ஆறு அறி அந்தண க்கு அரு மைற பல
பக ந்து_வி.எச்.(பக _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.0.01
ேதறு ந சைடக் கரந்து திrபுரம் த மடுத்து $கலி.0.02
கூறாமல் குறித்ததன் ேமல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கூளி $கலி.0.03
மாறாப் ேபா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று எண் ைகயாய் ேகள் இனி $கலி.0.04
படு பைற பல இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெபய த்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.0.05
ெகாடுெகாட்டி ஆடுங்கால் ேகாடு உய அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$கலி.0.06
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புைர நுசுப்பினாள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ தருவாேளா
$கலி.0.07
மண்டு அம பல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மதுைகயால் நறு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.0.08
பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அைண
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.0.09
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் கூந்தலாள் வள தூக்குத் தருவாேளா
$கலி.0.10
ெகாைல உழுைவத் ேதால்
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகான்ைறத்
தா _ெப.(தா _ெப.) சுவல் புரள $கலி.0.11
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அங்ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) காபாலம் ஆடுங்கால் $கலி.0.12

முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முறுவலாள் முன்
பாணி தருவாேளா $கலி.0.13
என ஆங்கு $கலி.0.14
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) $கலி.0.15
மாண் இைழ அrைவ காப்ப $கலி.0.16
ஆணம் இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அம ந்தைன ஆடி $கலி.0.17
ஆறு அறி அந்தண க்கு அரு மைற பல
பக ந்து_வி.எச்.(பக _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.001-01
ேதறு ந சைடக் கரந்து திrபுரம் த மடுத்து $கலி.001-02
கூறாமல் குறித்ததன் ேமல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கூளி $கலி.001-03
மாறாப் ேபா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று எண் ைகயாய் ேகள் இனி $கலி.00104
படு பைற பல இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெபய த்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.001-05
ெகாடுெகாட்டி ஆடுங்கால் ேகாடு உய அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$கலி.001-06
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புைர நுசுப்பினாள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ தருவாேளா
$கலி.001-07
மண்டு அம பல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மதுைகயால் நறு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.001-08

பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அைண
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.001-09
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் கூந்தலாள் வள தூக்குத் தருவாேளா
$கலி.001-10
ெகாைல உழுைவத் ேதால்
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகான்ைறத்
தா _ெப.(தா _ெப.) சுவல் புரள $கலி.001-11
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அங்ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) காபாலம் ஆடுங்கால் $கலி.001-12
முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முறுவலாள் முன்
பாணி தருவாேளா $கலி.001-13
என ஆங்கு $கலி.001-14
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) $கலி.001-15
மாண் இைழ அrைவ காப்ப $கலி.001-16
ஆணம் இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அம ந்தைன ஆடி $கலி.001-17
ெதாடங்கற்கண் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதியவன் முதலாக $கலி.002-01
அடங்காதா மிடல் சாய அமர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரத்தலின் $கலி.002-02
மடங்கல் ேபால் சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாயம்
ெசய் அவுணைரக் $கலி.002-03
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடு முன்ெபாடு
முக்கண்ணான் மூஎயிலும் $கலி.002-04

உடன்றக்கால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி
ெதறுதலின் $கலி.002-05
சீறு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கணிச்சிேயான் சினவலின்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எயில் $கலி.002-06
ஏறு ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதி வன ேபால்
வைர பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயங்குந $கலி.002-07
ஆறு ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழல் அவி ஆ
இைட $கலி.002-08
மறப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஈண்டு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.002-09
இறப்பத் துணிந்தனி ேகண்மின் மற்று ஐஇய $கலி.002-10
ெதாைலவு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரந்ேதா க்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயாைம இழிவு என $கலி.002-11
மைல இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெபாருள் ஆகுேமா $கலி.002-12
நிைலஇய கற்பினாள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாழாதாள் $கலி.002-13
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பிrயாைம ெபாருளாயின்
அல்லைத $கலி.002-14
இல் என இரந்ேதா க்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயாைம இழிவு என $கலி.002-15
கல் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெபாருள் ஆகுேமா $கலி.002-16

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் வழாஅைமத் துைண எனப் புண ந்தவள்
$கலி.002-17
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பிrயாைம ெபாருளாயின் அல்லைத
$கலி.002-18
இடன் இன்றி இரந்ேதா க்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயாைம இழிவு என
$கலி.002-19
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெபாருள் ஆகுேமா $கலி.002-20
வடமீ ன் ேபால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பினாள் $கலி.00221
தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிrயாைம
ெபாருளாயின் அல்லைத $கலி.002-22
என இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.002-23
புன் கண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயவும்
ெபாருள்வயின் அகறல் $கலி.002-24
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அன்று என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூற
அன்புற்று $கலி.002-25
காழ் வைர நில்லாக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
ஒருத்தல் $கலி.002-26
யாழ் வைரத் தங்கியாங்கு தாழ்பு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.002-27
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெதாைலதல் அஞ்சி என் $கலி.002-28
ெசால் வைரத் தங்கின _வி.மு.(தங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ _பட .பன்.)
காதேலாேர $கலி.002-29

அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பைல நாணியும் $கலி.003-01
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள் இைட
நிைனப்பவும் $கலி.003-02
இைற நில்லா வைள ஓட இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேசா பு பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.003-03
ெபாைற நில்லா ேநாேயாடு புல்ெலன்ற நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.003-04
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இழப்பவும் விைன ேவட்டாய்
ேகஎள் இனி $கலி.003-05
உைட இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) உயி வாழாள்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என பல
$கலி.003-06
இைடெகாண்டு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இரப்பவும் எம
ெகாள்ளாய்_ஆயிைன $கலி.003-07
கைடஇய ஆற்றிைட ந நத்த வறுஞ் சுைன $கலி.003-08
அைடெயாடு வாடிய அணி மல தைகப்பன $கலி.003-09
வல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறப்பாேயல் வைக
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) என $கலி.003-10
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஆங்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இரப்பவும் உண ந்தயாய் ஆயிைன $கலி.003-11
ெசல்லு நள் ஆற்றிைட ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.003-12
புல்லு விட்டு இைறஞ்சிய பூங்ெகாடி தைகப்பன $கலி.003-13

பிணிபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விடல் சூழின் பிறழ்தரும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) என $கலி.003-14
பணிபு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்பவும் பல
சூழ்வாய்_ஆயிைன $கலி.003-15
துணிபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசலக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றிைட அம் மரத்து
$கலி.003-16
அணி ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாடிய அம் தளி
தைகப்பன $கலி.003-17
என ஆங்கு $கலி.003-18
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நிற் கூறவும் எம ெகாள்ளாய்_ஆயிைன $கலி.00319
ஆனாது இவள்ேபால் அருள் வந்தைவ காட்டி $கலி.003-20
ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் கூறும் ேகளி
ேபால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.003-21
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தைகப்ப ெசலவு $கலி.003-22
வலி முன்பின் வல்ெலன்ற யாக்ைக புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேநாக்கின் $கலி.004-01
சுற்றைம வில்ல சுr வள பித்ைதய $கலி.004-02
அற்றம் பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) தாம் $கலி.004-03
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல _ஆயினும் வம்பல $கலி.004-04
துள்ளுந க் காண்மா
ெதாட ந்து_வி.எச்.(ெதாட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ெவௗவலின்
$கலி.004-05

புள்ளும் வழங்காப் புலம்பு ெகாள் ஆ இைட $கலி.004-06
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலத்தி
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரல் ேவட்ைகயின் $கலி.004-07
உள்ளினி என்பது
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட .ஒரு.) என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.004-08
காழ் விr கைவ ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மீ வரும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கலி.004-09
ேபாழ்து இைடப்படாஅமல் முயங்கியும் அைமயா என் $கலி.004-10
தாழ் கதுப்பு அணிகுவ காதல _ெப.(காதல _ெப.) மற்று
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.004-11
சூழ்வைத எவன்ெகால் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+என்_தன்.ஒரு.)
என்னும் $கலி.004-12
முள்_ெப.(முள்_ெப.) உறழ் முைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அமிழ்து ஊறும் த
நைரக் $கலி.004-13
கள்ளினும் மகிழ்ெசயும் என உைரத்தும் அைமயா என் $கலி.004-14
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ திருத்துவ காதல _ெப.(காதல _ெப.) மற்று
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.004-15
உள்ளுவது எவன்ெகால் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+என்_தன்.ஒரு.)
என்னும் $கலி.004-16
நுண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மாைமச் சுணங்கு அணி ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தம்
$கலி.004-17
கண்ெணாடு ெதாடுத்ெதன ேநாக்கியும் அைமயா என் $கலி.004-18
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நவுவ
காதல _ெப.(காதல _ெப.) மற்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.00419

எண்ணுவது எவன்ெகால்
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+என்_தன்.ஒரு.) என்னும் $கலி.004-20
என ஆங்கு $கலி.004-21
கழி ெபரு நல்கல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.004-22
அழிெவாடு கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எவ்வத்தள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந $கலி.004-23
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைடப்பட
நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாழ்வாேளா $கலி.004-24
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இனி
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபாருட் பிணிச் ெசலேவ $கலி.004-25
பாஅல் அம் ெசவிப் பைணத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மா நிைர $கலி.005-01
மாஅல் யாைனெயாடு மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) மயங்கித் $கலி.005-02
தூறு அத பட்ட ஆறு மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.005-03
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருளினும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நுமக்குச் $கலி.005-04
சிறந்தனம் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்தனி _ஆயின்
$கலி.005-05
நள் இரு முந்ந வளி_ெப.(வளி_ெப.) கலன் ெவௗவலின் $கலி.005-06
ஆள்விைனக்கு அழிந்ேதா ேபாறல் அல்லைத $கலி.005-07
ேகள் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகேயாடு எவன் பல ெமாழிகுவம்
$கலி.005-08

நாளும் ேகாள் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தைகத்தலும் தைகேம $கலி.005-09
கல்ெலனக் கவின் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழவு
ஆற்றுப்படுத்த பின் $கலி.005-10
புல்ெலன்ற களம் ேபாலப் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமவாேளா
$கலி.005-11
ஆள்பவ கலக்குற அைலெபற்ற நாடு ேபால் $கலி.005-12
பாழ்பட்ட முகத்ேதாடு ைபதல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமவாேளா
$கலி.005-13
ஓ இரா_ெப.(இரா_ெப.) ைவகலுள் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாய்ைகயுள் $கலி.005-14
ந நத்த மல ேபால ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாழ்வாேளா $கலி.005-15
என ஆங்கு $கலி.005-16
ெபாய்ந் நல்கல் புrந்தைன புறந்தரல் ைகவிட்டு $கலி.005-17
எந் நாேளா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தகாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசல்வது $கலி.005-18
அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறக்கும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உயிேர $கலி.005-19
மைரயா மரல் கவர மாr_ெப.(மாr.) வறப்ப $கலி.006-01
வைர ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ இைடச் ெசல்ேவா $கலி.006-02
சுைர அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) மூழ்கச் சுருங்கி புைரேயா தம் $கலி.006-03

உள் ந வறப்பப் புல வாடு நாவிற்கு $கலி.006-04
தண்ண  ெபறாஅத் தடுமாற்று அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $கலி.006-05
கண்ண  _ெப.(கண்ண  _ெப.) நைனக்கும் கடுைமய காடு_ெப.(காடு_ெப.)
என்றால் $கலி.006-06
என் ந அறியாத ேபால இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) கூறல் $கலி.00607
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நர அல்ல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தகாய்
எம்ைமயும் $கலி.006-08
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அறச் சூழாேத ஆற்றிைட நும்ெமாடு $கலி.006-09
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைணயாக நாடின்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அல்லது $கலி.006-10
இன்பமும் உண்டநூ எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.006-11
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வறிது உயங்கு ஓய் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $கலி.007-01
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) ைவப்பின்
வழங்காத்_எதி .ம.+ஆ_எதி .ம.+ண_வி.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) ேத ந க்கு அவாஅம்
$கலி.007-02
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கடத்தி எனக்
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.007-03
உசாவுேகா ஐய சிறிது $கலி.007-04
நேய ெசய் விைன மருங்கில் ெசலவு அய ந்து யாழ நின $கலி.007-05
ைக புைன வல் வில் ஞாண் உள தேய $கலி.007-06
இவட்ேக ெசய்வு உறு மண்டிலம் ைமயாப்பது ேபால் $கலி.007-07

ைம இல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பசப்பு ஊரும்ேம
$கலி.007-08
நேய விைன மாண் காழகம் வங்கக்

கட்டி $கலி.007-09
புைன மாண் மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதrதிேய $கலி.007-10
இவட்ேக சுைன மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கா எதி பைவ ேபால் $கலி.007-11
இைன ேநாக்கு உண்கண் ந நில்லாேவ $கலி.007-12
நேய புலம்பு இல் உள்ளெமாடு ெபாருள்வயிற் ெசlஇய $கலி.007-13
வலம் படு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) வாய் நவுதிேய $கலி.007-14
இவட்ேக அலங்கு இதழ்க் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வ உகுபைவ

ேபால்
$கலி.007-15
இலங்கு ஏ எல் வைள இைற ஊரும்ேம $கலி.007-16
என நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.007-17
ெசல் நைவ அரவத்தும் இைனயவள் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.007-18
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கைடெகாளப்படுதலின் மற்று
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.007-19
இன் உயி தருதலும் ஆற்றுேமா $கலி.007-20
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.007-21
நடுவு இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒrஇ நயன் இல்லான்
விைன வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.008-01
ெகாடிது ஓ த்த மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகால் ேபால
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $கலி.008-02

கடுகுபு கதி மூட்டிக் காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெதறுதலின் $கலி.008-03
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கலி.008-04
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உழு நாஞ்சில் ேபால் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேசர $கலி.008-05
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல ெவம்பிய ேபாக்கு அரு
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.008-06
ெசால்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இறப்பத்
துணிந்தனி க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கலி.00807
ெசால்லுவது உைடேயன் ேகண்மின் மற்று ஐஇய $கலி.008-08
வழுந

க்கு இைறச்சியாய் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கவ பு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகால் $கலி.008-09
ஏழும் தம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அறூஉம் $கலி.008-10
யாழினும் நிைல இல்லாப் ெபாருைளயும் நச்சுபேவா $கலி.008-11
மrஇத் தாம் ெகாண்டாைரக் ெகாண்டக்கால் ேபாலாது $கலி.008-12
பிrயுங்கால் பிற _ெப.(பிற _ெப.) எள்ள பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இன்றிப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறும் $கலி.008-13
திருவினும் நிைல இல்லாப் ெபாருைளயும் நச்சுபேவா $கலி.008-14
புைர தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேநாக்கா தம் ஆக்கம் முயல்வாைர $கலி.00815
வைரவு இன்றிச் ெசறும் ெபாழுதில் கண் ஓடாது
உயி ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.008-16

அைரசினும் நிைல இல்லாப் ெபாருைளயும் நச்சுபேவா $கலி.008-17
என ஆங்கு $கலி.008-18
நச்சல் கூடாது ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசலவு $கலி.008-19
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டுவல் சூழின் பழி இன்று
$கலி.008-20
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புறந்தர வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஓம்பி
$கலி.008-21
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக விைழயக் கூடின் $கலி.008-22
இன் உறல் வியன் மா ப அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மனும்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.008-23
எறித்தரு கதி தாங்கி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைட நழல் $கலி.009-01
உறித் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரகமும் உைர
சான்ற முக்ேகாலும் $கலி.009-02
ெநறிப்படச் சுவல் அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு
ஓரா ெநஞ்சத்துக் $கலி.009-03
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ஏவல் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மாைலக் ெகாைள நைட_ெப.(நைட_ெப.) அந்தண  $கலி.009-04
ெவவ் இைடச் ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒழுக்கத்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட
$கலி.009-05
என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஒருத்தியும் பிறள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஒருவனும்
$கலி.009-06
தம்முேள புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாம் அறி
புண ச்சிய $கலி.009-07

அன்னா இருவைரக் காணிேரா ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
$கலி.009-08
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) அல்ேலம் கண்டனம்
கடத்திைட $கலி.009-09
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அண்ணேலாடு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.009-10
மாண் இைழ மடவ ல்_ெப.(மடவ ல்_ெப.) தாயி ந ேபாறி $கலி.009-11
பல உறு நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) படுப்பவ க்கு
அல்லைத $கலி.009-12
மைலயுேள பிறப்பினும் மைலக்கு அைவதாம் என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.009-13
நிைனயுங்கால் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நுமக்கும்
ஆங்கு அைனயேள $கலி.009-14
சீ ெகழு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
அணிபவ க்கு அல்லைத $கலி.009-15
நருேள பிறப்பினும் ந க்கு அைவதாம் என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.009-16
ேதருங்கால் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நுமக்கும் ஆங்கு
அைனயேள $கலி.009-17
ஏழ் புண இன் இைச முரல்பவ க்கு அல்லைத $கலி.009-18
யாழுேள பிறப்பினும் யாழ்க்கு அைவதாம் என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.009-19
சூழுங்கால் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நுமக்கும் ஆங்கு
அைனயேள $கலி.009-20
என ஆங்கு $கலி.009-21

இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பினாட்கு
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) படரன்மின் $கலி.009-22
சிறந்தாைன வழிபடீஇச்
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட .பன்.) $கலி.009-23
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலபிrயா ஆறும் மற்று அதுேவ $கலி.009-24
வறியவன் இளைம ேபால் வாடிய சிைனயவாய் $கலி.001-01
சிறியவன் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபால் ேச ந்தா க்கு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இன்றி $கலி.010-02
யா கண்ணும் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச ெகட்டான் இறுதி
ேபால் $கலி.010-03
ேவெராடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெவம்ப விr கதி ெதறுதலின் $கலி.010-04
அலவுற்றுக் குடி கூவ ஆறு இன்றிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகி
$கலி.010-05
ெகாைல அஞ்சா விைனவரால் ேகால் ேகாடியவன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
$கலி.010-06
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேபால் உலறிய உய மர ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.010-07
இைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாருள்வயின் இறத்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனக்
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.010-08
உைடபு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உக ஆங்ேக ஒளிேயாடற்பாள்மன்ேனா
$கலி.010-09
பைட அைம ேசக்ைகயுள் பாயலின்
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.010-10

புைடெபய வாய்_ஆயினும் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனபவள் $கலி.01011
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இன்றி முயல் ெபாருட்கு இறத்தி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எனக் ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கலி.010-12
பனிய கண் படல்
ஒல்லா_எதி .ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) பட
கூ கிற்பாள்மன்ேனா $கலி.010-13
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயலாள்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நைகயாகத் $கலி.010-14
துனி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடினும் துறப்பு அஞ்சிக்
கலுழ்பவள் $கலி.010-15
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேநாக்கிப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ேபாகுதி எனக் ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.010-16
மருள் ேநாக்கம் மடிந்து ஆங்ேக மயல் கூ கிற்பாள்மன்ேனா $கலி.010-17
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேநாக்கம் இைடயின்றி ஈரத்தின் இயன்ற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.010-18
அருள் ேநாக்கம் அழியினும் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிபவள் $கலி.010-19
என ஆங்கு $கலி.010-20
விைன ெவஃகி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசலின்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) உயி என $கலி.010-21

புைனயிழாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிைல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூற ைபெயன $கலி.010-22
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தைக நள் இைடச் $கலி.010-23
ெசலவு ஒழிந்தனனால் ெசறிக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வைளேய
$கலி.010-24
அrதாய அறன் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருளிேயா க்கு அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
$கலி.011-01
ெபrதாய பைக ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ேபணாைரத் ெதறுதலும் $கலி.011-02
புrவு அம காதலின் புண ச்சியும் தரும் என $கலி.011-03
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) எண்ணிப் ெபாருள்வயிற்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல _ெப.(காதல _ெப.) $கலி.011-04
வருவ ெகால் வயங்கிழாஅய் வலிப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேகஎள்
இனி $கலி.011-05
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன ெவம்ைமயால் $கலி.011-06
கடியேவ கனங் குழாஅய் காடு_ெப.(காடு_ெப.) என்றா
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காட்டுள் $கலி.011-07
துடி அடிக் கயந்தைல கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சின்ன ைரப் $கலி.011-08
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எனவும் உைரத்தனேர $கலி.011-09
இன்பத்தின் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒrஇ இைல
தந்த உலைவயால் $கலி.011-10

துன்புறூஉம் தைகயேவ காடு_ெப.(காடு_ெப.) என்றா
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காட்டுள் $கலி.011-11
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாள் மடப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அைசஇய
வருத்தத்ைத $கலி.011-12
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிறகரால் ஆற்றும் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) எனவும்
உைரத்தனேர $கலி.011-13
கல் மிைச ேவய் வாடக் கைன கதி ெதறுதலான் $கலி.011-14
துன்னரூஉம் தைகயேவ காடு_ெப.(காடு_ெப.) என்றா
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காட்டுள் $கலி.011-15
இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இன்ைமயான்
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடப் பிைணக்குத்
$கலி.011-16
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிழைலக் ெகாடுத்து
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கைல எனவும் உைரத்தனேர $கலி.011-17
என ஆங்கு $கலி.011-18
இைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உைடய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.) $கலி.011-19
புைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வாட்டுந _அல்ல மைனவயின் $கலி.011-20
பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இைசத்தன $கலி.011-21
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கணும் ஆடுமால் இடேன
$கலி.011-22
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
ேபால ெகாைலவ $கலி.012-01
ெகாடுமரம் ேதய்த்தா பதுக்ைக நிைரத்த $கலி.012-02

கடு நைவ ஆ ஆற்று அறுசுைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.012-03
உடங்கு ந ேவட்ட உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உயங்கு யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
$கலி.012-04
கடுந் தாம் பதிபு ஆங்குக் ைக ெதறப்பட்டு $கலி.012-05
ெவறி நிைர ேவறாகச் சா ச்சாரல் ஓடி $கலி.012-06
ெநறி மயக்குற்ற நிரம்பா நடு அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $கலி.012-07
சிறு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்பினும் அஞ்சும்
$கலி.012-08
நறுநுதல் நத்துப் ெபாருள்வயிற் ெசல்ேவாய் $கலி.012-09
உரனுைட உள்ளத்ைத_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ெசய்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.012-10
வளைமயான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என்பாய்
$கலி.012-11
இளைமயும் காமமும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாணி நில்லா $கலி.012-12
இைட முைலக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) குைழய முயங்கும் $கலி.012-13
முைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிதல் உறாஅைமக் காண்ைட $கலி.012-14
கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என்று
அறிந்தாரும் இல்ைல $கலி.012-15
ேபாற்றாய் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புக பட $கலி.012-16
ேவற்றுைமக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாருள்வயிற் ேபாகுவாய் $கலி.012-17

கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாேராடு ஓராஅங்கு $கலி.012-18
மாற்றுைமக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
$கலி.012-19
ெசரு மிகு சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம் ேபால $கலி.013-01
எr ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கr வறல்வாய்
புகவு_ெப.(புகவு_ெப.) காணாவாய் $கலி.013-02
ெபாr மல ந்தன்ன ெபாறிய மட மான் $கலி.013-03
திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏெறாடு ேத அறற்கு ஓட $கலி.013-04
மரல் சாய மைல ெவம்ப மந்தி உயங்க $கலி.013-05
உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) ேபால் அடிய உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உயங்கு
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.013-06
ஊறு ந அடங்கலின் உண் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) காணாது $கலி.013-07
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) சுைவத்து தம் ெசல் உயி தாங்கும் $கலி.013-08
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) துளி மாறிய ேபாக்கு அரு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.013-09
எல்வைள எம்ெமாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.013-10
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ேம
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ றடி
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.013-11
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேச ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அரக்குத் ேதாய்ந்தைவ
ேபால $கலி.013-12
கல் உறின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடி கறுக்குந அல்லேவா $கலி.013-13

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுட நுதால் எம்ெமாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் $கலி.013-14
இலங்கு மாண் அவி தூவி அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசக்ைகயுள்
$கலி.013-15
துலங்கு மான் ேமல் ஊ தித் துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்ைட $கலி.013-16
விலங்கு மான் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவருவுைவ அல்ைலேயா
$கலி.013-17
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) புைர கிளவியாய் எம்ெமாடு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன்
$கலி.013-18
தளி ெபாழி தளி அன்ன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தைக
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.013-19
முளி அrல் ெபாத்திய முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் இைட ேபாழ்ந்த
$கலி.013-20
வளி_ெப.(வளி_ெப.) உறின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வாடுைவ அல்ைலேயா $கலி.013-21
என ஆங்கு $கலி.013-22
அைனயைவ காதல _ெப.(காதல _ெப.) கூறலின் விைனவயிற் $கலி.013-23
பிrகுவ எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அழியாதி திrபு உறஇ $கலி.013-24
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குைர அருைமய காடு_ெப.(காடு_ெப.) எனின்
அல்லது $கலி.013-25
ெகாடுங்குழாய் துறக்குந _அல்ல $கலி.013-26
நடுங்குதல் காண்மா நைக குறித்தனேர $கலி.013-27
அைண மருள் இன் துயில் அம் பைணத் தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.014-01

துைண மல எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலத்து ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல
உண் கண் $கலி.014-02
மண ெமௗவல் முைக அன்ன மா வழ்
 வா நிைர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
பல் $கலி.014-03
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
மாr_ெப.(மாr.) வழ்
 இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$கலி.014-04
அல முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கலி.014-05
பல பல கட்டுைர பண்ைடயின்
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.014-07
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னாங்குப்
ெபய ப்பது $கலி.014-08
இனி அறிந்ேதன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) துனி ஆகுதேல $கலி.014-09
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லால் ெபாருளும் உண்டநூ என யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.014-10
மருளி ெகாள் மட ேநாக்கம் மயக்கப்பட்டு அய த்தாேயா $கலி.014-11
காதலா எவன் ெசய்ப ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்லாதா க்கு என
$கலி.014-12
ஏதிலா கூறும் ெசால் ெபாருளாக மதித்தாேயா $கலி.014-13
ெசம்ைமயின் இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒrஇப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வா க்கு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கலி.014-14
இம்ைமயும் மறுைமயும் பைகயாவது அறியாேயா $கலி.014-15
அதனால் $கலி.014-16

எம்ைமயும் ெபாருளாக மதித்தத்ைத நம்முள் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$கலி.014-17
கவவுக் ைக விடப் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.014-18
அவவுக் ைகவிடுதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) மனும்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.014-19
அr மான் இடித்தன்ன அம் சிைல வல் வில் $கலி.015-01
புr நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) புைடயின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காண்டல் அல்லால்
$கலி.015-02
இைணப் பைடத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அரேசாடு உறினும் $கலி.015-03
கைணத் ெதாைட நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடுந்
துடி ஆ ப்பின்_நி.எச்.(ஆ ப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.015-04
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) வலிய எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) ேநாக்கு இரைல
$கலி.015-05
மருப்பின் திrந்து மறிந்து வழ்
 தாடி $கலி.015-06
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடுஞ் சினத்து ஓடா
மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) $கலி.015-07
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண் ெசயின்
அல்லைத அன்ேபாடு $கலி.015-08
அருள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறிய ஆ இைட அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
$கலி.015-09
புrபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறி ேபாக்கு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புதிது ஈண்டிப் $கலி.01510
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்தான்
ெபய த்தரல் ஒல்வேதா $கலி.015-11

ெசயைல அம் தளி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அந் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கலி.01512
பயைலயால் உணப்பட்டுப் பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) ந ஒழிந்தக்கால்
$கலி.015-13
ெபாய் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வியால்
புைரேயாைரப் பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.015-14
ைம அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிவத்தான் மறுத்தரல்
ஒல்வேதா $கலி.015-15
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கதி மதி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
திருமுகம் அம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கலி.015-16
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ேச மதி ேபால பசப்பு
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாைலந்தக்கால் $கலி.01517
பின்னிய ெதாட நவி பிற _ெப.(பிற _ெப.) நாட்டுப்
பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.015-18
மன்னிய புண ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வேதா $கலி.015-19
புr அவிழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைர உண் கண் கலுழ்பு
ஆனா $கலி.015-20
திr உமிழ் ெநய்ேய ேபால் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி உைறக்குங்கால்
$கலி.015-21
என ஆங்கு $கலி.015-22
அைனயைவ ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைனஇயன நாடிக் காண் $கலி.015-23

வளைமேயா ைவகலும் ெசயலாகும் மற்று
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.015-24
முைள நிைர முறுவலா ஆயத்துள்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.015-25
இளைமயும் தருவேதா இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ேன $கலி.015-26
பாடு இன்றிப் பசந்த கண் ைபதல பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.016-01
வாடுபு வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) ஓடி வணங்கு இைற வைள ஊர $கலி.016-02
ஆடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) அஞ்சாது
அகன்றவ திறத்து இனி $கலி.016-03
நாடுங்கால் நிைனப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடேயன்மன் அதுவும்தான்
$கலி.016-04
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலபு ஈங்கு
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) துய உழப்பத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா $கலி.016-05
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
காதல _ெப.(காதல _ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகும் ஆ இைட $கலி.016-06
கல்மிைச உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) அறக் கைன துளி சிதறு என $கலி.016-07
இன் இைச எழிலிைய இரப்பவும் இையவேதா $கலி.016-08
புைனயிழாய் ஈங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புலம்புற
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகி $கலி.016-09
முைன என்னா காதல _ெப.(காதல _ெப.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ இைட $கலி.016-10

சிைன வாடச் சிறக்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணிந்தக என $கலி.016-11
கைன கதி க் கனலிையக் காமுறல் இையவேதா $கலி.016-12
ஒளியிழாய் ஈங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) துய கூர ெபாருள்வயின்
$கலி.016-13
அளி ஒrஇக் காதல _ெப.(காதல _ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் ஆ இைட
$கலி.016-14
முளி முதல் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) த ந்து_வி.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கலி.016-15
வளி_ெப.(வளி_ெப.) தரும் ெசல்வைன வாழ்த்தவும் இையவேதா $கலி.016-16
என ஆங்கு $கலி.016-17
ெசய் ெபாருட் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எண்ணிச் ெசல்வா மாட்டு இைனயன
$கலி.016-18
ெதய்வத்துத் திறன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெதருமரல் ேதெமாழி $கலி.016-19
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) ஓடின் ைவயகத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரும்
கற்பினாள் $கலி.016-20
நிறன் ஓடிப் பசப்பு ஊ தல் உண்டு என $கலி.016-21
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ஆள்விைனத்
திறத்ேத $கலி.016-22
பைட பண்ணிப் புைனயவும் பா மாண்ட பல அைண $கலி.017-01
புைட ெபய ந்து_வி.எச்.(ெபய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கவும்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசர உயி ப்பவும் $கலி.017-02
உைடயைத எவன் ெகால் என்று ஊறு அளந்தவ வயின் $கலி.017-03

நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ெசல்லாய்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஏங்கி நடுங்கற்காண் நறுநுதால் $கலி.017-04
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெதாைலபு
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) துய உழப்ப
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.017-05
வல் விைன வயக்குதல் வலித்திமன் வலிப்பளைவ $கலி.017-06
நள் கதி அவி மதி நிைறவு ேபால் நிைலயாது $கலி.017-07
நாளினும் ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
உடன் நிைலயுேமா $கலி.017-08
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அட
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) அணி
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.017-09
ேதாற்றம் சால் ெதாகு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முயறிமன் முயல்வளைவ
$கலி.017-10
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) சால் நளி ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அைட
முதி முைகயிற்குக் $கலி.017-11
கூற்று ஊழ் ேபால் குைறபடூஉம் வாழ்நாளும் நிைலயுேமா $கலி.017-12
வைக எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைர
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலித்து
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.017-13
பைக அறு பய விைன முயறிமன் முயல்வளைவ $கலி.017-14

தைக வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) புதிது உண்ணத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேபாதின் $கலி.017-15
முைக வாய்த்த தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேபாலும் இளைமயும் நிைலயுேமா
$கலி.017-16
என ஆங்கு $கலி.017-17
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவட்ட
ெபாருள்வயின் நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
$கலி.017-18
திருந்திய யாக்ைகயுள் மருத்துவன் ஊட்டிய $கலி.017-19
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேபால் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனன்
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.017-20
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெபய ந்தனன்
ெசலேவ $கலி.017-21
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயின்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) துரப்ப $கலி.018-01
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற சூழாதி ஐய
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.018-02
என் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாய்யிலும் யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.018-03
ைமந்துைட மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுணங்கும் நிைனத்துக்
காண் $கலி.018-04
ெசன்ேறா _வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ _பட .பன்.) முகப்பப் ெபாருளும்
கிடவாது $கலி.018-05

ஒழிந்தவ எல்லாரும் உண்ணாதும் ெசல்லா $கலி.018-06
இளைமயும் காமமும் ஓராங்குப் ெபற்றா $கலி.018-07
வளைம விைழதக்கது உண்டநூ உள நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கலி.018-08
ஒேராஒ ைக தம்முள் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒேராஒ
ைக $கலி.018-09
ஒன்றன் கூறு ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுப்பவேரஆயினும் $கலி.018-10
ஒன்றினா வாழ்க்ைகேய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அrதுஅேரா
$கலி.018-11
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளைம தரற்கு $கலி.01812
ெசவ்விய தவிய ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவற்ெறாடு $கலி.019-01
ைபய முயங்கிய அஞ்ஞான்று அைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.019-02
ெபாய்யாதல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
அறிேகா மற்று ஐய $கலி.019-03
அகல் நக ெகாள்ளா அல தைலத்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.019-04
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) முனி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிந்ேதன் $கலி.019-05
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அல்ைல மன்ற இனி $கலி.019-06
ெசல் இனிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.019-07
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அற மாறி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உள்ளத்
துறந்தவள் $கலி.019-08

பண்பும் அறிதிேரா என்று வருவாைர $கலி.019-09
என் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) யாதும் வினவல் வினவின் $கலி.019-10
பகலின் விளங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசம்மல்
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.019-11
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசய் விைன முற்றாமல்
ஆண்டு ஓ $கலி.019-12
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) படுதலும் உண்டு $கலி.019-13
பல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பக பு ஊட்டும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ைபது அற $கலி.020-01
ெசல் கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ெசயி சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெசாrதலின் $கலி.020-02
தணிவு இல் ெவங் ேகாைடக்குத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.020-03
பிணி ெதறல் உயக்கத்த ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றினம் தாங்கும்
$கலி.020-04
மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகழ் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல ெவம்ப
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.020-05
துணி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்ட தூங்கு அழல்
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.020-06
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) புைர கிளவியாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிக்கு
எளியேவா $கலி.020-07
தளி உறுபு அறியாேவ காடு_ெப.(காடு_ெப.) எனக் கூறுவ  $கலி.020-08
வளியினும் வைர நில்லா வாழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.020-09

அளி என உைடேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவேலா $கலி.02010
ஊறு ந அமிழ்து
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
எயிற்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உணல் ேவட்பின் $கலி.020-11
ஆறு ந இல என அறன் ேநாக்கிக் கூறுவ  $கலி.020-12
யாறு ந கழிந்தன்ன இளைம நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) என்னும் $கலி.020-13
ேதறு ந உைடேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதருமந்து ஈங்கு
ஒழிவேலா $கலி.020-14
மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவய்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் தாங்கும் $கலி.020-15
மாண் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இல ஆண்ைட மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எனக் கூறுவ 
$கலி.020-16
நள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தளி ேபால நிறன் ஊழ்த்தல் அறிேவன்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $கலி.020-17
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ைகவிட்டு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தவி தைலச் சூழ்வேலா $கலி.020-18
என ஆங்கு $கலி.020-19
அைண அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெவம்ைமய காடு_ெப.(காடு_ெப.) எனக்
கூறுவ  $கலி.020-20
கைண கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆ இைட $கலி.020-21
பைண எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏற்றின் பின்ன ப்
$கலி.020-22

பிைணயும் காணிேரா பிrயுேமா அைவேய $கலி.020-23
பால் மருள் மருப்பின் உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) புைர பாவு அடி $கலி.021-01
ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கமழ் கடாஅத்து
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பிr ஒருத்தல் $கலி.021-02
ஆறு கடி ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவறு
புலம் பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.021-03
ெபாருள்வயிற் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
என்னும் $கலி.021-04
அருள் இல் ெசால்லும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசால்லிைனேய $கலி.021-05
நன்ன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
நயந்தைன_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) நவி
$கலி.021-06
நின்னின் பிrயலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் $கலி.021-07
நன்ன ெமாழியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெமாழிந்தைனேய $கலி.021-08
அவற்றுள் யாேவா வாயின மாஅல் மகேன $கலி.021-09
கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) இன்ேனா என்னாது ெபாருள்தான் $கலி.021-10
பழ விைன மருங்கின் ெபய பு ெபய பு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.021-11
அன்ன ெபாருள்வயிற் பிrேவாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்று
$கலி.021-12
இைமப்புவைர வாழாள் மடேவாள் $கலி.021-13
அைமக் கவின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண
மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கலி.021-14
உண் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) வழிெமாழிந்து இரக்குங்கால் முகனும் தாம்
$கலி.022-01

ெகாண்டது ெகாடுக்குங்கால் முகனும் ேவறாகுதல் $கலி.022-02
பண்டும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இயற்ைக அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) இன்றும் $கலி.022-03
புதுவது அன்ேற புலனுைட மாந்தி $கலி.022-04
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உயி ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால $கலி.022-05
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உைடயா ெமாழிக்கண் தாவா தாம் தம்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கலி.022-06
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேத பறைவயின் அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) இறல்
ெகாடுக்குங்கால் $கலி.022-07
ஏதிலா கூறுவது எவேனா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைக $கலி.022-08
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ேந முைக
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைரத்த $கலி.022-09
ெசறி முைற பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் $கலி.022-10
பறி முைற பாராட்டிைனேயா ஐய $கலி.022-11
ெநய் இைட நவி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி விட்டன்ன $கலி.022-12
ஐவைக பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கலி.022-13
ெசய்விைன பாராட்டிைனேயா ஐய $கலி.022-14
குளன் அணி தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பாசரும்பு
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.022-15
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) பாராட்டினாய் மற்று எம்
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.022-16
தள முைல_ெப.(முைல_ெப.) பாராட்டிைனேயா ஐய $கலி.022-17

என ஆங்கு $கலி.022-18
அட ெபான் அவி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வr
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.022-19
சுட காய் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நும்ைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எங்கண் $கலி.022-20
பட கூற நின்றதும் உண்டநூ ெதாட கூர $கலி.022-21
துவ்வாைம வந்தக்கைட $கலி.022-22
இலங்கு ஒளி மருப்பின் ைகம்மா உளம்புந $கலி.023-01
புலம் கடி கவைணயின் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
சிைனஉதி க்கும்_ெப.எச்.(உதி _வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.
குறி.) $கலி.023-02
விலங்கு மைல ெவம்பிய ேபாக்கு அரு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.023-03
தனிேய இறப்ப யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒழிந்திருத்தல் $கலி.023-04
நகுதக்கன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழுங்கல் ஊ க்ேக $கலி.023-05
இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.023-06
உண்ணலும் உண்ேணன் வாழலும் வாேழன் $கலி.023-07
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டு துறக்கப்பட்டநூ $கலி.02308
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ந உண்ட குைட ஓரன்ன $கலி.023-09
நல்குந புrந்து நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உணப்பட்டநூ $கலி.023-10
அல்குந ேபாகிய ஊ ஓரன்ன $கலி.023-11

கூடின புrந்து குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) உணப்பட்டநூ $கலி.023-12
சூடின இட்ட பூ ஓரன்ன $கலி.023-13
என ஆங்கு $கலி.023-14
யானும் நின்னகத்து அைனேயன் ஆனாது $கலி.023-15
ெகாைல ெவங் ெகாள்ைகெயாடு நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அகப்படுப்ப $கலி.023-16
வைலவ க்கு அம ந்த_ெப.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மட மான்
ேபால $கலி.023-17
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆங்கு வரூஉம் என் ெநஞ்சிைன $கலி.023-18
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பிைன ெகாண்ேம $கலி.023-19
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுக்குறக் ேகட்டும் கடுத்தும் தாம் $கலி.024-01
அஞ்சியது ஆங்ேக அணங்காகும் என்னும் ெசால் $கலி.024-02
இன் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கிளவியாய் வாய் மன்ற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேகள் $கலி.024-03
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யானும்
$கலி.024-04
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ேதர $கலி.024-05
மாசு இல் வண் ேசக்ைக மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புண ச்சியுள் $கலி.024-06
பாயல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கனவுவா ஆய் ேகால் $கலி.024-07
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நிைர முன் ைகயாள் ைகயாறு ெகாள்ளாள் $கலி.024-08
கடி மைன காத்து ஓம்ப வல்லுவள்ெகால்ேலா $கலி.024-09

இடு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இலங்கு ேத க்கு
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.024-10
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாகி நடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.024-11
ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முற்றும் அளவு என்றா ஆயிழாய் $கலி.02412
தாம் இைட ெகாண்டது அதுவாயின் தம் இன்றி $கலி.024-13
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உயி வாழும் மதுைக இேலமாயின் $கலி.024-14
ெதாய்யில் துறந்தா அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) என தம்வயின்
$கலி.024-15
ெநாய்யா நுவலும் பழி நிற்ப தம்ெமாடு $கலி.024-16
ேபாயின்று ெசால் என் உயி $கலி.024-17
வயக்குறு மண்டிலம் வடெமாழிப் ெபய
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.025-01
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புண ப்பினால் $கலி.025-02
ஐவ _ெப.(ஐவ _ெப.) என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தும் அரச கள் அகத்தரா
$கலி.025-03
ைக புைன அரக்கு இல்ைலக் கதழ் எr சூழ்ந்தாங்கு $கலி.025-04
களி திகழ் கடாஅத்த கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அகத்தவா $கலி.025-05
முளி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உய மைல
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் $கலி.025-06
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) உரு அரக்கு இல்ைல வளிமகன் உைடத்துத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.025-07

உள்ளத்துக் கிைளகேளாடு உயப் ேபாகுவான் ேபால $கலி.025-08
எழு உறழ் தடக் ைகயின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கலி.025-09
அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) சூழ் புைக அழல் அத பட மிதித்துத் தம் $கலி.025-10
குழுெவாடு புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம்
குன்று அழல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.025-11
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேகட்டீமின் $கலி.025-12
மணக்குங்கால் மல அன்ன தைகயவாய் சிறிது ந $கலி.025-13
தணக்குங்கால் கலுழ்பு ஆனாக் கண் எனவும் உள அன்ேறா $கலி.025-14
சிறப்புச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழயராப் புகழ்பு
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.025-15
புறக்ெகாைடேய பழி தூற்றும் புல்லியா ெதாட பு ேபால் $கலி.025-16
ஈங்கு ந அளிக்குங்கால் இைற
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந $கலி.025-17
நங்குங்கால் ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைள எனவும் உள
அன்ேறா $கலி.025-18
ெசல்வத்துள் ேச ந்தவ வளன் உண்டு மற்று
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.025-19
ஒல்கத்து நல்கிலா உண விலா ெதாட பு ேபால் $கலி.025-20
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந அளிக்குங்கால் ஒளி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந $கலி.025-21

பாராட்டாக்கால்
பசக்கும்_ெப.எச்.(பச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) எனவும் உள அன்ேறா $கலி.025-22
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகண்ைமயின்
மைற உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் மைற
$கலி.025-23
பிrந்தக்கால் பிற க்கு உைரக்கும் பீடிலா ெதாட பு ேபால் $கலி.025-24
என ஆங்கு $கலி.025-25
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நிற் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் $கலி.025-26
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நற்கு
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கலி.025-27
துளி மாறு ெபாழுதின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.025-28
அளி மாறு ெபாழுதின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயிைழ கவிேன
$கலி.025-29
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைழ ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபால் இண
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராஅமும் $கலி.026-01
பருதி அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபால் நைன ஊழ்த்த ெசருந்தியும்
$கலி.026-02
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஏற்றுக் ெகாடிேயான் ேபால் மிஞZறு ஆ க்கும் காஞ்சியும்
$கலி.026-03
ஏேனான் ேபால் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள பு கஞலிய ஞாழலும் $கலி.026-04
ஆன் ஏற்றுக் ெகாடிேயான் ேபால் எதிrய இலவமும் ஆங்கு $கலி.026-05
தது_ெப.(தது_ெப.) த சிறப்பின் ஐவ கள் நிைல ேபால $கலி.026-06

ேபாது அவிழ் மரத்ெதாடு ெபாருகைர கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.026-07
ேநா தக வந்தன்றால் இளேவனில் ேம தக $கலி.026-08
பல் வr இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) புதிது
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பருவத்து
$கலி.026-09
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின்
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உள்ளுவா $கலி.026-10
ஒல்குபு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச ந்தா க்கு உைலயாது காத்து ஓம்பி $கலி.02611
ெவல் புகழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
நாட்டு உைறபவ $கலி.026-12
திைச திைச ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ க்கும் திருமருதமுன்துைற $கலி.026-13
வைச த ந்த_ெப.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வாடுவது அருளுவா $கலி.026-14
நைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் நழல்
ேச ந்தாைரத் தாங்கி தம் $கலி.026-15
இைச பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏதில் நாட்டு உைறபவ $கலி.02616
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) சாஅய் ெபாழுேதாடு எம் அணி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ேவறாகி $கலி.026-17
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சான்ற ெபரு வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இழப்பைத
அருளுவா $கலி.026-18
ஊறு அஞ்சி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச ந்தா க்கு உைலயாது காத்து ஓம்பி
$கலி.026-19

ஆறு இன்றிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகி
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டு உைறபவ
$கலி.026-20
என ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.026-21
ெதருமரல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல _ெப.(காதல _ெப.)
$கலி.026-22
ெபாரு முரண் யாைனய ேபா மைலந்து எழுந்தவ $கலி.026-23
ெசரு ேமம்பட்ட ெவன்றிய $கலி.026-24
வரும் என
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) வாய்ெமாழித் தூேத $கலி.026-25
ஈதலில் குைற காட்டாது அறன்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.027-01
ததிலான் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபால் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கைர
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.027-02
ேபதுறு மட ெமாழி பிைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மான் ேநாக்கின் $கலி.027-03
மாதரா முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேபால் மண ெமௗவல் முைக ஊழ்ப்ப
$கலி.027-04
காதல ப் புண ந்தவ கதுப்புப் ேபால் கழல்குபு $கலி.027-05
தாெதாடும் தளிெராடும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) தைக
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.027-06
ேபைதேயான் விைன வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) நாட்டு $கலி.027-07
ஏதிலான் பைட ேபால இறுத்தந்தது இளேவனில் $கலி.027-08

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரமிைச
நிமி பு ஆலும் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) எள்ள $கலி.027-09
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சாய நம்ைமேயா மறந்ைதக்க $கலி.027-10
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணியவ காrைக மகிழ் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.027-11
புலம் பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகழ்பு ஆனாக் கூடலும்
உள்ளா ெகால் $கலி.027-12
கல்மிைச மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல கறங்கி ஊ அல தூற்ற $கலி.027-13
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சாய நம்ைமேயா மறந்ைதக்க $கலி.027-14
ஒன்னாதா க் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடூஉம் உரவு
ந மா ெகான்ற $கலி.027-15
ெவன் ேவலான் குன்றின்ேமல் விைளயாட்டும் விரும்பா ெகால் $கலி.027-16
ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.027-17
ெபாய்யினால் புrவுண்ட நம்ைமேயா மறந்ைதக்க $கலி.027-18
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகளி _ெப.) தம்
ஆயேமாடு அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
$கலி.027-19
ைவைய வா உய எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) நுக ச்சியும் உள்ளா ெகால் $கலி.02720
என ஆங்கு $கலி.027-21
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி ெநஞ்சேமாடு இைனயல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$கலி.027-22

நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இல்லாப் புலம்பாயின் நடுக்கம் ெசய்
ெபாழுதாயின் $கலி.027-23
காமேவள் விழவாயின் கலங்குவள் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என $கலி.027-24
ஏமுறு கடுந் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத கடவி $கலி.027-25
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அம காதல _ெப.(காதல _ெப.) துைண தந்தா
விைரந்ேத $கலி.027-26
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சால் சிறப்பின் சிைனயவும் சுைனயவும் $கலி.028-01
நாடின ெகாயல் ேவண்டா நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாம் ெகாடுப்ப ேபால் $கலி.028-02
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் கமழ் கண்ணி ைதயுபு புைனவா கண் $கலி.028-03
ேதாடுறத் தாழ்ந்து துைற துைற கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.028-04
ெசய்யவள் அணி அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆரெமாடு அணி
ெகாள்பு $கலி.028-05
ெதாய்யகம் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதுப்புப்
ேபால் துவ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $கலி.028-06
ைவைய வா அவி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) இைட ேபாழும் ெபாழுதினான்
$கலி.028-07
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனா மலராயின் விளித்து
ஆலும் குயிலாயின் $கலி.028-08
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா அவராயின்
ேபதுறூஉம் ெபாழுதாயின் $கலி.028-09
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட அவல ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆற்றுவள்
என்னாது $கலி.028-10
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மிகுமாயின் வணங்கிைற அளி என்ேனா $கலி.028-11

புதலைவ மலராயின் ெபாங்கrன வண்டாயின் $கலி.028-12
அயலைத அலராயின் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளா அவராயின் $கலி.028-13
மதைல இல் ெநஞ்ெசாடு மதனிலள் என்னாது $கலி.028-14
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பசப்பாயின் நுணங்கிைற அளி என்ேனா $கலி.028-15
ேதாயின அறலாயின் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ க்கும் சிைனயாயின்
$கலி.028-16
மாவின தளிராயின் மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளா அவராயின் $கலி.028-17
பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண் புலம்பு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமயாது $கலி.028-18
பாயல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மிகுமாயின் ைபந்ெதாடி அளி என்ேனா $கலி.02819
என ஆங்கு $கலி.028-20
ஆயிழாய் ஆங்கனம் உைரயாதி ேசயா க்கு $கலி.028-21
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) துது_ெப.(தூது_ெப.) ெமாழிந்தனம் விடல்
ேவண்டா நம்மினும் $கலி.028-22
தாம் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றல $கலி.028-23
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவன் ெசய்தி வருகுவ
விைரந்ேத $கலி.028-24
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வைரத்து அன்றி
வயவு_ெப.(வயவு_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நலிதலின் $கலி.029-01
அல்லாந்தா அலவுற ஈன்றவள் கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) ேபால் $கலி.02902

பல் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசுைம_ெப.(பசுைம_ெப.) த அகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கலி.029-03
புல்லிய புனிறு ஒrஇப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஏ தர
$கலி.029-04
வைளயவ வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ேபால் வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
வடுக் ெகாள $கலி.029-05
இைளயவ ஐம்பால் ேபால் எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) ேபாழ்ந்து
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வார $கலி.029-06
மா ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளி மிைச மாயவள்
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) ேபால் $கலி.029-07
ஆய் இதழ்ப் பல் மல ஐய ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உைறத்தர $கலி.029-08
ேம தக இளேவனில் இறுத்தந்த ெபாழுதின்கண் $கலி.029-09
ேசயா கண் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சிைன சின்ெமாழி $கலி.029-10
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறும் வைரத்து அன்றி நிறுப்ெபன்மன் நிைற நவி
$கலி.029-11
வாய் விrபு பனி ஏற்ற விரவுப் பல் மல தண்டி_வி.எச்.(தண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.029-12
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவகலான் வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்தரூஉம் $கலி.029-13
ேபாழ்து உள்ளா துறந்தா கண் புr
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகையச்
$கலி.029-14
சூழ்பு ஆங்ேக சுடrழாய் கரப்ெபன்மன் ைகநவி $கலி.029-15

வழ்
 கதி விடுத்த பூ விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கலி.029-16
யாழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமிழ் இைச
இயல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அைலத்தரூஉம் $கலி.029-17
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நிைல ெநகிழ்த்தா கண் ேதாயும் என் ஆ உயி
$கலி.029-18
வடு நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) கிளவியாய் வலிப்ெபன்மன் வலிப்பவும் $கலி.029-19
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலா திறந்து
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைர இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
வாய் விட்ட $கலி.029-20
கடி மல கமழ் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்தரூஉம் $கலி.029-21
என ஆங்கு $கலி.029-22
வருந்திைன வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வைள
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நாட்டுப்
$கலி.029-23
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய் ெபாருட் பிணி பின்
ேநாக்காது ஏகி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.029-24
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய
கைளஞ _வி.அ.ெப.(கைள_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ _பட .பன்.)
வந்தன _வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ _பட .பன்.) $கலி.02925
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி பட ந்ேத $கலி.02926

அருந்தவம் ஆற்றியா நுக ச்சி_ெப.(நுக ச்சி_ெப.) ேபால் அணி ெகாள $கலி.03001
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனாச் சிைன ெதாறூஉம்
ேவண்டும் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $கலி.030-02
புrந்து ஆ க்கும் வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புலம்பு
த ந்து_வி.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும் $கலி.030-03
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) இைற ெகாள எதிrய
ேவனிலான் $கலி.030-04
துயில் இன்றி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதாழுைவ அம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடி $கலி.030-05
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயலா மரு உண்டு
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமகுவான்மன்ேனா
$கலி.030-06
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ஒளி அறியாத விr மல த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
காவில் $கலி.030-07
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எனக் கூறுந
உளராயின் $கலி.030-08
பானாள் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பட கூர பைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.030-09
மான் ேநாக்கினவேராடு மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமகுவான்மன்ேனா $கலி.030-10
ஆனாச் சீ க் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $கலி.030-11
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ க்கும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எனத் ெதளிக்குந
உளராயின் $கலி.030-12

உறல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஒளி
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய ந்தவன் விழவினுள்
$கலி.030-13
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இைழயவேராடு விைளயாடுவான்மன்ேனா $கலி.030-14
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபாழுேதாடு பிறங்கு இண த் துருத்தி
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.030-15
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வாரும் ைவைய என்று அைறயுந உளராயின் $கலி.03016
என ஆங்கு $கலி.030-17
தணியா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனாத் தைகயவள் தைக
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.030-18
அணி கிள ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
அய மதி பணிபு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.030-19
காம _ெப.(காம _ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ேசரா $கலி.030-20
நாமம் சால் ெதவ்வrன் நடுங்கினள் ெபrேத $கலி.030-21
கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கால் பட்டுக் கலுழ் ேதறிக் கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.031-01
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அயல் அயல்
அயி ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $கலி.031-02
வடுத்து ஊர வrப்ப_குைற.எச்.(வrப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபால்
ஈங்ைக_ெப.(ஈங்ைக_ெப.) வாடு உதி பு உக $கலி.031-03
ப்r ந்தவ _வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ _பட .பன்.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேபாலப் பீ வய
 காதல ப் $கலி.031-04

புண ந்தவ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபாலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) பூப்
புதிது ஈன $கலி.031-05
ெமய் கூ ந்த பனிெயாடு ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைடயால் $கலி.031-06
ைகயாறு கைடக்கூட்டக் கலக்குறூஉம் ெபாழுதுமன் $கலி.031-07
ெபாய்ேயம் என்று ஆயிழாய் புண ந்தவ உைரத்தைத $கலி.031-08
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அம மாறு அட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெவௗவி
வருபவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ _பட .பன்.)
$கலி.031-09
தயங்கிய களிற்றின்ேமல் தைக காண விடுவேதா $கலி.031-10
பயங் ெகழு பல் கதி பால் ேபாலும் ெபாழுெதாடு $கலி.031-11
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைழ தண்ெணன
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அைச வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $கலி.031-12
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலம்பட
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தைக
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மா ேமல்ெகாண்டு $கலி.031-13
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
வருபவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ _பட .பன்.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுவேதா $கலி.031-14
நள் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவந்த பூ நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) வாடத் தூற்றுபு
$கலி.031-15
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அதி பு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேசர துவற்றும்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சில் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கலி.031-16
பைக ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
திைற_ெப.(திைற_ெப.)

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாய்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத மிைசயவ $கலி.031-17
வைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுவேதா $கலி.031-18
புைக எனப் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூ அம் கள் ெபாதி
ெசய்யா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.031-19
முைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் நுதி ெபார
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும் பனி $கலி.031-20
என ஆங்கு $கலி.031-21
வாளாதி வயங்கிழாய்
வருந்துவள்_வி.மு.(வருந்து_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அள்_பட .ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) என $கலி.031-22
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர நிறுத்துத் தாம்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய் அன்றி $கலி.03123
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தாைனய புகுதந்தா $கலி.031-24
நள் உய கூடல் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எழேவ
$கலி.031-25
எஃகு இைட ெதாட்ட கா க் கவின்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம்பால் ேபால் $கலி.032-01
ைம அற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவ
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $கலி.032-02
ஐதாக ெநறித்தன்ன அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அவி நள் ஐம்பால் $கலி.032-03
அணி நைக இைடயிட்ட ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) அம் கண்ணி ேபால் $கலி.032-04

பிணி ெநகிழ் அல ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ ெவறி ெகாள $கலி.032-05
துணி நரால் தூ மதி நாளால் அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.032-06
ஈன்றவள் திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) ேபால் ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தளிெராடும்
$கலி.032-07
ஆன்றவ அடக்கம் ேபால் அல ச் ெசல்லாச் சிைனெயாடும் $கலி.032-08
வல்லவ யாழ் ேபால வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ க்கும் புதெலாடும் $கலி.03209
நல்லவ நுடக்கம் ேபால் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்ெபாடும் $கலி.032-10
உண ந்தவ ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) ேபால் இண ஊழ்த்த மரத்ெதாடும் $கலி.03211
புண ந்தவ முயக்கம் ேபால் புrவுற்ற ெகாடிெயாடும் $கலி.032-12
நயந்தா க்ேகா நல்ைலமன் இளேவனில் எம் ேபால $கலி.032-13
பசந்தவ ைபதல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பைக எனத் தணித்து
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.032-14
இன் உயி ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மருந்தாகி பின்னிய $கலி.032-15
காதல _ெப.(காதல _ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருவி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைலப் $கலி.032-16
ேபாது ஆரக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கமழ் குரற்கு என்னும் $கலி.032-17

துது_ெப.(தூது_ெப.)
வந்தன்ேற_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று+பட .ஒரு.+ஏ_சாr.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.032-18
துய அறு கிளவிேயாடு அய ந்த கம் விருந்ேத $கலி.032-19
வறு
 சால் ஞாலத்து வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அணி காணிய $கலி.033-01
யாறு கண் விழித்த ேபால் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) நந்திக் கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.033-02
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தைவ ேபால $கலி.033-03
பிணி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அணி
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உதி ந்து_வி.எச்.(உதி _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக $கலி.033-04
துணி கய நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேநாக்கித் துைதபு உடன்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.033-05
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால அரும்பு ஊழ்த்து மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மல ேவய $கலி.033-06
காதல ப் புண ந்தவ கவவுக் ைக ெநகிழாது $கலி.033-07
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் ேவனிேலா
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கலி.033-08
ேபாது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்தவ $கலி.033-09
எr உரு உறழ இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.)
மலர_குைற.எச்.(மல _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.033-10
ெபாr உரு உறழப் புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) பூ உதிர $கலி.033-11

புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல க் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) ெபான் எனத்
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊழ்ப்ப $கலி.033-12
தமியா ப் புறத்து எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எள்ளி
முனிய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.033-13
ஆ ப்பது ேபாலும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) என் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$கலி.033-14
ேபா ப்பது ேபாலும் பசப்பு $கலி.033-15
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நகுவன ேபால் நந்தின
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ைநந்து உள்ளி $கலி.033-16
உகுவது ேபாலும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) எள்ளி $கலி.033-17
ெதாகுபு உடன் ஆடுவ ேபாலும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ைகயில் $கலி.033-18
உகுவன ேபாலும் வைள என் கண் ேபால் $கலி.033-19
இகுபு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வாரும் பருவத்தும்
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) $கலி.033-20
மிகுவது ேபாலும் இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.033-21
நரம்பின் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) நிறுக்கும்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேபால் $கலி.033-22
இரங்கு இைச மிஞZெறாடு தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊத
$கலி.033-23
துது_ெப.(தூது_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) விடுதரா
துறப்பா ெகால் ேநாதக $கலி.033-24
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலும் அேரா. $கலி.033-25
என ஆங்கு $கலி.033-26
புrந்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எள்ளும் குயிைலயும் அவைரயும் புலவாதி
$கலி.033-27

நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கணாய் ெநறி
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பிணி விட $கலி.033-28
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர நிறுத்துத் தாம்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய் அன்றி $கலி.03329
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் வியன் மா ப துைனதந்தா $கலி.033-30
கால் உறழ் கடுந் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத கடவின விைரந்ேத $கலி.03331
மன் உயி ஏமுற மல ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புரவு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.034-01
பல் நரால் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டி
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கலி.034-02
சில் நரால் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வார அகல் யாறு கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.034-03
முன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தமக்கு ஆற்றி முயன்றவ இறுதிக்கண் $கலி.03404
பின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெபய த்து ஆற்றும் பீடுைடயாள ேபால் $கலி.03405
பல் மல சிைன உக சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி ந்து
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.034-06
இன் அம இளேவனில் இறுத்தந்த ெபாழுதினான் $கலி.034-07
விr காஞ்சித் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆடி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) விளிப்பவும் $கலி.034-08
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அஞ்சாதவ தைம மைறப்ெபன்மன் மைறப்பவும்
$கலி.034-09

கr ெபாய்த்தான் கீ ழ் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபாலக் கவின் வாடி $கலி.034-10
எr ெபாத்தி என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) சுடும்_ஆயின் எவன் ெசய்ேகா
$கலி.034-11
ெபாைற தள ெகாம்பின்ேமல் சிதrனம் இைற ெகாள $கலி.034-12
நிைற தளராதவ தைம மைறப்ெபன்மன் மைறப்பவும் $கலி.034-13
* முைற தள ந்த_ெப.அ.(தள ந்த_ெப.அ.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கீ ழ்க்
குடி ேபாலக் கலங்குபு $கலி.034-14
ெபாைற தள பு பனி வாரும் கண்_ஆயின் எவன் ெசய்ேகா $கலி.034-15
தைள அவிழ் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைனச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) யாழ்
ேபால இைசப்பவும் $கலி.034-16
ெகாைள தளராதவ தைம மைறப்ெபன்மன் மைறப்பவும் $கலி.034-17
கிைள அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்பவன் ஆக்கம்
ேபால் புல்ெலன்று $கலி.034-18
வைள ஆனா ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ஆயின் எவன்
ெசய்ேகா $கலி.034-19
என ஆங்கு $கலி.034-20
நின்னுள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உைரத்து அலமரல்
எல்லா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.034-21
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்வைர இறவாது
காதல _ெப.(காதல _ெப.) $கலி.034-22
பண்ணிய மாவின புகுதந்தா $கலி.034-23
கண் உறு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ைக கைளந்தாங்ேக $கலி.034-24

மடியிலான் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபால் மரன்
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $கலி.035-01
படி உண்பா நுக ச்சி_ெப.(நுக ச்சி_ெப.) ேபால் பல் சிைன மிஞZறு
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.035-02
மாயவள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபால் தளி ஈன அம்
ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) $கலி.035-03
தாய சுணங்கு ேபால் தளி மிைசத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) உக $கலி.035-04
மல தாய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நர
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) நிற்ப $கலி.035-05
அல தாய துைற நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயி
வrத்து அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வார $கலி.035-06
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) எள்ளும் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனபு உகு
ெநஞ்சத்தால் $கலி.035-07
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) எனத் துனி ெகாள்ளல் எல்லா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.035-08
வண்ண வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி ந்து ஆனா ைவைய வா உய
எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) $கலி.035-09
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருவி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைலத்
தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதன்ேறா
$கலி.035-10
கண் நிலா ந மல்கக் கவவி_வி.(கவவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விடுத்தக்கால் $கலி.035-11

ஒண்ணுதால் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+ _(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று உைரத்தைத
$கலி.035-12
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துைணப்
புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.035-13
வில்லவன் விழவினுள் விைளயாடும் ெபாழுதன்ேறா $கலி.035-14
வலன் ஆக விைன என்று
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விடுத்தக்கால் $கலி.035-15
ஒளியிழாய் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+ _(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று உைரத்தைத
$கலி.035-16
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) நாவில் திrதரூஉம் நள் மாடக் கூடலா $கலி.035-17
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நாவில்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் புதிது
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அன்ேறா $கலி.035-18
பல நாடு ெநஞ்சிேனம் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விடுத்தக்கால் $கலி.035-19
சுடrழாய் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+ _(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று உைரத்தைத
$கலி.035-20
என ஆங்கு $கலி.035-21

உள்ளுெதாறு உைடயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உயவு
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உயி ப்பாகி $கலி.035-22
எள் அறு காதல _ெப.(காதல _ெப.) இையதந்தா புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல்
$கலி.035-23
காம _ெப.(காம _ெப.) கடுந் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத ப் ெபாருப்பன்
$கலி.035-24
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) அன்ன ைவகெலாடு புண ந்ேத $கலி.035-25
ெகாடு மிடல் நாஞ்சிலான் தா _ெப.(தா _ெப.) ேபால் மராத்து $கலி.036-01
ெநடுமிைசச் சூழும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆலும் சீ ர $கலி.036-02
வடி நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இைசப்ப ேபால்
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.036-03
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) முரற்சி ேபால்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இமி தர
$கலி.036-04
இயன் எழ இயைவ ேபால எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும்
இம்ெமன $கலி.036-05
கயன் அணி ெபாதும்பருள் கடி மல த் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊத $கலி.036-06
மல ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் விளிப்ப ேபால் மரன் ஊழ்ப்ப
$கலி.036-07
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆல
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.036-08
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) விழவு எதி ெகாள்ளும்
$கலி.036-09

சீ ரா ெசவ்வியும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$கலி.036-10
வாரா _வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதேலாேர $கலி.036-11
பாஅய்ப் பாஅய்ப்
பசந்தன்று_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_பட .ஒரு.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கலி.036-12
சாஅய்ச் சாஅய்
ெநகிழ்ந்தன_வி.மு.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.036-13
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வாரும்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) என ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட .பன்.)
$கலி.036-14
பனி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வாரும் என் கண் $கலி.036-15
மைலயிைடப் ேபாயின _வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ _பட .பன்.) வரல்
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாெயாடு $கலி.036-16
முைலயிைடக் கனலும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.036-17
காதலின் பிrந்தா ெகால்ேலா வறிது ஓ $கலி.036-18
தூெதாடு மறந்தா ெகால்ேலா ேநாதக $கலி.036-19
காதல _ெப.(காதல _ெப.) காதலும் காண்பாம்ெகால்ேலா $கலி.036-20
துறந்தவ ஆண்டு ஆண்டு உைறகுவ ெகால்ேலா யாவது $கலி.036-21
நள் இைடப் படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.036-22
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இைடப்படுத்த வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ஓதி $கலி.036-23

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணி சிைதத்தலும் உண்டு என நய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.036-24
ேகள்வி அந்தண _ெப.(அந்தண _ெப.) கடவும் $கலி.036-25
ேவள்வி ஆவியின் உயி க்கும் என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.03626
கய மல உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கலி.037-01
வய மான் அடித் ேத வான் ேபால ெதாைட மாண்ட $கலி.037-02
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்ைன ேநாக்குபு $கலி.037-03
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.037-04
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரக்கல்லான் ெபயரும்மன் பல் நாளும் $கலி.037-05
பாயல் ெபேறஎன் பட கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்வயின் $கலி.037-06
ேசேயன்மன் யானும் துய உழப்ேபன் ஆயிைடக் $கலி.037-07
கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறுதல் ஆற்றான்
அவனாயின் $கலி.037-08
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அன்று
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) நமக்காயின் இன்னதூஉம்
$கலி.037-09
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
என் $கலி.037-10
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) துயரால் துணிதந்து ஓ
$கலி.037-11
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெசய்ேதன் நறுநுதால்
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $கலி.037-12

இனக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கடிந்து ஓம்பும் புனத்து
அயல் $கலி.037-13
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஞான்று
வந்தாைன $கலி.037-14
ஐய சிறிது என்ைன ஊக்கி எனக் கூற $கலி.037-15
ைதயால் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ஊக்க ைக
ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $கலி.037-16
ெபாய்யாக வழ்ந்ேதன்

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) மா பின்
வாயாச் ெசத்து $கலி.037-17
ஒய்ெயன ஆங்ேக எடுத்தனன்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.) ேமல் $கலி.037-18
ெமய் அறியாேதன் ேபால் கிடந்ேதன்மன் ஆயிைட $கலி.037-19
ெமய் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்று
எழுேவனாயின் மற்று ஒய்ெயன $கலி.037-20
ஒண்குழாய் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்பின் $கலி.037-21
அங்கண் உைடயன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.037-22
இைமய வில் வாங்கிய ஈ ஞ் சைட அந்தணன் $கலி.038-01
உைம அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய மைல
இருந்தனனாக $கலி.038-02
ஐ இரு தைலயின் அரக்க ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கலி.038-03
ெதாடிப் ெபாலி தடக் ைகயின் கீ ழ் புகுத்து அம் மைல $கலி.038-04
எடுக்கல்ெசல்லாது உழப்பவன் ேபால $கலி.038-05

உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.) உரு ஏய்ப்பப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்ைகையக் $கலி.038-06
கறுவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் முதல்
குத்திய மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.038-07
நடு இரு விட _ெப.(விட _ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சிலம்பக் கூய்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.038-08
ேகாடு புய்க்கல்லாது உழக்கும் நாட ேகள் $கலி.038-09
ஆ இைட என்னாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால்
$கலி.038-10
ந அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலேம ேபால்
புல்ெலன்றாள் ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $கலி.038-11
கா ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலேம ேபால் கவின்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவின் $கலி.038-12
தராமல் காப்பது ஓ திறன் உண்ேடல் உைரத்ைதக்காண் $கலி.038-13
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இைட என்னாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அஞ்சாய் வந்தக்கால் $கலி.038-14
ெபாருளில்லான் இளைம ேபால் புல்ெலன்றாள் ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
$கலி.038-15
அருள் வல்லான் ஆக்கம் ேபால் அணி
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணி $கலி.038-16
ெதருளாமல் காப்பது ஓ திறன் உண்ேடல் உைரத்ைதக்காண் $கலி.038-17
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) திருந்தா என்னாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மைலயிைட
வந்தக்கால் $கலி.038-18
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சாரான் மூப்ேப ேபால் அழிதக்காள்
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $கலி.038-19

திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேச ந்தான் ஆக்கம் ேபால் திருத்தகும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருப் $கலி.038-20
புறங்கூற்றுத் த ப்பது ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்ேடல்
உைரத்ைதக்காண் $கலி.038-21
என ஆங்கு $கலி.038-22
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உறு விழுமம் கூறக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.038-23
வருேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) $கலி.038-24
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) விrவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.038-25
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இைறப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைரந்தனன்
ெகாளற்ேக $கலி.038-26
காம _ெப.(காம _ெப.) கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ேமாடு ஆடுவாள்
$கலி.039-01
தாமைரக்கண் புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சித்
தள ந்து அதேனாடு ஒழுகலான் $கலி.039-02
நள் நாக நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.)
தயங்கப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினால்
$கலி.039-03
பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உறத் தழ இப் ேபாத்தந்தான் அகன்
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $கலி.039-04
வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.)
புண ந்தன_வி.மு.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.)
என்பதனால் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.039-05

அரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தரல்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தருகிற்கும் ெபருைமயேள
$கலி.039-06
அவனும்தான் ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) இதணத்து அகிற் புைக உண்டு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.039-07
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ மதியம் வைர ேசrன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வைர $கலி.039-08
ேதனின் இறால் என ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) இைழத்திருக்கும் $கலி.039-09
கான் அகல் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.039-10
சிறுகுடியீேர சிறுகுடியீேர $கலி.039-11
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) கீ ழ் வழா

வைரமிைசத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெதாடா
$கலி.039-12
ெகால்ைல குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாங்கி ஈனா மைல வாழ்ந $கலி.039-13
அல்ல புrந்து ஒழுகலான் $கலி.039-14
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) கடி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் வாங்கு
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிலம்பின் $கலி.039-15
வாங்கு அைம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாட் குறவ _ெப.(குறவ _ெப.) மட
மகளி _ெப.) $கலி.039-16
தாம் பிைழயா ேகள்வ த்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலால் தம் ஐயரும்
$கலி.039-17
தாம் பிைழயா தாம் ெதாடுத்த ேகால் $கலி.039-18
என ஆங்கு $கலி.039-19
அறத்ெதாடு நின்ேறைனக் கண்டு திறப்பட $கலி.039-20

என்ைனய க்கு உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தாள் யாய் $கலி.039-21
அவரும் ெதr கைண ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கண் ேசந்து
$கலி.039-22
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
உருத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறி $கலி.039-23
இருவ கண் குற்றமும் இல்ைலயால் என்று $கலி.039-24
ெதருமந்து சாய்த்தா தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கலி.039-25
ெதrயிழாய் நயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேகளும் புணர $கலி.039-26
வைர உைற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.039-27
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குரைவயுள் $கலி.039-28
ெகாண்டுநிைல பாடிக்காண் $கலி.039-29
நல்லாய் $கலி.039-30
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தைலவரும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நம மைலத் $கலி.039-31
தம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) தாம் தாங்குவா என் ேநாற்றன ெகால் $கலி.039-32
புன ேவங்ைகத் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் அைற முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கலி.039-33
நனவில் புண ச்சி_ெப.(புண ச்சி_ெப.) நடக்குமாம் அன்ேறா $கலி.039-34
நனவில் புண ச்சி_ெப.(புண ச்சி_ெப.) நடக்கலும் ஆங்ேக $கலி.039-35

கனவில் புண ச்சி_ெப.(புண ச்சி_ெப.) கடிதுமாம் அன்ேறா $கலி.039-36
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் கல் நாடனும் நயும் வதுைவயுள் $கலி.039-37
பண்டு அறியாத ேபால் பட கிற்பீ மன் ெகாேலா $கலி.039-38
பண்டு அறியாத ேபால் பட ந்த பழங் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$கலி.039-39
கண்டு அறியாேதன் ேபால் கரக்கிற்ெபன்மன் ெகாேலா $கலி.039-40
ைம தவழ் ெவற்பன் மண அணி காணாமல் $கலி.039-41
ைகயால் புைத ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்களும் கண்கேளா $கலி.039-42
என்ைன மன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்ணால் காண்ெபன்மன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.039-43
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் ஆக என் கண் மன $கலி.039-44
என ஆங்கு $கலி.039-45
ெநறி அறி ெசறி குறி புr திrபு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவைன முந்துறஇ
$கலி.039-46
தைக மிகு ெதாைக வைக அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட .ஒரு.)
சான்றவ இனமாக $கலி.039-47
ேவய் புைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாட் பசைலயும் அம்பலும் $கலி.039-48
மாயப் புண ச்சியும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன்
நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.039-49
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய ெவற்பனும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.)
$கலி.039-50
பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண் கணும் ெபாலிகமா இனிேய $கலி.039-51

அகவினம் பாடுவாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அம கண் $கலி.040-01
நைக ெமாழி நல்லவ நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிைல ேபால் $கலி.040-02
தைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏனலுள் தாழ்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உrஇ $கலி.040-03
முைக வள சாந்து உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) முத்து ஆ மருப்பின் $கலி.040-04
வைக சால் உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வயின் ஓச்சி $கலி.040-05
பைக இல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான் பய மைல
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.040-06
அகவினம் பாடுவாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.040-07
ஆய் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அணி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் பைணத் தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.040-08
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஏத்துகு $கலி.040-09
ேவய் நரல் விடரகம் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாடித்ைத $கலி.040-10
ெகாடிச்சிய கூப்பி வைர ெதாழு ைக ேபால் $கலி.040-11
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறவின் குைல
அலங்காந்தள் $கலி.040-12
ெதாடுத்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசார தயங்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உற்றா
$கலி.040-13
இடுக்கண் தவி ப்பான் மைல $கலி.040-14
கல்லாக் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) மலி சுற்றத்து
$கலி.040-15

ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மந்தி குைற கூறும்
ெசம்மற்ேற $கலி.040-16
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாய்ந்தா
ெதாைலயின் அவrனும் $கலி.040-17
அல்லற்படுவான் மைல $கலி.040-18
புr விr புைத துைத பூத் தைதந்த_ெப.எச்.(தைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாழ் சிைனத் $கலி.040-19
தளி அன்ன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தைக
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான்
$கலி.040-20
அரு வைர அடுக்கம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாடுவாம் $கலி.040-21
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் வைர பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) எறிந்த அயா வட

$கலி.040-22
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாழ் அருவி அரமகளி ஆடுபேவ $கலி.040-23
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெவௗவி
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.040-24
வண்டின் துறப்பான் மைல $கலி.040-25
ஒடுங்கா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வழ்
 பிடிக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.040-26
கடுஞ்சூல் வயாவிற்கு அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைனத் $கலி.040-27
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கண் கரும்பின் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உற்றாrன்
$கலி.040-28

நங்கலம் என்பான் மைல $கலி.040-29
என நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.040-30
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைல பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நயவந்து ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $கலி.040-31
ெமய்ம் மலி உவைகயன் புகுதந்தான்
புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரா $கலி.040-32
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
கவின் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.040-33
ெசம்மைல ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மைலகிழேவாேன $கலி.040-34
பாடுகம் வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வயக் களிற்றுக் $கலி.041-01
ேகாடு உலக்ைகயாக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேசம்பின் இைல சுளகா $கலி.04102
ஆடு கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெநல்ைல அைற உரலுள்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவாம் $கலி.041-03
பாடுகம் வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பாடுற்று $கலி.041-04
இடி உமிழ்பு_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+பு_குைற.எச்.குறி.)
இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரவு
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கலி.041-05
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விடுபு இருளிய மின்னுச் ெசய் விளக்கத்து $கலி.041-06
பிடிெயாடு ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புன்ெசய்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.041-07

அடி ஒதுங்கு இயக்கம் ேகட்ட கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட .பன்.)
$கலி.041-08
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர ஆசினிப் பணைவ ஏறி $கலி.041-09
கடு விைசக் கவைணயில் கல் ைக விடுதலின் $கலி.041-10
இறு வைர ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வ 
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.041-11
ஆசினி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பழம் அளிந்தைவ உதிரா $கலி.041-12
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசய் இறாஅல் துைளபடப் ேபாகி $கலி.041-13
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி மாவின் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) துண உழக்கி
$கலி.041-14
குைலயுைட வாைழக் ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) கிழியா $கலி.041-15
பலவின் பழத்துள் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைல ெகழு ெவற்பைனப் $கலி.041-16
பாடுகம் வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பாடுற்று $கலி.041-17
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருவித்து
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருவித்ேத
$கலி.041-18
வானின் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருவித்ேத தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.041-19
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ேபணான் ெபாய்த்தான் மைல $கலி.041-20
ெபாய்த்தற்கு உrயேனா ெபாய்த்தற்கு உrயேனா $கலி.041-21
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாைரப் ெபாய்த்தற்கு உrயேனா $கலி.041-22

குன்று அகல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) வாய்ைமயில் ெபாய் ேதான்றின்
$கலி.041-23
திங்களுள் தத் ேதான்றியற்று $கலி.041-24
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆடும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆடும் $கலி.041-25
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ைவகலும் ஆடும் என் முன்ைக
$கலி.041-26
வைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாராேதான் குன்று
$கலி.041-27
வாராது அைமவாேனா வாராது அைமவாேனா $கலி.041-28
வாராது அைமகுவான் அல்லன் மைலநாடன் $கலி.041-29
ஈரத்துள் இன்னைவ ேதான்றின் நிழற் கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கலி.041-30
நருள் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ெவந்தற்று $கலி.041-31
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபாலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபாலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.041-32
மண்ணா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபாலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ேமனிையத் $கலி.041-33
துன்னான் துறந்தான் மைல $கலி.041-34
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் $கலி.041-35
ெதாட வைர ெவற்பன் துறக்குவன் அல்லன் $கலி.041-36
ெதாட புள் இைனயைவ ேதான்றின் விசும்பில் $கலி.041-37

சுடருள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேதான்றியற்று $கலி.041-38
என ஆங்கு $கலி.041-39
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆகின்றால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வள்ைளயுள் $கலி.041-40
ஒன்றி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $கலி.041-41
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாட் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.)
நுந்ைதயும் $கலி.041-42
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேவங்ைகக் கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.041-43
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நயந்தனன்_வி.மு.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.) அம்
மைலகிழேவாற்ேக $கலி.041-44
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலித்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முரண்
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.042-01
முறம்ெசவி வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) முன் குளகு
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.042-02
கறங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ஓலின்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.042-03
பிறங்கு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
$கலி.042-04

மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.)
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனி எல்லா நமக்குச்
$கலி.042-05
சிறந்தைம நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $கலி.042-06
ெகால் யாைனக் ேகாட்டால் ெவதி ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) குறுவாம்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.042-07
வள்ைள அகவுவம் வா இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.042-08
வள்ைள அகவுவம் வா $கலி.042-09
காணிய வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வைரத் தாழ்பு $கலி.042-10
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருவித்ேத
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளா $கலி.042-11
நாணிலி நாட்டு மைல $கலி.042-12
ஆ வுற்றா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுவாேனா $கலி.042-13
ஓ வு உற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஒல்காத ேந ேகால்
$கலி.042-14
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr ெநஞ்சத்தவன் $கலி.042-15
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) வைரெயல்லாம்
$கலி.042-16

ெபான் அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால் ேதான்றுேம
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அருளாக் $கலி.042-17
ெகான்னாளன் நாட்டு மைல $கலி.042-18
கூரு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஏய்ப்ப விடுவாேனா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைல
$கலி.042-19
நrனும் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) உைடயன் நயந்ேதா க்குத் $கலி.042-20
ேத ஈயும் வண் ைகயவன் $கலி.042-21
வைரமிைச ேமல் ெதாடுத்த ெநய்க் கண் இறாஅல் $கலி.042-22
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நுைழ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைழ
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.042-23
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உறஇயினான் குன்று $கலி.042-24
எஞ்சாது எல்லா ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) நுவலாதி $கலி.042-25
அஞ்சுவது அஞ்சா அறனிலி அல்லன் என் $கலி.042-26
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) பிணிக்ெகாண்டவன் $கலி.042-27
என்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.)
$கலி.042-28
தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) என் ேதாழிையக்
ைக கவியா $கலி.042-29
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இன் மா பன் சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சா தர $கலி.04230
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) முன்ன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபால
மாய்ந்தது என் $கலி.042-31

ஆயிைழ ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பசப்பு $கலி.042-32
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவறி ெபாறி
வாரணத்து $கலி.043-01
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி பு
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.043-02
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்ைகயால் $கலி.043-03
ஐவன ெவண்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அைற உரலுள்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவாம் $கலி.043-04
ஐயைன ஏத்துவாம் ேபால அணிெபற்ற $கலி.043-05
ைம படு ெசன்னிப் பய மைல நாடைன $கலி.043-06
ைதயலாய் பாடுவாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.043-07
தைகயவ ைகச் ெசறித்த தாள்ேபால கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $கலி.043-08
முைகயின்ேமல் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைக எனின்
$கலி.043-09
கூற்றம் வrனும் ெதாைலயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நட்டா க்குத் $கலி.04310
ேதாற்றைல நாணாேதான் குன்று $கலி.043-11
ெவருள்பு உடன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற யூகம் $கலி.043-12
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தூங்கு இறு வைர
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.) ஆடும் $கலி.043-13
வருைடமான் குழவிய வள மைல நாடைனத் $கலி.043-14

ெதருள ெதrயிழாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாடித்ைத $கலி.043-15
நுண் ெபாறி மான் ெசவி ேபால ெவதி முைளக் $கலி.043-16
கண் ெபாதி பாைள கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகும் பண்பிற்ேற $கலி.043-17
மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றா _எனினும் பிற _ெப.(பிற _ெப.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $கலி.043-18
கூறுதல் ேதற்றாேதான் குன்று $கலி.043-19
புண நிைல வளகின் குளகு
அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ட $கலி.043-20
புண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைர புைர ெசலவின்
$கலி.043-21
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) யாைனப் பய மைல
நாடைன $கலி.043-22
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாடித்ைத $கலி.043-23
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் உழுைவ அடி ேபால வாைழக் $கலி.043-24
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) காய் குைலெதாறூஉம்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடும்ைபயால்
$கலி.043-25
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) உைரத்தா க்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
நிைறக்கல் ஆற்றாக்கால் $கலி.043-26
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய் துறப்பான் மைல $கலி.043-27
என ஆங்கு $கலி.043-28

கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்
ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.043-29
வாடிய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளும்
வங்கின_வி.மு.(வ

ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட

.பன்.) $கலி.043-30
ஆடு அைம ெவற்பன் அளித்தக்கால் ேபான்ேற $கலி.043-31
கதி விr கைன சுட க் கவின்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நனஞ்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கலி.044-01
எதிெரதி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைர
அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.044-02
அதி இைச அருவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அம் சிைன மிைச
வழ_குைற.எச்.(வ

ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

$கலி.044-03
முதி _இண ஊழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழவுத்தாள் எrேவங்ைக $கலி.044-04
வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பூ
ந ேமல் ெசாrதர $கலி.044-05
புr ெநகிழ் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல அம் கண் வறு

எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.044-06
திரு நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தன்ன ேதம் கமழ்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.044-07
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூrனும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருள் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.044-08
என்ைனயும் மைறத்தாள் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.044-09

நின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிற _ெப.(பிற _ெப.) முன்ன ப் பழி
கூறல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாணி $கலி.044-10
கூரும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) சிறப்பவும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.044-11
ேசrயும் மைறத்தாள் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ேகட்டாங்கு $கலி.044-12
ஓரும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நிைலயைல எனக் கூறல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாணி $கலி.044-13
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அட வருந்தியும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.044-14
ஆயமும் மைறத்தாள் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.044-15
மாய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) பிற _ெப.(பிற _ெப.) கூறல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாணி $கலி.044-16
என ஆங்கு $கலி.044-17
இைனயன தைம நிைனவனள் காத்தாங்கு $கலி.044-18
அைன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பண்பினான் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
தைம காத்தவள் $கலி.044-19
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய ஆ அஞ த க்கும் $கலி.044-20
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஆகிச்
ெசல்கம்_வி.மு.(ெசல்_வி.+க்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
விைரந்ேத $கலி.044-21

விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ெவங் கதி காயும் ேவய் அமல் அகல் அைற
$கலி.045-01
கடி சுைன கவினிய கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் குைலயிைன $கலி.045-02
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அவி உத்தி அரவு ந உணல்
ெசத்து $கலி.045-03
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) மைல மிளி ப்பன்ன காற்றுைடக் கைன
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.045-04
உருமுக் கண்ணுறுதலின் உய குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒலி ஓடி $கலி.045-05
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வய
 நனஞ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) சிலம்பலின் கதுெமன
$கலி.045-06
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.045-07
கால் ெபார நுடங்கல கறங்கு இைச அருவி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.045-08
மால் வைர மலி சுைன மல
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
என்பேதா $கலி.045-09
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆராப் புண ச்சியால்
புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-10
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மல உண்கண்
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
சிைதத்தைத $கலி.045-11
புக _ெப.(புக _ெப.) முகக் களிெறாடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாருது உழக்கும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.045-12

அகல் மைல அடுக்கத்த அைம
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
என்பேதா $கலி.045-13
கைட எனக் கலுழும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ைகம்மிக என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-14
தைடயின திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தைக வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சிைதத்தைத $கலி.045-15
சுட உற உற நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி அடுக்கத்த $கலி.045-16
விட _ெப.(விட _ெப.) வைர எr ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) இண
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
என்பேதா $கலி.045-17
யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) துயிலலள் அலமரும்
என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-18
காமரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கவின்
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைதத்தைத $கலி.045-19
என ஆங்கு $கலி.045-20
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைம பல கூறிக் கழறலின் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$கலி.045-21
மைறயில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மருவுற
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.)
அருகலான் $கலி.045-22
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைர நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அவ ப் ேபணி
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.045-23
உைற வைரந்தன அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாேள $கலி.04524

வயகம்

புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவட்டம் ேபாகிய
$கலி.046-01
மாஅல் அம் சிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கலி.046-02
வாய் இழி_வி.(இழி_வி.) கடாத்த வால் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒருத்தேலாடு
$கலி.046-03
ஆய் ெபாறி உழுைவ தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுதின் $கலி.046-04
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அம் சிைன என விறற் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
முற்றியும் $கலி.046-05
பூம் ெபாறி யாைனப் புக _ெப.(புக _ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குறுகியும்
$கலி.046-06
வலி மிகு ெவகுளியான் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னைர $கலி.046-07
நயன் நாடி நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) ஆக்கும் விைனவ ேபால் மறிதரும் $கலி.046-08
அயம் இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிய அணி மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட
$கலி.046-09
ஏறு இரங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இைட இரவினில் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெபறாஅன் $கலி.046-10
மாறிெனன் எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ப $கலி.046-11
கூடுதல் ேவட்ைகயான் குறி
பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ெநாச்சிப் $கலி.046-12
பாடு ஓ க்கும் ெசவிேயாடு ைபதேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக
$கலி.046-13

அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசலவு ஆ இைட அருளி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளி ெபறாஅன் $கலி.046-14
வருந்திெனன் எனப் பல வாய்விடூஉம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ப $கலி.04615
நிைல உய கடவுட்குக் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண்டு தன்மாட்டுப் $கலி.046-16
பல சூழும் மனத்ேதாடு ைபதேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக
$கலி.046-17
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கண் மாற குறி ெபறாஅன் $கலி.046-18
புைனயிழாய் என் பழி நினக்கு உைரக்கும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ப
$கலி.046-19
துளி நைச ேவட்ைகயான் மிைச பாடும் புள்ளின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கலி.046-20
அளி நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ வுற்ற
அன்பிேனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக $கலி.046-21
என ஆங்கு $கலி.046-22
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ைகம்மிக கண் படா என்வயின் $கலி.046-23
புலந்தாயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெபாய்யாேன ெவல்குைவ $கலி.046-24
இலங்கு தாழ் அருவிேயாடு அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மைலச் $கலி.046-25
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ேபால் கூறுவ கூறும் $கலி.046-26
இலங்கு ஏ எல் வைள இவளுைட ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $கலி.046-27

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரப்பான் ேபால் எளிவந்தும் ெசால்லும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கலி.047-01
புரப்பான் ேபால்வது ஓ மதுைகயும் உைடயன் $கலி.047-02
வல்லாைர வழிபட்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறிந்தான் ேபால் $கலி.047-03
நல்லா கண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடக்கமும் உைடயன் $கலி.047-04
இல்ேலா புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) ஈைகயின் தணிக்க $கலி.047-05
வல்லான் ேபால்வது ஓ வன்ைமயும் உைடயன் $கலி.047-06
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆண்தைக விட்டு என்ைனச் $கலி.047-07
ெசால்லும் ெசால் ேகட்டீ சுடrழாய் பல் மாணும் $கலி.047-08
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்றி அைமயேலன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.047-09
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) ெசால் நம்புண்டல் யா க்கும்
இங்கு அrதுஆயின் $கலி.047-10
என் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பிற க்கும் ஆங்கு
உளெகால்ேலா நறுநுதால் $கலி.047-11
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருந்துவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.047-12
தமியேர துணிகிற்றல் ெபண்டி க்கும் அrதுஆயின் $கலி.047-13
அளியேரா எம் ேபால ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
வைலப்பட்டா $கலி.047-14

வாழேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.047-15
ஏைழய எனப் பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) கூறும் ெசால் பழி
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.047-16
சூழுங் கால் நிைனப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறிகேலன் வருந்துவல்
$கலி.047-17
சூழுங்கால் நறுநுதால் நம்முேள சூழ்குவம் $கலி.047-18
அவைன $கலி.047-19
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அட ெபய த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது $கலி.047-20
ேபணின எனப்படுதல் ெபண்ைமயும் அன்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.047-21
ெவௗவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா எனக் $கலி.047-22
கூறுெவன் ேபாலக் காட்டி $கலி.047-23
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ேமஎவழி ேமவாய்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.047-24
ஆம் இழி_வி.(இழி_வி.) அணி மைல அல ேவங்ைகத் தைக ேபால $கலி.048-01
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மூசு நைன கவுள் திைச காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெகாளற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.048-02
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊது புக _ெப.(புக _ெப.)
முகப் $கலி.048-03
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அடுக்கத்த மா விசும்பு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.048-04
கடி மரத் துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் $கலி.048-05

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றினத்ெதாடு வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) முன்பின் $கலி.048-06
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) மயக்குற்ற இகல் மைல
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $கலி.048-07
வழ்ெபயற்

கங்குலின் விளி ஓ த்த ஒடுக்கத்தால் $கலி.048-08
வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிறந்தவள் வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்ேடாகலி $கலி.048-09
தாழ் ெசறி கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) காப்பின் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கலி.048-10
ஊழ் உறு ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ேபால் எல் வைள உகுபவால் $கலி.048-11
இைனஇருள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என ஏங்கி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரல்
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.048-12
நிைன துய உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்ேடாகலி $கலி.048-13
இைனயள் என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றும்
அயல் முன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சுைனக் $கலி.048-14
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேபால் கண் பனி கலுழ்பவால் $கலி.048-15
பல் நாளும் பட அட பசைலயால் உணப்பட்டாள் $கலி.048-16
ெபான் உைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) அன்ன மாைமக்கண் பழி உண்ேடாகலி
$கலி.048-17
இன் நுைரச் ெசதும்பு அரற்றும் ெசவ்வியுள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கலி.048-18
மின் உகு தளி அன்ன ெமலிவு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பதால் $கலி.048-19
என ஆங்கு $கலி.048-20

பின் ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிrந்ேதாள் நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) என நவிப் $கலி.048-21
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் படுதலும் அஞ்சுவல்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.048-22
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) தூக்கின் $கலி.04823
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அறிவாரா மைலயினும் ெபrேத $கலி.048-24
ெகாடுவr தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வருத்தெமாடு $கலி.04901
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர மருங்கின்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.049-02
நனவில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்தது மனத்தது ஆகலின் $கலி.049-03
கனவில் கண்டு கதுெமன ெவrஇ $கலி.049-04
புதுவதாக மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) ேவங்ைகைய $கலி.049-05
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என
உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் அணி
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) முருக்கி $கலி.049-06
ேபணா முன்பின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
$கலி.049-07
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதின்
ேநாக்கல் ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.049-08
நாணி இைறஞ்சும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட $கலி.049-09

ேபாது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல உண்கண் இவள்மாட்டு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இன்ன $கலி.049-10
காதைல என்பேதா இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.049-11
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்னாய் $கலி.049-12
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட .ஒரு.) ஓ ஆ இைட ஈங்கு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருவைத $கலி.049-13
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளித்தைன இவள்மாட்டு
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இன்ன $கலி.049-14
அன்பிைன என்பேதா இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.049-15
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் மா பிைன மஞ்சு
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) அடுக்கம் ேபாழ்ந்து $கலி.049-16
அணங்குைட ஆ இைட ஈங்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருவைத $கலி.049-17
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உறழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) இவள்மாட்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இன்ன
$கலி.049-18
அருளிைன என்பேதா இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.049-19
ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலன் ஏந்தி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னாது $கலி.049-20
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இயங்கு ஆ இைட ஈங்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வருவைத $கலி.049-21
அதனால் $கலி.049-22
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வ $கலி.049-23

அகல் அைற வrக்கும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கலி.049-24
பகலும் ெபறுைவ இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதாள்_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.049-25

வாங்குேகால் ெநல்ெலாடு வாங்கி வருைவகல் $கலி.050-01
மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) மிைசந்த முழந்தாள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பிடி $கலி.050-02
தூங்கு இைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) நளி புக்கு ஞாங்க $கலி.050-03
வருைட_ெப.(வருைட_ெப.) மட மறி ஊ வு இைடத்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.050-04
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தூங்கு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இலங்கு ந
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.050-05
அரவின் ெபாறியும் அணங்கும்
புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.050-06
உரவு வில்ேமல் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகைய ஓராங்கு $கலி.050-07
நிைரவைள முன்ைக என் ேதாழிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.050-08
படி கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) $கலி.05009
கடிதல் மறப்பித்தாய்_ஆயின் இனி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.050-10
ெநடிது உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓம்புதல் ேவண்டும்
இவேள $கலி.050-11
பல் ேகாட் பலவின் பயி ப்பு உறு தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கனி $கலி.050-12
அல்கு அைறக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊண்
அமைலச் சிறுகுடி $கலி.050-13
நல்கூ ந்தா ெசல்வ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கலி.050-14
நேய வளியின் இகல் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதரும் களிறும் $கலி.050-15

தளியின் சிறந்தைன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலவ க்கு $கலி.050-16
அளிெயாடு ைகதூவைல $கலி.050-17
அதனால் $கலி.050-18
கடு மா கடவுறூஉம் ேகால் ேபால் எைனத்தும் $கலி.050-19
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) இைலயாவது அறிந்தும் அடுப்பல் $கலி.050-20
வைழ வள சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) வருைட_ெப.(வருைட_ெப.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மான் $கலி.050-21
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) வள ப்பவ ேபால
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.050-22
உைழயின் பிrயின் பிrயும் $கலி.050-23
இைழ அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) என் ேதாழியது கவிேன $கலி.050-24
சுட த்ெதாடீஇ ேகளாய் ெதருவில் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஆடும் $கலி.05101
மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) சிற்றில் காலின் சிைதயா அைடச்சிய $கலி.051-02
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வr பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கலி.051-03
ேநா தக்க ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு பட்டி
ேமல் ஓ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கலி.051-04
அன்ைனயும் யானும் இருந்ேதமா இல்லிேர $கலி.051-05
உண்ணு ந ேவட்ேடன் என வந்தாற்கு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.051-06
அட ெபாற் சிரகத்தால் வாக்கி சுடrழாய் $கலி.051-07
உண்ணு ந ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் $கலி.051-08

தன்ைன அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்ேறன் மற்று என்ைன $கலி.051-09
வைள முன்ைக பற்றி நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெதருமந்திட்டு $கலி.051-10
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) இவெனாருவன் ெசய்தது காண்
என்ேறனா $கலி.051-11
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அலறிப் பட தர தன்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.051-12
உண்ணு ந விக்கினான் என்ேறனா அன்ைனயும் $கலி.051-13
தன்ைனப் புறம்பு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவ
மற்று என்ைனக் $கலி.051-14
கைடக்கண்ணால் ெகால்வான் ேபால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைகக்
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கலி.051-15
ெசய்தான் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.05116
முறம் ெசவி மைறப் பாய்பு முரண்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெசற்று
$கலி.052-01
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தைலக்ெகாண்ட நூற்றுவ தைலவைனக் $கலி.052-02
குறங்கு அறுத்திடுவான் ேபால் கூ நுதி மடுத்து அதன் $கலி.052-03
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சாடி முரண்
த ந்த_ெப.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.052-04
மல்லைர மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) சாய்த்த மால் ேபால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கிைள நாப்பண் $கலி.052-05

கல் உய நனஞ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும் நாட ேகள் $கலி.05206
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணிைய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்திைன $கலி.052-07
ேந இதழ்க் ேகாைதயாள் ெசய்குறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் $கலி.052-08
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் நாற்றத்த மைல
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலி
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.052-09
அணங்கு என அஞ்சுவ சிறுகுடிேயாேர $கலி.052-10
ஈ ந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆைடைய எல்லி மாைலைய $கலி.052-11
ேசா ந்து வழ்
 கதுப்பினாள் ெசய்குறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் $கலி.052-12
ஒளி திகழ் ெஞகிழிய கவைணய வில்ல $கலி.052-13
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என ஆ ப்பவ ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) காவலேர
$கலி.052-14
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா பிைன அண்ணைல அளிைய
$கலி.052-15
ஐது அகல் அல்குலாள் ெசய்குறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வrன் $கலி.052-16
கறி வள சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழங்கல் ஆனாப்
$கலி.052-17
புலி_ெப.(புலி_ெப.) என்று ஓ க்கும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கலி ேகழ் ஊேர
$கலி.052-18
என ஆங்கு $கலி.052-19
விலங்கு ஓரா _வி.மு.(ஓ _வி.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .பன்.) ெமய் ஓ ப்பின்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) வாழாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) அன்றி $கலி.052-20

புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாேழன் $கலி.052-21
அதனால் ெபாதி அவிழ் ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) குைற
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.052-22
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அய தல் ேவண்டுவல் ஆங்கு $கலி.052-23
புதுைவ ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.052-24
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடுக்கமும் காண்குவல்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கலி.052-25
வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) உறல் அறியாத வைழ அைம
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $கலி.053-01
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) அைற வழ்
 பிடி
உைழயதா $கலி.053-02
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிகு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மாறுெகாள் ைமந்தினான் $கலி.053-03
புக _ெப.(புக _ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) புண்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புய் ேகாடு ேபால $கலி.053-04
உய முைக நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) நாள்ேதாறும்
புதிது ஈன $கலி.053-05
அயம் நந்தி அணிெபற அருவி
ஆ த்து_வி.எச்.(ஆ _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.053-06
பய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடு சால்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.053-07
மைறயினின் மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக
மருவு அறத் துறந்தபின் $கலி.053-08

இைற வைள ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ஓட
ஏற்பவும் ஒல்லும்மன் $கலி.053-09
அயல் அல தூற்றலின் ஆய் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் $கலி.053-10
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உமிழ் ந ேபால கண் பனி கலுழாக்கால் $கலி.053-11
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இன்னாதாத் துறத்தலின் $கலி.053-12
பனி இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) பட என பரவாைம
ஒல்லும்மன் $கலி.053-13
ஊ அல தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கலி.053-14
பீ அல அணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இழவாக்கால் $கலி.053-15
அஞ்சல் என்று அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருளாது துறத்தலின் $கலி.053-16
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழி துய அட நிறுப்பவும் இையயும்மன் $கலி.053-17
நனவினால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலிதந்த நடுங்கு அஞ $கலி.05318
கனவினால் அழிவுற்று கங்குலும் அரற்றாக்கால் $கலி.053-19
என ஆங்கு $கலி.053-20
விளியா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனா என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மைல $கலி.053-21
முளிவுற வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைள
முதி சிறு திைன $கலி.053-22

தளி ெபறத் தைகெபற்றாங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.053-23
அளி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்தும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஆய் நுதற் கவிேன $கலி.053-24
ெகாடியவும் ேகாட்டவும் ந இன்றி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.054-01
ெபாடி அழல் புறந்தந்த பூவாப் பூம் ெபாலன் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
$கலி.054-02
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெசறி யாப்பு அைம அr முன்ைக அைணத் ேதாளாய்
$கலி.054-03
அடி உைற அருளாைம ஒத்தேதா நினக்கு என்ன $கலி.054-04
நரந்தம் நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) எஞ்சாது
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பற்றி $கலி.054-05
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன மகரவாய் நுங்கிய சிகழிைக $கலி.054-06
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறச்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
அைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ் $கலி.054-07
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) முைற
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமாக்கலும் ேமாந்தனன்
$கலி.054-08
நறாஅ அவிழ்ந்தன்ன என் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரற் ேபாது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.054-09
ெசறாஅச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.054-10
பறாஅக் குருகின் உயி த்தலும் உயி த்தனன் $கலி.054-11
ெதாய்யில் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ைதவந்து $கலி.054-12

ெதாய்யல் அம் தடக் ைகயின் வழ்
 பிடி
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.054-13
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) யாைனயின் மருட்டலும் மருட்டினன் $கலி.054-14
அதனால் $கலி.054-15
அல்லல் கைளந்தனன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நக
$கலி.054-16
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நவாைம கூறின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
$கலி.054-17
நின்ெனாடு சூழ்வல் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) புrந்து
$கலி.054-18
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட .ஒரு.) ெசய்தாள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) என $கலி.054-19
மன்னா உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மன்னுவது புைரேம $கலி.05420
மின் ஒளி அவி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) இைட ேபாழும் ெபயேலேபால்
$கலி.055-01
ெபான் அைக தைக வகி வைக ெநறி வயங்கிட்டு $கலி.055-02
ேபாழ் இைட இட்ட கமழ் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $கலி.055-03
நன்னுதால் நினக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூறுவாம் ேகள் இனி $கலி.055-05
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்ேத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.055-06
நுதலும் முகனும் ேதாளும் கண்ணும் $கலி.055-07
இயலும் ெசால்லும் ேநாக்குபு
நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.) $கலி.055-08

ஐ ேதய்ந்தன்று பிைறயும் அன்று $கலி.055-09
ைம த ந்தன்று மதியும் அன்று $கலி.055-10
ேவய் அமன்றன்று மைலயும் அன்று $கலி.055-11
பூ அமன்றன்று சுைனயும் அன்று $கலி.055-12
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) இயலும் மயிலும் அன்று $கலி.055-13
ெசால்லத் தளரும் கிளியும் அன்று $கலி.055-14
என ஆங்கு $கலி.055-15
அைனயன பல பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைபெயன $கலி.055-16
வைலவ _ெப.(வைலவ _ெப.) ேபால ேசா பதன் ஒற்றி $கலி.055-17
புைலய ேபால புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.055-18
ெதாழலும் ெதாழுதான் ெதாடலும் ெதாட்டான் $கலி.055-19
காழ் வைர நில்லாக் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அன்ேனான் $கலி.055-20
ெதாழூஉம் ெதாடூஉம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கலி.055-21
ஏைழத் தன்ைமேயா இல்ைல ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.055-22
ஊ க்கால் நிவந்த ெபாதும்பருள் ந க் கால் $கலி.056-01
ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) முதி இண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.056-02
கழும முடித்து கண் கூடு கூைழ $கலி.056-03
சுவல்மிைசத் தாெதாடு தாழ அகல் மதி $கலி.056-04

தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) கதி விட்டது ேபால முகன்
அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.056-05
ஈங்ேக வருவாள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) யா ெகால்
ஆங்ேக ஓ $கலி.056-06
வல்லவன் ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவெகால்
நல்லா $கலி.056-07
உறுப்பு எலாம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயற்றியாள்ெகால் ெவறுப்பினால் $கலி.056-08
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெகாண்டேதா
கூற்றம்ெகால் ஆண்டா $கலி.056-09
கடிது இவைளக் காவா விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இயல் $கலி.056-10
பல் கைல சில் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கலிங்கத்தள் ஈங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ஓ $கலி.056-11
நல்கூ ந்தா ெசல்வ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கலி.056-12
இவைளச் ெசால்லாடிக் காண்ெபன்வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) தைகத்து $கலி.056-13
நல்லாய் ேகள் $கலி.056-14
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
என $கலி.056-15
துது_ெப.(தூது_ெப.) உண் அம் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) என துைதந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
$கலி.056-16
மாத _ெப.(மாத _ெப.) ெகாள் மான் ேநாக்கின் மட நல்லாய் நிற் கண்டா ப்
$கலி.056-17
ேபதுறூஉம் என்பைத அறிதிேயா அறியாேயா $கலி.056-18

நுணங்கு அைமத் திரள் என நுண் இைழ அைண என $கலி.056-19
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ந ப் புைண என
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.056-20
வணங்கு இைற வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அம் நல்லாய் நிற்
கண்டா க்கு $கலி.056-21
அணங்காகும் என்பைத அறிதிேயா அறியாேயா $கலி.056-22
முதி ேகாங்கின் முைக என முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) என $கலி.056-23
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) துளி முகிழ் என ெபருத்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$கலி.056-24
மயி _ெப.(மயி _ெப.) வா ந்த வr முன்ைக மட நல்லாய் நிற் கண்டா
$கலி.056-25
உயி வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பைத
உண திேயா உணராேயா $கலி.056-26
என ஆங்கு $கலி.056-27
ேபதுற்றாய் ேபாலப் பிற _ெப.(பிற _ெப.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கலி.05628
யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தவாய் ேகள் இனி $கலி.056-29
நயும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இைல நின்ைனப் புறங்கைடப் $கலி.056-30
ேபாதர விட்ட நுமரும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல $கலி.056-31
நிைற அழி ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ந க்கு விட்டாங்கு $கலி.056-32

பைற அைறந்தல்லது ெசல்லற்க என்னா $கலி.056-33
இைறேய தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உைடயான் $கலி.056-34
ேவய் எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெவறி கமழ் வண ஐம்பால் $கலி.057-01
மா ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மட ேநாக்கின்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் தள பு ஒல்கி $கலி.057-02
ஆய் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அr
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவி ஒளி இைழ இைமப்ப
$கலி.057-03
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் $கலி.057-04
ெதrகல்லா இைடயின்கண் கண் கவ பு ஒருங்கு ஓட $கலி.057-05
வளைம சால் உய சிறப்பின் நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக $கலி.057-06
இளைமயான் எறி பந்ெதாடு இகத்தந்தாய் ேகள் இனி $கலி.057-07
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) புல
சாந்தின் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) உய கூடல் $கலி.057-08
ேதம் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவிழ் நலத்து அல
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) அம உண்கண் $கலி.05709
ஏந்து ேகாட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒன்னாதா க்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ேவலின் $கலி.057-10
ேசந்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) இைனையயால் ஒத்தேதா சின்ெமாழி $கலி.05711
ெபாழி ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வண்ைமயான் அேசாகம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காவினுள் $கலி.057-12

கழி கவின் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மாவின் தளி
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) அதன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$கலி.057-13
பைண அைம பாய் மான் ேத அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ெசற்றா நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.057-14
கைணயினும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கடப்பு அன்ேறா கனங்குழாய்
$கலி.057-15
வைக அைம தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாரான் ேகாடு உய ெபாருப்பின்ேமல்
$கலி.057-16
தைக இண இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மல அன்ன
சுணங்கினாய் $கலி.057-17
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மருப்பினும் $கலி.057-18
கதவவால் தக்கேதா காழ்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கலி.057-19
என ஆங்கு $கலி.057-20
இைனயன கூற இைறஞ்சுபு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.057-21
நிைனயுபு ெநடிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நிைனப்பாள் ேபால் மற்று ஆங்ேக
$கலி.057-22
துைண அைம ேதாழிய க்கு
அம த்த_ெப.எச்.(அம _வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) $கலி.057-23
மைன ஆங்குப் ெபய ந்தாள் என் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அகப்படுத்ேத
$கலி.057-24

வா உறு வண ஐம்பால் வணங்கு இைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.058-01
ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல உண்கண் பிைண எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மான்
ேநாக்கின் $கலி.058-02
கா எதி தளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கவின் ெபறு சுட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கலி.058-03
கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) முைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுசுப்பினாய்
$கலி.058-04
ேந சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அr
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைர ெதாடிக் ைக வசிைன

$கலி.058-05
ஆ உயி ெவௗவிக்ெகாண்டு அறிந்தயாது இறப்பாய் ேகள் $கலி.058-06
உளனா என் உயிைர உண்டு உயவு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ைகம்மிக $கலி.058-07
இளைமயான் உணராதாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இல்லானும் $கலி.058-08
கைளந இல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கவின்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $கலி.058-09
வளைமயான் ேபாத்தந்த நும _குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ _பட .பன்.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல் என்பாய் $கலி.058-10
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அய வு உறஇ நாளும் என்
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கலி.058-11

மடைமயான் உணராதாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இல்லானும் $கலி.058-12
இைட நில்லாது எய்க்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உரு
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $கலி.058-13
உைடைமயால் ேபாத்தந்த நும _குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ _பட .பன்.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல் என்பாய் $கலி.058-14
அல்லல் கூ ந்து_வி.எச்.(கூ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவுற
அணங்காகி அடரும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.058-15
ெசால்லினும் அறியாதாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இல்லானும் $கலி.058-16
ஒல்ைலேய
உயி ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரு
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $கலி.058-17
ெசல்வத்தால் ேபாத்தந்த நும _குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ _பட .பன்.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல் என்பாய் $கலி.058-18
என ஆங்கு $கலி.058-19
ஒறுப்பின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒறுப்பது நுமைர
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மற்று இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.058-20
ெபாறுக்கலாம் வைரத்து அன்றிப் ெபrதாயின் ெபாலங்குழாய் $கலி.058-21
மறுத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.)
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஏறி $கலி.058-22
நிறுக்குெவன் ேபால்வல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) படு பழிேய $கலி.058-23
தைள ெநகிழ் பிணி நிவந்த பாசைடத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.059-01

முைள நிமி ந்தைவ ேபாலும் முத்துக் ேகால் அவி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
$கலி.059-02
அடுக்கம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) நுண் ஏ தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஏ உருவின்
$கலி.059-03
துடுப்பு எனப் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேந அr முன்ைக
$கலி.059-04
சுட விr விைன வாய்ந்த தூைதயும் பாைவயும் $கலி.059-05
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அr
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அைம புைன விைன $கலி.059-06
ஆய் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் சில இயலும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.059-07
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால $கலி.059-08
என்ைன விட்டு இகத்தர இறந்தவாய் ேகள் இனி $கலி.059-09
மருளி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மருள் உற
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) உற்றது எவன் என்னும் $கலி.05910
அருள் இைல இவட்கு என அயலா நிற் பழிக்குங்கால் $கலி.059-11
ைவ எயிற்றவ நாப்பண் வைக அணிப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.059-12
ைதயில் ந ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தைலப்படுவாேயா $கலி.059-13

உருளிழாய் ஒளி வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) உள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) யாது
என்னும் $கலி.059-14
அருள் இைல இவட்கு என அயலா நிற் பழிக்குங்கால் $கலி.059-15
ெபாய்தல மகைளயாய் பிற _ெப.(பிற _ெப.) மைனப் பாடி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.059-16
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல க்கு ஈத்த
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பயக்கிற்பேதா $கலி.059-17
ஆய்ெதாடி ஐது உயி த்து இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) உள்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) யாது என்னும் $கலி.059-18
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இைல இவட்கு என ெநாதுமல பழிக்குங்கால் $கலி.05919
சிறு முத்தைனப் ேபணி சிறு ேசாறு மடுத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.059-20
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதலவெராடு நக்கது நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இையவேதா $கலி.059-21
என ஆங்கு $கலி.059-22
அைனயைவ உைளயவும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நினக்கு உைரத்தைத
$கலி.059-23
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்தது உதவாயாயின் ேசயிழாய் $கலி.059-24
ெசய்ததன் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பற்று விடாது $கலி.059-25
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) பற்று விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இல்ைல
நைசஇேயா திறத்ேத $கலி.059-26
சுணங்கு அணி வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுட
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கலி.060-01

மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) வழ்
 இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கலி.060-02
நுணங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தித்தி நுைழ ெநாசி
மட மருங்குல் $கலி.060-03
வணங்கு இைற வr முன்ைக வr ஆ ந்த அல்குலாய் $கலி.060-04
கண் ஆ ந்த நலத்தாைர கதுெமன கண்டவ க்கு $கலி.060-05
உள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயி எஞ்சு துய
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.060-06
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அன்று புைனயிழாய் எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெதாழூஉம் ெதாழுேத
$கலி.060-07
கண்ணும் நராக நடுங்கினன் இன் நகாய் $கலி.060-08
என் ெசய்தான் ெகால்ேலா இஃது ஒத்தன் தன்கண் $கலி.060-09
ெபாருகளிறு அன்ன தைக சாம்பி உள்_உள் $கலி.060-10
உருகுவான் ேபாலும் உைடந்து $கலி.060-11
ெதருவின்கண் காரணம் இன்றிக் கலங்குவா க் கண்டு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.060-12
வாரணவாசிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபய த்தல் ஏதில $கலி.060-13
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நின்ேமல் ெகாள்வது எவன் $கலி.060-14
அல முைல ஆய்_இைழ நல்லாய் கதுெமன $கலி.060-15
ேப அம உண்கண் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
உறஇய $கலி.060-16
ஆ அஞ எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உயி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.060-17

மற்று இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தரும்_ெப.எச்.(த _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
அருளாய் ஒண்ெதாடீ $கலி.060-18
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருந்திேனன்
என்னுமால் $கலி.060-19
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லது ெகான்ேன $கலி.060-20
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) பிறிது யாதும் இல்ேலல் திருந்திழாய் $கலி.060-21
என் ெசய்வாம்ெகால் இனி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.060-22
ெபான் ெசய்வாம் $கலி.060-23
ஆறு விலங்கித் ெதருவின்கண்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$கலி.060-24
கூறும் ெசால் வாய் எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன்
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உணராம் $கலி.060-25
ேதறல் எளிது என்பாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.060-26
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று $கலி.060-27
சிறிது ஆங்ேக மாணா ஊ அம்பல் அலrன் அல க என $கலி.060-28
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைறயும் நயப்பு இல்
பிறப்பு இலி $கலி.060-29
பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமயான்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கலி.060-30

ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) விருப்புற்றவைன எதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.060-31
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அடப் ெபய த்த நயவரவு இன்ேற $கலி.060-32
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் ெபறான் ேகட்ைடக் காண் $கலி.061-01
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கைடெகாள சாஅய் சான்றவ $கலி.061-02
அல்லல் கைள தக்க ேகளிருைழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.061-03
ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்று
உைரகல்லாதவ ேபால $கலி.061-04
பல் ஊழ் ெபய ந்து_வி.எச்.(ெபய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேநாக்கின் $கலி.061-05
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) இைறஞ்சும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கலி.061-06
எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) முன்னத்தான் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
குறித்தாய்ேபால் காட்டிைன $கலி.061-07
நின்னின் விடாஅ நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால் திrதருவாய் $கலி.061-08
என் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபறாதது ஈது என் $கலி.061-09
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மறாதவாள் மன்ேனா
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.061-10
ெசறாஅது ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) இரந்தா க்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றாது வாழ்தலின் $கலி.061-11
சாதலும் கூடுமாம் மற்று $கலி.061-12
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
காதலின் யா க்கும்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவண்டியது
$கலி.061-13
ேபதாய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவண்டும் புன்கண்ைம ஈண்டு இல்ைல
யாழ $கலி.061-14
மருளி மட ேநாக்கின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
என்ைன $கலி.061-15
அருள யல் ேவண்டுவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.061-16
அன்ைனேயா மண்டு அம அட்ட களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்னான்தன்ைன
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கலி.061-17
ஒண்ெதாடீ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
மன்ற இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.061-18
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஏஎ $கலி.061-19
பல்லா நக்கு எள்ளப்படு மடல்மா ஏறி $கலி.061-20
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஊ ஆங்கண் படுேம நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கலி.061-21
நல்காள் கண்மாறிவிடின் எனச் ெசல்வானாம் $கலி.061-22
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இைடஇைடக் $கலி.061-23
கள்வ ேபால் ேநாக்கினும்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறித்தது $கலி.061-24
ெகாள்ளாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_பட .ஒரு.) ேபாகாக்
குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) உைடயன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.061-25
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குைறபடாவாறு $கலி.061-26
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கலி.062-01

ேமேவம் என்பாைரயும் ேமவினன் ைகப்பற்றும் $கலி.062-02
ேமவினும் ேமவாக்கைடயும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.062-03
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அறிதி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அறிகல்ேலன் பூ அமன்ற $கலி.062-04
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண ெசல்லாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) நின்ைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.062-05
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இனிது ஆகலின் புல்லிெனன் எல்லா $கலி.062-06
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிற க்கு இன்னா $கலி.062-07
ெசய்வது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆேமா மற்று $கலி.062-08
சுட த் ெதாடீ ேபாற்றாய் கைள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முதுக்குைறைம
ேபாற்றிக் ேகள் $கலி.062-09
ேவட்டா க்கு இனிது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லது ந க்கு
இனிது என்று $கலி.062-10
உண்பேவா ந உண்பவ $கலி.062-11
ெசய்வது அறிகல்ேலன் யாது ெசய்ேவன்ெகாேலா $கலி.062-12
ஐ வாய் அரவின் இைடப்பட்டு ைந வாரா $கலி.062-13
ைம இல் மதியின்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முகத்தாைர
$கலி.062-14
ெவௗவிக் ெகாளலும் அறன் எனக் கண்டன்று $கலி.062-15
அறனும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) கண்டற்றாயின் திறன் இன்றி
$கலி.062-16
கூறும் ெசால் ேகளான் நலிதரும் பண்டு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.06217

ேவறு அல்லம் என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டால் அவெனாடு $கலி.06218
மாறு உண்டநூ ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.062-19
ேநாக்குங்கால் ேநாக்கித் ெதாழூஉம் பிற _ெப.(பிற _ெப.) காண்பா $கலி.063-01
தூக்கு இலி தூற்றும் பழி எனக் ைக கவித்துப் $கலி.063-02
ேபாக்குங்கால் ேபாக்கு நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.063-03
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அன்று இனி $கலி.063-04
எல்லா எவன் ெசய்வாம் $கலி.063-05
பூக்குழாய் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) அவனுைழக் கூஉய்க் கூஉய் $கலி.06306
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விட்ேடனும் ேபால்வல் என் ேதாள்ேமல்
$கலி.063-07
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எழுது ெதாய்யிற்குச் ெசல்வல் ஈங்கு ஆக $கலி.063-08
இருந்தாேயா என்று ஆங்கு இற $கலி.063-09
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
திருந்துஅடிேமல் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த க்கும் $கலி.063-10
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆகுதலான் $கலி.063-11
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண்டு ஒருகால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வந்ைத
உடம்பட்டாள் $கலி.063-12
என்னாைம என் ெமய் ெதாடு $கலி.063-13

இஃேதா அடங்கக் ேகள் $கலி.063-14
நின்ெனாடு சூழுங்கால் நயும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கிைளயா $கலி.063-15
என்ெனாடு நிற்றல் எளிது அன்ேறா மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.063-16
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
$கலி.063-17
அணி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மதி ஏய்ப்ப அம் மதிைய
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.064-01
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பின்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின்னின்கண் $கலி.064-02
விr நுண் நூல் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அலr $கலி.064-03
அரவுக்கண் அணி உறழ் ஆரல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தைக
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.064-04
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட கண்டாைரச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இயலும் $கலி.064-05
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி கூந்தலாய் கண்ைட
எமக்குப் $கலி.064-06
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபான் படுகுைவ பண்டு $கலி.064-07
ஏஎ எல்லா ெமாழிவது கண்ைட இஃது ஒத்தன் ெதாய்யில் $கலி.064-08
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபான் படுகம் $கலி.064-09

உழுவது உைடயேமா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.064-10
உழுதாய் $கலி.064-11
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அம் நல்லாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.064-12
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மற்று இஃேதா $கலி.064-13
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) அன்ேறா ஒருங்ேக
$கலி.064-14
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) $கலி.064-15
குவைளயும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) அன்ேறா
இகலி $கலி.064-16
முைக மாறு ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எயிற்றாய் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) அல்ல $கலி.064-17
என் உழுவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்று இனி $கலி.064-18
எல்லா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கரும்புக்கு_ெப.(கரும்பு_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறு
$கலி.064-19
முற்று எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மல என
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.064-20
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) வடி அன்ன உண்கட்கும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.064-21

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபான் உண்டு என்பாய் இனி $கலி.064-22
நல்லாய் இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் $கலி.064-23
ஈங்ேக தைலப்படுவன் உண்டான் தைலப்ெபயின் $கலி.064-24
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ெகாண்டன்ன பல $கலி.064-25
ஆங்கு ஆக அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அல்லாக்கால்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ $கலி.064-26

முற்று எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கு அணி பூண்
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $கலி.064-27
ெபாய்த்து ஒருகால் எம்ைம முயங்கிைன ெசன்றேமா $கலி.064-28
முத்து ஏ முறுவலாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) படும் ெபான்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.064-29
உத்தி எறிந்துவிடற்கு $கலி.064-30
திருந்திழாய் ேகளாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சாலும் $கலி.065-01
ெபரு நைக அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒருநிைலேய $கலி.065-02
மன்பைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மடிந்த இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $கலி.065-03
அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபா ைவ அணிெபறத் ைதஇமூ
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.065-04
இன் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மா பன் குறி
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக $கலி.065-05
தரத் தைறந்த தைலயும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கம்பலும் $கலி.065-06
காரக் குைறந்து கைறப்பட்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.065-07

ேசrயின் ேபாகா முட முதி பா ப்பாைன $கலி.065-08
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேபாற்றுதி என்றி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ஆங்ேக $கலி.065-09
பாரா குறழா பணியா ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அன்றி $கலி.065-10
யா இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நின்ற எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைபெயன $கலி.065-11
ைவ காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் ேபாகாது $கலி.065-12
ைதயால் தம்பலம் தின்றிேயா என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.065-13
பக்கு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டீ எனத்
தரலும் யாது ஒன்றும் $கலி.065-14
வாய்வாேளன் நிற்ப கடிது
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகமாறி $கலி.065-15
ைகப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.065-16
ஏைனப் பிசாசு அருள் என்ைன நலிதrன் $கலி.065-17
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ ப் பலி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபறாஅமல்
ெகாள்ேவன் $கலி.065-18
எனப் பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப $கலி.065-19
முது பா ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எஞ்சாது $கலி.065-20
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் தூவக் கண்ேட
$கலி.065-21

கடிது அரற்றிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ெதாடங்கினன்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_தன்.ஒரு.) ஆங்ேக
$கலி.065-22
ஒடுங்கா வயத்தின் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகழ்
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) $கலி.065-23
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெகாண்மா நிறுத்த வைலயுள்
ஓ $கலி.065-24
ஏதில் குறு நr பட்டற்றால் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கலி.065-25
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ க்கு எலாஅம் $கலி.065-26
ஆகுலம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைளந்தைத
என்றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.065-27
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அதுவாகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முது பா ப்பான்
$கலி.065-28
வழ்க்ைகப்

ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கூத்து
$கலி.065-29
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந அவிழ் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பக பவ வயற்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.066-01
ஞாங்க மல சூழ்தந்து ஊ புகுந்த வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $கலி.066-02
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) யாைனக் கைன கடாம்
கமழ் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $கலி.066-03
ஆங்கு அைவ விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆற்ற பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அல்கி
கங்குலான் $கலி.066-04
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இைற வடு ெகாள வழுந

ப் புண ந்தவ $கலி.066-05
ேதம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $கலி.066-06

பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதி பட
த ந்து_வி.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பண்டு தாம்
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.066-07
பூம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளாப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $கலி.066-08
அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அம துைணப் புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.066-09
மண மைனயாய் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மல்லலின் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அன்ேறா $கலி.066-10
ெபாதுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவ்ைவயின்
பூ அணிப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.066-11
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அம் கமழ் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ைவகைறப்
ெபற்றைத $கலி.066-12
கனலும் ேநாய்த் தைலயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கனங் குைழயவெராடு
$கலி.066-13
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உளாய் என
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூசலின்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அன்ேறா $கலி.066-14
தா _ெப.(தா _ெப.) ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.)
தைலக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தடுமாறிப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.066-15
ஈரணி சிைதயாது எம் இல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றைத $கலி.066-16

தணந்ததன் தைலயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தளrயலவெராடு $கலி.066-17
துணங்ைகயாய் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கவ்ைவயின் கடப்பு அன்ேறா $கலி.066-18
ஒளி பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதலாேராடு ஓ அணிப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.066-19
களி தட்ப வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவின் காண இையந்தைத $கலி.066-20
என ஆங்கு $கலி.066-21
அளி ெபற்ேறம் எம்ைம ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருளிைன விளியாது
$கலி.066-22
ேவட்டநூ திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாகனும் $கலி.066-23
நட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடுந் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கலி.066-24
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து $கலி.066-25
கா முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இண ஊழ்த்த கமழ்
ேதாட்ட மல ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.067-01
சீ முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புலவ _ெப.(புலவ _ெப.) வாய்ச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
$கலி.067-02
தா _ெப.(தா _ெப.) முற்றியது ேபால தைக
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவைய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கலி.067-03
ந முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
ெபாரூஉம் பைக அல்லால் ேநராதா $கலி.067-04

ேபா முற்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறியாத புrைச சூழ்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $கலி.067-05
நலத்தைக எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் நல்லா தம் ேகாைதயால்
$கலி.067-06
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண் வடு காட்டி
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்றி வrன் எல்லா $கலி.067-07
புலப்ெபன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ேபன்மன் அந் நிைலேய அவற்
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.067-08
கலப்ெபன் என்னும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ைகயறு
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.067-09
ேகாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அகல் அல்குற் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னா
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மூழ்கி $கலி.067-10
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இன்றி வrன் எல்லா $கலி.067-11
ஊடுெவன் என்ேபன்மன் அந் நிைலேய அவற்
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.067-12
கூடுெவன் என்னும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாள்ைக இல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.067-13
இனிப் புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நல்லா இலங்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உறாஅலின்
$கலி.067-14
நனிச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடுக் காட்டி
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்றி வrன் எல்லா $கலி.067-15
துனிப்ெபன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்ேபன்மன் அந் நிைலேய அவற்
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.067-16
தனித்ேத தாழும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனி இல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.067-17
என ஆங்கு $கலி.067-18

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைர ஏ நுதால் தாம் எண்ணியைவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.067-19
துைறேபாதல் ஒல்லுேமா தூ
ஆகாது_எதி .ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கலி.06720
அைற
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைடயா க்கு $கலி.067-21
ெபாது ெமாழி பிற க்கு இன்றி முழுது ஆளும் ெசல்வ க்கு $கலி.068-01
மதி ெமாழி இடல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விைனவ ேபால் வல்லவ
$கலி.068-02
ெசது ெமாழி சீத்த ெசவி ெசறு ஆக $கலி.068-03
முது ெமாழி நரா புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.)
உழவ _ெப.(உழவ _ெப.) $கலி.068-04
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ெமாழி கூட்டுண்ணும் புrைச சூழ் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஊர $கலி.068-05
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மன் உரன் அல்லன்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்ன உடன் வாளாது $கலி.068-06
ஓ ஊ ெதாக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபண்டிருள் ேநராகி $கலி.068-07
கைளயா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.)
ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக $கலி.068-08
வைளயின்வாய் விடல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மகளிைர ேநாேவேமா
$கலி.068-09

ேகள் அலன் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) குறுகன்மின் என மற்று எம்
$கலி.068-10
ேதாெளாடு பைகபட்டு நிைன வாடு ெநஞ்சத்ேதம் $கலி.068-11
ஊடியா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேதம்ப_குைற.எச்.(ேதம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒடிெயறிந்து அவ வயின் $கலி.068-12
மால் த க்கும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) என்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் ேநாேவேமா
$கலி.068-13
முைக வாய்த்த முைல_ெப.(முைல_ெப.) பாயக் குைழந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தா _ெப.(தா _ெப.) எள்ள $கலி.068-14
வைக வrச் ெசப்பினுள் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைதேயம் $கலி.068-15
ேசrயால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இல் வினாயினன் $கலி.068-16
ேதெராடு திrதரும் பாகைனப் பழிப்ேபேமா $கலி.068-17
ஒலி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சும்ைமயான்
மண மைன குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் இல்
$கலி.068-18
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் புகுந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புைலயைனக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.068-19
என ஆங்கு $கலி.068-20
நனவினான் ேவறாகும் ேவளா முயக்கம் $கலி.068-21

மைன வrன் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று எம்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.06822
இைனய என உண ந்தா என்று ஏக்கற்று ஆங்கு $கலி.068-23
கனவினான் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்து
அைனயேத $கலி.068-24
ஐய எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $கலி.068-25
ேபாது அவிழ் பனிப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) புதுவது தைளவிட்ட
$கலி.069-01
தாது_ெப.(தாது_ெப.) சூழ் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தனி மல ப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேச பு $கலி.069-02
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாள் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.069-03
மாத _ெப.(மாத _ெப.) ெகாள் மான் ேநாக்கின் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணயாக $கலி.069-04
ஓதுைட அந்தணன் எr வலம்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.) ேபால் $கலி.069-05
ஆய் தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அணி நைடப்
ெபைடெயாடு $கலி.069-06
ேமதகத் திrதரூஉம் மிகு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர
$கலி.069-07
ெதள் அrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதருவின்கண்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.069-08

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழித்தாைளக் குைற
கூறிக் ெகாள நின்றாய் $கலி.069-09
துணிந்தது பிறிதாக துணிவிலள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
என $கலி.069-10
பணிந்தாய் ேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டுப்
பயனில ெமாழிவாேயா $கலி.069-11
பட்டுழி அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாகைனத் ேதெராடும் $கலி.069-12
விட்டு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) வரல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஏற்றுக்ெகாள நின்றாய் $கலி.069-13
ெநஞ்சத்த பிறவாக நிைறயிலள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
என $கலி.069-14
வஞ்சத்தான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு வலி
அைலத்தவாேயா $கலி.069-15
இண தைத தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காவின் இயன்ற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.) $கலி.069-16
புண வினில் புகன்று ஆங்ேக புனலாடப் பண்ணியாய் $கலி.069-17
தருக்கிய பிறவாக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) என $கலி.069-18
ெசருக்கினால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்குச் ெசால்
உகுத்தவாேயா $கலி.069-19
என ஆங்கு $கலி.069-20

தருக்ேகம் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்கல் விருப்புற்றுத் $கலி.069-21
தாழ்ந்தாய் ேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தகவில
ெசய்யாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.069-22
சூழ்ந்தைவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
எம்ைமயும் உள்ளுவாய் $கலி.069-23
வழ்ந்தா

விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) அற்றக்கால் $கலி.069-24
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மல ப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.070-01
அணி மிகு ேசவைல அகல் அைட மைறத்ெதன $கலி.070-02
கதுெமன காணாது கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
மடப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) $கலி.070-03
மதி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) நருள் கண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கலி.070-04
துன்னத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எதி வரூஉம் துைண கண்டு
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணி $கலி.070-05
பல் மலrைடப் புகூஉம் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) ேச ஊர ேகள் $கலி.070-06
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நப்பத் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்ைம நல்காய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) விடுதலின் $கலி.070-07
பல நாளும் படாத கண் பாயல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையபவால்
$கலி.070-08
துைண மல க் ேகாைதயா ைவகலும்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.070-09
மண மைனத் ததும்பும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மண முழ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்புேம $கலி.070-10

அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துறத்தலின் அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓவா உண்கண்
எம் $கலி.070-11
புதல்வைன ெமய் தண்ட
ெபாருந்துதல்_ெதா.ெப.(ெபாருந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இையபவால்
$கலி.070-12
நினக்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்லாைர
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக த் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.070-13
தம பாடும் துணங்ைகயுள் அரவம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்புேம $கலி.070-14
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துறத்தலின் வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஆங்ேக $கலி.070-15
ந இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) புலராக் கண் இைம
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இையபவால் $கலி.070-16
ேந இைழ நல்லாைர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக த்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.070-17
ேத பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் ெதள்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுப்புேம $கலி.070-18
என ஆங்கு $கலி.070-19
ெமல்லியான் ெசவிமுதல் ேமல்வந்தான் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேபால்
$கலி.070-20
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) துயிேலா எடுப்புக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) $கலி.070-21

இல்லின் எழ இய யாழ் தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கல்லா
வாய்ப் $கலி.070-22
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) புகுதராக்கால் $கலி.070-23
விr கதி மண்டிலம் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) விசும்பு ஊ தர $கலி.071-01
புr தைல_ெப.(தைல_ெப.) தைள
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ அங்கண்
புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $கலி.071-02
வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் சூழும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு
ெபாய்ைகயுள் $கலி.071-03
துனி சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிதரும்_ெப.எச்.(இழிதரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணின் ந
அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வார $கலி.071-04
இனிது அம காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) இைறஞ்சித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அடி ேச பு $கலி.071-05
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்தலின் நகுபவள்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால $கலி.071-06
பனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) வார பாசைடத்
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) $கலி.071-07
தனி மல தைள விடூஉம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $கலி.071-08
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பிற _ெப.(பிற _ெப.) இல்ைல
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) என உைரத்து $கலி.071-09
ேதெராடும் ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாகன்
வந்தயான்ெகால் $கலி.071-10

ஓ இல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாண ந்து உய்த்தா புலவியுள் ெபாறித்த
புண் $கலி.071-11
பாrத்துப் புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பரத்ைதைம காணிய $கலி.071-12
மடுத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) புகுவழி மைறேயன்
என்று யாெழாடும் $கலி.071-13
எடுத்துச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) பல
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
வந்தயான்ெகால் $கலி.071-14
அடுத்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாய் உண்டா ப்
புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) எருத்தின்கண் $கலி.071-15
எடுத்துக்ெகாள்வது ேபாலும் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வடுக் காணிய $கலி.071-16
தணந்தைன_வி.மு.(தண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) எனக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
ஓராது எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.071-17
குணங்கைளப் பாராட்டும் ேதாழன் வந்தயான்ெகால் $கலி.071-18
கணங்குைழ நல்லவ கதுப்பு அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) அைணத்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.071-19
அணங்கு ேபால் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அல மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) காணிய $கலி.071-20
என்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.071-21
தரா முயக்கம் ெபறுந ப் புலப்பவ $கலி.071-22
யா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபால் அைமகுவம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புக்கீ ேமா $கலி.071-23

மாrக்கு அவாவுற்றுப் பீள்
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநல்லிற்கு ஆங்கு
$கலி.071-24
ஆராத் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.)
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ேபாலும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.071-25
ஓ யாட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) $கலி.071-26
இைணபட நிவந்த நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேசக்ைகயுள் $கலி.072-01
துைண புண அன்னத்தின் தூவி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைண
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.072-02
ேசடு இயல் வள்ளத்துப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பால் சில காட்டி $கலி.072-03
ஊடும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) உண ப்பவள்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால $கலி.072-04
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நர புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ஒற்றப் புண திைரப் பிதி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.072-05
மதி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல வத்த

ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) வால் மல
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.072-06
கடி கயத் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கமழ் முைக கைர மாவின்
$கலி.072-07
வடி தண்ட வாய் விடூஉம் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $கலி.072-08
கண்ணி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கடி ெகாண்டா க் கைனெதாறும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.072-09

பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) காட்டு என்றாேனா
$கலி.072-10
ேபணான் என்று உடன்றவ உகி _ெப.(உகி _ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடுவினான் $கலி.072-11
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேச ந்தா நைக ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இதழிைன
$கலி.072-12
நாடி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆடி துைற ெசல்லாள்
ஊரவ $கலி.072-13
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புைலத்தி காட்டு என்றாேளா $கலி.072-14
கூடியா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடப் புைண ஆய மா பினில் $கலி.072-15
ஊடியா எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கிைன $கலி.072-16
ெவறிது நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ்கைள ேவண்டா இல்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $கலி.072-17
அறிவுைட அந்தணன் அவைளக் காட்டு என்றாேனா $கலி.072-18
களி பட்டா கமழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) கயம்பட்ட உருவின்ேமல்
$கலி.072-19
குறி ெபற்றா குரற் கூந்தற் ேகாடு உள ந்த துகளிைன $கலி.072-20
என ஆங்கு $கலி.072-21
ெசறிவுற்ேறம் எம்ைம ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவுற்று $கலி.072-22
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு ெநஞ்சத்ேதம் அல்லல்
உழப்ப $கலி.072-23

கழிந்தைவ உள்ளாது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடத்ேத $கலி.072-24
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற் ேபணிக் ெகாளலின்
இழிந்தேதா $கலி.072-25
இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழத்தல்_ெதா.ெப.(உழ_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.072-26
அகன் துைற அணி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புதெலாடு
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.073-01
பகன்ைறப் பூ உற நண்ட_ெப.எச்.(நள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாசைடத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.073-02
கண் ெபார ஒளி விட்ட ெவள்ளிய வள்ளத்தான் $கலி.073-03
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேதறல் உண்பவள்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால $கலி.073-04
வண் பிணி தைள விடூஉம் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $கலி.073-05
ேநாதக்காய் என நின்ைன ெநாந்தவா இல்வழி $கலி.073-06
தது_ெப.(தது_ெப.) இேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனத்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருதிமன் $கலி.073-07
ெஞகிழ்_ஏவ.(ெஞகிழ்_வி.+ண_முன்.ஒரு.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) இைளயவ
இைட முைலத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேசா ந்து $கலி.073-08
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்ணி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாக்கால் $கலி.073-09
கனற்றி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்வது கடிந்தவா இல்வழி $கலி.073-10

மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தது_ெப.(தது_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) என
மயக்கிய_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருதிமன் $கலி.073-11
அலமரல் உண்கண்ணா ஆய் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) குைழத்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.073-12
மல மா பின் மறுப்பட்ட சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாக்கால் $கலி.073-13
என்ைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசய்யினும் உைரத்தவா இல்வழி $கலி.07314
முன் அடிப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம
உண த்திய_ெப.எச்.(உண த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருதிமன்
$கலி.073-15
நிைர ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நல்லவ துணங்ைகயுள் தைலக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.073-16
கைரயிைடக் கிழிந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காழகம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாக்கால் $கலி.073-17
என ஆங்கு $கலி.073-18
மண்டு ந ஆரா மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாலும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.073-19
தண்டாப் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) தைலக்ெகாள்ள நாளும் $கலி.073-20
புலத் தைகப் ெபண்டிைரத் ேதற்றி மற்று யாம்_எனின் $கலி.073-21
ேதாலாேமா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாய்
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.073-22
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பூப் புதிது உண்ட வr
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கழிப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.074-01

ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அம ந்து_வி.எச்.(அம _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி பாசைடச்
ேசப்பினுள் $கலி.074-02
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றியது ேபால
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.074-03
ைம தபு_வி.(தபு_வி.) கிள ெகாட்ைட மாண் பதிப் பட தரூஉம் $கலி.074-04
ெகாய் குைழ அைக காஞ்சித் துைற அணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர
$கலி.074-05
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) அறன்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.) எனப்படான் என
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.074-06
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் $கலி.07407
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உயி ெசகுத்தலும்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டாங்கு அளி
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.074-08
கண்டும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழி ேதறும் ெபண்டிரும் ஏமுற்றா
$கலி.074-09
முன்பகல் தைலக்கூடி நன்பகல் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
நத்து $கலி.074-10
பின்பகல் பிற த் ேதரும் ெநஞ்சமும் ஏமுற்றாய் $கலி.074-11
என ஆங்கு $கலி.074-12
கிண்கிணி மணித் தாேராடு ஒலித்து
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெதாடிப் $கலி.074-13

ேப அம க் கண்ணா க்கும் படு வைல_ெப.(வைல_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என $கலி.074-14
ஊரவ உடன் நகத் திrதரும் $கலி.074-15
ேத ஏமுற்றன்று நின்னினும் ெபrேத $கலி.074-16
ந ஆ ெசறுவில் ெநய்தெலாடு
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.075-01
ேந இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) நிைர
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெகாண்மா $கலி.075-02
சீ ஆ ேசயிைழ ஒலிப்ப
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.075-03
ஓைர மகளி _ெப.) ஓைத ெவrஇ
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.075-04
ஆரல் ஆ ைக அம் சிைறத் ெதாழுதி $கலி.075-05
உய ந்த_ெப.எச்.(உய _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்க உய
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறி $கலி.075-06
அம க் கண் மகளி _ெப.) அலப்பிய அந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.075-07
தம க்கு உைரப்பன ேபால் பல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பயிற்றும் $கலி.075-08
உய ந்த_ெப.எச்.(உய _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாrன் ஒலி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $கலி.075-09
புதுேவா ப் புண தல் ெவய்யன்_ஆயின் $கலி.075-10
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நாளால் ைவகலும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.07511
ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ேநாவாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என $கலி.075-12

எற் பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுேவாய் ேகள் இனித்
ெதற்ெறன $கலி.075-13
எல்லிைன வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) எவன் குறித்தைன
எனச் $கலி.075-14
ெசால்லாதிருப்ேபனாயின் ஒல்ெலன $கலி.075-15
விrஉைளக் கலி மான் ேதெராடு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.075-16
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி ேகாடலின் மறப்பல் என்றும் $கலி.075-17
வாடிய பூெவாடு வாரல் எம் மைன என $கலி.075-18
ஊடியிருப்ேபனாயின் நடாது $கலி.075-19
அச்சு ஆறாக உணrய வருபவன் $கலி.075-20
ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) அஞ்சிப் புலேவன் ஆகுவல் $கலி.075-21
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆண்டு அல்கிைன பரத்த என்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.075-22
இகலியிருப்ேபனாயின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கலி.075-23
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய
முைறயுளிப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.075-24
புதல்வற் புல்லிப் ெபாய்த் துயில்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.075-25
ஆங்க $கலி.075-26
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி ெகாள்ளவும் ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
அஞ்சவும் $கலி.075-27
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
புதல்வைன முயங்கக் காணவும் $கலி.075-28

ஆங்கு அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழியும் என்
புலவி தாங்காது $கலி.075-29
அவ்_அவ் இடத்தான் அைவஅைவ காண $கலி.075-30
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் மகளி _ெப.) புைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.075-31
மாய மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) பரத்ைதைம $கலி.075-32
ேநாெவன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனேவ $கலி.075-33
புைனஇைழ ேநாக்கியும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சூழ்ந்தும் $கலி.076-01
அணி வr ைதஇயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கியும் $கலி.076-02
நிைனயுபு வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கலி.076-03
இைனயள் என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதற்கு
அைனையேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என $கலி.076-04
வினவுதியாயின் விளங்கிழாய் ேகள் இனி $கலி.076-05
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சிவப்பு ஊரச்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெசன்றாய் என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.076-06
ெபௗவ ந ச் சாய்க் ெகாழுதிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தந்தைனத்தற்ேகா
$கலி.076-07
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற்றவ காணாது கடுத்த
ெசால் $கலி.076-08

ஒவ்வா என்று உணராய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நிைலேய உைரத்தைத $கலி.076-09
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
ஒல்ேலம்_வி.மு.(ஒல்லு_வி.+ண_இ.கா.+ண_எதி .ம.+எம்_தன்.பன்.) ெபய தர
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) கண்டு $கலி.076-10
ெநடுமூங் கய மல வாங்கி ெநறித்துத் தந்தைனத்தற்ேகா $கலி.076-11
விடுந்தவ விரகு இன்றி எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால் ெபாய்யாகக் $கலி.076-12
கடிந்ததும் இைலயாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கழறிய வந்தைத $கலி.076-13
வr ேதற்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என வணங்கு இைற
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) பற்றி $கலி.076-14
ெதr ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எழுதித்
ெதாய்யில் ெசய்தைனத்தற்ேகா $கலி.076-15
புrபு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆயத்தா ெபாய்யாக
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் $கலி.076-16
உrது என உணராய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உலமந்தாய் ேபான்றைத
$கலி.076-17
என ஆங்கு $கலி.076-18
அrது இனி ஆயிழாய் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ேதற்றல் புrபு
ஒருங்கு $கலி.076-19
அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வதுைவயுள் நம ெசய்வது இன்று ஈங்ேக
$கலி.076-20
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தது இவ்வூ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எவன்ெகாேலா
$கலி.076-21
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசயற்பாலது இனி $கலி.076-22

இைண இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைக நாப்பண் பிறிது யாதும்
$கலி.077-01
துைண இன்றித் தைள விட்ட தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தனி மல
$கலி.077-02
திருமுகம் இைறஞ்சினள் வழ்பவற்கு

இைனபவள் $கலி.077-03
அr மத மைழக் கண் ந அல முைலேமல் ெதறிப்பேபால் $கலி.077-04
தைக மல ப் பழனத்த புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி $கலி.077-05
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் முைகமிைச அம் மல
$கலி.077-06
அக இதழ்த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி உைறத்தரும் ஊர ேகள் $கலி.077-07
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி த் தைக
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசலக் $கலி.077-08
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மாறிய கவின்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்ேடன்மன் $கலி.077-09
உண்டாதல் சாலா என் உயி சாதல்
உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.077-10
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) எனப் பிற _ெப.(பிற _ெப.) கூறும் பழி மாறப்
ெபறுகற்பின் $கலி.077-11
ெபான் எனப் பசந்த கண் ேபாது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.077-12

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் துயில்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்ேடன்மன் $கலி.077-13
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அணங்கு உற்றவ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுைமகள்
$கலி.077-14
என்னுைழ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாைம ெபறுகற்பின்
$கலி.077-15
மாசு அற மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏசும் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கலி.077-16
வ ேச

ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ க்கும் கவின் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்ேடன்மன் $கலி.077-17
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பண்ணி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) எம் மைன $கலி.077-18
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இல் வினாய் வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
ெபறுகற்பின் $கலி.077-19
ஆங்க $கலி.077-20
கைடஇய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) ேதாயலம்
என்னும் $கலி.077-21
இைடயும் நிைறயும் எளிேதா நிற் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கலி.077-22
கடவுபு ைகத்தங்கா ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) என்னும் தம்ேமாடு $கலி.077-23
உடன் வாழ் பைக உைடயா க்கு $கலி.077-24

பல் மல ப் பழனத்த பாசைடத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.078-01
இன் மல இமி பு ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைண புண இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $கலி.078-02
உண்துைற உைடந்த பூப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சாய்ப்ப
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊடி $கலி.078-03
பண்புைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுப் பைக தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வந்ெதன $கலி.078-04
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ைகவிட்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒrஇ காக்கிற்பான்
குைட நழற் $கலி.078-05
பதி பட ந்து_வி.எச்.(பட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறெகாள்ளும் குடி
ேபால பிறிதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கலி.078-06
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
ேத ந்து_வி.எச்.(ேத _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரும் ெபாழுதினான்
ெமாய் தப $கலி.078-07
இைற பைக தணிப்ப அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குடி பதிப் ெபய ந்தாங்கு
$கலி.078-08
நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அம் மல ப் $கலி.078-09
பைற தவி பு அைசவிடூஉம் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $கலி.078-10
நங்குங்கால் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சாய்ந்து புணருங்கால் புகழ்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.078-11
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என்னும் தைகேயாதான் $கலி.078-12

எr இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேசா ந்து உக ஏதிலா ப் புண ந்தைம $கலி.078-13
கr கூறும் கண்ணிைய ஈங்கு எம் இல் வருவைத $கலி.078-14
சுட ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மல ந்து_வி.எச்.(மல _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக படின்
கூம்பும்_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மல ேபால் என்
$கலி.078-15
ெதாட நப்பின்_நி.எச்.(நப்பு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெதாகும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என்னும்
தைகேயாதான் $கலி.078-16
அல நாணிக் கரந்த ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ைகம்மிக பிற _ெப.(பிற _ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கலி.078-17
மல நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா பிைன ஈங்கு
எம் இல் வருவைத $கலி.078-18
ெபயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்குப்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.078-19
ெசலின் நந்தி ெசறின் சாம்பும் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
என்னும் தைகேயாதான் $கலி.078-20
முடி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏதிலா $கலி.078-21
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வடுக்
காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவைத $கலி.078-22
ஆங்க $கலி.078-23
ஐய அைமந்தன்று அைனத்தாகப் புக்கீ ேமா $கலி.078-24
ெவய்யாரும் வழ்வாரும்

ேவறாக ைகயின் $கலி.078-25
முைக மல ந்தன்ன முயக்கில் தைக இன்ேற $கலி.078-26

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி ைவகல்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.078-27
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இமிழ் அகல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஒலி ெசந்ெநல் இைடப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.079-01
முள்_ெப.(முள்_ெப.) அைரத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முழு முதல் சாய்த்து
அதன் $கலி.079-02
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உற நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கதி $கலி.079-03
அைவ புகழ் அரங்கின்ேமல் ஆடுவாள் அணி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கலி.079-04
வைக ெபறச் ெசrஇய வயந்தகம் ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.079-05
தைக ெபறு கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) ஊர ேகள் $கலி.079-06
அணிெயாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு எம்
புதல்வைனக் ெகாள்ளாதி $கலி.079-07
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
நைனப்பதால் $கலி.079-08
ேதாய்ந்தாைர அறிகுேவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.079-09
சாந்தினால் குறி ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.)
சாய்குவள் அல்லேளா $கலி.079-10
புல்லல் எம் புதல்வைன புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அகல்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.07911

பல் காழ் முத்து அணி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பற்றினன் பrவானால் $கலி.079-12
மாண் இைழ மட நல்லா முயக்கத்ைத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.079-13
பூணினால் குறி ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.)
புலக்குவள் அல்லேளா $கலி.079-14
கண்ேட எம் புதல்வைனக் ெகாள்ளாதி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கலி.079-15
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி வைக இண வாங்கினன் பrவானால் $கலி.07916
நண்ணியா க் காட்டுவது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.079-17
கண்ணியால் குறி ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.)
காய்குவள் அல்லேளா $கலி.079-18
என ஆங்கு $கலி.079-19
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் புதல்வைனப் ெபாய் பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.079-20
நங்காய் இகவாய் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைட நில்லாதி $கலி.079-21
ஆங்ேக அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெசன்ற அணி சிைதப்பான் $கலி.079-22
ஈங்கு எம் புதல்வைனத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.079-23
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாறுவா மாறுக மாறா $கலி.080-01
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மின்னும் கதி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முக் காழ்
$கலி.080-02

பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் கண்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.080-03
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பாகத் ைதஇப் $கலி.080-04
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) புைனந்த பருதி சுமப்ப $கலி.080-05
கவழம் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைக புைன ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கலி.080-06
புr புைன பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கயிற்றின் ைபபய வாங்கி $கலி.080-07
அr புைன புட்டிலின் ஆங்கண் ஈ த்து ஈங்ேக $கலி.080-08
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் பாக
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.080-09
கிள மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆ ப்பச் சாஅய்ச் சாஅய்ச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.080-10
தள நைட_ெப.(நைட_ெப.) காண்டல் இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.080-11
உளம் என்னா நுந்ைதமாட்டு எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உழப்பா $கலி.080-12
வைள ெநகிழ்பு_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காணுங்கால் $கலி.080-13
ஐய காமரு ேநாக்கிைன அத்தத்தா என்னும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.080-14
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி ேகட்டல் இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.080-15
உய்வு இன்றி நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உணச் சாஅய்ச்
சாஅய்மா $கலி.080-16
எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காணுங்கால்
$கலி.080-17

ஐய திங்கட் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்ைன $கலி.080-18
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாேத $கலி.080-19
நல்காது நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறப்பட்டவ $கலி.08020
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) வr யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காணுங்கால்
$கலி.080-21
ஐய எம் காதில் கனங் குைழ வாங்கி ெபய ெதாறும் $கலி.080-22
ேபாது இல் வறுங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெகாள்வைத நின்ைன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.080-23
ஏதிலா கண் சாய நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.080-24
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேத வண்டின் கிைள பட
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.080-25
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பrபு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காண்கும் $கலி.080-26
ைம அற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.081-01
ெமய் ெபறா மழைலயின் விளங்கு பூண் நைனத்தர $கலி.081-02
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பிைறயுள்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைன விைன உருள்
கலன் $கலி.081-03
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு கமழ் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நைகெயாடு
துயல்வர $கலி.081-04

உரு எஞ்சாது இைட காட்டும் உைட கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அம்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) $கலி.081-05
அr ெபாலி கிண்கிணி ஆ ப்பு ஓவா அடி தட்ப $கலி.081-06
பாேலாடு அல ந்த_ெப.எச்.(அல _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முற்றத்துக் $கலி.081-07
கால் வல் ேத ைகயின் இயக்கி நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயிற்றா $கலி.081-08
ஆல் அம ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அணி சால் ெபரு
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $கலி.081-09
ேபால வரும் என் உயி $கலி.081-10
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) விருந்ெதாடு ைகதூவா எம்ைமயும்
உள்ளாய் $கலி.081-11
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதருவில் ெகாண்டாடி ஞாய பயிற்ற $கலி.08112
திருந்துபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கற்ற ெசாற்கள் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ேகட்ப $கலி.081-13
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஓவா ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.)
அமிழ்தம் அயின்றற்றா $கலி.081-14
ெபருந்தகாய் கூறு சில $கலி.081-15
எல்லிழாய் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெகாண ந்த பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) சிைதந்து ஆங்ேக $கலி.081-16
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்றற்றா $கலி.081-17
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) தணிக்கும்
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) எனப்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.081-18

ஓவாது அடுத்து அடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண $கலி.081-19
ேவய் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேவய்த்திறம்
ேச த்தலும் மற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.081-20
வாயுள்ளின் ேபாகான்_அேரா $கலி.081-21
உள்ளி உைழேய ஒருங்கு பைட விடக் $கலி.081-22
கள்ள பட தந்தது ேபால தாம் எம்ைம $கலி.081-23
எள்ளுமா வந்தாேர ஈங்கு $கலி.081-24
ஏதப்பாடு எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புrைச
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) உள்ேளா $கலி.081-25
கள்வைரக் காணாது கண்ேடம் என்பா ேபால $கலி.081-26
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யாத_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லிச்
சினவல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.081-27
ஆைண கடக்கிற்பா யா $கலி.081-28
அதி வு இல் படிறு எருக்கி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
மகன்ேமல் $கலி.081-29
முதி பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெபாருத ஏதிலாள் முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.)
$கலி.081-30
உதி துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உக்க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒலிப்ப $கலி.081-31
எதி வளி_ெப.(வளி_ெப.) நின்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசல் $கலி.081-32
இனி எல்லா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ததிேலம் என்று ெதளிப்பவும்
ைகந்நவி $கலி.081-33
யாெதான்றும் எம்கண் மறுத்தரவு இல்லாயின் $கலி.081-34

ேமதக்க எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபயரைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெகாள்ேவம் $கலி.081-35
தாவா விருப்ெபாடு கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) யாத்துழிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.081-36
ஆ ேபால் பட தக நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.081-37
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) தரப் ெபய்ய குணக்கு
ஏ பு_வி.எச்.(ஏ _வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) $கலி.082-01
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாண்மூப் ேபால்
எம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கலி.082-02
பாெலாடு வங்கத்

தவ ெநடிதாயிைன $கலி.082-03
புத்ேதளி ேகாட்டம் வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவெனாடு $கலி.082-04
புக்க வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கூறு $கலி.082-05
கூறுேவன் ேமயாேய ேபால
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிமுைறக் $கலி.082-06
காயாைம ேவண்டுவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.082-07
காேயம் $கலி.082-08
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கூற்றும் தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) புதல்வைனக்
கடிதலும் $கலி.082-09
மடக் குறு மாக்கேளாடு ஓைர அயரும் $கலி.082-10
அடக்கம் இல் ேபாழ்தின்கண் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) காமுற்ற $கலி.082-11
ெதாடக்கத்துத் தாயுைழப் புக்காற்கு அவளும் $கலி.082-12
மருப்புப் பூண் ைகயுைறயாக
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.082-13

ெபருமான் நைகமுகம் காட்டு என்பாள் கண்ண  _ெப.(கண்ண  _ெப.) $கலி.082-14
ெசாr முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) காழ் ேசா வ
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.)
மற்றும் $கலி.082-15
வழிமுைறத் தாயுைழப் புக்காற்கு அவளும் $கலி.082-16
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தாங்கி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
எதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.082-17
முயங்கினள்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட .ஒரு.) முத்தினள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனந்ேத $கலி.082-18
நினக்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) யாேரம் ஆகுதும் என்று $கலி.082-19
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உறக் ெகாள்வன நாடி அணிந்தனள் $கலி.082-20
ஆங்ேக அr மத உண்கண் பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.082-21
ெபருமான் பரத்ைதைம ஒவ்வாதி என்றாள் $கலி.082-22
அவட்கு இனிதாகி விடுத்தனன் ேபாகித் $கலி.082-23
தைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடு
காயும் மற்று ஈது ஓ $கலி.082-24
புலத் தைகப் புத்ேதள் இல் புக்கான் அைலக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கலி.082-25
ேகால் தா நினக்கு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) யா
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்லா $கலி.082-26
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூர நுந்ைதைய என்றும்
$கலி.082-27

பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) எறிந்தற்றாகக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாண்டாங்ேக
$கலி.082-28
ெதாடியும் உகிரும் பைடயாக நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $கலி.082-29
கடியுைட மா பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் $கலி.082-30
வடுவும் குறித்தாங்ேக ெசய்யும். விடு_ஏவ.(விடு_வி.) இனி $கலி.082-31
அன்ன பிறவும் ெபருமான் அவள்வயின் $கலி.082-32
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.082-33
ஐயம் இல்லாதவ இல் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எம்
ேபாலக் $கலி.082-34
ைகயாறு உைடயவ இல் அல்லால் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) $கலி.082-35
அைமந்தது இனி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
$கலி.082-36
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திரு நிைலஇய வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேசாற்று
அகல் மைன $கலி.083-01
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ேநான் கதவு ஒற்றிப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உலமர $கலி.083-02
இைளயவ தழூஉ ஆடும் எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) வாய் வியன் ெதருவின்
$கலி.083-03
விைளயாட்டிக்ெகாண்டு வரற்கு எனச் ெசன்றாய் $கலி.083-04
உைளவு இைல ஊட்டெலன் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் ெபருகும்
அளெவல்லாம் $கலி.083-05
நட்டித்த காரணம் என் $கலி.083-06
ேகட்டீ $கலி.083-07

ெபரு மடற் ெபண்ைணப் பிண த் ேதாட்டுப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
குரும்ைபக் $கலி.083-08
குட வாய்க் ெகாடிப் பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) வாங்கி தளரும் $கலி.083-09
ெபரு மணித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத க் குறுமக்கள் நாப்பண் $கலி.083-10
அகல் நக மீ ள்தருவானாக புr ெஞகிழ்பு $கலி.083-11
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிைரப் ேபாது உறு காற்கு உைலவன ேபால் $கலி.083-12
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ண உய சீ த்தி $கலி.083-13
ஆல் அம ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அணி சால் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
விழாக் $கலி.083-14
கால்ேகாள் என்று ஊக்கி கதுெமன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.083-15
திருந்துஅடி நூபுரம் ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இயலி
விருப்பினால் $கலி.083-16
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியா க்கு $கலி.083-17
ஒண்ைம எதிrய அம் ைகயும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனச் $கலி.083-18
ெசய்வன சிறப்பின் சிறப்புச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) $கலி.083-19
எம்ெமாடு ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றவாயால்
ெசம்மால் $கலி.083-20
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புதிது உண்டு உள்ளா நாணிலி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.083-21
புலம்பு எலாம் த க்குேவம் மன் என்று இரங்குபு $கலி.083-22
ேவற்று ஆனாத் தாய _ெப.(தாய _ெப.) எதி ெகாள்ள மாற்றாத $கலி.083-23
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி $கலி.083-24

ஒள்ளிழாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தது_ெப.(தது_ெப.) இேலன் $கலி.08325
எள்ளலான் அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நும _குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ _பட .பன்.) ேவய்ந்த கண்ணிேயாடு $கலி.08326
எம் இல் வருதிேயா எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெமய்க்கண் $கலி.083-27
அம் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் நல்லா
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
காட்டி $கலி.083-28
முந்ைத இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்த்தைல $கலி.083-29
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
எறிந்தற்றால் வடுெவாடு $கலி.083-30
தந்ைதயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல $கலி.083-31
உறு வளி_ெப.(வளி_ெப.) தூக்கும் உய சிைன மாவின் $கலி.084-01
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வடி ஆ இற்றைவ ேபால்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.084-02
கரந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அரக்கவும் ைக நில்லா வங்கிச்

$கலி.08403
சுரந்த என் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முைலப் பால் பழுதாக
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.084-04
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேபாத்தந்த ெபாழுதினான்
எல்லா $கலி.084-05
கடவுட் கடி நக ேதாறும் இவைன $கலி.084-06

வலம் ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வா என
ெசன்றாய் விலங்கிைன $கலி.084-07
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலாத இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெபண்டிருள் $கலி.084-08
யா இல் தவி ந்தைன கூறு $கலி.084-09
நருள் அைட மைற ஆய் இதழ்ப் ேபாதுேபால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.084-10
குைடநிழல் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசம்மைலக்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கலி.084-11
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) மன்ற
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேநாவ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா $கலி.084-12
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அல்லான்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
என்று அகல்நக $கலி.084-13
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வைர
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாத்தந்து
தாய _ெப.(தாய _ெப.) $கலி.084-14
ெதருவில் தவி ப்பத் தவி ந்தனன் மற்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
$கலி.084-15
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) கலங்களுள் ைகயுைற என்று இவற்கு
$கலி.084-16
ஒத்தைவ ஆராய்ந்து அணிந்தா பிறன்
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) $கலி.084-17
ஈத்தைவ ெகாள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்ைத $கலி.084-18
ெசறு தக்கான் மன்ற ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $கலி.084-19

சிறு பட்டி ஏதிலா ைக எம்ைம எள்ளுபு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெதாட்ட
$கலி.084-20
ேமாதிரம் யாேவா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண்கு $கலி.084-21
அவற்றுள் நறா இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) கண்டன்ன ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
விரற்கு ஏற்பச் $கலி.084-22
சுறா ஏறு எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமாதிரம்
ெதாட்டாள் $கலி.084-23
குறி அறிந்ேதன் காமன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும் $கலி.084-24
ெசறியாப் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.084-25
ெபாறி ஒற்றிக்ெகாண்டு ஆள்வல் என்பது தன்ைன $கலி.084-26
அறஇய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன $கலி.084-27
அன்ைனேயா இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.084-28
முந்ைதய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்ன $கலி.084-29
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
எறிந்தற்றா இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.084-30
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இைறத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகக்கண்
$கலி.084-31
தந்தா யா எல்லாஅ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $கலி.084-32
இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என் ஒத்துக் காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும்
$கலி.084-33
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாடுவி தந்தாளா நின்ைன
$கலி.084-34

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெதாடுக என்றவ யா $கலி.084-35
அஞ்சாதி நயும் தவறிைல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைக
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.084-36
பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் அவளும் தவறிலள் $கலி.084-37
ேவனிற் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அன்ன நுந்ைதைய ேநாவா யா $கலி.084-38
ேமல் நின்றும் எள்ளி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ைகத் தந்தாள்_வி.மு.(தாவி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.) $கலி.084-39
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யாேரா என்று வினவிய ேநாய்ப்பாேலன் $கலி.084-40
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) தவறுைடேயன் $கலி.084-41
காலைவ சுடு ெபான் வைளஇய ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) அைம சுற்ெறாடு
$கலி.085-01
ெபாடி அழற் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்வுறு கிண்கிணி $கலி.08502
உடுத்தைவ ைகவிைனப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
அைம ெபால்ங் காழ் ேமல் $கலி.085-03
ைம இல் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) துகி க் ேகாைவ அவற்றின் ேமல் $கலி.085-04
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஐது கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைர
$கலி.085-05
ைகயைத அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) கண்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடங்கச்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.085-06
பல உறு கண்ணுள் சில ேகால் அவி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) $கலி.085-07

பூண்டைவ எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் $கலி.085-08
ெசறியக் கட்டி ஈ _இைடத்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.085-09
ெபய் புல மூதாய்ப் புக _ெப.(புக _ெப.) நிறத் துகிrன் $கலி.085-10
ைம அற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆன் ஏற்று
அவி பூண் $கலி.085-11
சூடின இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முத்தமும் பல்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) பிறவும் ஆங்கு $கலி.085-12
ஒருங்கு உடன் ேகாத்த உருள் அைம முக் காழ் ேமல் $கலி.085-13
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ கண்ணிக்குச் சூழ் நூலாக $கலி.085-14
அரும்பு அவிழ் நலத்து ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நாண $கலி.085-15
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆற்றுப்படுத்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.085-16
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணியாக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.085-17
ெசல்வு உறு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத க் ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.)
சிைனக் ைகப்பற்றிப் $கலி.085-18
ைபபயத் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரற் சீறடி $கலி.085-19
ேநாதலும் உண்டு ஈங்கு என் ைக வந்த $கலி.085-20
ெசம்மால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பால் உண்ணிய $கலி.085-21
ெபாய் ேபா த்துப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட பல வல்
புைலயைனத் $கலி.085-22
தூண்டிலா விட்டுத் துடக்கி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவண்டியா $கலி.085-23
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) பிணித்தல் ெதாழிலாத் திrதரும் $கலி.085-24

நுந்ைதபால் உண்டி சில $கலி.085-25
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) வாய் மாயச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ேதறி
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ைகமிக $கலி.085-26
பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் பனி பரப்ப கண் படா $கலி.085-27
ஞாய பால் உண்டி சில $கலி.085-28
அன்ைனேயா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எம் மகைனப்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கதுெமனத் $கலி.085-29
தாம் வந்தா _வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ _பட .பன்.) தம் பாலவேராடு
தம்ைம $கலி.085-30
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா யா ெகாேலா
ஈங்கு $கலி.085-31
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்ேதாய் குடி உண்டீத்ைத என் $கலி.085-32
பாராட்ைடப்பாேலா சில $கலி.085-33
ெசருக் குறித்தாைர உவைகக் கூத்தாட்டும் $கலி.085-34
வrைசப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாட்ெடாடு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பருகீ த்ைத $கலி.085-35
தண்டுெவன் ஞாய மாட்ைடப் பால் $கலி.085-36
ைம படு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மழ களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஓைட
ேபால் $கலி.086-01
ைக புைன முக்காழ் கயந் தைலத் தாழ $கலி.086-02
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய் மழுெவாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.086-03
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பூண் நைனத்தரும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய் $கலி.086-04

கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் ேநாக்கு
ஆர_குைற.எச்.(ஆ _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காண்பு இன் துகி ேமல் $கலி.086-05
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன ெசம்பாகம் ேபா
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்ப $கலி.086-06
கடி அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) பாயா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைக புைன
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கலி.086-07
ெதாடிேயா மணலின் உழக்கி அடி ஆ ந்த $கலி.086-08
ேதைர வாய்க் கிண்கிணி ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இயலும் என் $கலி.086-09
ேபா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வந்தக ஈங்கு $கலி.086-10
ெசம்மால் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எலாம் நுந்ைதைய ஒப்பினும்
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $கலி.086-11
நிைலப் பாலுள் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குறி என் வாய்க்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒத்தி $கலி.086-12
கன்றிய ெதவ்வ க் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.086-13
ெவன்றிமாட்டு ஒத்தி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று
ஒவ்வாதி $கலி.086-14
ஒன்றிேனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று உண ந்தாைர
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) ேபால் $கலி.086-15
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடல் $கலி.086-16
பால் ெகாளல் இன்றி பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபால் முைறக்கு ஒல்காக் $கலி.08617
ேகால் ெசம்ைம ஒத்தி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று
ஒவ்வாதி $கலி.086-18

கால் ெபாரு பூவின் கவின் வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுந்ைதேபால் $கலி.086-19
சால்பு ஆய்ந்தா சாய விடல் $கலி.086-20
வதல்

அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழுப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நச்சியா க்கு $கலி.086-21
ஈதல்மாட்டு ஒத்தி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று ஒவ்வாதி
$கலி.086-22
மாத _ெப.(மாத _ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேநாக்கின் மகளிைர
நுந்ைதேபால் $கலி.086-23
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூர ேநாக்காய் விடல் $கலி.086-24
ஆங்க $கலி.086-25
திறன் அல்ல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கழற யாைர
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இம் $கலி.086-26
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அல்லான்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கலி.086-27
மைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் மன்ற
வந்தத்தன $கலி.086-28
ஆயிழாய் தாவாத எற்குத் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்டநூ காவாது ஈங்கு
$கலி.086-29
ஈத்ைத இவைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேகாடற்கு சீத்ைத
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.086-30
கன்றி அதைனக் கடியவும் ைக நவி $கலி.086-31
குன்ற இறு வைரக் ேகாண்மா இவ ந்தாங்கு $கலி.086-32
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாய்ந்தான் அறன் இல்லா $கலி.086-33

அன்பிலி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.086-34
ஒரூஉ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெகாள்ளல்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நின்ைன $கலி.087-01
ெவரூஉதும் காணுங்கைட $கலி.087-02
ெதrயிழாய் ெசய் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல்வழி யாங்குச் சினவுவாய்
$கலி.087-03
ெமய் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னவ மாட்டு
$கலி.087-04
ஏடா நினக்குத் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்டநூ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
வடு_ெப.(வ

டு_ெப.)

ெபற்றாய் $கலி.087-05
இைமப்பின் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மைறபு ஆங்ேக ெகடுதி $கலி.087-06
நிைலப் பால் அறியினும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ைனப் $கலி.087-07
புலப்பா உைடய தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) $கலி.087-08
அைணத் ேதாளாய் தயாைரப் ேபால திறன் இன்று உடற்றுதி $கலி.087-09
காயும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.08710
மான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்தவன்
ஆனாது $கலி.087-11
நாணிலன்_ஆயின் நலிதந்து அவன்வயின் $கலி.087-12
ஊடுதல் என்ேனா இனி $கலி.087-13
இனி யாதும் மீ க்கூற்றம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இலம் என்னும் $கலி.08714

தைகயது காண்ைடப்பாய் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) பனி ஆனாப்
$கலி.087-15
பாடு இல் கண் பாயல் ெகாள $கலி.087-16
ஒரூஉ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இயல் நல்லா குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) நாற்றத்து
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.088-01
முடி உதி பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெமாய்ம்பின ஆக
$கலி.088-02
ெதாடிய எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
யாைர ெபrயா க்கு $கலி.088-03
அடியேரா ஆற்றாதவ $கலி.088-04
கடிய _குறி.வி.மு.(கடி_ெப.+அ _பட .பன்.) தமக்கு யா ெசால்லத் தக்கா
மாற்று $கலி.088-05
விைனக்ெகட்டு வாய் அல்லா ெவண்ைம உைரயாது. கூறு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.088-06
மாயம் மருள்வாரகத்து $கலி.088-07
ஆயிழாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லால் இன் உயி வாழ்கல்லா
$கலி.088-08
என்கண் எவேனா தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) $கலி.088-09
இஃது ஒத்தன் புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) களவன்_ெப.(களவன்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேச ெபாதுக்கம் ேபால் $கலி.088-10
வள் உகி _ெப.(உகி _ெப.) ேபாழ்ந்தனவும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உற்றனவும் $கலி.088-11
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேசா ந்த
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கண்ணியும் நல்லா $கலி.088-12

சிரறுபு சீறச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா பும் $கலி.088-13
தவறாதல் சாலாேவா கூறு $கலி.088-14
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) தக்கது ேவற்றுைம என்கண்ேணா ஓராதி
தது_ெப.(தது_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.088-15
ேதற்றக் கண்டீயாய் ெதளிக்கு $கலி.088-16
இனித் ேதற்ேறம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.088-17
ேத மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதr
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அம் நல்லா $கலி.088-18
தா _ெப.(தா _ெப.) மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) அஞ்சி
ேபா மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.088-19
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறும் ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) அணங்கு
ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று இனி $கலி.088-20
யா ேமல் விளியுேமா கூறு $கலி.088-21
யா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) எம்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெகாள்வான் இதுவும் ஓ $கலி.089-01
ஊராண்ைமக்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) படிறு
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் மைன $கலி.089-02
வாரல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வந்தாங்ேக மாறு $கலி.089-03
என் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) ஓ உயி ப் புள்ளின் இரு தைலயுள்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.089-04
ேபா எதி ந்தற்றாப் புலவல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறின் என் $கலி.089-05

ஆ உயி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
யாது $கலி.089-06
ஏஎ ெதளிந்ேதம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காயாதி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வல் எல்லா $கலி.089-07
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காட்டுக் ெகாற்றிக்குப் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
ெநாடித்தாங்கு $கலி.089-08
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வஞ்சம் உைரத்து $கலி.089-09
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இன்று மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சீ றின்
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உண்டநூ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.089-10
இன்னைக தேதா இேலன் $கலி.089-11
மாண மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா நாணிலிக்கு
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபா $கலி.089-12
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சாய்ந்து காண்ைடப்பாய்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) உறழ்ந்து இவைனப் $கலி.089-13
ெபாய்ப்ப விேடஎம் என ெநருங்கின் தப்பிேனன் $கலி.089-14
என்று அடி ேச தலும் உண்டு $கலி.089-15
கண்ேடன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாயம் களவு_ெப.(களவு_ெப.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாய்ந் நகா $கலி.090-01
மண்டாத ெசால்லித் ெதாடாஅல் ெதாடீஇய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.090-02
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) உள மன்ேனா ஈங்கு $கலி.090-03
ஒண்ெதாடி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கண்டது எவேனா தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
$கலி.090-04

கண்டது ேநாயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் ெசருக்கி $கலி.090-05
பாடு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பானாள் இரவில் $கலி.090-06
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெபாலி ேதாளும் முைலயும் கதுப்பும் $கலி.090-07
வடிவு ஆ குைழயும் இைழயும் ெபாைறயா $கலி.090-08
ஒடிவது ேபாலும் நுசுப்ேபாடு அடி தளரா $கலி.090-09
ஆராக் கவவின் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்கல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.090-10
சீ ஆ ெஞகிழம் சிலம்ப சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.090-11
ேபா ஆ கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) மிதித்தது அைமயுேமா $கலி.090-12
ஆயிைழ ஆ க்கும் ஒலி ேகளா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எதி $கலி.090-13
தாழாது எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசன்றது அைமயுேமா $கலி.090-14
மாறாள் சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஆங்ேக
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.09015
நாறு இண ப் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) பrந்தது
அைமயுேமா $கலி.090-16
ேதறு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தேயன்_குறி.வி.மு.(த_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
அேலன் என்று மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) $கலி.090-17
சீறடி ேதாயா இறுத்தது அைமயுேமா $கலி.090-18
கூறு இனி காேயேமா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.090-19

ேதறின் பிறவும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கலி.090-20
அல்கல் கனவுெகால் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கண்டது $கலி.090-21
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துளி வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெபாழுதில் குறி
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.) $கலி.090-22
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவு_ெப.(கனவு_ெப.)
என காணாது மாறு உற்று $கலி.090-23
பண்ைடய அல்ல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
நினக்கு எல்லா $கலி.090-24
நின்றாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புக்கில் பல $கலி.090-25
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாய் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
உண்கு $கலி.090-26
தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) $கலி.090-27
ஏடா குைற உற்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம் உைரயல்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தைம $கலி.090-28
ெபாைற ஆற்ேறம் என்றல் ெபறுதுேமா யாழ $கலி.090-29
நிைற ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைடேயம் $கலி.090-30
அr ந அவிழ் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அனிச்சம்
$கலி.091-01
புr ெநகிழ் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நறேவாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.091-02
ெதr மல க் கண்ணியும் தாரும் நயந்தா $கலி.091-03
ெபாரு முரண் சீறச் சிைதந்து ெநருைநயின் $கலி.091-04

இன்று நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்ைன அணி $கலி.091-05
அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாய்
ெசய்யாத_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லிச்
சினவுவது ஈங்குஎவன் $கலி.091-06
ஐயத்தால் என்ைனக் கதியாதி தது_ெப.(தது_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
$கலி.091-07
ெதய்வத்தான் கண்டீ ெதளிக்கு $கலி.091-08
மற்றது அறிவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) அைனத்தாக நல்லா $கலி.091-09
ெசறி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வடுவும் குறி ெபாய்த்தா $கலி.091-10
கூ உகி _ெப.(உகி _ெப.) சாடிய மா பும் குைழந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.091-11
தாரும் தத பட்ட சாந்தமும் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) $கலி.091-12
அr மத உண் கண்ணா ஆராக் கவவின் $கலி.091-13
பrசு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டு யானும் $கலி.091-14
ெசரு ஒழிந்ேதன் ெசன்ற இனி $கலி.091-15
ெதrயிழாய் ேதற்றாய் சிவந்தைன
காண்பாய்_வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தது_ெப.(தது_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.09116
ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.091-17
அன்னேதல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காண் $கலி.091-18
ேவறுபட்டாங்ேக கலுழ்தி அகப்படின் $கலி.091-19

மாறுபட்டாங்ேக மயங்குதி யாது ஒன்றும் $கலி.091-20
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண த்தலும் ேவண்டாது
மற்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.091-21
மாணா ெசயினும் மறுத்து ஆங்ேக நின்வயின் $கலி.091-22
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெநகிழும் என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் உற்றாய்
$கலி.091-23
ேபணாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபட்பச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.091-24
புன வள பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) கழியக் $கலி.092-01
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) எனப்பட்டது ஓ காrைக ந த்ேத $கலி.092-02
முயங்கிய நல்லா முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைட மூழ்கி $கலி.092-03
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று ஆண்டு ஆண்டுச்
ேசறலும் ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.092-04
உயங்கி இருந்தா க்கு உய ந்த_ெப.எச்.(உய _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருளும் $கலி.092-05
அrதின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்யா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆன்ேறா
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கலி.092-06
உrதின் ஒருதைல எய்தலும் வழ்வா

ப் $கலி.092-07
பிrதலும் ஆங்ேக புண தலும் தம்மில் $கலி.092-08
தருதல் தைகயாதால் மற்று $கலி.092-09
நனவினால் ேபாலும் நறுநுதால் அல்கல் $கலி.092-10
கனவினால் ெசன்ேறன் கலி ெகழு கூடல் $கலி.092-11

வைர உறழ் நள் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வாய்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவையக் $கலி.092-12
கைர அணி காவினகத்து $கலி.092-13
உைர இனி தண்டாத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
ெநடுந்தகாய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக் $கலி.092-14
கண்டது எவன் மற்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.092-15
கண்டது உடன் அம ஆயெமாடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விசும்பு ஆயும்
$கலி.092-16
மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அந்தி
அைமயத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+அத்து_சாr.) $கலி.092-17
இடன் விட்டு இயங்கா இைமயத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $கலி.092-18
இைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தன்ன
நல்லாைரக் கண்ேடன் $கலி.092-19
துைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
மணல்ேமல் ஒன்றி நிைறவைத $கலி.092-20
ஓ த்தது
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைற ேபால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.092-21
ேவட்டேத கண்டாய் கனா_ெப.(கனா_ெப.) $கலி.092-22
ேகட்ைட விைரயல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மற்று ெவகுள்வாய் உைர ஆண்டு
$கலி.092-23
இதுவாகும் இன் நைக நல்லாய் ெபாதுவாக $கலி.092-24
தாம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்ன தைகயா எழுந்தது ஓ $கலி.092-25
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வாங்கி இண ெகாய்ய ஆங்ேக
$கலி.092-26

சிைன அல ேவம்பின் ெபாருப்பன் ெபாருத $கலி.092-27
முைன அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) ேபால உைடந்தன்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காவில் $கலி.092-28
துைன வr வண்டின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $கலி.092-29
மற்று ஆங்ேக ேந இண மூசிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக் $கலி.092-30
காrைக நல்லா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவ ந்து_வி.எச்.(கவ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ப ேபால் ஓராங்கு
மூச $கலி.092-31
அவருள் $கலி.092-32
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அைம ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நைக $கலி.092-33
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) இயல் ஆ ெசருவில் ெதாடிெயாடு தட்ப $கலி.092-34
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெதr முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
$கலி.092-35
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அr மாண் அவி குைழ ஆய் காது
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.092-36
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) வr ஆ அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) காழகம்
$கலி.092-37
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அr ஆ ெஞகிழத்து அணி சுறாத் தட்ப $கலி.092-38
வண்டினம் ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைட விட்டுக்
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கலி.092-40
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) புகும்
$கலி.092-41

ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அடி தாழ் கலிங்கம்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக
$கலி.092-42
முடி தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பற்றி பூ
ேவய்ந்த $கலி.092-43
கடி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அலந்து $கலி.092-44
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ மூச ைக
ஆற்றாள் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.092-45
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பrபு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சி $கலி.092-46
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் $கலி.092-47
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களியான் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.) $கலி.092-48
பறந்தைவ மூசக் கடிவாள் கடியும் $கலி.092-49
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதற்றாள் ேசா ந்தனள் ைக $கலி.092-50
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியாக் $கலி.092-51
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாடி தம்மில் பிணங்கியைவ ேபால் $கலி.092-52
ெதrயிைழ ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இrவுற்றா வண்டிற்கு
$கலி.092-53
வண்டலவ கண்ேடன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.092-54

நின்ைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) புலந்தனவும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.092-55
முன் அடி ஒல்கி உண த்தினவும் பல் மாண் $கலி.092-56
கனவின் தைலயிட்டு உைரயல்
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.092-57
ெசய்வது இல் என்பேதா கூறு $கலி.092-58
ெபாய் கூேறன் அன்ன வைகயால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவு_ெப.(கனவு_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கலி.092-59
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாயாக் காண்ைட நறுநுதால் பல் மாணும் $கலி.092-60
கூடிப் புண ந்த பிrயன்மின் நடிப் $கலி.092-61
பிrந்த புண தம்மின் என்பன ேபால $கலி.092-62
அரும்பு அவிழ் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிைனேதாறும்
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $கலி.092-63
ஆனாது அகவும் ெபாழுதினான் ேமவர $கலி.092-64
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் ைமந்தரும் $கலி.092-65
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி காவில் புண ந்திருந்து ஆடுமா $கலி.092-66
ஆனா விருப்ேபாடு அணி அய ப காமற்கு $கலி.092-67
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி ெகாண்டு $கலி.09268
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊது சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) வடுக் ெகாள நவிய
$கலி.093-01
தண்டாத் தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) சாயற் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மா ப $கலி.093-02

பண்டு இன்ைன அல்ைலமன் ஈங்கு எல்லி வந்தய $கலி.093-03
கண்டது எவன் மற்று உைர $கலி.093-04
நன்றும் தைடஇய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாய் ேகட்டீவாயாயின்
$கலி.093-05
உடன் உைற வாழ்க்ைகக்கு உதவி
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.093-06
கடவுள கண் தங்கிேனன் $கலி.093-07
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மல ேவய்ந்த மான் பிைண அன்னா
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.093-08
கடவுண்ைம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகுவா $கலி.093-09
அவருள் எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மற்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுைளச் ெசப்பீமன் $கலி.093-10
முத்து ஏ முறுவலாய் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
புக்கக்கால் $கலி.093-11
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாழ்து ேபாழ்து என்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) வாய்ப்பக் கூறிய $கலி.093-12
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மற்று
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.093-13
நா_ெப.(நா_ெப.) உள் அழுந்து தைல_ெப.(தைல_ெப.) சாய்த்து
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறும் $கலி.093-14
மாயேமா ைகப்படுக்கப்பட்டாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கண்டாைர $கலி.093-15
வாயாக யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கூற ேவட்டீவாய் ேகள் இனி $கலி.093-16

ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நைச ேவட்ைகயின்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி வாய்ப்ப $கலி.093-17
பறி முைற ேந ந்த நகாராக கண்டா க்கு $கலி.093-18
இறு முைற ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உருெவாடு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இல் $கலி.093-19
ெசறி முைற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுைளக்
கண்டாேயா $கலி.093-20
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தகரமும் நானமும்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.093-21
ெநறிந்த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) குரற் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அணிக்கு ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.093-22
ேநாக்கின் பிணி ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ெணாடு ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.093-23
பூப் பலி விட்ட கடவுைளக் கண்டாேயா $கலி.093-24
ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) அணிக்கு ஏற்ற ஒடியாப் படிவத்துச் $கலி.093-25
சூ ெகான்ற ெசவ்ேவலாற் பாடி பல நாளும் $கலி.093-26
ஆராக் கைன காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நின்ெனாடு $கலி.093-27
மாr_ெப.(மாr.) இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுைளக் கண்டாேயா $கலி.093-28
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள தம்முளும்
நின்ைன $கலி.093-29
ெவறி ெகாள் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) ேவறாகச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.093-30
குறி ெகாளச் ெசய்தா யா ெசப்பு மற்று யாரும் $கலி.093-31

சிறு வைரத் தங்கின்_நி.எச்.(தங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவகுள்வ ெசறு
தக்காய் $கலி.093-32
ேதறிேனன் ெசன்ற ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசல்லா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விடுவாேயல்
$கலி.093-33
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தா _ெப.(தா _ெப.) அகலத்துக்கு ஓ சார
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.093-34
ெநட்டிருங் கூந்தற் கடவுள எல்லா க்கும் $கலி.093-35
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு $கலி.093-36
என் ேநாற்றைனெகால்ேலா $கலி.094-01
நருள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால்
நுடங்கிய_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $கலி.094-02
ஈங்கு உருச் சுருங்கி $கலி.094-03
இயலுவாய் நின்ேனாடு உசாவுேவன் நின்றத்ைத $கலி.094-04
அன்ைனேயா காண் தைக இல்லாக் குறள் நாழிப் ேபாழ்தினான் $கலி.094-05
ஆண்தைலக்கு ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) மகேன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம்ைம $கலி.094-06
ேவண்டுவல் என்று விலக்கிைன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேபால்வா
$கலி.094-07
தண்டப் ெபறுபேவா மற்று $கலி.094-08
மாண்ட எறித்த பைட ேபால் முடங்கி மடங்கி $கலி.094-09
ெநறித்துவிட்டன்ன நிைற ஏரால் என்ைனப் $கலி.094-10
ெபாறுக்கல்லா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெபாறஇ நிறுக்கல்ேலன்
$கலி.094-11

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உண்டு என்
உயி $கலி.094-12
குறிப்புக் காண் வல்லுப் பலைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிறுத்தன்ன $கலி.094-13
கல்லாக் குறள கடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம $கலி.094-14
இல்லத்து வா என ெமய் ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எல்லா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.094-15
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) உள மன்ேனா கூறு $கலி.094-16
நல்லாய் ேகள் உக்கத்து ேமலும் நடு
உய ந்து_வி.எச்.(உய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வாய $கலி.094-17
ெகாக்கு உrத்தன்ன ெகாடு மடாய் நின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கலி.094-18
புக்கு அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) புல்லின் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஊன்றும்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புல்லின் $கலி.094-19
அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்ேறன் அருள ேமா $கலி.094-20
பக்கத்துப் புல்லச் சிறிது $கலி.094-21
ேபா சீத்ைத மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) முrேய ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மாறு
இனி ெதாக்க $கலி.094-22
மரக் ேகாட்டம் ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால $கலி.094-23
நிரப்பம் இல் யாக்ைக தழ இயின எம்ைமப் $கலி.094-24
புரப்ேபம் என்பாரும் பலரால் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) என் $கலி.094-25
பக்கத்துப் புல்lயாய் என்னுமால் ெதாக்க $கலி.094-26

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் $கலி.094-27
இழிந்தேதா கூனின் பிறப்பு கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்ேக $கலி.094-28
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வழ்தும்

என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பின்
ெசலவும் உற்றயாக் $கலி.094-29
கூனி குைழயும் குைழவு காண் $கலி.094-30
யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிறுத்தற்றால் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
வசி
 $கலி.094-31
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி .ம.+ஏம்_தன்.பன்.) என்று விலக்கவும்
எம் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

$கலி.094-32
காம _ெப.(காம _ெப.)
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) காண் கவ கைணச் $கலி.094-33
சாமனா தம்முன் ெசலவு காண் $கலி.094-34
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல்_ெதா.ெப.(நகு_வி.தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாடீஇய
நம்முள் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.094-35
உசாவுவம் ேகான் அடி ெதாட்ேடன் $கலி.094-36
ஆங்கு ஆக சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இன் மா ப அடங்கிேனன் ஏஎ $கலி.094-37
ேபயும் ேபயும் துள்ளல் உறும் எனக் $கலி.094-38
ேகாயிலுள் கண்டா நகாைம ேவண்டுவல் $கலி.094-39
தண்டாத் தகடு உருவ ேவறாகக் காவின் கீ ழ்ப் $கலி.094-40
ேபாத அகடு ஆரப் புல்லி முயங்குேவம் $கலி.094-41
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தபு_வி.(தபு_வி.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) அைவயத்தா
ஓைல $கலி.094-42

முகடு காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) யாத்துவிட்டாங்கு $கலி.094-43
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவ தரல் எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.095-01
நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தலா இல் ெசல்வாய்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி $கலி.095-02
ஆறு மயங்கிைன ேபாறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வந்தாங்ேக $கலி.095-03
மாறு இனி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆங்ேக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) சிவப்ப $கலி.095-04
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல்லாய் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேவறு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.095-05
குறும்பூழ்ப் ேபா கண்ேடம் அைனத்தல்லது யாதும் $கலி.095-06
அறிந்தேதா இல்ைல ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவறு ஓ ப்பது $கலி.095-07
குறும்பூழ்ப் ேபா கண்டைம ேகட்ேடன் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என்றும்
$கலி.095-08
புதுவன ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பாடி காலின் $கலி.095-09
பிrயாக் கவி ைகப் புைலயன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) யாழின் $கலி.095-10
இகுத்த ெசவி சாய்த்து இனி இனிப் பட்டன $கலி.095-11
ஈைகப் ேபா கண்டாயும் ேபாறி ெமய் எண்ணின் $கலி.095-12
தபுத்த புல வில் புண் $கலி.095-13
ஊரவ கவ்ைவ உைளந்தயாய் அல்கல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.09514
தாrன்வாய்க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பிடி மாண்டு $கலி.09515
ேபா வாய்ப்பக் காணினும் ேபாகாது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $கலி.095-16

பா ைவப் ேபா கண்டாயும் ேபாறி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமலாம் $கலி.095-17
ஈரமாய்விட்டன புண் $கலி.095-18
ெகாடிற்றுப் புண்
ெசய்யாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ம்
முழுதும் ைகயின் $கலி.095-19
துைடத்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ேவண்டினும் ெவல்லாது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $கலி.095-20
ஒட்டிய ேபா கண்டாயும் ேபாறி முகம்தாேன $கலி.095-21
ெகாட்டிக்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) $கலி.095-22
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆயிழாய் அன்னைவ
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆங்கு
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.095-23
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய் ெதாடுகு $கலி.095-24
அன்ைனேயா ெமய்ையப் ெபாய் என்று
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.095-25
அறிகல்லாய் ேபாறிகாண் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.095-26
நல்லாய் ெபாய் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏற்றி தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
தைலப்ெபய்து $கலி.095-27
ைகெயாடு கண்டாய் பிைழத்ேதன் அருள் இனி $கலி.095-28
அருளுகம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) யாேரம் எல்லா ெதருள $கலி.095-29
அளித்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) பண்ணிய பூழ்_ெப.(பூழ்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இன்னும் $கலி.095-30

விளித்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாணேனாடு ஆடி அளித்தி $கலி.095-31
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நத்தலின்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.095-32
நடைலப்பட்டு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
பூழ்_ெப.(பூழ்_ெப.) $கலி.095-33
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா ப எதி அல்ல நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வாய்ச் ெசால் $கலி.096-01
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனப்
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனா ைமந்திைன $கலி.09602
சாந்து அழி ேவைர சுவல் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணிைய $கலி.096-03
யாங்குச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு
வந்தத்தந்தாய் ேகள் இனி $கலி.096-04
ஏந்தி எதி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பிைணந்தன்ன
கண்ணாய் $கலி.096-05
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) வழங்கி வருவல் $கலி.096-06
அறிந்ேதன் குதிைரதான் $கலி.096-07
பால் பிrயா ஐங்கூந்தற் பல் மயி க் ெகாய் சுவல் $கலி.096-08
ேமல் விrத்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிகழிைகச்
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உைள $கலி.096-09
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) மணிக் கடிைக வல்லிைக யாப்பின் கீ ழ் $கலி.096-10
ஞால் இயல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) காதின் புல்லிைகச் சாமைர $கலி.096-11

மத்திைகக் கண்ணுைறயாகக் கவின்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.096-12
உத்தி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ் நூல் உத்தrயத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
பிடி $கலி.096-13
ேந மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேந முக்காழ்ப் பல்பல கண்டிைக $கலி.096-14
தா _ெப.(தா _ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமனிய ேமகைல $கலி.09615
நூபுரப் புட்டில் அடிெயாடு
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.096-16
வா ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கிண்கிணி
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.096-17
காதலித்து ஊ ந்த_ெப.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காமக் குதிைரைய $கலி.096-18
ஆய் சுைத மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி நிலா முற்றத்துள்
$கலி.096-19
ஆதிக் ெகாள இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைசயிைன
ஆகுைவ $கலி.096-20
வாதுவன் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.096-21
ேசகா கதி விr ைவகலில் ைக வாரூஉக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.096-22
மதுைரப் ெபரு முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) ேபால நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெமய்க்கண் $கலி.096-23

குதிைரேயா வறியது

$கலி.096-24
கூ உகி _ெப.(உகி _ெப.) மாண்ட குளம்பினது நன்ேற $கலி.096-25
ேகாரேம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) $கலி.096-26
ெவதி உழக்கு நாழியால் ேசதிைகக் குத்திக் $கலி.096-27
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அணி ேபால
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய்க்கண் $கலி.096-28
குதிைரேயா கவ்வியது $கலி.096-29
சீத்ைத பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்றி ஈங்குக் கடித்தது நன்ேற $கலி.096-30
வியமேம வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) $கலி.096-31
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இனி
அறிந்ேதன் இன்று ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஊ ந்த_ெப.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.)
$கலி.096-32
ெபரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) பண்ணி அறத்தினில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.096-33
பருமக் குதிைரேயா அன்று ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.096-34
ஏதில் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்ேக ஓ
$கலி.096-35
வாதத்தான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளிக்
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஆதி $கலி.096-36
உரு
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஊரல்

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஊrன்_நி.எச்.(ஊ _வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) $கலி.096-37
பrயாக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சா த்
$கலி.096-38
திr குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல் $கலி.096-39
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கடுஞ் ெசால் அறியாதாய் ேபால
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.097-01
என்ைனப் புலப்பது ஒறுக்குெவன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.09702
சிறுகாைல இற் கைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.097-03
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி என்றும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
காேணன் திrதர $கலி.097-04
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப் பட்டாய் சமனாக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எள்ளல் $கலி.097-05
முத்து ஏ முறுவலாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வைலப் பட்டது ஓ $கலி.097-06
புத்தியாைன வந்தது காண்பான் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தங்கிேனன்
$கலி.097-07
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.097-08
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உைடத்தாகலும் ேகட்ேடன் $கலி.097-09
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுண்ண நறு ஆடி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நறா ந
உண்டு $கலி.097-10

ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலக அவி ஓைட $கலி.09711
ெதாய்யில் ெபாறித்த வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேகாட்டு $கலி.097-12
ெதாய்யகத் ேதாட்டி குைழ தாழ் வடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கலி.097-13
உத்தி ெபாறித்த புைன பூண் பருமத்து $கலி.097-14
முத்து ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் நைக திறந்து $கலி.097-15
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
கதவ_குறி.வி.மு.(கதவு_ெப.+அ_பட .பன்.) ெவளில் சா ந்து $கலி.097-16
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காட்டி தைகயினால் கால் தட்டி
வழ்க்கும்

$கலி.097-17
ெதாட ெதாடராக வலந்து பட
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.097-18
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தடக் ைகயின் வாங்கி தற்
கண்டா $கலி.097-19
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவளம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைக முக
ேவழத்ைத $கலி.097-20
இன்று கண்டாய் ேபால் எவன் எம்ைமப் ெபாய்ப்பது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.097-21
எல்லா ெகழ இ ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெசறித்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண
தத்தித் $கலி.097-22
தழ இக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ ந்தாயும்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.097-23

குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவாவினால் ேதம்புவா
இற் கைட ஆறா $கலி.097-24
உவா அணி ஊ ந்தாயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.097-25
மிகாஅது சீ ப்பட உண்ட சிறு களி ஏ உண்கண் $கலி.097-26
ந க்கு விட்டு ஊ ந்தாயும் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.097-27
சா ச்சா ெநறி தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.097-28
சிறு பாகராகச் சிரற்றாது ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கலி.097-29
விடாஅது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம் இல்
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.097-30
கடாஅம் படும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓம்பு $கலி.097-31
யாைர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எம் இல் புகுத வாய் ஓரும் $கலி.098-01
புதுவ மல ேதரும் வண்ேட ேபால் யாழ $கலி.098-02
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) விழவு அணி ைவகலும் காட்டிைனயாய் $கலி.09803
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளி த் தரத்தர $கலி.098-04
பூட்டு மான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத புைடத்த மறுகு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.098-05
பாட்டு ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சான்ற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாயப் பரத்ைதைம $கலி.098-06
காட்டிய வந்தைம ைகப்படுத்ேதன் பண்டு எலாம் $கலி.098-07
ேகட்டும் அறிேவன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.098-08
ெதr ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அம் நல்லாய் ேதறயல் ேவண்டும் $கலி.098-09

ெபாரு கைர வாய் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ மலி
ைவைய $கலி.098-10
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடத் தவி ந்ேதன் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என்ைனச் $கலி.098-11
ெசய்யா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிவது
எவன் $கலி.098-12
ஓஒ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடினாய் எனவும் ேகட்ேடன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆங்ேக $கலி.098-13
நள் ந ெநறி கதுப்பு வாரும் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ஆக $கலி.098-14
மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண் கண்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆக $கலி.098-15
கா மல ேவய்ந்த கமழ் பூம் பரப்பு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $கலி.098-16
நாணுச் சிைற அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்பகல்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கலி.098-17
யாண ப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடினாய் முன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$கலி.098-18
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) புைணயாகப் புக்கு $கலி.098-19
ஆனாது அளித்து அம காதேலாடு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடி $கலி.098-20
ெவளிப்படு கவ்ைவைய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி $கலி.098-21
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் ேகட்ேடன் குளித்தாங்ேக $கலி.098-22
ேபா த்த சினத்தான் புருவத் திைர இடா $கலி.098-23

ஆ க்கும் ெஞகிழத்தான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந நைட_ெப.(நைட_ெப.)
தட்பச் $கலி.098-24
சீ த் தக வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நின்ைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.098-25
ஈ த்து உய்ப்பக் கண்டா உள $கலி.098-26
ஈ த்தது உைர சால் சிறப்பின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ந
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.098-27
புைர த புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெவள்ளத்தின் இன்னும் $கலி.098-28
கைர கண்டதூஉம் இைல $கலி.098-29
நிைரெதாடீஇ ெபாய்யா வாட் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) புைன கழற் கால்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) $கலி.098-30
ைவையப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடத் தவி ந்தைதத் $கலி.098-31
ெதய்வத்தின் ேதற்றித் ெதளிப்ேபன் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்ைனச்
$கலி.098-32
ெசய்யா_எதி .ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிவது
எவன் $கலி.098-33
ெமய்யைத மல்கு மல ேவய்ந்த மாயப் புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கலி.098-34
பல் காலும் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வுழி
ஒல்கிக் $கலி.098-35
கைளஞரும் இல் வழி கால் ஆழ்ந்து ேதேராடு $கலி.098-36
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணலுள் படல் ஓம்பு முைள ேந $கலி.098-37
முறுவலா க்கு ஓ நைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.098-38

நறவிைன வைரந்தா க்கும் வைரயா க்கும் அைவ
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.099-01
அற விைன இன்புறூஉம் அந்தண _ெப.(அந்தண _ெப.) இருவரும் $கலி.099-02
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேவறு ெசய்தியின் நூல் ெநறி பிைழயாது $கலி.099-03
குழவிையப் பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறூஉம்
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ேபால் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.099-04
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) யாவ க்கும் $கலி.099-05
பிைழயாது வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசம்ைமயின் தர வாய்ந்த $கலி.099-06
இைழ அணி ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத இன மணி_ெப.(மணி_ெப.)
யாைனயாய் $கலி.099-07
அறன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எனக் ெகாண்டாய் ஆய் குைட
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைடப் $கலி.099-08
புற நிழற்கீ ழ்ப் பட்டாேளா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) காண்டிகா $கலி.099-09
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பு ஊரப் ெபரு விதுப்பு
உற்றாைள $கலி.099-10
ெபாய்யாைம நுவலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்ேகாலின்
$கலி.099-11
ெசய் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கீ ழ்ப் பட்டாேளா
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
காண்டிகா $கலி.099-12
காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கைடக்கூட்ட வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
முனிந்தாைள $கலி.099-13

ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) என்று
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) எறி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) அம் முரசின்
$கலி.099-14
ஏமத்து இகந்தாேளா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) காண்டிகா $கலி.099-15
ேவய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவின் வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இழப்பாைள $கலி.099-16
ஆங்கு $கலி.099-17
ெநடிது ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந்தைவ காணினும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.099-18
வடுக் காட்ட கண் காணாதற்றாக என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.099-19
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்த
ெகாடுைமையக் $கலி.099-20
கடிது என உணராைம கடிந்தேதா நினக்ேக $கலி.099-21
ஈண்டு ந மிைசத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சீ க்கும்_ெப.எச்.(சீ க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுடேர ேபால் $கலி.100-01
ேவண்டாதா ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உட்க ெவரு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுைமயும் $கலி.100-02
நண்டு ேதான்று உய குைட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) எனச் ேச ந்தா க்குக்
$கலி.100-03
காண் தகு மதி என்னக் கதி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தண்ைமயும் $கலி.100-04
மாண்ட நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன்
ஞாலத்து $கலி.100-05

யாண்டநூரும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
இரங்கு இைச முரசினாய் $கலி.100-06
ஐயம் த ந்து_வி.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யா கண்ணும்
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ேபால்
$கலி.100-07
ெபாய் கூறாய் என நின்ைனப் புகழ்வது ெகடாேதாதான் $கலி.100-08
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெதளித்த ெசால் நைச எனத் ேதறியாள் $கலி.100-09
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மல உண்கண் பனி மல்கக் காணுங்கால் $கலி.100-10
சுரந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாழிந்தற்றா
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவ க்கும் $கலி.100-11
இரந்தது நைச வாட்டாய் என்பது ெகடாேதாதான் $கலி.100-12
கலங்கு அஞ உற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கமழ் மா பு_ெப.(மா பு_ெப.)
நைசஇயாள் $கலி.100-13
இலங்கு ேகால் அவி ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) இைற ஊரக் காணுங்கால்
$கலி.100-14
உைற வைர நிறுத்த ேகால் உயி திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெபய ப்பான் ேபால்
$கலி.100-15
முைற ெசய்தி என நின்ைன ெமாழிவது ெகடாேதாதான் $கலி.100-16
அழி பட வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அளி ேவண்டிக் கலங்கியாள் $கலி.100-17
பழி தபு_வி.(தபு_வி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பசப்பு ஊரக்
காணுங்கால் $கலி.100-18
ஆங்கு $கலி.100-19

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்ேதாள்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துைண எனப் புண ந்தவள் $கலி.100-20
இன் உறல் வியன் மா ப இைனையயால் ெகாடிது என $கலி.100-21
நின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கழறுதல் ேவண்டுேமா $கலி.100-22
என்ேனா கள் இடும்ைபயும் கைளந்தவாய் நினக்ேக $கலி.100-23
தளி ெபறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புலத்துத் தைலப் ெபயற்கு அரும்பு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.101-01
முளி முதல் ெபாதுளிய முட் புறப் பிடவமும் $கலி.101-02
களி பட்டான் நிைலேய ேபால் தடவுபு துடுப்பு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.101-03
ெஞலிபு உடன் நிைரத்த ெஞகிழ்_ஏவ.(ெஞகிழ்_வி.+ண_முன்.ஒரு.) இதழ்க்
ேகாடலும் $கலி.101-04
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர உருவின காயாவும் பிறவும் $கலி.101-05
அணி ெகாள மைலந்த கண்ணிய ெதாகுபு உடன் $கலி.101-06
மாறு எதி ெகாண்ட தம் ைமந்துடன் நிறுமா $கலி.101-07
சீறு அரு முன்பிேனான் கணிச்சி ேபால் ேகாடு சீஇ $கலி.101-08
ஏறு ெதாழூஉப் புகுத்தன இையபுடன் ஒருங்கு $கலி.101-09
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி முழக்கு என இடி என முன்
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.101-10
வழக்கு மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருபு
வருபு ஈண்டி $கலி.101-11
நைறெயாடு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்லவ அணி நிற்ப $கலி.101-12
துைறயும் ஆலமும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வலி மராஅமும் $கலி.101-13

முைறயுளி பராஅய் பாய்ந்தன ெதாழூஉ $கலி.101-14
ேமற் பாட்டு உலண்டின் நிறன்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புன் குருக் கண்
$கலி.101-15
ேநாக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாதுவைனச் சாக் குத்தி $கலி.101-16
ேகாட்டிைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குைலப்பதன் ேதாற்றம் காண் $கலி.101-17
அம் சீ அைசஇயல் கூந்தற் ைக நட்டியான் $கலி.101-18
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இட்டு ேநரா _ெப.(ேநரா _ெப.) நடுவண் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.101-19
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) வாய்த்தானும் ேபான்ம் $கலி.101-20
சுட விrந்தன்ன சுr ெநற்றிக் காr $கலி.101-21
விடr அம் கண்ணிப் ெபாதுவைனச் சாடி $கலி.101-22
குட ெசாrயக் குத்தி குைலப்பதன் ேதாற்றம் காண் $கலி.101-23
பட அணி அந்தி பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கட் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கலி.101-24
இடrய ஏற்று எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இடந்து
இட்டு $கலி.101-25
குட கூளிக்கு ஆ த்துவான் ேபான்ம் $கலி.101-26
ெசவி மைற ேந மின்னும் நுண் ெபாறி ெவள்ைளக் $கலி.101-27
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாதுவைனச் சாடி $கலி.101-28
நுதி நுைனக் ேகாட்டால் குைலப்பதன் ேதாற்றம் காண் $கலி.101-29

ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) என்னான் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.101-30
தாளின் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்டு தந்ைதையக்
ெகான்றாைனத் $கலி.101-31
ேதாளின் திருகுவான் ேபான்ம் $கலி.101-32
என ஆங்கு $கலி.101-33
அணி மாைலக் ேகள்வற் தரூஉமா ஆய $கலி.101-34
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$கலி.101-35
கடாஅக் களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்ைற $கலி.101-36
விடாஅது ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெகாள்குைவ_வி.மு.(ெகாள்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) படாஅைக $கலி.101-37
ஈன்றன ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.101-38
பகலிடக் கண்ணியன் ைபதற் குழலன் $கலி.101-39
சுவல்மிைசக் ேகால் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயன் அயலது $கலி.101-40
ெகால் ஏறு சாட இருந்தா க்கு எம் பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $கலி.101-41
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அைண ெகாடுப்ேபம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கலி.101-42
ேகாளாள என் ஒப்பா இல் என நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆனுள் $கலி.101-43
தாளாண்ைம கூறும் ெபாதுவன் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கலி.101-44
ேகளாளன் ஆகாைம இல்ைல அவற் கண்டு $கலி.101-45

ேவளாண்ைம_ெப.(ேவளாண்ைம_ெப.)
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.) கண்
$கலி.101-46
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூ ந்தா $கலி.101-47
நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தற் ெபாதுமகளி எல்லாரும் $கலி.101-48
முல்ைலஅம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புக்கா
ெபாதுவேராடு $கலி.101-49
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புண குறிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.101-50
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்ற $கலி.102-01
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பிடவமும் தவழ் ெகாடித்
தளவமும் $கலி.102-02
வண்ண வண் ேதான்றியும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இண க் ெகான்ைறயும்
$கலி.102-03
அன்னைவ பிறவும் பல் மல துைதய $கலி.102-04
தைழயும் ேகாைதயும் இைழயும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.)
$கலி.102-05
ைதஇயின மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைளஇ
விைளயாடும் $கலி.102-06
மட ெமாழி ஆயத்தவருள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) யா
உடம்ேபாடு $கலி.102-07
என் உயி புக்கவள் இன்று $கலி.102-08
ஓஒ இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ெபாரு புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு ெகாள்பவ அல்லால் $கலி.102-09
திரு மா ெமய் தண்டல என்று கருமமா $கலி.102-10

எல்லாரும் ேகட்ப அைறந்து அைறந்து எப்ெபாழுதும் $கலி.102-11
ெசால்லால் தரப்பட்டவள் $கலி.102-12
ெசால்லுக பாணிேயம் என்றா அைறக என்றா பாrத்தா $கலி.102-13
மாணிைழ ஆறாகச் சாறு $கலி.102-14
சாற்றுள் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னா கண்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.102-15
மிைட ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேநராத் தைகத்து $கலி.102-16
தைக வைக மிைசமிைசப் பாயிய
ஆ த்து_வி.எச்.(ஆ _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $கலி.102-17
எதி _எதி ெசன்றா பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) $கலி.102-18
ெகாைல மலி சிைல ெசறி ெசயி அய சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.102-19
உருத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடின்று ேமல்
$கலி.102-20
எழுந்தது துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $கலி.102-21
ஏற்றன மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $கலி.102-22
கவிழ்ந்தன மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) $கலி.102-23
கலங்கின _வி.மு.(கலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ _பட .பன்.)
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) $கலி.102-24
அவருள் மல மலி புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல மலி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
புைர நிமி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிைணஇ $கலி.102-25
எருத்ேதாடு இமிலிைடத் ேதான்றினன்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.102-26

வருத்தினான்மன்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏறு $கலி.102-27
ஏறு எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) காணா எழுந்தா எவன்ெகாேலா $கலி.102-28
ஏறு உைட நல்லா பைக $கலி.102-29
மடவேர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆய மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
ெநருைந_ெப.(ெநருைந_ெப.) $கலி.102-30
அடல் ஏற்ெறருத்து இறுத்தா க் கண்டும் மற்று இன்றும் $கலி.102-31
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஏறு ேகாள் சாற்றுவா $கலி.102-32
ஆங்கு இனி $கலி.102-33
தண்ணுைமப் பாணி
தளராது_எதி .ம.வி.எச்.(தள _வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எழூஉக
$கலி.102-34
பண் அைம இன் சீ க் குரைவயுள் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கண்ணி
$கலி.102-35
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஒளி
மாயப் ேபா மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கலி.102-36
அம் துவ ஆைடப் ெபாதுவேனாடு
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.102-37
முறுவலாள் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிறுகுடி $கலி.102-38
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) பரந்தது உைர $கலி.102-39
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண க் ெகான்ைறயும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
மல க் காயாவும் $கலி.103-01
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைல ெவட்சியும் பிடவும் தளவும் $கலி.103-02
குல்ைலயும் குருந்தும் ேகாடலும் பாங்கரும் $கலி.103-03
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மைலந்தன $கலி.103-04

பல ஆன் ெபாதுவ கதழ் விைட ேகாள் காண்மா $கலி.103-05
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைகயும் முருந்தும் நிைரத்தன்ன $கலி.103-06
பல்ல ெபரு மைழக் கண்ண மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.103-07
ெசால்ல சுடரும்_ெப.எச்.(சுட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனங்
குைழக் காதின $கலி.103-08
நல்லவ ெகாண்டா மிைட $கலி.103-09
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) மிைட ெகாள $கலி.103-10
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர மருங்கின் அருவி ேபால $கலி.103-11
அணி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காற் காrயும் $கலி.103-12
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவி வரும்
அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) விசும்பு ேபால் $கலி.103-13
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாறி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ெவள்ைளயும் $கலி.103-14
ெகாைலவன் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவித்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால் $கலி.103-15
வைளயுபு மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு அணி
ேசயும் $கலி.103-16
ெபாரு முரண் முன்பின் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஏறு பல
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.103-17
அrமாவும் பrமாவும் களிறும் கராமும் $கலி.103-18
ெபரு மைல விடரகத்து ஒருங்கு உடன்
குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.103-19
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆடும் வைரயகம் ேபாலும் $கலி.103-20

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நைற
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாழூஉ $கலி.103-21
ெதாழுவினுள் புrபு புrபு புக்க ெபாதுவைரத் $கலி.103-22
ெதrபு ெதrபு குத்தின ஏறு $கலி.103-23
ஏற்றின் அr பrபு அறுப்பன சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கலி.103-24
எr திகழ் கணிச்சிேயான் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைறக்கண் $கலி.103-25
உருவ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால $கலி.103-26
குருதிக் ேகாட்ெடாடு குட வலந்தன $கலி.103-27
ேகாட்ெடாடு சுற்றிக் குட வலந்த ஏற்றின் முன் $கலி.103-28
ஆடி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குட வாங்குவான் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) காண்
$கலி.103-29
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நூற் கழி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைகப் பற்ற அந்
நூைல $கலி.103-30
முந் நூலாக் ெகாள்வானும் ேபான்ம் $கலி.103-31
இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கண்ைட இஃது ஒத்தன் $கலி.103-32
ேகாட்டினத்து ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அன்ேற மீ ட்டு ஒரான் $கலி.103-33
ேபா புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஏற்றுப் பிண _ெப.(பிண _ெப.) எருத்தில் தத்துபு
$கலி.103-34
தா _ெப.(தா _ெப.) ேபால் தழ இயவன் $கலி.103-35
இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கண்ைட இஃது ஒத்தன் $கலி.103-36

ேகாவினத்து ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அன்ேற ஓவான் $கலி.103-37
மைற ஏற்றின் ேமல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி
துைற அம்பி $கலி.103-38
ஊ வான் ேபால் ேதான்றுமவன் $கலி.103-39
ெதாழ இஇ காற்றுப் ேபால வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கதழ் விைடக் காrைய $கலி.103-40
ஊற்றுக் களத்ேத அடங்கக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்டு அதன் $கலி.10341
ேமல் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாதுவன் தைக கண்ைட
$கலி.103-42
ஏற்ெறருைம ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வடிம்பின் இடந்து இட்டு $கலி.103-43
சீற்றெமாடு ஆ உயி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்று
இன்னன்ெகால் $கலி.103-44
கூற்று என உட்கிற்று என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.103-45
இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
கண்ைட இஃது ஒத்தன் $கலி.103-46
புல்லினத்து ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அன்ேற புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.)
$கலி.103-47
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வய
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று அம் புைடத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கலி.103-48
மறுப் ேபால் ெபாருந்தியவன் $கலி.103-49
ஓவா ேவகேமாடு உருத்துத் தன்ேமல்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.103-50

ேசஎச் ெசவி முதற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய த்து ஒற்றும் $கலி.103-51
காயாம்பூங் கண்ணிப் ெபாதுவன் தைக கண்ைட $கலி.103-52
ேமவா விடுத்தந்த கூந்தற் குதிைரைய $கலி.103-53
வாய் பகுத்து இட்டு புைடத்த ஞான்று இன்னன்ெகால் $கலி.103-54
மாேயான் என்று உட்கிற்று என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.103-55
ஆங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலித் ெதாழுதியும்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்றினமும் $கலி.103-56
மாறுமாறு உழக்கியாங்கு உழக்கி ெபாதுவரும் $கலி.103-57
ஏறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு
ெதாழூஉ விட்டன விட்டாங்ேக $கலி.103-58
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) உறழ் அணி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலத்துப் பிறழ $கலி.103-59
பயில் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மல உண்கண் $கலி.103-60
மாத _ெப.(மாத _ெப.) மகளிரும் ைமந்தரும் ைமந்து உற்றுத் $கலி.103-61
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அய வ தழூஉ $கலி.103-62
ெகால் ஏற்றுக் ேகாடு அஞ்சுவாைன மறுைமயும் $கலி.103-63
புல்லாேள ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கலி.103-64
அஞ்சா ெகாைல ஏறு ெகாள்பவ அல்லைத $கலி.103-65
ெநஞ்சிலா ேதாய்தற்கு அrய உயி
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.103-66
ைநவாரா ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.103-67
வளிய அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.103-68

நளிவாய் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அஞ்சும் ெநஞ்சினா ேதாய்தற்கு $கலி.103-69
எளியேவா ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.103-70
விைல_ெப.(விைல_ெப.) ேவண்டா எம் இனத்து ஆய மகளி _ெப.) $கலி.103-71
ெகாைல ஏற்றுக் ேகாட்டிைட தாம் வழ்வா

மா பின் $கலி.103-72
முைலயிைடப் ேபால புகின் $கலி.103-73
ஆங்கு $கலி.103-74
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மரபுளி பாடி $கலி.103-75
ேதயா விழுப் புகழ்த் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) பரவுதும் $கலி.103-76
மாசு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) முந்ந ப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கலி.103-77
ஆளும் கிழைமெயாடு புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.103-78
எம் ேகா வாழிய _வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய _வியங்.வி.மு.குறி.) இம் மல
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலேக $கலி.103-79
மலி திைர ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெவௗவலின்
$கலி.104-01
ெமலிவு இன்றி ேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமவா நாடு இடம்பட $கலி.104-02
புலிெயாடு வில் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புகழ்
ெபாறித்த கிள ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) $கலி.104-03
வலியினான் வணக்கிய வாடாச் சீ த் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
$கலி.104-04

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைச நட்ட குடிெயாடு
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.104-05
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனத்து ஆய ஒருங்கு ெதாக்கு எல்லாரும் $கலி.10406
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி பைனக்ெகாடிப் $கலி.104-07
பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேபால் பழி
த ந்த_ெப.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ைளயும் $கலி.104-08
ெபாரு முரண் ேமம்பட்ட ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன புகழ் ேநமித்
$கலி.104-09
திரு மறு மா பன் ேபால் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சான்ற காrயும் $கலி.104-10
மிக்கு ஒளி தாழ் சைட ேமவரும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கலி.104-11
முக்கண்ணான் உருேவ ேபால் முரண் மிகு குராலும் $கலி.104-12
மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கலக்குற மா ெகான்ற மடங்காப் ேபா $கலி.104-13
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல்லான் நிறேன ேபால் ெவரு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசயும் ஆங்கு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கலி.104-14
ெபாரு வரும் பண்பினவ்ைவயும் பிறவும் $கலி.104-15
உருவப் பல் ெகாண்மூக் குழ இயைவ ேபால $கலி.104-16
புrபு புrபு புகுத்தன ெதாழூஉ $கலி.104-17
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஏஎ இவைளப்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ஓ $கலி.104-18

ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) அடங்குவான்
$கலி.104-19
ஒள்ளிைழ வாருறு கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) துயில்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைவ மருப்பின்
$கலி.104-20
காr கதன் அஞ்சான் ெகாள்பவன் ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) அr $கலி.104-21
ெவரூஉப் பிைண மான் ேநாக்கின் நல்லாட்
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கலி.104-22
குரூஉக் கண் ெகாைல ஏறு ெகாள்வான். வrக் குைழ $கலி.104-23
ேவய் உறழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துயில்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவந் துப்பின்
$கலி.104-24
ேசஎய் சினன் அஞ்சான் சா பவன் என்று ஆங்கு $கலி.104-25
அைறவன நல்லாைர ஆய முைறயினால் $கலி.104-26
நாள்மீ ன் வாய் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி ேபால்
மிைடமிைசப் $கலி.104-27
ேபணி நிறுத்தா அணி $கலி.104-28
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி பைற
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப பல்லவ
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.104-29
குைறயா ைமந்த ேகாள் எதி
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.104-30
நைற வலம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடா இறுத்தன ஏறு
$கலி.104-31
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏற்றின் $கலி.104-32

ேமல் நிைல மிகல் இகலின் மிைட கழிபு
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ேமற்ெசன்று $கலி.104-33
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுதி புைர விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) திறன் நுதி மருப்பின்
மாறு அஞ்சான் $கலி.104-34
பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) எருத்தத்துப்
பாய்ந்தாைன $கலி.104-35
ேநானாது குத்தும் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) காrத் ேதாற்றம் காண் $கலி.10436
பால் மதி ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரவிைனக்
ேகாள் விடுக்கும் $கலி.104-37
நல்_ெப.அ.(நலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணனும் ேபான்ம் $கலி.104-38
இrபு எழுபு அதி பு அதி பு இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.104-39
வr பrபு இறுபு இறுபு குட ேசாரக் குத்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.104-40
ேகாடு அழியக் ெகாண்டாைன ஆட்டித் திrபு உழக்கும் $கலி.104-41
வாடா ெவகுளி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏறு கண்ைட இஃது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.104-42
ெவரு வரு தூமம் எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவகுண்டு
$கலி.104-43
திrதரும் ெகால் களிறும் ேபான்ம் $கலி.104-44
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எழு துணி பிணி இைச தவி பு இன்றித் தைலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.104-45
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி துணி பிணி
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் சாய்ந்து $கலி.104-46

ேகாள் வழுக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முன்ன வழ்ந்தான்ேமல்

ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.104-47
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புக _ெப.(புக _ெப.)
ஏற்றுத் ேதாற்றம் காண் மண்டு அமருள் $கலி.104-48
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அகப்பட்டாைன ஒவ்வான் எனப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.104-49
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) மறவனும் ேபான்ம் $கலி.104-50
ஆங்க ெசறுத்து அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உழக்கி
ஏற்று எதி நிற்ப $கலி.104-51
மறுத்து மறுத்து ைமந்த சார $கலி.104-52
தடி குைற இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப $கலி.104-53
இடி உறழ் இைசயின் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.104-54
பாடு ஏற்றுக் ெகாள்பவ பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமல் ஊ பவ $கலி.104-55
ேகாடு இைட நுைழபவ ேகாள் சாற்றுபவெராடு $கலி.104-56
புrபு ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூற்றுவ
மடங்க $கலி.104-57
வr புைன வல்வில் ஐவ _ெப.(ஐவ _ெப.) அட்ட $கலி.104-58
ெபாரு களம் ேபாலும் ெதாழூஉ $கலி.104-59
ெதாழுவினுள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏறு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புலம் புக தண்டாச் சீ $கலி.104-60
வாங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நல்லாரும் ைமந்தரும்
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஊ $கலி.104-61
ஆங்கண் அய வ தழூஉ $கலி.104-62

பாடுகம் வம்மின் ெபாதுவன் ெகாைல ஏற்றுக் $கலி.104-63
ேகாடு குறி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $கலி.104-64
ெநற்றிச் சிவைல நிைற அழித்தான் நள் மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கலி.104-65
ெசற்றா கண் சாய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சாராது அைமகல்ேலன்
$கலி.104-66
ெபற்றத்தா கவ்ைவ எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $கலி.104-67
உற்றயாள் ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கலி.104-68
ெதாழ இஇ ஒருக்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஆடும் குரைவயுள்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கலி.104-69
அருக்கினான் ேபால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அல்லல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$கலி.104-70
குரூஉக் கண் ெகாைல ஏறு
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும் $கலி.104-71
தருக்கு அன்ேறா ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.104-72
ேநrழாய் ேகாள் அrதாக நிறுத்த ெகாைல ஏற்றுக் $கலி.104-73
காr கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாதுவற்ேக $கலி.104-74
ஆ வுற்று எம ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) ேந ந்தா அல
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.104-75
ஊராைர உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மிதித்து $கலி.104-76
ஆங்கு $கலி.104-77

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கதி த் திகிrயாற் பரவுதும்
ஒல்கா_எதி .ம.ெப.எச்.(ஒல்கு_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.104-78
உரும் உறழ் முரசின் ெதன்னவற்கு $கலி.104-79
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடன் எனேவ $கலி.104-80
அைரசு படக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்டு ஆற்றின்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.105-01
முைரசு ெகழு முது குடி முரண் மிகு ெசல்வற்கு $கலி.105-02
சீ மிகு சிறப்பிேனான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குடிக்கு
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் $கலி.105-03
பா வள முத்தெமாடு படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.105-04
ஆ கலி உவைகய _குறி.வி.மு.(உவைக_ெப.+அ _பட .பன்.) ஒருங்கு உடன்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-05
தது_ெப.(தது_ெப.) இன்று
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனத் ெதய்வக் கடி
அய மா $கலி.105-06
வவு
 இல் குடிப் பின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குடி ஆயரும் $கலி.105-07
தா இல் உள்ளெமாடு துவன்றி ஆய்பு உடன் $கலி.105-08
வள் உருள் ேநமியான் வாய் ைவத்த வைள ேபாலத் $கலி.105-09
ெதள்ளிதின் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுr ெநற்றிக் காrயும் $கலி.105-10
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைழயவன் மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) ேபால் ஒளி மிகப் $கலி.105-11

ெபாரு அறப் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறு ெவள்ைளயும் $கலி.105-12
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய க் கணிச்சிேயான் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மிடற்று அணி ேபால $கலி.105-13
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிண _ெப.(பிண _ெப.) எருத்தின் ஏந்து இமில்
குராலும் $கலி.105-14
அணங்குைட வச்சிரத்ேதான் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.105-15
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் பல் ெபாறிக் கடுஞ் சினப் புகரும் $கலி.105-16
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலான் உைடத்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளங்கு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஏய்ப்ப $கலி.105-17
வாலிது கிள ந்த_ெப.எச்.(கிள _ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காற் ேசயும் $கலி.105-18
கால முன்பின் பிறவும் சால $கலி.105-19
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் $கலி.105-20
ெதாட ந்து_வி.எச்.(ெதாட _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல் அைமயத்துத்
துவன்று உயி உணஇய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)

$கலி.105-21
உடங்கு ெகாட்பன ேபால் புகுத்தன ெதாழூஉ $கலி.105-22
அவ்வழி $கலி.105-23
கா எதி கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.105-24
ஊ பு_வி.எச்.(ஊ _வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) எழு கிள பு உள
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) மங்குலின் நைற
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.105-25

ேந இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நிைரநிைர ெநறி ெவறிக் ேகாைதய அணி நிற்ப
$கலி.105-26
சீ ெகழு சிைல நிைலச் ெசயி இகல் மிகுதியின் சினப் ெபாதுவ $கலி.105-27
தூ பு எழு துைத புைத துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) விசும்பு உற
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.105-28
ஆ பு உடன் பாய்ந்தா அகத்து $கலி.105-29
மருப்பில் ெகாண்டும் மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) உறத் தழ இயும் $கலி.105-30
எருத்திைட அடங்கியும் இமில் இறப் புல்லியும் $கலி.105-31
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைடப் புகுதந்தும் துைதந்து பாடு ஏற்றும் $கலி.105-32
நிைரபு ேமல் ெசன்றாைர நள் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உறச் சாடி $கலி.105-33
ெகாள இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள விடா நிறுத்தன ஏறு $கலி.105-34
ெகாள்வாைரக் ெகாள்வாைரக் ேகாட்டுவாய்ச் சாக் குத்தி $கலி.105-35
ெகாள்வா ப் ெபறாஅக் குரூஉச் ெசகில் காணிகா $கலி.105-36
ெசயிrன் குைற நாளால் பின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாடி $கலி.105-37
உயி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூற்றமும் ேபான்ம் $கலி.105-38
பாடு ஏற்றவைரப் படக் குத்தி ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காrக் $கலி.105-39
ேகாடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் கண
மணி_ெப.(மணி_ெப.) காணிகா $கலி.105-40
நைக சால் அவிழ் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நறவின் $கலி.105-41
முைக சூழும் தும்பியும் ேபான்ம் $கலி.105-42
இைடப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எருத்தத்துக்
ெகாண்டாேனாடு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-43

மிைடப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு கண்ைடகா $கலி.105-44
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெபாரு வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரவின்
வாய்க் ேகாட்பட்டுப் $கலி.105-45
ேபாதரும் பால் மதியும் ேபான்ம் $கலி.105-46
ஆங்க ஏறும் ெபாதுவரும் மாறுற்று மாறா $கலி.105-47
இரு ெபரு ேவந்தரும் இகலிக் கண்ணுற்ற $கலி.105-48
ெபாரு களம் ேபாலும் ெதாழூஉ $கலி.105-49
ெவல் புகழ் உய நிைலத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் துைத புைத
துளங்கு இமில் $கலி.105-50
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாதுவன் முகன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-51
பாடு இல ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கண் $கலி.105-52
நறுநுதால் என்ெகால் ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
உளர_குைற.எச்.(உள _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.105-53
சிறு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நாறியதற்குக் குறு
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-54
ஒல்லாது உடன்று எம ெசய்தா
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.105-55
ெகால் ஏறு ேபாலும் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) $கலி.105-56
ெநட்டிருங் கூந்தலாய் கண்ைட இஃது ஓ ெசால் $கலி.105-57
ேகாட்டினத்து ஆய மகெனாடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பட்டதற்கு
$கலி.105-58
எம் கண் எமேரா ெபாறுப்ப ெபாறாதா $கலி.105-59

தம் கண் ெபாடிவது எவன் $கலி.105-60
ஒண்ணுதால் $கலி.105-61
இன்ன உவைக பிறிது யாது யாய் என்ைனக் $கலி.105-62
கண்ணுைடக் ேகாலள் அைலத்ததற்கு என்ைன $கலி.105-63
மல அணி கண்ணிப் ெபாதுவேனாடு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-64
அல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கலி.105-65
ஒன்றிப் புக _ெப.(புக _ெப.) இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்ளிழாய் $கலி.105-66
இன்று எவன் என்ைன எம ெகாடுப்பது அன்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.105-67
மிக்குத் தன்ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) காrக் ேகாட்டிைடப் $கலி.105-68
புக்கக்கால் புக்கது என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.105-69
என $கலி.105-70
பாடு இமிழ் பரப்பகத்து அரவைண அைசஇய $கலி.105-71
ஆடு ெகாள் ேநமியாற் பரவுதும் நாடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.105-72
இன் இைச முரசின் ெபாருப்பன் மன்னி $கலி.105-73
அைம வரல் அருவி ஆ க்கும் $கலி.105-74
இைமயத்து உம்பரும்
விளங்குக_வியங்.வி.மு.(விளங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனேவ $கலி.10575
கழுெவாடு சுடு பைட சுருக்கிய ேதாற்கண் $கலி.106-01
இமிழ் இைச மண்ைட உறிெயாடு தூக்கி $கலி.106-02

ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ைறத்
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) முரற்சிய $கலி.106-03
வழூஉச் ெசாற் ேகாவல _ெப.(ேகாவல _ெப.) தத்தம் இன நிைர $கலி.106-04
ெபாழுெதாடு ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
நைன வியன் புலத்தா $கலி.106-05
அவ்வழி $கலி.106-06
நறு எடுப்பைவ நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சாடுபைவ $கலி.106-07
மாறு ஏற்றுச் சிைலப்பைவ மண்டிப் பாய்பைவயாய் $கலி.106-08
துளங்கு இமில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏற்றினம் பல களம் புகும் $கலி.106-09
மள்ள வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) ஒத்தன $கலி.106-10
தாக்குபு தம்முள் ெபய த்து ஒற்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வாயும்
$கலி.106-11
ைவ வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் $கலி.106-12
ெமய் வா குருதிய ஏறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபய் காைலக் $கலி.106-13
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நிைர ஒத்தன $கலி.106-14
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏற்ைற $கலி.106-15
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைடப் ேபாக்கி இனத்ேதாடு புனத்து ஏற்றி $கலி.106-16
இரு திறனா நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாதுவ
$கலி.106-17
உரு ெகழு மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) இயற்றுவான் $கலி.106-18
விr திைர நக்குவான் வியன் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ஒத்தன $கலி.106-19
அவைர கழல உழக்கி எதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாடி $கலி.106-20

அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழைல $கலி.106-21
மரத்ைதப் ேபால் ெதாட்டன ஏறு $கலி.106-22
ெதாட்ட தம் புண் வா குருதியால் ைக பிைசந்து ெமய் திமிr $கலி.106-23
தங்கா ெபாதுவ கடலுள் பரதவ _ெப.(பரதவ _ெப.) $கலி.106-24
அம்பி ஊ ந்தாங்கு ஊ ந்தா ஏறு $கலி.106-25
ஏறு தம் ேகாலம் ெசய் மருப்பினால்
ேதாண்டிய_ெப.எச்.(ேதாண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வrக் குட
$கலி.106-26
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழூஉம் பருந்தின்
வாய் வழ இ $கலி.106-27
ஆலும் கடம்பும் அணிமா விலங்கிட்ட $கலி.106-28
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிைன $கலி.106-29
ஆங்கு $கலி.106-30
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
$கலி.106-31
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு காதல _ெப.(காதல _ெப.) ைக பிைணந்து
ஆய்ச்சிய $கலி.106-32
இன்புற்று அய வ தழூஉ $கலி.106-33
முயங்கிப் ெபாதிேவம் முயங்கிப் ெபாதிேவம் $கலி.106-34
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேவதின் ஒற்றி முயங்கிப் ெபாதிேவம் $கலி.106-35
ெகாைல ஏறு சாடிய புண்ைண எம் ேகேள $கலி.106-36
பல் ஊழ் தயி கைடயத் தாஅய புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ேமல் $கலி.106-37

ெகால் ஏறு ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மயக்குறப் $கலி.106-38
புல்லல் எம் ேதாளிற்கு அணிேயா எம் ேகேள $கலி.106-39
ஆங்கு ேபா ஏற்று அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அஞ்சலும் ஆய்ச்சிய $கலி.106-40
காrைகத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) காமுறுதலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கலி.106-41
ஓராங்குச் ேசறல் இலேவா எம் ேகேள $கலி.106-42
ெகால் ஏறு ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ேகள்வன் என்று
ஊரா _குறி.வி.மு.(ஊ _ெப.+ஆ _பட .பன்.) $கலி.106-43
ெசால்லும் ெசால் ேகளா அைள மாறி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வரும்
$கலி.106-44
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எம் ேகள்வன் தருேமா எம் ேகேள $கலி.106-45
ெதன்னன் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
கானத்ைதப் பாடுதல் $கலி.106-46
ஆங்க $கலி.106-47
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற்ெறாடு காதல ப் ேபணி
$கலி.106-48
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பாடினம் பரவுதும் $கலி.106-49
ஏற்றவ புலம் ெகடத் திைற_ெப.(திைற_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.106-50
மாற்றாைரக் கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எம்
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு ேகாேவ $கலி.106-51

எல்லா இஃது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கூறு குறும்பு
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.107-01
புல்லினத்தா க்கும் குடம் சுட்டவ க்கும் எம் $கலி.107-02
ெகால் ஏறு ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) குைற என ேகாவினத்தா $கலி.107-03
பல் ஏறு ெபய்தா ெதாழூஉ $கலி.107-04
ெதாழுவத்து $கலி.107-05
சில்ைலச் ெசவி மைறக் ெகாண்டவன் ெசன்னிக் குவி முல்ைலக் $கலி.107-06
ேகாட்டம் காழ் ேகாட்டின் எடுத்துக்ெகாண்டு ஆட்டிய $கலி.107-07
ஏைழ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புக _ெப.(புக _ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என் $கலி.107-08
கூைழயுள் வழ்ந்தன்று

மன் $கலி.107-09
அதைன ெகடுத்தது ெபற்றா ேபால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முடித்தது $கலி.107-10
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட .ஒரு.)
என்பேவா யாய் $கலி.107-11
ேகட்டால்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) எவன்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுேமா மற்று இகா
$கலி.107-12
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) கண்ணி அன்ேறா
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $கலி.107-13
ெபய் ேபாது அறியாத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கூைழயுள் ஏதிலான் $கலி.107-14
ைக புைன கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய்
ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.107-15

ெசய்வது இலாகுேமா மற்று $கலி.107-16
எல்லாத் தவறும் அறும் $கலி.107-17
ஓஒ அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அறுமாறு $கலி.107-18
ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆய
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.107-19
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெவய்யன்_ஆயின்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ெவய்ைய
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.107-20
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேநாதக்கேதா இல்ைலமன்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கலி.107-21
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஆகப்
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.107-22
அன்ைனேயா $கலி.107-23
ஆய மகைனயும் காதைல ைகம்மிக $கலி.107-24
ஞாையயும் அஞ்சுதிஆயின் அrதுஅேரா $கலி.107-25
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $கலி.107-26
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) துய
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எல்லா $கலி.107-27
வருந்துேவன் அல்லேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.107-28
வருந்தாதி $கலி.107-29
மண்ணி மாசு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கூைழயுள் ஏற
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.107-30

கண்ணி தந்திட்டது எனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திண்ணிதா $கலி.107-31
ெதய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்ைன அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$கலி.107-32
ெபாய் இல் ெபாதுவற்கு அைட சூழ்ந்தா தந்ைதேயாடு $கலி.107-33
ஐயன்மா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு $கலி.107-34
இகல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் ேபால $கலி.108-01
அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கண் என மூவழிப்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.108-02
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அடி நுசுப்பு என மூவழிச் சிறுகி $கலி.108-03
கவைலயால் காமனும் பைட விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வனப்பிேனாடு $கலி.108-04
அகலாங்கண் அைள மாறி அலமந்து ெபயருங்கால் $கலி.108-05
நைக வல்ேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று என் உயிேராடு பைட
ெதாட்ட $கலி.108-06
இகலாட்டி நின்ைன எவன் பிைழத்ேதன் எல்லா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கலி.108-07
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அன்று மன
$கலி.108-08
ஆய எம ஆனால் ஆய்த்திேயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.108-09
காயாம்பூங் கண்ணிக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) துவ ஆைடைய $கலி.108-10
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைர முன்ன க்
ேகால் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய் ஓ
$கலி.108-11
ஆயைன அல்ைல பிறேவா அமரருள் $கலி.108-12

ஞாயிற்றுப் புத்ேதள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கலி.108-13
அதனால் வாய்வாேளன் $கலி.108-14
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைகயும் முருந்தும் நிைரத்தன்ன $கலி.108-15
பல்லும் பைணத் ேதாளும் ேப அம உண்கண்ணும் $கலி.108-16
நல்ேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று நலத்தைக நம்பிய $கலி.108-17
ெசால்லாட்டி நின்ெனாடு ெசால் ஆற்றுகிற்பா யா $கலி.108-18
ெசால்லாதி $கலி.108-19
நின்ைனத் தைகத்தெனன் அல்லல் காண்மன் $கலி.108-20
மண்டாத கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மழ குழக்கு
ஆகின்ேற $கலி.108-21
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத கடவைரப்
ேபால ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.108-22
பண்டம் வினாய படிற்றால் ெதாடீஇய நிற் $கலி.108-23
ெகாண்டது எவன் எல்லா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.108-24
ெகாண்டது $கலி.108-25
அைள மாறிப் ெபய தருவாய் அறிதிேயா அஞ் ஞான்று $கலி.108-26
தளவ மல தைதந்தது ஓ கானச் சிற்றாற்று அயல் $கலி.108-27
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மாங்காய் ேபாழ்ந்தன்ன கண்ணினால் என்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கலி.108-28
களமாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டாய்
ஓ கள்விைய அல்ைலேயா $கலி.108-29
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) களமாக்ெகாண்டு
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆள எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
எவன் எளிதாகும் $கலி.108-30

புனத்துளான் என்ைனக்குப் புகா உய்த்துக் ெகாடுப்பேதா $கலி.108-31
இனத்துளான் எந்ைதக்குக் கலத்ெதாடு ெசல்வேதா $கலி.108-32
திைனக் காலுள் யாய் விட்ட கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ேமய்க்கிற்பேதா $கலி.10833
அைனத்து ஆக $கலி.108-34
ெவண்ெணய்த் ெதழி
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அண்ைமயால் ேசய்த்து அன்றி $கலி.108-35
அண்ணணித்து ஊ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நண்பகல் ேபாழ்து
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.108-36
கண் ேநாக்கு ஒழிக்கும் கவின் ெபறு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ந ைம $கலி.108-37
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) வண்ணத்து மாேயாய் மற்று
இன்ன $கலி.108-38
ெவயிெலாடு எவன் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசறி உதுக்காண் $கலி.108-39
பிடி துஞ்சு அன்ன அைற ேமல நுங்கின் $கலி.108-40
தடி கண் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறுஞ்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) சுைன ஆடி $கலி.108-41
பனிப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தளெவாடு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.108-42
தனி காயாந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எம்ெமாடு
ைவகி $கலி.108-43
பனிப் படச் ெசல்வாய் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ க்கு $கலி.108-44
இனிச் ெசல்ேவம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கலி.108-45
மா மருண்டன்ன மைழக் கண் சிற்றாய்த்திய $கலி.108-46

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசாற்கண்
மருள்வா க்கு உைர அைவ $கலி.108-47
ஆ முனியா ஏறு ேபால் ைவகல் பதின்மைரக் $கலி.108-48
காமுற்றுச் ெசல்வாய் ஓ கட்குத்திக் கள்வைன $கலி.108-49
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) எவன் ெசய்தி பிற க்கு $கலி.108-50
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எவன் ெசய்தும் நினக்கு $கலி.108-51
ெகாைல உண்கண் கூ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ெகாய் தளி
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கலி.108-52
இைன வனப்பின் மாேயாய் நின்னின் சிறந்தா $கலி.108-53
நில உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெதளி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) $கலி.10854
மைலெயாடு மா பு_ெப.(மா பு_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அடிையத் $கலி.108-55
தைலயினால் ெதாட்டு உற்ேறன் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) $கலி.108-56
ஆங்கு உணரா _வி.மு.(உண _வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .பன்.)
ேந ப அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெபாய்ப்பாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.108-57
ேதம் ெகாள் ெபாருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆய $கலி.108-58
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஊட்டு அரவத்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) காணாைம $கலி.108-59
காஞ்சித் தாது_ெப.(தாது_ெப.) உக்கன்ன தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மன்றத்துத்
$கலி.108-60

தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குரைவயுள்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.)
ேகளாைம $கலி.108-61
ஆம்பற் குழலால் பயி _ெப.(பயி _ெப.) பயி எம் படப்ைபக் $கலி.108-62
காஞ்சிக்கீ ழ்ச் ெசய்ேதம் குறி $கலி.108-63
கா ஆரப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி ெகாள் வியன்
புலத்துப் $கலி.109-01
ேபராது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதவப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) மாந்தி $கலி.109-02
ந ஆ நிழல குடம்சுட்டு இனத்துள்ளும் $கலி.109-03
ேபா ஆரா ஏற்றின் ெபாரு நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
பாண்டில் $கலி.109-04
ேத ஊர ெசம்மாந்தது ேபால் மைதஇனள் $கலி.109-05
ேப ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிற்றூரும்
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) எடுப்பவள் ேபால் $கலி.109-06
ேமாேராடு வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.) தைக கண்ைட
யாேராடும் $கலி.109-07
ெசால்லியாள் அன்ேற வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $கலி.109-08
பண்ணித் தம தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.109-09
கண்ணி எடுக்கல்லாக் ேகாடு ஏந்து அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கலி.10910
புண் இல்லா புண்ணாக
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முழு ெமய்யும்
$கலி.109-11

கண்ணேளா ஆய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கலி.109-12
இவள்தான் திருத்தாச் சுமட்டினள் ஏைனத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வசி

$கலி.109-13
வrக் கூழ வட்டி தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அrக் குைழ
$கலி.109-14
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தைகயள் கழுத்தினும் வாலிது
$கலி.109-15
நுண்ணிதாத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுசுப்பு $கலி.109-16
இைட ெதrயா ஏஎ இருவரும் தத்தம் $கலி.109-17
உைட வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இவட்கு
ஈத்தா ெகால்ேலா $கலி.109-18
பைட இடுவான்மன் கண்டீ காமன் மைட அடும் $கலி.109-19
பாெலாடு ேகாட்டம் புகின் $கலி.109-20
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லால்
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அல்லள் $கலி.109-21
யா க்கும் அணங்காதல் சான்றாள் என்று ஊ ப்
ெபண்டி _ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ _பட .பன்.) $கலி.109-22
மாங்காய் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) காடி கூட்டுேவம் யாங்கும் $கலி.109-23
எழு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைளெயாடு
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று தத்தம் $கலி.109-24
ெகாழுநைரப் ேபாகாமல் காத்து முழு நாளும் $கலி.109-25
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அைடப்ப வரும் $கலி.109-26

கடி ெகாள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காப்பில் புல்லினத்து ஆய $கலி.110-01
குடிெதாறும் நல்லாைர ேவண்டுதி எல்லா $கலி.110-02
இடு ேதள் மருந்ேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேவட்ைக ெதாடுதரத்
$கலி.110-03
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தந்தாங்ேக நைக
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைமத் $கலி.110-04
திைளத்தற்கு எளியமாக் கண்ைட அைளக்கு எளியாள் $கலி.110-05
ெவண்ெணய்க்கும் அன்னள் எனக் ெகாண்டாய் ஒண்ணுதால் $கலி.110-06
ஆங்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கூறின் அைனத்தாக
நங்குக_வியங்.வி.மு.(நங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கலி.110-07
அச்சத்தான் மாறி அைசவினான் ேபாத்தந்து $கலி.110-08
நிச்சம் தடுமாறும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ஆய்மகள்
$கலி.110-09
மத்தம் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ேபால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கலி.110-10
சுற்றிச் சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.110-11
விடிந்த ெபாழுதினும் இல்வயின் ேபாகாது $கலி.110-12
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதாழுவினுள் பட்ட கன்றிற்குச் சூழும்
$கலி.110-13
கடுஞ்சூல் ஆ நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ேபால் நிற் கண்டு நாளும் $கலி.110-14
நடுங்கு அஞ உற்றது என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.110-15
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) மிகுதர எம் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எஞ்ஞான்றும் $கலி.110-16

ெநய் கைட பாலின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) யாதும் இன்றாகி $கலி.110-17
ைக ேதாயல் மாத்திைர அல்லது ெசய்தி $கலி.110-18
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து என்
உயி $கலி.110-19
அன்ைனேயா மன்றத்துக் கண்டாங்ேக சான்றா மகளிைர $கலி.110-20
இன்றி அைமேயன் என்று இன்னவும் ெசால்லுவாய் $கலி.110-21
நின்றாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசன்ற எம காண்ப நாைளயும் $கலி.110-22
கன்ெறாடு ேசறும் புலத்து $கலி.110-23
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் கறந்த கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மாற்றி
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.111-01
தாம்பின் பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைன நிறஇ
யாய் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.111-02
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கைர நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைட தாழ ெமய்
அைசஇ_வி.எச்.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாங்கரும் $கலி.111-03
முல்ைலயும் தாய பாட்டங்கால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கலி.111-04
புல்லினத்து ஆய மகளிேராடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.111-05
ஒருங்கு விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.111-06
குருந்தம்பூங் கண்ணிப் ெபாதுவன் மற்று என்ைன $கலி.111-07
முற்று இைழ ஏஎ மட நல்லாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆடும் $கலி.111-08
சிற்றில் புைனேகா சிறிது என்றான் எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.111-09
ெபற்ேறம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று பிற _ெப.(பிற _ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல் இருப்பாய் $கலி.111-10

கற்றது இைல மன்ற காண் என்ேறன். முற்றிழாய் $கலி.111-11
தாது_ெப.(தாது_ெப.) சூழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தைக ெபறத்
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.111-12
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) புைனேகா நினக்கு என்றான் எல்லா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.111-13
ஏதிலா தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூக் ெகாள்வாய்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மிகப் $கலி.111-14
ேபைதைய மன்ற ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்ேறன். மாதராய் $கலி.111-15
ஐய பிதி ந்த சுணங்கு அணி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலேமல் $கலி.11116
ெதாய்யில் எழுதுேகா மற்று என்றான் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
பிற _ெப.(பிற _ெப.) $கலி.111-17
ெசய் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருத்துேமா
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $கலி.111-18
ைமயைலமாேதா விடுக என்ேறன். ைதயலாய் $கலி.111-19
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாறு மாறு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபய ப்ப $கலி.111-20
அல்லாந்தான் ேபாலப் ெபய ந்தான் அவைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.11121
ஆய மகளி _ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைரத்து எந்ைதயும் $கலி.111-22
யாயும் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரத்தயின்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.111-23
ேநாயும் கைளகுைவமன் $கலி.111-24

யா இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) என்ைன விலக்குவான் ந
உள $கலி.112-01
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரவுத் தா க் $கலி.112-02
கல்லாப் ெபாதுவைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) மாறு நின்ெனாடு $கலி.112-03
ெசால்லல் ஓம்பு என்றா எம $கலி.112-04
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கைலஇய ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.112-05
நடாஅக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அமன்ற ேதாளாைரக்
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.112-06
விடாஅல் ஓம்பு என்றா எம $கலி.112-07
கடாஅயா நல்லாைரக் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விலக்கி
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.112-08
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்ணும் ேதாளும் புகழ்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.112-09
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) கற்பித்தா மன்ற
நும _குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ _பட .பன்.) ெபrதும் $கலி.112-10
வல்ல எம கண் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.112-11
ஓஒ வழங்காப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ேமய்ப்பாய் ேபால் $கலி.112-12
வழங்கல் அறிவா உைரயாேரல் எம்ைம $கலி.112-13
இகழ்ந்தாேர அன்ேறா எம $கலி.112-14
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எல்லா விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கலி.112-15

விேடன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) குறித்தது
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தால் $கலி.112-16
நின்ைன என் முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.11217
ெசால்லல் ஓம்பு என்றைம அன்றி அவைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.112-18
புல்லல் ஓம்பு என்றது உைடயேரா ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கலி.112-19
முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உண்கும். எவன்ெகாேலா $கலி.112-20
மாயப் ெபாதுவன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.112-21
வாய் ஆவதுஆயின் தைலப்பட்டாம் ெபாய்_ஆயின் $கலி.112-22
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இன் மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கமழ்தா
குைழத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.112-23
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உண்கண்
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.112-24
சாயினும் ஏஎ உைடத்து. $கலி.112-25
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்திய நய
வரு தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.113-01
அலமரல் அம உண்கண் அம் நல்லாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உறஇ
$கலி.113-02
உலமரல் உயவு ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உய்யும் ஆறு
உைரத்துச் ெசல் $கலி.113-03
ேப ஏமுற்றா ேபால முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விலக்குவாய் $கலி.113-04
யா எல்லா நின்ைன அறிந்ததூஉம் இல்வழி $கலி.113-05

தளிrயால் என் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பைக அஞ்சாப் $கலி.113-06
புல்லினத்து ஆய மகேனன் மற்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.113-07
ஒக்கும்மன் $கலி.113-08
புல்லினத்து ஆயைன ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) குடம் சுட்டு $கலி.113-09
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனத்து ஆய எம $கலி.113-10
எல்லா $கலி.113-11
நின்ெனாடு ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஏதேமா
இல்ைலமன் $கலி.113-12
ஏதம் அன்று எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வருவான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
$கலி.113-13
விேடன் $கலி.113-14
உடம்பட்டு நப்பா கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) பட்டு $கலி.11315
ெமல்லிய ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறியினும்
ெமல்லியால் $கலி.113-16
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாேனா விடுேவன்
மற்று என் ெமாழி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.113-17
என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ஏவல் ெசயின் $கலி.113-18
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஏவல்
ெசய்யாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என
நின்றாய்க்கு எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.113-19

காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாள் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கலக்குற ஏதிலா
$கலி.113-20
ெபாய்ம் ெமாழி ேதறுவது என் $கலி.113-21
ெதளிந்ேதன் ெதrயிழாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.113-22
பல்கால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கான்யாற்று அவி
மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
$கலி.113-23
அல்கல் அகல் அைற ஆயெமாடு ஆடி $கலி.113-24
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) குருந்ெதாடு முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.)
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கலி.113-25
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று $கலி.113-26
உருமின் அதிரும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேபால் ெபாரு முரண் $கலி.113-27
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏறு நாகுடன்
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.) $கலி.113-28
பல் ஆன் இன நிைர நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உடன் ெசலற்ேக $கலி.113-29
வாr ெநறிப்பட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாஅழ்ந்த
$கலி.114-01
ஓrப் புதல்வன்_ெப.) அழுதனன் என்பேவா $கலி.114-02
புதுவ மல ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம என்
ெபயரால் $கலி.114-03
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அய வாைரக் கண்டு மதி
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.114-04
ஏைழைய என்று அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கு
வந்தயாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.114-05

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவனுைழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.114-06
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறிேவன் கூறுக மற்று இனி $கலி.114-07
ெசால் அறியாப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மடைவ மற்று எல்லா $கலி.114-08
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நடு இன்று $கலி.114-09
நினக்கு வருவதாக் காண்பாய்_வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
அைனத்தாகச் $கலி.114-10
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லும் வியம்
ெகாளக் கூறு $கலி.114-11
தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தாழப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல் பூவல் ஊட்டி $கலி.114-12
எருைமப் ெபைடேயாடு எம ஈங்கு அயரும் $கலி.114-13
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தனித்ேத
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.114-14
வr மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) முன்துைறச் சிற்றில் புைனந்த $கலி.114-15
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆயத்தா தம்முள்
புண ந்த_ெப.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.114-16
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட .ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எைனத்தும் $கலி.114-17
ெதருமரல் ைகவிட்டு இருக்ேகா
அல ந்த_ெப.எச்.(அல _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.114-18
விr ந உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெபறினும்
$கலி.114-19

அரு ெநறி ஆய மகளி க்கு_ெப.(மகளி _ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.114-20
இரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கூடுதல் இல் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்ேற
$கலி.114-21
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) காணாைம உண்ட
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கள்ைள ெமய் கூர $கலி.115-01
நாணாது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்க
உைரத்தாங்கு $கலி.115-02
கரந்ததூஉம் ைகெயாடு ேகாட்பட்டாம் கண்டாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கலி.115-03
புல்லினத்து ஆய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தது ஓ $கலி.115-04
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழும் கண்ணியும்
ெமல்லியால் $கலி.115-05
கூந்தலுள் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடித்ேதன்மன்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாய் $கலி.115-06
ெவண்ெணய் உைரஇ_வி.எச்.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.) விrத்த
கதுப்ேபாேட $கலி.115-07
அன்ைனயும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண $கலி.115-08
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) முன் வழ்ந்தன்று

அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூ $கலி.115-09
அதைன வினவலும் ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+அள்_பட .ஒரு.)
சினவலும் ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+அள்_பட .ஒரு.) $கலி.115-10
ெநருப்புக் ைக ெதாட்டவ ேபால விதி த்திட்டு $கலி.115-11
நங்கிப் புறங்கைடப் ேபாயினாள் யானும் என் $கலி.115-12
சாந்து உள கூைழ முடியா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.115-13

பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கைர நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தள பு ஒல்கி $கலி.115-14
பாங்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஒளித்ேதன்.
அதற்கு எல்லா $கலி.115-15
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது $கலி.115-16
அஞ்சல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) கண்ணி
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) புைனந்தாய்_ஆயின் நமரும் $கலி.115-17
அவன்கண் அைடசூழ்ந்தா நின்ைன அகன் கண் $கலி.115-18
வைரப்பில் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தாழப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைரப்பில் $கலி.115-19
வதுைவயும் ஈங்ேக அய ப அதுேவயாம் $கலி.115-20
அல்கலும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன.
$கலி.115-21
பாங்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பாட்டங்கால் கன்ெறாடு ெசல்ேவம் எம்
$கலி.116-01
தாம்பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பற்றிைன ஈங்கு
எம்ைம $கலி.116-02
முன்ைன நின்றாங்ேக விலக்கிய எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.116-03
என்ைன ஏமுற்றாய் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கலி.116-04
விேடஎன் ெதாடீஇய ெசல்வா த் துமித்து எதி மண்டும் $கலி.116-05
கடு வய நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ேபால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெதாழுவாயில் $கலி.11606
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சினவுவாய் மற்று $கலி.11607

ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நங்கு_ஏவ.(நங்கு_வி.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
ேச ந்தா கண் கத ஈற்றாச் ெசன்றாங்கு $கலி.116-08
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு $கலி.116-09
யாய் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஒன்ேறா
பிற _ெப.(பிற _ெப.) வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.116-10
ேகா வrனும் இங்ேக வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
தளேரன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.116-11
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அருளி நல்கப்
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.116-12
நின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசால்லினவும் ேபணாய்
நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.) $கலி.116-13
கைன ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏற்றின்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சாய்த்து எைனயதூஉம் $கலி.116-14
மாறு எதி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மயக்குப்படுகுவாய் $கலி.116-15
கலத்ெதாடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசல்வுழி நாடி புலத்தும் $கலி.116-16
வருைவயால் நாண்_இலி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.116-17
மாண உருக்கிய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உறஇ
$கலி.117-01
ேபணித் துைடத்தன்ன ேமனியாய் ேகாங்கின் $கலி.117-02
முதிரா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைக
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதிrய $கலி.117-03
ெதாய்யில் ெபாறித்த வன முைலயாய் மற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.117-04
ைகயது எவன் மற்று உைர $கலி.117-05

ைகயைத ேசrக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) மகேளன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மற்று இஃது ஓ $கலி.117-06
மாத ப் புைலத்தி விைலயாகச் ெசய்தது ஓ $கலி.117-07
ேபாழின் புைனந்த வrப் புட்டில். புட்டிலுள் என் உள $கலி.117-08
காண் தக்காய் எற் காட்டிக் காண். $கலி.117-09
காண் இனி ேதாட்டா கதுப்பின் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவெராடு
$கலி.117-10
காட்டுச் சா க் ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மற்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.)
$கலி.117-11
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூைழயாய் $கலி.117-12
எல்லிற்று ேபாழ்து ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஈேதாளிக்
கண்ேடனால் $கலி.117-13
ெசல் என்று நின்ைன விடுேவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மற்று எனக்கு
$கலி.117-14
ெமல்லியது ஓராது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $கலி.117-15
ெவல் புகழ் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கத்தால்
$கலி.118-01
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆற்றின் உயி காத்து நடுக்கு அற
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.118-02
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்ப்ப துறக்கம்
ேவட்டு எழுந்தாற்ேபால் $கலி.118-03

பல் கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆற்றி மைல ேசர
$கலி.118-04
ஆனாது கலுழ் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.118-05
ஏைனயான் அளிப்பான் ேபால் இகல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மதி சீப்ப $கலி.11806
குைட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் $கலி.118-07
இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேபால் இறுத்தந்த மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$கலி.118-08
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தூ அறத் துறந்தாைர
நிைனத்தலின் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.118-09
ேபாது ேபால் குவிந்த என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
எள்ளுவாய் $கலி.118-10
ஆய் சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைனப் பூப் ேபால் தைள
விட்ட $கலி.118-11
காதல ப் புண ந்தவ காrைக கடிகல்லாய் $கலி.118-12
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ைதெயனக்
ேகாவல _ெப.(ேகாவல _ெப.) தனிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.118-13
ைபெயன்ற ெநஞ்சத்ேதம் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பாராட்டுவாய் $கலி.118-14
ெசவ்வழி யாழ் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அன்ன கிளவியா பாராட்டும் $கலி.118-15
ெபாய் த ந்த_ெப.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண ச்சியுள்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடிகல்லாய் $கலி.118-16

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) தைக
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தாழ் சிைனப் பதி
ேச ந்து_வி.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.118-17
பைக மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெநஞ்சத்ேதம் புன்ைம பாராட்டுவாய் $கலி.11818
தைக மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) புண ச்சியா தாழ் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $கலி.118-19
முைக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திறந்தன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் $கலி.118-20
என ஆங்கு $கலி.118-21
மாைலயும் அலரும் ேநானாது எம்வயின் $கலி.118-22
ெநஞ்சமும் எஞ்சும்மன் தில்ல எஞ்சி $கலி.118-23
உள்ளாது அைமந்ேதா
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.118-24
உள் இல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உள்_உள் உவந்ேத $கலி.118-25
அகன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விளக்கும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பல் கதி
வாயாகப் $கலி.119-01
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நுங்கியது ேபாலப் படு சுட கல் ேசர $கலி.119-02
இகல் மிகு ேநமியான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபால இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இவர
$கலி.119-03
நிலவுக் காண்பது ேபால அணி மதி ஏ தர $கலி.119-04
கண் பாயல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால்
கைணக் கால மல கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.119-05
தம் புகழ் ேகட்டா ேபால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சாய்த்து மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.119-06

முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெகாள்பைவ ேபால முைக அவிழ்பு
புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.119-07
சிறு ெவதி ங் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேபாலச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி ந்து
இம்ெமன $கலி.119-08
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) தம் பா ப்பு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கறைவ தம்
பதிவயின் $கலி.119-09
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அம விருப்ெபாடு மன்று நிைற புகுதர $கலி.119-10
அந்தி அந்தண _ெப.(அந்தண _ெப.) எதி ெகாள அய ந்து $கலி.119-12
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தச் ெசவ்_அழல்
ெதாடங்க_குைற.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தைத $கலி.119-13
வால் இைழ மகளி _ெப.) உயி ெபாதி அவிழ்க்கும் $கலி.119-14
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அறியா _வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .பன்.) $கலி.119-15
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) என்மனா மயங்கிேயாேர $கலி.119-16
அருள் த ந்த_ெப.எச்.(த _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியான் அறன்
ேநாக்கான் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி .ம.+அன்_பட .ஒரு.) $கலி.120-01
ெவருவுற உய்த்தவன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபால் ைபபய $கலி.120-02
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தூ பு புலம்பு ஊர கைன சுட கல் ேசர $கலி.120-03
உரவுத் தைக மழுங்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடும்ைபயால் ஒருவைன
$கலி.120-04
இரப்பவன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபால் புல்ெலன்று புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
மாறிக் $கலி.120-05
கரப்பவன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபால் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைல
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.120-06

ேதாற்றம் சால் ெசக்கருள் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதி எயிறாக $கலி.120-07
நால் திைசயும் நடுக்குறூஉம் மடங்கல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கலி.120-08
கூற்று நக்கது ேபாலும் உட்குவரு கடு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.120-09
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றவ துைண
தாராப் ெபாழுதின்கண் $கலி.120-10
ெவள்ள மான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேநாக்கிக் கைண ெதாடுக்கும் ெகாடியான்
ேபால் $கலி.120-11
அல்லற்பட்டு இருந்தாைர அய ப்பிய வந்தாேயா $கலி.120-12
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல்
காதல _ெப.(காதல _ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளா இடன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.12013
ேபா ெதாைலந்து இருந்தாைரப் பாடு எள்ளி நகுவா ேபால் $கலி.120-14
ஆ அஞ உற்றாைர அணங்கிய வந்தாேயா $கலி.120-15
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) கந்து
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சான்றவ கைளதாராப்
ெபாழுதின்கண் $கலி.120-16
ெவந்தது ஓ புண்ணின்கண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுைழப்பான் ேபால்
$கலி.120-17
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழப்பாைரக் கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்தாேயா $கலி.120-18
என ஆங்கு $கலி.120-19
இடன் இன்று அைலத்தரும் இன்னா ெசய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.120-20

துனி ெகாள் துய தரக் காதல _ெப.(காதல _ெப.) துைனதர $கலி.120-21
ெமல்லியான் பருவத்து ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும் பைக $கலி.120-22
ஒல்ெலன நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருவாது காத்து
ஆற்றும் $கலி.120-23
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைற
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகட்டாங்கு $கலி.120-24
இல்லாகின்றால் இருளகத்து ஒளித்ேத $கலி.120-25
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட கல் ேசர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைகயது $கலி.121-01
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவத்துத் திைர நக்கா
எழுதரூஉம் $கலி.121-02
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி மதியத்து அணி நிலா நிைறத்தர $கலி.121-03
புள்ளினம் இைர மாந்திப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ேசர ஒலி ஆன்று $கலி.121-04
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
கூம்பிய_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மருள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி $கலி.121-05
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) புக்கது ேபாலும் பரப்பு ந த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேச ப்ப $கலி.121-06
தாங்கருங் காமத்ைதத் தணந்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
மாற $கலி.121-07
தூங்கு ந இமிழ் திைர துைணயாகி ஒலிக்குேம $கலி.121-08
உைறெயாடு ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது
ேபால் ஒய்ெயன $கலி.121-09
நிைற ஆனாது இழிதரூஉம் ந நந்து கண்ணாட்கு $கலி.121-10

வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாற
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியாட்கு
$கலி.121-11
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துைணயாகி அைசவளி அைலக்குேம $கலி.121-12
கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உதி ந்து_வி.எச்.(உதி _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக ஊழ்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வ 
$கலி.121-13
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேசாரும் குைல ேபால இைற நவு வைளயாட்கு $கலி.12114
இன் துைண ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நப்ப இரவினுள் துைணயாகி $கலி.121-15
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயாஅம் தனிக்
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) உசாவுேம $கலி.121-16
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) விளக்கத்தான்
ஒளி சாம்பும் $கலி.121-17
நண்பகல் மதியம் ேபால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சாய்ந்த அணியாட்கு $கலி.121-18
என ஆங்கு $கலி.121-19
எறி திைர தந்திட இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இன் துைற $கலி.121-20
மறி திைர வருந்தாமல் ெகாண்டாங்கு ெநறி தாழ்ந்து $கலி.121-21
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) $கலி.121-22
பாய் பrக் கடுந் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத கைளயிேனா இடேன $கலி.12123
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆயமும் அன்ைனயும் அறிவுற $கலி.122-01

ேபாது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் புகழ் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இழப்ப
$கலி.122-02
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளாது துறந்தா மாட்டு ஏது இன்றி $கலி.122-03
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) துனித்தைன துன்னா
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம ந்தைன $கலி.122-04
பலவும் நூறு அடுக்கிைன இைனபு ஏங்கி அழுதைன $கலி.122-05
அலவைல உைடைய என்றி ேதாழ $கலி.122-06
ேகள் இனி $கலி.122-07
மாண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மாத _ெப.(மாத _ெப.) மகளிேராடு அைமந்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.122-08
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிேவன்மன் அறியினும்
$கலி.122-09
ேபணி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) சிறிது அளித்தக்கால் என்
$கலி.122-10
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெநகிழ்தலும் காண்பல்
$கலி.122-11
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உறழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மகளிேராடு அைமந்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.122-12
ெதருளும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிேவன்மன் அறியினும்
$கலி.122-13
அருளி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) சிறிது அளித்தக்கால் என்
$கலி.122-14

மருளி ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) மகிழ்தலும் காண்பல் $கலி.122-15
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இைழ மாத _ெப.(மாத _ெப.) மகளிேராடு அைமந்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.122-16
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட .ஒரு.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிேவன்மன் அறியினும்
$கலி.122-17
புல்லி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) சிறிது அளித்தக்கால் என்
$கலி.122-18
அல்லல் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) மடங்கலும் காண்பல் $கலி.122-19
அதனால் $கலி.122-20
யாம நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) துயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்த $கலி.122-21
காம ேநாயின் கழ இய ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கலி.122-22
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவ பால் பட்டதாயின் $கலி.122-23
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உயி வாழ்தேலா நைக
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உைடத்ேத $கலி.122-24
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மல சிைன மிைசெதாறும் $கலி.123-01
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ க்கும் குரலிேனாடு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) இையபு ஊத $கலி.123-02
ஒருங்குடன் இம்ெமன இமி தலின் பாடேலாடு $கலி.123-03
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மரபின் மால் யாழ்
ேகளாக் கிடந்தான் ேபால் $கலி.123-04
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துயில்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $கலி.123-05
காணாைம இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைகயற்ற கங்குலான்
$கலி.123-06
மாணா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான்கண் ெசன்றாய் மற்று அவைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.123-07
காணவும் ெபற்றாேயா காணாேயா மட ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$கலி.123-08
ெகால் ஏற்றுச் சுறவினம் கடி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.123-09
அல்லல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான்கண் ெசன்றாய் மற்று அவைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.123-10
புல்லவும் ெபற்றாேயா புல்லாேயா மட ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$கலி.123-11
ெவறி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்ளினம் வதி
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச -வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதினான் $கலி.12312
ெசறி வைள ெநகிழ்த்தான்கண் ெசன்றாய் மற்று அவைன
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.123-13
அறியவும் ெபற்றாேயா அறியாேயா மட ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$கலி.123-14
என ஆங்கு $கலி.123-15
எல்ைலயும் இரவும் துயில் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பல் ஊழ் $கலி.123-16

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட அவல ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான்கண்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.123-17
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ேபால் தடுமாறி
$கலி.123-18
வருந்திைன அளிய என் மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $கலி.123-19
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அடித் தாய முதல்வற்கு
முது முைறப் $கலி.124-01
பால் அன்ன ேமனியான் அணி ெபறத்
ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.124-02
நல_ெப.அ.(நலம்_ெப.) ந உைட ேபால தைக
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர $கலி.124-03
வால் எக்க வாய் சூழும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ந த்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச ப்ப $கலி.124-04
ஊ அல எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்ற உள்ளாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறத்தலின் $கலி.124-05
கூரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) என்ைனயும்
மைறத்தாள்மன் $கலி.124-06
காrைக ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கவின் வாடக் கலுழ்பு ஆங்ேக $கலி.124-07
பீ அல அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அல்லாக்கால் $கலி.124-08
இைணபு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ அல தூற்ற எய்யாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறத்தலின் $கலி.124-09

புைண இல்லா எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) என்ைனயும் மைறத்தாள்மன்
$கலி.124-10
துைணயாருள் தைக ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி $கலி.124-11
அணி வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அல்லாக்கால்
$கலி.124-12
இன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ அல தூற்ற எய்யாய்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறத்தலின் $கலி.124-13
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) என்ைனயும் மைறத்தாள்மன் $கலி.124-14
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
நுதி ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி $கலி.124-15
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந உகக் கலுழும்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண் அல்லாக்கால்
$கலி.124-16
அதனால் $கலி.124-17
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல்லாய் ேபால ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெதய்வத்தின்
ெதளித்தக்கால் $கலி.124-18
அrது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபய தர $கலி.124-19
புr உைளக் கலிமான் ேத கடவுபு $கலி.124-20
விr தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா _ெப.(தா _ெப.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மா ப
விைரக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசலேவ $கலி.124-21

கண்டவ _வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ _பட .பன்.)
இல் என உலகத்துள் உணராதா $கலி.125-01
தங்காது_எதி .ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) தைகவு
இன்றித் தாம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைனகளுள் $கலி.125-02
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடியைவ மைறப்பினும் அறிபவ $கலி.125-03
ெநஞ்சத்துக் குறுகிய கr இல்ைல ஆகலின் $கலி.125-04
வண் பr நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வய மான்
ெசல்வ $கலி.125-05
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அைத அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால்
$கலி.125-06
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இைல என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழறுவல் ஐய ேகள் $கலி.12507
மகிழ் ெசய் ேதெமாழித் ெதாய்யில் சூழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கலி.125-08
முகிழ் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முள்கிய ெதாட பு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) உண்கண் $கலி.125-09
அவிழ் பனி உைறப்பவும் நல்காது விடுவாய் $கலி.125-10
இமிழ் திைரக் ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெகாடிையகாண்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.125-11
இலங்கு ஏ எல் வைள ஏ தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
ைதஇ_வி.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.125-12
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிய
ெதாட பு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) சாஅய்ப் $கலி.125-13

புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புல்லாது விடுவாய் $கலி.125-14
இலங்கு ந ச் ேச ப்ப ெகாடிையகாண் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.125-15
இன் மணிச் சிலம்பின் சில் ெமாழி ஐம்பால் $கலி.125-16
பின்ெனாடு ெகழ இய தட அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $கலி.125-17
நுண் வr வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாராது விடுவாய்
$கலி.125-18
தண்ணந் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தகாஅய்காண்
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.125-19
என ஆங்கு $கலி.125-20
அைனயள் என்று அளிமதி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்று $கலி.125-21
இைற வைர நில்லா வைளயள்_குறி.வி.மு.(வளல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
இவட்கு இனிப் $கலி.125-22
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ சுட நுதற் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) $கலி.125-23
மைறயச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
மணந்தைன_வி.மு.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
விடிேன $கலி.125-24
ெபான் மைல சுட ேசர புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.126-01
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைலந்து உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தைக மதி ஏ தர $கலி.126-02
ெசக்க ெகாள் ெபாழுதினான் ஒலி நவி இன நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $கலி.126-03
முக்ேகால் ெகாள் அந்தண _ெப.(அந்தண _ெப.) முது ெமாழி நிைனவா ேபால்
$கலி.126-04

எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) ேமல் இைறெகாள்ளும் இலங்கு ந த்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச ப்ப $கலி.126-05
அணிச் சிைற இனக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ஒலிக்குங்கால்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத $கலி.126-06
மணிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
மதிக்கும்மன் மதித்தாங்ேக $கலி.126-07
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்பக் கண்டு அைவ கானற் $கலி.126-08
புள்_ெப.(புள்_ெப.) என உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பின் புலம்பு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனயுேம $கலி.126-09
ந நவிக் கஞன்ற பூக் கமழுங்கால் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கலி.126-10
தா _ெப.(தா _ெப.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) என
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) மதிக்கும்மன் மதித்தாங்ேக
$கலி.126-11
அல பதத்து அைசவளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்க
கழி பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.126-12
மல என உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் மம்ம
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயுேம $கலி.12613
நள் நக நிைற ஆற்றாள் நிைனயுநள் வதிந்தக்கால் $கலி.126-14
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமலாய் என நின்ைன மதிக்கும்மன் மதித்தாங்ேக
$கலி.126-15
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) எனப் புல்லுங்கால் காணாளாய் கண்டது $கலி.126-16
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) என
உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் ைகயற்று
கலங்குேம $கலி.126-17

என ஆங்கு $கலி.126-18
பல நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயும் ைபதல்
ெநஞ்சின் $கலி.126-19
அலமரல் ேநாயுள் உழக்கும் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.126-20
மதி மருள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.126-21
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஏ தர பூண்க
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதேர $கலி.126-22
ெதr இண ஞாழலும் ேதம் கமழ் புன்ைனயும் $கலி.127-01
புr அவிழ் பூவின ைகைதயும் ெசருந்தியும் $கலி.127-02
வr ஞZமிறு இமி ந்து ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) இையபு ஊத $கலி.127-03
ெசரு மிகு ேநமியான் தா _ெப.(தா _ெப.) ேபால ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கலி.127-04
வr மணல்வாய் சூழும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ந த்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச ப்ப $கலி.127-05
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி வைளஇய குன்று ேபால் வால்
எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) $கலி.127-06
நடுங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தர_குைற.எச்.(த _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி வாய்த்தாள் என்பேதா $கலி.127-07
கடும் பனி அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) இகு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஏ கண் பனி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.127-08
இடும்ைபேயாடு இைனபு ஏங்க இவைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறந்தைத
$கலி.127-09
குறி இன்றிப் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கடுந்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத வரு பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கண்டு $கலி.127-10

எறி திைர இமிழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) எதி ெகாண்டாள் என்பேதா $கலி.12711
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அஞ
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி ஆய்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வறிதாக $கலி.127-12
ெசறி வைள ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஊர இவைள ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
துறந்தைத $கலி.127-13
காண் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இயன்ற
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவின் ெபறு பனித் துைற $கலி.127-14
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
குறி வாய்த்தாள் என்பேதா $கலி.127-15
ேவய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விளங்குஇைழ ெபாைற ஆற்றாள் $கலி.127-16
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்பு ஊர இவைள
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துறந்தைத $கலி.127-17
அதனால் $கலி.127-18
இைற வைள ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எவ்வ
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
தர_குைற.எச்.(த _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.127-19
உரவுக் கதி ெதறும் என ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) திைர விைரபு
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.127-20
கைர அமல் அடும்பு அளித்தாஅங்கு $கலி.127-21
உரவு ந ச் ேச ப்ப அருளிைன அளிேம $கலி.127-22
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளாதவ ேபால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.128-01

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) தூக்க வணங்கிய தாைழ $கலி.128-02
ஆடு ேகாட்டு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைச
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $கலி.128-03
நளி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துய
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.128-04
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது
நரலும்_ெப.எச்.(நரல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.128-05
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ேச ப்பைனக் கண்டாய் ேபால $கலி.128-06
புதுவது கவினிைன என்றியாயின் $கலி.128-07
நனவின் வாரா நயனிலாளைனக் $கலி.128-08
கனவில் கண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்தது ேகள் இனி $கலி.128-09
அலந்தாங்கு அைமயெலன் என்றாைனப் பற்றி என் $கலி.128-10
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தாராேயா என ெதாடுப்ேபன் ேபாலவும் $கலி.128-11
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக என் கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.128-12
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் ேபாலவும் $கலி.128-13
முைலயிைடத் துயிலும் மறந்தத்ேதாய் என $கலி.128-14
நிைல அழி ெநஞ்சத்ேதன் அழுேவன் ேபாலவும் $கலி.128-15
வைல_ெப.(வைல_ெப.) உறு மயிலின் வருந்திைன ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
என $கலி.128-16
தைலயுற முன் அடிப் பணிவான் ேபாலவும் $கலி.128-17
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலா இைறஞ்சி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.128-18

ஊைதஅம் ேச ப்பைன அைலப்ேபன் ேபாலவும் $கலி.128-19
யாது என் பிைழப்பு என நடுங்கி ஆங்ேக $கலி.128-20
ேபைதையப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எனத் ெதளிப்பான் ேபாலவும் $கலி.128-21
ஆங்கு $கலி.128-22
கனவினால் கண்ேடன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) காண் தகக் $கலி.128-23
கனவின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ேச ப்பன்_ெப.(ேச ப்பன்_ெப.) $கலி.128-24
நனவின் வருதலும் உண்டு என $கலி.128-25
அைன வைர நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட .ஒரு.) என்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உயிேர $கலி.128-26
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தடுமாறி ெதாகல்
ேவண்டும் பருவத்தால் $கலி.129-01
பல் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உயி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
பைடத்தான்கண் ெபய ப்பான் ேபால் $கலி.129-02
எல் உறு ெதறு கதி மடங்கி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கதி மாய $கலி.129-03
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அற ெநறி நிறஇ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்ட
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) பின் $கலி.129-04
அல்லது மைலந்திருந்து அற ெநறி நிறுக்கல்லா $கலி.129-05
ெமல்லியான் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ேபால் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $கலி.129-06
எல்ைலக்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆய இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) கூ
மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.129-07
பாய் திைரப் பாடு ஓவாப் பரப்பு ந ப் பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கலி.129-08

தூ அறத் துறந்தனன் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $கலி.129-09
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உழப்பா கண் இமிழ்திேயா எம் ேபாலக் $கலி.129-10
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்றாைர உைடையேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.129-11
மன்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேச அன்றில் $கலி.129-12
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அைற ெகான்றன அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
எனக் கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.129-13
என் துய
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
நரறிேயா எம் ேபால $கலி.129-14
இன் துைணப் பிrந்தாைர உைடையேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.129-15
பனி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சூழ்தர ைபதல் அம் சிறு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$கலி.129-16
இனி வrன் உயரும்மன் பழி எனக்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.129-17
தனியவ இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) கண்டு இைனதிேயா எம் ேபால
$கலி.129-18
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்றாைர உைடையேயா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.129-19
என ஆங்கு $கலி.129-20
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
ேமற்பட $கலி.129-21

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபதுறுதல் கைளமதி
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.129-22
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) த த்த திறன் அறி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$கலி.129-23
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைறேகாடலின் ெகாடிேத யாழ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.129-24
அருந்திேயா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக விடிேன $கலி.129-25
நயனும் வாய்ைமயும் நன்ன நடுவும் $கலி.130-01
இவனின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) என
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.130-02
புைர தவ நாடி ெபாய் தபுத்து இனிது ஆண்ட $கலி.130-03
அைரசேனாடு உடன் மாய்ந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊழிச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபால் $கலி.130-04
நிைர கதி க் கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) பாெடாடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.130-05
கல்லாது முதி ந்தவன் கண் இல்லா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபால்
$கலி.130-06
பல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரத்தரூஉம் புலம்பு ெகாள் மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-07
இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-08
ஐய அவி அழல் எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அேரா என்
$கலி.130-09

ைகயறு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கனன்று த
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.130-10
இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-11
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மா மல
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அேரா என் $கலி.130-12
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அழிெவாடு
கூம்பும்_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.130-13
இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-14
ேகாவல _ெப.(ேகாவல _ெப.) தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அேரா என் $கலி.130-15
பூ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயும் $கலி.130-16
என ஆங்கு $கலி.130-17
படு சுட மாைலெயாடு ைபதல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழப்பாைள $கலி.130-18
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் ெசங்ேகாலான் வியன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கலி.130-19
விடுவழி விடுவழிச் ெசன்றாங்கு அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
$கலி.130-20
ெதாடுவழித் ெதாடுவழி நங்கின்றால் பசப்ேப $கலி.130-21
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ந ேநாக்கித்
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $கலி.131-01
திருந்திைழ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணந்தவன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.131-02
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய நக்குேவன் ேபால்மன் ெபாருந்துபு $கலி.131-03

பூக் கவின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் சால்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் $கலி.131-04
ேநாக்குங்கால் ேநாக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.131-05
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இகல் மாற
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சின மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
$கலி.131-06
எறி சுறா வான்_ெப.(வான்_ெப.) மருப்புக் ேகாத்து ெநறி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.131-07
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நா ப்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாத்து ைக உள வின்
$கலி.131-08
யாழ் இைச ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி ந்து
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.131-09
தாழாது
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தட மல த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாைழ $கலி.131-10
வழ்
 ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) தூங்கப் ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கலி.131-11
மாைழ மட மான் பிைண இயல் ெவன்றாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $கலி.131-12
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இகுப்ப நடு ஊங்காய் தட
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.131-13
நத்தான் திறங்கள் பக ந்து_வி.எச்.(பக _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.13114

நாணினெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாணினெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$கலி.131-15
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எலாம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நாணின என்பைவ $கலி.131-16
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலா
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) ேமல் $கலி.131-17
ஆனாப் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) அைள புகூஉம் $கலி.131-18
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கமழ் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) வ ஏய்ப்ப

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என் $கலி.131-19
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சிைதத்தான் துைற $கலி.131-20
மாr_ெப.(மாr.) வழ்
 இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மைதஇய ேநாக்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் $கலி.131-21
தாழ் நர முத்தின் தைக
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
முறுவலாய் $கலி.131-22
ேதயா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கிளந்து
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பாடும் $கலி.131-23
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) சீ ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பாடித்ைத $கலி.131-24
பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட .பன்.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட .பன்.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.131-25
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எலாம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
பா த்து_வி.எச்.(பா _வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட .பன்.) என்பைவ
$கலி.131-26
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைண இல்லாள் வருந்தினாள்ெகால் என $கலி.131-27
இன் துைண அன்றில் இரவின் அகவாேவ $கலி.131-28
அன்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஈ த்த கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அணி
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் $கலி.131-29
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெஞகிழ்த்தான் துைற
$கலி.131-30
கைர கவ ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழி கண் கவ புள்ளினம் $கலி.13131
திைர உறப் ெபான்றிய புலவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அல்லைத $கலி.131-32
இைர உயி ெசகுத்து உண்ணாத் துைறவைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
பாடும் $கலி.131-33
அைச வரல் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) சீ
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பாடித்ைத $கலி.131-34
அருளினெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அருளினெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.131-35
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எலாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அருளின என்பைவ
$கலி.131-36
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) காவி
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.131-37
பிணங்கு இரு ேமாட்ட திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.131-38
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ஐம்பாலா ஊடைல ஆங்ேக $கலி.131-39

வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண ப்பான் துைற
$கலி.131-40
என நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கலி.131-41
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட .ஒரு.)
நடிய_ெப.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.131-42
வால் ந க் கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ந ச்
ேச ப்பைன $கலி.131-43
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
உண ந்து_வி.எச்.(உண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.131-44
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.131-45
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஊக்கினன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊசைல
வந்ேத $கலி.131-46
உரவு ந த் திைர ெபார ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எக்க ேமல் $கலி.132-01
விரவுப் பல் உருவின வழ்
 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) துைணயாக $கலி.132-02
இைர ேத ந்து_வி.எச்.(ேத _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு அசாவிடூஉம்
புள்ளினம் இைற ெகாள $கலி.132-03
முைரசு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஆள்பவ முரணிேயா முரண் தப $கலி.13204
நிைர களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இைட பட ெநறி
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக ேபால் $கலி.132-05

சிைதவு இன்றிச் ெசன்றுழிச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைன வாய்த்து $கலி.132-06
துைறய கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) வாய் சூழும் துணி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச ப்ப $கலி.132-07
புன்ைனய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புண ந்தைன
இருந்தக்கால் $கலி.132-08
நன்னுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அன்ேறா $கலி.132-09
பாயின பசைலயால் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட ேபான்றாள்
$கலி.132-10
மாவின தளி ேபாலும் மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இழந்தைத $கலி.132-11
பல் மல நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பழி இன்றிப்
புண ந்தக்கால் $கலி.132-12
சின்ெமாழி ெதளி எனத் ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அன்ேறா $கலி.132-13
வாடுபு வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) ஓடி வயக்கு உறா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேபான்றாள் $கலி.132-14
நடு இைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிைர வைள ெநகிழ்ந்தைத $கலி.132-15
அடும்பு இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) அணி எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) ஆடி
ந. மணந்தக்கால் $கலி.132-16
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குழாய் ெதளி எனக் ெகாண்டதன் ெகாைள
அன்ேறா $கலி.132-17
ெபாைற ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுசுப்பினால்
பூ வந்த

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபான்றாள் $கலி.132-18

மைற பிற _ெப.(பிற _ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) மாணா
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்தைத $கலி.132-19
என ஆங்கு $கலி.132-20
வழிபட்ட ெதய்வம்தான் வலி எனச் சா ந்தா கண் $கலி.132-21
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ைகம்மிக அணங்குஆகியது ேபால $கலி.132-22
பழி பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல தூற்ற என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.132-23
அழி பட அைலப்ப அகறேலா ெகாடிேத $கலி.132-24
மா மல முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) தில்ைலேயாடு ஒருங்கு உடன்
$கலி.133-01
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க ேமல் $கலி.133-02
சீ மிகு சிறப்பிேனான் மரமுதல் ைக ேச த்த $கலி.133-03
ந மலி கரகம் ேபால் பழம் தூங்கு முடத் தாைழப் $கலி.133-04
பூ மல ந்தைவ ேபால புள்_ெப.(புள்_ெப.)
அல்கும்_ெப.எச்.(அல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் $கலி.133-05
ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலந்தவ க்கு உதவுதல் $கலி.133-06
ேபாற்றுதல் என்பது புண ந்தாைரப் பிrயாைம $கலி.133-07
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எனப்படுவது பாடு
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுதல் $கலி.133-08
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனப்படுவது தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள ெசறாஅைம
$கலி.133-09

அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனப்படுவது ேபைதயா ெசால் ேநான்றல் $கலி.133-10
ெசறிவு எனப்படுவது கூறியது மறாஅைம $கலி.133-11
நிைற எனப்படுவது மைற பிற _ெப.(பிற _ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.133-12
முைற எனப்படுவது கண்ேணாடாது உயி
ெவௗவல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.133-13
ெபாைற எனப்படுவது ேபாற்றாைரப் ெபாறுத்தல் $கலி.133-14
ஆங்கு அைத அறிந்தனி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.133-15
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு
துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்க_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.133-16
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) பால் உண்பவ ெகாள் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) வைரதல்
$கலி.133-17
நின்தைல வருந்தியாள் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $கலி.133-18
ெசன்றைன கைளேமா பூண்க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதேர $கலி.133-19
மல்லைர மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) சாய்த்த மல த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தா _ெப.(தா _ெப.) அகலத்ேதான் $கலி.134-01
ஒல்லாதா உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் $கலி.134-02
ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அணி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அழுத்திய ஆழி
ேபால் $கலி.134-03
கல் ேச பு ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கதி வாங்கி மைறதலின் $கலி.134-04
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலித்து ஆங்ேக இரவுக்
காண்பது ேபால $கலி.134-05
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓத ந வங்குபு

கைர ேசர
$கலி.134-06

ேபாஒய வண்டினால் புல்ெலன்ற துைறயவாய் $கலி.134-07
பாயல் ெகாள்பைவ ேபால கய மல வாய்
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.134-08
ஒருநிைலேய நடுக்குற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலெகலாம் அச்சுற
$கலி.134-09
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபய ப்பு அன்ன எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கூ
மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.134-10
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தவ க் காணாைம
நிைனத்தலின் $கலி.134-11
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்ேக $கலி.134-12
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெகாள் ெநஞ்சிேனன் கலுழ் தர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.134-13
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ெமய்க் ெகாண்டது ேபாலும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எவன்ெகாேலா $கலி.134-14
நடுங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தவ நல்காைம நிைனத்தலின் $கலி.134-15
கடும் பனி ைகம்மிக ைகயாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்ேக $கலி.134-16
நடுங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.134-17
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இகுவன ேபாலும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எவன்ெகாேலா
$கலி.134-18
ைவயின நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டா
வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) நிைனத்தலின்
$கலி.134-19
ைகயறு ெநஞ்சிேனன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்ேக $கலி.134-20

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெகாள் ெநஞ்ெசாடு மயக்கத்தால் மரன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.134-21
எவ்வத்தால் இயன்ற ேபால் இைல கூம்பல் எவன் ெகாேலா $கலி.134-22
என ஆங்கு $கலி.134-23
கைர காணாப் ெபௗவத்து_ெப.(ெபௗவம்_ெப.+அத்து_சாr.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
சிைதந்து ஆழ்பவன் $கலி.134-24
திைர தரப் புைண ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தது_ெப.(தது_ெப.) இன்றி உய்ந்தாங்கு $கலி.134-25
விைரவன காதல _ெப.(காதல _ெப.) புகுதர $கலி.134-26
நிைர ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நங்கின்றால் விைரந்ேத
$கலி.134-27
துைண புண ந்து_வி.எச்.(புண _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதரும் தூ
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) $கலி.135-01
இைண திரள் மருப்பாக எறி வளி_ெப.(வளி_ெப.) பாகனா $கலி.135-02
அயில் திணி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதவு
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடத்து அணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.135-03
எயில் இடு களிேற ேபால் இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்ைடப் $கலி.135-04
பயில்திைர நடு நன்னாள் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறூஉம் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் $கலி.135-05
கடி மல ப் புன்ைனக் கீ ழ்க் காrைக ேதாற்றாைளத் $கலி.135-06
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளளாத்
துறப்பாயால் மற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.135-07
குடிைமக்கண் ெபrயது ஓ குற்றமாய்க் கிடவாேதா $கலி.135-08

ஆய் மல ப் புன்ைனக் கீ ழ் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேதாற்றாைள $கலி.135-09
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மலி நிைலயளாத் துறப்பாயால் மற்று
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.135-10
வாய்ைமக்கண் ெபrயது ஓ வஞ்சமாய்க் கிடவாேதா $கலி.135-11
திகழ் மல ப் புன்ைனக் கீ ழ்த் திரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேதாற்றாைள $கலி.13512
இகழ் மல க் கண்ணளாத் துறப்பாயால் மற்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கலி.135-13
புகழ்ைமக்கண் ெபrயது ஓ புகராகிக் கிடவாேதா $கலி.135-14
என ஆங்கு $கலி.135-15
ெசால்லக் ேகட்டைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வல்ேல $கலி.13516
அணி கிள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர அைலக்கும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.13517
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாெராடு துயல்வர $கலி.13518
உயங்கினள் உயி க்கும் என் ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$கலி.135-19
இயங்கு ஒலி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத
கடவுமதி விைரந்ேத $கலி.135-20
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) திமில் எறிதிைர ஈண்டி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்தக்கால் $கலி.136-01
உவறு ந உய எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஆடு அைள
வr $கலி.136-02
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) இல் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழகத்துத் தவிராது
வட்டிப்ப $கலி.136-03

கவறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வடு
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) காமரு
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கடற் ேச ப்ப $கலி.136-04
முத்து உறழ் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க _ெப.(எக்க _ெப.) அளித்தக்கால்
முன் ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $கலி.136-05
பத்து உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெபற்றவன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேபால
நந்தியாள் $கலி.136-06
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நங்க_குைற.எச்.(நங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணி
வாடி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $கலி.136-07
வித்தத்தால் ேதாற்றான் ேபால் ெவய் துய உழப்பேவா $கலி.136-08
முடத் தாைழ முடுக்கருள் அளித்தக்கால் வித்தாயம் $கலி.136-09
இைடத் தங்கக் கண்டவன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேபால நந்தியாள் $கலி.136-10
ெகாைடத் தக்காய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெநறி அல்லாக் கதி ஓடி $கலி.136-11
உைடப் ெபாதி இழந்தான் ேபால் உறு துய உழப்பேவா $கலி.136-12
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ தாழ்

புன்ைனக் கீ ழ்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
அளித்தக்கால் $கலி.136-13
மறுவித்தம் இட்டவன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேபால நந்தியாள் $கலி.136-14
அறிவித்து ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) நங்கக் கருதியாய்க்கு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கலி.136-15
சிறுவித்தம் இட்டான் ேபால் ெசறிதுய உழப்பேவா $கலி.136-16
ஆங்கு $கலி.136-17

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) தூற்றும் ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) அஞ்சாய்
$கலி.136-18
தண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ இப் $கலி.136-19
பாண்டியம் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட .ஒரு.)
ெபாருளினும் $கலி.136-20
ஈண்டுக இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ஏறுக ேதேர $கலி.136-21
அrேத ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நிறுப்பாம் என்று
உண தல் $கலி.137-01
ெபrேத காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என் உயி தவச் சிறிேத $கலி.137-02
பலேவ யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ைபயுளும் உைடய $கலி.137-03
சிலேவ நம்ேமாடு உசாவும் அன்றில் $கலி.137-04
அழல் அவி வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இைழ ஒலிப்ப உலமந்து $கலி.137-05
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி ேசக்ைகயின் $கலி.137-06
அழல் ஆகின்று அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நக்கதன் பயேன $கலி.13707
ெமல்லிய ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ைபயுள் கூர தம் $கலி.137-08
ெசால்லினான் எய்தைம அல்லது அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கலி.137-09
வல்லவன் ைதஇய_ெப.எச்.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாக்கு அைம
கடு விைச $கலி.137-10
வில்லினான் எய்தேலா இல மன் ஆயிைழ $கலி.137-11

வில்லினும் கடிது அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) ெசால்லினுள்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கலி.137-12
நைக முதலாக நட்பினுள் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கலி.137-13
தைகைமயின் நலிதல் அல்லது அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கலி.137-14
வைகைமயின் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முரண் முதலாக $கலி.137-15
பைகைமயின் நலிதேலா இல மன் ஆயிைழ $கலி.137-16
பைகைமயின் கடிது அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) தைகைமயின்
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கலி.137-17
நயேலன் என்று என்ைன அன்பினால்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $கலி.137-18
சாயலின் சுடுதல்_ெதா.ெப.(சுடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அல்லது
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) நம்ைமப் $கலி.137-19
பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தபு_வி.(தபு_வி.) ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுட த் $கலி.137-20
தயினால் சுடுதேலா இல மன் ஆயிைழ $கலி.137-21
தயினும் கடிது அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) சாயலின் கனலும்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.137-22
ஆங்கு $கலி.137-23
அன்ன காதலராக அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கலி.137-24

இன் உயி ேப த்தரும மருத்துவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கலி.137-25
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆவதுெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
எைனயதூஉம் $கலி.137-26
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.137-27
நங்கrது உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அன்று
அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) உறஇய ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.)
$கலி.137-28
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இகுதரு கடாத்தால் $கலி.138-01
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மாறித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவத்த ேதாட்டி ைக
நிமி ந்தாங்கு $கலி.138-02
அறிவும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடக்கமும் நாெணாடு
$கலி.138-03
வறிதாக பிற _ெப.(பிற _ெப.) என்ைன நகுபவும் நகுபு உடன் $கலி.138-04
மின் அவி நுடக்கமும் கனவும் ேபால் ெமய் காட்டி $கலி.138-05
என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என்ேனாடு நில்லாைம
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெவௗவி $கலி.138-06
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கரந்தாைளத் தைலப்படும் ஆறு
எவன்ெகாேலா $கலி.138-07
மணிப் பீலி சூட்டிய நூெலாடு மற்ைற $கலி.138-08
அணிப் பூைள ஆவிைர எருக்ெகாடு
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாத்து $கலி.138-09
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஊ மறுகின்கண் இவட் பாடும் இஃது ஒத்தன்
$கலி.138-10

எல்lரும் ேகட்டீமின் என்று $கலி.138-11
படரும்_ெப.எச்.(பட _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைன_ெப.(பைன_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாவும் சுட இைழ $கலி.138-12
நல்கியாள் நல்கியைவ $கலி.138-13
ெபாைற என் வைரத்து அன்றி பூநுதல் ஈத்த $கலி.138-14
நிைற அழி காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைற
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.138-15
உப்பு இயல் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) உைற உற்றது ேபால $கலி.138-16
உக்குவிடும் என் உயி $கலி.138-17
பூைள ெபால மல ஆவிைர ேவய்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.138-18
ேதாளாள் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈத்த பூ $கலி.138-19
உrது என் வைரத்து அன்றி ஒள்ளிைழ
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.138-20
பrசு அழி ைபதல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மூழ்கி எr
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.138-21
ெநய்யுள் ெமழுகின் நிைலயாது ைப பயத் $கலி.138-22
ேதயும் அளித்து என் உயி $கலி.138-23
இைளயாரும் ஏதிலவரும் உைளய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.138-24
உற்றது உசாவும் துைண $கலி.138-25
என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பாடக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.138-26
அன்புறு கிளவியாள் அருளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்தலின் $கலி.138-27

துன்பத்தில் துைணயாய மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) இனி
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.138-28
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்புற்று $கலி.138-29
அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேதாற்றத்து
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயன்ேறா தம் $கலி.138-30
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இனிது ெபற்றாங்ேக $கலி.138-31
சான்றவி வாழிேயா சான்றவி என்றும் $கலி.139-01
பிற _ெப.(பிற _ெப.) ேநாயும் தம் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேபால்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறன்
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கலி.139-02
சான்றவ க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆனால்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.139-03
சான்ற உமக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறிவுறுப்ேபன் மான்ற $கலி.139-04
துளி இைட மின்னுப் ேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $கலி.139-05
ஒளிேயாடு உரு என்ைனக் காட்டி அளியள் என் $கலி.139-06
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஆறு
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட .ஒரு.) அதற்ெகாண்டும்
துஞ்ேசன் $கலி.139-07
அணி அலங்கு ஆவிைரப் பூேவாடு எருக்கின் $கலி.139-08
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) அம் கண்ணி மிைலந்து மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.139-09

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் எவ்வ
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.139-10
தாங்குதல் ேதற்றா_எதி .ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடும்ைபக்கு உயி ப்பாக $கலி.139-11
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

இைழ மாத _ெப.(மாத _ெப.)
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நங்காது $கலி.13912
பாடுேவன் பாய் மா நிறுத்து $கலி.139-13
யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) எல்ைலயும் எவ்வத்
திைர அைலப்ப $கலி.139-14
மா ேமேலன் என்று மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) புைணயா நந்துேவன் $கலி.139-15
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி மாத _ெப.(மாத _ெப.) உறாஅது உறஇய $கலி.13916
காமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகப்பட்டு $கலி.139-17
உய்யா அரு ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உயவாகும்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) $கலி.139-18
உறஇயாள் ஈத்த இம் மா $கலி.139-19
காணுந எள்ளக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
$கலி.139-20
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் அழித்தரும்
$கலி.139-21
மாண் இைழ மாதராள் ஏஎ என காமனது $கலி.139-22

ஆைணயால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட $கலி.13923
காமக் கடும் பைகயின் ேதான்றிேனற்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) $கலி.139-24
எழிநுதல் ஈத்த இம் மா $கலி.139-25
அைக எr ஆனாது என் ஆ உயி
எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.139-26
வைகயினால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) சுடுதரும் மன்ேனா $கலி.139-27
முைக ஏ இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இன் நைக மாத _ெப.(மாத _ெப.)
$கலி.139-28
தைகயால் தைலக்ெகாண்ட ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.139-29
அழல் மன்ற காம அரு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மன்ற
$கலி.139-30
ேநrைழ ஈத்த இம் மா $கலி.139-31
ஆங்கு அைத $கலி.139-32
அறிந்தனி ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) சான்றவி
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கலி.139-33
ஒrஇ துறக்கத்தின் வழ இ ஆன்ேறா $கலி.139-34
உள் இடப்பட்ட அரசைனப் ெபய த்து அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.)
$கலி.139-35
உய நிைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உறஇயாங்கு என் $கலி.139-36
துய நிைல த த்தல் நும்தைலக் கடேன $கலி.139-37
கண்டவி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கதுெமன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கலி.140-01
பண்டு அறியாத ேபால ேநாக்குவ  ெகாண்டது $கலி.140-02

மா என்று உண மின் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அன்று மற்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட .பன்.) $கலி.140-03
பூ அல்ல பூைள உழிைஞேயாடு
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.140-04
புன வைர இட்ட வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) தா ப் பீலி $கலி.140-05
பிடி அைம நூெலாடு ெபய்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கட்டி $கலி.140-06
அட ெபான் அவி
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
ஆவிரங் கண்ணி $கலி.140-07
ெநடிேயான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கலி.140-08
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கலி.140-09
இடிய இைடக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ஒருத்திக்கு $கலி.140-10
அடியுைற காட்டிய ெசல்ேவன் மடியன்மின் $கலி.140-11
அன்ேனன் ஒருவேனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.140-12
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்ேலன் சிறிது ஆங்ேக $கலி.140-13
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுேகன் பாடுேகா $கலி.140-14
என் உள் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தணிக்கும் மருந்தாக $கலி.140-15
நன்னுதல் ஈத்த இம் மா $கலி.140-16
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அரவு உறின் த க்கலா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கலி.140-17
தம் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) காட்டுவ சான்றவ இன் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
$கலி.140-18

ஒண்ெடாடி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேநாக்கில் பட்ட என் ெநஞ்ச
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.140-19
கண்டும் கண்ேணாடாது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கலி.140-20
தாங்காச் சினத்ெதாடு காட்டி உயி ெசகுக்கும் $கலி.140-21
பாம்பும் அைவப் படில் உய்யுமாம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் $கலி.140-22
வண ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $கலி.140-23
உண ந்தும் உணராது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கலி.140-24
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுழிப் பட்ட மகற்குக் கைர நின்றா $கலி.140-25
அஞ்சல் என்றாலும் உயி ப்பு உண்டாம் அம் சீ ச் $கலி.140-26
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏ முறுவலாள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $கலி.140-27
அறிந்தும் அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ $கலி.140-28
ஆங்க $கலி.140-29
என் கண் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) அறஇயிெனன் நும்கண் $கலி.140-30
ெதருளுற ேநாக்கித் ெதrயுங்கால் இன்ன $கலி.140-31
மருளுறு ேநாெயாடு மம்ம அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.140-32
இருளுறு கூந்தலாள் என்ைன $கலி.140-33
அருளுறச் ெசயின் நுமக்கு அறனுமா அதுேவ $கலி.140-34
அrதினின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக
புrபு தாம் $கலி.141-01

ேவட்டைவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு காட்டி
மற்று ஆங்ேக $கலி.141-02
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
என்று அம் மூன்றின் ஒன்றன் $கலி.141-03
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேசரா
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாழில்கள்
அைறந்தன்று $கலி.141-04
அணி நிைலப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$கலி.141-05
அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாடி வரற்கு $கலி.141-06
ஓெராருகால் உள்வழியள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைற மதி $கலி.141-07
நருள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால் ெகாளற்கு அrயள் ேபாருள் $கலி.141-08
அடல் மாேமல் ஆற்றுேவன் என்ைன மடல்மாேமல் $கலி.141-09
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) பட வித்தவள்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) சான்ற $கலி.141-10
ெபாய் த உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிமிைச $கலி.141-11
ைம அறு மண்டிலம் ேவட்டனள் ைவயம் $கலி.141-12
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்ேதன் என்ைன இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஊக்கும் $கலி.141-13
இன்னா இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ெசய்தாள் அம்ம சான்ற $கலி.141-14
கரந்தாங்ேக இன்னா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று இஃேதா
$கலி.141-15

பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் பைணத் ேதாளாள்
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) $கலி.141-16
இடி உமிழ் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாழும் $கலி.141-17
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின்னுக் ெகாள்ேவன் என்றன்னள் வடி நாவின்
$கலி.141-18
வல்லா முன் ெசால் வல்ேலன் என்ைனப் பிற _ெப.(பிற _ெப.) முன்ன க்
$கலி.141-19
கல்லாைம காட்டியவள் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
சான்ற $கலி.141-20
என்று ஆங்ேக $கலி.141-21
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுகின்கண்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.141-22
திருந்திைழக்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்ேக $கலி.141-23
ெபாருந்தாதா ேபா வல் வழுதிக்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
திைற_ெப.(திைற_ெப.) $கலி.141-24
ேபால ெகாடுத்தா _வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ _பட .பன்.) தம $கலி.14125
புrவுண்ட புண ச்சியுள் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆரா மாத்திைர $கலி.142-01
அருகுவித்து ஒருவைர அகற்றலின் ெதrவா கண் $கலி.142-02
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ணினுள் ெசவி சுைவ
ெகாள்ளாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_பட .ஒரு.) $கலி.142-03

நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகடப் புr அறு நரம்பினும் $கலி.142-04
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று மன்றம்ம காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) மன்னும் $கலி.142-05
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆயத்தா ஓராங்குத்
திைளப்பினும் $கலி.142-06
முள்_ெப.(முள்_ெப.) நுைன ேதான்றாைம முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடக்கி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.142-07
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இன்றி $கலி.142-08
யாவரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ப நிைர
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் $கலி.142-09
மீ உய ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நகாஅ நக்காங்ேக
$கலி.142-10
பூ உயி த்தன்ன புகழ் சால் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உண்கண் $கலி.142-11
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழும் $கலி.142-12
ஓஒ அழிதகப் பாராேத அல்லல் குறுகினம் $கலி.142-13
காண்பாம் கனங்குைழ பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) $கலி.142-14
என்று எல்lரும் என் ெசய்த என்ைன நகுதிேரா $கலி.142-15
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகாஅலி மற்ெகாேலா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.142-16
அல்லல் உறஇயான் மாய மல மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $கலி.142-17
புல்லிப் புணரப் ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.142-18

எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) உற்றது எவேனா மற்று என்றேரல் எற் சிைத
$கலி.142-19
ெசய்தான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) என உற்றது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) என $கலி.142-20
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரக்கும் உரன் அகத்து
உண்டாயின் $கலி.142-21
ைபதல ஆகிப் பசக்குவமன்ேனா என் $கலி.142-22
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) மல அன்ன கண் $கலி.142-23
ேகாடு வாய் கூடாப் பிைறைய பிறிது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $கலி.142-24
நாடுேவன் கண்டெனன் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்ேக $கலி.142-25
ஆைடயான் மூஉய் அகப்படுப்ேபன்
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.142-26
காணான் திrதரும்ெகால்ேலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று $கலி.142-27
மாண் மல க் ெகான்ைறயவன் $கலி.142-28
ெதள்ளிேயம் என்று உைரத்து ேதராது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைலேய
$கலி.142-29
வள்ளிைய ஆக என ெநஞ்ைச வலியுறஇ $கலி.142-30
உள்ளி வருகுவ ெகால்ேலா
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.142-31
எள்ளி இருக்குேவன் மற்ெகாேலா நள்ளிருள் $கலி.142-32
மாந்த _ெப.(மாந்த _ெப.) கடி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கனவினால் $கலி.142-33
ேதான்றினனாக ெதாடுத்ேதன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தன்ைனப்
$கலி.142-34

ைபெயனக் காண்கு விழிப்ப யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பற்றிய $கலி.142-35
ைகயுேள மாய்ந்தான் கரந்து $கலி.142-36
கதி பகா ஞாயிேற கல் ேச திஆயின் $கலி.142-37
அவைர நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிறுத்து என்
ைக நட்டித் $கலி.142-38
தருகுைவஆயின் தவிரும் என் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கலி.142-39
உயி திrயா மாட்டிய த $கலி.142-40
ைம இல் சுடேர மைல ேச தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.142-41
ெபௗவ ந த் ேதான்றிப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாத்திைர $கலி.14242
ைகவிளக்காகக் கதி சில தாராய் என் $கலி.142-43
ெதாய்யில் சிைதத்தாைனத் ேத கு $கலி.142-44
சிைதத்தாைனச் ெசய்வது எவன்ெகாேலா எம்ைம $கலி.142-45
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சிைதத்தான் $கலி.142-46
மன்றப் பைனேமல் மைல மாந் தளிேர ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.142-47
ெதான்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்துக் ேகட்டும் அறிதிேயா
$கலி.142-48
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெஞகிழ்த்தான் தைக
அல்லால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காேணன் $கலி.142-49
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தது_ெப.(தது_ெப.) என்று பிற $கலி.142-50
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) எrயாகச் சுடினும் சுழற்றி என் $கலி.142-51

ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உள்ேள கரப்பன் கரந்தாங்ேக $கலி.142-52
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறு ெவந் ந ெதளிப்பின் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.142-53
ேவவது அளித்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $கலி.14254
ெமலியப் ெபாறுத்ேதன் கைளந்தமின் சான்ற $கலி.142-55
நலிதரும் காமமும் ெகௗைவயும் என்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$கலி.142-56
வலிதின் உயி காவாத் தூங்கி ஆங்கு என்ைன $கலி.142-57
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழுமம்
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $கலி.142-58
எனப் பாடி $கலி.142-59
இைனந்து ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுதனள்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடு உயி த்தனள்
$கலி.142-60
எல்ைலயும் இரவும் கழிந்தன என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எல்லிரா $கலி.142-61
நல்கிய ேகள்வன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) மன்ற
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கலி.142-62
மணியுள் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந ேபாலத்
துணிவாம் $கலி.142-63
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) சிைத இல்லத்துக் காழ்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதற்றக் $கலி.142-64
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந ேபால்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற்றாள் $கலி.142-65

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா பைனச் சா ந்து $கலி.142-66
அகல் ஆங்கண் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அணி நிலாத் திகழ்ந்த பின்
$கலி.143-01
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆங்கண் ைபெயன்ற மதியம் ேபால் நகல் இன்று $கலி.14302
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நத்த திலகத்தள் மின்னி
$கலி.143-03
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாரு பசும் ெபான்ெகால் மா
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளிrன்ேமல் $கலி.143-04
கணிகாரம் ெகாட்கும்ெகால் என்றாங்கு அணி
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.143-05
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பசைலயள் ஆனாது $கலி.143-06
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெவறியா நிைனயா நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.)
ேநாக்கா $கலி.143-07
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி $கலி.143-08
என் ெசய்தாள்ெகால் என்பீ ேகட்டீமின் ெபான் ெசய்ேதன் $கலி.143-09
மைறயின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) யாழ் ேகட்ட மாைன அருளாது $கலி.143-10
அைற ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று அதன்
ஆ உயி எஞ்ச_குைற.எச்.(எஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.143-11
பைற அைறந்தாங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நத்தான் அவைன $கலி.143-12
அைற நவ நாட்டில் ந
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தrன் யானும்
$கலி.143-13
நிைற உைடேயன் ஆகுேவன்மன்ற மைறயின் என் $கலி.143-14

ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநகிழ்த்தாைன ேமஎய்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) ஆங்கண் $கலி.143-15
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசட்பட்டது என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.143-16
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதி மற்று ஆங்ேக $கலி.143-17
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதி மற்று அந்ேதா $கலி.143-18
மயங்கினாள் என்று மருடி கலங்கன்மின் $கலி.143-19
இன் உயி அன்னா க்கு எைனத்து ஒன்றும் தது_ெப.(தது_ெப.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $கலி.143-20
என் உயி காட்டாேதா மற்று $கலி.143-21
பழி தபு_வி.(தபு_வி.) ஞாயிேற பாடு அறியாதா கண் $கலி.143-22
கழியக் கதழ்ைவ எனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ைன $கலி.143-23
வழிபட்டு இரக்குேவன் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கலி.143-24
அழியத் துறந்தாைனச் சீ றுங்கால் என்ைன $கலி.143-25
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடாதேமா என்று $கலி.143-26
அழிதக மாஅந் தளி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்தினான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊரா _குறி.வி.மு.(ஊ _ெப.+ஆ _பட .பன்.) $கலி.143-27
தாஅம் தளி சூடித் தம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாடுப $கலி.143-28
ஆஅம் தளி க்கும் இைடச் ெசன்றா மீ ள்தrன் $கலி.143-29
யாஅம்_பதி.ெப.(யாஅம்_தன்.பன்.) தளி க்குேவம்மன் $கலி.143-30
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ெநறிக்கவும் வல்லன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கலி.143-31

ெபய் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஈ க்கவும் வல்லன் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
முைலேமல் $கலி.143-32
ெதாய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயில் $கலி.143-33
சிைல வல்லான் ேபாலும் ெசறிவினான் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கலி.143-34
பல வல்லன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆள்பவன் $கலி.143-35
நிைனயும் என் உள்ளம்ேபால் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழி மல
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.143-36
இைனயும் என் ெநஞ்சம்ேபால் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) காப்பா
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.143-37
சாய என் கிளவிேபால் ெசவ்வழி யாழ் இைச நிற்ப $கலி.143-38
ேபாய என் ஒளிேயேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைலேய
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாய $கலி.143-39
காலன்ேபால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலக்கத்ேதாடு
என்தைல $கலி.143-40
மாைலயும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.) இனி
$கலி.143-41
இருெளாடு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஈங்கு உழப்ப என் இன்றிப் பட்டாய்
$கலி.143-42
அருள் இைல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) சுட
$கலி.143-43
ஈண்டு ந ஞாலத்துள் எம் ேகள்வ இல்லாயின் $கலி.143-44
மாண்ட மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெபற்றா மாசு இல் துறக்கத்து $கலி.143-45
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவண்டியாங்கு
எய்துதல் வாெயனின் $கலி.143-46

யாண்டும் உைடேயன் இைச $கலி.143-47
ஊ அல தூற்றும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உய்யா விழுமத்துப் $கலி.14348
பீ அல ேபாலப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) பசந்தன
_வி.மு.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட .பன்.) $கலி.143-49
ந அல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என அவ க்கு அஞ்ஞான்று $கலி.143-50
ேப அஞ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் கண்
$கலி.143-51
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி ேபாலத்
தழ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கலி.143-52
மன் உயி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இம்
மன்னனும் என் ெகாேலா $கலி.143-53
இன் உயி அன்னாைனக் காட்டி எைனத்து ஒன்றும் $கலி.143-54
என் உயி காவாதது $கலி.143-55
என ஆங்கு $கலி.143-56
மன்னிய ேநாெயாடு மருள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தவள் $கலி.14357
பல் மைல இறந்தவன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ேசர $கலி.143-58
ெதன்னவற் ெதளித்த ேதஎம் ேபால $கலி.143-59
இன் நைக எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட .ஒரு.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நலேன $கலி.143-60
$கலி.143-61

நன்னுதாஅல் காண்ைட நிைனயா ெநடிது உயிரா $கலி.144-01
என் உற்றாள்ெகால்ேலா இஃது ஒத்தி பல் மாண் $கலி.144-02
நகுதரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாணுக் ைகவிட்டு இகுதரும் $கலி.144-03
கண்ண  _ெப.(கண்ண  _ெப.) துைடயா
கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-04
அன்ன இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) பல
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ைன $கலி.144-05
வினவுவா க்கு ஏதில ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கனவுேபால் $கலி.144-06
ெதருளும் மருளும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருபவள் $கலி.144-07
கூறுப ேகளாேமா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.144-08
எல்லா ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) என் அணங்கு
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) யா
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெசய்தா
$கலி.144-09
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்லல் உைர என என்ைன $கலி.144-10
வினவுவ  ெதற்ெறனக் ேகண்மின் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கலி.144-11
குரற்கூந்தால் என் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) நினக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.144-12
உைரப்பைனத் தங்கிற்று என் இன் உயி என்று $கலி.144-13
மருவு ஊட்டி மாறியதற்ெகாண்டு எனக்கு $கலி.144-14
மருவு உழிப் பட்டது என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.144-15

எங்கும் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெகாள்ேவன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) உள்வழி $கலி.144-16
ெபாங்கு இரு முந்ந அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேநாக்கிைன $கலி.144-17
திங்களுள் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறு முயால் $கலி.144-18
எம் ேகள் இதன் அகத்து உள்வழிக் காட்டீேமா $கலி.144-19
காட்டீயாய்_ஆயின் கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெகாளுவுேவன் $கலி.144-20
ேவட்டுவ உள்வழிச் ெசப்புேவன்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-21
மதிெயாடு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) மடுப்ேபன் மதி திrந்த $கலி.144-22
என் அல்லல் தராய்_எனின் $கலி.144-23
என்று ஆங்ேக உள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உைரப்ப மதிெயாடு $கலி.144-24
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஓடிப் புகுதி சிறிது
என்ைனக் $கலி.144-25
கண்ேணாடினாய் ேபாறி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.144-26
நடு இைலத் தாைழத் துவ மணற்_ெப.(மணல்_ெப.) கானலுள் $கலி.144-27
ஓடுேவன் ஓடி ஒளிப்ேபன் ெபாழில்ெதாறும் $கலி.144-28
நாடுேவன் கள்வன் கரந்திருக்கற்பாலன்ெகால் $கலி.144-29
ஆய் பூ அடும்பின் அல ெகாண்டு உதுக் காண் எம் $கலி.144-30
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) புைனந்த வழி $கலி.144-31
உதுக் காண் சாஅய் மல காட்டி சால்பிலான் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ஆடும் $கலி.144-32

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடியுழி $கலி.144-33
உதுக் காண் ெதாய்யில் ெபாறித்த வழி $கலி.144-34
உதுக் காண் ைதயால் ேதறு எனத் ேதற்றி அறனில்லான் $கலி.144-35
ைபய முயங்கியுழி $கலி.144-36
அளிய என் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயவுத் ேத
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-37
விளியா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பிலவைனத் $கலி.14438
ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விசும்பினும் ஞாலத்தகத்தும்
$கலி.144-39
வளிேய எதி ேபாம் பல கதி ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) $கலி.144-40
ஒளி உள்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனிபு எம்ைம $கலி.14441
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு ஒளித்தாைனக்
காட்டீேமா $கலி.144-42
காட்டாேயல் மண்ணகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு சுடுேவன் என்
$கலி.144-43
கண்ண  _ெப.(கண்ண  _ெப.) அழலால்
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-44
ேபணான் துறந்தாைன நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விடாயாயின் $கலி.144-45
பிறங்கு இரு முந்ந ெவறு மணலாகப் $கலி.144-46

புறங்காலின் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைறப்ேபன்
முயலின் $கலி.144-47
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புைணயாகலும் உண்டு $கலி.144-48
துறந்தாைன நாடித் தருகிற்பாய்_ஆயின் நினக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$கலி.144-49
பாடுேவன் என் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரத்து $கலி.144-50
புல்லிய ேகளி புணரும்_ெப.எச்.(புண _வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) உணேரன் $கலி.144-51
எல்லி ஆக எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) என்று ஆங்ேக பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
முனிேவன் $கலி.144-52
எல்லிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) முனிேவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.144-53
அல்லல் கைளவா இேலன் $கலி.144-54
ஓஒ கடேல ெதற்ெறனக் கண்ணுள்ேள
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைம
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-55
பற்றுேவன் என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விழிக்குங்கால் மற்றும் என்
$கலி.144-56
ெநஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்ேக துஞ்சா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.144-57
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறனில்லவன்
$கலி.144-58
ஓஒ கடேல ஊ தைலக்ெகாண்டு கனலும் கடுந் தயுள் $கலி.144-59
ந ெபய்தக்காேல சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணியும் மற்று இஃேதா $கலி.144-60
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல் ேகள்வன் உறஇய காமத் த $கலி.144-61
நருள் புகினும் சுடும் $கலி.144-62

ஓஒ கடேல எற்றமிலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கலி.144-63
உற்று அறியாதாேரா நகுக நயந்தாங்ேக $கலி.144-64
இற்றா அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முயங்கேலன் மற்று
என்ைன $கலி.144-65
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மா பு_ெப.(மா பு_ெப.) $கலி.144-66
ஆங்கு $கலி.144-67
கடெலாடு புலம்புேவாள் கலங்கு அஞ
தர_குைற.எச்.(த _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.144-68
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
காதல _ெப.(காதல _ெப.) துைனதர பிணி
நிங்கி_வி.எச்.(நங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.144-69
அறன் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்கணாளைனத்
$கலி.144-70
திறன் இலா _குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ _பட .பன்.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த ெமாழி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.144-71
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவயுள் படக் ெகட்டாங்கு $கலி.144-72
இல்லாகின்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ஆய்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசப்ேப $கலி.144-73
துைனயுந விைழ தக்க சிறப்புப்ேபால் கண்டா க்கு $கலி.145-01
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் ேவறாகும் $கலி.145-02
கனவின் நிைலயின்றால் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$கலி.145-03
உயி க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் $கலி.145-04

கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புைர உண்கண் அrப்ப அr வார $கலி.145-05
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேச மதி ேபால
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.145-06
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
துய்த்துத் $கலி.145-07
துறந்தாைன உள்ளி அழூஉம் அவைன $கலி.145-08
மறந்தாள்ேபால் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நகூஉம் மருளும் $கலி.145-09
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலனும் நிைனயாது
$கலி.145-10
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முைனஇயாள் அலந்தாள் என்று எைனக் காண
$கலி.145-11
நகான்மின் கூறுேவன் மாக்காள் மிகாஅது $கலி.145-12
மகளி _ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்த _ெப.(மாந்த _ெப.)
துய கூர நத்தலும் $கலி.145-13
நள் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாகியா வல்ைல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்தளும்_ெப.(அளிவி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) $கலி.145-14
ஊழ் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவும் பகலும்ேபால்
ேவறாகி $கலி.145-15
வழ்வா

கண் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் $கலி.145-16
வாழ்வா கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வரும் $கலி.145-17

தாழ்பு துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெநகிழ்த்தான் ேபாகிய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $கலி.14518
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr ைநயாமல் பாஅய்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.145-19
வறந்து என்ைன ெசய்திேயா வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $கலி.145-20
கண்ண  க் கடலால் கைன துளி வசாேயா

$கலி.145-21
ெகாண்மூக் குழ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.145-22
நுமக்கு எவன் ேபாலுேமா ஊr எமக்கும் எம் $கலி.145-23
கண்பாயல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளாக்
காதலவன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.145-24
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெதாட ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேவது $கலி.145-25
ெகாள்வது ேபாலும் கடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஞாயிேற $கலி.145-26
எல்லாக் கதிரும் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பகெலாடு
$கலி.145-27
ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றயல்
ேவண்டுவல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கலி.145-28
புல்ெலன் மருள் மாைலப் ேபாழ்து இன்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைனக் $கலி.145-29
ெகால்லாது ேபாதல் அrதால் அதெனாடு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கலி.145-30
ெசல்லாது_எதி .ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றல்
இேலன் $கலி.145-31

ஒல்ைல எம் காதல க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காைலநாள் $கலி.145-32
ேபாதrன் காண்குேவன்மன்ேனா பனிெயாடு $கலி.145-33
மாைலப் பைக தாங்கி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.145-34
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) இனி $கலி.145-35
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வைள ஓடத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துய
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.145-36
கள்வன்பால் பட்டன்று ஒளித்து என்ைன உள்ளி $கலி.145-37
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புல்ெலன
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.145-38
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபாதிந்து
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.145-39
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா
வசும்_ெப.எச்.(வ

சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெபாழுதினான் $கலி.14540
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என் அல்லல் உறஇயான் $கலி.145-41
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேவண்டுபவேராடு துஞ்சும்ெகால்
துஞ்சாது_எதி .ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.145-42
வானும் நிலனும் திைசயும் துழாவும் என் $கலி.145-43
ஆனாப் பட மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.145-44

ஊரவ க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபரு நைக
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $கலி.145-45
ஆ உயி எஞ்சும்மன் அங்கு ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ெசன்ற $கலி.145-46
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உமிழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) திங்காள் ஆய்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெகாட்ப_குைற.எச்.(ெகாட்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.145-47
அளி புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) மாறி அருளான்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$கலி.145-48
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலக்குறு ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஏதிலா $கலி.145-49
எல்லாரும் ேதற்ற மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $கலி.145-50
விைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் காம
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நக்கிய ஊr $கலி.145-51
எைனத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் ேகள்வன் $கலி.145-52
நிைனப்பினும் கண்ணுள்ேள
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைனத்தற்ேக
$கலி.145-53
ஏமராது ஏமரா ஆறு $கலி.145-54
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ேமல் $கலி.145-55
உைறெயாடு நின்றயல் ேவண்டும் ஒருங்ேக $கலி.145-56
நிைற வைள ெகாட்பித்தான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துயரால் $கலி.145-57
இைற இைற ெபாத்திற்றுத் த $கலி.145-58
எனப் பாடி $கலி.145-59

ேநாயுைட ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறியா இைனபு ஏங்கி
$கலி.145-60
யாவிரும் எம் ேகள்வற் காண ேரா என்பவட்கு $கலி.145-61
ஆ வுற்ற பூசற்கு அறம்ேபால ஏய்தந்தா $கலி.145-62
பாயல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளாதவைர
வரக் கண்டு $கலி.145-63
மாயவன் மா பில்_ெப.(மா பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திருப்ேபால்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) ேசர $கலி.145-64
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) முன்ன இருள்ேபால மாய்ந்தது என் $கலி.145-65
ஆயிைழ உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) துய $கலி.145-66
உைர ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உய ந்து_வி.எச்.(உய _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேச ந்தாைர
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைலேய $கலி.146-01
வைர நில்லா விழுமம் உறஇ நடுக்கு உைரத்து ெதறல்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.146-02
அைரசினும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்றாம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புைர
தர_குைற.எச்.(த _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.146-03
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசக்ைகயுள் ஆராது அளித்தவன் $கலி.146-04
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணியளாய் $கலி.146-05
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைறயும்
உண கல்லாள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெஞகிழ்பு $கலி.146-06
ேப அம உண்கண் நிைற மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்
ந தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.146-07

கூ எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஆடி குவிமுைலேமல் வா தர $கலி.146-08
ேத வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதருமரும்
ஆயிைழ $கலி.146-09
கூறுப ேகளாேமா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.146-10
எல்லிழாய் எற்றி வைரந்தாைன
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மறந்தாள்_வி.மு.(மர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அள்_பட .ஒரு.) என்று $கலி.146-11
உற்றனி ேபால வினவுதி மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) $கலி.14612
ேகட்டீமின் எல்lரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.146-13
வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாற்றிய
வானமும் ேபாலும் $கலி.146-14
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன மாய்ப்பது ஓ
ெவள்ளமும் ேபாலும் $கலி.146-15
சிறந்தவன் தூ அற நப்ப பிறங்கி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.146-16
என்ேமல் நிைலஇய ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.146-17
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.)
என்னும் $கலி.146-18
தக்கவி ேபாலும் இழந்திேலன்மன்ேனா $கலி.146-19
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) என்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலனும் என்
உள்ளமும் $கலி.146-20
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கால் அவனுைழ ஆங்ேக ஒழிந்தன $கலி.146-21

உக் காண் இஃேதா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உயி க்கு ஊற்றாக $கலி.146-22
ெசக்க அம் புள்ளித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அலவெனாடு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.146-23
நக்கது பல் மாண் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.146-24
கைர காணா ேநாயுள் அழுந்தாதவைனப் $கலி.146-25
புைர தவக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) நுவல்வ  $கலி.146-26
வைரபவன் என்னின் அகலான் அவைன $கலி.146-27
திைர தரும் முந்ந வளாஅகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கலி.146-28
நிைர கதி ஞாயிற்ைற நாடு என்ேறன் யானும் $கலி.146-29
உைர ேகட்புழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசல்ேவன் புைர த ந்தான்
$கலி.146-30
யாண்டு ஒளிப்பான்ெகால்ேலா மற்று $கலி.146-31
மருள் கூ பிைண ேபால் மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.146-32
மாைலயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr நுதி $கலி.146-33
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வந்தன்றுஆயின் அதற்கு என்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.146-34
பாடுேவன் பல்லாருள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.146-35
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.)
உைரப்பின் பல த் துயிற்றும் $கலி.146-36

யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) துஞ்சைலமன் $கலி.146-37
எதி ெகாள்ளும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) துயில் ஆராது ஆங்கண் $கலி.146-38
முதி பு என்ேமல் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவந்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரப்பின் $கலி.146-39
கதி கள் மழுங்கி_வி.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதியும்
அதி வது ேபால் $கலி.146-40
ஓடிச் சுழல்வதுமன் $கலி.146-41
ேப ஊ மறுகில் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயிற் சான்றேர $கலி.146-42
நைரச் ெசறுத்து நிைறவுற ஓம்புமின் $கலி.146-43
கா தைலக்ெகாண்டு ெபாழியினும் த வது $கலி.146-44
ேபாலாது என் ெமய்க் கனலும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.146-45
இருப்பினும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கனலும் ெசலிேன $கலி.146-46
வருத்துறும் யாக்ைக வருந்துதல் ஆற்ேறன் $கலி.146-47
அருப்பம்_ெப.(அருப்பம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னுள்
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ெபாருத்தி $கலி.146-48
ெபாறி ெசய் புைன பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால வறிது உயங்கிச் $கலி.146-49
ெசல்ேவன் விழுமம் உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கலி.146-50
என ஆங்குப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் உற்று
$கலி.146-51
வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூ வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்
உைறக்கு அலமரும் $கலி.146-52
புள்ளிற்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) ெபாழிந்தாஅங்கு மற்றுத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.146-53

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா பன் முயங்கலின் $கலி.14654
அல்லல் த ந்தன்று ஆயிைழ பண்ேப $கலி.146-55
ஆறு அல்ல ெமாழி ேதாற்றி அற விைன
கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.147-01
ேதறுகள் நறவு உண்டா மயக்கம்ேபால் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $கலி.147-02
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாற்று ஆனதுெகால்ேலா சீறடிச் $கலி.147-03
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆ ப்ப_குைற.எச்.(ஆ ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இயலியாள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட .ெபண்.ஒரு.) மன்ேனா இனி
மன்னும் $கலி.147-04
புலம்பு ஊரப் புல்ெலன்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக $கலி.147-05
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுதி உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உற உருகும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $கலி.147-06
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டாைனக் ெகடுத்தாள் ேபால்
ெதருவில் பட்டு $கலி.147-07
ஊண் யாதும் இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயிrனும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$கலி.147-08
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) யாதும் இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நகுதலும் நகூஉம் ஆங்ேக
$கலி.147-09
ெபண்ைமயும் இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட .ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழுதலும் அழூஉம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஓ $கலி.147-10

ஒண்ணுதல் உற்றது உைழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகளாேமா $கலி.147-11
இவ _பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ _பட .பன்.) யாவ ஏமுற்றா கண்டீேரா ஓஒ $கலி.14712
அைமயும் தவறிl மற்ெகாேலா நைகயின் $கலி.147-13
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்ப அம் மா $கலி.147-14
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பூ வாடியற்று தாம் வழ்வா

$கலி.147-15
மதி மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்தக்கைட $கலி.147-16
என்ைனேய மூசி கதுெமன ேநாக்கன்மின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கலி.147-17
கைலஇய கண் புருவம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நுசுப்பு ஏஎ $கலி.147-18
சில மைழேபால் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அவற்ைற
$கலி.147-19
விைல_ெப.(விைல_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மாற
அறியாது_எதி .ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி .ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $கலி.147-20
வைல_ெப.(வைல_ெப.) அகப்பட்டது என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $கலி.147-21
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகளி $கலி.147-22
பலவும் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ேதற்றித் ெதளித்தவன் என்ைன $கலி.147-23
முைலயிைட வாங்கி
முயங்கினன்_வி.மு.(முயங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட .ஒரு.) நத்த $கலி.14724
ெகாைலவைனக் காேணன்ெகால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கலி.147-25
காணினும் என்ைன அறிதி கதி பற்றி $கலி.147-26
ஆங்கு எதி ேநாக்குவன் ஞாயிேற எம் ேகள்வன் $கலி.147-27

யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) உளன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) காட்டீேமா காட்டாேயல்
$கலி.147-28
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவன் ெசய்தி ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
$கலி.147-29
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விசும்பின் மதி ேபால
$கலி.147-30
நருள்ளும் ேதான்றுதி ஞாயிேற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் $கலி.14731
ேதைர தினப்படல் ஓம்பு $கலி.147-32
நல்கா_எதி .ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவைன நாடி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெகாள்வைன $கலி.147-33
பல் கதி சாம்பிப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பட்டீேமா $கலி.147-34
ெசல் கதி ஞாயிேற ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.147-35
அறாஅல் இன்று அr முன்ைகக்
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கலி.147-36
பறாஅப் பருந்தின்கண் பற்றிப் புண ந்தான் $கலி.147-37
கறாஅ எருைமய காடு_ெப.(காடு_ெப.) இறந்தான்ெகால்ேலா $கலி.147-38
உறாஅத் தைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ உள்ளான்ெகால்ேலா $கலி.147-39
ெசறாஅது உளனாயின் ெகாள்ேவன் அவைனப் $கலி.147-40
ெபறாஅது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ந்ேவன்_வி.மு.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அவைன எற் காட்டிச்
$கலி.147-41

சுறாஅக் ெகாடியான் ெகாடுைமைய நயும் $கலி.147-42
உறாஅ அைரச நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஓைலக்கண் ெகாண்டீ $கலி.147-43
மறாஅ அைரச நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாைலயும்
வந்தன்று_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று_படெரா.ஒரு.)
$கலி.147-44
அறாஅ தணிக_வியங்.வி.மு.(தணி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இந்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கலி.147-45
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஒருவற்கு இைனவித்தல்
யாவ க்கும் $கலி.147-46
அன்னேவா காம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $கலி.14747
ைகயாறு ெசய்தாைனக் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கலுழ்
கண்ணால் $கலி.147-48
ைபெயன ேநாக்குேவன் தாழ் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பற்றுேவன் $கலி.147-49
ஐயம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆன்_பட .ஒரு.)
விடுவாேனல் $கலி.147-50
ஒய்ெயனப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இடுேவன்மன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவைன $கலி.147-51
ெமய்யாகக் கள்வேனா என்று $கலி.147-52
வினவன்மின் ஊரவி என்ைன எஞ்ஞான்றும் $கலி.147-53
மடாஅ_வி.எச்.(மட_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_வி.எச்.குறி.) நறவு உண்டா ேபால
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.147-54
விடாஅது உயிெராடு கூடிற்று என் உண்கண் $கலி.147-55
படாஅைம ெசய்தான் ெதாட பு $கலி.147-56
கனவினான் காணிய கண் படாஆயின் $கலி.147-57

நனவினான் ஞாயிேற காட்டாய் நஆயின் $கலி.147-58
பைன_ெப.(பைன_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
ஊ ந்து_வி.எச்.(ஊ _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) காமன் $கலி.147-59
கைண இரப்ேபன் கால் புல்லிக்ெகாண்டு $கலி.147-60
என ஆங்கு $கலி.147-61
கண் இைனபு கலுழ்பு ஏங்கினள் $கலி.147-62
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெஞகிழ்பு வைள ெநகிழ்ந்தனள் $கலி.147-63
அன்ைனேயா எல்lரும் காண்மின் மடவ ல்_ெப.(மடவ ல்_ெப.) $கலி.147-64
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடப் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) துைனதர தற்
ேச ந்த_ெப.எச்.(ேச _வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.147-65
அன்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) புண ச்சிேபால்
ஒண்ணுதல் $கலி.147-66
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) மன்ற அவைன வரக் கண்டு ஆங்கு $கலி.147-67
ஆழ் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மறந்தனள்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $கலி.147-68
நைக ஒழிந்து நாணு ெமய் நிற்ப இைறஞ்சி $கலி.147-69
தைக ஆகத் ைதயலாள் ேச ந்தாள் நைக ஆக $கலி.147-70
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மா பனகத்து $கலி.147-71
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் ஞாலத்துத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ஆற்றி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $கலி.148-01
வல்லவன் கூறிய விைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவத்தான்ேபால் $கலி.148-02

கல் அைடபு கதி ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கண்
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகடப் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய _வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கலி.148-03
அல்லது ெகடுப்பவன் அருள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால $கலி.148-04
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ந த் திைர
ஊ பு_வி.எச்.(ஊ _வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
மதி சீ ப்ப $கலி.148-05
இல்லவ ஒழுக்கம் ேபால் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி மல
கூம்ப_குைற.எச்.(கூம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.148-06
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் உயி ப் புறத்து
இறுத்தந்த மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.148-07
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.148-08
இன்புற்றா க்கு இைறச்சியாய் இையவேதா ெசய்தாய்மன் $கலி.148-09
அன்புற்றா அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நத்த அல்லலுள்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.148-10
துன்புற்றா த் துய ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தக்கேதா
நினக்கு $கலி.148-11
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.148-12
கலந்தவ காமத்ைதக் கனற்றேலா ெசய்தாய்மன் $கலி.148-13
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்காதா நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நத்த புலம்பின்கண் $கலி.148-14
அலந்தவ க்கு அணங்கு ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தக்கேதா
நினக்கு $கலி.148-15
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) $கலி.148-16

எம் ேகள்வற் தருதலும் தருகல்லாய் துைண அல்ைல $கலி.148-17
பிrந்தவ க்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புண ந்தவ க்குப் புைண
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கலி.148-18
திருந்தாத ெசயின் அல்லால் இல்ைலேயா நினக்கு $கலி.148-19
என ஆங்கு $கலி.148-20
ஆய் இைழ மடவ ல்_ெப.(மடவ ல்_ெப.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கலி.148-21
பாய் இருட் பரப்பிைனப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கைளந்தது ேபால $கலி.148-22
ேபாய் அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெவௗவி
வந்தன _வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ _பட .பன்.) $கலி.14823
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உைற காதல _ெப.(காதல _ெப.) ெசய் விைன முடித்ேத
$கலி.148-24
நிைர திமில் களிறாக திைர ஒலி பைறயாக $கலி.149-01
கைர ேச புள்ளினத்து அம் சிைற பைடயாக $கலி.149-02
அைரசு கால் கிள ந்தன்ன உரவு ந ச் ேச ப்ப ேகள் $கலி.149-03
கற்பித்தான் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழுங்கப்
பக ந்து_வி.எச்.(பக _வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணான் விச்ைசக்கண்
$கலி.149-04
தப்பித்தான் ெபாருேளேபால் தமியேவ ேதயுமால் $கலி.149-05
ஒற்கத்துள் உதவியா க்கு உதவாதான் மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.149-06
எச்சத்துள் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எறியாது விடாேத காண் $கலி.149-07

ேகளி கள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழுங்கக் ெகழுவுற்ற ெசல்வங்கள்
$கலி.149-08
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இலான் குடிேய ேபால் தமியேவ ேதயுமால் $கலி.149-09
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) வாய்த்த மனத்தவன் விைன ெபாய்ப்பின் மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட .ஆண்.ஒரு.) $கலி.149-10
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட .ஒரு.) எறியாது விடாேத காண் $கலி.149-11
ஆங்கு $கலி.149-12
அைனத்து இனி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அதன் நிைல
நிைனத்துக் காண் $கலி.149-13
சிைனஇய_ெப.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) எயிற்புறத்து
இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கலி.149-14
விைன வரு பருவரல் ேபால $கலி.149-15
அயம் திகழ் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
அலங்கல் அம் ெதrயலான் $கலி.150-01
இயங்கு எயில் எயப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr
ேபால எவ்வாயும் $கலி.150-02
கைன கதி ெதறுதலின் கடுத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம்புத் த $கலி.150-03
மைல பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் $கலி.150-04
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அத மறுகலின் மைல தைலக் ெகாண்ெடன
$கலி.150-05

விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $கலி.150-06
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம்
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எய்துதல்
ேவட்ைகயால் $கலி.150-07
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயிழாய் ஆக்கத்தில்
ப்r ந்தவ _வி.அ.ெப.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ _பட .பன்.)
$கலி.150-08
பிறங்கு ந சைடக் கரந்தான் அணி அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) $கலி.150-09
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
இைனையயாய் நத்தலும் நப்பேவா $கலி.150-10
கr காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவைலத்தாய் கல்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டகம் $கலி.150-11
ெவரு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு என்னா விழுப்
ெபாருட்கு அகன்றவ $கலி.150-12
உருவ ஏற்று ஊ தியான் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அணி நக்கன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.150-13
உரு இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனையயாய்
உள்ளலும் உள்ளுபேவா $கலி.150-14
ெகாதித்து உராய்க் குன்று இவ ந்து ெகாடிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாைடயால்
$கலி.150-15
ஒதுக்கு அrய ெநறி என்னா ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருட்கு அகன்றவ
$கலி.150-16
புதுத் திங்கட் கண்ணியான் ெபான் பூண் ஞான்று அன்ன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $கலி.150-17

கதுப்பு உலறும் கவிைனயாய் காண்டலும் காண்பேவா $கலி.150-18
ஆங்கு $கலி.150-19
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆதிைரயான் அணி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மல ந்த_ெப.அ.(மல ந்த_ெப.அ.) $கலி.150-20
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சண்பகம் ேபால
ஒருங்கு அவ _பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ _பட .பன்.) $கலி.150-21
ெபாய்யா ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதளிந்தனம்
$கலி.150-22
ைம ஈ _ெப.அ.(ஈ _ெப.அ.) ஓதி மட ெமாழிேயாேய $கலி.150-23

