புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எr ஊட்டி $திைண.ெமா.01.1
புைக ெகாடுக்கப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலேவா% துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.01.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய% ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இரவின்
வரல் ேவண்டா $திைண.ெமா.01.3
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைடய சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $திைண.ெமா.01.4
கண முைக ைக எனக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) கவின $திைண.ெமா.02.1
மண முைக என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மந்தி ெகாண்டாடும் $திைண.ெமா.02.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல நாட வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அrதாம் ெகால்ேலா
$திைண.ெமா.02.3
புனமும் அடங்கின காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) $திைண.ெமா.02.4
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) இறு வைரேமல் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) கடி கவின
$திைண.ெமா.03.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.03.2
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குன்ற நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட%.ஒரு.)
புண%ந்த_ெப.எச்.(புண%_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேபாலா $திைண.ெமா.03.3
ஈங்கு ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைள
$திைண.ெமா.03.4
ஏனம் இடந்திட்ட ஈ%_ெப.அ.(ஈ%_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லிைட
$திைண.ெமா.04.1

கானவ%_ெப.(கானம்_ெப.+அ%_பட%.பன்.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எனக் ைக காய்த்தும் $திைண.ெமா.04.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய% ெவற்பன் வருவான்ெகால் என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.04.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பசப்புக் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.04.4
விைர கமழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) விைள புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காப்பா%
$திைண.ெமா.05.1
வைரயிைட வாரன்மின் ஐய உைர கடிய%_குறி.வி.மு.(கடி_ெப.+அ%_பட%.பன்.)
$திைண.ெமா.05.2
வில்லின% ேவல% விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல் அம்பின% $திைண.ெமா.05.3
கல்லிைட வாழ்ந% எம% $திைண.ெமா.05.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உழலும் அணி கிள% நAள் வைரக் $திைண.ெமா.06.1
கானக வாழ்க்ைகக் குறவ%_ெப.(குறவ%_ெப.) மகளிேரம் $திைண.ெமா.06.2
ஏனலுள் ஐய வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) மற்று என்ைனெகால் $திைண.ெமா.06.3
காணினும் காய்வ% எம% $திைண.ெமா.06.4
யாழும் குழலும் முழவும் இையந்தென $திைண.ெமா.07.1
வழும்_ெப.எச்.(வ
A
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
A
அருவி
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $திைண.ெமா.07.2
மாைழ மான் ேநாக்கியும் ஆற்றாள் இர வrன் $திைண.ெமா.07.3
ஊ% அறி ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) தரும் $திைண.ெமா.07.4
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) மலர_குைற.எச்.(மல%_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவறி கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிலம்பின் $திைண.ெமா.08.1

வாங்கு அைம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
குறவ%_ெப.(குறவ%_ெப.) மகளிேரம் $திைண.ெமா.08.2
ேசா%ந்து குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஒழுக மற்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $திைண.ெமா.08.3
ேபாந்தது இல் ஐய களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $திைண.ெமா.08.4
பிணி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தA%ந்து_வி.எச்.(தA%_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைணத்ேதாள் வங்க
A
$திைண.ெமா.09.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட%.ஒரு.)
வருவான்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.09.2
கணி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
மல%ந்து_வி.எச்.(மல%_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ%க்கும் $திைண.ெமா.09.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாைலப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
$திைண.ெமா.09.4
பலவின் பழம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) $திைண.ெமா.10.1
எல என்று இைண பயிரும் ஏகல் சூழ் ெவற்பன் $திைண.ெமா.10.2
புலவும்ெகால் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) புண%வு_ெப.(புண%வு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $திைண.ெமா.10.3
ெசலவும் கடிந்தாள் புனத்து $திைண.ெமா.10.4
கழுநA% மல%க் கண்ணாய் ெகௗைவேயா
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $திைண.ெமா.11.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நAரா% காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) ெபாய்த்தன%
நAத்தா% $திைண.ெமா.11.2

அழி நAர ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அrத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.11.3
வழி நA% அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $திைண.ெமா.11.4
முr பரல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முரண்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.12.1
எr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
இைய ெபாருட்குப் ேபாவ%A $திைண.ெமா.12.2
அr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண்ணாள்
ஆற்றாைம நும்மின் $திைண.ெமா.12.3
ெதrவா% யா% ேதரும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திைண.ெமா.12.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) குருந்ேதாடு அரும்பு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்க% $திைண.ெமா.13.1
மராஅ மல%ந்தன ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விராஅய்க் $திைண.ெமா.13.2
கலந்தன% ெசன்றா% வலந்த ெசால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திைண.ெமா.13.3
ெபாலந்ெதவுடீஇ ெபாய்த்த குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $திைண.ெமா.13.4
புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) ெபாr
மலரும்_ெப.எச்.(மல%_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திைண.ெமா.14.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அகவும்
ேபாழ்து கண்டும் $திைண.ெமா.14.2

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நைச உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) துரப்ப துறந்தா%
$திைண.ெமா.14.3
வரு நைச
பா%க்கும்_ெப.எச்.(பா%_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $திைண.ெமா.14.4
சிறு புன் புறெவாடு சிற்ெறழால் சீ றும் $திைண.ெமா.15.1
ெநறி அரு நAள் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்குவ%ெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.15.2
முறி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
பசப்ப_குைற.எச்.(பசப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் ஒழிந்து
$திைண.ெமா.15.3
ஆ% ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயவ% $திைண.ெமா.15.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கால் மராஅ நுணாேவாடு
அலர_குைற.எச்.(அலரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.16.1
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைற வண்டுஇனம் பாைல முரல
$திைண.ெமா.16.2
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அம் ெசால் மடவாய் $திைண.ெமா.16.3
விரும்பு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திைண.ெமா.16.4
கல் அத% வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கடுந் துடிகள் பம்பும் $திைண.ெமா.17.1
வில் உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந% குறும்புள்ளும்
ேபாவ%ெகால் $திைண.ெமா.17.2
எல் வைள ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.17.3

நல்காத் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம%
$திைண.ெமா.17.4
கதி% சுட கண் உைடந்து முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெசாrயும் $திைண.ெமா.18.1
ெவதி% பிணங்கும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வியன் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ெசல்வா%க்கு $திைண.ெமா.18.2
எதி%வன ேபாலிேத எல் வைளேயா ெகான்ேன $திைண.ெமா.18.3
உதி%வன ேபால உள $திைண.ெமா.18.4
கைலெயாடு மான் இரங்கு கல் அத% அத்த $திைண.ெமா.19.1
நிைல அஞ்சி நAள் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல்குவ%ெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.19.2
முைலெயாடு ேசா%கின்ற ெபான் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அன்ேனா
$திைண.ெமா.19.3
வைளெயாடு ேசாரும் என் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திைண.ெமா.19.4
ஏற்றிய வில்லின் எயின%_ெப.(எயின்_ெப.+அ%_பட%.பன்.) கடுஞ்
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $திைண.ெமா.20.1
பாற்றினம் ேசரப் படுநிழல் கண்டு அஞ்சி $திைண.ெமா.20.2
கூற்று அன வல் வில் விடைலேயாடு என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$திைண.ெமா.20.3
ஆற்றும்ெகால் ஐய நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.20.4
அஞ்சனம் காயா மலர_குைற.எச்.(மல%_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குருகிைல
$திைண.ெமா.21.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதவுடி நல்லா% முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) கவின்
ெகாள $திைண.ெமா.21.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) துடுப்பு ஈன
காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) $திைண.ெமா.21.3

வந்தா%_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ%_பட%.பன்.) திகழ்க
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திைண.ெமா.21.4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலேமல்
ஊ%ந்த_ெப.எச்.(ஊ%_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.)
மற்று என் ஆம்ெகால் $திைண.ெமா.22.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மாதராய் ஈேதா நம%
வருவ%_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ%_பட%.பன்.) $திைண.ெமா.22.2
பல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அரும்ப
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.22.3
இன் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாண்டது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கா%
$திைண.ெமா.22.4
ெசன்றா% வருவ%_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ%_பட%.பன்.) ெசறிெதவுடீஇ
கா% இஃேதா $திைண.ெமா.23.1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்த%_ெப.(ேவந்த%_ெப.) முரசின்
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரறி $திைண.ெமா.23.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நAத்தம் பருகி தைலசிறந்து
$திைண.ெமா.23.3
இன்ைறயின் நாைள மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.23.4
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுணங்கின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலயாய்
ேச% பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) தA% இஃேதா $திைண.ெமா.24.1
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலித்தா% வரு
குறியால் $திைண.ெமா.24.2
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரறிக் கா%
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $திைண.ெமா.24.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கான்ற
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $திைண.ெமா.24.4
கரு இயல் கா% மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கால்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.25.1
உருகு மட மான் பிைணேயாடு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.25.2
உருவ முைலயாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) இன்ேன
$திைண.ெமா.25.3
வருவ%_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ%_பட%.பன்.) வலிக்கும்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $திைண.ெமா.25.4
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாந்திய ஏ% ெகாள்
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $திைண.ெமா.26.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
கவின முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.26.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தாழ ெபய% குறி ெசய்தா% $திைண.ெமா.26.3
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்து
$திைண.ெமா.26.4
ஆய% இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபய%த்து ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அைடதர
$திைண.ெமா.27.1

பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) படு கடலுள் நA%
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.27.2
மா இரு ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூ% மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $திைண.ெமா.27.3
ேசயவ% ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி
$திைண.ெமா.27.4
அதி% குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏேறாடு அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மாந்தி
$திைண.ெமா.28.1
முதி% மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அனுங்க
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.28.2
கதி% மைற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கைன
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாழ $திைண.ெமா.28.3
பிதிரும் முைலேமல் சுணங்கு $திைண.ெமா.28.4
ேகாடலம் கூ% முைக ேகாள் அரா ேந% கருத $திைண.ெமா.29.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் கா%
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
அரும்பு ஈன $திைண.ெமா.29.2
ஆறு எலாம் நுண் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) வார அணியிழாய் $திைண.ெமா.29.3
ேபாதராய் காண்பாம் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) $திைண.ெமா.29.4
அருவி அதிர குருகிைல பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.30.1
ெதr ஆ இனநிைர தAம்_ெப.அ.(தAம்_ெப.அ.) பால் பிலிற்ற $திைண.ெமா.30.2
வr வைளத் ேதாளி வருவா% நம%ெகால் $திைண.ெமா.30.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மல%ந்தது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கா%
$திைண.ெமா.30.4

பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படு
ேகாட்டு எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) $திைண.ெமா.31.1
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) விைனஞ%க்கு எறிந்த பைற
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.31.2
உரன் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒலி
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $திைண.ெமா.31.3
கிழைம உைடயன் என் ேதாட்கு $திைண.ெமா.31.4
கைணகால்-ெநடு-மருது_ெப.(கைணகால்-ெநடு-மருது_ெப.) கான்ற
நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) $திைண.ெமா.32.1
இைணக் கால நAலத்து இதழ்ேமல் ெசாrயும் $திைண.ெமா.32.2
பைணத் தாட் கதி%ச் ெசந்ெநல் பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $திைண.ெமா.32.3
இைணத்தான் எமக்கும் ஓ% ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $திைண.ெமா.32.4
கைடயாயா% நட்ேபேபால் காஞ்சி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர
$திைண.ெமா.33.1
உைடய இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டாய் கைட
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $திைண.ெமா.33.2
கதி% முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகத்துக் கண் அன்னா% ேசr_ெப.(ேசr_ெப.)
$திைண.ெமா.33.3
எதி% நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஏன்று நின்றாய் $திைண.ெமா.33.4
ெசந்ெநல் விைள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) சில
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $திைண.ெமா.34.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என் அலா%க்கு ஈயான் எழு-பாண
$திைண.ெமா.34.2

பாrத்த அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பைணத்ேதாளா% ேசrயுள்
$திைண.ெமா.34.3
வாrக்குப் புக்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்
$திைண.ெமா.34.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) பருவத்து எதி% மல% ஏற்று
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.35.1
கூனி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அன்ன குளி% வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $திைண.ெமா.35.2
மாண் இைழ நல்லா% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டு
அவ%_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ%_பட%.பன்.) $திைண.ெமா.35.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒழியவிடும் $திைண.ெமா.35.4
ெசந்தாமைர மலரும்_ெப.எச்.(மல%_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊர $திைண.ெமா.36.1
ெநாந்தால் மற்று உன்ைனச் ெசயப்படுவது என் உண்டாம் $திைண.ெமா.36.2
தந்தாயும் நAேய தர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $திைண.ெமா.36.3
ெகாண்டாயும் நA_பதி.ெப.(நA_முன்.ஒரு.) ஆயக்கால் $திைண.ெமா.36.4
பல் காலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயின்று உைரயல்
பாண_ெப.(பாண%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் $திைண.ெமா.37.1
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ேச% வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
புண%ந்த_ெப.எச்.(புண%_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திைண.ெமா.37.2
எல் வைளயம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாேளம் எங்ைகய%தம் ேபால
$திைண.ெமா.37.3
நல்லவருள் நாட்டம் இேலம் $திைண.ெமா.37.4

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உைரத்து நA-பாண $திைண.ெமா.38.1
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பயின்று உைரக்க ேவண்டா
ஒழிதி நA_பதி.ெப.(நA_முன்.ஒரு.) $திைண.ெமா.38.2
எல்லு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முல்ைலத் தா%_ெப.(தா%_ெப.)
ேச%ந்த_ெப.எச்.(ேச%_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருங்கூந்தல்
$திைண.ெமா.38.3
ெசால்லும் அவ%_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ%_பட%.பன்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ேசா%வு $திைண.ெமா.38.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண்
கழுமிய நAலம்_ெப.(நAலம்_ெப.) $திைண.ெமா.39.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புற வாைளப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) கதூஉம்
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $திைண.ெமா.39.2
விரும்பு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபாலான் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உண்டான் $திைண.ெமா.39.3
கரும்பின் ேகாது ஆயிேனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $திைண.ெமா.39.4
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அணித் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
துயல்வரும் $திைண.ெமா.40.1
தAம்_ெப.அ.(தAம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட%.ெபண்.ஒரு.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
$திைண.ெமா.40.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல% நAலம்_ெப.(நAலம்_ெப.)
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ெசறி மல%த் $திைண.ெமா.40.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தன்ைனய% பூ $திைண.ெமா.40.4
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நிைற கழித்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச%ப்பன்_ெப.(ேச%ப்பன்_ெப.) $திைண.ெமா.41.1

ைகைத சூழ் கானலுள் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்ேபால் ஆனான் $திைண.ெமா.41.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறியும் ெபாய்
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட%.பன்.) ஆயிைழயாய்
$திைண.ெமா.41.3
ஐதுெகால் ஆன்றா% ெதவுட%பு $திைண.ெமா.41.4
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடத்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முது புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $திைண.ெமா.42.1
தத்தும் திைர தயங்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் கடற் ேச%ப்ப
$திைண.ெமா.42.2
சித்திரப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னாட்கு அருள Aயாய்
$திைண.ெமா.42.3
வித்தகப் ைபம் பூண் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மா%பு_ெப.(மா%பு_ெப.)
$திைண.ெமா.42.4
எறி சுறா நAள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) உலாவ
$திைண.ெமா.43.1
ெநறி இறாக் ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிமி% கழிச் ேச%ப்பன்_ெப.(ேச%ப்பன்_ெப.) $திைண.ெமா.43.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறா இன் ெசால் அணியிைழயாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இல் $திைண.ெமா.43.3
ெசறிவு அறா ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி
$திைண.ெமா.43.4
இன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
உலாவ $திைண.ெமா.44.1

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நA%
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தகுேமா $திைண.ெமா.44.2
குண நA%ைம குன்றாக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னாள் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
$திைண.ெமா.44.3
நிைன நA%ைம இல்லா ஒழிவு $திைண.ெமா.44.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகாழித்திட்ட கதி% மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திைண.ெமா.45.1
படம் அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பரத%_ெப.(பரத%_ெப.) மகளி%_ெப.)
$திைண.ெமா.45.2
ெதவுடைல ேச%த்து ஆடும் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.45.3
உடலும் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரத்து $திைண.ெமா.45.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) இயல் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அகன் கைர ஆங்கண்
$திைண.ெமா.46.1
குருகுஇனம் ஆ%க்கும் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழிச் ேச%ப்ப
$திைண.ெமா.46.2
மருவி வரலுற ேவண்டும் என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.46.3
உரு அழி உள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.46.4
அணி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அற்ைற
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபாலான் $திைண.ெமா.47.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மல% பசப்பு
ஊர $திைண.ெமா.47.2
துணி கடற் ேச%ப்பன்_ெப.(ேச%ப்பன்_ெப.) துறந்தான்ெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.47.3

தணியும் என் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வைள
$திைண.ெமா.47.4
கறங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத% கண்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திைண.ெமா.48.1
பிறங்கு மணல்ேமல் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) பரப்ப $திைண.ெமா.48.2
வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) கூ% கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி% வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நAங்க_குைற.எச்.(நAங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.48.3
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கூரும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வரும் $திைண.ெமா.48.4
மயில்ெகால் மடவாள்ெகால் மாநA%த் திைரயுள் $திைண.ெமா.49.1
பயில்வேதா% ெதய்வம்ெகால் ேகள A% குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) பயிரும்
$திைண.ெமா.49.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) பூம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.49.3
கண்ணின் வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $திைண.ெமா.49.4
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும்
விைரஇ_வி.எச்.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திைண.ெமா.50.1
புகழக் ெகாண%ந்து புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அடுக்கும்
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $திைண.ெமா.50.2
தவழ் திைரச் ேச%ப்பன்_ெப.(ேச%ப்பன்_ெப.) வருவான்ெகால்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திைண.ெமா.50.3
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு அம%
மா%பு_ெப.(மா%பு_ெப.) $திைண.ெமா.50.4

