முனிந்தா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்யுட்கண் முத்துக்
$திைண.மா.00.1
கனிந்தா களவியல் ெகாள்ைகக்கு அணிந்தா $திைண.மா.00.2
இைண மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈடு இலா இன் தமிழால்
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.00.3
திைணமாைல ைகவரத் ேதந்து. திைணமாைல நூற்ைறம்பது $திைண.மா.00.4
நைற பட சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) அற
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளால் $திைண.மா.001.1
உைற எதிந்து வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழ்
ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எதிந்த $திைண.மா.001.2
தாமைரேபால் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்துத் தாழ்குழl காண 6ேரா
$திைண.மா.001.3
ஏ மைர ேபாந்தன ஈண்டு $திைண.மா.001.4
சுள்ளி சுைன ந6லம்_ெப.(ந6லம்_ெப.) ேசாபாலிைக ெசயைல $திைண.மா.002.1
அள்ளி அளகத்தின்ேமல் ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதள்ளி $திைண.மா.002.2
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈங் கடா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திைண.மா.002.3
உதணால் கடிந்தான் உளன் $திைண.மா.002.4
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) சிறு
திைன $திைண.மா.003.1
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) எறிந்த இதண் மிைச சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
$திைண.மா.003.2
கமழக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் கா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னாள்
$திைண.மா.003.3

இமிழ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எழா
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.003.4
ேகாடாப் புகழ் மாறன் கூடல் அைனயாைள $திைண.மா.004.1
ஆடா அடகினும் காேணன் ேபா வாடாக் $திைண.மா.004.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகால் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) புக்க ெகால்ேலா
$திைண.மா.004.3
மருங்குல் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்னாள் மயி_ெப.(மயி_ெப.)
$திைண.மா.004.4
விைன விைளயச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) விைளவதுேபால் ந6டாப்
$திைண.மா.005.1
பைன_ெப.(பைன_ெப.) விைளவு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாத்தித் திைன விைளய
$திைண.மா.005.2
ைம ஆ தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) த6த் த6ண்டு_ஏவ.(த6ண்டு_வி.)
$திைண.மா.005.3
ைகயா பிrவித்தல் காண் $திைண.மா.005.4
மால் ந6லம்_ெப.(ந6லம்_ெப.) மாண்ட துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உமிழ்வது ஒத்து
அருவி $திைண.மா.006.1
மால் ந6ல_ெப.அ.(ந6லம்_ெப.) மால் வைர நாட ேகள் மா ந6லம்_ெப.(ந6லம்_ெப.)
$திைண.மா.006.2
காயும் ேவற் கண்ணாள் கைன இருளில் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $திைண.மா.006.3
ஆயுேமா மன்ற ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ஆய் $திைண.மா.006.4
கறி வள பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ைகந்நாகம்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.007.1

ெநறி வள ந6ள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முறி வள
$திைண.மா.007.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாட இர வrன் வாழாளால் $திைண.மா.007.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $திைண.மா.007.4
அவட்குஆயின் ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) அைமந்தது
$திைண.மா.008.1
இவட்குஆயின் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன கா ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
இவட்குஆயின் $திைண.மா.008.2
எண் உளவால் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஈத்தான்ெகால்
என் ஆம்ெகால் $திைண.மா.008.3
கண் உளவால் காமன் கைண $திைண.மா.008.4
வஞ்சேம என்னும் வைகத்தால் ஓ மா வினாய் $திைண.மா.009.1
தஞ்சம் தமியனாய்ச் ெசன்ேறன் என் ெநஞ்ைச $திைண.மா.009.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலாள் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்று என் $திைண.மா.009.3
வலம் ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.மா.009.4
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முக
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் சூல் மந்தி $திைண.மா.010.1
பரு விரலால் ைபஞ் சுைன ந6 தூஉய் ெபரு வைரேமல் $திைண.மா.010.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேதவக்கு ஓக்கும் மைல நாட வாரேலா $திைண.மா.010.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழி
$திைண.மா.010.4
கரவு இல் வள மைலக் கல் அருவி நாட $திைண.மா.011.1
உர வில் வலியாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) இரவின்
$திைண.மா.011.2
வழிகள் தாம் சால வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அrய வாரல்
$திைண.மா.011.3
இழி_வி.(இழி_வி.) கடா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எதி $திைண.மா.011.4
ேவலனா ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறி விடுக்க
ேவrயும் $திைண.மா.012.1
பாலனாக்கு ஈக பழியிலாள் பாலால் $திைண.மா.012.2
கடும் புனலின் ந6ந்தி_வி.எச்.(ந6ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கைர
ைவத்தாற்கு அல்லால் $திைண.மா.012.3
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைணேபால் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேநராள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.012.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைரேபால் எங்கும் பல வைரயும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.013.1
அரு வைர உள்ளதாம் சீ றூ வரு வைரயுள் $திைண.மா.013.2
ஐ வாய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆயுங்கால் $திைண.மா.013.3
ைக வாய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேச காடு_ெப.(காடு_ெப.) $திைண.மா.013.4
வருக்ைக வள மைலயுள் மாதரும் யானும் $திைண.மா.014.1
இருக்ைக இதண் ேமேலம் ஆக பருக் ைகக் $திைண.மா.014.2
கடாஅம் மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கடிந்தாைன அல்லால்
$திைண.மா.014.3

ெதவுடாஅவால் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$திைண.மா.014.4
வாடாத சான்ேறா வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எதிெகாண்டிராய்க் $திைண.மா.015.1
ேகாடாது ந6 ெகாடுப்பின் அல்லது ேகாடா $திைண.மா.015.2
எழிலும் முைலயும் இரண்டிற்கும் முந்ந6ப் $திைண.மா.015.3
ெபாழிலும் விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆேமா ேபாந்து $திைண.மா.015.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைன குழலாள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திைண.மா.016.1
பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேநவு அளவும் ேபாகாது பூண்
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $திைண.மா.016.2
என்ேறன் இரண்டாவது உண்டநூ மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) மாேமல்
$திைண.மா.016.3
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மறுகிைடேய ேநந்து
$திைண.மா.016.4
அறிகு அவைள ஐய இைட மடவாய் ஆய $திைண.மா.017.1
சிறிது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெசல்லாள் இறும் என்று
அஞ்சிச் சிறிது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $திைண.மா.017.2
நல்கும்வாய் காணாது ைநந்து உருகி என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$திைண.மா.017.3
ஒல்கும்வாய் ஒல்கல் உறும் $திைண.மா.017.4
என் ஆம் ெகால் ஈடு இல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உைரப்ப $திைண.மா.018.1
ெபான் ஆம் ேபா ேவலவதாம் புrந்தது என்ேன $திைண.மா.018.2

மருவி ஆம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$திைண.மா.018.3
இருவியாம் ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) இனி $திைண.மா.018.4
பால் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி பல் பூப் ெபய்
$திைண.மா.019.1
தாெலாத்த ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) காப்பாள் கண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒத்து
என் $திைண.மா.019.2
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வாய்ப் புக்கு ஒழிவு காண்பாேனா காண் ெகாடா
$திைண.மா.019.3
அம் சாயற்ேக ேநாவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $திைண.மா.019.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெபான் விைளயும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $திைண.மா.020.1
ேகாள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ேபால் ெகாடியா என் ஐயன்மா ேகாள்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $திைண.மா.020.2
அன்ைனயால் ந6யும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏலாைமக்கு $திைண.மா.020.3
என்ைனேயா நாைள எளிது $திைண.மா.020.4
ெபான் ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியாள்
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுணங்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலகள்
$திைண.மா.021.1
என் ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வங்கினேவ
6
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று என் ெமலிவிற்கு $திைண.மா.021.2
அண் கண்ணி வாடாைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) என்றால் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திைண.மா.021.3

உண்கண்ணி வாடாள் உடன்று $திைண.மா.021.4
ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பும் ெகால்
வல் புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதளும் $திைண.மா.022.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ஐய கூட்டுண்டு ெசல்வாதாம் $திைண.மா.022.2
ஓ அம்பினான் எய்து ேபாக்குவ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாகாமல்
$திைண.மா.022.3
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அம்பினால் எய்தாய் இன்று $திைண.மா.022.4
ெபரு மைல தாம் நாடி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துய்த்து ேபணாது $திைண.மா.023.1
அரு மைல மாய்க்குமவ தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) திரு முைலக்கு
$திைண.மா.023.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநந்து உருகி
$திைண.மா.023.3
ஏண் அழிதற்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏயினம் $திைண.மா.023.4
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தகரம் வகுளம் இவற்ைற
$திைண.மா.024.1
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) புதல்ேபால் ேவண்டாது
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.024.2
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திைன வித்துவா தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.)
பிற_ெப.(பிற_ெப.) ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $திைண.மா.024.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலளா ேநாக்கு
$திைண.மா.024.4

ெகால் இயல் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) குயவr ேகாட் பிைழத்து
$திைண.மா.025.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் தம் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) நாடுவேபால்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் $திைண.மா.025.2
நாம ேவற் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரேலா $திைண.மா.025.3
ஏம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி இரா_ெப.(இரா_ெப.) $திைண.மா.025.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) கான்ற பூக் கல்ேமல் $திைண.மா.026.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கால் வய ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
மருங்கால் $திைண.மா.026.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) இர வrன் வாழாள் $திைண.மா.026.3
இைழ வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இனி $திைண.மா.026.4
பனி வைர ந6ள் ேவங்ைகப் பய மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட
$திைண.மா.027.1
இனி வைரயாய் என்று எண்ணிச் ெசால்ேவன் முனி வைரயுள் $திைண.மா.027.2
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) வலியாக
ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) யாய்
கண்டாள் $திைண.மா.027.3
ஒன்றாள் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) ஈயும் உடன்று $திைண.மா.027.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேதாய் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) விைச திமிசு காழ்
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $திைண.மா.028.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேதாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என இவற்ைறப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.மா.028.2

எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழுவா
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடங்கண் கண்டும்
$திைண.மா.028.3
மறிந்து உழல்வாேனா இம் மைல $திைண.மா.028.4
பலா_ெப.(பலா_ெப.) எழுந்தபால் வருக்ைகப் பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) அதன் ேந
$திைண.மா.029.1
நிலா எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ந6டி_வி.எச்.(ந6டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சுலா
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.029.2
கான் யாறு கால் சீத்த கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாதும்ப $திைண.மா.029.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாறத்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$திைண.மா.029.4
திங்களுள் வில் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதராது
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விலக்கி $திைண.மா.030.1
தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண் $திைண.மா.030.2
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காக்க ைவத்தாேபால் பூங்குழைலப் ேபாந்து என்
$திைண.மா.030.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) காக்க ைவத்தா
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.030.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குைற இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னான்
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகாணரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிலம்பன்
$திைண.மா.031.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குைற என்னும் நிைனப்பினனாய் ெபான்
குைறயும் $திைண.மா.031.2

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ந6ழலுள் நண்ணான்
எவன்ெகாேலா $திைண.மா.031.3
ேகாள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
$திைண.மா.031.4
பானல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழிப் பாடு
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ைனமா
$திைண.மா.032.1
நூல் நல நுண் வைலயால் ெநாண்டு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
$திைண.மா.032.2
படு புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) காப்பாள் பைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
ேநாக்கம் $திைண.மா.032.3
கடிபு ஒல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ைனேய காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) $திைண.மா.032.4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கு காரணமா ேபணாது $திைண.மா.033.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மூழ்குவா
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடலுள் $திைண.மா.033.2
முத்து அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
கண்டு உருகி ைநவாக்ேக $திைண.மா.033.3
ஒத்தனம் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) உளம் $திைண.மா.033.4
தாமைரதான் முகமா தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அைட ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மா
ந6லம்_ெப.(ந6லம்_ெப.) $திைண.மா.034.1
காம_ெப.(காம_ெப.) கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீ த் $திைண.மா.034.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரப்ப பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வrன் தாழ் ேகாைதயாள் $திைண.மா.034.3

கண் பரப்ப காண் ந6 கசிந்து $திைண.மா.034.4
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) அகற்றும் பூம் புன்ைனப் ெபாங்கு ந6ச் ேசப்ப
$திைண.மா.035.1
நிலா அகற்றும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) சுலா அகற்றி
$திைண.மா.035.2
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வாரல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வrன் மாக் கவ்ைவ ஆம் $திைண.மா.035.3
மங்குல் ந6 ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரயின்மாட்டு $திைண.மா.035.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) வாய் முள்_ெப.(முள்_ெப.) தாைழ ந6ள் முைக பாப்பு
என்ேற $திைண.மா.036.1
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைர
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) உருகி
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.மா.036.2
இன்னா ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) சிறகால்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசப்ப ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) $திைண.மா.036.3
மன்னா வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) மற $திைண.மா.036.4
ஓத ந6 ேவலிகடியாப் பாக்கத்தா $திைண.மா.037.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ந6
வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) கண்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓத ந6 $திைண.மா.037.2
அன்று அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ஆதலால் வாராது
அல ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.மா.037.3
மன்று அறியக் ெகாள்ள 6 வைரந்து $திைண.மா.037.4

மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பாய்
திைர ேச $திைண.மா.038.1
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பரப்பன்
மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) அணங்கா மாக் கடேல $திைண.மா.038.2
என் ேபாலத் துஞ்சாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய்தா யாஉைரயாய் $திைண.மா.038.3
என்ேபாலும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நினக்கு $திைண.மா.038.4
தந்தாக்ேக ஆமால் தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்-இன்ன
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திைண.மா.039.1
வந்தாக்ேக ஆம் என்பா வாய் காண்பாம் வந்தாக்ேக $திைண.மா.039.2
காவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழிக் கானல்வாய்ப் $திைண.மா.039.3
பூவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) ேபாது $திைண.மா.039.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணேயாடு ஆடும் அலவைனயும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநாக்கா $திைண.மா.040.1
இன் துைணேயாடு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இையயுேமா
இன் துைணேயாடு $திைண.மா.040.2
ஆடினாய் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அந்
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்று $திைண.மா.040.3
ேபாயினான் ெசன்றான் புrந்து $திைண.மா.040.4
உருகுமால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாளும்
அன்றால் $திைண.மா.041.1
ெபருகுமால் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அல ேபண ெபருகா $திைண.மா.041.2
ஒருங்கு வால் மின்ேனாடு உரும் உைடத்தாய் ெபய்வான் $திைண.மா.041.3

ெநருங்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபால
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.041.4
கவளக் களிப்பு இயல் மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சிற்றாளி $திைண.மா.042.1
தவழ_குைற.எச்.(தவழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நில்லாததுேபால் பவளக் $திைண.மா.042.2
கடிைகயிைட முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) காண்ெதவுறும் நில்லா
$திைண.மா.042.3
ெதவுடி ைகயிைட முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெதவுக்கு $திைண.மா.042.4
கடற் ேகாடு இரு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) கால் பாகன் ஆக $திைண.மா.043.1
அடற் ேகாட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) திைரயா உடற்றி $திைண.மா.043.2
கைர பாய் ந6ள் ேசப்ப கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாரல் $திைண.மா.043.3
வைரவாய் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ஆகேவ வா $திைண.மா.043.4
கடும் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) கடியும்
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $திைண.மா.044.1
படும் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) கடிவான் புக்க
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆம் $திைண.மா.044.2
தாைழ மா ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) தைதந்து
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $திைண.மா.044.3
ஏைழ மான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.மா.044.4
தாைழ தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $திைண.மா.045.1
மாைழ நுைளய மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஏைழ $திைண.மா.045.2

இைண நாடில் இல்லா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
கண் கண்டும் $திைண.மா.045.3
துைண நாடினன் ேதாம் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
$திைண.மா.045.4
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயல் ேவண்டா ஓ
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழாது
$திைண.மா.046.1
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.)
எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் $திைண.மா.046.2
மறி மகர வா குைழயாள் வாழாள் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வாரல்
$திைண.மா.046.3
எறி மகரம் ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரா_ெப.(இரா_ெப.) $திைண.மா.046.4
பண்ணாது பண்ேமல் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பாடும் கழிக்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $திைண.மா.047.1
எண்ணாது கண்டாக்ேக ஏ அணங்கால் எண்ணாது $திைண.மா.047.2
சாவா சான்றாண்ைம சலித்திலா மற்று இவைளக் $திைண.மா.047.3
காவா கயிறுrஇ விட்டா $திைண.மா.047.4
விைர ேமவும் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) விளக்கா கைரேமல் $திைண.மா.048.2
விடுவாய்ப் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திைண.மா.048.3
படு வாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அகற்றும் பாத்து $திைண.மா.048.4
எங்கு வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப
$திைண.மா.049.1
ெபாங்கு திைர உைதப்பப் ேபாந்து
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கு $திைண.மா.049.2

நரன்று உயித்த நித்திலம் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கால்
சீக்கும்_ெப.எச்.(சீ க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.049.3
வரன்று உயித்த பாக்கத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.049.4
திமில் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆக திைர பைறயா பல் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
$திைண.மா.050.1
துயில் ெகடத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைடயா துயில்ேபால் $திைண.மா.050.2
குறியா வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஒழிந்து ேகால ந6ச் ேசப்ப $திைண.மா.050.3
ெநறியால் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ெகாள்வது ேந $திைண.மா.050.4
கடும் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) உறு மீ ன்கண்
$திைண.மா.051.1
படும் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) பாத்தும் பகதும் அடும்பு எலாம்
$திைண.மா.051.2
சாலிைகேபால் வைல_ெப.(வைல_ெப.) சாலப் பல
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திைண.மா.051.3
பாலிைக
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயின்று
$திைண.மா.051.4
திைர பாகன் ஆக திமில் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆக $திைண.மா.052.1
கைர ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பைடயா விைரயாது $திைண.மா.052.2
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) கிளந்தன்ன ேவைல ந6ச் ேசப்ப நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திைண.மா.052.3

ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைரதல்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $திைண.மா.052.4
பாறு புரவியா பல் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ந6ள் திமிலா $திைண.மா.053.1
ேதறு திைர பைறயா புள்_ெப.(புள்_ெப.) பைடயா ேதறாத $திைண.மா.053.2
மன் கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசப்ப மற்று எம $திைண.மா.053.3
முன் கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தல் முடி
$திைண.மா.053.4
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) வrன் ந6க் கழிக்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நுண் மணல்ேமல் $திைண.மா.054.1
ேதrன் மா கால் ஆழும் த6ைமத்ேத ஓ இேலா $திைண.மா.054.2
ேகாள் நாடல் ேவண்டா குறி அறிவாக் கூஉய்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ $திைண.மா.054.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாடி நல்குதல்_ெதா.ெப.(நல்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $திைண.மா.054.4
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் ேத $திைண.மா.055.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.)
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேமற்ெகாண்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) பரக்கு
$திைண.மா.055.2
மாறு ந6 ேவைல ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வாரல் வrன் ஆற்றாள்
$திைண.மா.055.3
ஏறு ந6 ேவைல எதி $திைண.மா.055.4
கடற் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேசப்ப கழி உலா அய்ந6ண்ட $திைண.மா.056.1
அடல் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) தாழ்ந்து ஆற்ற
மடற் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $திைண.மா.056.2

அன்றில் அகவும் அணி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபண்ைணத்து-எம்
$திைண.மா.056.3
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணல்ேமல் ெமாய்த்து
$திைண.மா.056.4
வரு திைர தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உலாம் வா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $திைண.மா.057.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைர ஓடா அளைவ இரு திைர $திைண.மா.057.2
முன் வழும்_ெப.எச்.(வ
6
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
6
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேசப்ப $திைண.மா.057.3
என் வழல்
6
ேவண்டா இனி $திைண.மா.057.4
மாயவனும் தம்முனும் ேபாேல மறி கடலும் $திைண.மா.058.1
கானலும் ேச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணலும் காணாேயா-கானல்
$திைண.மா.058.2
இைட எலாம் ஞாழலும் தாைழயும் ஆந்த $திைண.மா.058.3
புைட எலாம் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) புகன்று $திைண.மா.058.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வrன் கவ்ைவ பல ஆம் பrயாது $திைண.மா.059.1
இர வrன் ஏதமும் அன்ன புக அrய $திைண.மா.059.2
தாைழ துவளும் தரங்க ந6ச் ேசப்பிற்ேற $திைண.மா.059.3
ஏைழ நுைளய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.மா.059.4
திைர அலறிப் ேபரத் தெழழுயாத் திrயா $திைண.மா.060.1
கைர அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) காலினால் காணா கைர அருேக
$திைண.மா.060.2

ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) மல
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந6ள்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணினாள் $திைண.மா.060.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) நுைளய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $திைண.மா.060.4
அறிகு அrது யாக்கும்-அரவ ந6ச் ேசப்ப $திைண.மா.061.1
ெநறி திrவா இன்ைமயால் இல்ைல-முறி திrந்த $திைண.மா.061.2
கண்டல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழி
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.061.3
மிண்டல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாைழ இைணந்து $திைண.மா.061.4
வில்லா விழவினும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஆழி சூழ் உலகில்
$திைண.மா.062.1
நல்லா விழவகத்தும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) நல்லாய்
$திைண.மா.062.2
உவக்கத்து ஒேரா உதவிச் ேசப்பன்_ெப.(ேசப்பன்_ெப.) ஒப்பாைரச்
$திைண.மா.062.3
சுவக்கத்து உளராயின் சூழ் $திைண.மா.062.4
எr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ந6ள் பிண்டி இண இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திைண.மா.063.1
வr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ந6ள் வண்ட
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ந6ள்
$திைண.மா.063.2
ெபான் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) புண முைலயாய் பூந்ெதவுடித்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திைண.மா.063.3

என் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈடு இல் பசப்பு
$திைண.மா.063.4
ேபணாய் இதன் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்றாலும் ேபணாேத
$திைண.மா.064.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைளயாய்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) காணாய் $திைண.மா.064.2
எr சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டன்ன
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) முருக்கு ஈடு இல் $திைண.மா.064.3
ெபாr சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டன்ன
புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) $திைண.மா.064.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தாயாக் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) தளந்து
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெகாடுப்ப $திைண.மா.065.1
ஈன்றாய் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குரேவ ஈன்றாள் $திைண.மா.065.2
ெமாழி காட்டாய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிற்றாள்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.065.3
வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.065.4
வல் வரும் காணாய்-வயங்கி முருக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திைண.மா.066.1
ெசல்வ சிறாக்குப் ெபாற்ெகால்லேபால் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$திைண.மா.066.2
பவளக் ெகாழுந்தின்ேமல் ெபான்-தாலி பாஅய்த் $திைண.மா.066.3
திகழக் கான்றிட்டன ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.066.4
ெவறுக்ைகக்குச் ெசன்றா விளங்கிழாய் ேதான்றா $திைண.மா.067.1

ெபாறுக்க என்றால் ெபாறுக்கலாேமா ஒறுப்பேபால் $திைண.மா.067.2
ெபான்னுள் உறு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண முருக்கம்
$திைண.மா.067.3
என் உள் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $திைண.மா.067.4
ெசன்றக்கால் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய்
என்ேனா இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$திைண.மா.068.1
நின்றக்கால் ந6டி_வி.எச்.(ந6டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒளி விடா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.068.2
இைழக்கு அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏய் ஏ
இளமுைலயாள் ஈடு இல் $திைண.மா.068.3
குைழக்கு அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) $திைண.மா.068.4
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ெநடிய அழற் கதிேரான் ெசம்பாகம் $திைண.மா.069.1
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) மைறந்தான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அணியிைழேயாடு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.மா.069.2
தைகயினால் எம் சீறூத் தங்கினிராய் நாைள $திைண.மா.069.3
வைகயினிராய்ச் ேசறல் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $திைண.மா.069.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேநாக்கம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குரவ ந6ழல் காண் $திைண.மா.070.1
ெபான் ேநாக்கம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) காண் ெபான்ேநாக்கம்
$திைண.மா.070.2

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கு அணி
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $திைண.மா.070.3
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அய மணல்ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.070.4
அம் சுட ந6ள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆயிைழயும் மாறு இலா $திைண.மா.071.1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட ந6ள் ேவலானும் ேபாதரக் கண்டு அஞ்சி
$திைண.மா.071.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்றி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) பாழாக $திைண.மா.071.3
இரு சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாந்தன
என்றா $திைண.மா.071.4
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) கண் ந6லம்_ெப.(ந6லம்_ெப.) $திைண.மா.072.1
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) என்று என்று உகந்து
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.072.2
மாைழ மா வண்டிற்கு ஆம் ந6ழல் வருந்தாேத $திைண.மா.072.3
ஏைழதான் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இனிது.
$திைண.மா.072.4
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் சீrனால்
ேகளாதும் $திைண.மா.073.1
கவ்ைவயால் காணாதும் ஆற்றாதும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $திைண.மா.073.2

தாத் தத்ைத வாய் ெமாழியும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ந6லமும் $திைண.மா.073.3
ஓத்து ஒழிந்தாள்-என் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.073.4
புன் புறேவ ேசவேலாடு ஊடல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்றால்
$திைண.மா.074.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறேவ உைடயா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வன்புற் $திைண.மா.074.2
றது காண் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபான் ேபாத்து
$திைண.மா.074.3
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) காண் என் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
இனி $திைண.மா.074.4
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சுடும் இரவி ஈடு இல்
கதிரான் $திைண.மா.075.1
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெவஃகா புrந்து $திைண.மா.075.2
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கயிற்றின் மாசுணம் வயும்
6
ந6ள் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
$திைண.மா.075.3
அடு திறலான் பின் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
$திைண.மா.075.4
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நிைனப்பினும் ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ெபாrயும் ந6ள்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) $திைண.மா.076.1
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி $திைண.மா.076.2
புைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காது உறப் ேபாழ்ந்து
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந6ண்ட_ெப.எச்.(ந6ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.076.3

பைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி $திைண.மா.076.4
வந்தால்தான் ெசல்லாேமா-ஆ இைடயாய் வா கதிரால் $திைண.மா.077.1
ெவந்தால்ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந6ள் ேவய்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ
$திைண.மா.077.2
தகரக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புரள தாழ் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ைக ஏந்தி
$திைண.மா.077.3
மகரக் குைழ மறித்த ேநாக்கு $திைண.மா.077.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக இரு மருப்பின் மும் மத மால்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திைண.மா.078.1
பருகு ந6 ைபஞ் சுைனயில் காணாது அருகல் $திைண.மா.078.2
வழி விலங்கி வழும்_ெப.எச்.(வ
6
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
6
வைர
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ெசன்றா $திைண.மா.078.3
அழிவில ஆக அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $திைண.மா.078.4
ெசன்றா வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசறிெதவுடி
ேசய்த்துஅன்றால் $திைண.மா.079.1
நின்றா ெசால் ேதறாதாய் ந6டு இன்றி ெவன்றா $திைண.மா.079.2
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடியின் இலங்கு அருவி
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திைண.மா.079.3
கடுத்த மைல நாடு காண் $திைண.மா.079.4
உருவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் ேதச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திைண.மா.080.1

ெவருவ வந்து
6
உக்க ந6ள் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
வருவ_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) $திைண.மா.080.2
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தருவான் ேசட் ெசன்றா இன்ேற $திைண.மா.080.3
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் ஆடும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.மா.080.4
ெகான்றாய் குருந்ேத ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்லாய் வாடின 6
$திைண.மா.081.1
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அறிந்ேதன்
ெநடுங்கண்ணாள் ெசன்றாளுக்கு $திைண.மா.081.2
என் உைரத்த6க்கு என் உைரத்தாட்கு என் உைரத்த6க்கு என் உைரத்தாள்
$திைண.மா.081.3
மின் நிைரத்த பூண் மிளிர விட்டு $திைண.மா.081.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆம் ஆற்ைற ஆயுங்கால்
ஆடவக்குப் $திைண.மா.082.1
பூண் கடனாப் ேபாற்றிப் புrந்தைமயால் பூண் கடனாச் $திைண.மா.082.2
ெசய் ெபாருட்குச் ெசல்வரால் சின்ெமாழி ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) சிறிது
$திைண.மா.082.3
ைந ெபாருட்கண் ெசல்லாைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $திைண.மா.082.4
ெசல்பேவா சிந்தைனயும் ஆகாதால் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) எrயும்
$திைண.மா.083.1
ெவல்பேவா ெசன்றா விைன முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்லாய் $திைண.மா.083.2
இதடி கைரயும் கல் மா ேபாலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திைண.மா.083.3

சிதடி கைரயும் திrந்து $திைண.மா.083.4
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இrந்து ஓட $திைண.மா.084.1
தள்ளியும் ெசல்பேவா தம்முைடயா-ெகாள்ளும் $திைண.மா.084.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெபாங்ெகனப் ேபாந்து
எய்யும் $திைண.மா.084.3
அருள் இல் மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) அத $திைண.மா.084.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபாருள் என்றா ெசால் ெபான் ேபாலப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.085.1
அருள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகாைம ஆக அருளான் $திைண.மா.085.2
வளைம ெகாணரும் வைகயினான் மற்று ஓ $திைண.மா.085.3
இளைம ெகாணர இைச $திைண.மா.085.4
ஒல்வா உளேரல் உைரயாய் ஒழியாது $திைண.மா.086.1
ெசல்வா என்றாய் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) சிறந்தாேய
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.086.2
அைசந்து ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பசியால் ஆள்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.086.3
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழியும்
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.086.4
ஒன்றானும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெமாழியலாேமா-ெசலவு
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திைண.மா.087.1
பின்றாது ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழான்
பின் பின்றா $திைண.மா.087.2

ெவலற்கு அrதாம் வில் வலான் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) பாங்காச் $திைண.மா.087.3
ெசலற்கு அrதாச் ேசய சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $திைண.மா.087.4
அல்லாத என்ைனயும் த6ர_குைற.எச்.(த6_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று
ஐயன்மா $திைண.மா.088.1
ெபால்லாதது என்பது ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ெபாருந்தாய் எல்லாக்கும்
$திைண.மா.088.2
வல்லி ஒழியின் வைகைம ந6ள் வாட் கண்ணாய் $திைண.மா.088.3
புல்லி ஒழிவான் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.088.4
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந6 ெசன்மின் நம
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆபேவல் $திைண.மா.089.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணம்
எளிதுஅேரா எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திைண.மா.089.2
ெவஞ்சுட அன்னாைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கண்ேடன் கண்டாளாம்
$திைண.மா.089.3
தண்சுட அன்னாைள தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திைண.மா.089.4
ேவறாக நின்ைன வினவுேவன் ெதய்வத்தான் $திைண.மா.090.1
கூறாேயா கூறும் குணத்தினனாய் ேவறாக $திைண.மா.090.2
என் மைனக்கு ஏறக் ெகாணருேமா எல்வைளையத் $திைண.மா.090.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைனக்ேக உய்க்குேமா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$திைண.மா.090.4
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) சா கா ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) இல்
பூ ந6ள் முருங்ைக $திைண.மா.091.1
நள்ளிய ேவய் வாழ்பவ நண்ணுபேவா-புள்ளிப் $திைண.மா.091.2

பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) கழுெகாடு வம்பலப்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு $திைண.மா.091.3
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறங்கி வயும்
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இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.மா.091.4
ெசல்பேவா தம் அைடந்தா சீ  அழிய-சிள் துவன்றி $திைண.மா.092.1
ெகால்பேபால் கூப்பிடும் ெவங் கதிேரான் மல்கி $திைண.மா.092.2
ெபாடி ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுடும் கீ ழால் $திைண.மா.092.3
அடி ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் சுடும் ஆறு
$திைண.மா.092.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாந்திய
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலக் ெகாண்மூ $திைண.மா.093.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மா ெகான்றான்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மின்னி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திைண.மா.093.2
தன்ேபால் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அைணய $திைண.மா.093.3
என்ெகால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆற்றும் வைக $திைண.மா.093.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பருகிப் பல் கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கல் ேசர
$திைண.மா.094.1
இகல் கருதித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இருைள பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $திைண.மா.094.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலாக் காலும் மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ேவய்த்ேதாளாய் $திைண.மா.094.3
உள் நிலாது என் ஆவி ஊந்து. $திைண.மா.094.4

ேமல் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவங் கதிேரான்
மாந்திய ந6 கீ ழ் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.095.1
கான் ஓக்கம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகாகாண் மடவாய் மான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.095.2
ேபாது ஆr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எலாம் ெநட்ெடழுத்தின்ேமல் புrய
$திைண.மா.095.3
சாதாr நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறயும் சாந்து.
$திைண.மா.095.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆழியான்தன் நிறம்ேபால் தம்முன் $திைண.மா.096.1
அருள் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபான்று மருள்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.096.2
பால் ேபாலும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவும் ைப அரவு அல்குலாய்
$திைண.மா.096.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபாலும் வழ்
6 துைண இலாக்கு. $திைண.மா.096.4
பாழிேபால் மாயவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பற்றா களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
எறிந்த $திைண.மா.097.1
ஆழிேபால் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கல் ேசர ேதாழிேயா $திைண.மா.097.2
மால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தம்முன் நிறம்ேபால் மதி முைளப்ப
$திைண.மா.097.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆற்ேறன் இைனந்து
$திைண.மா.097.4
வயும்-வியன்
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புறவின் வழ்
6 துளியான் மாக் கடுக்ைக $திைண.மா.098.1
ந6யும் பிறெராடும் காண் ந6டாேத ஆயும் $திைண.மா.098.2

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபான்
வட்டு ஆய் தா_ெப.(தா_ெப.) ஆய் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஆய் $திைண.மா.098.3
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேகால்
சுrயாய் கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.098.4
ெபான் வாளால் காடு_ெப.(காடு_ெப.) இல் கரு வைர ேபாத்தாலும்
$திைண.மா.099.1
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள்ேபால் $திைண.மா.099.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரலும் $திைண.மா.099.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்
மிக்கு ைநந்து $திைண.மா.099.4
பண்டு இையயச் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால் பழுதால் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திைண.மா.100.1
கண்டு இையய மாந்தி கால்வழ்த்து
6
இருண்டு எண் திைசயும் $திைண.மா.100.2
கா ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காதல_ெப.(காதல_ெப.) ேத
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகேவ
$திைண.மா.100.3
பீ ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந6
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்
$திைண.மா.100.4
வண்டுஇனம் ெவௗவாத ஆம்பலும் வா இதழான் $திைண.மா.101.1
வண்டுஇனம் வாய் வழா
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மாைலயும் வண்டுஇனம் $திைண.மா.101.2
ஆராத பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) அணி ேதரான்தான் ேபாத
$திைண.மா.101.3

வாராத நாேள வரும் $திைண.மா.101.4
மான் எங்கும் தம் பிைணேயாடு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மறி உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.மா.102.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எங்கும் வாய்த்து வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாடுப்ப கான்
எங்கும் $திைண.மா.102.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டநூடு த6 தா என ேதராது $திைண.மா.102.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இறுத்ேதன் ஆவி இதற்கு $திைண.மா.102.4
ஒருவந்தம் அன்றால் உைற முதிரா ந6ரால் $திைண.மா.103.1
கருமம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கண்டு அழிவுெகால்ேலா
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திைண.மா.103.2
பட்டின்ேற என்றி பைணத் ேதாளாய் கண்ணரால்
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$திைண.மா.103.3
அட்டிேனன் ஆவி அதற்கு $திைண.மா.103.4
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உருவின் வில்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நால் திைசக்கும் முந்ந6ைர
$திைண.மா.104.1
இந்து உருவின் மாந்தி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகாண்மூ முந்து உருவின்
$திைண.மா.104.2
ஒன்றாய் உரும் உைடத்தாய் ெபய் வான்ேபால் பூக்கு என்று $திைண.மா.104.3
ெகான்றாய் ெகான்றாய் எற் குைழத்து $திைண.மா.104.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தருவான் கதி பருகி
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா $திைண.மா.105.1
ெகால்ைல தரு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாடிகள் ஏறுவ காண்-முல்ைல
$திைண.மா.105.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளெவாடு தம்
ேகளிைரப்ேபால் காணாய் $திைண.மா.105.3

குருந்தம் ெகாடுங்கழுத்தம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.105.4
என்னேர ஏற்ற துைண பிrந்தா ஆற்று என்பா $திைண.மா.106.1
அன்னேர ஆவ அவரவக்கு முன்னேர $திைண.மா.106.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேதம் கா
வரு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ேச த6ம்_ெப.அ.(த6ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திைண.மா.106.3
கந்தாரம் பாடும் களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.106.4
கரு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காயாக் கண
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என்று அஞ்சி $திைண.மா.107.1
உரும் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ஓடி உரும்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.107.2
ஐந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணிக் காதான்
$திைண.மா.107.3
எம்தைலேய வந்தது இனி $திைண.மா.107.4
கண் உளவாயின் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அல்ைல காணலாம்
$திைண.மா.108.1
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா $திைண.மா.108.2
அன்று ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெமாழிச் சாவு ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருமுைட வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திைண.மா.108.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தவாறு $திைண.மா.108.4

என்ேபால் இகுைள_ெப.(இகுைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாந்திய கா
$திைண.மா.109.1
ெபான்ேபால் தா_ெப.(தா_ெப.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புrந்தன
ெபான்ேபால் $திைண.மா.109.2
துைண ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்கின்றா
ேதான்றுவ ேதான்றா $திைண.மா.109.3
இைண ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்வ இனி
$திைண.மா.109.4
ெபrயா ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபrேத இடக்கண் $திைண.மா.110.1
அrயா எளிய என்று ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பrவாய் $திைண.மா.110.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) தாம் நகக் கண்டு
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.110.3
மைல அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சால
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.110.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) கடி அரங்கா ைகம்மறிப்பக் ேகாடலா
$திைண.மா.111.1
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) விளிப்ப வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழாக ேவனல்
$திைண.மா.111.2
வளரா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாட்கண்ணாய் ெசால்லாய் $திைண.மா.111.3
உள ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்யும் வைக
$திைண.மா.111.4
ேதேரான் மைல மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
த6ம்_ெப.அ.(த6ம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெவய்து ஆக $திைண.மா.112.1

வாரான் விடுவாேனா வாட்கண்ணாய் கா ஆ $திைண.மா.112.2
குருந்ேதாடு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) குைலத்தனகாண் நாமும்
$திைண.மா.112.3
விருந்ேதாடு நிற்றல் விதி $திைண.மா.112.4
பறி ஓைல ேமெலாடு கீ ழா இைடய_ெப.(இைடய_ெப.) $திைண.மா.113.1
பிறிேயாைல ேபத்து விளியா கதிப்ப $திைண.மா.113.2
நr உைளயும் யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.)
ேதான்றாரால்-அன்னாய் $திைண.மா.113.3
விr உைள மான் ேத ேமல் ெகாண்டா $திைண.மா.113.4
பாத்து படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாந்தி பல ெகாண்மூ $திைண.மா.114.1
காத்து கைன துளி சிந்தாைம பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.114.2
குருந்ேத பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவைள ைநந்து
$திைண.மா.114.3
வருந்ேத என்றாய் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) வைரந்து $திைண.மா.114.4
படும் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் பல் பைணேபால் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
முழங்கல் ேமலும் $திைண.மா.115.1
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் கூற்று மின் ஆக
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் $திைண.மா.115.2
ந6 நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின்ெநடும் பைண
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாட்கு $திைண.மா.115.3
ேத நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்னாய் திrந்து
$திைண.மா.115.4
குருந்ேத ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்லாய் ெகான்றாய் தளேவ
$திைண.மா.116.1

முருந்து ஏய் எயிெறாடு தா_ெப.(தா_ெப.) பூப்பித்திருந்ேத $திைண.மா.116.2
அரும்பு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) முைலயாள் அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாழ்
ேவய்த்ேதாள் $திைண.மா.116.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பீ பசப்பித்த6 ேபந்து $திைண.மா.116.4
கத நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) புற்று அைடயக் கா ஏறு சீற $திைண.மா.117.1
மத நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மாறு
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புதல்_ெப.(புதல்_ெப.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $திைண.மா.117.2
ெபான் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி புறமாக
பூங்ேகாதாய் $திைண.மா.117.3
என் பசந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இனி
$திைண.மா.117.4
கா ேதான்றிப் பூவுற்ற கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) முைக விளக்குப்
$திைண.மா.118.1
பீ ேதான்றித் தூண்டுவாள் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்ேபால் ந6
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.118.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்தது
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணாய் $திைண.மா.118.3
என் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) அன்று என்றி என்று $திைண.மா.118.4
உகவும் கா அன்று என்பா ஊரா_குறி.வி.மு.(ஊ_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
அதைனத் $திைண.மா.119.1
தகவும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அன்று என்று ஓேரன் தகேவெகால்
$திைண.மா.119.2
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஆய் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஆய்
வைள முr ஆய் $திைண.மா.119.3

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ஆம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வந்து
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$திைண.மா.119.4
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) என்பாகள்
காணாெகால் ெவங் கதிரால் $திைண.மா.120.1
ேகாடு எலாம் ெபான் ஆய்க் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கடுக்ைக
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் $திைண.மா.120.2
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) கதிேரான் மைறவதன்முன்
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$திைண.மா.120.3
துத்தம் அைறயும் ெதவுடந்து $திைண.மா.120.4
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல பல் பைக என்ைன $திைண.மா.121.1
விருத்தியாக் ெகாண்டன-ேவறாப் ெபாருத்தின் $திைண.மா.121.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அன்றில் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) படு வசி
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $திைண.மா.121.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்றி கா ஊ கறுத்து $திைண.மா.121.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தைலெசய காப்பா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.மா.122.1
ஏனம் இடந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) எதிேர வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$திைண.மா.122.2
நகுவதுேபால் மின் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணா என்
ஆவி $திைண.மா.122.3
உகுவது ேபாலும் உைடந்து $திைண.மா.122.4
இம்ைமயால் ெசய்தைத இம்ைமேய ஆம் ேபாலும் $திைண.மா.123.1
உம்ைமேய ஆம் என்பா ஓராகாண் நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
$திைண.மா.123.2

எளிய என நலிந்த ஈங்குழலா ஏடி $திைண.மா.123.3
ெதளியச் சுடப்பட்டவாறு $திைண.மா.123.4
ெசவ்வழி யாழ்ப் பாண்மகேன சீ  ஆ ேத ைகயினால் $திைண.மா.124.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக ஈத்து உய்ப்பான் ேதான்றாமுன்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிேய $திைண.மா.124.2
ஆடினான் ஆய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) மற்று எங்ைகய
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திைண.மா.124.3
கூடினான் பின் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.124.4
மாக் ேகால் யாழ்ப் பாண்மகேன மண்_ெப.(மண்_ெப.) யாைனப் பாகனா
$திைண.மா.125.1
தூக்ேகால் துடிேயாடு ேதான்றாமுன் தூக் ேகால் $திைண.மா.125.2
ெதவுடி உைடயா ேசrக்குத் ேதான்றுேமா ெசால்லாய் $திைண.மா.125.3
கடி உைடேயன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.125.4
விளr யாழ்ப் பாண்மகேன ேவண்டா அைழேயல் $திைண.மா.126.1
முளr ெமாழியாது உளrக் கிளr ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) $திைண.மா.126.2
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
புத்தில் புகுவதன்முன் $திைண.மா.126.3
ஆங்கண் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைர $திைண.மா.126.4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கண் கலி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்தன்
ெமய்ம்ைமைய $திைண.மா.127.1
எங்கட்கு உைரயாது எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
இங்கண் $திைண.மா.127.2

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) காரம் என்று அணுகான்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூத்து என்ேற
$திைண.மா.127.3
அலங்கார நல்லாக்கு அைற $திைண.மா.127.4
ெசந்தாமைரப் பூ உற நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்ெநல்லின் $திைண.மா.128.1
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) புனல்வாய்ப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவாள் அம்
தா_ெப.(தா_ெப.) $திைண.மா.128.2
வயந்தகம்ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
$திைண.மா.128.3
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றாைம
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $திைண.மா.128.4
வாடாத தாமைரேமல் ெசந்ெநல் கதி வணக்கம் $திைண.மா.129.1
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய $திைண.மா.129.2
புல்லகம்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்தன் $திைண.மா.129.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேசராைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
$திைண.மா.129.4
இைச உைரக்கும் என் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இர
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைர $திைண.மா.130.1
வைச உைரப்பச் சால வழுத்த6 பைச ெபாைற $திைண.மா.130.2
ெமய்ம் மருட்டு ஒல்லா-மிகு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரன்தன் $திைண.மா.130.3

ெபாய்ம் மருட்டுப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $திைண.மா.130.4
மடங்கு இறவு ேபாலும் யாழ்ப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலாப்
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $திைண.மா.131.1
ெதவுடங்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ெசால் துணிக்க ேவண்டா முடங்கு இறவு
$திைண.மா.131.2
பூட்டுற்ற வில்
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.) பூம்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ெபாய் $திைண.மா.131.3
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கீ ழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.131.4
எங்ைகய இல் உள்ளாேன பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) பிற_ெப.(பிற_ெப.) $திைண.மா.132.1
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இல் என்று மயங்கினாய்
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இல் $திைண.மா.132.2
என்னாது இறவாது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நி
........ $திைண.மா.132.3
பின்னா இல் அந்தி முடிவு $திைண.மா.132.4
பாைல யாழ்ப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகேன பண்டு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாயகற்கு $திைண.மா.133.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாழ் ஓதி வருடாேயா காைல_ெப.(காைல_ெப.) யாழ்
$திைண.மா.133.2
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ேசந்தாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாய்ம்ெமாழிக்கு $திைண.மா.133.3

ைநயும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடு $திைண.மா.133.4
கிழைம ெபrேயாக்குக் ேகடு இன்ைமெகால்ேலா $திைண.மா.134.1
பழைம பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேநாக்கிக் ெகால்ேலா கிழைம $திைண.மா.134.2
குடி நாய்க தாம் பல ெபற்றாrன் ேகளா $திைண.மா.134.3
அடி நாேயன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
$திைண.மா.134.4
என் ேகட்டி ஏழாய் இரு நிலத்தும் வானத்தும் $திைண.மா.135.1
முன் ேகட்டும் கண்டும் முடிவு
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) பின்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.135.2
அணி இகவா நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அணங்கு மாத_ெப.(மாத_ெப.)
$திைண.மா.135.3
பணி இகவான் சாலப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.மா.135.4
எங்ைக இயல்பின் எழுவல் யாழ்ப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகேன
$திைண.மா.136.1
தம் ைகயும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் $திைண.மா.136.2
உளர_குைற.எச்.(உள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உளர உவன் ஓடிச் சால
$திைண.மா.136.3
வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வளந்த_ெப.எச்.(வள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைக $திைண.மா.136.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாட்டுச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
$திைண.மா.137.1

இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகாட்டு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) சாடி வரும் ேகாட்டால் $திைண.மா.137.2
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அணி வைள
ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகாத் $திைண.மா.137.3
தாம் பல் அைசயின வாய் தாழ்ந்து $திைண.மா.137.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உள்ளிச் ேசாந்த பால் கால் ஒற்றி தாமைரப்பூ
$திைண.மா.138.1
அன்று உள்ளி அன்னத்ைத_ெப.(அன்னம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆத்துவான் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளி
$திைண.மா.138.2
வந்ைதயா என்னும் வைகயிற்ேற-மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $திைண.மா.138.3
தந்ைதயா தம் ஊத் தைக $திைண.மா.138.4
மருேதாடு காஞ்சி அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந6ழல் $திைண.மா.139.1
எருேதாடு உழல்கின்றா ஓைத குருேகாடு $திைண.மா.139.2
தாராத் ேதாறு ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்பும்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் கழனித்ேத $திைண.மா.139.3
ஊராத் ேதரான் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஊ $திைண.மா.139.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ குைல வாைழயுள் ெதவுடுத்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
நமது என்று $திைண.மா.140.1
உண்ணாப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பூ
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் ஆ
$திைண.மா.140.2

வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுடுப்பாள்
$திைண.மா.140.3
மயல் ஊ அரவ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $திைண.மா.140.4
அணிக் குரல்ேமல் நல்லாேராடு ஆடிேனன் என்ன $திைண.மா.141.1
மணிக் குரல்ேமல் மாதராள் ஊடி மணிச் சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) $திைண.மா.141.2
பாட்ைட இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் பாய் ந6க்
கழனித்ேத $திைண.மா.141.3
ஆட்ைட இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ
$திைண.மா.141.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயத்துத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந6ள் ேசவைலத்
தாழ் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) $திைண.மா.142.1
புண் கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊர வண் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) $திைண.மா.142.2
ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) புளி ேவட்ைகத்து
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
$திைண.மா.142.3
மாலும் மாறா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
$திைண.மா.142.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து அணி அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
$திைண.மா.143.1
புல்லி புைட ெபயரா மாத்திைரக்கண் புல்லியா $திைண.மா.143.2

கூட்டு முதல் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) துயில் எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.மா.143.3
பாட்டு முரலுமாம் பண் $திைண.மா.143.4
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்பப் பூசி $திைண.மா.144.1
சிரத்ைதயால் ெசங்கழுந6 சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) $திைண.மா.144.2
நிைன ேநாக்கிக் கூறினும் ந6_பதி.ெப.(ந6_முன்.ஒரு.) ெமாழியல் என்று
$திைண.மா.144.3
மைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாண
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.144.4
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத $திைண.மா.145.1
ேகாட்டு அரவம் இன்னிைவ தாம் குழும ேகாட்டு அரவம் $திைண.மா.145.2
மந்திரம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) என்ன மகச் சுமந்து $திைண.மா.145.3
இந்திரன்ேபால் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திைண.மா.145.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவய.... மற்றுப் ெபrயராய் $திைண.மா.146.1
எண் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளான் இகழ்ந்து
ஒழுக ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.146.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தரள
முைலயினாள் $திைண.மா.146.3
ெமன்ைம ெசய்திட்டாள் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.மா.146.4

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
ேகாட்டு எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) சிறுகைனயா $திைண.மா.147.1
அங்கண் கழனிப் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கண் $திைண.மா.147.2
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அம் பூெவாடு ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.147.3
தவைளயும் ேமற்ெகாண்டு வரும் $திைண.மா.147.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடந்தன்ன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகாட்டு
எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $திைண.மா.148.1
மருள் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாப்
பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) மாந்திப்-ெபாருள்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.148.2
கல் ேபரும் ேகாட்டால் கைனத்து தம் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உள்ளி
$திைண.மா.148.3
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ேபாவு சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரும் $திைண.மா.148.4
புண் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ேமல்
நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) ந6த்து ஒழுகி வாழினும் $திைண.மா.149.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பிறிதுஅேரா........
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.மா.149.2
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாத்திைரேய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்ேபால் கண்ணினாள்
$திைண.மா.149.3
ைநயாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாணுமாறு $திைண.மா.149.4

கண்ணுங்கால் என்ெகால் கலைவ யாழ்ப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகேன
$திைண.மா.150.1
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இெவௗ◌ாடு ேந எண்ணின் $திைண.மா.150.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வட்டத்து இல்ைலயால் கல் ெபய ேசராள்
$திைண.மா.150.3
அடல் வட்டத்தா உளேரல் ஆம் $திைண.மா.150.4
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடும் கிண்கிணிக் கால் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெசய்
பட்டத்து $திைண.மா.151.1
ந6று ஆடும் ஆயது இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முனா ேவறு ஆய $திைண.மா.151.2
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இல் நாடுேமா மாக் ேகால் யாழ்ப்
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகேன $திைண.மா.151.3
எங்ைகய இல் நாடலாம் இன்று $திைண.மா.151.4
முைலயாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.மா.152.1
விைலயாலும் இட்ட குறிைய உைலயாது $திைண.மா.152.2
ந6
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ப் புதல்வன்_ெப.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைன முைலப்பால் $திைண.மா.152.3
தா_ெப.(தா_ெப.)
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவண்டா தழூஉ $திைண.மா.152.4
துனி புலவி ஊடலின் ேநாக்ேகன் ெதவுடந்த $திைண.மா.153.1
கனி கலவி காதலினும் காேணன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) அகலின்
$திைண.மா.153.2

நாணா நடுக்கும் நளி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரைனக் $திைண.மா.153.3
காணா எப்ேபாதுேம கண் $திைண.மா.153.4

