) புகுதர இன்று $ஐந்.எழு.22.2
வழங்கிய
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண $ஐந்.எழு.22.3
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வில் ேகாலிற்று
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $ஐந்.எழு.22.4
ேதைரத் தழங்குரல் தா&_ெப.(தா&_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய் அதி&ப்ப
$ஐந்.எழு.23.1
ஆ& கலி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதவுடங்கி கா& ெகாள
$ஐந்.எழு.23.2
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவா&ெகால் காதல&_ெப.(காதல&_ெப.) $ஐந்.எழு.23.3
ஒன்றாலும் நில்லா வைள $ஐந்.எழு.23.4
கல் ஏ& புறவில் கவினி புதல்மிைச $ஐந்.எழு.24.1
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) தளெவாடு ேபாது
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எல்லி $ஐந்.எழு.24.2
அைலவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் $ஐந்.எழு.24.3
முைல_ெப.(முைல_ெப.) வற்று விட்டன்று ந=& $ஐந்.எழு.24.4
கா&ப்புைடப் பாண்டில் கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ஐந்.எழு.27.1

ஆ&ப்ெபாடு இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி&ந்து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந=&த்து அன்றி $ஐந்.எழு.27.2
ஒன்றாது அைலக்கும் சிறு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மால்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.27.3
நின்றாக நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட&.ஒரு.) ந=& $ஐந்.எழு.27.4
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அைல வான்_ெப.(வான்_ெப.)
படைல_ெப.(படைல_ெப.) சூடிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
ஆ&ப்ப_குைற.எச்.(ஆ&ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.28.1
ஆயன் புகுதரும் ேபாழ்தினான் ஆயிழாய் $ஐந்.எழு.28.2
என்ெனாடு பட்ட வைக $ஐந்.எழு.28.4
எழுத்துைடக் கல் நிைரக்க வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) விழுத் ெதவுைட
$ஐந்.எழு.29.1
அம் மாறு அைலக்கும் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் மாப் $ஐந்.எழு.29.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தகு தாளாண்ைமக்கு ஏற்க
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $ஐந்.எழு.29.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ&_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ&_பட&.பன்.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அவா $ஐந்.எழு.29.4
வில் உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்பா& கடுகி அத&
அைலக்கும் $ஐந்.எழு.30.1
கல் சூழ் பதுக்ைக ஆ& அத்தத்து இறப்பா&ெகால் $ஐந்.எழு.30.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) கண்ேணாட்டம் இன்றி
ெபாருட்கு இவ&ந்து $ஐந்.எழு.30.3
நில்லாத உள்ளத்தவ& $ஐந்.எழு.30.4
ேபழ் வாய் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) குஞ்சரம் ேகாள்
பிைழத்துப் $ஐந்.எழு.31.1

பாழ் ஊ&ப் ெபாதியில் புகாப்
பா&க்கும்_ெப.எச்.(பா&_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ&
இைட $ஐந்.எழு.31.2
சூழாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நைசக்கண்
ெசன்ேறா&_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ&_பட&.பன்.) அருள்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.31.3
வாழ்திேயா மற்று என் உயி& $ஐந்.எழு.31.4
ந=& இல் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆமான்_இனம் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.32.1
ஆ& இைட அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) இறப்ப&ெகால் ஆயிழாய் $ஐந்.எழு.32.2
நாணிைன ந=க்கி_வி.எச்.(ந=க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயிேராடு உடன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.32.3
காண புண&ப்பதுெகால் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $ஐந்.எழு.32.4
ெபாறி கிள& ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) வr மரல் குத்த $ஐந்.எழு.33.1
ெநறி தூ& அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உன்னி அறிவிட்டு $ஐந்.எழு.33.2
அல& ெமாழிச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அக நாட்ட $ஐந்.எழு.33.3
வலன் உய&ந்து_வி.எச்.(உய&_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைல
$ஐந்.எழு.33.4
பீ& இவ&_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ&_பட&.பன்.) கூைர மறு மைனச்
ேச&ந்து_வி.எச்.(ேச&_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கி $ஐந்.எழு.34.1
கூ& உகி&_ெப.(உகி&_ெப.) எண்கின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கிைள
கண்படுக்கும் $ஐந்.எழு.34.2

ந=& இல் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) முன்னி
அறியா&ெகால் $ஐந்.எழு.34.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல் ெநஞ்சினவ& $ஐந்.எழு.34.4
சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ்
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $ஐந்.எழு.35.1
ஊ& ெகழு ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) இதெலாடு ேபா& திைளக்கும் $ஐந்.எழு.35.2
ேதெராடு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெதருள்
இலா&_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ&_பட&.பன்.) ெசல்வா&ெகால் $ஐந்.எழு.35.3
ஊ& இடு கவ்ைவ ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.35.4
முள்ளுைட மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) பிணங்கிய சூழ்
படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) $ஐந்.எழு.36.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெவருகு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குட்டிக்கு இைர
பா&க்கும்_ெப.எச்.(பா&_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.36.2
கள்ள& வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) என்ப& காதல&_ெப.(காதல&_ெப.) $ஐந்.எழு.36.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பட&ந்த ெநறி $ஐந்.எழு.36.4
ெபாr புற ஓைமப் புக&_ெப.(புக&_ெப.) படு ந=ழல் $ஐந்.எழு.37.1
வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பிடிேயாடு
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.37.2
எr மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெசலவு உைரப்ப நில்லா
$ஐந்.எழு.37.3
அr மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உண்கண்ணுள் ந=& $ஐந்.எழு.37.4
ேகாள் வல்.... வய மாக்
குழுமும்_ெப.எச்.(குழுமு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.38.1

தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வ பதுக்ைகய
=
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) இறந்தா&ெகால்
$ஐந்.எழு.38.2
ஆள்விைனயின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உணரா $ஐந்.எழு.38.3
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெகாள் ெமாய்ம்பினவ& $ஐந்.எழு.38.4
ெகாடுவr பாயத் துைண இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அஞ்சி $ஐந்.எழு.39.1
கடு உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) பாைறக் கடவு ெதவுட்டும் $ஐந்.எழு.39.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) இறப்ப&ெகால் ேகாள்
மாப் $ஐந்.எழு.39.3
படு பைக
பா&க்கும்_ெப.எச்.(பா&_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $ஐந்.எழு.39.4
மன்ற முது மரத்து ஆந்ைத குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.40.1
குன்றகம் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குறும்பு
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்றவ&_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ&_பட&.பன்.)
$ஐந்.எழு.40.2
உள்ளிய தன்ைமய& ேபாலும்-அடுத்து அடுத்து $ஐந்.எழு.40.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) தும்மல் வரும் $ஐந்.எழு.40.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆடும் கனவும் திருந்தின
$ஐந்.எழு.41.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இறந்தாைர யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நிைனப்ப
$ஐந்.எழு.41.2
வங்கிய
=
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவினிப் பிணி
த=ர_குைற.எச்.(த=&_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.41.3

பாங்கத்துப் பல்லி படும் $ஐந்.எழு.41.4
ஒல்ேலாம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பேவா $ஐந்.எழு.42.1
கல் இவ&_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ&_பட&.பன்.) அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அr ெபய்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிப்பக் $ஐந்.எழு.42.2
ெகால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்னான்பின் ெசல்லும்ெகால் என்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $ஐந்.எழு.42.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேசப்ப
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.42.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உைடயன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாறி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐந்.எழு.43.1
ேமற்றுச் சிறு தாய காய்வு அஞ்சி ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) உருவிக்
$ஐந்.எழு.43.2
கட்டக முத்தின் புதல்வைன மா&பின்ேமல் $ஐந்.எழு.43.3
பட்டம் சிைதப்ப வரும் $ஐந்.எழு.43.4
அகன் பைண ஊரைனத் தாமம் பிணித்தது $ஐந்.எழு.44.1
இகன்ைம கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருப்பல் முகன்
அமரா $ஐந்.எழு.44.2
ஏதில் மகளிைர ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எவன்ெகாேலா $ஐந்.எழு.44.3
ேபைதைம கண்டு ஒழுகுவா& $ஐந்.எழு.44.4
ேபாத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன்_ெப.) உணச் சான்றான் $ஐந்.எழு.45.1
மூத்ேதம் இனி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வரு முைலயா& ேசrயுள்
$ஐந்.எழு.45.2
ந=த்து ந=& ஊன வாய்ப் பாண_ெப.(பாண&_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) ேபாய் ெமாழி $ஐந்.எழு.45.3

கூத்தாடி உண்ணினும் உண் $ஐந்.எழு.45.4
உழைல முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேநாக்கு எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $ஐந்.எழு.46.1
பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய் மாந்தி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.46.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மல&
அன்ன மா&புற $ஐந்.எழு.46.3
ெபண்டி&க்கு உைர-பாண உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.46.4
ேதம் கமழ் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அக வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ஊரைனப் $ஐந்.எழு.47.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் புதல்வன்_ெப.) மிதித்து உழக்க ஈங்குத்
$ஐந்.எழு.47.2
தள& முைல_ெப.(முைல_ெப.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்னுைடய
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $ஐந்.எழு.47.3
வள& முைலக்கண் ெஞமுக்குவா& $ஐந்.எழு.47.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) புகைல புதல்வன்_ெப.) துைணச் சான்ேறான்
$ஐந்.எழு.48.1
ஓைத மலி மகிழ்நற்கு யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) எவன் ெசய்தும்
$ஐந்.எழு.48.2
பூ ஆ& குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெபான் அன்னா&
ேசrயுள் $ஐந்.எழு.48.3
ஓவாது ெசல்-பாண ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) $ஐந்.எழு.48.4
யாண&_ெப.(யாண&_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கிளப்பல் என்னுைடய $ஐந்.எழு.49.1

பாண_ெப.(பாண&_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இருக்க
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட&.ஒரு.) கைள நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடயான்
$ஐந்.எழு.49.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இருக்க இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பாண_ெப.(பாண&_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ஐந்.எழு.49.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உற்றதுண்ேடல் உைர $ஐந்.எழு.49.4
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இதழ்த் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது
உறழும் ஊரைன $ஐந்.எழு.50.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளான் என்று
யா&க்கு உைரக்ேகா ஒள்ளிழாய் $ஐந்.எழு.50.2
அச்சுப் பணி ெமாழி உண்ேடேனா ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஓ& $ஐந்.எழு.50.3
ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) என அறியாேதன் $ஐந்.எழு.50.4
ேபைதய& என்று தமைரச் ெசறுபேவா $ஐந்.எழு.51.1
ேபாது உறழ் தாமைரக்கண் ஊரைன ேந&
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.51.2
வாய் மூடி இட்டும் இருப்பேவா மாணிழாய் $ஐந்.எழு.51.3
ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்
மா&பு_ெப.(மா&பு_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட&.ஒரு.)
இன்று $ஐந்.எழு.51.4
காதலின் த=ரக் கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முயங்கன்மின்
$ஐந்.எழு.52.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) துவன்றும் ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரைனப்
$ஐந்.எழு.52.2
ேபைதப் பட்டு ஏங்கன்மின் ந=யிரும் எண் இலா $ஐந்.எழு.52.3

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரத்து $ஐந்.எழு.52.4
உள் நாட்டம் சான்றவ& தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைச
இற்று என்று $ஐந்.எழு.53.1
எண்ணா&க்குக் கண்ேணாட்டம் த=&க்குதும் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.53.2
வழிபாடு ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வள
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ஐந்.எழு.53.3
பழிபாடு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமலது $ஐந்.எழு.53.4
உண் துைறப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வராஅல்_ெப.(வராஅல்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ஐந்.எழு.54.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊர தகுவேதா
ஒண்ெடாடிையப் $ஐந்.எழு.54.2
பாராய் மைன துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசrச் ெசல்வதைன $ஐந்.எழு.54.3
ஊராண்ைம ஆக்கிக் ெகாளல் $ஐந்.எழு.54.4
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கிளத்தல் என்னுைடய $ஐந்.எழு.55.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) எனினும் எழுந்த=க ைவகல் $ஐந்.எழு.55.2
மறு இல் ெபாலந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ
=
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
=
அலற்றும் $ஐந்.எழு.55.3
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) உைடேயன் துைண $ஐந்.எழு.55.4
வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மருள் உைரக்கு
மாத&_ெப.(மாத&_ெப.) $ஐந்.எழு.56.1
வைளஇய சக்கரத்து ஆழி ெகாைள பிைழயாது $ஐந்.எழு.56.2

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைடஇட்டு வருேமல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வாழ் நாட்கள்_ெப.(நாட்கள்_ெப.) $ஐந்.எழு.56.3
ஒன்றி அைனத்தும் உேளன் $ஐந்.எழு.56.4
ஒழுகு திைரக் கைர வான்_ெப.(வான்_ெப.) குருகின் தூவி $ஐந்.எழு.57.1
உழிதரும் ஊைத எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவைனப்
$ஐந்.எழு.57.2
ேபைதயான் என்று உணரும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) இனிது
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $ஐந்.எழு.57.3
ஊதியம் அன்ேறா உயி&க்கு $ஐந்.எழு.57.4
என்ைனெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவ&கண்ணும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இல்ைல $ஐந்.எழு.58.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) முகனும்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட&.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான் அல&
$ஐந்.எழு.58.2
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானற் ேச&ப்பைன
தக்க ேத& $ஐந்.எழு.58.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அல்லது இல் என்று உைர $ஐந்.எழு.58.4
இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க&_ெப.(எக்க&_ெப.) அகன்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.) $ஐந்.எழு.59.1
கடு மான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவம் என்று ெகாடுங்குைழ $ஐந்.எழு.59.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அரவம் ேகட்டுப் ெபய&ந்தாள் சிறு குடிய& $ஐந்.எழு.59.3
உள் அரவம் நாணுவ& என்று $ஐந்.எழு.59.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.) $ஐந்.எழு.60.1

அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டு அகன்றான் என்ெகால் எம்ேபால்
$ஐந்.எழு.60.2
தணி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க&ேமல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய&_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.60.3
துணி முந்ந=& துஞ்சாதது $ஐந்.எழு.60.4
கண் திரள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பயக்கும் இரு முந்ந=&ப் $ஐந்.எழு.61.1
பண்டம் ெகாள் நாவாய்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவைன
$ஐந்.எழு.61.2
முண்டகக் கானலுள் கண்ேடன் எனத் ெதளிந்ேதன் $ஐந்.எழு.61.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண&வு_ெப.(உண&வு_ெப.)
இலாேதன் $ஐந்.எழு.61.4
அடும்பு இவ&_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ&_பட&.பன்.) எக்க&_ெப.(எக்க&_ெப.)
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.62.1
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழிச் ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.) அருளான்
எனத் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.62.2
கள்ள மனத்தான் அயல் ெநறிச் ெசல்லும்ெகால் $ஐந்.எழு.62.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைள ேசார
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.62.4
கள் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழித் $ஐந்.எழு.63.1
தண்ணம் துைறவேனா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட&.ஒரு.) ஆயிழாய் $ஐந்.எழு.63.2
வள்நைகப்பட்டதைன ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) எனக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.63.3

பண் அைமத் ேத&ேமல் வரும் $ஐந்.எழு.63.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந=& இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ேவண்டும்
இைர மாந்தி $ஐந்.எழு.64.1
ெபண்ைணேமல்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண&
வாய்ப் புண& அன்றில் $ஐந்.எழு.64.2
தண்ணம் துைறவற்கு உைரயாய் மடெமாழி $ஐந்.எழு.64.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தா என்று ெதவுடுத்து $ஐந்.எழு.64.4
எறி சுறாக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கலக்கத் தாக்கும்
$ஐந்.எழு.65.1
எறி திைரச் ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
அறியாெகால் $ஐந்.எழு.65.2
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் அற்றிடக்
கண்டும் $ஐந்.எழு.65.3
கானலுள் வாழும் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) $ஐந்.எழு.65.4
நுண் ஞாண் வைலயின் பரதவ&_ெப.(பரதவ&_ெப.) ேபாத்தந்த $ஐந்.எழு.66.1
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கல்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறவைனக்
$ஐந்.எழு.66.2
கண்ணினால் காண அைமயும்ெகால் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ஐந்.எழு.66.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தா என்கம் ெதவுடுத்து $ஐந்.எழு.66.4
இவ&_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ&_பட&.பன்.) திைர ந=க்கியிட்டு எக்க&_ெப.(எக்க&_ெப.)
மணல்ேமல் $ஐந்.எழு.67.1
கவ& கால் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) தன ெபைடேயாடு $ஐந்.எழு.67.2

தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ேச&ப்ப என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$ஐந்.எழு.67.3
பட& பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாயின்று-ேதாள் $ஐந்.எழு.67.4
சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கவுள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தூவி நாராய் $ஐந்.எழு.68.1
இறு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குரல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
பிள்ைளகட்ேக ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.68.2
ெநறி ந=& இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஐந்.எழு.68.3
ெநறி அறிதி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தபு_வி.(தபு_வி.) ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.)
$ஐந்.எழு.68.4
முடம் முதி& புன்ைனப் படுேகாட்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $$ஐந்.எழு.0.1
மடமுைட நாைரக்கு உைரத்ேதன்-கடன்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $$ஐந்.எழு.0.2
பாய்திைரச் ேச&ப்பன்_ெப.(ேச&ப்பன்_ெப.) பrத் ேத&
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கண்டு $$ஐந்.எழு.0.3
ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) தகாது என்று நிறுத்து $$ஐந்.எழு.0.4

