குணவாயில் ேகாட்டத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 0.01
குடக் ேகாச் ேசரல் இளங்ேகா அடிகட்கு $சில. 0.02
குறவ"_ெப.(குறவ"_ெப.) கூறிய விந்ைத நிகழ்ச்சி $சில. 0.03
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள" ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சில. 0.04
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) இழந்தாள் ஓ" திரு மா
பத்தினிக்கு $சில. 0.05
அமர"க்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தம"
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) $சில. 0.06
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாழுநைனக்காட்டி அவெளாடு எம் $சில. 0.07
கண்-புலம் காண விண்-புலம் ேபாயது $சில. 0.08
இறும்பூது ேபாலும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) அறிந்தருள்
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என $சில. 0.09
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) உைழ
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தமிழ்ச் சாத்தன் $சில. 0.10
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறிகுவன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
பட்டது என்று உைரப்ேபான் $சில. 0.11
ஆரங் கண்ணிச் ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) மூதூ" $சில. 0.12
ேபராச் சிறப்பின் புகா" நகரத்துக் $சில. 0.13
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) என்பான் ஓ" வாணிகன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ" $சில. 0.14

நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ஏத்தும் நாடகக்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+க்_ஒற்.)
கணிைகெயாடு_ெப.(கணிைக_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $சில. 0.15
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயின்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகடு உற $சில. 0.16
கண்ணகி என்பாள் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) கால் $சில. 0.17
பண் அைம சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பக"தல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.18
பாடல்சால் சிறப்பின் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சீ " $சில. 0.19
மாட மதுைர புகுந்தனன். அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.20
மன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பீடிைக மறுகில் ெசல்ேவான் $சில. 0.21
ெபான் ெசய் ெகால்லன்-தன் ைகக் காட்ட $சில. 0.22
ேகாப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவிக்கு அல்லைத
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சில. 0.23
யாப்புறவு இல்ைல ஈங்கு இருக்க என்று ஏகி $சில. 0.24
பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில் அrச்
சிலம்பிைனக் $சில. 0.25
கண்டனன் பிறன் ஓ" கள்வன் ைக என $சில. 0.26
விைன விைள காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆதலின் யாவதும் $சில. 0.27
சிைன அல" ேவம்பன் ேதரான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.28
கன்றிய காவல"க் கூஉய் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வைனக் $சில. 0.29

ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெகாண"க ஈங்கு என
$சில. 0.30
ெகாைலக்களப் பட்ட ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 0.31
நிைலக்களம் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ந:"
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.32
பத்தினி ஆகலின் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ேகடு உற $சில. 0.33
முத்து ஆர_குைற.எச்.(ஆ"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா"பின் முைலமுகம்
திருகி $சில. 0.34
நிைல ெகழு கூடல் ந:ள் எr ஊட்டிய $சில. 0.35
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) புகழ் பத்தினி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) என $சில. 0.36
விைன விைள காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்ற:" யாது
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில. 0.37
விைன விைளவு என்ன விறேலாய் ேகட்டி $சில. 0.38
அதிராச் சிறப்பின் மதுைர மூதூ" $சில. 0.39
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் சைடமுடி மன்றப் ெபாதியிலில் $சில. 0.40
ெவள்ளியம்பலத்து நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிடந்ேதன் $சில. 0.41
ஆ" அஞ" உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வர: பத்தினி முன்
$சில. 0.42
மதுைர மா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.43

ெகாதி அழல் சீற்றம் ெகாங்ைகயின் விைளத்ேதாய் $சில. 0.44
முதி" விைன நுங்கட்கு முடிந்தது ஆகலின் $சில. 0.45
முந்ைதப் பிறப்பில் ைபந்ெதாடி கணவெனாடு $சில. 0.46
சிங்கா வண் புகழ்ச் சிங்கபுரத்துச் $சில. 0.47
சங்கமன் என்னும் வாணிகன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 0.48
இட்ட சாபம் கட்டியது ஆகலின் $சில. 0.49
வா" ஒலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மணமகன்தன்ைன $சில. 0.50
ஈ"-ஏழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அகத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 0.51
வாேனா"-தங்கள் வடிவின் அல்லைத $சில. 0.52
ஈேனா" வடிவில் காண்டல் இல் எனக் $சில. 0.53
ேகாட்டம் இல் கட்டுைர
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில. 0.54
அைரசியல் பிைழத்ேதா"க்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கூற்று ஆவதூஉம் $சில.
0.55
உைரசால் பத்தினிக்கு
உய"ந்ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) ஏத்தலும் $சில. 0.56
ஊழ்விைன உருத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டும்
என்பதூஉம் $சில. 0.57
சூழ் விைனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) காரணமாக $சில. 0.58
சிலப்பதிகாரம் என்னும் ெபயரால் $சில. 0.59
நாட்டுதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஓ" பாட்டு உைடச்
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) என $சில. 0.60

முடி ெகழு ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) மூவ"க்கும் உrயது $சில. 0.61
அடிகள் ந:ேர அருளுக என்றாற்கு அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில.
0.62
மங்கல வாழ்த்துப் பாடலும் குரவ" $சில. 0.63
மைனயறம் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைதயும்
நடம் நவில் $சில. 0.64
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மாதவி அரங்ேகற்று காைதயும் $சில. 0.65
அந்தி மாைலச் சிறப்புச் ெசய் காைதயும் $சில. 0.66
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) விழவு ஊ"
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைதயும் $சில. 0.67
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடு காைதயும் $சில. 0.68
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வrயும்
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்ெதன $சில. 0.69
மாதவி இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைதயும்
த:து_ெப.(த:து_ெப.) உைடக் $சில. 0.70
கனாத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைதயும் வினாத்
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 0.71
நாடு காண் காைதயும் காடு_ெப.(காடு_ெப.) காண் காைதயும் $சில. 0.72
ேவட்டுவ வrயும் ேதாட்டு அல" ேகாைதெயாடு $சில. 0.73
புறஞ்ேசr இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைதயும்
கறங்கு இைச $சில. 0.74
ஊ" காண் காைதயும் சீ"சால் நங்ைக $சில. 0.75
அைடக்கலக் காைதயும் ெகாைலக்களக் காைதயும் $சில. 0.76

ஆய்ச்சிய" குரைவயும் த:த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேகட்ட $சில. 0.77
துன்ப மாைலயும் நண்பகல் நடுங்கிய $சில. 0.78
ஊ" சூழ் வrயும் சீ "சால் ேவந்தெனாடு $சில. 0.79
வழக்கு உைர காைதயும் வஞ்சின மாைலயும் $சில. 0.80
அழல் படு காைதயும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ேதான்றிக் $சில. 0.81
கட்டுைர காைதயும் மட்டு அல" ேகாைதய" $சில. 0.82
குன்றக் குரைவயும்-என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) அைனத்துடன்
$சில. 0.83
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) கால்ேகாள் ந:"ப்பைட நடுகல் $சில. 0.84
வாழ்த்து வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு காைதெயாடு $சில. 0.85
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு-ஐந்தும் $சில. 0.86
உைர இைடயிட்ட பாட்டு உைடச் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) $சில. 0.87
உைரசால் அடிகள் அருள மதுைரக் $சில. 0.88
கூல வாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன். $சில. 0.89
இது-பால் வைக ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பதிகத்தின் மரபு-என். $சில. 0.90
திங்கைளப் ேபாற்றுதும் திங்கைளப் ேபாற்றுதும் $சில. 1.01.001
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல" தா"ச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) குளி"
ெவண்குைட ேபான்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில. 1.01.002
அம் கண் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளித்தலான். $சில. 1.01.003
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ேபாற்றுதும் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ேபாற்றுதும் $சில. 1.01.004

காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட".ஒரு.)
திகிrேபால் ெபான் ேகாட்டு $சில. 1.01.005
ேமரு வலம் திrதலான். $சில. 1.01.006
மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபாற்றுதும் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபாற்றுதும்
$சில. 1.01.007
நாம ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகிற்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) அளி ேபால் $சில. 1.01.008
ேமல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுரத்தலான். $சில. 1.01.009
பூம் புகா" ேபாற்றுதும் பூம் புகா" ேபாற்றுதும் $சில. 1.01.010
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகிற்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) குலத்ேதாடு $சில. 1.01.011
ஓங்கிப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகலான். $சில.
1.01.012
ஆங்கு $சில. 1.01.013
ெபாதியில் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
இமயம்_ெப.(இமயம்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 1.01.014
பதி எழு அறியாப் பழங் குடி ெகழ: இய $சில. 1.01.015
ெபாது அறு சிறப்பின் புகாேர
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 1.01.016
நடுக்கு இன்றி நிைலஇய என்பது அல்லைத $சில. 1.01.017
ஒடுக்கம் கூறா" உய"ந்ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.)
உண்ைமயின் $சில. 1.01.018
முடித்த ேகள்வி முழுது உண"ந்ேதாேர. $சில. 1.01.019
அதனால் $சில. 1.01.020

நாக ந:ள் நகெராடு நாக நாடு-அதெனாடு $சில. 1.01.021
ேபாகம் ந:ள் புகழ் மன்னும் புகா"-நக" அது-தன்னில் $சில. 1.01.022
மாக வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிக" வண் ைக மாநாய்கன் குலக் ெகாம்ப" $சில.
1.01.023
ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னாள்
ஈ"-ஆறு ஆண்டு அகைவயாள் $சில. 1.01.024
அவளும்-தான் $சில. 1.01.025
ேபாதில் ஆ" திருவினாள் புகழ் உைட வடிவு என்றும் $சில. 1.01.026
த:து_ெப.(த:து_ெப.) இலா வடமீ னின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) என்றும்
$சில. 1.01.027
மாதரா" ெ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.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குணத்துக் $சில. 1.01.028
காதலாள் ெபய" மன்னும் கண்ணகி என்பாள் மன்ேனா. $சில. 1.01.029
ஆங்கு $சில. 1.01.030
ெபரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) முழுது ஆளும் ெபருமகன் தைலைவத்த $சில.
1.01.031
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் குடிகேளாடு
உய"ந்து_வி.எச்.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ெசல்வத்தான் $சில. 1.01.032
வரு நிதி பிற"க்கு ஆ"த்தும் மாசாத்துவான் என்பான் $சில. 1.01.033
இரு நிதிக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஈ"-எட்டு ஆண்டு
அகைவயான் $சில. 1.01.034
அவனும்-தான் $சில. 1.01.035

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேதய்த்த புகழினான் மதி முக மடவா" தம் $சில. 1.01.036
பண் ேதய்த்த ெமாழியினா" ஆயத்துப்
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.01.037
கண்டு ஏத்தும் ெசவ்ேவள் என்று இைச ேபாக்கி காதலால் $சில. 1.01.038
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் கிழைமயான்
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) என்பான் மன்ேனா. $சில. 1.01.039
அவைர $சில. 1.01.040
இரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரவரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரு
நாளால் $சில. 1.01.041
மண அணி காண மகிழ்ந்தன" மகிழ்ந்துழி $சில. 1.01.042
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எருத்தத்து அணி இைழயா" ேமல்
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.01.043
மா நக"க்கு ஈந்தா" மணம். $சில. 1.01.044
அவ்வழி $சில. 1.01.045
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இயம்பின முருடு அதி"ந்தன $சில. 1.01.046
முைர எழுந்தன பணிலம் ெவண்குைட $சில. 1.01.047
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) எழுந்தெதா"படி எழுந்தன $சில. 1.01.048
அகலுள் மங்கல அணி எழுந்தது. $சில. 1.01.049
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வயிர மணித் தூண்
அகத்து $சில. 1.01.050
ந:ல_ெப.அ.(ந:லம்_ெப.) விதானத்து நித்திலப் பூம் பந்த"க் கீ ழ் $சில. 1.01.051
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ" மதியம் சகடு அைணய வானத்துச் $சில. 1.01.052
சாலி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தைகயாைளக்
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) $சில. 1.01.053

மா முது பா"ப்பான் மைற வழி காட்டிட $சில. 1.01.054
த: வலம் ெசய்வது காண்பா" கண் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) என்ைன $சில.
1.01.055
விைரயின" மலrன" விளங்கு ேமனிய" $சில. 1.01.056
உைரயின" பாட்டின" ஒசிந்த ேநாக்கின" $சில. 1.01.057
சாந்தின" புைகயின" தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேகாைதய" $சில. 1.01.058
ஏந்துஇள முைலயின" இடித்த சுண்ணத்த" $சில. 1.01.059
விளக்கின" கலத்தின" விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாலிைக $சில. 1.01.060
முைளக் குடம் நிைரயின" முகிழ்த்த மூரல" $சில. 1.01.061
ேபாெதாடு விr கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெபாலன் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னா" $சில. 1.01.062
காதலற் பிrயாமல் கவவுக் ைக ெஞகிழாமல் $சில. 1.01.063
த:து_ெப.(த:து_ெப.) அறுக என ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சில் மல" ெகாடு தூவி $சில. 1.01.064
அம் கண் உலகின் அருந்ததி அன்னாைள $சில. 1.01.065
மங்கல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமளி ஏற்றினா"
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.01.066
இப்பால் இமயத்து இருத்திய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $சில. 1.01.067
உப்பாைலப் ெபான் ேகாட்டு உைழயதா எப்பாலும் $சில. 1.01.068
ெசரு மிகு சினேவல் ெசம்பியன் $சில. 1.01.069
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ஆழி உருட்டுேவான் எனேவ. $சில. 1.01.070
உைரசால் சிறப்பின் அைரசு விைழ திருவின் $சில. 1.02.001

பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு மா நக" $சில. 1.02.002
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
முழுவதும் வrனும் $சில. 1.02.003
வழங்கத் தவாஅ வளத்தது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.02.004
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரூஉம் விருந்தின்
ேதஎம் $சில. 1.02.005
ஒருங்கு ெதாக்கன்ன உைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பண்டம் $சில.
1.02.006
கலத்தினும் காலினும் தருவன" ஈட்ட $சில. 1.02.007
குலத்தில் குன்றாக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குடிச் ெசல்வ" $சில.
1.02.008
அத்தகு திருவின் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முடித்ேதா" $சில. 1.02.009
உத்தர குருவின் ஒப்பத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.02.010
கய மல"க் கண்ணியும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாழுநனும் $சில. 1.02.011
மயன் விதித்தன்ன மணிக் கால் அமளிமிைச $சில. 1.02.012
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருந்துழி $சில. 1.02.013
கழுந:" ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) முழுெநறிக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
$சில. 1.02.014
அரும்பு ெபாதி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி" தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சில. 1.02.015
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூ வாசம்
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயல் பூ $சில. 1.02.016

ேமதகு தாைழ விrயல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு $சில. 1.02.017
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதவி சண்பகப் ெபாதும்ப" $சில. 1.02.018
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேத"ந்து_வி.எச்.(ேத"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்டு மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்துப் $சில. 1.02.019
புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அளகத்துப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஏக்கற்று $சில.
1.02.020
திrதரு சுரும்ெபாடு_ெப.(சுரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசவ்வி
பா"த்து_வி.எச்.(பா"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.021
மாைலத் தாமத்து மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வகுத்த $சில. 1.02.022
ேகாலச் சாளரக் குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கண் நுைழந்து $சில. 1.02.023
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புக்க மண வாய்த் ெதன்றல் $சில.
1.02.024
கண்டு மகிழ்வு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காதலின்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.025
விைர மல" வாளிெயாடு ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வற்றிருக்கும்
:
$சில.
1.02.026
நிைர நிைல மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரமியம் ஏறி $சில. 1.02.027
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உணக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகக் $சில. 1.02.028
கரும்பும் வல்லியும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.029
முதி" கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முழுவதும் விளக்கும்
$சில. 1.02.030
கதி" ஒருங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபால $சில. 1.02.031

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் திறப்ப ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலா
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.02.032
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) விrயல்
மாைலெயாடு $சில. 1.02.033
கழுந:"ப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) முழுெநறி பிறழ $சில. 1.02.034
தாரும் மாைலயும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைகயற்று $சில. 1.02.035
த:ராக் காதலின் திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.036
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) கூறும் ஓ" குறியாக் கட்டுைர $சில. 1.02.037
குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இைமயவ"
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.02.038
அழெகாடு_ெப.(அழகு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) முடித்த அருைமத்து
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 1.02.039
உrதின் நின்ேனாடு உடன் பிறப்பு உண்ைமயின் $சில. 1.02.040
ெபrேயான் தருக திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆக என $சில. 1.02.041
அைடயா" முைன அகத்து அம" ேமம்படுந"க்குப் $சில. 1.02.042
பைட வழங்குவது ஓ" பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உண்டு ஆகலின் $சில. 1.02.043
உருவிலாளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கருப்பு
வில் $சில. 1.02.044
இரு கரும் புருவம் ஆக ஈக்க $சில. 1.02.045
மூவா மருந்தின் முன்ன"த் ேதான்றலின் $சில. 1.02.046
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெதய்வக்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $சில. 1.02.047

பைட நினக்கு அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதன் இைட
நினக்கு இைட என $சில. 1.02.048
அறுமுக ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஓ"
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைற இன்றியும்
$சில. 1.02.049
இறும் முைற காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயல்பினின் அன்ேற $சில. 1.02.050
அம் சுட" ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்றும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முகத்துச் $சில. 1.02.051
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைட மைழக் கண் இரண்டா ஈத்தது $சில. 1.02.052
மா இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பீலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சில. 1.02.053
சாயற்கு இைடந்து தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கான் அைடயவும் $சில. 1.02.054
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைடக்கு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.055
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:"ப் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) நளி மல"ச்
ெசறியவும் $சில. 1.02.056
அளிய தாேம சிறு பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கிளிேய $சில. 1.02.057
குழலும் யாழும் அமிழ்தும் குைழத்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சில.
1.02.058
மழைலக் கிளவிக்கு வருந்தின ஆகியும் $சில. 1.02.059
மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மாது நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மல"க் ைகயின்
ந:ங்காது $சில. 1.02.060
உடன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருவா
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட".பன்.) $சில. 1.02.061

நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல"க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாராட்டுந" $சில. 1.02.062
மறு இல் மங்கல அணிேய அன்றியும் $சில. 1.02.063
பிறிது அணி அணியப் ெபற்றைத எவன்ெகால் $சில. 1.02.064
பல் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) சில் மல"
அன்றியும் $சில. 1.02.065
எல் அவிழ் மாைலெயாடு என் உற்றன"ெகால் $சில. 1.02.066
நான நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக அன்றியும் $சில. 1.02.067
மான் மதச் சாந்ெதாடு வந்தைத எவன்ெகால் $சில. 1.02.068
திரு முைலத் தடத்திைடத் ெதாய்யில் அன்றியும் $சில. 1.02.069
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ் முத்தெமாடு உற்றைத எவன்ெகால் $சில. 1.02.070
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முத்து அரும்பவும் சிறுகு இைட வருந்தவும் $சில.
1.02.071
இங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) அணிந்தன" என் உற்றன"ெகால்
$சில. 1.02.072
மாசு அறு ெபான்ேன வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) முத்ேத $சில. 1.02.073
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு விைரேய கரும்ேப ேதேன $சில. 1.02.074
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பாவாய் ஆ" உயி" மருந்ேத $சில. 1.02.075
ெபருங்குடி வாணிகன் ெபரு மட மகேள $சில. 1.02.076
மைலயிைடப் பிறவா மணிேய என்ேகா $சில. 1.02.077
அைலயிைடப் பிறவா அமிழ்ேத என்ேகா $சில. 1.02.078
யாழிைடப் பிறவா இைசேய என்ேகா $சில. 1.02.079

தாழ் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ைதயால் நின்ைன
என்று $சில. 1.02.080
உலவாக் கட்டுைர பல
பாராட்டி_வி.எச்.(பாராட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.02.081
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இண"க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) தருக்கி $சில. 1.02.082
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இண"த் தாேரான்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வுழி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 1.02.083
வா" ஒலி கூந்தைலப் ேப" இயல் கிழத்தி $சில. 1.02.084
மறப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகண்ைமேயாடு அறப் பrசாரமும் $சில.
1.02.085
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) புறந்தரூஉம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வாழ்க்ைகயும் $சில. 1.02.086
ேவறுபடு திருவின் வறு
: ெபறக் காண $சில. 1.02.087
உrைமச் சுற்றேமாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிப் புண"க்க $சில. 1.02.088
யாண்டு சில கழிந்தன இல் ெபருங்கிழைமயின் $சில. 1.02.089
காண் தகு சிறப்பின் கண்ணகி தனக்கு என். $சில. 1.02.090
தூமப் பணிகள் ஒன்றித் ேதாய்ந்தால் என ஒருவா" $சில. 1.02.091
காம"_ெப.(காம"_ெப.) மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) எனக் ைககலந்து நாமம்
$சில. 1.02.092
ெதாைலயாத இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எலாம் துன்னினா" மண்ேமல் $சில.
1.02.093
நிைலயாைம
கண்டவ"_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ"_பட".பன்.)
ேபால் நின்று. $சில. 1.02.094

ெதய்வ மால் வைரத் திரு முனி அருள $சில. 1.03.001
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபத்து
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சிறுவெனாடு $சில. 1.03.002
தைலக்ேகால் தானத்து சாபம்
ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.003
மைலப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
மகளி"_ெப.) $சில. 1.03.004
சிறப்பில் குன்றாச் ெசய்ைகெயாடு
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.005
பிறப்பில் குன்றாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில. 1.03.006
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாதவி தன்ைன $சில.
1.03.007
ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்று இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $சில. 1.03.008
கூறிய மூன்றின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) குைற படாமல் $சில. 1.03.009
ஏழ் ஆண்டு இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ"
ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஆறு ஆண்டில் $சில. 1.03.010
சூழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்னற்குக் காட்டல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.011
இரு வைகக் கூத்தின் இலக்கணம்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.012
பல வைகக் கூத்தும் விலக்கினில் புண"த்து $சில. 1.03.013
பதிேனா" ஆடலும் பாட்டும் ெகாட்டும் $சில. 1.03.014
விதி மாண் ெகாள்ைகயின்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.015

ஆடலும் பாடலும் பாணியும் தூக்கும் $சில. 1.03.016
கூடிய ெநறியின் ெகாளுத்தும்காைல $சில. 1.03.017
பிண்டியும் பிைணயலும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ைகயும்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ைகயும் $சில. 1.03.018
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைக
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூத்து வரு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில. 1.03.019
கூைட ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக வாரத்துக்
கைளதலும் $சில. 1.03.020
வாரம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக கூைடயில்
கைளதலும் $சில. 1.03.021
பிண்டி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக ஆடலில்
கைளதலும் $சில. 1.03.022
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக பிண்டியில் கைளதலும்
$சில. 1.03.023
குரைவயும் வrயும் விரவல
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.024
ஆடற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆசான்
தன்ெனாடும் $சில. 1.03.025
யாழும் குழலும் சீ ரும் மிடறும் $சில. 1.03.026
தாழ் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ஆடெலாடு
இவற்றின் $சில. 1.03.027
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
இைசயுடன் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.028
வrக்கும் ஆடற்கும் உrப்ெபாருள் இயக்கி $சில. 1.03.029

ேதசிகத் திருவின் ஓைச கைடப்பிடித்து $சில. 1.03.030
ேதசிகத் திருவின் ஓைச எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 1.03.031
ஆசு இன்று உண"ந்த_ெப.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறிவினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.032
கவியது குறிப்பும் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாகுதியும்
$சில. 1.03.033
பகுதிப் பாடலும் ெகாளுத்தும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில. 1.03.034
வைச அறு ேகள்வி வகுத்தனன் விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.035
அைசயா_எதி".ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
இைசேயான் தானும் $சில. 1.03.036
இமிழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பில் தமிழகம் அறியத் $சில. 1.03.037
தமிழ் முழுது அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.038
ேவத்து இயல் ெபாது இயல் என்று இரு திறத்தின் $சில. 1.03.039
நாட்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) கைடப்பிடித்து
$சில. 1.03.040
இைசேயான் வக்கிrத்திட்டத்ைத
உண"ந்து_வி.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.041
அைசயா_எதி".ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) பட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.042
மாற்ேறா" ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைச ெமாழி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.043
நாத் ெதாைலவு இல்லா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் புலவனும் $சில. 1.03.044

ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைசேய
தமிேழ $சில. 1.03.045
பண்ேண பாணி தூக்ேக முடேம $சில. 1.03.046
ேதசிகம் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) ஆசின்
உண"ந்து_வி.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.047
கூைட நிலத்ைதக் குைறவு இன்று மிகுத்து ஆங்கு $சில. 1.03.048
வார நிலத்ைத வாங்குபு வாங்கி $சில. 1.03.049
வாங்கிய வாரத்து யாழும் குழலும் $சில. 1.03.050
ஏங்கிய மிடறும் இைசவன ேகட்ப $சில. 1.03.051
கூ" உகி"க் கரணம் குறி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேச"த்தி $சில. 1.03.052
ஆக்கலும் அடக்கலும் மீ த்திறம் படாைம $சில. 1.03.053
சித்திரக் கரணம் சிைதவு இன்று
ெசலுத்தும்_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.054
அத்தகு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முதல்வனும் $சில. 1.03.055
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்பினில் சித்திர
வஞ்சைன $சில. 1.03.056
புல்லிய அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண"ப்ேபான்
பண்பின் $சில. 1.03.057
வ"த்தைன நான்கும் மயல் அறப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.058
ஏற்றிய குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இளி என்று இரு நரம்பின் $சில. 1.03.059
ஒப்பக்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உண"வினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.060

பண் அைம முழவின் கண் எறி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.061
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
தன்ெனாடும் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.03.062
வண்ணப் பட்டைட யாழ்ேமல்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.063
இைசேயான் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைசயின்
இயற்ைக $சில. 1.03.064
வந்தது வள"த்து_வி.எச்.(வள"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருவது ஒற்றி
$சில. 1.03.065
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இயக்கி இைசபட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.066
வார நிலத்ைதக் ேகடு இன்று
வள"த்து_வி.எச்.(வள"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.067
ஈர நிலத்தின் எழுத்து எழுத்து ஆக $சில. 1.03.068
வழு இன்று
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குழேலான் தானும் $சில. 1.03.069
ஈ"-ஏழ் ெதாடுத்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முைறக் ேகள்வியின் $சில. 1.03.070
ஓ" ஏழ் பாைல நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.071
வன்ைமயின் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தார பாகமும்
$சில. 1.03.072
ெமன்ைமயின் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரலின்
பாகமும் $சில. 1.03.073

ெமய்க் கிைள நரம்பில் ைகக்கிைள
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.074
ைகக்கிைள ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாகமும்
ெபாற்பு உைடத் $சில. 1.03.075
தளராத் தாரம் விளrக்கு ஈத்து $சில. 1.03.076
கிைளவழிப் பட்டனள்வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட".ஒரு.) ஆங்ேக கிைளயும்
$சில. 1.03.077
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) கண்டு அவள்வயின் ேசர
$சில. 1.03.078
ஏைன மகளிரும் கிைளவழிச் ேசர $சில. 1.03.079
ேமலது உைழயுளி கீ ழது ைகக்கிைள $சில. 1.03.080
வம்பு உறு மரபின் ெசம்பாைல ஆயது $சில. 1.03.081
இறுதி ஆதி ஆக ஆங்கு அைவ $சில. 1.03.082
ெபறு முைற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியின்
ந:ங்காது $சில. 1.03.083
படுமைல ெசவ்வழி பக" அரும்பாைல என $சில. 1.03.084
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குரலாகத் தற்கிழைம திrந்த பின் $சில. 1.03.085
முன்னதன் வைகேய முைறைமயின் திrந்து ஆங்கு $சில. 1.03.086
இளி முதலாகிய எதி"படு கிழைமயும் $சில. 1.03.087
ேகாடி விளr ேமற்ெசம்பாைல என $சில. 1.03.088
ந:டிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்விக்
கிடக்ைகயின் $சில. 1.03.089
இைண நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உைடயன அைணவுறக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.090

யாழ் ேமற்பாைல இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைற
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.091
குழல்ேமல் ேகாடி வல முைற
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.092
வலிவும் ெமலிவும் சமனும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 1.03.093
ெபாலியக் ேகாத்த புலைமேயானுடன் $சில. 1.03.094
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூேலா"
இயல்பினின் வழா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 1.03.095
மண்ணகம் ஒருவழி வகுத்தன"
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.096
புண்ணிய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரப் ேபாகிய
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைழக் $சில. 1.03.097
கண்ணிைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாண் வள"ந்தது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.098
நூல் ெநறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும் $சில. 1.03.099
ேகால் அளவு இருபத்து நால் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஆக $சில. 1.03.100
எழு ேகால் அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) எண் ேகால் ந:ளத்து $சில.
1.03.101
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகால் உயரத்து உறுப்பினது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.102
உத்தரப் பலைகேயாடு அரங்கின் பலைக $சில. 1.03.103
ைவத்த இைட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நால் ேகால் ஆக $சில. 1.03.104
ஏற்ற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இரண்டுடன்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.105
ேதாற்றிய அரங்கில் ெதாழுதன" ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 1.03.106

பூதைர எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் நிைல
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.107
தூண் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) புறப்பட மாண் விளக்கு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.03.108
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முக எழினியும் ெபாரு முக எழினியும் $சில. 1.03.109
கரந்து வரல் எழினியும் புrந்துடன் வகுத்து ஆங்கு $சில. 1.03.110
ஓவிய விதானத்து உைர ெபறு நித்திலத்து $சில. 1.03.111
மாைலத் தாமம் வைளயுடன் நாற்றி $சில. 1.03.112
விருந்துபடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அரங்கத்து $சில.
1.03.113
ேப" இைச மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ெபய"புறத்து
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.114
சீ" இயல் ெவண்குைடக் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.115
கண் இைட நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒழுக்கி மண்ணிய $சில. 1.03.116
நாவல் அம் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தகட்டு இைட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேபாக்கி $சில. 1.03.117
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெவண்குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சில. 1.03.118
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) சயந்தன் ஆக என
$சில. 1.03.119
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபடு தைலக்ேகால் $சில.
1.03.120
புண்ணிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:" ெபான்குடத்து ஏந்தி $சில. 1.03.121

மண்ணிய பின்ன" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.122
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு நாளால் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் ஓைட $சில.
1.03.123
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உவாத் தடக் ைகயில் பரசின"
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.124
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.125
அைரெசாடு பட்ட ஐம் ெபருங்குழுவும் $சில. 1.03.126
ேத" வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவி ைகக்
ெகாடுப்ப $சில. 1.03.127
ஊ" வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்து
முன்ைவத்து ஆங்கு $சில. 1.03.128
இயல்பினின் வழாஅ இருக்ைக முைறைமயின் $சில. 1.03.129
குயிலுவ மாக்கள் ெநறிப்பட நிற்ப $சில. 1.03.130
வலக் கால் முன் மிதித்து ஏறி அரங்கத்து $சில. 1.03.131
வலத் தூண் ேச"தல்_ெதா.ெப.(ேச"_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வழக்கு எனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.132
இந் ெநறி வைகயால் இடத் தூண்
ேச"ந்த_ெப.எச்.(ேச"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.03.133
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி இயற்ைகத் ேதாrய மகளிரும் $சில.
1.03.134
சீ" இயல் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:" அல
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.135
வாரம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) வrைசயின்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.03.136

பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாரத்து ஈற்றில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 1.03.137
கூடிய குயிலுவக் கருவிகள் எல்லாம். $சில. 1.03.138
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வழி
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) யாேழ யாழ் வழித் $சில.
1.03.139
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) தகேவ தண்ணுைமப்
$சில. 1.03.140
பின் வழி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) முழேவ
முழெவாடு $சில. 1.03.141
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்தது ஆமந்திrைக.
$சில. 1.03.142
ஆமந்திrைகேயாடு அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) இன்றி $சில. 1.03.143
ெகாட்டு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உைடயது ஓ" மண்டிலம் ஆகக் $சில.
1.03.144
கட்டிய மண்டிலம் பதிெனான்று ேபாக்கி $சில. 1.03.145
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயின் வழிமுைற
வழாமல் $சில. 1.03.146
அந்தரக் ெகாட்டுடன் அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ன" $சில. 1.03.147
மீ த்திறம் படாைம வக்காணம் வகுத்து $சில. 1.03.148
பாற்பட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைலப்பண் ேமல்
$சில. 1.03.149

நான்கின் ஒrஇய நன்கனம் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.03.150
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெகாட்டி அதைன $சில. 1.03.151
ஐது மண்டிலத்தால் கூைட ேபாக்கி $சில. 1.03.152
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாரம் வழி
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற $சில. 1.03.153
ஆறும் நாலும் அம்முைற ேபாக்கி $சில. 1.03.154
கூறிய ஐந்தின் ெகாள்ைக ேபால $சில. 1.03.155
பின்ைனயும் அம்முைற ேபrய பின்ைற $சில. 1.03.156
ெபான் இயல் பூங்ெகாடி புrந்துடன் வகுத்ெதன $சில. 1.03.157
நாட்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) கைடப்பிடித்துக்
$சில. 1.03.158
காட்டினள் ஆதலின் $சில. 1.03.159
இைலப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) இயல்பினின்
வழாைம $சில. 1.03.160
தைலக்ேகால் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அரங்கு ஏறி $சில. 1.03.161
விதி முைறக் ெகாள்ைகயின் ஆயிரத்து எண் கழஞ்சு $சில. 1.03.162
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைறயாகப் ெபற்றனள் $சில. 1.03.163
அதுேவ $சில. 1.03.164
நூறு பத்து அடுக்கி எட்டுக் கைட நிறுத்த $சில. 1.03.165
வறு
: உய" பசும் ெபான் ெபறுவது இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.03.166
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாங்குந" சாலும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெகாடிக்கு_ெப.(ெகாடி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என $சில. 1.03.167

மான் அம" ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ" கூனி
ைகக் ெகாடுத்து $சில. 1.03.168
நகர நம்பிய" திrதரு மறுகில் $சில. 1.03.169
பக"வன" ேபால்வேதா" பான்ைமயின் நிறுத்த $சில. 1.03.170
மா மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$சில. 1.03.171
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) வாங்கி கூனி
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $சில. 1.03.172
மணமைன புக்கு மாதவி தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $சில.
1.03.173
அைணவுறு ைவகலின் அய"ந்தனன்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.03.174
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விருப்பினன் ஆயினன்
$சில. 1.03.175
வடு ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) சிறப்பின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்.
$சில. 1.03.176
எண்ணும் எழுத்தும் இயல் ஐந்தும் பண் நான்கும் $சில. 1.03.177
பண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத்துப்
பதிெனான்றும் மண்ணின்ேமல் $சில. 1.03.178
ேபாக்கினாள் பூம் புகா"ப் ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாதவி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 1.03.179
வாக்கினால் ஆடு அரங்கின் வந்து. $சில. 1.03.180
விr கதி" பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முழுது ஆண்ட $சில. 1.04.001

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) உரேவான் காேணன்
$சில. 1.04.002
அம் கண் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி நிலா
விrக்கும்_ெப.எச்.(விr-வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 1.04.003
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) யாண்டு
உளன்ெகால் என $சில. 1.04.004
திைச முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல"க் கண்கள் $சில. 1.04.005
முழு ந:" வார முழு ெமயும் பனித்து $சில. 1.04.006
திைர ந:" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இரு நில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில.
1.04.007
அைரசு ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலம்வரும்
அல்லல்காைல $சில. 1.04.008
கைற ெகழு குடிகள் ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவப்ப $சில. 1.04.009
அைறேபாகு குடிகெளாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பற்றி
$சில. 1.04.010
வலம்படு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) இல்வழி $சில.
1.04.011
புலம்பட இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விருந்தின்
மன்னrன் $சில. 1.04.012
தாழ் துைண துறந்ேதா" தனித் துய"
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.013
காதல"ப் புண"ந்ேதா"_வி.அ.ெப.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) களி
மகிழ்வு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.014
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வள" முல்ைலயில் ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.)
தம்ெமாடு $சில. 1.04.015

மழைலத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) வாய்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊத $சில. 1.04.016
அறுகால் குறும்பு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்பு
ெபாதி வாசம் $சில. 1.04.017
சிறுகால் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மறுகில் தூற்ற $சில. 1.04.018
எல் வைள மகளி"_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.019
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மூதூ" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்ெதன $சில. 1.04.020
இைளய"_ெப.(இைளய"_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பைக
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) கடியும் $சில. 1.04.021
ெசரு மாண் ெதன்ன" குலமுதல் ஆகலின் $சில. 1.04.022
அந்தி வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.04.023
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) மாைலக் குறும்பு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட்டி $சில. 1.04.024
பான்ைமயின் திrயாது பால் கதி"
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.025
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆண்ட ெவள்ளி விளக்கத்து $சில.
1.04.026
இல் வள" முல்ைலெயாடு மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.04.027
பல் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகப் பள்ளியுள்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.028

ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) துகி"க் ேகாைவ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்து
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சில. 1.04.029
அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேமகைல அைசந்தன
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.030
நிலவுப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிலா முற்றத்து $சில. 1.04.031
கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்து ஆங்கு $சில. 1.04.032
ஆ"வ ெநஞ்செமாடு ேகாவலற்கு எதிr $சில. 1.04.033
ேகாலம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவி
அன்றியும் $சில. 1.04.034
குட திைச மருங்கின் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அயி" தன்ெனாடும் $சில.
1.04.035
குண திைச மருங்கின் கா" அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.036
வடமைலப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகழ் வட்டத்து $சில. 1.04.037
ெதன்மைலப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 1.04.038
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாழு முறி தாதுபடு ெசழு மல" $சில.
1.04.039
காமரு குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) கழுந:" மா மல" $சில. 1.04.040
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தளி"ப் படைல_ெப.(படைல_ெப.) பரூஉக் காழ்
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $சில. 1.04.041
சுந்தரச் சுண்ணத் துகெளாடும் அைளஇச் $சில. 1.04.042

சிந்துபு பrந்த ெசழும் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக $சில. 1.04.043
மந்த மாருதத்து மயங்கின"
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.04.044
ஆவியங் ெகாழுந" அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.045
காவி அம் கண்ணா" களித் துயில்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.046
அம் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடி அணி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.047
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ேமகைல ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.048
ெகாங்ைக முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) குங்குமம் எழுதாள் $சில. 1.04.049
மங்கல அணியின் பிறிது அணி மகிழாள் $சில. 1.04.050
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடிந்து வழ்
: காதினள் $சில.
1.04.051
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சிறு
விய"ப் பிrய $சில. 1.04.052
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் அஞ்சனம் மறப்ப $சில. 1.04.053
பவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
இழப்ப $சில. 1.04.054
தவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) இழப்ப $சில.
1.04.055
ைம இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெநய் அணி மறப்ப
$சில. 1.04.056
ைகயறு ெநஞ்சத்துக் கண்ணகி அன்றியும் $சில. 1.04.057

காதல"ப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ேநாதக $சில. 1.04.058
ஊது உைலக் குருகின் உயி"த்தன"
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.059
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமவாது
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.060
கூதி"ப் பள்ளிக் குறுங்கண் அைடத்து மலயத்து ஆரமும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முத்து ஆரமும் $சில. 1.04.061
அல" முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அைடயாது_எதி".ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.062
தாழிக் குவைளெயாடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெசங்கழுந:" $சில. 1.04.063
வழ்
: பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைக ேமவாது
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.064
துைண புண" அன்னத் தூவியின் ெசறித்த $சில. 1.04.065
இைண அைண ேமம்படத் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) துயில் ெபறாஅது $சில.
1.04.066
உைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாழுநேராடு ஊடல் காலத்து $சில.
1.04.067
இைடக் குமிழ் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைடக்
குைழ ஓட்டி $சில. 1.04.068
கலங்கா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) கைட
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.069
விலங்கி நிமி" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் புலம்பு முத்து உைறப்ப $சில.
1.04.070

அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:"ப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $சில. 1.04.071
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதம் ெபாதி
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைரத் $சில. 1.04.072
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$சில. 1.04.073
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) வாய் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேநாதிறம்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.074
காண்வரு குவைளக் கண்மல" விழிப்ப $சில. 1.04.075
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் முரசெமாடு ெபாறி மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) வாரணத்து
$சில. 1.04.076
முள்_ெப.(முள்_ெப.) வாய்ச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முைற முைற
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.04.077
உரவுந:"ப் பரப்பின் ஊ" துயில் எடுப்பி $சில. 1.04.078
இரவுத் தைலெபயரும் ைவகைறகாறும் $சில. 1.04.079
அைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.) பகலும் துஞ்சா" $சில.
1.04.080
விைர மல" வாளிெயாடு கருப்பு வில் ஏந்தி $சில. 1.04.081
மகர ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) திrதர $சில.
1.04.082
நகரம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிறந்தது என்.
$சில. 1.04.083
கூடினா"பால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆய் கூடா"பால் ெவய்யது ஆய் $சில.
1.04.084

காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெவண்குைட ேபால் காட்டிற்ேற கூடிய $சில.
1.04.085
மாதவிக்கும் கண்ணகிக்கும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ" மதி
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.04.086
ேபாது அவிழ்க்கும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ெபாழுது. $சில. 1.04.087
அைலந:" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) மைல முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 1.05.001
ஆரப் ேபrயாற்று மாrக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சில. 1.05.002
கண் அகன் பரப்பின் மண்ணக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில. 1.05.003
புைத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படாஅம்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.004
உைதய மால் வைர உச்சித்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.005
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) விளங்கு அவி" ஒளி மல" கதி"
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.006
ேவயா மாடமும் வியன் கல இருக்ைகயும் $சில. 1.05.007
மான் கண் காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) மாளிைக இடங்களும் $சில. 1.05.008
கயவாய் மருங்கில் காண்ேபா"த்
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 1.05.009
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அறவு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) யவன" இருக்ைகயும்
$சில. 1.05.010
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தரு திருவின் புலம் ெபய" மாக்கள் $சில. 1.05.011

கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
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.) இலங்கு ந:"
வைரப்பும் $சில. 1.05.012
வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சாந்தமும் $சில. 1.05.013
பூவும் புைகயும் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.014
பக"வன" திrதரும் நகர வதியும்
:
$சில. 1.05.015
பட்டினும் மயிrனும் பருத்தி நூலினும் $சில. 1.05.016
கட்டும் நுண்விைனக் காருக" இருக்ைகயும் $சில. 1.05.017
தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் $சில. 1.05.018
மாசு அறு முத்தும் மணியும் ெபான்னும் $சில. 1.05.019
அருங்கல ெவறுக்ைகேயாடு
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) கைட
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.05.020
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைலமயங்கிய நனந்தைல மறுகும் $சில. 1.05.021
பால் வைக ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுதிப்
பண்டெமாடு $சில. 1.05.022
கூலம் குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூல வதியும்
:
$சில. 1.05.023
காழிய" கூவிய" கள் ெநாைட ஆட்டிய" $சில. 1.05.024
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விைலப் பரதவ"_ெப.(பரதவ"_ெப.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உப்புப் பகருந" $சில. 1.05.025
பாசவ" வாசவ" பல் நிண விைலஞேராடு $சில. 1.05.026

ஓசுந" ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) மலி இருக்ைகயும் $சில. 1.05.027
கஞ்சகாரரும் ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) ெசய்குநரும் $சில. 1.05.028
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகால் தச்சரும் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைகக்
ெகால்லரும் $சில. 1.05.029
கண்ணுள் விைனஞரும் மண்ணட்டு
:
ஆளரும் $சில. 1.05.030
ெபான் ெசய் ெகால்லரும் நன்கலம் தருநரும் $சில. 1.05.031
துன்னகாரும் ேதாலின் துன்னரும் $சில. 1.05.032
கிழியினும் கிைடயினும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பல ெபருக்கி $சில.
1.05.033
பழுது இல் ெசய்விைனப் பால் ெகழு மாக்களும் $சில. 1.05.034
குழலினும் யாழினும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முதல் ஏழும் $சில. 1.05.035
வழு இன்றி இைசத்து வழித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காட்டும் $சில. 1.05.036
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மரபின் ெபரும்பாண் இருக்ைகயும் $சில. 1.05.037
சிறுகுறுங் ைகவிைனப் பிற"விைனயாளெராடு $சில. 1.05.038
மறு இன்றி விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மருவூ"ப் பாக்கமும் $சில. 1.05.039
ேகா வியன் வதியும்
:
ெகாடித் ேத" வதியும்
:
$சில. 1.05.040
பீடிைகத் ெதருவும் ெபருங்குடி வாணிக" $சில. 1.05.041
மாட மறுகும் மைறேயா" இருக்ைகயும் $சில. 1.05.042
வழ்குடி
:
உழவெராடு
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக $சில.
1.05.043
ஆயுள் ேவதரும் காலக் கணிதரும் $சில. 1.05.044

பால் வைக ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் முைற
இருக்ைகயும் $சில. 1.05.045
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) குயிற்றுந"
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகெயாடு $சில.
1.05.046
அணி வைள ேபாழுந" அகன் ெபரு வதியும்
:
$சில. 1.05.047
சூத" மாகத" ேவதாளிகெராடு $சில. 1.05.048
நாழிைகக் கணக்க" நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு கண்ணுள" $சில. 1.05.049
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூத்திய" $சில. 1.05.050
பூ விைல_ெப.(விைல_ெப.) மடந்ைதய" ஏவல் சிலதிய" $சில. 1.05.051
பயில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) குயிலுவ" பல் முைறக் கருவிய" $சில.
1.05.052
நைக-ேவழம்பெராடு வைக ெதr இருக்ைகயும் $சில. 1.05.053
கடும் பr கடவுந" களிற்றின் பாக" $சில. 1.05.054
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத" ஊருந" கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண்
மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) $சில. 1.05.055
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாய் இருக்ைகயும் $சில. 1.05.056
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு சிறப்பின் ெபrேயா" மல்கிய $சில. 1.05.057
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சால் சிறப்பின் பட்டினப் பாக்கமும் $சில. 1.05.058
இரு ெபரு ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) முைனயிடம் ேபால $சில. 1.05.059
இரு பால் பகுதியின் இைட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.05.060

கைட கால் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிைட மரச்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $சில. 1.05.061
ெகாடுப்ேபா" ஓைதயும்
ெகாள்ேவா"_வி.அ.ெப.(ெகாள்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.குறி.+ஓ"_பட".பன்
.) ஓைதயும் $சில. 1.05.062
நடுக்கு இன்றி நிைலஇய நாள்-அங்காடியில் $சில. 1.05.063
சித்திைரச் சித்திைரத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேச"ந்ெதன $சில. 1.05.064
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்க
என $சில. 1.05.065
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ஏவலின் ேபாந்த $சில.
1.05.066
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூதத்துக் கைட ெகழு பீடிைக $சில. 1.05.067
புழுக்கலும் ேநாைலயும் விழுக்கு உைட மைடயும் $சில. 1.05.068
பூவும் புைகயும் ெபாங்கலும்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.069
துணங்ைகய" குரைவய" அணங்கு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $சில. 1.05.070
ெபரு நில மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அடங்கலும்
$சில. 1.05.071
பசியும் பிணியும் பைகயும் நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.05.072
வசியும் வளனும் சுரக்க என
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.073
மாத"க் ேகாலத்து வலைவயின் உைரக்கும் $சில. 1.05.074
மூதில் ெபண்டி"_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ"_பட".பன்.) ஓைதயின்
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.05.075

மருவூ" மருங்கின் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் வரரும்
:
$சில. 1.05.076
பட்டின மருங்கின் பைட ெகழு மாக்களும் $சில. 1.05.077
முந்தச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழுப் பலிபீடிைக $சில. 1.05.078
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்க எனப் $சில. 1.05.079
பலிக் ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) புrந்ேதா" வலிக்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆக என $சில. 1.05.080
கல் உமிழ் கவணின" கழிப் பிணிக் கைறத் ேதால் $சில. 1.05.081
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பரப்பின" ெமய் உறத் த:ண்டி_வி.எச்.(த:ண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.082
ஆ"த்து_வி.எச்.(ஆ"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம் ெகாண்டநூ" ஆ"
அம" அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 1.05.083
சூ"த்து கைட சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடு ேநாக்குக்
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $சில. 1.05.084
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 1.05.085
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பலி-பீடிைக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.05.086
உயி"ப் பலி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உருமுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முழக்கத்து $சில. 1.05.087
மயி"க் கண் முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பலி ஊட்டி $சில. 1.05.088
இரு நிலமருங்கின் ெபாருநைரப் ெபறாஅ $சில. 1.05.089
ெசரு ெவங் காதலின் திருமாவளவன் $சில. 1.05.090
வாளும் குைடயும் மயி"க் கண் முரசும் $சில. 1.05.091

நாெளாடு ெபய"த்து நண்ணா"ப் ெபறுக-இம் $சில. 1.05.092
மண்ணக மருங்கின் என் வலி ெகழு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என $சில. 1.05.093
புண்ணிய திைசமுகம் ேபாகிய அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 1.05.094
அைசவு இல் ஊக்கத்து நைச பிறக்கு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.05.095
பைக விலக்கியது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு
மைல என $சில. 1.05.096
இைமயவ" உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிைமயப் பிட"த்தைல $சில. 1.05.097
ெகாடுவr ஒற்றி ெகாள்ைகயின் ெபய"ேவாற்கு $சில. 1.05.098
மா ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வச்சிர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுக் $சில.
1.05.099
ேகான் இைற ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாற்றப் பந்தரும் $சில. 1.05.100
மகத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 1.05.101
பைகப்புறத்துக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட்டி
மண்டபமும் $சில. 1.05.102
அவந்தி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) உவந்தனன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.05.103
நிவந்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மரபின் ேதாரண வாயிலும் $சில. 1.05.104
ெபான்னினும் மணியினும் புைனந்தன
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 1.05.105
நுண்விைனக் கம்மிய" காணா மரபின $சில. 1.05.106
துய" ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) சிறப்பின் அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.)
ெதால்ேலா" உதவிக்கு $சில. 1.05.107

மயன் விதித்துக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரபின இைவ-தாம் $சில. 1.05.108
ஒருங்குடன் புண"ந்து_வி.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உய"ந்ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) ஏத்தும் $சில. 1.05.109
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மரபின் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அன்றியும் $சில. 1.05.110
வம்ப மாக்கள் தம் ெபய" ெபாறித்த $சில. 1.05.111
கண்ெணழுத்துப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணுப்
பல் ெபாதிக் $சில. 1.05.112
கைடமுக வாயிலும் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாழ்க் காவலும் $சில. 1.05.113
உைடேயா"_குறி.வி.மு.(உைட_ெப.+ஓ"_பட".பன்.) காவலும் ஒrஇய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.114
கட்ேபா" உள" எனின் கடுப்பத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற்றி $சில. 1.05.115
ெகாட்பின் அல்லது ெகாடுத்தlயாது $சில. 1.05.116
உள்ளுந"ப் பனிக்கும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைட மன்றமும் $சில.
1.05.117
கூனும் குறளும் ஊமும் ெசவிடும் $சில. 1.05.118
அழுகு ெமய்யாளரும் முழுகின" ஆடி $சில. 1.05.119
பழுது இல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.05.120
வலம் ெசயாக் கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) மன்றமும் $சில. 1.05.121
வஞ்சம் உண்டு மயல்-பைக
உற்ேறா"_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) $சில. 1.05.122

நஞ்சம் உண்டு நடுங்கு துய"
உற்ேறா"_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) $சில. 1.05.123
அழல் வாய் நாகத்து ஆ" எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அழுந்தின" $சில. 1.05.124
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கண் கூளிக் கடு நைவப் பட்டநூ" $சில. 1.05.125
சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழ துய" ந:ங்கும் $சில.
1.05.126
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கால் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்றமும் $சில. 1.05.127
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இலாள" $சில. 1.05.128
அவம் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அலவல்
ெபண்டி"_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ"_பட".பன்.) $சில. 1.05.129
அைறேபாகு அைமச்ச" பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) மைன நயப்ேபா" $சில. 1.05.130
ெபாய்க் கrயாள" புறங்கூற்றாள" என் $சில. 1.05.131
ைகக் ெகாள் பாசத்துக் ைகப்படுேவா" என $சில. 1.05.132
காதம் நான்கும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) எடுப்பி $சில.
1.05.133
பூதம் புைடத்து உணும் பூத-சதுக்கமும் $சில. 1.05.134
அைரசு ேகால் ேகாடினும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கூறு அைவயத்து $சில. 1.05.135
உைர நூல் ேகாடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பற்றினும்
$சில. 1.05.136
நாெவாடு நவிலாது நைவ ந:"
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.137

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழூஉம் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மன்றமும் $சில. 1.05.138
ெமய் வைக உண"ந்த_ெப.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விழுமிேயா" ஏத்தும் $சில. 1.05.139
ஐ வைக மன்றத்தும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பலி உற:இ $சில. 1.05.140
வச்சிரக் ேகாட்டத்து மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகழு முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
$சில. 1.05.141
கச்ைச யாைனப் பிட"த்தைல ஏற்றி $சில. 1.05.142
வால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) களிற்று-அரசு
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்டத்து $சில.
1.05.143
கால்ேகாள் விழவின் கைடநிைல சாற்றி $சில. 1.05.144
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாள்ைகத் தரு நிைலக்
ேகாட்டத்து $சில. 1.05.145
மங்கல ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.05.146
மரகதமணிெயாடு வயிரம் குயிற்றி $சில. 1.05.147
பவளத் திரள் கால் ைபம் ெபான் ேவதிைக $சில. 1.05.148
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல மாளிைகக் கைடமுகத்து யாங்கணும் $சில.
1.05.149
கிம்புr பகு வாய்க் கிள" முத்து ஒழுக்கத்து $சில. 1.05.150
மங்கலம் ெபாறித்த மகர வாசிைகத் $சில. 1.05.151
ேதாரணம் நிைலஇய ேதாம் அறு பசும் ெபான் $சில. 1.05.152
பூரண கும்பத்து ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாலிைக $சில. 1.05.153

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விளக்கு பசும் ெபான் படாைக $சில. 1.05.154
தூ மயி"க் கவr சுந்தரச் சுண்ணத்து $சில. 1.05.155
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக வதியில்
:
ெசறிந்து-ஆங்கு $சில. 1.05.156
ஐம் ெபருங்குழுவும் எண் ேப" ஆயமும் $சில. 1.05.157
அரச குமரரும் பரத குமரரும் $சில. 1.05.158
கவ" பrப் புரவிய" களிற்றின் ெதாகுதிய" $சில. 1.05.159
கவ" பrத் ேதrன" இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருங்கு ஈண்டி $சில. 1.05.160
அைரசு ேமம்படீஇய அகநிைல மருங்கில் $சில. 1.05.161
உைரசால் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 1.05.162
மா இரு ஞாலத்து மன் உயி"
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில.
1.05.163
ஆயிரத்து ஓ" எட்டு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) தைலக்ெகாண்ட $சில. 1.05.164
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) மலி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $சில. 1.05.165
புண்ணிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:" ெபான்குடத்து ஏந்தி $சில. 1.05.166
மண்ணகம் மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானகம் வியப்ப
$சில. 1.05.167
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) தைலவைன விழு ந:"
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.168
பிறவா யாக்ைகப் ெபrேயான் ேகாயிலும் $சில. 1.05.169
அறு முகச் ெசவ்ேவள் அணி திகழ் ேகாயிலும் $சில. 1.05.170

வால் வைள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வாலிேயான் ேகாயிலும் $சில. 1.05.171
ந:ல_ெப.அ.(ந:லம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெநடிேயான் ேகாயிலும் $சில.
1.05.172
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ேகாயிலும் $சில. 1.05.173
மா முது முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) வாய்ைமயின் வழாஅ $சில. 1.05.174
நான்மைற மரபின் த:முைற ஒருபால் $சில. 1.05.175
நால் வைகத் ேதவரும் மூ-அறு கணங்களும் $சில. 1.05.176
பால் வைக ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுதித்
ேதாற்றத்து $சில. 1.05.177
ேவறு ேவறு கடவுள" சாறு சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருபால் $சில. 1.05.178
அறேவா" பள்ளியும் அறன் ஓம்பைடயும் $சில. 1.05.179
புறநிைலக் ேகாட்டத்துப் புண்ணியத் தானமும் $சில. 1.05.180
திறேவா" உைரக்கும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபால் $சில. 1.05.181
ெகாடித் ேத" ேவந்தெனாடு கூடா மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 1.05.182
அடித் தைள ந:க்க அருள் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருபால் $சில. 1.05.183
கண்ணுளாள" கருவிக் குயிலுவ" $சில. 1.05.184
பண் யாழ்ப் புலவ"_ெப.(புலவ"_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பாணெராடு $சில.
1.05.185
எண்-அரும் சிறப்பின் இைச சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருபால் $சில. 1.05.186
முழவுக் கண் துயிலாது முடுக்கரும் வதியும்
:
$சில. 1.05.187

விழவுக் களி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியலுள்
ஆங்கண் $சில. 1.05.188
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாழுநைனப்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல" எய்தா $சில. 1.05.189
மாத"க் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ மாதவி-தன்ேனாடு $சில.
1.05.190
இல் வள" முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
மயிைல $சில. 1.05.191
தாழிக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) சூழ் ெசங்கழுந:" $சில. 1.05.192
பயில் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைதப் பிைணயலின்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.193
காமக் களி மகிழ்வு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
காம"_ெப.(காம"_ெப.) $சில. 1.05.194
பூம் ெபாதி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைரப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆட்டு
அம"ந்து_வி.எச்.(அம"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.195
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மகிழ் இருக்ைக நாள்-அங்காடியில் $சில. 1.05.196
பூ மலி கானத்துப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புக்கு $சில.
1.05.197
புைகயும் சாந்தும் புலராது சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.05.198
நைக ஆடு ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெமாழி திைளத்து $சில. 1.05.199
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாய்ப் பாணெராடு நகரப் பரத்தெராடு $சில. 1.05.200
திrதரு மரபின் ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ேபால $சில. 1.05.201
இளி வாய் வண்டிெனாடு இன் இளேவனிெலாடு $சில. 1.05.202
மலய மாருதம் திrதரு மறுகில் $சில. 1.05.203

கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) சுமந்து குறு முயல் ஒழித்து-ஆங்கு $சில. 1.05.204
இரு கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயெலாடு இைடக் குமிழ்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.205
அம் கண் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரவுப் பைக அஞ்சி $சில.
1.05.206
திங்களும் ஈண்டுத் திrதலும் உண்டுெகால் $சில. 1.05.207
ந:" வாய் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ந:ள் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமுதின் $சில. 1.05.208
சீ" வாய் துவைலத் திரு ந:" மாந்தி $சில. 1.05.209
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஏற்றுக் ெகாடிேயான் ெமய்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள"த்த $சில. 1.05.210
வான-வல்லி வருதலும் உண்டுெகால் $சில. 1.05.211
இரு நில மன்னற்குப் ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) காட்ட $சில. 1.05.212
திருமகள் புகுந்தது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசழும் பதி ஆம் என $சில.
1.05.213
எr நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இலவமும் முல்ைலயும் அன்றியும்
$சில. 1.05.214
கரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குவைளயும் குமிழும்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.05.215
உள்வrக் ேகாலத்து உறு துைண
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.216
கள்ளக் கமலம் திrதலும் உண்டுெகால் $சில. 1.05.217
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி $சில. 1.05.218
பல் உயி" பருகும் பகு வாய்க் கூற்றம் $சில. 1.05.219

ஆண்ைமயில் திrந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) திrயாது $சில. 1.05.220
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடக் ேகாலத்து நைக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேகாட்டி
$சில. 1.05.221
பண் ெமாழி நரம்பின் திவவு யாழ் மிழற்றி $சில. 1.05.222
ெபண்ைமயில் திrயும் ெபற்றியும் உண்டு என $சில. 1.05.223
உருவிலாளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $சில. 1.05.224
இகல் அம" ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி"
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விலக்கி
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில. 1.05.225
எழுது வrக் ேகாலம் முழு ெமயும் உற:இ $சில. 1.05.226
விருந்ெதாடு புக்க ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
கணவெராடு $சில. 1.05.227
உடன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒழுக்ெகாடு
புண"ந்த_ெப.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.05.228
வடமீ ன் கற்பின் மைன உைற மகளி"_ெப.) $சில. 1.05.229
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மணித் ேதாட்டுக் குவைளப் $சில. 1.05.230
ேபாது புறங்ெகாடுத்துப் ேபாகிய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கைட $சில. 1.05.231
விருந்தின் த:"ந்திலது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யாவதும் $சில.
1.05.232
மருந்தும் தரும் ெகால் இம் மா நில வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) என $சில.
1.05.233
ைகயற்று நடுங்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சில. 1.05.234

உள்ளக நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உைறப்ப மீ து
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.05.235
கள் உக நடுங்கும் கழுந:" ேபால $சில. 1.05.236
கண்ணகி கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கணும் மாதவி ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கணும் $சில. 1.05.237
உள் நிைற கரந்து அகத்து ஒளித்து ந:" உகுத்தன $சில. 1.05.238
எண்ணு முைற இடத்தினும் வலத்தினும் துடித்தன $சில. 1.05.239
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விழவு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அகத்து-என். $சில. 1.05.240
ெவள்ளி மால் வைர வியன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசடி $சில. 1.06.001
கள் அவிழ் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காமக் கடவுட்கு $சில. 1.06.002
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் காதலி-தன்ெனாடு $சில. 1.06.003
விருந் தாட்டு அயரும் ஓ" விஞ்ைசவரன்
:
$சில. 1.06.004
ெதன் திைச மருங்கின் ஓ" ெசழும் பதி-தன்னுள் $சில. 1.06.005
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) விழவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என $சில. 1.06.006
கடு விைச அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி $சில. 1.06.007
ெகாடுவr ஊக்கத்துக் ேகா-நக" காத்த $சில. 1.06.008
ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்னற்குத் ெதாைலந்தன"
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.009
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூர நிக"த்து ேமல்விட்ட $சில.
1.06.010

வஞ்சம் ெபய"த்த மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதம் $சில. 1.06.011
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணற்குத் ேதவன்ெப.(ேதவன்_ெப.) ஏவ $சில. 1.06.012
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனும்
காண்கும் $சில. 1.06.013
அமராபதி காத்து அமரனின்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.014
தமrன் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைகசால் சிறப்பின்
$சில. 1.06.015
ெபாய் வைக இன்றிப் பூமியில் புண"த்த $சில. 1.06.016
ஐ-வைக மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அைமதியும் காண்குதும் $சில. 1.06.017
நாரதன் வைண
:
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெதr பாடலும் $சில. 1.06.018
ேதாrய மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) வாரம் பாடலும் $சில. 1.06.019
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான் ெசவிஅகம்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.020
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) உருப்பசி நல்காள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.021
மங்கலம் இழப்ப வைண
:
மண்மிைசத் $சில. 1.06.022
தங்குக இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) எனச் சாபம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.023
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மாதவி வழிமுதல்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.024
அங்கு அரவு-அல்குல் ஆடலும் காண்குதும் $சில. 1.06.025
துவ" இதழ்ச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்த் துடி இைடேயாேய $சில. 1.06.026

அமர" தைலவைன வணங்குதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என $சில.
1.06.027
சிைமயத்து இமயமும் ெசழு ந:"க் கங்ைகயும் $சில. 1.06.028
உஞ்ைச அம் பதியும் விஞ்சத்து அடவியும் $சில. 1.06.029
ேவங்கட மைலயும் தாங்கா விைளயுள் $சில. 1.06.030
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்டி பின்ன" $சில.
1.06.031
பூ விr படப்ைபப் புகா" மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.032
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறைமயின்
ெதாழுதனன் காட்டி $சில. 1.06.033
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மூதூ" மகிழ் விழாக் காண்ேபான் $சில. 1.06.034
மாேயான் பாணியும் வருணப் பூத" $சில. 1.06.035
நால் வைகப் பாணியும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு ெகாள்ைக $சில. 1.06.036
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ" மதியமும் பாடி பின்ன" $சில. 1.06.037
சீ" இயல் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:" அல
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.038
பாரதி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாரதி-அரங்கத்து
$சில. 1.06.039
திrபுரம் எrயத் ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேவண்ட $சில. 1.06.040
எr முகப் ேப" அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஏவல் ேகட்ப $சில. 1.06.041
உைமயவள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறன் ஆக
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.042
இைமயவன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுெகாட்டி
ஆடலும் $சில. 1.06.043

ேத" முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசமுகன்
காண $சில. 1.06.044
பாரதி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
பாண்டரங்கமும் $சில. 1.06.045
கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற்காக $சில. 1.06.046
அஞ்சன-வண்ணன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடலுள் $சில. 1.06.047
அல்லியத் ெதாகுதியும் அவுணன்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.048
மல்லின் ஆடலும் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் $சில. 1.06.049
ந:"த் திைர அரங்கத்து நிக"த்து முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.050
சூ"த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கடந்ேதான்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துடியும் $சில. 1.06.051
பைட வழ்த்து_ஏவ.(வ
:
ழ்த்து_வி.)
:
அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.) ைபயுள்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.052
குைட வழ்த்து_ஏவ.(வ
:
ழ்த்து_வி.)
:
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) முன்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைடயும் $சில. 1.06.053
வாணன் ேப" ஊ" மறுகிைட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.06.054
ந:ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அளந்ேதான்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடமும் $சில. 1.06.055
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) திrந்த ெபண்ைமக் ேகாலத்துக் $சில. 1.06.056
காமன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபடி ஆடலும் $சில.
1.06.057

காய் சின அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.) கடுந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெபாறாஅள் $சில. 1.06.058
மாயவள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரக்கால் ஆடலும்
$சில. 1.06.059
ெசரு ெவங் ேகாலம் அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.)
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.060
திருவின் ெசய்ேயாள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவயும் $சில. 1.06.061
வயலுைழ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடக்கு
வாயிலுள் $சில. 1.06.062
அயிராணி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைடயமும் $சில. 1.06.063
அவரவ" அணியுடன் அவரவ" ெகாள்ைகயின் $சில. 1.06.064
நிைலயும் படிதமும்
ந:ங்கா_எதி".ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எச்.குறி.) மரபின் $சில.
1.06.065
பதிேனா" ஆடலும் பாட்டின் பகுதியும் $சில. 1.06.066
விதி மாண் ெகாள்ைகயின் விளங்கக் காணாய் $சில. 1.06.067
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கூறிய $சில. 1.06.068
மாதவி மரபின் மாதவி இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) எனக்
$சில. 1.06.069
காதலிக்கு உைரத்து கண்டு மகிழ்வு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.070
ேமதகு சிறப்பின் விஞ்ைசயன் $சில. 1.06.071

அந்தரத்துள்ேளா" அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரபின் $சில. 1.06.072
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்குறூஉம் வானவன்
விழவும் $சில. 1.06.073
ஆடலும் ேகாலமும் அணியும் கைடக்ெகாள $சில. 1.06.074
ஊடல் ேகாலேமாடு இருந்ேதான்
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.075
பத்துத் துவrனும் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) விைரயினும் $சில. 1.06.076
முப்பத்து-இரு வைக ஓமாலிைகயினும் $சில. 1.06.077
ஊறின நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:"
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய் வாச $சில. 1.06.078
நாறு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.079
புைகயின் புல"த்திய பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தைல $சில. 1.06.080
வைகெதாறும் மான்மதக் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஊட்டி $சில. 1.06.081
அலத்தகம் ஊட்டிய அம் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடி $சில. 1.06.082
நலத்தகு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி ெசற:இ $சில. 1.06.083
பrயகம் நூபுரம் பாடகம் சதங்ைக $சில. 1.06.084
அrயகம் காலுக்கு அைமவுற
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.085
குறங்குெசறி திரள் குறங்கினில் ெசறித்து $சில. 1.06.086
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தைர முப்பத்துஇரு காழ் $சில. 1.06.087

நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள" பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ந:"ைமயின் உடீஇ $சில. 1.06.088
காம"_ெப.(காம"_ெப.) கண்டிைக-தன்ெனாடு பின்னிய $சில. 1.06.089
தூ மணித் ேதாள்வைள ேதாளுக்கு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.090
மத்தக மணிெயாடு வயிரம் கட்டிய $சில. 1.06.091
சித்திரச் சூடகம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ைகவைள $சில. 1.06.092
பrயகம் வால் வைள பவழப்_ெப.(பவழம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பல் வைள $சில. 1.06.093
அr மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) முன்ைகக்கு அைமவுற
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.094
வாைளப் பகு வாய் வணக்கு உறு ேமாதிரம் $சில. 1.06.095
ேகழ் கிள" ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ் கிள" மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமாதிரம்
$சில. 1.06.096
வாங்கு வில் வயிரத்து மரகதத் தாள்ெசறி $சில. 1.06.097
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
கரப்ப அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.098
சங்கிலி நுண்-ெதாட" பூண் ஞாண் புைனவிைன $சில. 1.06.099
அம் கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அகவயின் ஆரேமாடு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.100
கயிற்கைட ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம"_ெப.(காம"_ெப.) தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சில. 1.06.101
ெசயத்தகு ேகாைவயின் சிறுபுறம் மைறத்து-ஆங்கு $சில. 1.06.102
இந்திர-ந:லத்து இைட இைட
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.103
சந்திர பாணித் தைக ெபறு கடிப்பு இைண $சில. 1.06.104

அம் காது அகவயின் அழகுற_குைற.எச்.(அழகுறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.105
ெதய்வ உத்திெயாடு ெசழு ந:" வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) $சில. 1.06.106
ெதாய்யகம் புல்லகம்
ெதாட"ந்த_ெப.எச்.(ெதாட"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலக்கு-அணி
$சில. 1.06.107
ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதிக்கு மாண்புற
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.108
கூடலும் ஊடலும் ேகாவலற்கு அளித்து $சில. 1.06.109
பாடு அைம ேசக்ைகப் பள்ளியுள் இருந்ேதாள் $சில. 1.06.110
உரு ெகழு மூதூ" உவவுத் தைலவந்ெதன $சில. 1.06.111
ெபரு ந:"
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இrயல் மாக்கெளாடு $சில. 1.06.112
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கடல்-விைளயாட்டுக்
$சில. 1.06.113
காண்டல் விருப்ெபாடு ேவண்டினன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.114
ெபாய்ைகத் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.06.115
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) காட்ட $சில. 1.06.116
ெவள்ளி விளக்கம் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடிய $சில. 1.06.117
வான வண் ைகயன் அத்திr ஏற $சில. 1.06.118
மான் அம" ேநாக்கியும் ைவயமும் ஏறி $சில. 1.06.119

ேகாடி பல அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழு
நிதிக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $சில. 1.06.120
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி மறுகின் பீடிைகத் ெதருவின் $சில. 1.06.121
மல" அணி விளக்கத்து மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.06.122
அல" ெகாடி-அறுகும் ெநல்லும் வசி
: $சில. 1.06.123
மங்கலத் தாசிய" தம் கலன் ஒலிப்ப $சில. 1.06.124
இருபுைட மருங்கினும் திrவன"
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.125
திருமகள் இருக்ைக ெசவ்வனம்
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.126
மகர வாr வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.127
நகர வதி
: நடுவண் ேபாகி $சில. 1.06.128
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தரு திருவின் புலம் ெபய" மாக்கள் $சில. 1.06.129
ேவைல வாலுகத்து விr திைரப் பரப்பின் $சில. 1.06.130
கூல மறுகில் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுவலும் $சில. 1.06.131
மாைலச் ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.132
வண்ணமும் சாந்தும்
மலரும்_ெப.எச்.(மல"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுண்ணமும் $சில.
1.06.133
பண்ணியப் பகுதியும் பக"ேவா" விளக்கமும் 135 $சில. 1.06.134

ெசய்விைனக் கம்மிய" ைகவிைன விளக்கமும் $சில. 1.06.135
காழிய" ேமாதகத்து ஊழ் உறு விளக்கமும் $சில. 1.06.136
கூவிய" கா" அகல் குடக்கால் விளக்கமும் $சில. 1.06.137
ெநாைட நவில் மகடூஉக் கைட ெகழு விளக்கமும் $சில. 1.06.138
இைட இைட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக"ேவா"
விளக்கமும் $சில. 1.06.139
இலங்கு ந:" வைரப்பின் கலங்கைர-விளக்கமும் $சில. 1.06.140
விலங்கு வைலப் பரதவ"_ெப.(பரதவ"_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) திமில்
விளக்கமும் $சில. 1.06.141
ெமாழி ெபய" ேதஎத்ேதா" ஒழியா விளக்கமும் $சில. 1.06.142
கழி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பண்டம்
காவல"_ெப.(காவல்_ெப.+அ"_பட".பன்.) விளக்கமும் $சில. 1.06.143
எண்ணு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு ஈண்டி $சில.
1.06.144
இடிக் கலப்பு அன்ன ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) அயி" மருங்கில் $சில. 1.06.145
கடிப்பைக காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்சிஅது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.146
விைர மல"த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:"ப் பரப்பில்
$சில. 1.06.147
மருத ேவலியின் மாண்புறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.06.148
ைகைத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.06.149

ெபாய்தல் ஆயெமாடு பூங்ெகாடி
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.150
நிைர நிைர எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைர த:"
காட்சிய $சில. 1.06.151
மைலப் பல் தாரமும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பல் தாரமும் $சில. 1.06.152
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைலமயங்கிய துளங்கு கல-இருக்ைக $சில. 1.06.153
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமரரும் உrைமச் சுற்றமும்
$சில. 1.06.154
பரத குமரரும் பல் ேவறு ஆயமும் $சில. 1.06.155
ஆடு கள மகளிரும் பாடு கள மகளிரும் $சில. 1.06.156
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெகாள் மருங்கில் சூழ்தரல் எழினியும் $சில. 1.06.157
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்க் கrகால்
வளவன் $சில. 1.06.158
தண்பதம் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபால $சில. 1.06.159
ேவறு ேவறு ேகாலத்து ேவறு ேவறு கம்பைல $சில. 1.06.160
சாறு அய" களத்து வறு
: ெபறத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.06.161
கடற்கைர ெமலிக்கும் காவிrப் ேப" யாற்று $சில. 1.06.162
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் வைக வருணத்து
$சில. 1.06.163
அடங்காக் கம்பைல உடங்கு
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிப்ப $சில. 1.06.164
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புலவு கடிந்த மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாைழச் $சில. 1.06.165

சிைற ெசய் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அகவயின் ஆங்கு ஓ" $சில. 1.06.166
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ந:ழல் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) பரப்பில் $சில. 1.06.167
ஓவிய எழினி சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன் ேபாக்கி $சில.
1.06.168
விதானித்துப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கால் அமளிமிைச $சில. 1.06.169
வருந்துபு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வசந்தமாைல
ைக $சில. 1.06.170
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேகால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ெசவ்வனம்
வாங்கி $சில. 1.06.171
ேகாவலன்-தன்ெனாடும் ெகாள்ைகயின் இருந்தனள் $சில. 1.06.172
மா மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவி-தான் என். $சில. 1.06.173
ேவைல மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) தாைழ உட்ெபாதிந்த
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு $சில. 1.06.174
மாைலத் துயின்ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) காைலக்
$சில. 1.06.175
களி நறவம் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஊத ேதான்றிற்ேற-காம" $சில. 1.06.176
ெதளி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவங் கதிேரான் ேத". $சில. 1.06.177
சித்திரப் படத்துள் புக்கு ெசழுங் ேகாட்டின் மல"
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.001
ைமத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் மண மகளி"_ெப.) ேகாலம் ேபால்
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.07.002
பத்தரும் ேகாடும் ஆணியும் நரம்பும் என்று $சில. 1.07.003

இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்துக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாழ் ைகயில்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கி $சில. 1.07.004
பண்ணல் பrவட்டைண ஆராய்தல் ைதவரல் $சில. 1.07.005
கண்ணிய ெசலவு விைளயாட்டு ைகயூழ் $சில. 1.07.006
நண்ணிய குறும்ேபாக்கு என்று நாட்டிய $சில. 1.07.007
எண் வைகயால் இைச எழ: இ $சில. 1.07.008
பண் வைகயான் பrவு த:"ந்து_வி.எச்.(த:"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.07.009
மரகதமணித் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெசறிந்தமணிக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்கள் $சில. 1.07.010
பயி"_ெப.(பயி"_ெப.) வண்டின் கிைள ேபால பல் நரம்பின்மிைசப் படர $சில.
1.07.011
வா"தல் வடித்தல் உந்தல் உறழ்தல் $சில. 1.07.012
சீருடன் உருட்டல் ெதருட்டல் அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $சில. 1.07.013
ஏ" உைடப் பட்டைட என இைசேயா" வகுத்த $சில. 1.07.014
எட்டு வைகயின் இைசக் கரணத்துப் $சில. 1.07.015
பட்ட வைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவியின் ஓரத்து $சில. 1.07.016
ஏவலன் பின் பாணி யாது என $சில. 1.07.017
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ைக யாழ் ந:ட்ட-அவனும் $சில. 1.07.018
காவிrைய ேநாக்கினவும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வrப்
பாணியும் $சில. 1.07.019
மாதவி-தன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசித்தல்
ெதாடங்கும்_ெப.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன். $சில.
1.07.020

திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைடயான் $சில.
1.07.021
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெசங்ேகால்-அது ஓச்சி $சில. 1.07.022
கங்ைக-தன்ைனப் புண"ந்தாலும் $சில. 1.07.023
புலவாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.024
கங்ைக-தன்ைனப் புண"ந்தாலும் $சில. 1.07.025
புலவாெதாழிதல் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணாய் $சில. 1.07.026
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) என்று $சில. 1.07.027
அறிந்ேதன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr
$சில. 1.07.028
மன்னும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைடயான் $சில. 1.07.029
வைளயாச் ெசங்ேகால்-அது ஓச்சி $சில. 1.07.030
கன்னி-தன்ைனப் புண"ந்தாலும் $சில. 1.07.031
புலவாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.032
கன்னி-தன்ைனப் புண"ந்தாலும் $சில. 1.07.033
புலவாெதாழிதல் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணாய் $சில. 1.07.034
மன்னும் மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) என்று $சில. 1.07.035
அறிந்ேதன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr
$சில. 1.07.036
உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.) ஓைத மதகு ஓைத $சில. 1.07.037
உைட ந:" ஓைத தண்பதம் ெகாள் $சில. 1.07.038

விழவ" ஓைத சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.039
நடந்தாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.040
விழவ" ஓைத சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.041
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
வாய் காவா $சில. 1.07.042
மழவ"_ெப.(மழவ"_ெப.) ஓைத வளவன்-தன் $சில. 1.07.043
வளேன வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.044
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
காrைகமுன் கடல்-ெதய்வம் $சில. 1.07.045
காட்டி காட்டி $சில. 1.07.046
அrய சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ெபாய்த்தா" அறன் இல" என்று ஏைழயம்
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) $சில. 1.07.047
அறிேகாம் ஐய $சில. 1.07.048
விr கதி" ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதியும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணமும்
ஆம் என்ேற $சில. 1.07.049
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ைளப்
$சில. 1.07.050
புr வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முத்தும்
கண்டு-ஆம்பல் ெபாதி அவிழ்க்கும் $சில. 1.07.051
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.052
காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ைகயுைற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.053

எம் பின் வந்தா"_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ"_பட".பன்.) $சில. 1.07.054
ஏதில"-தாம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இரப்ப நிற்பைத யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
$சில. 1.07.055
அறிேகாம் ஐய $சில. 1.07.056
மாதரா" கண்ணும் மதி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ந:" இைண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.057
மல"ந்த_ெப.அ.(மல"ந்த_ெப.அ.) ந:லப் $சில. 1.07.058
ேபாதும் அறியாது-வண்டு ஊசலாடும் $சில. 1.07.059
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.060
ேமாது முது திைரயான் ெமாத்துண்டு ேபாந்து
அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.061
முரல் வாய்ச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $சில. 1.07.062
மாழ்கி ஐய $சில. 1.07.064
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரலால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சும்
$சில. 1.07.065
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மாைலப் $சில. 1.07.066
ேபாது சிறங்கணிப்ப ேபாவா" கண் ேபாகாப் $சில. 1.07.067
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.068
துைற ேமய் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 1.07.069
ேதாற்றம் மாய்வான் $சில. 1.07.070

ெபாைற மலி பூம் புன்ைனப் பூ
உதி"ந்து_வி.எச்.(உதி"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுண் தாது_ெப.(தாது_ெப.)
$சில. 1.07.071
ேபா"க்கும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.07.072
நிைற மதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேந"
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 1.07.073
உைற மலி உய்யா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஊ" சுணங்கு
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலேய $சில. 1.07.074
த:"க்கும் ேபாலும். $சில. 1.07.075
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாள் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) உணங்கல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) $சில.
1.07.076
ஓப்புதல் தைலக்கீ டு ஆக $சில. 1.07.077
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ"த்து_வி.எச்.(ஆ"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $சில. 1.07.078
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) ைகயில் ஏந்தி $சில. 1.07.079
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
மன்னி மற்று ஆண்டு ஓ" $சில. 1.07.080
அணங்கு உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+என்_தன்.ஒரு.) அறிேவேனல் $சில.
1.07.081
அைடேயன் மன்ேனா. $சில. 1.07.082
வைல_ெப.(வைல_ெப.) வாழ்ந" ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $சில. 1.07.083

மல" ைக ஏந்தி $சில. 1.07.084
விைல_ெப.(விைல_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணங்கல் ெபாருட்டாக $சில.
1.07.085
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ஓ" $சில.
1.07.086
ெகாைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றம் வாழ்வது $சில. 1.07.087
அைல ந:"த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+என்_தன்.ஒரு.) அறிெவேனல் $சில.
1.07.088
அைடேயன் மன்ேனா. $சில. 1.07.089
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வில்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கா"
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காமன் $சில. 1.07.090
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) த:"த்த
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திங்கேளா காண :" $சில. 1.07.091
திங்கேளா காண :"-திமில் வாழ்ந" சீ றூ"க்ேக $சில. 1.07.092
அம் கண் ஏ" வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரவு அஞ்சி வாழ்வதுேவ
$சில. 1.07.093
எறி வைளகள் ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரு மருங்கும்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.094
கைற ெகழு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ேணா கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.)
கூற்றம் காண :" $சில. 1.07.095
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கூற்றம் காண"-கடல்
:
வாழ்ந" சீறூ"க்ேக $சில.
1.07.096

மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆயதுேவ $சில. 1.07.097
புலவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உணங்கல்
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓப்பி கண்டா"க்கு $சில. 1.07.098
அலவ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணங்கு இதுேவா
காண :" $சில. 1.07.099
அணங்கு இதுேவா காண :"-அடும்பு அம" தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.07.100
பிணங்கு ேந" ஐம்பால் ஓ" ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாண்டதுேவ $சில. 1.07.101
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தரு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலேர
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விr மணேல $சில. 1.07.102
பழுது அறு திரு ெமாழிேய பைண இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைலேய
$சில. 1.07.103
முழு மதி புைர முகேம முr புரு வில் இைணேய $சில. 1.07.104
எழுது-அரு மின் இைடேய-எைன இட" ெசய்தைவேய. $சில. 1.07.105
திைர விrதரு துைறேய திரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) விr இடேம $சில.
1.07.106
விைர விr நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலேர மிைடதரு
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இடேம $சில. 1.07.107
மரு விr புr குழேல மதி புைர திரு முகேம $சில. 1.07.108
இரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இைண விழிேய-எைன இட" ெசய்தைவேய. $சில.
1.07.109
வைள வள"தரு துைறேய மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விrதரு ெபாழிேல $சில.
1.07.110
தைள அவிழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலேர தனியவள் திr இடேம $சில.
1.07.111

முைள வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைகேய முழு மதி புைர முகேம $சில.
1.07.112
இைளயவள் இைண முைலேய-எைன இட" ெசய்தைவேய. $சில. 1.07.113
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கு உயி"
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்வ"
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய" $சில. 1.07.114
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புக்கு உயி"
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ைவமன் ந:யும்
$சில. 1.07.115
மிடல் புக்கு அடங்காத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலேயா பாரம் $சில.
1.07.116
இட" புக்கு இடுகும் இைட இழவல் கண்டாய் $சில. 1.07.117
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கண் வைலயால் உயி" ெகால்வான்
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) $சில. 1.07.118
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வைலயால் உயி" ெகால்ைவமன் ந:யும்
$சில. 1.07.119
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் முைலயான் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மின்னுப்
ேபால $சில. 1.07.120
நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உகும்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நுசுப்பு இழவல் கண்டாய் $சில. 1.07.121
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திமில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி" ெகால்வ"
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய" $சில. 1.07.122
ேகாடும் புருவத்து உயி" ெகால்ைவமன் ந:யும் $சில. 1.07.123
பீடும் பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) பாராய்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுமந்து $சில. 1.07.124

வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இழவல் கண்டாய் $சில.
1.07.125
பவள உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) ைகயால் பற்றி $சில. 1.07.126
தவள முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) குறுவாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.127
தவள முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) குறுவாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.128
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அல்ல ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) $சில. 1.07.129
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ந:ழல் புலவுத் திைரவாய் $சில. 1.07.130
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நடப்ப நடப்பாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.131
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நடப்ப நடப்பாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.132
ெகான்ேன ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட".பன்.) கூற்றம் கூற்றம் $சில.
1.07.133
கள் வாய் ந:லம்_ெப.(ந:லம்_ெப.) ைகயின் ஏந்தி $சில. 1.07.134
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் உணங்கல் கடிவாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.135
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் உணங்கல் கடிவாள் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சில. 1.07.136
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அல்ல
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட".பன்.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட".பன்.) $சில. 1.07.137
ேசரல் மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேசரல் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒவ்வாய்
$சில. 1.07.138

ேசரல் மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேசரல் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒவ்வாய்
$சில. 1.07.139
ஊ" திைர ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உழக்கித் திrவாள் பின் $சில. 1.07.140
ேசரல் மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேசரல் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒவ்வாய்.
$சில. 1.07.141
ஆங்கு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வrப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்ட மான்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவியும் $சில. 1.07.142
மன்னும் ஓ" குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உண்டு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல
மயங்கினான் என $சில. 1.07.143
கலவியால் மகிழ்ந்தாள்ேபால் புலவியால் யாழ் வாங்கி $சில. 1.07.144
தானும் ஓ" குறிப்பினள் ேபால் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வrப் பாடல்-பாணி
$சில. 1.07.145
நிலத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:ள் நிலத்ேதா"
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
1.07.146
கலத்ெதாடு புண"ந்து_வி.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டத்தால் பாடத்
ெதாடங்கும்மன். $சில. 1.07.147
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.148
மணிப் பூ ஆைட-அது ேபா"த்து $சில. 1.07.149
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்-கண் விழித்து ஒல்கி $சில. 1.07.150
நடந்தாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.151

கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்-கண் விழித்து ஒல்கி $சில. 1.07.152
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில. 1.07.153
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளயாைம
$சில. 1.07.154
அறிந்ேதன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr
$சில. 1.07.155
பூவ" ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல $சில. 1.07.156
புrந்து குயில்கள் இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
1.07.157
காம"_ெப.(காம"_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அருகு
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.158
நடந்தாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.159
காம"_ெப.(காம"_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அருகு
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.160
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில. 1.07.161
நாம ேவலின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கண்ேட $சில. 1.07.162
அறிந்ேதன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr
$சில. 1.07.163
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அவன்-தன் வள நாடு
$சில. 1.07.164
மகவாய் வள"க்கும் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.165
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உய்க்கும் ேப" உதவி $சில. 1.07.166

ஒழியாய் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.167
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உய்க்கும் ேப" உதவி $சில. 1.07.168
ஒழியாது ஒழுகல் உயி" ஓம்பும் $சில. 1.07.169
ஆழி ஆள்வான் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெவய்ேயான் $சில. 1.07.170
அருேள வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) காேவr $சில.
1.07.171
த:ம்-கதி" வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தாள் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) $சில. 1.07.172
ஒவ்வாேவனும் $சில. 1.07.173
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந:" முத்து என்று
ைவகலும் மால்-மகன் ேபால் $சில. 1.07.174
வருதி" ஐய $சில. 1.07.175
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளங்கு ஒளிய
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சில. 1.07.176
விைர சூழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.07.177
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைலஞ" ேபால்
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.178
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.179
மைறயின் மணந்தாைர வன் பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) பாக்கத்து $சில. 1.07.180
மடவா" ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ைக $சில. 1.07.181
இைற வைளகள் தூற்றுவைத ஏைழயம் எங்ஙனம்-யாங்கு $சில. 1.07.182
அறிேகாம் ஐய $சில. 1.07.183

நிைற மதியும் மீ னும் என அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ந:ள்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $சில. 1.07.184
அரும்பிப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.185
ெபாைற மலி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஏற
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.186
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.187
உண்டாைர ெவல் நறா ஊண் ஒளியாப் பாக்கத்துள் $சில. 1.07.188
உைற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றித் $சில. 1.07.189
தண்டா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தைலத் தருதி என்பது
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) $சில. 1.07.190
அறிேகாம் ஐய $சில. 1.07.191
வண்டால் திைர அழிப்ப ைகயான் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.192
மதிேமல் ந:ண்ட_ெப.எச்.(ந:ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.193
புண் ேதாய் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ந:"
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூ"க்கும் $சில. 1.07.194
புகாேர எம் ஊ". $சில. 1.07.195
புண" துைணேயாடு ஆடும் ெபாறி அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.196
இண" தைதயும் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) என்ைனயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.197
உண"வு_ெப.(உண"வு_ெப.) ஒழியப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒலி திைர ந:"ச்
ேச"ப்பன்_ெப.(ேச"ப்பன்_ெப.) $சில. 1.07.198

வண" சுr ஐம்பாேலாய் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உணேரனால். $சில.
1.07.199
தம்முைடய தண்ணளியும் தாமும் தம் மான் ேதரும் $சில. 1.07.200
எம்ைம நிைனயாது விட்டாேரா விட்டு அகல்க $சில. 1.07.201
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) இணர அடும்புகாள் அன்னங்காள் $சில. 1.07.202
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மறந்தாைர
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாட்ேடமால். $சில. 1.07.203
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) கூ" மாைலப் புலம்பும் என் கண்ேண ேபால் $சில.
1.07.204
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) உழவாய் துயிலப் ெபறுதியால் $சில. 1.07.205
இன் கள் வாய் ெநய்தால் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கனவினுள் $சில.
1.07.206
வன்கணா" கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வரக் கண்டறிதிேயா $சில. 1.07.207
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல் மான் ேத"-ஆழி
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 1.07.208
ெதள்ளு ந:" ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) சிைதத்தாய் மற்று என் ெசய்ேகா $சில.
1.07.209
ெதள்ளு ந:" ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) சிைதத்தாய் மற்று எம்ேமாடு ஈங்கு $சில.
1.07.210
உள்ளாேராடு உள்ளாய் உணராய் மற்று என் ெசய்ேகா $சில. 1.07.211
ேந"ந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ேநமி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத" $சில. 1.07.212
ஊ"ந்த_ெப.எச்.(ஊ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ"கின்ற ஓதேம $சில.
1.07.213

பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழிேல
புண"ந்து_வி.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் அன்னேம $சில.
1.07.214
ஈ"ந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைறேய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
தகாது என்ன :ேர. $சில. 1.07.215
ேந"ந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ேநமி
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத" $சில. 1.07.216
ஊ"ந்த_ெப.எச்.(ஊ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ"ந்தாய்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $சில. 1.07.217
ஊ"ந்த_ெப.எச்.(ஊ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ"ந்தாய் மற்று எம்ெமாடு
$சில. 1.07.218
த:"ந்தாய் ேபால் த:"ந்திைலயால்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $சில. 1.07.219
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நித்திலத்தின் பூண்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.220
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சா" பவளக் கைல உடுத்து $சில. 1.07.221
ெசந்ெநல் பழனக் கழனிெதாறும் $சில. 1.07.222
திைர உலாவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச"ப்ப $சில. 1.07.223
புன்ைனப் ெபாதும்ப" மகரத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) $சில. 1.07.224
ெகாடிேயான் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புதுப் புண்கள்
$சில. 1.07.225
என்ைனக் காணாவைக மைறத்தால் $சில. 1.07.226

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் ெசய்ேகா $சில. 1.07.227
வாrத் தரள நைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.07.228
வண் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பவள வாய்
மல"ந்து_வி.எச்.(மல"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.229
ேசrப் பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $சில. 1.07.230
திைர உலாவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச"ப்ப $சில. 1.07.231
மாrப் பீரத்து_ெப.(பீரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல" வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$சில. 1.07.232
மடவாள் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வைரந்து $சில. 1.07.233
ஆ" இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) ெசய்தா"
என்று $சில. 1.07.234
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் ெசய்ேகா $சில. 1.07.235
புலவு உற்று இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.236
ெபாழில்-தண்டைலயில் புகுந்து
உதி"ந்த_ெப.எச்.(உதி"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.07.237
கலைவச் ெசம்மல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.07.238
திைர உலாவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச"ப்ப $சில. 1.07.239
பல உற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) துணியாத $சில.
1.07.240

பட" ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மடவாள் தனி உழப்ப $சில. 1.07.241
அலவுற்று இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$சில. 1.07.242
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என் ெசய்ேகா $சில. 1.07.243
இைள இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரந்ததுேவ எல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) மைறந்தனேன $சில.
1.07.244
கைளவு-அரும் புலம்பு ந:" கண் ெபாழ: இ உகுத்தனேவ $சில. 1.07.245
தைள அவிழ் மல"க் குழலாய் தணந்தா" நாட்டு உளதாம் ெகால் $சில. 1.07.246
வைள ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr சிந்தி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இம் மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.247
கதிரவன் மைறந்தனேன கா" இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரந்ததுேவ $சில. 1.07.248
எதி" மல" புைர உண் கண் எவ்வ ந:" உகுத்தனேவ $சில. 1.07.249
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மதி புைர முகத்தாய் ேபானா" நாட்டு உளதாம் ெகால்
$சில. 1.07.250
மதி உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதி" விழுங்கி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இம் மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.251
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பாட்டு அடங்கினேவ பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) மைறந்தனேன $சில.
1.07.252
நிைற நிலா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூர ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ந:"
உகுத்தனேவ $சில. 1.07.253
துறு மல" அவிழ் குழலாய் துறந்தா" நாட்டு உளதாம்ெகால் $சில. 1.07.254

மறைவ ஆய் என் உயி"ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இம் மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.255
ைகைத ேவலிக் கழிவாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்
$சில. 1.07.256
ெபாய்தல் அழித்துப் ேபானா" ஒருவ"_ெப.(ஒருவ"_ெப.) $சில. 1.07.257
ெபாய்தல் அழித்துப் ேபானா" அவ"நம் $சில. 1.07.258
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) விட்டு அகல்வா" அல்ல".
$சில. 1.07.259
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேவலிக் கழிவாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.260
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) என்ேற நின்றா"
ஒருவ"_ெப.(ஒருவ"_ெப.) $சில. 1.07.261
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) என்ேற நின்றா"
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சில. 1.07.262
மான் ேந" ேநாக்கம் மறப்பா" அல்ல". $சில. 1.07.263
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) துைணேயாடு ஆடக்கண்டு $சில. 1.07.264
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா"
ஒருவ"_ெப.(ஒருவ"_ெப.) $சில. 1.07.265
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா"
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சில. 1.07.266
ெபான் ேந" சுணங்கின் ேபாவா" அல்ல". $சில. 1.07.267
அைடயல் குருேக அைடயல் எம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.07.268
அைடயல் குருேக அைடயல் எம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $சில. 1.07.269

உைட திைர ந:"ச் ேச"ப்பற்கு உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உைரயாய் $சில.
1.07.270
அைடயல் குருேக அைடயல் எம் கானல். $சில. 1.07.271
ஆங்கனம் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்-இைழ
பின்னரும் $சில. 1.07.272
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ைகக்கிைள ேச" குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சில. 1.07.273
த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) ெதாைடச் ெசவ்வழிப்பாைல இைச எழ: இ $சில. 1.07.274
பாங்கினில் பாடி ஓ" பண்ணுப் ெபய"த்தாள். $சில. 1.07.275
நுைளய" விளr ெநாடிதரும் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) பாைல $சில. 1.07.276
இளி கிைளயில் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இறுத்தாயால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.277
இளி கிைளயில் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இறுத்தாய்மன் ந:ேயல் $சில. 1.07.278
ெகாைள வல்லாய் என் ஆவி ெகாள்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$சில. 1.07.279
பிrந்தா" பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப" அருளின் ந:ழல்
$சில. 1.07.280
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி வாழ்வா" உயி"ப்
புறத்தாய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.281
உயி"ப் புறத்தாய் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ஆகில் உள்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 1.07.282
எயில்-புறத்து ெவந்தேனாடு என் ஆதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.283

ைபயுள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூர பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) ேபாய்
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
$சில. 1.07.284
ைவயேமா கண் புைதப்ப வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.285
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மணந்தா"
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சில. 1.07.286
ஞாலேமா நல்கூ"ந்தது வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.287
த:த் துைழஇ வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) மருள்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.288
தூக்காது துணிந்த இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துய" எஞ்சு கிளவியால் $சில.
1.07.289
பூக் கமழ் கானலில் ெபாய்ச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ெபாறுக்க என்று $சில. 1.07.290
மாக் கடல்-ெதய்வம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மல" அடி வணங்குதும்.
$சில. 1.07.291
எனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.292
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வr யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஒன்றின்ேமல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.07.293
மாயப் ெபாய் பல கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாயத்தாள் பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.) என $சில.
1.07.294

யாழ்-இைசேமல் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊழ்விைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்தது ஆகலின் $சில.
1.07.295
உவவு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகத்தாைளக் கவவுக் ைக ெஞகிழ்ந்தனனாய் $சில.
1.07.296
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஈங்கு கழிந்தது ஆகலின் எழுதும் என்று உடன்
எழாது $சில. 1.07.297
ஏவலாள" உடன் சூழ்தர ேகாவலன்-தான்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன" $சில. 1.07.298
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் மல"ச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஓைத
ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒலி அவித்து $சில. 1.07.299
ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் ைவயத்தின் உள் புக்கு $சில. 1.07.300
காதலனுடன் அன்றிேய மாதவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன புக்காள் $சில.
1.07.301
ஆங்கு $சில. 1.07.302
மா இரு ஞாலத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வணக்கும் $சில.
1.07.303
சூழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சித வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெசம்பியன் $சில.
1.07.304
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைட கவிப்ப $சில. 1.07.305
ஆழி மால் வைர அகைவயா எனேவ. $சில. 1.07.306
ெநடிேயான் குன்றமும் ெதாடிேயாள் ெபௗவமும் $சில. 1.08.001
தமிழ் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு $சில. 1.08.002
மாட மதுைரயும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஆ" உறந்ைதயும் $சில. 1.08.003

கலி ெகழு வஞ்சிமூயும் ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகாரும் $சில. 1.08.004
அைரசு வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
:
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
:
உைரசால்
சிறப்பின் $சில. 1.08.005
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாரன் மகிழ் துைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.006
இன் இளேவனில் வந்தது இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) என $சில. 1.08.007
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ெபாதியில் மா முனி
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.008
இளங்கால்-தூதன் இைசத்தனன். ஆதலின் $சில. 1.08.009
மகர ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $சில. 1.08.010
புக"_ெப.(புக"_ெப.) அறு ேகாலம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது ேபால்
$சில. 1.08.011
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைட ேசாைலக் குயிேலான் என்னும் $சில. 1.08.012
பைடயுள் படுேவான் பணி ெமாழி கூற $சில. 1.08.013
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
விைளயாட்டினுள் $சில. 1.08.014
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ஊட கூடாது ஏகிய $சில. 1.08.015
மா மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவி
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.016
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற நிவந்த ேமல்நிைல மருங்கின் $சில. 1.08.017
ேவனில்-பள்ளி ஏறி மாண் இைழ $சில. 1.08.018
ெதன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முத்தும் ெதன் மைலச் சந்தும் $சில. 1.08.019

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இறுக்கும் தன்ைமய ஆதலின்
$சில. 1.08.020
ெகாங்ைக முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) குங்கும வளாகத்து $சில. 1.08.021
ைம அறு சிறப்பின் ைகயுைற ஏந்தி $சில. 1.08.022
அதிரா மரபின் யாழ் ைக வாங்கி $சில. 1.08.023
மதுர கீ தம் பாடினள் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.08.024
ஒன்பான் விருத்தியுள் தைலக்கண் விருத்தி $சில. 1.08.025
நன்பால் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைகயள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.026
வலக்ைகப் பதாைக ேகாட்ெடாடு ேச"த்தி $சில. 1.08.027
இடக்ைக நால் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மாடகம்
தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.028
ெசம்பைக ஆ"ப்ேப கூடம் அதி"ேவ $சில. 1.08.029
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக
ந:க்கும்_ெப.எச்.(ந:க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விரகுளி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.030
பிைழயா மரபின் ஈ"-ஏழ் ேகாைவைய $சில. 1.08.031
உைழ முதல் ைகக்கிைள இறுவாய் கட்டி $சில. 1.08.032
இைண கிைள பைக நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) என்று இந் நான்கின் $சில. 1.08.033
இைச புண" குறிநிைல எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.034
குரல்வாய் இளிவாய்
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட".ஒரு.)
அன்றியும் $சில. 1.08.035

வரன்முைற மருங்கின் ஐந்தினும் ஏழினும் $சில. 1.08.036
உைழ முதல் ஆகவும் உைழ ஈறு ஆகவும் $சில. 1.08.037
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முதல் ஆகவும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஈறு ஆகவும் $சில.
1.08.038
அகநிைல மருதமும் புறநிைல மருதமும் $சில. 1.08.039
அருகியல் மருதமும் ெபருகியல் மருதமும் $சில. 1.08.040
நால் வைகச் சாதியும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.041
மூ-வைக இயக்கமும் முைறயுளிக் கழிப்பி $சில. 1.08.042
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழிப்படூஉம் ெதள் இைசக் கரணத்து $சில.
1.08.043
புறத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாணியில் பூங்ெகாடி
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.044
சண்பகம் மாதவி தமாலம் கருமுைக $சில. 1.08.045
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) ேவெராடு
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.046
அம் ெசங்கழுந:" ஆய் இதழ்க் கத்திைக $சில. 1.08.047
எதி" பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெசவ்வி இைடநிலத்து
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.048
முதி" பூந்தாைழ முடங்கல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு $சில. 1.08.049
விைர மல" வாளியின் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஆண்ட
$சில. 1.08.050
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆைணயின் $சில. 1.08.051

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அன்றி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சும் $சில. 1.08.052
திருமுகம் ேபாக்கும் ெசவ்வியள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.053
அலத்தகக் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயலது $சில. 1.08.054
பித்திைகக் ெகாழு முைக ஆணி ைகக்ெகாண்டு $சில. 1.08.055
மன் உயி" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மகிழ் துைண புண"க்கும் $சில. 1.08.056
இன் இளேவனில் இளவரசாளன் $சில. 1.08.057
அந்திப் ேபாதகத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிட"த்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.058
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசல்வனும் ெசவ்வியன் அல்லன் $சில. 1.08.059
புண"ந்த_ெப.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கள்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைடப்படுப்பினும் $சில. 1.08.060
தணந்த மாக்கள் தம் துைண மறப்பினும் $சில. 1.08.061
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ வாளியின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி"
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $சில. 1.08.062
இறும்பூது அன்று அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) அறிந்த:மின் என $சில.
1.08.063
எண்-எண் கைலயும் இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.08.064
பண்ணும் திறனும் புறங்கூறு நாவில் $சில. 1.08.065
தைள வாய் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப்படு
காமத்து $சில. 1.08.066
விைளயா மழைலயின் விrத்து உைர
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.067

பசந்த ேமனியள் பட" உறு மாைலயின் $சில. 1.08.068
வசந்தமாைலைய வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக்
கூஉய் $சில. 1.08.069
தூ மல" மாைலயின் துணி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 1.08.070
ேகாவலற்கு அளித்து ெகாண"க ஈங்கு என $சில. 1.08.071
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாங்கிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அr
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $சில. 1.08.072
கூல மறுகின் ேகாவலற்கு அளிப்ப $சில. 1.08.073
திலகமும் அளகமும் சிறு கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சிைலயும் $சில. 1.08.074
குவைளயும் குமிழும் ெகாவ்ைவயும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.075
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வாள்முகத்து மைதஇய ேநாக்கெமாடு $சில. 1.08.076
காதலின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்கூடு
வrயும் $சில. 1.08.077
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) சுமந்து
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாழி கதி" மதியத்து
$சில. 1.08.078
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உலாய்த் திrதரும் காம"_ெப.(காம"_ெப.) ெசவ்வியின்
$சில. 1.08.079
பாகு ெபாதி பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) திறந்து நிலா
உதவிய_ெப.எச்.(உதவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.080
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முத்தின் நைகநலம் காட்டி $சில.
1.08.081

வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனப் ேபாகிய $சில. 1.08.082
கரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி காண் வrக் ேகாலமும் $சில. 1.08.083
அந்தி-மாைல வந்ததற்கு இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.08.084
சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூரும் என் சிறுைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.085
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) புைர கிளவியும் மட அன நைடயும் $சில. 1.08.086
களி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சாயலும் கரந்தனள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.087
ெசரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் சிலதிய"
ேகாலத்து $சில. 1.08.088
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள் வr ஆடலும் $சில. 1.08.089
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) வாய் புலம்பவும் ேமகைல ஆ"ப்பவும் $சில. 1.08.090
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபறா நுசுப்பினள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேநாக்கெமாடு
$சில. 1.08.091
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேவறு ஆய என் சிறுைம ேநாக்கியும் $சில.
1.08.092
புறத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்புற வrயும் $சில. 1.08.093
ேகாைதயும் குழலும் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேச" அளகமும் $சில. 1.08.094
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ் முத்தமும் திரு முைலத் தடமும் $சில. 1.08.095
மின் இைட வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்-நுதல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.096

சிறுகுறுந் ெதாழிலிய" மறு ெமாழி உய்ப்ப $சில. 1.08.097
புண"ச்சி_ெப.(புண"ச்சி_ெப.) உட்ெபாதிந்த கலாம் தரு கிளவியின் $சில. 1.08.098
இரு புற ெமாழிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட".ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.099
* தள"ந்த_ெப.அ.(தள"ந்த_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) தைக
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சில. 1.08.100
கிள"ந்து_வி.எச்.(கிள"_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிள" வrக் ேகாலமும்
$சில. 1.08.101
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற காலத்து பrந்தனள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.102
என் உறு கிைளகட்குத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
$சில. 1.08.103
ேத"ந்துேத"ந்து உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத"ச்சி
வr அன்றியும் $சில. 1.08.104
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல" ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைலயுள்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.105
கண்டவ"க்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) வrயும் $சில. 1.08.106
அடுத்துஅடுத்து அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) முன்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) $சில. 1.08.107
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) த:"த்த எடுத்துக்ேகாள் வrயும் $சில.
1.08.108

ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகேள ஆதலின் ஆய்-இைழ
$சில. 1.08.109
பாடு ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட".பன்.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ைபந்ெதாடி-தனக்கு என $சில. 1.08.110
அணித் ேதாட்டுத் திரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய்-இைழ
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.111
மணித் ேதாட்டுத் திருமுகம் மறுத்ததற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.08.112
வாடிய உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) வசந்தமாைல $சில. 1.08.113
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல" ேகாைதக்குத் துைனந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்ப $சில. 1.08.114
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாரா"_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".பன்.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மாண்-இைழ $சில.
1.08.115
காைல_ெப.(காைல_ெப.) காண்குவாம் என ைகயறு ெநஞ்செமாடு $சில. 1.08.116
பூ மல"-அமளிமிைசப் ெபாருந்தாது வதிந்தனள் $சில. 1.08.117
மா மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவி-தான் என். $சில. 1.08.118
ெசந்தாமைர விrய ேதமாங் ெகாழுந்து ஒழுக $சில. 1.08.119
ைமந்து ஆ" அேசாகம் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாந்து ஆ" $சில. 1.08.120
இளேவனில் வந்ததால் என் ஆம்ெகால்-இன்று $சில. 1.08.121
வள ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கண்ணி
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $சில. 1.08.122
( 2 ) ஊடின :" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உருவிலான்-தன் ஆைண $சில. 1.08.123
கூடுமின் என்று குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) சாற்ற
ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.08.124

ேவனல்-பாணிக் கலந்தாள் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
திருமுகத்ைத $சில. 1.08.125
கானல்-பாணிக்கு அலந்தாய் காண். $சில. 1.08.126
அகல் நக" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரும்பு அவிழ்
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $சில. 1.09.001
நிக" மல" ெநல்ெலாடு தூஉய் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாய்ந்த $சில. 1.09.002
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கம் காட்டி இரவிற்கு ஓ"
$சில. 1.09.003
ேகாலம் ெகாடி-இைடயா"-தாம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.09.004
ேமல் ஓ" நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மாலதி மாற்றாள் மகவுக்குப் பால்
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.09.005
பால் விக்கி பாலகன்-தான் ேசார மாலதியும் $சில. 1.09.006
பா"ப்பாெனாடு மைனயாள் என்ேமல் படாதன விட்டு $சில. 1.09.007
ஏற்பன கூறா" என்று ஏங்கி மகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.008
அமர" தருக் ேகாட்டம் ெவள்யாைனக் ேகாட்டம் $சில. 1.09.009
புக"_ெப.(புக"_ெப.) ெவள்ைளநாக"-தம் ேகாட்டம் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில. 1.09.010
உச்சிக்கிழான் ேகாட்டம் ஊ"க் ேகாட்டம் ேவல்ேகாட்டம் $சில. 1.09.011
வச்சிரக் ேகாட்டம் புறம்பைணயான் வாழ் ேகாட்டம் $சில. 1.09.012
நிக்கந்தக் ேகாட்டம் நிலாக் ேகாட்டம் புக்கு எங்கும் $சில. 1.09.013
ேதவி"காள் எம் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த:"ம் என்று ேமவி $சில. 1.09.014
ஓ" பாசண்டச் சாத்தற்குப் பாடுகிடந்தாளுக்கு $சில. 1.09.015
ஏசும் படி ஓ" இளங்ெகாடி ஆய் ஆசு இலாய் $சில. 1.09.016

ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இல்ேலா"க்குத் ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடா" $சில. 1.09.017
ெபாய் உைரேய அன்று ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரேய ைகயில் $சில.
1.09.018
படு பிணம் தா என்று பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.019
சுடுகாட்டுக் ேகாட்டத்து தூங்கு இருளில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.09.020
இடு பிணம் தின்னும் இடாகினிப்ேபய் வாங்கி $சில. 1.09.021
மடிஅகத்து இட்டாள் மகைவ $சில. 1.09.022
இமூடியுண்ட மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபால் ஏங்கி அழுதாளுக்கு
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாத்தன் $சில. 1.09.023
அஞ்ைஞ ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ஏங்கி அழல் என்று முன்ைன $சில. 1.09.024
உயி"க் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) காணாய் என்று அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஆய் ஓ" $சில. 1.09.025
குயில்-ெபாதும்ப" ந:ழல் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அயி"ப்பு இன்றி $சில. 1.09.026
மாயக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மடித் திைரத்து $சில. 1.09.027
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ைகக் ெகாடுத்தாள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ைதயலாள். $சில. 1.09.028
தூய $சில. 1.09.029
மைறேயான் பின் மாணி ஆய் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகள்வித் $சில. 1.09.030

துைறேபாய் அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) முடிந்தபின்ன"
இைறேயானும் $சில. 1.09.031
தாயத்தாேராடும் வழக்கு உைரத்து தந்ைதக்கும் $சில. 1.09.032
தாய"க்கும் ேவண்டும் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்து ேமய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சில. 1.09.033
ேதவந்தி என்பாள் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அவளுக்கு $சில. 1.09.034
பூ வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண் கண் ெபாறுக்க என்று
ேமவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 1.09.035
மூவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காட்டி எம் ேகாட்டத்து
$சில. 1.09.036
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) வா என உைரத்து ந:ங்குதலும் $சில. 1.09.037
தூ-ெமாழி ஆ"த்த கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) அகன்றனன் ேபாய் எங்கும்
$சில. 1.09.038
த:"த்தத் துைற படிேவன் என்று அவைனப் ேபா"த்து இங்ஙன் $சில. 1.09.039
மீ ட்டுத் தருவாய் என ஒன்றன்ேமல் இட்டு $சில. 1.09.040
ேகாட்டம் வழிபாடு ெகாண்டிருப்பாள் $சில. 1.09.041
வாட்டு-அரும் சீ "க் $சில. 1.09.042
கண்ணகி-நல்லாளுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குைற
உண்டு என்று $சில. 1.09.043
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைனயளாய்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.044
அறுகு சிறு பூைள ெநல்ெலாடு தூஉய்ச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.045
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) கணவேனாடு என்றாள்
$சில. 1.09.046

ெபறுேகன் கடுக்கும் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கனாவினால் என் ைக
$சில. 1.09.047
பிடித்தனன் ேபாய் ஓ" ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதியுள் பட்ேடம் $சில.
1.09.048
பட்ட பதியில் படாதது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வா"த்ைத $சில. 1.09.049
இட்டன" ஊரா"_குறி.வி.மு.(ஊ"_ெப.+ஆ"_பட".பன்.) இடுேதள் இட்டு என்தன்ேமல் $சில. 1.09.050
ேகாவலற்கு உற்றது ஓ" த:ங்கு என்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.051
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) முன்ன" யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
கட்டுைரத்ேதன் காவலெனாடு $சில. 1.09.052
ஊ"க்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) த:ங்கும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டால் உைரயாேடன் $சில. 1.09.053
த:க் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ேபாலும் ெசறி-ெதாடீஇ த:க்
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $சில. 1.09.054
உற்ேறெனாடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உறுவேனாடு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.09.055
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேகட்கின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.) நைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.09.056
ெபான்-ெதாடீஇ ைகத்தாயும் அல்ைல கணவற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) $சில. 1.09.057
ெபாய்த்தாய் பழம் பிறப்பில் ேபாய்க் ெகடுக உய்த்துக் $சில. 1.09.058
கடெலாடு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $சில. 1.09.059

மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) உள $சில. 1.09.060
ேசாம குண்டம் சூrய குண்டம் துைற மூழ்கி $சில. 1.09.061
காமேவள் ேகாட்டம் ெதாழுதா" கணவெராடு $சில. 1.09.062
தாம் இன்புறுவ" உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைதயலா" $சில.
1.09.063
ேபாகம் ெசய் பூமியினும் ேபாய்ப் பிறப்ப" யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 1.09.064
ஆடுதும்_வி.மு.(ஆடு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்ற அணி-இைழக்குஅவ் ஆய்-இைழயாள் $சில. 1.09.065
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அன்று என இருந்தபின்னேர $சில. 1.09.066
ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ேபாலும் கைடத்தைலயான் வந்து-நம் $சில. 1.09.067
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) என்றாள் ஓ" குற்றிைளயாள். ேகாவலனும்
$சில. 1.09.068
பாடு அைம ேசக்ைகயுள் புக்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைபந்ெதாடி $சில. 1.09.069
வாடிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) கண்டு யாவும்
$சில. 1.09.070
சலம் புண" ெகாள்ைகச் சலதிெயாடு ஆடி $சில. 1.09.071
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தரு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாருள்-குன்றம்
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.09.072
இலம்பாடு நாணுத் தரும் எனக்கு என்ன $சில. 1.09.073
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) நைக
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காட்டி $சில. 1.09.074
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) உள ெகாண்ம் என $சில. 1.09.075

ேசயிைழ ேகள் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) முதல்
ஆக ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலேனாடு $சில.
1.09.076
உலந்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈட்டுதல் உற்ேறன்
மல"ந்த_ெப.அ.(மல"ந்த_ெப.அ.) சீ " $சில. 1.09.077
மாட மதுைர அகத்துச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ேனாடு இங்கு $சில. 1.09.078
ஏடு அல" ேகாதாய் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ந:டி_வி.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.09.079
விைன கைடக்கூட்ட வியம் ெகாண்டான்-கங்குல் $சில. 1.09.080
கைன சுட" கால் சீயாமுன். $சில. 1.09.081
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) கரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $சில. 1.09.082
மாதவி-தன் ெசால்ைல வறிதாக்க மூைத $சில. 1.09.083
விைன கைடக்கூட்ட வியம் ெகாண்டான்-கங்குல் $சில. 1.09.084
கைன சுட" கால் சீயாமுன். $சில. 1.09.085
வான்கண் விழியா ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 1.10.001
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) திகழ் விசும்பின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.10.002
கா" இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைடநாள் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $சில. 1.10.003
ஊழ்விைன கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) துரப்ப $சில. 1.10.004
ஏழகத் தகரும் எகினக் கவrயும் $சில. 1.10.005
தூ மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) அன்னமும் துைண எனத் திrயும் $சில. 1.10.006

தாெளாடு குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகசால்
சிறப்பின் $சில. 1.10.007
ந:ள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைட கழிந்து-ஆங்கு $சில. 1.10.008
அணி கிள" அரவின் அறிதுயில்
அம"ந்த_ெப.எச்.(அம"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.009
மணிவண்ணன் ேகாட்டம் வலம் ெசயாக்
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.010
பைண ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசிைலப் ேபாதி $சில.
1.10.011
அணி திகழ் ந:ழல் அறேவான் திருெமாழி $சில. 1.10.012
அந்தர-சாrகள் அைறந்தன" சாற்றும் $சில. 1.10.013
இந்திர-விகாரம் ஏழ் உடன் ேபாகி $சில. 1.10.014
புலவு ஊண் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாய்யா
விரதத்து $சில. 1.10.015
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ந:த்து
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக $சில.
1.10.016
ெமய் வைக உண"ந்த_ெப.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விழுமிேயா" குழ: இய $சில. 1.10.017
ஐ-வைக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருகத்தானத்துச்
$சில. 1.10.018
சந்தி ஐந்தும் தம்முடன் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
1.10.019

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைலமயங்கிய
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $சில. 1.10.020
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூம் பிண்டி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள" ெகாழு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சில. 1.10.021
ந:" அணி விழவினும் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத" விழவினும் $சில.
1.10.022
சாரண" வரூஉம் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) உண்டாம் என $சில. 1.10.023
உலக ேநான்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட $சில. 1.10.024
இலகு ஒளிச் சிலாதலம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.025
மைல தைலக்ெகாண்ட ேப" யாறு ேபாலும் $சில. 1.10.026
உலக இைடகழி ஒருங்குடன்
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.027
கைலயிலாளன் காம"_ெப.(காம"_ெப.) ேவனிெலாடு $சில. 1.10.028
மலய மாருதம் மன்னவற்கு இறுக்கும் $சில. 1.10.029
பல் மல" அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மரப் பந்த" $சில. 1.10.030
இலவந்திைகயின் எயில் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாகி $சில. 1.10.031
தாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்பதப் ெபருவழிக் $சில.
1.10.032
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கைடமுகம்
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.033
குட திைசக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாழும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) $சில. 1.10.034

வட ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாட்டு மல"ப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
நுைழந்து $சில. 1.10.035
காவதம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவுந்திப் பள்ளிப்
$சில. 1.10.036
பூ மரப் ெபாதும்ப"ப் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.10.037
ஆங்கண் $சில. 1.10.038
இறும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுசுப்ேபாடு இைனந்து அடி
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.039
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல உயி"த்து $சில. 1.10.040
முதிராக் கிளவியின் முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.10.041
மதுைர மூதூ" யாது என வினவ $சில. 1.10.042
ஆறு-ஐங் காதம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அகல் நாட்டு உம்ப"_ெப.(உம்ப"_ெப.)
$சில. 1.10.043
நாறு ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நணித்து என நக்கு $சில. 1.10.044
ேதெமாழி-தன்ெனாடும் சிைறஅகத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.045
காவுந்திஐையையக் கண்டு அடி ெதாழலும் $சில. 1.10.046
உருவும் குலனும் உய" ேப" ஒழுக்கமும் $சில. 1.10.047
ெபருமகன் திருெமாழி பிறழா ேநான்பும் $சில. 1.10.048
உைடயீ" என்ேனா உறுகணாளrன் $சில. 1.10.049
கைட கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்ஙனம்
கருதியவாறு என $சில. 1.10.050

உைரயாட்டு இல்ைல உறு தவத்த:" யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சில.
1.10.051
மதுைர மூதூ" வைர ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகேயன் $சில. 1.10.052
பாடகச் சீ றடி பரல் பைக உழவா $சில. 1.10.053
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இைடயிட்ட நாடு ந:" கழிதற்கு $சில. 1.10.054
அrது இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) ெசவ்வி அறிகுந" யாேரா
$சில. 1.10.055
உrயது அன்று ஈங்கு ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ஒழியீ" $சில. 1.10.056
மற உைர ந:த்த மாசு அறு ேகள்விய" $சில. 1.10.057
அற உைர ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அறிவைன
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 1.10.058
ெதன் தமிழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுத் த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" மதுைரக்கு
$சில. 1.10.059
ஒன்றிய உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைடேயன் ஆகலின் $சில. 1.10.060
ேபாதுவல் யானும் ேபாதுமின் $சில. 1.10.061
என்ற $சில. 1.10.062
காவுந்திஐையையக் ைகெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.063
அடிகள் ந:ேர அருளுதி" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $சில. 1.10.064
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வைளத் ேதாளி துய" த:"த்ேதன் என $சில. 1.10.065
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) காணாய்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் ெநறிக்கு $சில.
1.10.066
ஏதம் தருவன யாங்கும் பல ேகள்ேமா $சில. 1.10.067

ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாறாஅ ெமல்லியல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.068
பயில் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்டைலப் பட"குவம் எனிேன $சில. 1.10.069
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
:
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.)
அகழ் குழிையச் $சில. 1.10.070
சண்பகம் நிைறத்த தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேசா" ெபாங்க" $சில. 1.10.071
ெபாய்யைறப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றா
மாக்கட்குக் $சில. 1.10.072
ைகயறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) காட்டினும் காட்டும் $சில. 1.10.073
உதி" பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெசம்மலின் ஒதுங்கின" கழிேவா" $சில. 1.10.074
முதி" ேதம் பழம் பைக முட்டினும் முட்டும் $சில. 1.10.075
மஞ்சளும் இஞ்சியும் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அrல் வலயத்துச் $சில.
1.10.076
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுைளப் பலவின் பரல் பைக உறுக்கும். $சில. 1.10.077
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேகள்வ $சில. 1.10.078
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) உைழப் பட"குவம் எனிேன ஆங்கு $சில. 1.10.079
பூ நாறு இலஞ்சிப் ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஓட்டி $சில. 1.10.080
ந:"நாய்_ெப.(ந:"நாய்_ெப.) ெகௗவிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புற
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $சில. 1.10.081
மலங்கு மிளி" ெசறுவின் விலங்கப் பாயின் $சில. 1.10.082
கலங்கலும் உண்டு இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைக ஆங்கண் $சில.
1.10.083
கரும்பில்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதாடுத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) சிைதந்து $சில. 1.10.084

சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் ெபாய்ைகத் தூ ந:"
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.085
அடங்கா ேவட்ைகயின் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அஞ"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.086
குடங்ைகயின் ெநாண்டு ெகாள்ளவும்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.087
குறுந" இட்ட குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அம் ேபாெதாடு $சில. 1.10.088
ெபாறி வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $சில. 1.10.089
ெநறி ெசல் வருத்தத்து ந:" அஞ"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.090
அறியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ஆங்கு
இடுதலும் கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.091
எறி ந:" அைட கைர இயக்கம்-தன்னில் $சில. 1.10.092
ெபாறி மாண் அலவனும் நந்தும் ேபாற்றாது $சில. 1.10.093
ஊழ் அடி ஒதுக்கத்து உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.094
தாழ்தரு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தாங்கவும் ஒண்ணா $சில. 1.10.095
வயலும் ேசாைலயும் அல்லது யாங்கணும் $சில. 1.10.096
அயல்படக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி ஆங்கு
இல்ைல $சில. 1.10.097
ெநறி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குஞ்சி ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ெவய்ேயாெளாடு $சில. 1.10.098
குறி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ அைவ
குறுகாது ஓம்பு என $சில. 1.10.099

ேதாம் அறு கடிைஞயும் சுவல் ேமல் அறுைவயும் $சில. 1.10.100
கவுந்தி ஐைய ைகப் பீலியும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.101
ெமாழிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வழித்
துைண ஆக என $சில. 1.10.102
பழிப்பு-அரும் சிறப்பின் வழிப் பட" புrந்ேதா" $சில. 1.10.103
கrயவன் புைகயினும் புைகக்ெகாடி ேதான்றினும் $சில. 1.10.104
விr கதி" ெவள்ளி ெதன் புலம் படrனும் $சில. 1.10.105
கால் ெபாரு நிவப்பின் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ஏற்ெறாடும் $சில. 1.10.106
சூல் முதி" ெகாண்மூப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரப்ப $சில. 1.10.107
குட மைலப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழும் பல்
தாரெமாடு $சில. 1.10.108
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வளன் எதிரக் கயவாய் ெநrக்கும் $சில. 1.10.109
காவிrப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) ந:"க் கடு வரல் வாய்த்தைல $சில. 1.10.110
ஓ இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒலிேய அல்லது $சில. 1.10.111
ஆம்பியும் கிழாரும் வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
இைச ஏத்தமும் $சில. 1.10.112
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந:"ப் பிழாவும் ஒலித்தல்
ெசல்லா_எதி".ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.113
கழனிச் ெசந்ெநல் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) சூழ் மருங்கின் $சில. 1.10.114
பழனத் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ைபம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $சில. 1.10.115

கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.) ேகாழியும் கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) நாைரயும் $சில.
1.10.116
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் அன்னமும் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கால்
ெகாக்கும் $சில. 1.10.117
கானக் ேகாழியும் ந:" நிறக் காக்ைகயும் $சில. 1.10.118
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊரலும் புள்ளும்
புதாவும் $சில. 1.10.119
ெவல் ேபா" ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) முைனயிடம் ேபால $சில. 1.10.120
பல் ேவறு குழூஉக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும் $சில. 1.10.121
உழாஅ நுண் ெதாளியுள் புக்கு அழுந்திய $சில. 1.10.122
கழாஅ மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) யாக்ைகச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) காரான் $சில. 1.10.123
ெசாr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ்ச புr ெஞகிழ்பு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.124
குமrக் கூட்டில் ெகாழும் பல் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) $சில. 1.10.125
கவrச் ெசந்ெநல் காய்த்தைலச் ெசாrய $சில. 1.10.126
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ைக விைனஞரும் களமரும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.127
ஒருங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ"க்கும் ஒலிேய
அன்றியும் $சில. 1.10.128
கடி மல" கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடி நாறு
அழுத்தி $சில. 1.10.129
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வைளத் ேதாளும் ஆகமும்
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.130

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடு ேகாலெமாடு வறு
: ெபறத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.131
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் சில் ெமாழிக் கைடசிய" $சில. 1.10.132
ெவங் கள் ெதாைலச்சிய விருந்தின் பாணியும் $சில. 1.10.133
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அறுைகயும்
குவைளயும் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.134
விளங்கு கதி"த் ெதாடுத்த விrயல் சூட்டி $சில. 1.10.135
பா" உைடப்பன" ேபால் பழிச்சின" ைகெதாழ $சில. 1.10.136
ஏெராடு நின்ேறா" ஏ" மங்கலமும் $சில. 1.10.137
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் குவித்ேதா" அr
கடாவுறுத்த $சில. 1.10.138
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய்ந் ெநல்லின் முகைவப் பாட்டும் $சில.
1.10.139
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கிைணப் ெபாருந" ெசருக்குடன்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.140
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைண முழவின் மகிழ் இைச ஓைதயும் $சில. 1.10.141
ேப" யாற்று அைடகைர ந:rன்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 1.10.142
ஆ"வ ெநஞ்சேமாடு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாள்ளா"_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".பன்.) $சில. 1.10.143
உைழப் புலிக் ெகாடித் ேத" உரேவான் ெகாற்றெமாடு $சில. 1.10.144
மைழக் கரு உயி"க்கும் அழல் திகழ் அட்டில் $சில. 1.10.145
மைறேயா" ஆக்கிய ஆவுதி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக $சில. 1.10.146
இைற உய" மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எங்கணும் ேபா"த்து $சில. 1.10.147

மஞ்சு சூழ் மைலயின் மாணத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.148
மங்கல மைறேயா" இருக்ைக அன்றியும் $சில. 1.10.149
பரப்பு ந:"க் காவிrப் பாைவ-தன் புதல்வ" $சில. 1.10.150
இரப்ேபா" சுற்றமும் புரப்ேபா" ெகாற்றமும் $சில. 1.10.151
உழவிைட விைளப்ேபா" பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ஊ"களும் $சில. 1.10.152
ெபாங்கழி ஆைலப் புைகெயாடும்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.153
மங்குல் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) மைலயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.154
ஊ" இைடயிட்ட நாடுடன் கண்டு $சில. 1.10.155
காவதம் அல்லது கடவா" ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.10.156
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தங்கி ெசல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 1.10.157
ஆற்று வ அரங்கத்து
:
வற்று
:
வற்று
:
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.158
குரங்கு அைம உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
1.10.159
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூ நாறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $சில. 1.10.160
பட்டினப் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) விட்டன"
ந:ங்கா_எதி".ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.161
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய" ஐய" ஒருங்குடன் இட்ட $சில. 1.10.162

இலங்கு ஒளிச் சிலாதலம் ேமல் இருந்தருளி $சில. 1.10.163
ெபருமகன் அதிசயம் பிறழா வாய்ைமத் $சில. 1.10.164
தருமம் சாற்றும் சாரண" ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 1.10.165
பண்ைடத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விைன பாறுக என்ேற $சில. 1.10.166
கண்டு அறி கவுந்திெயாடு கால் உற வழ்ந்ேதா"
:
$சில. 1.10.167
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம்
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகச் $சில.
1.10.168
சிந்ைத விளக்கின் ெதrந்ேதான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 1.10.169
ஆ"வமும் ெசற்றமும் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:க்கிய
$சில. 1.10.170
வரன்_ெப.(வ
:
ரன்_ெப.)
:
ஆகலின் விழுமம்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட".ஒரு.) $சில.
1.10.171
கழி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் கவுந்தி காணாய் $சில. 1.10.172
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஒழியாது ஊட்டும்
வல் விைன $சில. 1.10.173
இட்ட வித்தின் எதி"ந்துவந்து எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 1.10.174
ஒட்டும்காைல ஒழிக்கவும் ஒண்ணா $சில. 1.10.175
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கால் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவளி இடும் சுட"
என்ன $சில. 1.10.176
ஒருங்குடன் நில்லா உடம்பிைட உயி"கள் $சில. 1.10.177

அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட".ஒரு.) அறேவான்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகந்ேதான் $சில. 1.10.178
ெசறிவன் சிேனந்திரன் சித்தன் பகவன் $சில. 1.10.179
தரும முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தருமன்
$சில. 1.10.180
ெபாருளன் புனிதன் புராணன் புலவன் $சில. 1.10.181
சினவரன் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) சிவகதி நாயகன் $சில. 1.10.182
பரமன் குணவதன் பரத்தில் ஒளிேயான் $சில. 1.10.183
தத்துவன் சாதுவன் சாரணன் காரணன் $சில. 1.10.184
சித்தன் ெபrயவன் ெசம்மல் திகழ் ஒளி $சில. 1.10.185
இைறவன் குரவன் இயல் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) எம் ேகான் $சில. 1.10.186
குைறவு இல் புகேழான் குணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சில. 1.10.187
சங்கரன் ஈசன் சயம்பு சதுமுகன் $சில. 1.10.188
அங்கம் பயந்ேதான் அருகன் அருள் முனி $சில. 1.10.189
பண்ணவன் எண் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) பாத்து இல் பழம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சில. 1.10.190
விண்ணவன் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
விளங்கு ஒளி $சில. 1.10.191
ஓதிய ேவதத்து ஒளி உறின் அல்லது $சில. 1.10.192
ேபாதா" பிறவிப் ெபாதி-அைறேயா" என $சில. 1.10.193
சாரண" வாய்ெமாழி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவ
முதல் $சில. 1.10.194
காவுந்திைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைக தைலேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.195

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அவித்ேதான் ஓதிய ஞானத்
$சில. 1.10.196
திருெமாழிக்கு அல்லது என் ெசவிஅகம் திறவா $சில. 1.10.197
காமைன ெவன்ேறான் ஆயிரத்து எட்டு $சில. 1.10.198
நாமம் அல்லது நவிலாது என் நா_ெப.(நா_ெப.) $சில. 1.10.199
ஐவைர ெவன்ேறான் அடி இைண அல்லது $சில. 1.10.200
ைகவைரக் காணினும் காணா என் கண் $சில. 1.10.201
அருள் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பூண்டநூன் திரு ெமய்க்கு அல்லது என் $சில.
1.10.202
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் யாக்ைக பூமியில் ெபாருந்தாது $சில. 1.10.203
அருக" அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட".ஒரு.) அறிேவாற்கு அல்லது
என் $சில. 1.10.204
இரு ைகயும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிக் குவியா $சில. 1.10.205
மல"மிைச நடந்ேதான் மல" அடி அல்லது என் $சில. 1.10.206
தைலமிைச உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அணிப்ெபாறாஅது
$சில. 1.10.207
இறுதி இல் இன்பத்து இைற ெமாழிக்கு அல்லது $சில. 1.10.208
மறுதர ஓதி என் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புைடெபயராது $சில. 1.10.209
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) இைச ெமாழி ஏத்தக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதற்கு $சில. 1.10.210
ஒன்றிய மாதவ" உய"மிைச
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.211
நிவந்து ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முழம் ந:ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.212

பவம் தரு பாசம் கவுந்தி ெகடுக என்று $சில. 1.10.213
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆறாப் பட"ேவா"த்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.214
பந்தம் அறுக எனப் பணிந்தன" ேபாந்து $சில. 1.10.215
கா" அணி பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காவிrப் ேப" யாற்று $சில. 1.10.216
ந:ரணி-மாடத்து ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துைற ேபாகி $சில. 1.10.217
மாதரும் கணவனும் மாதவத்து ஆட்டியும் $சில. 1.10.218
த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" நியமத் ெதன் கைர
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.219
ேபாது சூழ் கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) ஓ" பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
இருந்துழி $சில. 1.10.220
வம்பப் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) வறுெமாழியாளெனாடு $சில. 1.10.221
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல" பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குறுகின"
ெசன்ேறா"_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) $சில. 1.10.222
காமனும் ேதவியும் ேபாலும் ஈங்கு இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில.
1.10.223
ஆ" எனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு அறிகுவம்
என்ேற $சில. 1.10.224
ேநாற்று உணல் யாக்ைக ெநாசி தவத்த:" உடன் $சில. 1.10.225
ஆற்று வழிப்பட்டநூ" ஆ" என வினவ $சில. 1.10.226
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) காண": மானிட யாக்ைகய" $சில. 1.10.227
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ந:ங்குமின் பr புலம்பின" என $சில. 1.10.228
உடன் வயிற்ேறா"கள் ஒருங்குடன் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $சில.
1.10.229
கடவதும் உண்டநூ கற்றறிந்த:" என $சில. 1.10.230

த: ெமாழி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவிஅகம்
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.231
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) முன்ன"க் கண்ணகி நடுங்க $சில. 1.10.232
எள்ளுந" ேபாலும் இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) என் பூங்ேகாைதைய
$சில. 1.10.233
முள்ளுைடக் காட்டின் முது நr ஆக என $சில. 1.10.234
கவுந்தி இட்டது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தரு சாபம் $சில. 1.10.235
கட்டியதுஆதலின் பட்டைத
அறியா"_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".பன்.) $சில. 1.10.236
குறு நr ெநடுங்குரல் கூ விளி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 1.10.237
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல"க் ேகாைதயும் நம்பியும் நடுங்கி $சில. 1.10.238
ெநறியின் ந:ங்கிேயா" ந:" அல கூறினும் $சில. 1.10.239
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி".ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) என்று அறியல்
ேவண்டும் $சில. 1.10.240
ெசய் தவத்த:" நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) திருமுன் பிைழத்ேதா"க்கு $சில.
1.10.241
உய்திக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உைரயீேரா என $சில. 1.10.242
அறியாைமயின் இன்று இழி_வி.(இழி_வி.) பிறப்பு
உற்ேறா"_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) $சில. 1.10.243
உைறயூ" ெநாச்சி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட ஒதுங்கி $சில. 1.10.244
பன்னிரு மதியம் பட" ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்தபின் $சில. 1.10.245
முன்ைன உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈங்கு
இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) என $சில. 1.10.246

சாபவிைட ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் $சில. 1.10.247
காவுந்திஐையயும் ேதவியும் கணவனும் $சில. 1.10.248
முறம் ெசவி வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) முன் சமம்_ெப.(சமம்_ெப.)
முருக்கிய_ெப.எச்.(முருக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.249
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சிைற வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) புக்கன" புrந்து-என்.
$சில. 1.10.250
முடி உைட ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) மூவருள்ளும் $சில. 1.10.கட்டுைர.1
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) விளங்கு தடக்ைகச் ேசாழ"_ெப.(ேசாழ"_ெப.) குலத்து
உதித்ேதா" $சில. 1.10.கட்டுைர.2
அறனும் மறனும் ஆற்றலும் அவ"-தம் $சில. 1.10.கட்டுைர.3
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூ"ப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேமம்படுதலும் $சில.
1.10.கட்டுைர.4
விழவு மலி சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) வரவும் $சில. 1.10.கட்டுைர.5
ஒடியா இன்பத்து அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) உைற நாட்டுக் $சில.
1.10.கட்டுைர.6
குடியும் கூழின் ெபருக்கமும் அவ"-தம் $சில. 1.10.கட்டுைர.7
ெதய்வக் காவிrத் த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
$சில. 1.10.கட்டுைர.8
ெபாய்யா வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாழிதலும்
$சில. 1.10.கட்டுைர.9
அரங்கும் ஆடலும் தூக்கும் வrயும் $சில. 1.10.கட்டுைர.10
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாரதி-விருத்தியும் $சில.
1.10.கட்டுைர.11

திைணநிைல வrயும் இைணநிைல வrயும் $சில. 1.10.கட்டுைர.12
அைணவுறக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாழின்
ெதாகுதியும் $சில. 1.10.கட்டுைர.13
ஈ"-ஏழ் சேகாடமும் இைடநிைலப்பாைலயும் $சில. 1.10.கட்டுைர.14
தாரத்து ஆக்கமும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெதr பண்ணும் $சில.
1.10.கட்டுைர.15
ஊ" அகத்து ஏரும் ஒளி உைடப் பாணியும் $சில. 1.10.கட்டுைர.16
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) அைனத்தும் பிற
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைவப்ேபாடு $சில. 1.10.கட்டுைர.17
ஒன்றித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தனிக்ேகாள் நிைலைமயும் $சில. 1.10.கட்டுைர.18
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrசா ேநாக்கிக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 1.10.கட்டுைர.19
புகா"க் காண்டம் முற்றிற்று. $சில. 1.10.கட்டுைர.20
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அரும்பி
மலரும்_ெப.எச்.(மல"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதிரவனும் $சில.
1.10.ெவண்பா.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதியமும் ேபால் வாழியேரா-ேவைல $சில.
1.10.ெவண்பா.2
அகழால் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவனிக்கு
மாைலப் $சில. 1.10.ெவண்பா.3
புகழால் அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகா" $சில.
1.10.ெவண்பா.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு முக் குைடக் கீ ழ்
$சில. 2.01.001

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி" ஞாயிற்றுத் திகழ் ஒளி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.002
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தாழ் பிண்டிக் ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.003
ஆதி இல் ேதாற்றத்து அறிவைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.004
கந்தன் பள்ளிக் கடவுள"க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.01.005
அந்தில் அரங்கத்து அகன் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அகவயின் $சில. 2.01.006
சாரண" கூறிய தைகசால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி $சில. 2.01.007
மாதவத்து ஆட்டியும் மாண்புற ெமாழிந்து ஆங்கு $சில. 2.01.008
அன்று அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) உைறவிடத்து அல்கின" அடங்கி
$சில. 2.01.009
ெதன் திைச மருங்கில் ெசலவு விருப்புற்று $சில. 2.01.010
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.)
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.011
ெவய்யவன் குண திைச விளங்கித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.01.012
வள ந:"ப் பண்ைணயும் வாவியும் ெபாலிந்தது ஓ" $சில. 2.01.013
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மரக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) இருக்ைக புக்குழி
$சில. 2.01.014
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் ேகா மன்னவ"
ெபருந்தைக $சில. 2.01.015
ஊழிெதாறு ஊழிெதாறு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காக்க $சில. 2.01.016
அடியில் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அளவு அரச"க்கு உண"த்தி $சில. 2.01.017

வடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைக ெபாறாது $சில.
2.01.018
பஃறுளி யாற்றுடன் பல் மைல அடுக்கத்துக் $சில. 2.01.019
குமrக் ேகாடும் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.01.020
வட திைசக் கங்ைகயும் இமயமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.021
ெதன் திைச ஆண்ட ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.01.022
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திருக்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.01.023
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ஆயிரத்ேதான்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) விளங்கு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $சில. 2.01.024
ெபாங்கு ஒளி மா"பில்_ெப.(மா"பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூண்டநூன்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.01.025
முடிவைள உைடத்ேதான் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) என்று $சில. 2.01.026
இடி உைடப் ெபரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எய்தாது ஏக $சில. 2.01.027
பிைழயா விைளயுள் ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரப்ப $சில. 2.01.028
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆண்ட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 2.01.029
த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" சிறப்பின் ெதன்னைன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.030
மா முது மைறேயான் வந்திமூருந்ேதாைன $சில. 2.01.031

யாதும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ" ஈங்கு என் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எனக்
$சில. 2.01.032
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ேகட்ப-குன்றாச் சிறப்பின் $சில. 2.01.033
மா மைறயாளன் வருெபாருள் உைரப்ேபான் $சில. 2.01.034
ந:ல_ெப.அ.(ந:லம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெபான் குன்றத்துப் $சில. 2.01.035
பால் விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலாது
படிந்ததுேபால $சில. 2.01.036
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விrத்து எழு தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $சில. 2.01.037
பாயல்-பள்ளி பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.01.038
விr திைரக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வியன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
துருத்தி $சில. 2.01.039
திரு அம" மா"பன் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $சில. 2.01.040
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:" அருவி ேவங்கடம் என்னும் $சில. 2.01.041
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய" மைலயத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மீ மிைச $சில.
2.01.042
விr கதி" ஞாயிறும் திங்களும்
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.043
இரு மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடநிைலத் தானத்து
$சில. 2.01.044
மின்னுக் ேகாடி உடுத்து விளங்கு வில் பூண்டு $சில. 2.01.045

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) ேபால $சில. 2.01.046
பைக அணங்கு ஆழியும் பால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கமும் $சில.
2.01.047
தைக ெபறு தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ைகயின் ஏந்தி $சில. 2.01.048
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள" ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
மா"பில்_ெப.(மா"பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூண்டு $சில. 2.01.049
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூ ஆைடயின்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.050
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ெநடிேயான்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணமும் $சில. 2.01.051
என் கண் காட்டு என்று என் உளம் கவற்ற $சில. 2.01.052
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) குட மைல மாங்காட்டு
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி".ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சில. 2.01.053
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நாட்டுச் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
ெசய்ைகயும் $சில. 2.01.054
கண்மணி குளி"ப்பக் கண்ேடன் ஆதலின் $சில. 2.01.055
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்திருந்ேதன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என $சில. 2.01.056
த:த்திறம் புrந்ேதான் ெசப்பக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.01.057
மா மைற முதல்வ மதுைரச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநறி $சில. 2.01.058
கூறு ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என-ேகாவலற்கு உைரக்கும் $சில. 2.01.059
ேகாத்ெதாழிலாளெராடு ெகாற்றவன் ேகாடி $சில. 2.01.060

ேவத்தியல் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேபால $சில. 2.01.061
ேவனல் அம் கிழவெனாடு ெவங் கதி" ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில.
2.01.062
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திருக தன்ைமயில் குன்றி $சில.
2.01.063
முல்ைலயும் குறிஞ்சியும் முைறைமயின் திrந்து $சில. 2.01.064
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்கு துய" உறுத்து $சில.
2.01.065
பாைல என்பது ஓ" படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.066
காைல_ெப.(காைல_ெப.) எய்தினி" காrைக-தன்னுடன் $சில. 2.01.067
அைறயும் ெபாைறயும் ஆ" இைட மயக்கமும் $சில. 2.01.068
நிைற ந:" ேவலியும் முைறபடக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் $சில. 2.01.069
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேபா" அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ந:ந்திச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.070
ெகாடும்ைப ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குளக் ேகாட்டகம் புக்கால் $சில.
2.01.071
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிக் கண்ணிப் ெபrேயான்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.072
அைற வாய்ச் சூலத்து அரு ெநறி கவ"க்கும் $சில. 2.01.073
வலம்படக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி ந:"
துணியின் $சில. 2.01.074
அலறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) மராமும் உலறு தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ஓைமயும் $சில. 2.01.075

ெபாr அைர உழிஞ்சிலும் புல்_ெப.(புல்_ெப.) முளி மூங்கிலும் $சில. 2.01.076
வr மரல் திரங்கிய கr புறக் கிடக்ைகயும் $சில. 2.01.077
ந:" நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவட்ைகயின் மான்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளிக்கும் $சில. 2.01.078
கானமும் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) கடமும் கடந்தால் $சில.
2.01.079
ஐவன ெவண்ெணலும் அைறக் கண் கரும்பும் $சில. 2.01.080
ெகாய் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) திைனயும் ெகாழும் புன வரகும் $சில. 2.01.081
காயமும் மஞ்சளும் ஆய் ெகாடிக் கவைலயும் $சில. 2.01.082
வாைழயும் கமுகும் தாழ் குைலத் ெதங்கும் $சில. 2.01.083
மாவும் பலாவும் சூழ் அடுத்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.084
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) சிறுமைல திகழ்ந்து
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.085
அம் மைல வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன் பதிச் ெசல்லுமின் $சில. 2.01.086
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப் படr"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$சில. 2.01.087
ெசவ்வழிப் பண்ணின் சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் $சில. 2.01.088
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாழ் வயெலாடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காெவாடு $சில. 2.01.089
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பல கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காடுடன் கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.090
திருமால் குன்றத்துச் ெசல்குவி" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.01.091

ெபரு மால் ெகடுக்கும் பிலம் உண்டு ஆங்கு $சில. 2.01.092
விண்ேணா"_ெப.(விண்ேணா"_ெப.) ஏத்தும் வியத்தகு மரபின் $சில. 2.01.093
புண்ணியசரவணம் பவகாரணிேயாடு $சில. 2.01.094
இட்டசித்தி எனும் ெபய" ேபாகி $சில. 2.01.095
விட்டு ந:ங்கா_எதி".ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $சில. 2.01.096
முட்டாச் சிறப்பின் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உள ஆங்கு $சில. 2.01.097
புண்ணியசரவணம் ெபாருந்துவி" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.01.098
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விழு நூல்
எய்துவி" $சில. 2.01.099
பவகாரணி படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவி"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.100
பவ காரணத்தின் பழம் பிறப்பு எய்துவி" $சில. 2.01.101
இட்டசித்தி எய்துவி" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.102
இட்டசித்தி எய்துவி" ந:ேர. $சில. 2.01.103
ஆங்குப் பிலம் புக ேவண்டுதி" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.01.104
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய" மைலயத்து
உய"ந்ேதான்_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட".ஆண்.ஒரு.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.105
சிந்ைதயில் அவன்-தன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.106
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) மும்
முைற மைல வலம் ெசய்தால் $சில. 2.01.107

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
:
சிலம்பாற்று அகன்தைல
$சில. 2.01.108
ெபாலங் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின்னின் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஐங்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சில. 2.01.109
கடி மல" அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்னிகாரத்து $சில. 2.01.110
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வைளத் ேதாளி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.111
இம்ைமக்கு இன்பமும் மறுைமக்கு இன்பமும் $சில. 2.01.112
இம்ைமயும் மறுைமயும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) இன்றி ஓ"
$சில. 2.01.113
ெசம்ைமயில் நிற்பதும் ெசப்புமின் ந:யி" இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில.
2.01.114
வைரத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வாழ்ேவன் வேராத்தைம என்ேபன் $சில. 2.01.115
உைரத்தா"க்கு உrேயன் உைரத்த:" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சில. 2.01.116
திருத்தக்கீ "க்குத் திறந்ேதன் கதவு எனும். $சில. 2.01.117
கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) திறந்து அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.)
காட்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிப் $சில. 2.01.118
புதவம் பல உள ேபாகு இைடகழியன $சில. 2.01.119
ஒட்டுப் புதவம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு அதன் உம்ப"_ெப.(உம்ப"_ெப.)
$சில. 2.01.120
வட்டிைகப் பூங்ெகாடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.121
இறுதி இல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எனக்கு ஈங்கு உைரத்தால் $சில. 2.01.122

ெபறுதி" ேபாலும் ந:" ேபணிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனும் $சில. 2.01.123
உைரயீ" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உறுகண்
ெசய்ேயன் $சில. 2.01.124
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வழிப் புறத்து ந:க்குவல் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
எனும். $சில. 2.01.125
உைரத்தா" உள" எனின்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றின் $சில. 2.01.126
கைரப்படுத்து ஆங்குக் காட்டினள் ெபயரும். $சில. 2.01.127
அரு மைற மருங்கின் ஐந்தினும் எட்டினும் $சில. 2.01.128
வரு முைற எழுத்தின் மந்திரம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $சில.
2.01.129
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைறயாக உளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதி $சில. 2.01.130
ேவண்டியது ஒன்றின் விரும்பினி" ஆடின் $சில. 2.01.131
காண்தகு மரபின அல்ல மற்றைவ. $சில. 2.01.132
மற்றைவ நிைனயாது மைலமிைச நின்ேறான் $சில. 2.01.133
ெபான் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாருந்துமின். $சில. 2.01.134
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாருந்துவி"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) $சில. 2.01.135
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி ந:ள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புண"நிைல
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.136
ேதான்றியபின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) துைண மல"த்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண $சில. 2.01.137

ஏன்று துய" ெகடுக்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.138
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைட மரபின் மதுைரக்கு ஏகுமின் $சில. 2.01.139
காண்தகு பிலத்தின் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஈது. $சில. 2.01.140
ஆங்கு அந் ெநறிப் படr" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இைடயது
$சில. 2.01.141
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநறி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 2.01.142
ஊ" இைடயிட்ட காடு_ெப.(காடு_ெப.) பல கடந்தால் $சில. 2.01.143
ஆ" இைட உண்டு ஓ" ஆ" அஞ"த் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $சில. 2.01.144
நடுக்கம் சாலா நயத்தின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.145
இடுக்கண் ெசய்யாது_எதி".ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயங்குந"த் தாங்கும். $சில. 2.01.146
மடுத்து உடன் கிடக்கும் மதுைரப் ெபருவழி $சில. 2.01.147
ந:ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $சில. 2.01.148
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழு தைகேயன் ேபாகுவல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில. 2.01.149
மா மைறேயான் வாய் வழித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேகட்ட $சில. 2.01.150
காவுந்தி ஐைய ஓ" கட்டுைர ெசால்லும் $சில. 2.01.151
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr ெகாள்ைக நான்மைறயாள $சில. 2.01.152
பிலம் புக ேவண்டும் ெபற்றி ஈங்கு இல்ைல $சில. 2.01.153

கப்பத்து இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) காட்டிய நூலின் $சில. 2.01.154
ெமய்ப்பாட்டு-இயற்ைகயின் விளங்கக் காணாய் $சில. 2.01.155
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பின்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.01.156
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பில் காணாேயா
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $சில. 2.01.157
வாய்ைமயின் வழாது மன் உயி" ஓம்புந"க்கு $சில. 2.01.158
யாவதும் உண்டநூ எய்தா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சில. 2.01.159
காமுறு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கண்டு அடி பணிய $சில. 2.01.160
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ேபா யாங்களும் ந:ள் ெநறிப் பட"குதும் $சில. 2.01.161
என்று அம் மைறேயாற்கு இைச ெமாழி உண"த்தி $சில. 2.01.162
குன்றாக் ெகாள்ைகக் ேகாவலன்-தன்னுடன் $சில. 2.01.163
அன்ைறப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஓ" அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பதித் தங்கி
$சில. 2.01.164
பின்ைறயும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப்
ெபய"ந்து_வி.எச்.(ெபய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல் வழிநாள் $சில.
2.01.165
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணியும் கவுந்தி
அடிகளும் $சில. 2.01.166
வகுத்து ெசல் வருத்தத்து வழிமருங்கு இருப்ப $சில. 2.01.167
இைட ெநறிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இயவு_ெப.(இயவு_ெப.) ெகாள் மருங்கின் $சில. 2.01.168
புைட ெநறிப் ேபாய் ஓ" ெபாய்ைகயில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.169

ந:" நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவட்ைகயின்
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துைற நிற்ப $சில. 2.01.170
கான் உைற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) காதலின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.171
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலின்
நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட".ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) என $சில. 2.01.172
வயந்தமாைல வடிவில்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.173
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நடுக்கு உற்றது ேபால ஆங்கு-அவன் $சில. 2.01.174
அடிமுதல் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
:
ஆங்கு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கண":
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.175
வாச மாைலயின் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாற்றம் $சில. 2.01.176
த:து_ெப.(த:து_ெப.) இேலன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெமாழி ெசப்பிைன ஆதலின்
$சில. 2.01.177
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ெசய்தான் ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
என்று என் முன் $சில. 2.01.178
மாதவி மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய" உற்று $சில. 2.01.179
ேமேலா" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நூேலா"
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.01.180
பால் வைக ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுதிேயா"
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.01.181
பிணி எனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறக்கிட்டு ஒழியும் $சில. 2.01.182

கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) கைடேய
ேபான்ம் என $சில. 2.01.183
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வr
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுங் கைட மைழக்
கண் $சில. 2.01.184
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்து
உதி"த்து_வி.எச்.(உதி"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவண்நிலாத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.185
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காழ்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயால்
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.01.186
துனி உற்று என்ைனயும்
துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட".ஒரு.)
ஆதலின் $சில. 2.01.187
மதுைர மூதூ" மா நக"ப் ேபாந்தது $சில. 2.01.188
எதி" வழிப் பட்டநூ" எனக்கு ஆங்கு உைரப்ப $சில. 2.01.189
சாத்ெதாடு ேபாந்து தனித் துய" உழந்ேதன் $சில. 2.01.190
பாத்து-அரும் பண்ப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பணி ெமாழி யாது என $சில.
2.01.191
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன் காட்டு உண்டு
என $சில. 2.01.192
வியத்தகு மைறேயான் விளம்பினன் ஆதலின் $சில. 2.01.193
வஞ்சம் ெபய"க்கும் மந்திரத்தால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில. 2.01.194
ஐஞ் சில் ஓதிைய அறிகுெவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில. 2.01.195
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) நாவில் கூறிய மந்திரம் $சில. 2.01.196

பாய் கைலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மந்திரம் ஆதலின் $சில. 2.01.197
வன-சாrணி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
ெசய்ேதன் $சில. 2.01.198
புன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சாயற்கும் புண்ணிய முதல்விக்கும் $சில. 2.01.199
என் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உைரயாது ஏகு என்று ஏக $சில. 2.01.200
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பாசைடத் தண்ண": ெகாண"ந்து ஆங்கு
$சில. 2.01.201
அயா உறு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய"
த:"த்து $சில. 2.01.202
மீ து ெசல் ெவங்கதி" ெவம்ைமயின்
ெதாடங்க_குைற.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.01.203
த:து_ெப.(த:து_ெப.) இயல் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெசலவு அrது என்று $சில.
2.01.204
ேகாவலன்-தன்ெனாடும் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ மாெதாடும்
$சில. 2.01.205
மாதவத்து ஆட்டியும் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) அத"
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 2.01.206
குரவமும் மரவமும் ேகாங்கமும் ேவங்ைகயும் $சில. 2.01.207
விரவிய பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக $சில.
2.01.208
ஆ" இைட அத்தத்து இயங்குந" அல்லது $சில. 2.01.209
மாr_ெப.(மாr.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபறா வில் ஏ" உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.)
$சில. 2.01.210
கூற்று உறழ் முன்ெபாடு ெகாடு வில் ஏந்தி $சில. 2.01.211

ேவற்றுப் புலம் ேபாகி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெவற்றம் ெகாடுத்து $சில.
2.01.212
கழி ேப" ஆண்ைமக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
பா"த்து_வி.எச்.(பா"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.01.213
விழி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குமr_ெப.(குமr_ெப.)
விண்ேணா"_ெப.(விண்ேணா"_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $சில. 2.01.214
ைம அறு சிறப்பின் வான நாடி $சில. 2.01.215
ஐைய-தன் ேகாட்டம் அைடந்தன" ஆங்கு-என். $சில. 2.01.216
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி" திருகலின் நடுங்க அஞ"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.001
ஆறு ெசல் வருத்தத்துச் சீறடி சிவப்ப $சில. 2.02.002
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பல உயி"த்து-ஆங்கு $சில. 2.02.003
ஐைய ேகாட்டத்து எய்யா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற $சில. 2.02.004
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தன". உப்பால் $சில.
2.02.005
வழங்கு வில் தடக்ைக மறக் குடித் தாயத்துப் $சில. 2.02.006
பழங் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) வாய்ச் சாலினி $சில. 2.02.007
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) உற்று ெமய்ம் மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) நிறுத்து $சில.
2.02.008
ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சி
கானவ"_ெப.(கானம்_ெப.+அ"_பட".பன்.) வியப்ப $சில. 2.02.009
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) கூட்டுண்ணும் $சில. 2.02.010

நடு ஊ" மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அடி ெபய"த்து ஆடி $சில. 2.02.011
கல் என் ேப" ஊ"க் கண நிைர சிறந்தன $சில. 2.02.012
வல் வில் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) மன்று பாழ்பட்டன $சில.
2.02.013
மறக் குடித் தாயத்து வழி வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரவாது $சில. 2.02.014
அறக் குடி ேபால் அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடங்கின" எயினரும் $சில. 2.02.015
கைல அம" ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) உணின் அல்லது
$சில. 2.02.016
சிைல அம" ெவன்றி ெகாடுப்ேபாள் அல்லள் $சில. 2.02.017
மட்டு உண் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேவண்டுதி"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.018
கட்டு உண் மாக்கள் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) தரும் என-ஆங்கு $சில. 2.02.019
இட்டுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) எண்ணும்
எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) அல்லது $சில. 2.02.020
சுட்டுத் தைலேபாகாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குடிக் குமrைய $சில.
2.02.021
சிறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அரவின் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.02.022
குறு ெநறிக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி கட்டி
$சில. 2.02.023
இைள சூழ் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) இழுக்கிய ஏனத்து $சில. 2.02.024
வைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 2.02.025

முைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்னச் சாத்தி
$சில. 2.02.026
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) வாய்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.027
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல்
தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) நிைர பூட்டி $சில. 2.02.028
வrயும் புள்ளியும் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) புறத்து
$சில. 2.02.029
உrைவ ேமகைல உடீஇ பrெவாடு $சில. 2.02.030
கருவில் வாங்கிக் ைகயகத்துக் ெகாடுத்துத் $சில. 2.02.031
திrதரு ேகாட்டுக் கைலேமல் ஏற்றி $சில. 2.02.032
பாைவயும் கிளியும் தூவி அம் சிைறக் $சில. 2.02.033
கானக்ேகாழியும் ந:ல்_ெப.அ.(ந:லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மஞ்ைஞயும் $சில.
2.02.034
பந்தும் கழங்கும் தந்தன" பரசி $சில. 2.02.035
வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சாந்தமும் $சில. 2.02.036
புழுக்கலும் ேநாைலயும் விழுக்கு உைட மைடயும் $சில. 2.02.037
பூவும் புைகயும் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.038
ஏவல் எயிற்றிய" ஏந்தின" பின் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $சில.
2.02.039
ஆறு எறி பைறயும் சூைறச் சின்னமும் $சில. 2.02.040
ேகாடும் குழலும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு மணியும் $சில. 2.02.041

கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைவப்ப அணங்கு
முன் நிற:இ $சில. 2.02.042
விைலப்பலி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மல" பலி பீடிைக $சில. 2.02.043
கைலப் பr ஊ"திையக் ைகெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.044
இைண மல"ச் சீ றடி இைனந்தனள்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.045
கணவேனாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மலி கூந்தைல $சில. 2.02.046
இவேளா ெகாங்கச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) குடமைல
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.047
ெதன் தமிழ்ப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவக் ெகாழுந்து $சில.
2.02.048
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆய் உலகிற்கு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.049
திரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) எனத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) உற்று
உைரப்ப $சில. 2.02.050
ேபதுறவு ெமாழிந்தனள் மூதறிவு
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்று $சில. 2.02.051
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புறத்து
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.052
விருந்தின் மூரல் அரும்பினள் நிற்ப $சில. 2.02.053

மதியின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) சூடும்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $சில. 2.02.054
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கிழித்து விழித்த இைமயா நாட்டத்து $சில. 2.02.055
பவள வாய்ச்சி தவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைகச்சி $சில. 2.02.056
அரவு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பூட்டி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைல
வைளத்ேதாள் $சில. 2.02.058
துைள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) உரகக் கச்சு உைட முைலச்சி $சில. 2.02.059
வைள உைடக் ைகயில் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தி $சில. 2.02.060
கrயின் உrைவ ேபா"த்து அணங்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.061
அrயின் உrைவ ேமகைலஆட்டி $சில. 2.02.062
சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீ றடி $சில. 2.02.063
வலம் படு ெகாற்றத்து வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாற்றைவ $சில. 2.02.064
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேவறு உருவின்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அவுணன் $சில. 2.02.065
தைலமிைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழும் $சில. 2.02.066
அமr குமr_ெப.(குமr_ெப.) கவுr சமr $சில. 2.02.067
சூலி ந:லி மால்-அவற்கு இளங்கிைள $சில. 2.02.068
ஐைய ெசய்யவள் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட".பன்.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக்ைகப் $சில. 2.02.069
பாய் கைலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடிப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $சில. 2.02.070

ஆய் கைலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அருங்கலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$சில. 2.02.071
தம" ெதாழ வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமrக் ேகாலத்து
$சில. 2.02.072
அம" இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமrயும் அருளினள் $சில. 2.02.073
வr உறு ெசய்ைக வாய்ந்ததால் எனேவ. $சில. 2.02.074
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நாறு நரந்ைத நிரந்தன $சில. 2.02.075
ஆவும் ஆரமும் ஓங்கின எங்கணும் $சில. 2.02.076
ேசவும் மாவும் ெசறிந்தன-கண்ணுதல் $சில. 2.02.077
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆளுைடயாள் பலி முன்றிேல. $சில.
2.02.078
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெசாrந்தன ேசயிதழ்
$சில. 2.02.079
ெகாம்ப" நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இலவங்கள் குவிந்தன $சில. 2.02.080
ெபாங்க" ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாr சிந்தின புன்கு-இளந் $சில. 2.02.081
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாழ் சைடயாள் திரு முன்றிேல. $சில. 2.02.082
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் $சில. 2.02.083
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) மல"ந்தன
ெகாம்ப"ேமல் $சில. 2.02.084
அரவ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ஆ"த்து_வி.எச்.(ஆ"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் யாழ்ெசயும் $சில.
2.02.085
திருவ மாற்கு இைளயாள் திரு முன்றிேல. $சில. 2.02.086
ெகாற்றைவ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$சில. 2.02.087
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
என்ைனெகால்ேலா $சில. 2.02.088
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.089
வில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேவட" குலேன குலனும் $சில. 2.02.090
ஐைய திருவின் அணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$சில. 2.02.091
ைப அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
என்ைனெகால்ேலா $சில. 2.02.092
ைப அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.093
எய் வில் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) குலேன குலனும் $சில. 2.02.094
பாய் கைலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில. 2.02.095
ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நல்லாள் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
என்ைனெகால்ேலா $சில. 2.02.096
ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நல்லாள்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.097
ேவய் வில் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) குலேன குலனும் $சில.
2.02.098

ஆைனத் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) எருைமக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
தைலேமல் நின்றாயால் $சில. 2.02.099
வாேனா" வணங்க மைறேமல் மைற
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.100
ஞானக் ெகாழுந்து ஆய் நடுக்கு இன்றிேய நிற்பாய் $சில. 2.02.101
வr வைளக் ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஏந்தி மா மயிடன் ெசற்று $சில. 2.02.102
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) திr ேகாட்டுக் கைலமிைசேமல் நின்றாயால் $சில.
2.02.103
அr அரன் பூேமேலான் அக-மல"ேமல் மன்னும் $சில. 2.02.104
விr கதி" அம் ேசாதி விளக்கு ஆகிேய நிற்பாய் $சில. 2.02.105
சங்கமும் சக்கரமும் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ைக ஏந்தி $சில.
2.02.106
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) சின
விைடேமல் நின்றாயால் $சில. 2.02.107
கங்ைக முடிக்கு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணுதேலான் பாகத்து $சில. 2.02.108
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உரு ஆய் மைற ஏத்தேவ நிற்பாய் $சில. 2.02.109
ஆங்கு $சில. 2.02.110
ெகான்ைறயும் துளவமும் குழுமத் ெதாடுத்த $சில. 2.02.111
துன்று மல"ப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ேதாள்ேமல் இட்டு-ஆங்கு $சில.
2.02.112
அசுர"_ெப.(அசுர"_ெப.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அமர"க்கு ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.02.113
குமrக் ேகாலத்துக் கூத்து உள்படுேம. $சில. 2.02.114
ஆய் ெபான் அrச் சிலம்பும் சூடகமும் ேமகைலயும் $சில. 2.02.115
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ"ப்ப $சில. 2.02.116

மாயம் ெசய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.)
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
நங்ைக மரக் கால்ேமல் $சில.
2.02.117
வாள்-அமைல ஆடும் ேபாலும் $சில. 2.02.118
மாயம் ெசய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.)
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
நங்ைக மரக் கால்ேமல் $சில.
2.02.119
வாள்-அமைல ஆடும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.02.120
காயா மல" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா" ைக ெபய் மல"மாr $சில. 2.02.121
காட்டும் ேபாலும $சில. 2.02.122
உட்கு உைடச் சீறூ" ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆன் நிைர
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்றகாைல $சில. 2.02.123
ெவட்சி மல" புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உழத்தியும் ேவண்டும்
ேபாலும் $சில. 2.02.124
ெவட்சி மல" புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உழத்தியும்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேவற்றூ"க் $சில. 2.02.125
கட்சியுள் காr கடிய குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இைசத்து காட்டும் ேபாலும். $சில.
2.02.126
கள் விைல_ெப.(விைல_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாறா மறவன் ைக வில்
ஏந்தி $சில. 2.02.127
புள்ளும் வழிப் படர புல்லா"_ெப.(புல்லா"_ெப.) நிைர
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாலும் $சில. 2.02.128
புள்ளும் வழிப் படர புல்லா"_ெப.(புல்லா"_ெப.) நிைர
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாகும்காைல $சில.
2.02.129
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாற்றைவயும் ெகாடுமரம் முன்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும். $சில.
2.02.130
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மா
எயிற்றி_வி.எச்.(எய்ற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) காண் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய"
$சில. 2.02.131
தைலநாைள ேவட்டத்துத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் நிைரகள் $சில. 2.02.132
ெகால்லன் துடியன் ெகாைள புண" சீ" வல்ல $சில. 2.02.133
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்ப் பாண"-தம் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
நிைறந்தன. $சில. 2.02.134
முருந்து ஏ" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைக காணாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய" $சில. 2.02.135
கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) அலறக்
கவ"ந்த_ெப.எச்.(கவ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன நிைரகள் $சில.
2.02.136
கள் விைலஆட்டி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவய் ெதr
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட".பன்.) $சில. 2.02.137
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய்ப்புச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணி
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) நிைறந்தன. $சில. 2.02.138

கய மல" உண் கண்ணாய் காணாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஐய" $சில.
2.02.139
அயல் ஊ" அலற எறிந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் நிைரகள் $சில. 2.02.140
நயன் இல் ெமாழியின் நைர முது தாடி $சில. 2.02.141
எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) எயிற்றிய"
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) நிைறந்தன. $சில. 2.02.142
சுடெராடு திrதரு முனிவரும் அமரரும் $சில. 2.02.143
இட" ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைண அடி ெதாழுேதம் $சில. 2.02.144
அடல் வலி எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி ெதாடு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 2.02.145
மிடறு உகு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாள் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) தரு
விைலேய. $சில. 2.02.146
அணி முடி அமர" தம் அரெசாடு பணிதரு $சில. 2.02.147
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உருவிைன நின மல" அடி ெதாழுேதம் $சில. 2.02.148
கண நிைர ெபறு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) எயின் இடு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 2.02.149
நிணன் உகு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாள் நிக" அடு விைலேய. $சில. 2.02.150
துடிெயாடு சிறு பைற வயிெராடு துைவெசய $சில. 2.02.151
ெவடி பட
வருபவ"_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ"_பட".பன்.)
எயின"கள் அைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $சில. 2.02.152
அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அைனயவ" குமr_ெப.(குமr_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி ெதாடு $சில. 2.02.153

படு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) உகு பலி முக
மைடேய. $சில. 2.02.154
வம்பல" பல்கி வழியும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பட $சில. 2.02.155
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உைட வல் வில் எயின் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
உண்குவாய் $சில. 2.02.156
சங்கr அந்தr ந:லி சடாமுடிச் $சில. 2.02.157
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) அரவு பிைறயுடன் ேச"த்துவாய்
$சில. 2.02.158
துண் என் துடிெயாடு துஞ்சு ஊ" எறிதரு $சில. 2.02.159
கண் இல் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) இடு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
உண்குவாய் $சில. 2.02.160
விண்ேணா"_ெப.(விண்ேணா"_ெப.) அமுது உண்டும் சாவ ஒருவரும் $சில.
2.02.161
உண்ணாத நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்குவாய் $சில.
2.02.162
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண் ெசயின்
அல்லைத யா"க்கும் $சில. 2.02.163
அருள் இல் எயின"_ெப.(எயின்_ெப.+அ"_பட".பன்.) இடு கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
உண்குவாய் $சில. 2.02.164
மருதின் நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாமன் ெசய் வஞ்ச $சில. 2.02.165
உருளும் சகடம் உைதத்து அருள் ெசய்குவாய் $சில. 2.02.166
மைறமுது முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) பின்ன" ேமய $சில. 2.02.167
ெபாைறயுய" ெபாதியிற் ெபாருப்பன் பிற"நாட்டுக் $சில. 2.02.168

கட்சியுங் கரந்ைதயும் பாழ்பட $சில. 2.02.169
ெவட்சி சூடுக விறல்ெவய் ேயாேன. $சில. 2.02.170
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணி ேகாலம் ெபய"ந்த பிற்பாடு $சில. 2.03.001
புண்ணிய முதல்வி திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.002
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி" ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைக ெபாறாஅள் $சில. 2.03.003
படிந்தில சீ றடி பரல் ெவங் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $சில. 2.03.004
ேகாள் வல் உளியமும் ெகாடும் புற்று அகழா $சில. 2.03.005
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr ேவங்ைகயும் மான் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) மறலா
$சில. 2.03.006
அரவும் சூரும் இைர ேத" முதைலயும் $சில. 2.03.007
உருமும் சா"ந்தவ"க்கு உறுகண்
ெசய்யா_எதி".ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.008
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெதன்னவ"
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடு
என $சில. 2.03.009
எங்கணும் ேபாகிய இைசேயா ெபrேத $சில. 2.03.010
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒளி-தன்னினும் பல் உயி" ஓம்பும் $சில. 2.03.011
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ஒளி விளக்கின் ந:ள் இைட மருங்கின் $சில. 2.03.012
இரவிைடக் கழிதற்கு ஏதம் இல் என $சில. 2.03.013
குரவரும் ேந"ந்த ெகாள்ைகயின்
அம"ந்து_வி.எச்.(அம"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.014
ெகாடுங்ேகால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) குடிகள் ேபால $சில. 2.03.015
படும் கதி" அைமயம் பா"த்திருந்ேதா"க்கு $சில. 2.03.016

பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தாைனெயாடு பால் கதி"
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.017
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) குலமுதல் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.018
தாரைகக் ேகாைவயும் சந்தின் குழம்பும $சில. 2.03.019
சீ" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேசராது ஒழியவும்
$சில. 2.03.020
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேச" கழுந:"த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூம்
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $சில. 2.03.021
ேபாது ேச" பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபாருந்தாது
ஒழியவும் $சில. 2.03.022
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தளி" ஆரெமாடு பல் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குறு
முறி $சில. 2.03.023
ெசந்தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேசராது ஒழியவும் $சில. 2.03.024
மலயத்து ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதுைரயின்
வள"ந்து_வி.எச்.(வள"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.025
புலவ"_ெப.(புலவ"_ெப.) நாவில்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்றெலாடு
$சில. 2.03.026
பால் நிலா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி" பாைவேமல் ெசாrய $சில.
2.03.027
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) திங்களும் ேவண்டுதி என்ெற $சில. 2.03.028
பா"மகள் அயா உயி"த்து
அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன" $சில. 2.03.029
ஆ" இைட உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.030

ெகாடுவr மறுகும் குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) கூப்பிடும் $சில. 2.03.031
இடிதரும் உளியமும் இைனயாது ஏகு என $சில. 2.03.032
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வைளச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ைக ேதாளில் காட்டி
$சில. 2.03.033
மறவுைர ந:த்த மாசு அறு ேகள்வி $சில. 2.03.034
அறவுைர ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஆ" இைட
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.035
ேவனல் வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
:
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
:
ேவய் கr
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $சில. 2.03.036
கான வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) கதி" வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.03.037
வrநவில் ெகாள்ைக மைறநூல் வழுக்கத்துப் $சில. 2.03.038
புrநூல் மா"ப" உைற பதிச் ேச"ந்து_வி.எச்.(ேச"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.03.039
மாதவத்து ஆட்டிெயாடு காதலி-தன்ைன ஓ" $சில. 2.03.040
த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" சிறப்பின் சிைறஅகத்து இருத்தி $சில. 2.03.041
இடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ" $சில. 2.03.042
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி மருங்கின் ந:" தைலப்படுேவான் $சில. 2.03.043
காதலி-தன்ெனாடு கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) ேபாந்ததற்கு $சில. 2.03.044
ஊது உைலக் குருகின் உயி"த்தனன்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.045
உள் புலம்புறுதலின் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) திrய $சில. 2.03.046
கண்-புல மயக்கத்துக் ெகௗசிகன் ெதrயான் $சில. 2.03.047

ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) பிrயக் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) துய"
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.048
மா மல" ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மாதவி ேபான்று
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில. 2.03.049
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவனிற்கு அல"
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடேன $சில. 2.03.050
வருந்திைன ேபாலும் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) மாதவி என்று ஓ" $சில. 2.03.051
பாசிைலக் குருகின் பந்தrல்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.052
ேகாசிக மாணி கூறக் ேகட்ேட $சில. 2.03.053
யாது ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) கூறிய உைர ஈது இங்கு என $சில. 2.03.054
த:து_ெப.(த:து_ெப.) இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட".ஒரு.) கண்ேடன் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.055
ேகாசிக மாணி ெகாள்ைகயின் உைரப்ேபான் $சில. 2.03.056
இரு நிதிக் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) ெபரு மைனக் கிழத்தியும்
$சில. 2.03.057
அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபான்றதும் $சில. 2.03.058
இன் உயி" இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக என்ன
$சில. 2.03.059
துன்னிய சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) துய"க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்ந்ததும்
:
$சில. 2.03.060
ஏவலாள" யாங்கணும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.03.061

ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ேதடிக் ெகாண"க எனப் ெபய"ந்ததும் $சில.
2.03.062
ெபருமகன் ஏவல் அல்லது யாங்கணும் $சில. 2.03.063
அரேச தஞ்சம் என்று. அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கான்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.064
அருந்திறல் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அேயாத்தி
ேபால $சில. 2.03.065
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய" மூதூ" ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேபது உற்றதும் $சில. 2.03.066
வசந்தமாைலவாய் மாதவி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.03.067
பசந்த ேமனியள் பட" ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற்று $சில. 2.03.068
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நிைல மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
நிலத்து-ஆங்கு ஓ" $சில. 2.03.069
பைட அைம ேசக்ைகப் பள்ளியுள் வழ்ந்ததும்
:
$சில. 2.03.070
வழ்
: துய" உற்ேறாள் விழுமம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.071
தாழ் துய" எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்ததும் $சில. 2.03.072
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துய" உற்ேறாள் இைண அடி ெதாழுேதன் $சில.
2.03.073
வரும் துய" ந:க்கு என மல"க் ைகயின் எழுதி. $சில. 2.03.074
கண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைனயாற்குக் காட்டுக என்ேற $சில. 2.03.075
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உைட முடங்கல் மாதவி ஈத்ததும் $சில. 2.03.076

ஈத்த ஓைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைடெநறித் திrந்து $சில. 2.03.077
த:த்திறம் புrந்ேதான் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதயமும் $சில. 2.03.078
வழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாசு அற உைரத்து $சில.
2.03.079
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உைட உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ"
அஞ" ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.080
ேபாது அவிழ் புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நங்ைக $சில. 2.03.081
மாதவி ஓைல மல"க் ைகயின் ந:ட்ட_குைற.எச்.(ந:ட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.03.082
உடன் உைற காலத்து உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநய் வாசம் $சில. 2.03.083
குறு ெநறிக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாறி உண"த்திக்
$சில. 2.03.084
காட்டியது ஆதலின் ைக விடlயான் $சில. 2.03.085
ஏட்டுஅகம் விrத்து ஆங்கு எய்தியது உண"ேவான் $சில. 2.03.086
அடிகள் முன்ன" யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அடி வழ்ந்ேதன்
:
$சில. 2.03.087
வடியாக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மனக்ெகாளல் ேவண்டும் $சில. 2.03.088
குரவ" பணி அன்றியும் குலப்பிறப்புஆட்டிேயாடு $சில. 2.03.089
இரவிைடக் கழிதற்கு என் பிைழப்பு
அறியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.090
ைகயறு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கடியல் ேவண்டும் $சில. 2.03.091

ெபாய் த:" காட்சிப் புைரேயாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.092
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைசெமாழி
உண"ந்து_வி.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.093
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) த:து_ெப.(த:து_ெப.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட".ஒரு.) என தள"ச்சி
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.094
என் த:து_ெப.(த:து_ெப.) என்ேற எய்தியது உண"ந்து-ஆங்கு $சில. 2.03.095
என் பயந்ேதாற்கு இம் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உைட முடங்கல் $சில. 2.03.096
ெபாற்பு உைடத்தாக ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைர ெபாருந்தியது $சில.
2.03.097
மாசு இல் குரவ" மல" அடி ெதாழுேதன் $சில. 2.03.098
ேகாசிக மாணி காட்டு எனக் ெகாடுத்து $சில. 2.03.099
நடுக்கம் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.100
இடுக்கண் கைளதற்கு ஈண்டு எனப் ேபாக்கி $சில. 2.03.101
மாசு இல் கற்பின் மைனவிெயாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.102
ஆசு இல் ெகாள்ைக அறவிபால்
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.03.103
ஆடு இயல் ெகாள்ைக அந்தr ேகாலம் $சில. 2.03.104
பாடும் பாணrல் பாங்குறச் ேச"ந்து_வி.எச்.(ேச"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.03.105

ெசந்திறம் புrந்த ெசங்ேகாட்டு-யாழில் $சில. 2.03.106
தந்திrகரத்ெதாடு திவவு உறுத்து யாஅத்து $சில. 2.03.107
ஒற்று உறுப்பு உைடைமயின் பற்றுவழிச் ேச"த்தி $சில. 2.03.108
உைழ முதல் ைகக்கிைள இறுவாய்க் கட்டி $சில. 2.03.109
வரன்முைற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ-வைகத்
தானத்து $சில. 2.03.110
பாய் கைலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பாடல்-பாணி $சில. 2.03.111
ஆசான் திறத்தின் அைமவரக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.112
பாடல்-பாணி அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவெராடு
$சில. 2.03.113
கூடல் காவதம் கூறுமின் ந:" என $சில. 2.03.114
காழ் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கமழ்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குங்குமம் $சில. 2.03.115
நாவிக் குழம்பு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ேதய்ைவ $சில. 2.03.116
மான்மதச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ெதய்வத்
$சில. 2.03.117
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடி ஆங்கு $சில.
2.03.118
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேச" கழுந:" சண்பகக் ேகாைதெயாடு $சில. 2.03.119
மாதவி மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) மைன வள" முல்ைலப் $சில. 2.03.120
ேபாது விr ெதாைடயல் பூ அைண
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.121
அட்டில் புைகயும் அகல் அங்காடி $சில. 2.03.122

முட்டாக் கூவிய" ேமாதகப் புைகயும் $சில. 2.03.123
ைமந்தரும் மகளிரும் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.124
அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) புைகயும் ஆகுதிப் புைகயும் $சில. 2.03.125
பல் ேவறு பூம் புைக அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவல் ேபா" $சில. 2.03.126
விளங்கு பூண் மா"பின் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ேகாயிலின் $சில.
2.03.127
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) உண"வு-அறியா ஆ" உயி"
பிணிக்கும் $சில. 2.03.128
கலைவக் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) காண்வரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.129
புலவ"_ெப.(புலவ"_ெப.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நாப்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிவப்பின் $சில.
2.03.130
ெபாதியில் ெதன்றல் ேபாலாது ஈங்கு $சில. 2.03.131
மதுைரத் ெதன்றல் வந்தது காண :" $சில. 2.03.132
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசய்த்து அன்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) திரு மலி மூதூ" $சில. 2.03.133
தனி ந:" கழியினும் தைகக்குந" இல் என $சில. 2.03.134
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முைறைமயின் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவ
முதல்விெயாடு $சில. 2.03.135
பின்ைனயும் அல்லிைடப் ெபய"ந்தன" $சில. 2.03.136
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதறல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அகன்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயிலும் $சில. 2.03.137

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய" மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேப"
இைசக் ேகாயிலும் $சில. 2.03.138
பால் ெகழு சிறப்பின் பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.139
காைல_ெப.(காைல_ெப.) முரசக் கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓைதயும் $சில.
2.03.140
நான்மைற அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.)
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும் $சில. 2.03.141
மாதவ" ஓதி மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும்
$சில. 2.03.142
மீ ளா ெவன்றி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சிறப்ெபாடு $சில. 2.03.143
வாேளா" எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணி முழவமும் $சில. 2.03.144
ேபாrல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாரு கr
முழக்கமும் $சில. 2.03.145
வாrக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயக் கr
முழக்கமும் $சில. 2.03.146
பைண நிைலப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஆலும் ஓைதயும் $சில. 2.03.147
கிைணநிைலப் ெபாருந" ைவகைறப் பாணியும் $சில. 2.03.148
கா"க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலியின் கலி ெகழு கூடல் $சில. 2.03.149
ஆ"ப்பு ஒலி எதி"ெகாள ஆ" அஞ"
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.150
குரவமும் வகுளமும் ேகாங்கமும் ேவங்ைகயும் $சில. 2.03.151
மரவமும் நாகமும் திலகமும் மருதமும் $சில. 2.03.152
ேசடலும் ெசருந்தியும் ெசண்பக ஓங்கலும் $சில. 2.03.153

பாடலம்-தன்ெனாடு பல் மல"
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.154
குருகும்_ெப.(குருகு_ெப.+உம்_சாr.) தளவமும் ெகாழுங்ெகாடி முசுண்ைடயும்
$சில. 2.03.155
விr மல" அதிரலும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கூதாளமும் $சில. 2.03.156
குடசமும் ெவதிரமும் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடிப் பகன்ைறயும்
$சில. 2.03.157
பிடவமும் மயிைலயும் பிணங்கு அrல்
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.03.158
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கைர ேமகைலக் ேகாைவ யாங்கணும் $சில.
2.03.159
மிைடந்து சூழ்ேபாகியஅகன்று ஏந்து அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சில. 2.03.160
வாலுகம் குைவஇய மல"ப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துருத்தி $சில. 2.03.161
பால்புைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் மல"
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.162
எதி" எதி" விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி"
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) $சில. 2.03.163
கைரநின்று உதி"த்த_ெப.எச்.(உதி"_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவி"
இதழ்ச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $சில. 2.03.164
அருவி முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அணி நைகஆட்டி $சில. 2.03.165
விலங்கு நிமி"ந்து_வி.எச்.(நிமி"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் $சில. 2.03.166
விைர மல" ந:ங்கா_எதி".ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவி" அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சில. 2.03.167

உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) புரந்து ஊட்டும் உய" ேப" ஒழுக்கத்துப் $சில. 2.03.168
புலவ"_ெப.(புலவ"_ெப.) நாவில்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்ெகாடி $சில.
2.03.169
ைவைய என்ற ெபாய்யாக் குலக்ெகாடி $சில. 2.03.170
ைதயற்கு உறுவது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட".ஒரு.)
ேபால் $சில. 2.03.171
புண்ணிய நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா"த்து $சில.
2.03.172
கண் நிைற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந:" கரந்தனள் அடக்கி $சில. 2.03.173
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) யாறு அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) பூம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) யாறு என $சில. 2.03.174
அன நைட_ெப.(நைட_ெப.) மாதரும் ஐயனும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.175
பr முக அம்பியும் கr முக அம்பியும் $சில. 2.03.176
அr முக அம்பியும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துைற இயக்கும் $சில. 2.03.177
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற மருங்கின் ெபயராது ஆங்கண் $சில.
2.03.178
மாதவத்துஆட்டிெயாடு மரப் புைண ேபாகி $சில. 2.03.179
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல" நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெதன் கைர
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.180
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதுைர வலம்
ெகாளத் $சில. 2.03.181

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrதும்
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்று ஆங்கு $சில. 2.03.182
அரு மிைள உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) சூழ்ேபாகி $சில. 2.03.183
கரு ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குவைளயும் ஆம்பலும் கமலமும் $சில.
2.03.184
ைதயலும் கணவனும் தனித்து உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $சில. 2.03.185
ஐயம் இன்றி அறிந்தன ேபால $சில. 2.03.186
பண் ந:" வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனந்து ஏங்கி $சில. 2.03.187
கண்ண :"_ெப.(கண்ண :"_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கால் உற நடுங்க $சில.
2.03.188
ேபா" உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ" எயில்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சில. 2.03.189
வாரல் என்பன ேபால் மறித்துக் ைக காட்ட $சில. 2.03.190
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி கழனியும் ெபாழிலும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.03.191
ெவள்ள ந:"ப் பண்ைணயும் விr ந:" ஏrயும் $சில. 2.03.192
காய்க் குைலத் ெதங்கும் வாைழயும் கமுகும் $சில. 2.03.193
ேவய்த் திரள் பந்தரும்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக $சில.
2.03.194
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr மாந்த"_ெப.(மாந்த"_ெப.) அன்றிச் ேசராப் $சில.
2.03.195

புறஞ்சிைற மூதூ" புக்கன" புrந்து-என் $சில. 2.03.196
புறஞ்சிைறப் ெபாழிலும் பிறங்கு ந:"ப் பண்ைணயும் $சில. 2.04.001
இறங்கு கதி"க் கழனியும் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.04.002
புலr ைவகைறப் ெபாய்ைகத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சில. 2.04.003
மல" ெபாதி அவிழ்த்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெதாழு மண்டிலம் $சில. 2.04.004
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனிப்ப ஏந்து
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெசழியன் $சில. 2.04.005
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய" கூடல் ஊ" துயில்
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.04.006
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழி நாட்டத்து இைறேயான் ேகாயிலும் $சில. 2.04.007
உவணச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) உய"த்ேதான் நியமமும் $சில. 2.04.008
ேமழி வலன் உய"த்த ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) நகரமும் $சில. 2.04.009
ேகாழிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ெகாடிேயான் ேகாட்டமும். $சில. 2.04.010
அறத்துைற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறேவா" பள்ளியும் $சில. 2.04.011
மறத்துைற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகாயிலும் $சில. 2.04.012
வால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்ெகாடு வைக
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.013
காைல_ெப.(காைல_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.04.014

ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.015
கவுந்தி ஐையையக் ைகெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.016
ெநறியின் ந:ங்கிேயா" ந:"ைமேயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.017
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நடுங்கு துய"
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.04.018
அறியாத் ேதயத்து ஆ" இைட
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.019
சிறுைம உற்ேறன் ெசய் தவத்த:" யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சில. 2.04.020
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக" மருங்கின் மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.)
பின்ேனா"க்கு $சில. 2.04.021
என் நிைல உண"த்தி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வரும்காறும் $சில. 2.04.022
பாதக் காப்பினள் ைபந்ெதாடி ஆகலின் $சில. 2.04.023
ஏதம் உண்டநூ அடிகள் ஈங்கு என்றலும் $சில. 2.04.024
கவுந்தி கூறும் காதலி-தன்ெனாடு $சில. 2.04.025
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) த:" மருங்கின் தனித் துய" உழந்ேதாய் $சில. 2.04.026
மறத்துைற ந:ங்குமின் வல் விைன ஊட்டும் என்று $சில. 2.04.027
அறத்துைற மாக்கள் திறத்தின் சாற்றி $சில. 2.04.028
நாக் கடிப்பு ஆக வாய்ப்பைற அைறயினும் $சில. 2.04.029
யாப்பு அைற மாக்கள் இயல்பின்
ெகாள்ளா"_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".பன்.) $சில. 2.04.030
த:து_ெப.(த:து_ெப.) உைட ெவவ் விைன உருத்தகாைல $சில. 2.04.031

ேபைதைம கந்தாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபது உறுவ" $சில. 2.04.032
ஒய்யா விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உண்ணும்காைல $சில. 2.04.033
ைகயாறு ெகாள்ளா"_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".பன்.) கற்று அறி
மாக்கள் $சில. 2.04.034
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) துன்பமும் புண"தல் துன்பமும்
$சில. 2.04.035
உருவிலாளன் ஒறுக்கும் துன்பமும் $சில. 2.04.036
புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாத"ப் புண"ந்ேதா"க்கு அல்லது $சில. 2.04.037
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) உரேவா"க்கு
இல்ைல $சில. 2.04.038
ெபண்டிரும் உண்டியும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று உலகில் $சில. 2.04.039
ெகாண்டநூ" உறூஉம் ெகாள்ளாத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $சில. 2.04.040
கண்டன" ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடவுள" வைரந்த
$சில. 2.04.041
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சா"பாக் காதலின்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.04.042
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சாரா இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) எய்தின" $சில. 2.04.043
இன்ேற அல்லால் இறந்ேதா"_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.)
பலரால் $சில. 2.04.044
ெதான்றுபட வரூஉம் ெதான்ைமத்து ஆதலின் $சில. 2.04.045
தாைத ஏவலின் மாதுடன் ேபாகி $சில. 2.04.046
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ந:ங்கக் கடுந்துய" உழந்ேதான் $சில. 2.04.047
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) பயந்ேதான் என்பது
$சில. 2.04.048
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) அறிந்திைலேயா ெநடுெமாழி அன்ேறா $சில. 2.04.049

வல் ஆடு ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.04.050
ெமல்லியல்-தன்னுடன் ெவங் கான் அைடந்ேதான் $சில. 2.04.051
காதலின் பிrந்ேதான் அல்லன் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $சில. 2.04.052
த:ெதாடு படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுைமயள்
அல்லள் $சில. 2.04.053
அடவிக் கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய்-இைழ-தன்ைன $சில.
2.04.054
இைட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட்டு
ந:க்கியது $சில. 2.04.055
வல் விைன அன்ேறா மடந்ைத-தன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனச் $சில. 2.04.056
ெசால்லலும் உண்ேடல் ெசால்லாேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $சில. 2.04.057
அைனயும் அல்ைல ஆய்-இைழ-தன்ெனாடு $சில. 2.04.058
பிrயா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ெபற்றைன அன்ேறா $சில. 2.04.059
வருந்தாது_எதி".ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கூடல் $சில. 2.04.060
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) உழி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாது ஈங்கு என்றலும்
$சில. 2.04.061
இைள சூழ் மிைளெயாடு வைளவுடன்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.062
இலங்கு ந:"ப் பரப்பின் வலம் புண" அகழியில் $சில. 2.04.063
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இன நிைர
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.064
சுருங்ைக வதி
: மருங்கில் ேபாகி $சில. 2.04.065

கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) காவலின்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.066
அடல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) யவன"க்கு அயிராது புக்கு-ஆங்கு $சில. 2.04.067
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான் அருங்கலச் ெசப்பு $சில. 2.04.068
வாய் திறந்தன்ன மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அக வைரப்பில் $சில. 2.04.069
குட காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கு மறுகின் $சில. 2.04.070
கைட கழி மகளி"_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ெசல்வெராடு $சில. 2.04.071
வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைய மருது_ெப.(மருது_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) முன் துைற $சில. 2.04.072
விr பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) துருத்தி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைடகைர $சில. 2.04.073
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந:" மாடெமாடு நாவாய் இயக்கி $சில. 2.04.074
பூம் புைண தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டு
அம"ந்து_வி.எச்.(அம"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.075
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) முல்ைலயும் தாழ் ந:"க்
குவைளயும் $சில. 2.04.076
கண் அவிழ் ெநய்தலும் கதுப்பு உற அைடச்சி $சில. 2.04.077
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பூ மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) விrயெலாடு
ெதாட"ந்த_ெப.எச்.(ெதாட"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.078
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெசங்கழுந:"த் தாது_ெப.(தாது_ெப.) விr
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $சில. 2.04.079
ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற
முத்ெதாடு பூண்டு $சில. 2.04.080
ெதக்கண மலயகச் ெசழுஞ் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடி $சில. 2.04.081

ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூதூ"ப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆட்டு
அம"ந்து-ஆங்கு $சில. 2.04.082
எல் படு ெபாழுதின் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$சில. 2.04.083
தாழ்தரு ேகாலம் தைக பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.04.084
வழ்
: பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசக்ைகேமல் இனிது இருந்து-ஆங்கு $சில. 2.04.085
அரத்தப் பூம் பட்டு அைரமிைச உடீஇ $சில. 2.04.086
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தைலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குடசம்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.087
சிறுமைலச் சிலம்பின் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கூதாளெமாடு $சில. 2.04.088
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல"க் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மல" ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.089
குங்கும வருணம் ெகாங்ைகயின்
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.090
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெகாடுேவrச் ெசழும் பூம்
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) $சில. 2.04.091
சிந்துரச் சுண்ணம் ேச"ந்த_ெப.எச்.(ேச"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியில் $சில. 2.04.092
அம் துகி"க் ேகாைவ அணிெயாடு பூண்டு $சில. 2.04.093
மைலச் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) அrந்த வச்சிர ேவந்தற்குக் $சில. 2.04.094
கலி ெகழு கூடல் ெசவ்வணி காட்ட $சில. 2.04.095
கா" அரசாளன் வாைடெயாடு வரூஉம் $சில. 2.04.096
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அன்றியும்-நூேலா" சிறப்பின் $சில. 2.04.097

முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாய் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தரு விறகின் $சில. 2.04.098
மடவ"ல்_ெப.(மடவ"ல்_ெப.) மகளி"_ெப.) தடவு ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
அம"ந்து_வி.எச்.(அம"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.099
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நம்பிய"-தம்ெமாடு $சில. 2.04.100
குறுங்கண் அைடக்கும் கூதி"க் காைலயும் $சில. 2.04.101
வள மைன மகளிரும் ைமந்தரும்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.102
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா முன்றிலின் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நுகர_குைற.எச்.(நுக"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
2.04.103
விr கதி" மண்டிலம் ெதற்கு ஏ"பு_வி.எச்.(ஏ"_வி.+ண_இ.இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $சில. 2.04.104
அrதின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்சிரக் காைலயும் $சில. 2.04.105
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) அன்றியும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் $சில. 2.04.106
வங்க ஈட்டத்துத் ெதாண்டிேயா" இட்ட $சில. 2.04.107
அகிலும் துகிலும் ஆரமும் வாசமும் $சில. 2.04.108
ெதாகு கருப்பூரமும் சுமந்துடன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.109
ெகாண்டெலாடு புகுந்து ேகாமகன் கூடல் $சில. 2.04.110
ெவங் கண் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வில்விழாக்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.111
பங்குனி முயக்கத்துப் பனி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) யாண்டு உளன் $சில. 2.04.112

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதவி ெகாழுங்ெகாடி
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.04.113
காவும் கானமும் கடிமல" ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில.
2.04.114
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெபாதியில் ெதன்றேலாடு புகுந்து $சில.
2.04.115
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கூடல் மகிழ் துைண தழூஉம் $சில. 2.04.116
இன் இளேவனில் யாண்டு உளன்ெகால் என்று $சில. 2.04.117
உருவக் ெகாடிேயா" உைடப்ெபரும் ெகாழுநெராடு $சில. 2.04.118
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) எண்ணும் பட" த:" காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில.
2.04.119
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அம" ஆயெமாடு களிற்றினம் நடுங்க $சில. 2.04.120
என்றூழ் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று ெகழு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுக் $சில. 2.04.121
காடு_ெப.(காடு_ெப.) த:ப் பிறப்ப கைன எr ெபாத்தி $சில. 2.04.122
ேகாைடெயாடு புகுந்து கூடல் ஆண்ட $சில. 2.04.123
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேவற்றுப் புலம் படர
$சில. 2.04.124
ஓசனிக்கின்ற உறு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில.
2.04.125
ைவயமும் சிவிைகயும் மணிக் கால் அமளியும் $சில. 2.04.126
உய்யானத்தின் உறு துைண மகிழ்ச்சியும் $சில. 2.04.127
சாமைரக் கவrயும் தமனிய அைடப்ைபயும் $சில. 2.04.128
கூ" நுைன வாளும் ேகாமகன் ெகாடுப்ப $சில. 2.04.129
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பிறழா வாழ்க்ைகப் $சில. 2.04.130

ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைதய" புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புண"ந்து_வி.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.04.131
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் வள்ளத்து சிலதிய"
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.132
அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) ேதறல் மாந்தின"
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.133
ெபாறி வr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) புல்லுவழி
அன்றியும் $சில. 2.04.134
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல" மாைலயின் வறிது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கடிந்துஆங்கு $சில. 2.04.135
இலவு இதழ்ச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முத்து
அரும்ப $சில. 2.04.136
புலவிக் காலத்துப் ேபாற்றாது
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.137
காவி அம் கண்ணா" கட்டுைர எட்டுக்கு $சில. 2.04.138
நாெவாடு நவிலா நைகபடு கிளவியும் $சில. 2.04.139
அம் ெசங்கழுந:" அரும்பு அவிழ்த்தன்ன. $சில. 2.04.140
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் ெசழுங் கைடப் பூசலும் $சில. 2.04.141
ெகாைல வில் புருவத்துக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கைட சுருள $சில.
2.04.142
திலகச் சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியரும் $சில. 2.04.143
ெசவ்வி
பா"க்கும்_ெப.எச்.(பா"_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசழுங் குடிச் ெசல்வெராடு $சில. 2.04.144

ைவயம் காவல"_ெப.(காவல்_ெப.+அ"_பட".பன்.) மகிழ்தரு வதியும்
:
$சில.
2.04.145
சுடுமண் ஏறா வடு ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) சிறப்பின் $சில. 2.04.146
முடி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஒடுங்கும் கடி மைன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$சில. 2.04.147
ேவத்தியல் ெபாதுவியல் என இரு திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
2.04.148
மாத்திைர அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயங்கா மரபின்
$சில. 2.04.149
ஆடலும் வrயும் பாணியும் தூக்கும் $சில. 2.04.150
கூடிய குயிலுவக் கருவியும்
உண"ந்து_வி.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.151
நால் வைக மரபின் அவினயக் களத்தினும் $சில. 2.04.152
ஏழ் வைக நிலத்தினும் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விrக்கும்_ெப.எச்.(விr-வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 2.04.153
மைலப்பு-அரும் சிறப்பின் தைலக்ேகால் அrைவயும் $சில. 2.04.154
வாரம் பாடும் ேதாrய மடந்ைதயும் $சில. 2.04.155
தைலப் பாட்டுக் கூத்தியும் இைடப் பாட்டுக் கூத்தியும் $சில. 2.04.156
நால் ேவறு வைகயின் நயத்தகு மரபின் $சில. 2.04.157
எட்டுக் கைட நிறுத்த ஆயிரத்து எண் கழஞ்சு $சில. 2.04.158
முட்டா ைவகல் முைறைமயின் வழாஅத் $சில. 2.04.159
தாக்கு அணங்கு அைனயா" ேநாக்கு வைலப்பட்டு ஆங்கு $சில. 2.04.160
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறிவும் ெபரும்பிறிது ஆக $சில. 2.04.161

தவத்ேதா" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தைக மல"
வண்டின் $சில. 2.04.162
நைகப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
பா"க்கும்_ெப.எச்.(பா"_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைளேயா" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில.
2.04.163
காம விருந்தின் மடேவா"
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.04.164
ஏம ைவகல் இன் துயில்
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.165
பண்ணும் கிைளயும் பழித்த த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) ெசால் $சில. 2.04.166
எண்-எண் கைலேயா" இரு ெபரு வதியும்
:
$சில. 2.04.167
ைவயமும் பாண்டிலும் மணித் ேத"க் ெகாடுஞ்சியும் $சில. 2.04.168
ெமய் புகு கவசமும் வழ்
: மணித் ேதாட்டியும் $சில. 2.04.169
அதள் புைன அரணமும் அrயாேயாகமும் $சில. 2.04.170
வைளதரு குழியமும் வால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவrயும் $சில.
2.04.171
ஏனப் படமும் கிடுகின் படமும் $சில. 2.04.172
கானப் படமும் காழ் ஊன்று கடிைகயும் $சில. 2.04.173
ெசம்பின் ெசய்நவும் கஞ்சத் ெதாழிலவும் $சில. 2.04.174
வம்பின் முடிநவும் மாைலயின் புைனநவும் $சில. 2.04.175
ேவதினத் துப்பவும் ேகாடு கைட ெதாழிலவும் $சில. 2.04.176
புைகயவும் சாந்தவும் பூவின் புைனநவும் $சில. 2.04.177
வைக ெதrவு-அறியா வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைலமயங்கிய $சில. 2.04.178
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) விைழ திருவின் அங்காடி வதியும்
:
$சில. 2.04.179

காகபாதமும் களங்கமும் விந்துவும் $சில. 2.04.180
ஏைகயும் நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இயல்பின் குன்றா
$சில. 2.04.181
நூலவ" ெநாடிந்த நுைழ நுண் ேகாடி $சில. 2.04.182
நால் வைக வருணத்து நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகழ் ஒளியவும் $சில. 2.04.183
ஏைகயும் மாைலயும் இருெளாடு
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.04.184
பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) ஆ" ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி" ஒளியவும் $சில. 2.04.185
பதுமமும் ந:லமும் விந்தமும் படிதமும் $சில. 2.04.186
விதி முைற பிைழயா
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதியும் $சில.
2.04.187
பூச உருவின் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெதளித் தைனயவும் $சில. 2.04.188
த:து_ெப.(த:து_ெப.) அறு கதி" ஒளித் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) மட்டு
உருவவும் $சில. 2.04.189
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெதளித்தைனயவும் இரு ேவறு உருவவும் $சில. 2.04.190
ஒருைமத் ேதாற்றத்து ஐ-ேவறு வனப்பின் $சில. 2.04.191
இலங்கு கதி" விடூஉம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகழு மணிகளும் $சில. 2.04.192
காற்றினும் மண்ணினும் கல்லினும் ந:rனும் $சில. 2.04.193
ேதாற்றிய குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறத் துணிந்தவும்
$சில. 2.04.194
சந்திர-குருேவ அங்காரகன் என $சில. 2.04.195
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந:"ைமய வட்டத் ெதாகுதியும்
$சில. 2.04.196

கருப்பத் துைளயவும் கல்லிைட முடங்கலும் $சில. 2.04.197
திருக்கும் ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வல்லியும் $சில. 2.04.198
வைக ெதr மாக்கள் ெதாைகெபற்று ஓங்கிப் $சில. 2.04.199
பைக ெதறல் அறியாப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு வதியும்
:
$சில. 2.04.200
சாதரூபம் கிளிச்சிைற ஆடகம் $சில. 2.04.201
சாம்பூநதம் என ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகயின் $சில. 2.04.202
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெதr மாக்கள் கலங்கு அஞ"
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.04.203
இலங்கு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள" வதியும்
:
$சில. 2.04.204
நூலினும் மயிrனும் நுைழ நூல் பட்டினும் $சில. 2.04.205
பால் வைக ெதrயாப் பல் நூறு அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$சில. 2.04.206
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மடி
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுைவ வதியும்
:
$சில.
2.04.207
நிைறக் ேகால் துலாத்த" பைறக் கண் பராைரய" $சில. 2.04.208
அம்பண அளைவய" எங்கணும் திrதர $சில. 2.04.209
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அன்றியும் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கறி
மூைடெயாடு $சில. 2.04.210
கூலம் குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூல விதியும்
$சில. 2.04.211

பால் ேவறு ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் ேவறு
ெதருவும் $சில. 2.04.212
அந்தியும் சதுக்கமும் ஆவண வதியும்
:
$சில. 2.04.213
மன்றமும் கவைலயும் மறுகும்-திrந்து $சில. 2.04.214
விசும்பு அகடு திருகிய ெவங் கதி" நுைழயாப் $சில. 2.04.215
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) ெகாடிப் படாைகப் பந்த" ந:ழல் $சில. 2.04.216
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ேப" ஊ" கண்டு மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.04.217
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) ெபய"ந்தனன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறத்து-என். $சில. 2.04.218
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தரு திருவின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வாய் ேநமி $சில.
2.05.001
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண்டு
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகௗrய"
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சீ "க் $சில. 2.05.002
ேகாலின் ெசம்ைமயும் குைடயின் தண்ைமயும் $சில. 2.05.003
ேவலின் ெகாற்றமும்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக $சில.
2.05.004
பதி எழு அறியாப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேமம்பட்ட $சில. 2.05.005
மதுைர மூதூ" மா நக" கண்டு ஆங்கு $சில. 2.05.006
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு ெநஞ்சின் அறேவா" பல்கிய $சில. 2.05.007
புறஞ்சிைற மூதூ"ப் ெபாழிலிடம் புகுந்து $சில. 2.05.008
த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" மதுைரயும் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
ெகாற்றமும் $சில. 2.05.009
மாதவத்து ஆட்டிக்குக் ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) கூறுழி $சில. 2.05.010

தாழ் ந:" ேவலித் தைலச்ெசங்கானத்து $சில. 2.05.011
நான்மைற முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr ெகாள்ைக $சில. 2.05.012
மா மைற முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) மாடலன் என்ேபான் $சில. 2.05.013
மா தவ முனிவன் மைல வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.014
குமr_ெப.(குமr_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற ெகாள்ைகயின்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.015
தம"முதல் ெபய"ேவான் தாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆங்கண் $சில.
2.05.016
வகுந்து ெசல் வருத்தத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய"
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.017
கவுந்தி இடவயின் புகுந்ேதான்-தன்ைன $சில. 2.05.018
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) வணங்க $சில. 2.05.019
நா_ெப.(நா_ெப.) வல் அந்தணன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நவின்று
உைரப்ேபான் $சில. 2.05.020
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உறு சிறப்பின் விழுச் சீ"
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.05.021
மாந்தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாதவி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில.
2.05.022
பால் வாய்க் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) பயந்தனள்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.023
வாலாைம நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன" $சில. 2.05.024
மா முது கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) மாதவி மகட்கு $சில. 2.05.025

நாம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர நாட்டுதும் என்று $சில. 2.05.026
தாம் இன்புறூஉம் தைக ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.05.027
இைடஇருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறி திைரப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $சில. 2.05.028
உைட கலப்பட்ட எம் ேகான் முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 2.05.029
புண்ணிய தானம் புrந்ேதான் ஆகலின் $சில. 2.05.030
நண்ணு வழி இன்றி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சில
ந:ந்த_குைற.எச்.(ந:ந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.031
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஏவலின் ஈங்கு வாழ்ேவன் $சில. 2.05.032
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அஞ்சல் மணிேமகைல
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சில. 2.05.033
உன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தானத்து உறுதி ஒழியாது $சில. 2.05.034
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ந:ங்கித் துய"க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 2.05.035
விஞ்ைசயின் ெபய"த்து விழுமம் த:"த்த $சில. 2.05.036
எம் குலெதய்வப் ெபய" ஈங்கு இடுக என $சில. 2.05.037
அணி ேமகைலயா" ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) $சில. 2.05.038
மணிேமகைல என வாழ்த்திய_ெப.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞான்று $சில. 2.05.039
மங்கல மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாதவி-தன்ெனாடு $சில. 2.05.040
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாr_ெப.(மாr.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ைகயின்
ெபாழிய $சில. 2.05.041

ஞான நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆேயான் $சில. 2.05.042
தானம் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைமயின் வருேவான் $சில. 2.05.043
* தள"ந்த_ெப.அ.(தள"ந்த_ெப.அ.) நைடயின் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) கால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.044
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக
மைறேயான்-தன்ைன $சில. 2.05.045
பாகு கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாங்கணும் பைற பட
வரூஉம் $சில. 2.05.046
ேவக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவம்ைமயின் ைகக்ெகாள் $சில. 2.05.047
ஒய் எனத் ெதழித்து ஆங்கு உய" பிறப்பாளைனக் $சில. 2.05.048
ைகஅகத்து ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன்
ைகஅகம் புக்கு $சில. 2.05.049
ெபாய் ெபாரு முடங்கு ைக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு அடங்கி $சில.
2.05.050
ைம இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குன்றின் விஞ்ைசயன் ஏய்ப்ப $சில. 2.05.051
பிட"த்தைல இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) பிறழாக் $சில. 2.05.052
கடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண மறவ $சில.
2.05.053
பிள்ைள நகுலம் ெபரும்பிறிது ஆக $சில. 2.05.054
எள்ளிய மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) இைனந்து பின்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.055
வடதிைசப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மைறயாளன் $சில. 2.05.056

கடவது அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைகத்து ஊண்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $சில. 2.05.057
வடெமாழி வாசகம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏடு $சில. 2.05.058
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி மாந்த"_ெப.(மாந்த"_ெப.) ைக
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) என $சில.
2.05.059
பீடிைகத் ெதருவின் ெபருங்குடி வாணிக" $சில. 2.05.060
மாட மறுகின் மைனெதாறும்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.061
கருமக் கழி பலம் ெகாள்மிேனா எனும் $சில. 2.05.062
அரு மைற ஆட்டிைய அணுகக் கூஉய் $சில. 2.05.063
யாது ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இட" ஈது என் என $சில. 2.05.064
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய"
ெசப்பி $சில. 2.05.065
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இதழ்-இது வாங்கி $சில.
2.05.066
ைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் கடுந் துய" கைளக என
$சில. 2.05.067
அஞ்சல் உன்-தன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய" கைளேகன் $சில. 2.05.068
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ந:ங்குக_வியங்.வி.மு.(ந:ங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஆங்கு $சில.
2.05.069

ஒத்து உைட அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) உைர-நூல் கிடக்ைகயின் $சில.
2.05.070
த:த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புrந்ேதாள் ெசய் துய"
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.071
தானம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவள்-தன் துய"
ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.072
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கணவைனக் கூட்டி $சில. 2.05.073
ஒல்காச் ெசல்வத்து உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுத்து $சில. 2.05.074
நல்வழிப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லாச் ெசல்வ
$சில. 2.05.075
பத்தினி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) படிற்று உைர
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.076
மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) கணவற்கு வறிேயான்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $சில. 2.05.077
அறியாக் கr ெபாய்த்து அைறந்து உணும் பூதத்துக் $சில. 2.05.078
கைற ெகழு பாசத்துக்ைக அகப்படலும் $சில. 2.05.079
பட்டநூன் தவ்ைவ படு துய" கண்டு $சில. 2.05.080
கட்டிய பாசத்துக் கடிது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.081
என் உயி" ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) உயி" தா என $சில. 2.05.082
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூதம் நல்காதாகி $சில.
2.05.083
நரகன் உயி"க்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி"
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.084

பரகதி இழக்கும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஈங்கு இல்ைல $சில. 2.05.085
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்து என உயி" முன் புைடப்ப $சில. 2.05.086
அழிதரும் உள்ளத்து-அவெளாடும் ேபாந்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) $சில. 2.05.087
சுற்றத்ேதா"க்கும் ெதாட"பு உறு கிைளகட்கும் $சில. 2.05.088
பற்றிய கிைளஞrன் பசிப்பிணி
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.089
பல் ஆண்டு புரந்த இல்ேலா" ெசம்மல் $சில. 2.05.090
இம்ைமச் சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட".பன்.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறி நல்விைன $சில. 2.05.091
உம்ைமப் பயன்ெகால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$சில. 2.05.092
திருத்தகு மா மணிக் ெகாழுந்துடன் ேபாந்தது $சில. 2.05.093
விருத்த ேகாபால ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என வினவ $சில. 2.05.094
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) கூறும் ஓ" குறுமகன்-தன்னால் $சில. 2.05.095
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கடி நக"-தன்னில் $சில.
2.05.096
நாறு ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நடுங்கு துய"
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.097
கூைற ேகாள்பட்டுக் ேகாட்டு மா ஊரவும் $சில. 2.05.098
அணித்தகு புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆய்-இைழ-தன்ெனாடும் $சில. 2.05.099
பிணிப்பு அறுத்ேதா"-தம் ெபற்றி எய்தவும் $சில. 2.05.100

மா மல" வாளி வறு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.101
காமக்கடவுள் ைகயற்று ஏங்க $சில. 2.05.102
அணி திகழ் ேபாதி அறேவான்-தன் முன் $சில. 2.05.103
மணிேமகைலைய மாதவி அளிப்பவும் $சில. 2.05.104
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) ேபால நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 2.05.105
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) கண்ேடன் கடிது ஈங்கு உறும் என $சில. 2.05.106
அறத்து உைற மாக்கட்கு அல்லது இந்தப் $சில. 2.05.107
புறச்சிைற இருக்ைக ெபாருந்தாது ஆகலின் $சில. 2.05.108
அைரச" பின்ேனா" அகநக" மருங்கின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சில.
2.05.109
உைரயின் ெகாள்வ" இங்கு
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இருப்பு $சில. 2.05.110
காதலி-தன்ெனாடு கதி" ெசல்வதன்முன் $சில. 2.05.111
மாட மதுைர மா நக" புகுக என $சில. 2.05.112
மாதவத்து ஆட்டியும் மா மைற முதல்வனும் $சில. 2.05.113
ேகாவலன்-தனக்குக் கூறும்காைல $சில. 2.05.114
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr ெநஞ்சின் அறேவா" பல்கிய $சில. 2.05.115
புறஞ்சிைற மூதூ"ப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் இயக்கிக்குப் $சில. 2.05.116
பால்மைட ெகாடுத்து பண்பின் ெபய"ேவாள் $சில. 2.05.117
ஆய" முதுமகள் மாதr என்ேபாள் $சில. 2.05.118
காவுந்தி ஐையையக் கண்டு அடி ெதாழலும் $சில. 2.05.119

ஆ காத்து ஓம்பி ஆப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 2.05.120
ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஓ" ெகாடும்பாடு
இல்ைல $சில. 2.05.121
த:து_ெப.(த:து_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட".ஒரு.) முதுமகள்
ெசவ்வியள் அளியள் $சில. 2.05.122
மாதr-தன்னுடன் மடந்ைதைய இருத்துதற்கு $சில. 2.05.123
ஏதம் இன்று என எண்ணினளாகி $சில. 2.05.124
மாதr ேகள் இம் மடந்ைத-தன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில. 2.05.125
தாைதையக் ேகட்கின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
குலவாண" $சில. 2.05.126
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபறுநrன்
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி"ெகாண்டு $சில. 2.05.127
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணிெயாடு கடிமைனப்
படுத்துவ" $சில. 2.05.128
உைடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வ" மைனப்புகும் அளவும் $சில.
2.05.129
இைடக்குல மடந்ைதக்கு அைடக்கலம்
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சில. 2.05.130
மங்கல மடந்ைதைய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:"
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.131
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் அஞ்சனம் த:ட்டி $சில. 2.05.132
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
சில் மல" ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.133

தூ மடி உடீஇ ெதால்ேலா" சிறப்பின் $சில. 2.05.134
ஆயமும் காவலும் ஆய்-இைழ-தனக்கு $சில. 2.05.135
தாயும் ந:ேய ஆகித் தாங்கு ஈங்கு $சில. 2.05.136
என்ெனாடு ேபாந்த இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நங்ைகதன் $சில. 2.05.137
வண்ணச் சீ றடி மண்மகள் அறிந்திலள் $சில. 2.05.138
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி" ெவம்ைமயின் காதலன்-தனக்கு $சில. 2.05.139
நடுங்கு துய" எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாப் புலர வாடி
$சில. 2.05.140
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துய" காணாத் தைகசால் பூங்ெகாடி $சில. 2.05.141
இன் துைண மகளி"க்கு_ெப.(மகளி"_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இன்றியைமயாக் $சில.
2.05.142
கற்புக் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அல்லது $சில. 2.05.143
ெபாற்பு உைடத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
கண்டிலமால் $சில. 2.05.144
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபாய்யாது_எதி".ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பிைழப்பு
அறியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.145
ந:ள் நில ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) சிைதயாது
$சில. 2.05.146
பத்தினிப் ெபண்டி"_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ"_பட".பன்.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு என்னும் $சில. 2.05.147
அத்தகு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர அறியாேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
$சில. 2.05.148

தவத்ேதா" அைடக்கலம்-தான் சிறிது
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.05.149
மிகப் ேப" இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தரும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ேகளாய் $சில. 2.05.150
காவிrப் படப்ைபப் பட்டினம்-தன்னுள் $சில. 2.05.151
பூ விr பிண்டிப் ெபாது ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) திரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சில.
2.05.152
உலக ேநான்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட $சில. 2.05.153
இலகு ஒளிச் சிலாதலேமல் இருந்தருளி $சில. 2.05.154
தருமம் சாற்றும் சாரண"-தம் முன் $சில. 2.05.155
திருவில் இட்டுத் திகழ்தரு ேமனியன் $சில. 2.05.156
தாரன் மாைலயன் தமனியப் பூணினன் $சில. 2.05.157
பாேரா" காணாப் பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழு படிைமயன் $சில. 2.05.158
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) குரங்கின் ைக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்துப்
$சில. 2.05.159
ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வானவன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேறாைன $சில. 2.05.160
சாவக" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சாரண"த்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு $சில. 2.05.161
யாது இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என
இைறேயான் கூறும் $சில. 2.05.162
எட்டி சாயலன் இருந்ேதான்-தனது $சில. 2.05.163
பட்டினி ேநான்பிகள் பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) புகு மைனயில் ஓ" $சில. 2.05.164
மாதவ முதல்வைன மைனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிழத்தி $சில.
2.05.165

ஏதம் ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதி"ெகாள்
அமயத்து_ெப.(அமயம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 2.05.166
ஊ"ச் சிறு குரங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒதுங்கி உள்புக்கு $சில. 2.05.167
பாற்படு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.168
உண்டு ஒழி மிச்சிலும் உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந:ரும் $சில. 2.05.169
தண்டா ேவட்ைகயின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சிறிது
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.170
எதி" முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பச் ெசவ்விைய
$சில. 2.05.171
அதிராக் ெகாள்ைக அறிவனும்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$சில. 2.05.172
மக்களின் ஓம்பு மைனக்கிழத்த: என $சில. 2.05.173
மிக்ேகான் கூறிய ெமய்ம்ெமாழி ஓம்பி $சில. 2.05.174
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) குரங்கு கைடநாள் எய்தவும் $சில. 2.05.175
தானம் ெசய்வுழி அதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறு $சில. 2.05.176
த:து_ெப.(த:து_ெப.) அறுக என்ேற ெசய்தனள் ஆதலின் $சில. 2.05.177
மத்திம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு வாரணம்-தன்னுள் $சில. 2.05.178
உத்தர-ெகௗத்தற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.179
உருவினும் திருவினும் உண"வினும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.180

ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) தானம் பலவும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.05.181
எண்-நால் ஆண்டின் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிற்பாடு $சில. 2.05.182
விண்ேணா"_ெப.(விண்ேணா"_ெப.) வடிவம் ெபற்றனன் ஆதலின் $சில. 2.05.183
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.05.184
தற்காத்து அளித்ேதாள் தானச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) என $சில. 2.05.185
பண்ைடப் பிறப்பில் குரங்கின் சிறு ைக $சில. 2.05.186
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து ெகாள்ைகயின்
புண"ந்த_ெப.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.05.187
சாயலன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தானம்-தன்னால் $சில. 2.05.188
ஆயினன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடிவு அறிமிேனா என $சில. 2.05.189
சாவக"க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சாற்றினன் காட்டத் $சில. 2.05.190
ேதவ குமரன் ேதான்றினன் என்றலும் $சில. 2.05.191
சாரண" கூறிய தைகசால் நல்ெமாழி $சில. 2.05.192
ஆ" அணங்கு ஆக அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலப்பட்டநூ" $சில. 2.05.193
அன்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதியுள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ
மாக்களும் $சில. 2.05.194
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெதறல் வாழ்க்ைகச் சாவக மாக்களும் $சில. 2.05.195
இட்ட தானத்து எட்டியும் மைனவியும் $சில. 2.05.196
முட்டா இன்பத்து முடிவுலகு எய்தின" $சில. 2.05.197

ேகட்டைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேதாட்டு-ஆ" குழலிெயாடு
$சில. 2.05.198
ந:ட்டித்திராது ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ேற கவுந்தி கூற $சில.
2.05.199
உவந்தனள் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.05.200
வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) வாங்கு அைமப்
பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சில. 2.05.201
முைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பல் முதுக்குைற
நங்ைகெயாடு $சில. 2.05.202
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாயிற்றுச் ெசல்சுட"
அமயத்து_ெப.(அமயம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 2.05.203
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ேத" ஆவின் கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.204
மறித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நவியத்து உறிக் காவாளெராடு $சில. 2.05.205
ெசறி வைள ஆய்ச்சிய" சில"_ெப.(சில"_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.05.206
மிைளயும் கிடங்கும் வைள வில் ெபாறியும் $சில. 2.05.207
கரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊகமும் கல் உமிழ் கவணும் $சில. 2.05.208
பrவுறு ெவந் ெநயும் பாகு அடு குழிசியும் $சில. 2.05.209
காய் ெபான் உைலயும் கல் இடு கூைடயும் $சில. 2.05.210
தூண்டிலும் ெதாடக்கும் ஆண்டைல அடுப்பும் $சில. 2.05.211
கைவயும் கழுவும் புைதயும் புைழயும் $சில. 2.05.212
ஐயவித் துலாமும் ைக ெபய" ஊசியும் $சில. 2.05.213

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி சிரலும் பன்றியும்
பைணயும் $சில. 2.05.214
எழுவும் சீ ப்பும் முழு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கைணயமும் $சில. 2.05.215
ேகாலும் குந்தமும் ேவலும் பிறவும் $சில. 2.05.216
ஞாயிலும் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.05.217
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன புக்கனளால் $சில. 2.05.218
ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெகாள்ைகயின்
புண"ந்து-என். $சில. 2.05.219
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பாைவைய அைடக்கலம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.001
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேப" உவைகயின் இைடக் குல
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில. 2.06.002
அைள விைல_ெப.(விைல_ெப.) உணவின் ஆய்ச்சிய"-தம்ெமாடு $சில. 2.06.003
மிைள சூழ் ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) இருக்ைக அன்றி $சில. 2.06.004
பூவல் ஊட்டிய புைன மாண் பந்த"க் $சில. 2.06.005
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) சிற்றில் கடி மைனப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.006
ெசறி வைள ஆய்ச்சிய" சிலருடன்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.007
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல"க் ேகாைதைய நாள்-ந:"
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.008

கூடல் மகளி"_ெப.) ேகாலம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.06.009
ஆடகப் ைபம் பூண் அரு விைல_ெப.(விைல_ெப.) அழிப்ப $சில. 2.06.010
ெசய்யாக் ேகாலெமாடு வந்த:"க்கு என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சில. 2.06.011
ஐைய காண": அடித்ெதாழில்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.012
ெபான்னின் ெபாதிந்ேதன் புைன பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சில. 2.06.013
என்னுடன் நங்ைக ஈங்கு இருக்க எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.014
மாதவத்துஆட்டி வழித் துய" ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.015
ஏதம் இல்லா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தைலப்படுத்தினள் $சில. 2.06.016
ேநாதகவு உண்டநூ நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகனா"க்கு இனி $சில. 2.06.017
சாவக ேநான்பிகள் அடிகள் ஆதலின் $சில. 2.06.018
நாத்தூண் நங்ைகெயாடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வழிப்படூஉம் $சில. 2.06.019
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஆக்குதற்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கலங்கள் $சில. 2.06.020
ெநடியாது அளிமின் ந:" எனக் கூற $சில. 2.06.021
இைடக்குல மடந்ைதய" இயல்பின் குன்றா $சில. 2.06.022
மைடக்கலம்-தன்ெனாடு மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைட மரபின் $சில. 2.06.023
ேகாளிப் பாகல்_ெப.(பாகல்_ெப.) ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனித் திரள்
காய் $சில. 2.06.024

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வrக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) காய் மாதுளம்
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $சில. 2.06.025
மாவின் கனிெயாடு வாைழத் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) கனி $சில. 2.06.026
சாலி அrசி தம் பால் பயெனாடு $சில. 2.06.027
ேகால் வைள மாேத ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனக் ெகாடுப்ப $சில. 2.06.028
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சிவப்ப பல்ேவறு
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காய் $சில. 2.06.029
ெகாடு வாய்க் குயத்து விடுவாய்ெசய்ய $சில. 2.06.030
திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) விய"த்தது ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) ேசந்தன $சில. 2.06.031
கr புற அட்டில் கண்டனள் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.032
ைவ எr மூட்டிய ஐைய-தன்ெனாடு $சில. 2.06.033
ைக அறி மைடைமயின் காதலற்கு ஆக்கி $சில. 2.06.034
தாலப் புல்லின் வால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டுக் $சில. 2.06.035
ைக வல் மகடூஉக் கவின் ெபறப் புைனந்த $சில. 2.06.036
ெசய் விைனத் தவிசில் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) இருந்தபின் $சில. 2.06.037
கடி மல" அங்ைகயின் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அடி ந:" $சில. 2.06.038
சுடு மண்_ெப.(மண்_ெப.) மண்ைடயின் ெதாழுதனள் மாற்றி $சில. 2.06.039
மண்ணக மடந்ைதைய மயக்கு ஒழிப்பனள்ேபால் $சில. 2.06.040
தண்ண": ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயால் தடவி $சில. 2.06.041
குமr_ெப.(குமr_ெப.) வாைழயின் குருத்து_ெப.(குருத்து_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) விrத்து-ஈங்கு $சில. 2.06.042

அமுதம் உண்க அடிகள் ஈங்கு என $சில. 2.06.043
அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) பின்ேனா"க்கு அரு மைற மருங்கின் $சில. 2.06.044
உrய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைற கழித்து
$சில. 2.06.045
ஆங்கு ஆய" பாடியின் அேசாைத ெபற்ெறடுத்த $சில. 2.06.046
பூைவப் புதுமல" வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ெகால்ேலா $சில. 2.06.047
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுது
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பி ஈங்கு
$சில. 2.06.048
பல் வைளத் ேதாளியும் பண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலத்து $சில. 2.06.049
ெதாழுைன யாற்றினுள் தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ணைன $சில. 2.06.050
விழுமம் த:"த்த விளக்குக்ெகால் என $சில. 2.06.051
ஐையயும் தவ்ைவயும் விம்மிதம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.052
கண் ெகாளா நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஈங்கு என $சில.
2.06.053
உண்டு இனிது இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய"
ேபராளற்கு $சில. 2.06.054
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) திைரயேலாடு அைடக்காய் ஈத்த $சில. 2.06.055
ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதிைய
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.056
கல் அத" அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.)
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாவதும் $சில. 2.06.057

வல்லுநெகால்ேலா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
அடி என $சில. 2.06.058
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாந்ததற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.059
எம் முதுகுரவ" என் உற்றன"ெகால் $சில. 2.06.060
மாயம் ெகால்ேலா வல் விைனெகால்ேலா $சில. 2.06.061
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உளம்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவதும்
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+என்_தன்.ஒரு.) $சில. 2.06.062
வறு ெமாழியாளெராடு வம்பப் பரத்தெராடு $சில. 2.06.063
குறு ெமாழிக் ேகாட்டி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நைக புக்கு $சில. 2.06.064
ெபாச்சாப்புண்டு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரயாள" $சில. 2.06.065
நச்சுக் ெகான்ேறற்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி உண்டநூ $சில. 2.06.066
இரு முதுகுரவ" ஏவலும் பிைழத்ேதன் $சில. 2.06.067
சிறு முதுகுைறவிக்குச் சிறுைமயும் ெசய்ேதன் $சில. 2.06.068
வழு எனும் பாேரன் மா நக" மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஈண்டு $சில. 2.06.069
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என எழுந்தாய் என்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) என
$சில. 2.06.070
அறேவா"க்கு அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.)
அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) ஓம்பலும் $சில. 2.06.071
துறேவா"க்கு எதி"தலும் ெதால்ேலா" சிறப்பின் $சில. 2.06.072
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி"ேகாடலும்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ைன
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $சில. 2.06.073

ெபருமகள்-தன்ெனாடும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய"த் தைலத்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சில. 2.06.074
மன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் மா நிதிக்
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) 75 $சில. 2.06.075
முந்ைத நில்லா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இகந்தனனா $சில. 2.06.076
அற்பு உளம் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அருள்
ெமாழி அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.077
என் பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அகத்து ஒளித்த $சில. 2.06.078
ேநாயும் துன்பமும் ெநாடிவது ேபாலும் என் $சில. 2.06.079
வாய் அல் முறுவற்கு அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) உள்
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) 80
$சில. 2.06.080
ேபாற்றா ஒழுக்கம் புrந்த: " யாவதும் $சில. 2.06.081
மாற்றா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வாழ்க்ைகேயன் ஆதலின் $சில. 2.06.082
ஏற்று எழுந்தனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) கூற $சில. 2.06.083
குடி முதல் சுற்றமும் குற்றிைளேயாரும் $சில. 2.06.084
அடிேயா" பாங்கும் ஆயமும்
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.085
நாணமும் மடனும் நல்ேலா"_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ"_பட".பன்.) ஏத்தும் $சில.
2.06.086
ேபணிய கற்பும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைண ஆக $சில. 2.06.087
என்ெனாடு ேபாந்து ஈங்கு என் துய" கைளந்த $சில. 2.06.088
ெபான்ேன ெகாடிேய புைன பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதாய் $சில. 2.06.089

நாணின் பாவாய் ந:ள் நில விளக்ேக $சில. 2.06.090
கற்பின் ெகாழுந்ேத ெபாற்பின் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $சில. 2.06.091
சீறடிச் சிலம்பின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாய் $சில. 2.06.092
மாறி வருவன் மயங்கா ெதாழிக என $சில. 2.06.093
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் காதலி-தன்ைன $சில. 2.06.094
ஒருங்குடன் தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைழேயா"
இல்லா $சில. 2.06.095
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி கண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள்
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெவதும்பி $சில. 2.06.096
வரு பனி கரந்த கண்ணன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.097
பல் ஆன் ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) இல்லம்
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.098
வல்லா நைடயின் மறுகில் ெசல்ேவான். $சில. 2.06.099
இமில் ஏறு எதி"ந்தது இழுக்கு என
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆன்_பட".ஒரு.) $சில.
2.06.100
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட".ஒரு.) தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.)
அன்று ஆதலின் $சில. 2.06.101
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உடன் கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.102
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வதி
: மறுகிைட
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.103

பீடிைகத் ெதருவில் ெபய"ேவான்-ஆங்கண் $சில. 2.06.104
கண்ணுள் விைனஞ"_ெப.(விைனஞ"_ெப.) ைகவிைன
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.06.105
நுண்விைனக் ெகால்ல" நூற்றுவ" பின்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $சில. 2.06.106
ெமய்ப்ைப புக்கு விலங்கு நைடச் ெசலவின் $சில. 2.06.107
ைகக் ேகால் ெகால்லைனக் கண்டனனாகி $சில. 2.06.108
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெபயெராடு சிறப்புப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.06.109
ெபான் விைனக் ெகால்லன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) எனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.110
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ேதவிக்கு ஆவேதா" காற்கு அணி $சில. 2.06.111
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) விைலயிடுதற்கு ஆதிேயா என $சில. 2.06.112
அடிேயன் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+என்_தன்.ஒரு.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) $சில. 2.06.113
முடி முதல் கலன்கள் சைமப்ேபன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில.
2.06.114
கூற்றத் தூதன் ைகெதாழுது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.115
ேபாற்று-அரும் சிலம்பின் ெபாதி வாய் அவிழ்த்தனன் $சில. 2.06.116
மத்தக மணிெயாடு வயிரம் கட்டிய $சில. 2.06.117
பத்திக் ேகவணப் பசும் ெபான் குைடச் சூல் $சில. 2.06.118
சித்திரச் சிலம்பின் ெசய்விைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.06.119

ெபாய்த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகால்லன் புrந்துடன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.120
ேகாப்ெபருந்ேதவிக்கு அல்லைத இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சில. 2.06.121
யாப்புறவு இல்ைல என முன்ேபாந்து $சில. 2.06.122
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிகு ேவந்தற்கு விளம்பி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) என்
$சில. 2.06.123
சிறு குடில் அங்கண் இருமின் ந:" என $சில. 2.06.124
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறுமகன் இருக்ைக ஓ" $சில. 2.06.125
ேதவ ேகாட்டச் சிைறஅகம் புக்கபின் $சில. 2.06.126
கரந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால்-அணி ஈங்கு
$சில. 2.06.127
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளிப்படாமுன்னம்
மன்னற்கு $சில. 2.06.128
புலம் ெபய" புதுவனின் ேபாக்குவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில.
2.06.129
கலங்கா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கரந்தனன் ெசல்ேவான் $சில. 2.06.130
கூடல் மகளி"_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதாற்றமும்
$சில. 2.06.131
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பகுதியும் பண்ணின் பயங்களும் $சில. 2.06.132
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ"ந்தன என்று
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 2.06.133

ஊடல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உள் கரந்து ஒளித்து $சில. 2.06.134
தைலேநாய் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தன்ேமல் இட்டு $சில. 2.06.135
குலமுதல் ேதவி கூடாது ஏக $சில. 2.06.136
மந்திரச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சில. 2.06.137
சிந்து அr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் சிலதிய"-தம்ெமாடு $சில. 2.06.138
ேகாப்ெபருந்ேதவி ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.139
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உைட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கைட காண்
அகைவயின் $சில. 2.06.140
வழ்ந்தனன்
:
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து பல
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.141
கன்னகம் இன்றியும் கைவக்ேகால் இன்றியும் $சில. 2.06.142
துன்னிய மந்திரம் துைண எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.143
வாயிலாளைர மயக்கு துயில் உறுத்து $சில. 2.06.144
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வன் $சில. 2.06.145
கல்ெலன் ேப" ஊ"க் காவல"க் கரந்து என் $சில. 2.06.146
சில்ைலச் சிறு குடில் அகத்து இருந்ேதான் என $சில. 2.06.147
விைன விைள காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆதலின் யாவதும் $சில. 2.06.148
சிைன அல" ேவம்பன் ேதரான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.149
ஊ" காப்பாளைரக் கூவி ஈங்கு என் $சில. 2.06.150

தாழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாைத-தன் கால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சில.
2.06.151
கன்றிய கள்வன் ைகயதுஆகின் $சில. 2.06.152
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெகாண"க ஈங்கு என
$சில. 2.06.153
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஏவ கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகால்லனும் $சில. 2.06.154
ஏவல் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) எண்ணியது முடித்து என $சில.
2.06.155
த:விைன முதி" வைலச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பட்டிருந்த $சில. 2.06.156
ேகாவலன்-தன்ைனக் குறுகினனாகி $சில. 2.06.157
வலம் படு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஏவ $சில.
2.06.158
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) காணிய வந்ேதா"
இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) என $சில. 2.06.159
ெசய்விைனச் சிலம்பின் ெசய்தி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.06.160
ெபாய் விைனக் ெகால்லன் புrந்துடன் காட்ட $சில. 2.06.161
இலக்கண முைறைமயின் இருந்ேதான் ஈங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) $சில. 2.06.162
ெகாைலப்படு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அலன் என்று கூறும் $சில. 2.06.163
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாக்கைள அகநைகத்து
உைரத்து $சில. 2.06.164
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகால்லன் காட்டினன்
உைரப்ேபான். $சில. 2.06.165
மந்திரம் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) மருந்ேத நிமித்தம் $சில. 2.06.166

தந்திரம் இடேன காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) என்று $சில.
2.06.167
எட்டுடன் அன்ேற-இழுக்கு உைட மரபின் $சில. 2.06.168
கட்டு உண் மாக்கள் துைண எனத் திrவது $சில. 2.06.169
மருந்தில் பட்டீ" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யாவரும் $சில. 2.06.170
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய" மன்னனின் ெபரு நைவப் பட்டீ" $சில.
2.06.171
மந்திரம் நாவிைட வழுத்துவ" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.06.172
இந்திர-குமரrன் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண்குவேமா $சில. 2.06.173
ெதய்வத் ேதாற்றம் ெதளிகுவ" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.06.174
ைகஅகத்து உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காட்டியும் ெபய"குவ" $சில.
2.06.175
மருந்தின் நம்கண் மயக்குவ" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில.
2.06.176
இருந்ேதாம் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடனும்-மா" உண்டநூ $சில. 2.06.177
நிமித்தம் வாய்த்திடின் அல்லது யாவதும் $சில. 2.06.178
புகற்கில" அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகப் புகுதினும் $சில. 2.06.179
தந்திர-கரணம் எண்ணுவ" ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.06.180
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மா"பத்து ஆரமும் எய்துவ" $சில. 2.06.181
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகாடற்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனின் $சில. 2.06.182

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவைர
யா" காண்கிற்பா" $சில. 2.06.183
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைகயுறின்
$சில. 2.06.184
ேமேலா" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) விலக்கலும்
உண்டநூ $சில. 2.06.185
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைகயுறின் $சில. 2.06.186
இரு நில மருங்கின் யா" காண்கிற்பா" $சில. 2.06.187
இரேவ பகேல என்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இல்ைல $சில. 2.06.188
கரவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஓ"
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல்ைல. $சில. 2.06.189
தூத" ேகாலத்து வாயிலின் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.06.190
மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ேகாலத்து வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புக்கு $சில.
2.06.191
விளக்கு நிழலில் துளக்கிலன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.06.192
இளங்ேகா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) துளங்கு ஒளி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
$சில. 2.06.193
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இடு வயிரத்து மின்னின்
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.06.194
துயில்கண் விழித்ேதான் ேதாளில் காணான் $சில. 2.06.195
உைடவாள் உருவ உைற ைக வாங்கி $சில. 2.06.196

எறிெதாறும் ெசறித்த இயல்பிற்கு அரற்றான். $சில. 2.06.197
மல்லின் காண மணித் தூண் காட்டி $சில. 2.06.198
கல்வியின் ெபய"ந்த கள்வன்-தன்ைனக் $சில. 2.06.199
கண்டநூ" உள" எனின் காட்டும் ஈங்கு இவ"க்கு $சில. 2.06.200
உண்ேடாஉலகத்து ஒப்ேபா" என்று அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $சில. 2.06.201
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகால்லன்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ" $சில. 2.06.202
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக் ைக இைளேயான் கூறும்
$சில. 2.06.203
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) அகழ் உளியன் ந:லத் தாைனயன் $சில. 2.06.204
கலன் நைச ேவட்ைகயின் கடும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேபான்று $சில. 2.06.205
மாr_ெப.(மாr.) நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மயக்கத்து
$சில. 2.06.206
ஊ" மடி கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.06.207
ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவ என் ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.06.208
எவ்வாய் மருங்கினும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) கண்டிேலன் $சில. 2.06.209
அrது இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) ெசய்தி அைலக்கும் ேவந்தனும்
$சில. 2.06.210
உrயது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.)
உறு பைடயீ" என $சில. 2.06.211
கல்லாக் களிமகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைகயில் $சில. 2.06.212

ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
விலங்கூடு அறுத்தது $சில. 2.06.213
புண் உமிழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபாழிந்துடன் பரப்ப $சில. 2.06.214
மண்ணக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய" கூர $சில.
2.06.215
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளஇய
வழ்ந்தனன்
:
$சில. 2.06.216
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) ஊழ்விைன
உருத்து-என். $சில. 2.06.217
நண்ணும் இரு விைனயும் நண்ணுமின்கள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறேம
$சில. 2.06.218
கண்ணகி-தன் ேகள்வன் காரணத்தான் மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$சில. 2.06.219
வைளயாத ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளந்தேத
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) $சில. 2.06.220
விைளவாகி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன. $சில.
2.06.221
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இமய ெநற்றியின் $சில. 2.07.001
அயல் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலியும் வில்லும்
$சில. 2.07.002
நாவல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 2.07.003
ஏவல் ேகட்ப பா" அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆண்ட $சில. 2.07.004
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைடப் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
ேகாயிலில் $சில. 2.07.005

காைல_ெப.(காைல_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இயம்பும் ஆகலின் $சில. 2.07.006
ெநய்ம் முைற நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இன்று ஆம் என்று
$சில. 2.07.007
ஐைய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகைளக் கூஉய் $சில. 2.07.008
கைட கயிறும் மத்தும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.07.009
இைட முதுமகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றும்மன். $சில. 2.07.010
குடப் பால் உைறயா குவி இமில் ஏற்றின் $சில. 2.07.011
மடக் கண் ந:" ேசாரும் வருவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு $சில. 2.07.012
உறி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெவண்ெணய் உருகா உருகும் $சில. 2.07.013
மறி ெதறித்து ஆடா வருவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு $சில. 2.07.014
நால் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) நடுங்குபு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.015
மால் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
:
வருவது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு $சில. 2.07.016
குடத்துப் பால் உைறயாைமயும் $சில. 2.07.017
குவி இமில் ஏற்றின் $சில. 2.07.018
மடக் கண் ந:" ேசா"தலும் $சில. 2.07.019
உறியில் ெவண்ெணய் உருகாைமயும் $சில. 2.07.020
மறி முடங்கி ஆடாைமயும் $சில. 2.07.021

மால் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அற்று
வழ்தலும்
:
$சில. 2.07.022
வருவது ஓ" துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) உண்டு என $சில. 2.07.023
மகைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மயங்காேத $சில. 2.07.024
மண்ணின் மாத"க்கு அணி
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.025
கண்ணகியும்-தான் காண $சில. 2.07.026
ஆய" பாடியில் எரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $சில. 2.07.027
மாயவனுடன் தம்முன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 2.07.028
வால சrைத நாடகங்களில் $சில. 2.07.029
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பிஞ்ைஞேயாடு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.030
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) ஆடுதும்_வி.மு.(ஆடு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்றாள் $சில. 2.07.031
கறைவ கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) துய"
ந:ங்குக_வியங்.வி.மு.(ந:ங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனேவ $சில. 2.07.032
காr கதன் அஞ்சான் பாய்ந்தாைனக் காமுறும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$சில. 2.07.033
ெநற்றிச் ெசகிைல அட"த்தாற்கு உrய இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சில.
2.07.035
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாதராள் ேதாள். $சில. 2.07.036
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மழ விைட ஊ"ந்தாற்கு உrயள் இம் $சில. 2.07.037
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்-தான். $சில.
2.07.038

நுண் ெபாறி ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அட"த்தாற்ேக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சில. 2.07.039
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாத"-தன் ேதாள். $சில. 2.07.040
ெபான் ெபாறி ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அட"த்தாற்ேக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந் $சில. 2.07.041
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெமன்முைல-தான். $சில. 2.07.042
ெவன்றி மழ விைட ஊ"ந்தாற்கு உrயவள் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $சில.
2.07.043
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலாள். $சில.
2.07.044
தூ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அட"த்தாற்கு உrயள்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சில. 2.07.045
பூைவப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மலராள். $சில. 2.07.046
ஆங்கு $சில. 2.07.047
ெதாழுவிைட ஏறு குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வள"த்தா" $சில. 2.07.048
எழுவ" இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாைதயா" $சில. 2.07.049
என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகைள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.07.050
ெதான்று படு முைறயான் நிறுத்தி $சில. 2.07.051
இைட முதுமகள் இவ"க்குப் $சில. 2.07.052
பைடத்துக் ேகாள் ெபய" இடுவாள் $சில. 2.07.053
குடமுதல் இடமுைறயா குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) துத்தம் $சில. 2.07.054
ைகக்கிைள உைழ இளி விளr தாரம் என $சில. 2.07.055

விr தரு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபயேர. $சில.
2.07.056
மாயவன் என்றாள் குரைல விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $சில. 2.07.057
ஆயவன் என்றாள் இளி-தன்ைன ஆய் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சில. 2.07.058
பின்ைன ஆம் என்றாள் ஓ" துத்தத்ைத மற்ைறயா" $சில. 2.07.059
முன்ைன ஆம் என்றாள் முைற. $சில. 2.07.060
மாயவன் சீ" உளா" பிஞ்ைஞயும் தாரமும் $சில. 2.07.061
வால் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) சீ ரா" உைழயும் விளrயும் $சில. 2.07.062
ைகக்கிைள பிஞ்ைஞ இடத்தாள் வலத்து உளாள் $சில. 2.07.063
முத்ைதக்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விளr-தான் $சில. 2.07.064
அவருள் $சில. 2.07.065
வண் துழாய் மாைலைய மாயவன் ேமல் இட்டு $சில. 2.07.066
தண்டாக் குரைவ-தான் உள்படுவாள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ" $சில. 2.07.067
ைவயம் அளந்தான்-தன் மா"பில்_ெப.(மா"பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திரு ேநாக்காப்
$சில. 2.07.068
$சில. 2.07.069
ெபய் வைளக் ைகயாள் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பின்ைன-தான் ஆம் என்ேற
$சில. 2.07.070
ஐ என்றாள் ஆய" மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சில. 2.07.071
அவ"-தாம் $சில. 2.07.072
ெசந்நிைல மண்டிலத்தான் கற்கடகக் ைக ேகாஒத்து $சில. 2.07.073

அந் நிைலேய ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சீ" ஆய்ந்துளா"
முன்ைனக் $சில. 2.07.074
குரல்-ெகாடி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைளைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பரப்பு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.075
ெகால்ைலப் புனத்துக் குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) ஒசித்தான் பாடுதும் $சில.
2.07.076
முல்ைலத் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) பாணி என்றாள். $சில. 2.07.077
எனா $சில. 2.07.078
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மந்தம் ஆக இளி சமன் ஆக $சில. 2.07.079
வரன்முைறேய துத்தம் வலியா உரன் இலா $சில. 2.07.080
மந்தம் விளr பிடிப்பாள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) நட்பின்
$சில. 2.07.081
பின்ைறையப் பாட்டு எடுப்பாள். $சில. 2.07.082
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) குணிலாக் கனி
உதி"த்த_ெப.எச்.(உதி"_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயவன் $சில. 2.07.083
இன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆனுள் வருேமல்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில.
2.07.084
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேகளாேமா ேதாழ: $சில. 2.07.085
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) கயிறாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்த மாயவன் $சில.
2.07.086
ஈங்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆனுள் வருேமல்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில.
2.07.087

ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேகளாேமா ேதாழ: $சில. 2.07.088
ெகால்ைல அம் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) ஒசித்த
மாயவன் $சில. 2.07.089
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆனுள் வருேமல்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில.
2.07.090
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேகளாேமா ேதாழ: $சில. 2.07.091
ெதாழுைனத் துைறவேனாடு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன $சில. 2.07.092
அணி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பாடுேகம் யாம். $சில. 2.07.093
இறும் என் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.07.094
அறுைவ ஒளித்தான் வடிவு என்ேகா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.095
அறுைவ ஒளித்தான் அயர அயரும் $சில. 2.07.096
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்ேகா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.097
வஞ்சம் ெசய்தான் ெதாழுைனப் புனலுள் $சில. 2.07.098
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கவ"ந்தாள் நிைற என்ேகா
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.099
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கவ"ந்தாள் நிைறயும்
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.100
வஞ்சம் ெசய்தான் வடிவு என்ேகா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.101
$சில. 2.07.102

ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) கைலயும்
வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இழந்ேத $சில.
2.07.103
ைகயில் ஒளித்தாள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என்ேகா
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.104
ைகயில் ஒளித்தாள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு அழுங்கி $சில. 2.07.105
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உழந்தான் வடிவு என்ேகா
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.106
கதி" திகிrயான் மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளான் $சில. 2.07.107
மதி புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) தம்முேனான் வலத்து
உளாள் $சில. 2.07.108
ெபாதி அவிழ் மல"க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பிஞ்ைஞ சீ" புறங்காப்பா" $சில.
2.07.109
முது மைற ேத" நாரதனா" முந்ைத முைற நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உள"வா".
$சில. 2.07.110
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) உறழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
மாயவன் வலத்து உளாள் $சில. 2.07.111
பயில் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மல" ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.)
தம்முேனான் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளாள் $சில. 2.07.112
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) எருத்தம் ேகாட்டிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பின்ைன
சீ" புறங்காப்பா" $சில. 2.07.113
குயிலுவருள் நாரதனா" ெகாைள புண" சீ " நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உள"வா"
$சில. 2.07.114
மாயவன் தம்முன்னிெனாடும் வrவைளக் ைகப் பின்ைனெயாடும் $சில.
2.07.115

ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) தம் சிறுமிய"கள் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) புறம்ேசார $சில. 2.07.116
ஆய் வைளச் சீ "க்கு அடி ெபய"த்திட்டு அேசாைதயா"
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.07.117
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) ஆடும் குரைவேயா
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைடத்ேத. $சில. 2.07.118
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.119
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஊ" கடவுைளப் ேபாற்றுதும் ேபாற்றுதும் $சில. 2.07.120
உள்வrப் பாணி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உற்று. $சில. 2.07.121
ேகாவா மைல ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேகாத்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $சில. 2.07.122
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகான் பூண் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ெதன்ன" ேகான்
மா"பினேவ $சில. 2.07.123
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகான் பூண் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பூண்டான் ெசழுந்
துவைரக் $சில. 2.07.124
ேகா குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேமய்த்து குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) ஒசித்தான்
என்பரால். $சில. 2.07.125
ெபான் இமயக் ேகாட்டுப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெபாறித்து மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ஆண்டான் $சில. 2.07.126
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வளவன் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புகா" வாழ்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.07.127
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வளவன் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புகா" வாழ்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.07.128
ெபான் அம் திகிrப் ெபாரு பைடயான் என்பரால் $சில. 2.07.129
முந்ந:rனுள் புக்கு மூவாக் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்தான் $சில. 2.07.130

மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாச் ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) வள வஞ்சி வாழ்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.07.131
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாச் ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) வள வஞ்சி வாழ்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.07.132
கல் நவில் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஓச்சி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்தான்
என்பரால். $சில. 2.07.133
வடவைரைய மத்து ஆக்கி வாசுகிைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆக்கி $சில.
2.07.134
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) பண்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வயிறு
கலக்கிைனேய $சில. 2.07.135
கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக அேசாைதயா"
கைட கயிற்றால் கட்டுண் ைக $சில. 2.07.136
மல"க் கமல உந்தியாய் மாயேமா மருட்ைகத்ேத $சில. 2.07.137
அறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.)
என்ேற அமர" கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.07.138
உறு பசி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிேய உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டைனேய $சில. 2.07.139
உண்ட வாய் களவினான் உறி ெவண்ெணய் உண்ட வாய் $சில. 2.07.140
வண் துழாய் மாைலயாய் மாயேமா மருட்ைகத்ேத $சில. 2.07.141
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர"
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் திருமால்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கமல $சில. 2.07.142
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அடியான் மூ-உலகும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
த:ர_குைற.எச்.(த:"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடந்தைனேய $சில. 2.07.143

நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடி பஞ்சவ"க்குத்
துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆக நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடி
$சில. 2.07.144
மடங்கலாய் மாறு அட்டாய் மாயேமா மருட்ைகத்ேத $சில. 2.07.145
மூ-உலகும் ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) அடியான் முைற நிரம்பாவைக முடியத் $சில.
2.07.146
தாவிய ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ேசப்ப தம்பிெயாடும் கான் ேபாந்து
$சில. 2.07.147
ேசர அரணும் ேபா" மடிய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இலங்ைக கட்டு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.148
ேசவகன் சீ " ேகளாத ெசவி என்ன ெசவிேய $சில. 2.07.149
திருமால் சீ " ேகளாத ெசவி என்ன ெசவிேய $சில. 2.07.150
ெபrயவைன மாயவைன ேப" உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 2.07.151
விr கமல உந்தி உைட விண்ணவைன கண்ணும் $சில. 2.07.152
திருவடியும் ைகயும் திரு வாயும்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.07.153
கrயவைன காணாத கண் என்ன கண்ேண $சில. 2.07.154
கண் இைமத்துக் காண்பா"-தம் கண் என்ன கண்ேண $சில. 2.07.155
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) தாழும் ெநஞ்சத்துக் கஞ்சனா" வஞ்சம் $சில. 2.07.156
கடந்தாைன நூற்றுவ"பால் நால் திைசயும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.07.157
பட"ந்து_வி.எச்.(பட"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரணம்
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பஞ்சவ"க்குத்
துது_ெப.(தூது_ெப.) $சில. 2.07.158
நடந்தாைன ஏத்தாத நா_ெப.(நா_ெப.) என்ன நாேவ $சில. 2.07.159

நாராயணா என்னா நா_ெப.(நா_ெப.) என்ன நாேவ $சில. 2.07.160
என்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 2.07.161
ேகாத்த குரைவயுள் ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சில. 2.07.162
ஆத்தைலப் பட்ட துய" த:"க்க ேவத்த" $சில. 2.07.163
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகல் ைவகல் மாறு அட்டு
$சில. 2.07.164
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) விைளப்பது மன்ேனா-ெகாற்றத்து $சில. 2.07.165
இடிப் பைட வானவன் முடித்தைல
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.07.166
ெதாடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) கடிப்பு இகு
முரேச $சில. 2.07.167
ஆங்கு $சில. 2.08.001
ஆய" முதுமகள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயலாள்
$சில. 2.08.002
பூவும் புைகயும் புைன சாந்தும் கண்ணியும் $சில. 2.08.003
ந:டு ந:" ைவைய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் அடி
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.08.004
தூவி துைறபடியப் ேபாயினாள் ேமவிக் $சில. 2.08.005
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) முடிவில்-ஓ" ஊ" அரவம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.08.006
விைரெவாடு வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.) உளள். $சில.
2.08.007
அவள்தான் $சில. 2.08.008
ெசால்லாடாள் ெசால்லாடாள் நின்றாள்_அந் நங்ைகக்குச் $சில. 2.08.009

ெசால்லாடும் ெசால்லாடுந் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $சில. 2.08.010
எல்லா ஓ $சில. 2.08.011
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) காண்கிேலன்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ைகம்மிகும் $சில. 2.08.012
ஊது உைல ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உயி"க்கும் என் ெநஞ்சு-அன்ேற $சில. 2.08.013
ஊது உைல ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உயி"க்கும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.08.014
ஏதிலா" ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) எவன்
வாழிேயா ேதாழ: $சில. 2.08.015
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாேத நடுக்கு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ைகம்மிகும் $சில. 2.08.016
அன்பைனக் காணாது அலவும் என் ெநஞ்சு-அன்ேற $சில. 2.08.017
அன்பைனக் காணாது அலவும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.08.018
மன்பைத ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) எவன்
வாழிேயா ேதாழ: $சில. 2.08.019
தஞ்சேமா ேதாழ: தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வரக் காேணன் $சில. 2.08.020
வஞ்சேமா உண்டு மயங்கும் என் ெநஞ்சு-அன்ேற $சில. 2.08.021
வஞ்சேமா உண்டு மயங்கும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 2.08.022
எஞ்சலா" ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) எவன்
வாழிேயா ேதாழ: $சில. 2.08.023
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட".ஒரு.) $சில. 2.08.024

அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அணி ஆ" ெஞகிழம்
$சில. 2.08.025
கைரயாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்ேற. $சில. 2.08.026
கைரயாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்ேற $சில. 2.08.027
குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மாக்கள் ெகாைல குறித்தனேர $சில. 2.08.028
எனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.08.029
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுந்தாள் விழுந்தாள்
ெபாழி கதி"த் $சில. 2.08.030
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகிேலாடும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாண்ெடன $சில. 2.08.031
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) சிவப்ப அழுதாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகள்வைன $சில. 2.08.032
எங்கணாஅ என்னா இைனந்து ஏங்கி மாழ்குவாள் $சில. 2.08.033
இன்புறு தம் கணவ" இட" எr அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மூழ்க $சில. 2.08.034
துன்புறுவன ேநாற்றுத் துய" உறு மகளிைரப் ேபால் $சில. 2.08.035
மன்பைத அல" தூற்ற மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இைழப்ப $சில. 2.08.036
அன்பைன இழந்ேதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவேலா $சில.
2.08.037
நைற மலி வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) மா"பின் நண்பைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி $சில. 2.08.038
துைற பல திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) மூழ்கித் துய" உறு மகளிைரப் ேபால் $சில.
2.08.039

மறெனாடு திrயும் ேகால் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இைழப்ப $சில. 2.08.040
அறன் எனும் மடேவாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவேலா $சில.
2.08.041
தம் உறு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) தழல்
எrஅகம் மூழ்க $சில. 2.08.042
ைகம்ைம கூ" துைற மூழ்கும் கவைலய மகளிைரப் ேபால் $சில. 2.08.043
ெசம்ைமயின் இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இைழப்ப $சில.
2.08.044
இம்ைமயும் இைச ஒrஇ இைனந்து ஏங்கி அழிவேலா $சில. 2.08.045
காணிகா $சில. 2.08.046
வாய்வதின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரைவயின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டும் $சில. 2.08.047
ஆய மட மகளி"_ெப.) எல்lரும் ேகட்டீமின் $சில. 2.08.048
ஆய மட மகளி"_ெப.) எல்lரும் ேகட்ைடக்க $சில. 2.08.049
பாய் திைர ேவலிப் படு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
அறிதி $சில. 2.08.050
காய் கதி"ச் ெசல்வேன கள்வேனா என் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில.
2.08.051
கள்வேனா அல்லன் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்
மாதராய் $சில. 2.08.052
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ" என்றது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரல். $சில.
2.08.053

என்றனன் ெவய்ேயான் இலங்கு ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) வைளத் ேதாளி $சில.
2.09.001
நின்றிலள்-நின்ற சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ைக ஏந்தி
$சில. 2.09.002
முைற இல் அரசன்-தன் ஊ"
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் $சில. 2.09.003
நிைற உைடப் பத்தினிப் ெபண்டி"காள் ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சில.
2.09.004
பட்ேடன் படாத துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) படுகாைல $சில. 2.09.005
உற்ேறன் உறாதது உறுவேன ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சில. 2.09.006
கள்வேனா அல்லன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) என் கால்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சில. 2.09.007
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைலப்ெபாருட்டால் ெகான்றாேர ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சில. 2.09.008
மாத"த் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடவா"கள்
முன்னேர $சில. 2.09.009
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கணவைனக் காண்பேன ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$சில. 2.09.010
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கணவைனக் கண்டால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில.
2.09.011
த:து_ெப.(த:து_ெப.) அறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர ேகட்பேன ஈது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சில. 2.09.012
த:து_ெப.(த:து_ெப.) அறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர ேகளாெதாழிவேனல்
$சில. 2.09.013
ேநாதக்க ெசய்தாள் என்று எள்ளல் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்று $சில. 2.09.014

அல்லல் உற்று ஆற்றாது அழுவாைளக் கண்டு ஏங்கி $சில. 2.09.015
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மதுைரயா" எல்லாரும் தாம்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.09.016
கைளயாத துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைகக்குக்
காட்டி $சில. 2.09.017
வைளயாத ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளந்தது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என்ெகால் $சில. 2.09.018
மன்னவ" மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மதிக் குைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.09.019
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) சிைதந்தது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என்ெகால் $சில. 2.09.020
மண்_ெப.(மண்_ெப.) குளிரச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) $சில. 2.09.021
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குைட ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) விைளத்தது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என்ெகால் $சில. 2.09.022
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ைக ஏந்தி நம்ெபாருட்டால் $சில. 2.09.023
வம்பப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வந்தது
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என்ெகால் $சில. 2.09.024
ஐ அr உண் கண் அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி
அரற்றுவாள் $சில. 2.09.025
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) உற்றாள் ேபாலும் தைகயள்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என்ெகால் $சில. 2.09.026
என்பன ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனந்து ஏங்கி
ஆற்றவும் $சில. 2.09.027
வன் பழி தூற்றும் குடியேத மா மதுைர $சில. 2.09.028

கம்பைல மாக்கள் ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்ைதக் காட்ட $சில.
2.09.029
மாைலப் ெபாழுதில் கண்ணகி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவைனக் காணுதல்
$சில. 2.09.030
கம்பைல மாக்கள் கணவைனத் தாம் காட்ட $சில. 2.09.031
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அைனயாள் கண்டாைளத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) காணான். $சில. 2.09.032
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஊட்டி மா மைலேமல் $சில. 2.09.033
ெசவ்ெவன் கதி" சுருங்கி ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிேரான்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.09.034
புல்ெலன் மருள் மாைலப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடியாள் பூசலிட $சில.
2.09.035
ஒல்ெலன் ஒலி பைடத்தது ஊ". $சில. 2.09.036
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ" இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குஞ்சி
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வா" குழல்ேமல் $சில. 2.09.037
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.)
தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகாழுநன்பால் காைலவாய்
$சில. 2.09.038
புண் தாழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேசார மாைலவாய் $சில.
2.09.039
கண்டாள் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) தன்ைனக் காணாக்
கடுந் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $சில. 2.09.040
என் உறு துய" கண்டும் இட" உறும்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) என்ன :" $சில. 2.09.041

ெபான் உறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாடி ஆடிக்
கிடப்பேதா $சில. 2.09.042
மன் உறு துய" ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறவிைன
அறியாேதற்கு $சில. 2.09.043
என் உறு விைன காண் ஆ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என உைரயாேரா
$சில. 2.09.044
யாரும் இல் மருள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இட" உறு தமிேயன் முன் $சில.
2.09.045
தா"_ெப.(தா"_ெப.) மலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா"பம் தைர மூழ்கிக் கிடப்பேதா
$சில. 2.09.046
பா" மிகு பழி தூற்ற பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இைழப்ப $சில. 2.09.047
ஈ"வது ஓ" விைன காண் ஆ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என
உைரயாேரா $சில. 2.09.048
ண் ெபாழி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேசாரும் கடு விைன உைடேயன்முன் $சில.
2.09.049
புண் ெபாழி குருதியிராய்ப் ெபாடி ஆடிக் கிடப்பேதா $சில. 2.09.050
மன்பைத பழி தூற்ற மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இைழப்ப $சில. 2.09.051
உண்பேதா" விைன காண் ஆ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என
உைரயாேரா $சில. 2.09.052
ெபண்டிரும் உண்டுெகால் ெபண்டிரும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.053
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுந" உறு குைற
தாங்குறூஉம் $சில. 2.09.054
ெபண்டிரும் உண்டுெகால் ெபண்டிரும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.055
சான்ேறாரும் உண்டுெகால் சான்ேறாரும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.056

ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள"க்குறூஉம் $சில.
2.09.057
சான்ேறாரும் உண்டுெகால் சான்ேறாரும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.058
ெதய்வமும் உண்டுெகால் ெதய்வமும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.059
ைவ வாளின் தப்பிய மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கூடலில் $சில. 2.09.060
ெதய்வமும் உண்டுெகால் ெதய்வமும் உண்டுெகால் $சில. 2.09.061
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழுவாள் கணவன்-தன்
$சில. 2.09.062
ெபான் துஞ்சு மா"பம் ெபாருந்தத் தழ: இக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.09.063
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட".ஒரு.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைற மதி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $சில. 2.09.064
கன்றியது என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.)
கண்ண"_ெப.(கண்ண
:
"_ெப.)
:
ைகயான் மாற்ற $சில. 2.09.065
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி நிலத்தின்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
:
ஆய் இைழயாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில. 2.09.066
ெதாழுதைகய திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடிையத் துைண வைளக் ைகயான்
பற்ற $சில. 2.09.067
பழுது ஒழிந்து எழுந்திருந்தான் பல் அமர" குழாத்து உளான் $சில. 2.09.068
எழுது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல" உண் கண் இருந்ைதக்க எனப் ேபானான்.
$சில. 2.09.069
மாயம் ெகால் மற்று என்ெகால் மருட்டியேதா" ெதய்வம்ெகால் $சில. 2.09.070

ேபாய் எங்கு நாடுேகன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரேயா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) அன்று $சில. 2.09.071
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணிந்தன்றிக் கணவைனக் ைககூேடன் $சில.
2.09.072
த: ேவந்தன்-தைனக் கண்டு இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேகட்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள் $சில. 2.09.073
என்றாள் எழுந்தாள் இட" உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) த:க்
கனா_ெப.(கனா_ெப.) $சில. 2.09.074
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட".ஒரு.) நிைனந்தாள்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ந:" ேசார $சில. 2.09.075
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட".ஒரு.) நிைனந்தாள்
ெநடுங்கயல் கண் ந:" துைடயாச் $சில. 2.09.076
ெசன்றாள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெசழுங் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) முன். $சில. 2.09.077
ஆங்கு $சில. 2.10.01
குைடெயாடு ேகால் வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்கும் $சில. 2.10.02
கைட மணியின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) காண்ெபன்-காண் எல்லா $சில. 2.10.03
திைச இரு-நான்கும் அதி"ந்திடும் அன்றி $சில. 2.10.04
கதிைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்கக் காண்ெபன்-காண் எல்லா $சில. 2.10.05
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வில் இர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
:
$சில. 2.10.06
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி" மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) காண்ெபன்-காண் எல்லா $சில. 2.10.07
கருப்பம $சில. 2.10.08

ெசங்ேகாலும் ெவண்குைடயும் $சில. 2.10.09
ெசறி நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) மறிந்து வழ்தரும்
:
$சில. 2.10.10
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகான்-தன் ெகாற்ற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $சில.
2.10.11
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நடுங்க நடுங்கும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $சில. 2.10.12
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) வில் இடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.10.13
இரு-நான்கு திைசயும் அதி"ந்திடும் $சில. 2.10.14
வருவது ஓ" துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) உண்டு $சில. 2.10.15
மன்னவற்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைரத்தும் என $சில. 2.10.16
ஆடி ஏந்தின" கலன் ஏந்தின" $சில. 2.10.17
அவி"ந்து விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அணி இைழயின" $சில. 2.10.18
ேகாடி ஏந்தின" பட்டு ஏந்தின" $சில. 2.10.19
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) திைரயலின் ெசப்பு ஏந்தின" $சில. 2.10.20
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஏந்தின" சுண்ணம் ஏந்தின" $சில. 2.10.21
மான்மதத்தின் சாந்து ஏந்தின" $சில. 2.10.22
கண்ணி ஏந்தின" பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ஏந்தின" $சில. 2.10.23
கவr ஏந்தின" தூபம் ஏந்தின" $சில. 2.10.24
கூனும் குறளும் ஊமும் கூடிய $சில. 2.10.25
குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இைளஞ"
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்தர $சில. 2.10.26
நைர விைரஇய நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கூந்தல" $சில. 2.10.27
உைர விைரஇய பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) வாழ்த்திட $சில. 2.10.28

ஈண்டு ந:" ைவயம்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில.
2.10.29
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ெபருந்ேதவி
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 2.10.30
ஆயமும் காவலும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.10.31
அடியீடு பரசி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.10.32
ேகாப்ெபருந்ேதவி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 2.10.33
த:க் கனாத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உைரப்ப $சில. 2.10.34
அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமளிமிைச
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
$சில. 2.10.35
திரு வழ்
: மா"பின் ெதன்னவ" ேகாேவ இப்பால் $சில. 2.10.36
வாயிேலாேய வாயிேலாேய $சில. 2.10.37
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அைறேபாகிய ெபாறி அறு
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 2.10.38
இைற முைற பிைழத்ேதான் வாயிேலாேய $சில. 2.10.39
இைண அrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயள் $சில. 2.10.40
கணவைன இழந்தாள் கைடஅகத்தாள் என்று $சில. 2.10.41
அறிவிப்பாேய அறிவிப்பாேய என $சில. 2.10.42
வாயிேலான் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்
ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) ேவந்ேத
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.10.43

ெதன்னம் ெபாருப்பின் தைலவ
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.10.44
ெசழிய வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ெதன்னவ
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.10.45
பழிெயாடு படராப் பஞ்சவ
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.10.46
அட"த்து எழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அடங்காப் பசுந் துணிப் $சில. 2.10.47
பிட"த் தைலப் பீடம் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மடக்ெகாடி $சில. 2.10.48
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைகக் ெகாற்றைவ
அல்லள் $சில. 2.10.49
அறுவ"க்கு இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) நங்ைக இைறவைன $சில. 2.10.50
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டருளிய அணங்கு சூ"
உைடக் $சில. 2.10.51
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) உகந்த காளி தாருகன் $சில. 2.10.52
ேப" உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கிழித்த ெபண்ணும் அல்லள் $சில. 2.10.53
ெசற்றனள் ேபாலும் ெசயி"த்தனள் ேபாலும் $சில. 2.10.54
ெபான் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயள் $சில. 2.10.55
கணவைன இழந்தாள் கைடஅகத்தாேள $சில. 2.10.56
கணவைன இழந்தாள் கைடஅகத்தாேள என $சில. 2.10.57
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) தருக ஈங்கு என $சில. 2.10.58
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) காட்ட $சில. 2.10.59

ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மன்னைனக் குறுகினள் ெசன்றுழி $சில. 2.10.60
ந:" வா" கண்ைண எம் முன் வந்ேதாய் $சில. 2.10.61
யாைரேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) மடக்ெகாடிேயாய் என $சில. 2.10.62
ேதரா மன்னா ெசப்புவது உைடேயன் $சில. 2.10.63
எள் அறு சிறப்பின் இைமயவ" வியப்ப $சில. 2.10.64
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உறு புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) த:"த்ேதான் அன்றியும் $சில.
2.10.65
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) நடு நா_ெப.(நா_ெப.)
நடுங்க $சில. 2.10.66
ஆவின் கைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) உகு ந:" ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) சுட
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 2.10.67
அரும்ெபறல் புதல்வைன ஆழியின் மடித்ேதான் $சில. 2.10.68
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய"ப் புகா" என் பதிேய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ" $சில. 2.10.69
ஏசாச் சிறப்பின் இைச விளங்கு ெபருங்ெகாடி $சில. 2.10.70
மாசாத்து வாணிகன் மகைன ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 2.10.71
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊழ்விைன துரப்ப
$சில. 2.10.72
சூழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்னா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நக"ப் புகுந்து
இங்கு $சில. 2.10.73
என் கால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பக"தல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்பால் $சில. 2.10.74
ெகாைலக்களப் பட்ட ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.10.75

கண்ணகி என்பது என் ெபயேர என ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணங்ேக $சில.
2.10.76
கள்வைனக் ேகாறல் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) ேகால் அன்று $சில. 2.10.77
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாற்றம்-காண் என ஒள்இைழ $சில. 2.10.78
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) படராக்
ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.) ேவந்ேத $சில. 2.10.79
என் கால் ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைட அrேய
என $சில. 2.10.80
ேதெமாழி உைரத்தது ெசவ்ைவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி $சில. 2.10.81
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைடச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) முத்து உைட
அrேய $சில. 2.10.82
தருக எனத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன் ைவப்ப $சில. 2.10.83
கண்ணகி அணி மணிக் கால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) உைடப்ப $சில. 2.10.84
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வாய்முதல் ெதறித்தது மணிேய
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டு $சில. 2.10.85
* தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைடயன்
தள"ந்த_ெப.அ.(தள"ந்த_ெப.அ.) ெசங்ேகாலன் $சில. 2.10.86
ெபான் ெசய் ெகால்லன்-தன் ெசால் ேகட்ட $சில. 2.10.87
யேனா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
கள்வன் $சில. 2.10.88
மன்பைத
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதன்
புலம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $சில. 2.10.89
என் முதல் பிைழத்தது ெகடுக என் ஆயுள் என $சில. 2.10.90

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தனேன
:
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) $சில. 2.10.91
ேகாப்ெபருந்ேதவி குைலந்தனள் நடுங்கி $சில. 2.10.92
கணவைன இழந்ேதா"க்குக் காட்டுவது இல் என்று $சில. 2.10.93
இைண அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தனேள
:
மடெமாழி. $சில. 2.10.94
அல்லைவ ெசய்தா"க்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கூற்றம் ஆம் என்னும் $சில.
2.10.95
பல் அைவேயா" ெசால்லும் பழுது அன்ேற-ெபால்லா $சில. 2.10.96
வடுவிைனேய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வய
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேதவி $சில. 2.10.97
கடு விைனேயன் ெசய்வதூஉம் காண். $சில. 2.10.98
காவி உகு ந:ரும் ைகயில் தனிச் சிலம்பும் $சில. 2.10.99
ஆவி குடிேபான அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடிவும் பாவிேயன் $சில.
2.10.100
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
குழலும்-கண்டு அஞ்சி $சில. 2.10.101
கூடலான் கூடு ஆயினான். $சில. 2.10.102
ெமய்யில் ெபாடியும் விrத்த கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழலும் $சில. 2.10.103
ைகயில் தனிச் சிலம்பும் கண்ணரும்
:
ைவையக் ேகான் $சில. 2.10.104
கண்டளேவ ேதாற்றான் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrைக-தன் ெசால்
ெசவியில் $சில. 2.10.105
உண்டளேவ ேதாற்றான் உயி". $சில. 2.10.106
ேகாேவந்தன் ேதவி ெகாடுவிைன ஆட்டிேயன் $சில. 2.11.001

யாவும் ெதrய இயல்பிேனன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.11.002
முற்பகல் ெசய்தான் பிறன் ேகடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகடு $சில. 2.11.003
பிற்பகல் காண்குறூஉம் ெபற்றிய-காண் $சில. 2.11.004
வன்னி மரமும் மைடப்பளியும் சான்றாக $சில. 2.11.005
முன் நிறுத்திக் காட்டிய ெமாய் குழலாள் ெபான்னிக் $சில. 2.11.006
கைரயில் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆம் என்று $சில.
2.11.007
உைரெசய்த மாதெராடும் ேபாகாள் திைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.11.008
அழியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ேபாக
ஆங்கு உந்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.009
வr ஆ" அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) உைரசான்ற
$சில. 2.11.010
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கrகால் வளவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வஞ்சிக்
ேகான் $சில. 2.11.011
தன்ைனப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
புனலின் பின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.11.012
கல் நவில் ேதாளாேயா என்ன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.11.013
முன் நிறுத்திக் காட்ட அவைனத் தழ: இக்ெகாண்டு $சில. 2.11.014
ெபான் அம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபாலப் ேபாதந்தாள் மன்னி $சில. 2.11.015

மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) மலி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
வரு கலன்கள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.11.016
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) வரக் கல் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ந:த்தாள்
இைண ஆய $சில. 2.11.017
மாற்றாள் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) விழ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குழவியும்
கிணற்று $சில. 2.11.018
வழ்த்து_ஏவ.(வ
:
ழ்த்து_வி.)
:
ஏற்றுக்ெகாண்டு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கண்ணாள் ேவற்ெறாருவன் $சில. 2.11.019
ந:ள் ேநாக்கம் கண்டு நிைற மதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்ைதத் $சில. 2.11.020
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ" குரக்கு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆக என்று
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.021
ெகாழுநன் வரேவ குரக்கு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ந:த்த $சில. 2.11.022
பழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பூம்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விழுமிய $சில. 2.11.023
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என்பது ேபைதைமத்ேத என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.024
நுண் அறிவிேனா" ேநாக்கம் ேநாக்காேத எண் இேலன் $சில. 2.11.025
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அய"விடத்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ"
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெபற்றால் $சில. 2.11.026
ஒண்-ெதாடி ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ஓ" மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.027
ெகாழுநன் அவளுக்கு என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் $சில. 2.11.028
ெகழுமியவள் உைரப்பக் ேகட்ட விழுமத்தான் $சில. 2.11.029

சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கூரும் திருவிேலற்கு என்று
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.11.030
தந்ைதக்குத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உைரப்பக் ேகட்டாளாய் முந்தி ஓ" $சில.
2.11.031
ேகாடிக் கலிங்கம் உடுத்து குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கட்டி $சில. 2.11.032
ந:டித் தைலைய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சுமந்த $சில. 2.11.033
ஆடகப் பூம் பாைவ-அவள் ேபால்வா"
ந:டிய_ெப.எச்.(ந:டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.034
மட்டு ஆ" குழலா" பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதிப்
பிறந்ேதன் $சில. 2.11.035
பட்டாங்கு யானும் ஓ" பத்தினிேய ஆமாகில் $சில. 2.11.036
ஒட்ேடன் அரேசாடு ஒழிப்ேபன் மதுைரயும் என் $சில. 2.11.037
பட்டிைமயும் காண்குறுவாய் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என்னா விட்டு அகலா
$சில. 2.11.038
நான்மாடக் கூடல் மகளிரும் ைமந்தரும் $சில. 2.11.039
வானக் கடவுளரும் மாதவரும் ேகட்டீமின் $சில. 2.11.040
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அம" காதலன்-தன்ைனத் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.11.041
ேகாநக" சீ றிேனன் குற்றமிேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று $சில.
2.11.042
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ைகயால்
திருகி மதுைர $சில. 2.11.043
வலமுைற மும் முைற வாரா அலமந்து $சில. 2.11.044
மட்டு ஆ" மறுகின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முைலைய வட்டித்து $சில. 2.11.045
விட்டாள் எறிந்தாள் விளங்கு இைழயாள் $சில. 2.11.046

ந:ல_ெப.அ.(ந:லம்_ெப.) நிறத்துத் திr ெசக்க" வா" சைடப் $சில. 2.11.047
பால் புைர ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்றுப் பா"ப்பனக் ேகாலத்து $சில.
2.11.048
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எr அங்கி வானவன்-தான்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.11.049
மா பத்தினி நின்ைன மாணப் பிைழத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 2.11.050
பாய் எr இந்தப் பதிஊட்ட பண்ேட ஓ" $சில. 2.11.051
ஏவல் உைடேயனால் யா" பிைழப்பா" ஈங்கு என்ன $சில. 2.11.052
பா"ப்பா" அறேவா" பசு_ெப.(பசு_ெப.) பத்தினிப்
ெபண்டி"_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ"_பட".பன்.) $சில. 2.11.053
மூத்ேதா" குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) எனும் இவைரக் ைகவிட்டு $சில. 2.11.054
த:த் திறத்தா" பக்கேம ேச"க என்று காய்த்திய $சில. 2.11.055
ெபான்-ெதாடி ஏவ புைக அழல் மண்டிற்ேற $சில. 2.11.056
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதரான் கூடல் நக". $சில. 2.11.057
ெபாற்பு வழுதியும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பூைவயரும் மாளிைகயும் $சில.
2.11.058
வில் ெபாலியும் ேசைனயும் மா ேவழமும் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.11.059
த:த் தரு ெவங் கூடல் ெதய்வக் கடவுளரும் $சில. 2.11.060
மாத்துவத்தான் மைறந்தா" மற்று. $சில. 2.11.061
ஏவல் ெதய்வத்து எr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திறந்தது $சில. 2.12.001
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கைடமுகம் அைடத்தன
$சில. 2.12.002
அைரச" ெபருமான் அடு ேபா"ச் ெசழியன் $சில. 2.12.003
வைள ேகால் இழுக்கத்து உயி" ஆணி ெகாடுத்து ஆங்கு $சில. 2.12.004

இரு நில மடந்ைதக்குச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) காட்ட $சில. 2.12.005
புைர த:" கற்பின் ேதவி-தன்னுடன் $சில. 2.12.006
அைரசுக்கட்டிலில் துஞ்சியது
அறியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.007
ஆசான் ெபருங்கணி அறக்களத்து அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) $சில. 2.12.008
காவிதி மந்திரக்கணக்க"-தம்ெமாடு $சில. 2.12.009
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மாக்களும் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளிரும் $சில. 2.12.010
ஓவியச் சுற்றத்து உைர அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருப்ப $சில. 2.12.011
காேழா" வாதுவ" கடுந் ேத" ஊருந" $சில. 2.12.012
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) மயங்கின"
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.013
ேகாமகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெகாற்ற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
$சில. 2.12.014
த: முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு தாம் விைடெகாள்ள $சில. 2.12.015
நித்திலப் ைபம் பூண் நிலாத் திகழ் அவி" ஒளி $சில. 2.12.016
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி" மதியத்தன்ன ேமனியன் $சில. 2.12.017
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி" நித்திலம் பூெணாடு
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.018
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அறுைக நந்தி
என்று $சில. 2.12.019
இன்னைவ முடித்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறச் ெசன்னியன் $சில. 2.12.020
நுைர என விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கலிங்கம் $சில. 2.12.021

புலராது உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைடயினன்
மலரா $சில. 2.12.022
வட்டிைக விளம்ெபாr வன்னிைக சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $சில. 2.12.023
ெகாட்டேமாடு அைரத்துக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா"பினன் $சில.
2.12.024
ேதனும் பாலும் கட்டியும் ெபட்பச் $சில. 2.12.025
ேச"வன ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) புைக மைடயினன் $சில. 2.12.026
த:"த்தக் கைரயும் ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாட்டமும் $சில. 2.12.027
ஓத்தின் சாைலயும் ஒருங்குடன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.028
பின்பகல் ெபாழுதில் ேபணினன் ஊ"ேவான் $சில. 2.12.029
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அடி
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலினன் $சில. 2.12.030
விr குைட தண்ேட குண்டிைக காட்டம் $சில. 2.12.031
பிrயாத் தருப்ைப பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயினன் $சில. 2.12.032
நாவினும் மா"பினும் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நூலினன் $சில. 2.12.033
முத் த: வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) முைறைமயின் வழாஅ $சில. 2.12.034
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ேவள்விக்
கருவிேயாடு $சில. 2.12.035
ஆதிப் பூதத்து அதிபதிக் கடவுளும் $சில. 2.12.036

(ெவன்றி ெவங் கதி" புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியன் $சில. 2.12.037
குன்றா மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைன பூணினன் பூெணாடு $சில. 2.12.038
முடிமுதல் கலன்கள் பூண்டனன் முடிெயாடு $சில. 2.12.039
சண்பகம் கருவிைள_ெப.(கருவிைள_ெப.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கூதாளம்
$சில. 2.12.040
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் பூ ந:"ச் சாதிேயாடு இைனயைவ $சில. 2.12.041
கட்டும் கண்ணியும் ெதாடுத்த மாைலயும் $சில. 2.12.042
ஒட்டிய திரைணேயாடு ஒசிந்த பூவினன் $சில. 2.12.043
அங்குலி ைகெயறிந்து அஞ்சுமகன் விrத்த $சில. 2.12.044
குங்கும வருணம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா"பினன் $சில. 2.12.045
ெபாங்கு ஒளி அரத்தப் பூம் பட்டு உைடயினன் $சில. 2.12.046
முகிழ்த்த ைகச் $சில. 2.12.047
சாலி அயினி ெபான் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏந்தி $சில. 2.12.048
ஏலும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுைவ இயல்புளிக் ெகாண"ந்து $சில. 2.12.049
ெவம்ைமயின் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைடயினன் ெசம்ைமயின்) $சில. 2.12.050
பவளச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட" திகழ் ஒளி ேமனியன் $சில. 2.12.051
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவான்-தன்னின்
$சில. 2.12.052
முைரெசாடு ெவண்குைட கவr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சில. 2.12.053
உைரசால் அங்குசம் வடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வடிகயிறு $சில. 2.12.054

என இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.)
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயினன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.055
எண்-அரும் சிறப்பின் மன்னைர ஓட்டி $சில. 2.12.056
மண்ணகம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஓச்சி $சில. 2.12.057
ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கடிந்து
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.058
நடும் புகழ் வள"த்து_வி.எச்.(வள"_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நானிலம்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில.
2.12.059
உைரசால் சிறப்பின் ெநடிேயான் அன்ன $சில. 2.12.060
அைரச பூதத்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடவுளும்
$சில. 2.12.061
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிறப் பசும் ெபான்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியன் $சில.
2.12.062
மன்னிய சிறப்பின் மற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னவ" $சில. 2.12.063
அைரசு முடி ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூணினன் $சில.
2.12.064
வாணிக மரபின் ந:ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஓம்பி $சில. 2.12.065
நாஞ்சிலும் துலாமும் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைகயினன் $சில. 2.12.066
(உைரசால் ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைடயினன் $சில.
2.12.067

ெவட்சி தாைழ கள் கமழ் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $சில. 2.12.068
ேசடல் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) பூைள மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) $சில.
2.12.069
கூட முடித்த ெசன்னியன் ந:டு ஒளிப் $சில. 2.12.070
ெபான் என விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சில. 2.12.071
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புைனந்த மின் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
மா"பினன் $சில. 2.12.072
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயறும்
துவைரயும் உழுந்தும் $சில. 2.12.073
நள்ளியம் பலவும் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.074
ெகாள் எனக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைடயினன் புைடதரு $சில. 2.12.075
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) உைடக் களேன புள்_ெப.(புள்_ெப.) உைடக்
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $சில. 2.12.076
வாணிகப் பீடிைக ந:ள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காஞ்சி $சில. 2.12.077
பாணி ைகக்ெகாண்டு முற்பகல் ெபாழுதின் $சில. 2.12.078
உள் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணுேவாேன
அவேன $சில. 2.12.079
நாஞ்சில் அம் பைடயும் வாய்ந்து உைற துலா முன் $சில. 2.12.080
சூழ் ஒளித் தாலும் யாழும் ஏந்தி $சில. 2.12.081
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.12.082

மைலயவும் கடலவும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பலம் ெகாண"ந்து $சில.
2.12.083
விைலய ஆக ேவண்டுந"க்கு அளித்து ஆங்கு $சில. 2.12.084
உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உதவும் பழுது இல்
வாழ்க்ைகக் $சில. 2.12.085
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) என்ேபான் கிள" ஒளிச் ெசன்னியின் $சில. 2.12.086
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறயவன் வடிவின் ஓ"
$சில. 2.12.087
விளங்கு ஒளிப் பூத வியன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுளும் $சில.
2.12.088
(கருவிைள புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியன் அrெயாடு $சில. 2.12.089
ெவள்ளி புைனந்த பூணினன் ெதள் ஒளிக் $சில. 2.12.090
காழகம் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைடயினன்
காழ் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $சில. 2.12.091
சாந்து புல"ந்து_வி.எச்.(புல"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா"பினன்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.12.092
ேகாட்டினும் ெகாடியினும் ந:rனும் நிலத்தினும் $சில. 2.12.093
காட்டிய பூவின் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பித்ைதயன்
$சில. 2.12.094
கம்மிய" ெசய்விைனக் கலப்ைப ஏந்தி $சில. 2.12.095
ெசம்ைமயின் வரூஉம் சிறப்புப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.096

மண்ணுறு திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியன் $சில.
2.12.097
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிறக் காழகம்
ேச"ந்த_ெப.எச்.(ேச"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைடயினன் $சில. 2.12.098
ஆடற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவற்ேறாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.099
பாடற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல துைற
ேபாகி $சில. 2.12.100
கலி ெகழு கூடல் பலி ெபறு பூதத் $சில. 2.12.101
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) என்ேபான்-தானும்-ேதான்றி $சில. 2.12.102
ேகாமுைற பிைழத்த நாளில் இந் நக" $சில. 2.12.103
த: முைற உண்பது ஓ" திறன் உண்டு என்பது $சில. 2.12.104
ஆம் முைறயாக
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
ஆதலின் $சில. 2.12.105
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முைற ேபாவது இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
அன்ேறா என $சில. 2.12.106
ெகாங்ைக குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்ற நங்ைக
முன் $சில. 2.12.107
நால் பால் பூதமும் பால்பால் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 2.12.108
கூல மறுகும் ெகாடித் ேத" வதியும்
:
$சில. 2.12.109
பால் ேவறு ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் ேவறு
ெதருவும் $சில. 2.12.110
[உரக் குரங்கு உய"த்த ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிைல உரேவான்] $சில. 2.12.111

கா எrஊட்டிய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபால்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.12.112
அறேவா" மருங்கின் அழல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விடாது $சில. 2.12.113
மறேவா" ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) எr மண்ட $சில.
2.12.114
கறைவயும் கன்றும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr ேசரா $சில. 2.12.115
அறைவ ஆய" அகன் ெதரு
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட" ஒரு.)
$சில. 2.12.116
மற ெவங் களிறும் மடப் பிடி நிைரகளும் $சில. 2.12.117
விைர பrக் குதிைரயும் புறமதில் ெபய"ந்தன $சில. 2.12.118
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்து
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) $சில. 2.12.119
ைமத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணா" ைமந்த"-தம்முடன் $சில. 2.12.120
ெசப்பு வாய் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம்
ெபாதி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர $சில. 2.12.121
நறுமல" அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாறு இரு
முச்சித் $சில. 2.12.122
துறு மல"ப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்துகள் $சில. 2.12.123
குங்குமம் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைக
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $சில. 2.12.124
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) காழ் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பrந்தன
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.12.125
தூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசக்ைக துனிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) பாராக் $சில.
2.12.126

காமக் கள்ளாட்டு அடங்கின"
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.12.127
திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேதம் கமழ் குழலிய"
$சில. 2.12.128
குதைலச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்க் குறு நைடப் புதல்வெராடு $சில.
2.12.129
பஞ்சி ஆ" அமளியில் துஞ்சு துயில் எடுப்பி $சில. 2.12.130
வால் நைரக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மகளிெராடு ேபாத $சில. 2.12.131
வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஓம்பி மைனயறம் முட்டாப் $சில. 2.12.132
ெபரு மைனக் கிழத்திய" ெபரு மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.133
இலங்கு பூண் மா"பின் கணவைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.134
சிலம்பின் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேசயிைழ
நங்ைக $சில. 2.12.135
ெகாங்ைகப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெகாடிேதா அன்று என $சில. 2.12.136
ெபாங்கு எr வானவன் ெதாழுதன" ஏத்தின" $சில. 2.12.137
எண்-நான்கு இரட்டி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைல
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.12.138
பண் இயல் மடந்ைதய" பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு வதி
: $சில. 2.12.139
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) முழவம் தாழ்தரு த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சில. 2.12.140
பண்ணுக் கிைள பயிரும் பண் யாழ்ப் பாணிெயாடு $சில. 2.12.141
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மடந்ைதய" ஆடு அரங்கு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.12.142

எந் நாட்டாள்ெகால் யா" மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகால்ேலா $சில. 2.12.143
இந் நாட்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ" இைறவைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.12.144
ேதரா மன்னைனச் சிலம்பின்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சில. 2.12.145
ஊ" த: ஊட்டிய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என்ன $சில.
2.12.146
அந்தி விழவும் ஆரண ஓைதயும் $சில. 2.12.147
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த: ேவட்டலும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) பரவலும்.
$சில. 2.12.148
மைன விளக்குறுத்தலும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அய"தலும் $சில. 2.12.149
வழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசமும் மடிந்த மா நக" $சில. 2.12.150
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாெயாடு உளம்
கனன்று $சில. 2.12.151
ஊது உைலக் குருகின் உயி"த்தனள் உயி"த்து $சில. 2.12.152
மறுகிைட மறுகும் கவைலயில் கவலும் $சில. 2.12.153
இயங்கலும் இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயங்கலும் மயங்கும் $சில. 2.12.154
ஆ" அஞ" உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வரபத்தினிமுன்
:
$சில. 2.12.155
ெகாந்து அழல் ெவம்ைமக் கூ" எr ெபாறாஅள் $சில. 2.12.156
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினள் மதுராபதி-என்.
$சில. 2.12.157
மாமகளும் நாமகளும் மா மயிடன் ெசற்று உகந்த $சில. 2.12.158

ேகாமகளும் தாம் பைடத்த ெகாற்றத்தாள் நாம $சில. 2.12.159
முதிரா முைல_ெப.(முைல_ெப.) குைறத்தாள் முன்னேர
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.) $சில. 2.12.160
மதுராபதி என்னும் மாது. $சில. 2.12.161
சைடயும் பிைறயும் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $சில. 2.13.001
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண் கண் தவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தி
$சில. 2.13.002
கைட எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவளச்ெசவ் வாய்த்தி
$சில. 2.13.003
இைட நிலா விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நித்தில
நைகத்தி $சில. 2.13.004
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
இருண்ட ந:லம்_ெப.(ந:லம்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.13.005
வல மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியள் $சில.
2.13.006
இடக் ைக ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஏந்தினும் $சில. 2.13.007
வலக் ைக அம் சுட"க் ெகாடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பிடித்ேதாள் $சில. 2.13.008
வலக் கால் புைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கட்டினும் இடக் கால் $சில. 2.13.009
தனிச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்றும் தைகைமயள் பனித் துைறக் $சில.
2.13.010
ெகாற்ைகக் ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.) குமrத்
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) $சில. 2.13.011

ெபான்ேகாட்டு வரம்பன் ெபாதியில் ெபாருப்பன் $சில. 2.13.012
குல முதல் கிழத்தி ஆதலின் அலமந்து $சில. 2.13.013
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) குைறத்த திரு மா பத்தினி
$சில. 2.13.014
அலமரு திருமுகத்து ஆய் இைழ நங்ைக-தன் $சில. 2.13.015
முன்னிைல ஈயாள் பின்னிைலத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.016
ேகட்டிசின்_ஏவ.(ேகள்_வி.+இசின்_முன்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நங்ைக என் குைற என
$சில. 2.13.017
வாட்டிய திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வலவயின் ேகாட்டி $சில. 2.13.018
யாைர ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என் பின் வருேவாய் என்னுைட $சில. 2.13.019
ஆ" அஞ" எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) அறிதிேயா என $சில. 2.13.020
ஆ" அஞ" எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) அறிந்ேதன் அணி-இழாஅய் $சில. 2.13.021
மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கூடல் மதுராபதி என்ேபன் $சில. 2.13.022
கட்டுைர ஆட்டிேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவற்குப் $சில. 2.13.023
பட்ட கவற்சிேயன் ைபந்ெதாடி ேகட்டி $சில. 2.13.024
ெபருந்தைகப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகளாய் என்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $சில. 2.13.025
வருந்திப் புலம்புறு ேநாய். $சில. 2.13.026
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ேகட்டி எம் ேகாமகற்கு $சில. 2.13.027
ஊழ்விைன வந்தக்கைட $சில. 2.13.028
மாதராய் ஈது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகள் உன் கணவற்குத் $சில. 2.13.029

த:துற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன. காதின் $சில.
2.13.030
மைற நா_ெப.(நா_ெப.) ஓைச அல்லது யாவதும் $சில. 2.13.031
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஓைச ேகட்டதும் இலேன $சில. 2.13.032
அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சா
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) அல்லது $சில. 2.13.033
குடி பழி தூற்றும் ேகாலனும் அல்லன் $சில. 2.13.034
இன்னும் ேகட்டி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மடந்ைதய"
$சில. 2.13.035
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகழு ேநாக்கின் மத முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திறப்புண்டு
$சில. 2.13.036
இடங்கழி ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) இளைம
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $சில. 2.13.037
கல்விப் பாகன் ைகயகப்படாஅது $சில. 2.13.038
ஒல்கா_எதி".ம.ெப.எச்.(ஒல்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.13.039
ஒழுக்ெகாடு புண"ந்த_ெப.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விழுக் குடிப் பிறந்ேதா"க்கு $சில. 2.13.040
இழுக்கம் தாராது. இதுவும் ேகட்டி $சில. 2.13.041
உதவா வாழ்க்ைகக் கீ ரந்ைத மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.13.042
புதவக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) புைடத்தனன் ஒருநாள் $சில. 2.13.043
அைரச ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அல்லது யாவதும் $சில. 2.13.044
புைர த:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இல் என ெமாழிந்து $சில. 2.13.045

மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) இருத்திச் ெசன்ற:" அவ்வழி $சில. 2.13.046
இன்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) காவாேதா என
$சில. 2.13.047
ெசவிச் சூட்டு ஆணியின் புைக அழல் ெபாத்தி $சில. 2.13.048
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) சுடுதலின் அஞ்சி நடுக்குற்று $சில. 2.13.049
வச்சிரத் தடக் ைக அமர" ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சில. 2.13.050
உச்சிப் ெபான் முடி ஒளி வைள
உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக $சில. 2.13.051
குைறத்த ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) குைறயாக் ெகாற்றத்து $சில.
2.13.052
இைறக் குடிப் பிறந்ேதா"க்கு இழுக்கம் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $சில.
2.13.053
இன்னும் ேகட்டி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) வாய்
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $சில. 2.13.054
ெபருஞ்ேசாறு பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைக $சில. 2.13.055
திரு நிைலெபற்ற ெபருநாள்-இருக்ைக $சில. 2.13.056
அறன் அறி ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) மற ெநறி
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சில. 2.13.057
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) நிைற புக்ேகான் கறைவ முைற
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட".ஒரு.) $சில. 2.13.058
பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பழனப் புகா" நக" ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில.
2.13.059
தாங்கா விைளயுள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு-அதனுள் $சில. 2.13.060
வலைவப் பா"ப்பான் பராசரன் என்ேபான் $சில. 2.13.061

குலவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) ெகாைடத்
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
2.13.062
வண் தமிழ் மைறேயாற்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைற
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.13.063
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேசரலன் காண்கு என $சில. 2.13.064
காடும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாகி $சில. 2.13.065
ந:டு நிைல மலயம் பிற்படச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.13.066
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புr ெகாள்ைக இருபிறப்பாள" $சில. 2.13.067
முத்த:ச் ெசல்வத்து நான்மைற
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.068
ஐம் ெபரு ேவள்வியும் ெசய் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஓம்பும் $சில. 2.13.069
அறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) ெபறு முைற
வகுக்க $சில. 2.13.070
நா_ெப.(நா_ெப.) வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணா" ஓட்டி $சில. 2.13.071
பா"ப்பன_ெப.அ.(பா"ப்பனன்_ெப.) வாைக
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்புற $சில. 2.13.072
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதிப் ெபய"ேவான் $சில. 2.13.073
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெதன்னன் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மைறயவ" $சில. 2.13.074
தங்கால் என்பது ஊேர அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ"ப் $சில. 2.13.075

பாசிைல ெபாதுளிய ேபாதி மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) $சில. 2.13.076
தண்ேட குண்டிைக ெவண்குைட காட்டம் $சில. 2.13.077
பண்டச் சிறு ெபாதி பாதக் காப்ெபாடு $சில. 2.13.078
கைளந்தனன் இருப்ேபான் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெவண்குைட $சில. 2.13.079
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முதி" ெகாற்றத்து
விறேலான் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.13.080
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்த
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.13.081
விட"ச் சிைல ெபாறித்த விறேலான்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.13.082
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாருைநப் ெபாைறயன்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 2.13.083
மாந்தரஞ்ேசரல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 2.13.084
குழலும் குடுமியும் மழைலச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $சில. 2.13.085
தள" நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) தம" முதல்
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.086
விைளயாடு சிறாஅ" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சூழ்தர $சில. 2.13.087
குண்டப் பா"ப்பீ" என்ேனாடு ஓதி என் $சில. 2.13.088
பண்டச் சிறு ெபாதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாமின் என $சில. 2.13.089
சீ"த்தகு சிறப்பின் வா"த்திகன் புதல்வன்_ெப.) $சில. 2.13.090
ஆல் அம" ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெபய"
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள"ந்ேதான் $சில.
2.13.091

பால் நாறு ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்ப் படிேயா" முன்ன" $சில. 2.13.092
தள" நா_ெப.(நா_ெப.) ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
மைறவிளி வழா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 2.13.093
உளம் மலி உவைகேயாடு
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓத $சில. 2.13.094
தக்கிணன்-தன்ைன மிக்ேகான் வியந்து $சில. 2.13.095
முத்தப் பூணூல் அத்தகு புைன கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $சில. 2.13.096
கடகம் ேதாட்ெடாடு ைகயுைற ஈத்து $சில. 2.13.097
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதிப் ெபய"ந்தனனாக நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலன்
$சில. 2.13.098
புைனபவும் பூண்பவும் ெபாறாஅராகி $சில. 2.13.099
வா"த்திகன்-தன்ைனக் காத்தன" ஓம்பி $சில. 2.13.100
ேகாத்ெதாழில் இைளயவ" ேகாமுைற அன்றி $சில. 2.13.101
படுெபாருள் ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பா"ப்பான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) என $சில. 2.13.102
இடு சிைறக் ேகாட்டத்து இட்டனராக $சில. 2.13.103
வா"த்திகன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) கா"த்திைக_ெப.(கா"த்திைக_ெப.)
என்ேபாள் $சில. 2.13.104
அலந்தனள் ஏங்கி அழுதனள்
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $சில. 2.13.105
புலந்தனள் புரண்டனள் ெபாங்கினள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) கண்டு
$சில. 2.13.106
ைம அறு சிறப்பின் ஐைய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சில. 2.13.107
ெசய்விைனக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) திறவாது ஆகலின் $சில. 2.13.108

திறவாது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைலக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) $சில. 2.13.109
மற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.110
ெகாடுங்ேகால் உண்டுெகால் ெகாற்றைவக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.13.111
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) யாவதும் அறிந்த:மின் என $சில. 2.13.112
ஏவல் இைளயவ" காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.113
வா"த்திகற் ெகாண"ந்த வாய்ெமாழி உைரப்ப $சில. 2.13.114
ந:"த்து அன்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என ெநடுெமாழி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.115
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்களின் முைற நிைல
திrந்த என் $சில. 2.13.116
இைற முைற பிைழத்தது ெபாறுத்தல் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என $சில. 2.13.117
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கழனித் தங்கால்-தன்னுடன் $சில.
2.13.118
மடங்கா விைளயுள் வயலூ"
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.119
கா"த்திைக_ெப.(கா"த்திைக_ெப.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) வா"த்திகன்
முன்ன" $சில. 2.13.120
இரு நில மடந்ைதக்குத் திரு மா"பு_ெப.(மா"பு_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) $சில. 2.13.121
தணியா ேவட்ைகயும் சிறிது தணித்தனேன $சில. 2.13.122

நிைல ெகழு கூடல் ந:ள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மறுகின் $சில. 2.13.123
மைல புைர மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எங்கணும் ேகட்ப $சில. 2.13.124
கைல அம" ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) திறந்தது $சில.
2.13.125
சிைறப்படு ேகாட்டம் சீமின் யாவதும் $சில. 2.13.126
கைறப்படு மாக்கள் கைற வடு_ெப.(வ
:
டு_ெப.)
:
ெசய்ம்மின் $சில. 2.13.127
இடு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) படுெபாருள்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 2.13.128
உற்றவ"க்கு உறுதி ெபற்றவ"க்கு ஆம் என $சில. 2.13.129
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எருத்தத்து அணி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.130
ேகான்முைற அைறந்த ெகாற்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 2.13.131
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முைற பிைழத்த தகுதியும் ேகள்
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $சில. 2.13.132
ஆடித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேப" இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பக்கத்து $சில.
2.13.133
அழல் ேச" குட்டத்து அட்டமி ஞான்று $சில. 2.13.134
ெவள்ளி வாரத்து ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.13.135
உைரசால் மதுைரேயாடு அைரசு ேகடுறும் எனும் $சில. 2.13.136
உைரயும் உண்ேட நிைர ெதாடிேயாேய $சில. 2.13.137
கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிங்க
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு $சில. 2.13.138
வடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக் ைக வசுவும் குமரனும் $சில. 2.13.139

த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பழனச் சிங்கபுரத்தினும் $சில.
2.13.140
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) எழு கானக் கபிலபுரத்தினும் $சில. 2.13.141
அைரசு ஆள் ெசல்வத்து நிைர தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.)
$சில. 2.13.142
வயாத்
:
திருவின் விழுக் குடிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.13.143
தாய ேவந்த"-தம்முள் பைகயுற $சில. 2.13.144
இரு-முக் காவதத்து இைடநிலத்து யாங்கணும் $சில. 2.13.145
ெசரு ெவல் ெவன்றியின் ெசல்ேவா" இன்ைமயின் $சில. 2.13.146
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைகயின்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலன் சுமந்து $சில. 2.13.147
கரந்து உைற மாக்களின் காதலி-தன்ெனாடு $சில. 2.13.148
சிங்கா வண் புகழ்ச் சிங்கபுரத்தின் ஓ" $சில. 2.13.149
அங்காடிப் பட்டு அருங்கலன்
பகரும்_ெப.எச்.(பக"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.13.150
சங்கமன் என்னும் வாணிகன்-தன்ைன $சில. 2.13.151
முந்ைதப் பிறப்பில் ைபந்ெதாடி கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $சில. 2.13.152
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்தற்குக் ேகாத்ெதாழில் ெசய்ேவான் $சில.
2.13.153
பரதன் என்னும் ெபயரன்_குறி.வி.மு.(ெபய"_ெப._அன்_பட".ஒரு.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) $சில. 2.13.154
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவறுப்பினன் ஆதலின் $சில. 2.13.155
ஒற்றன் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) எனப் பற்றினன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.156

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னற்குக் காட்டிக்
ெகால்வுழி $சில. 2.13.157
ெகாைலக்களப் பட்ட சங்கமன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.13.158
நிைலக்களம் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட".ஒரு.) ந:லி
என்ேபாள் $சில. 2.13.159
அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) முைறேயா பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) முைறேயா $சில.
2.13.160
ஊr" முைறேயா ேசrயீ" முைறேயா என $சில. 2.13.161
மன்றினும் மறுகினும்
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட".பன்.) பூசலிட்டு $சில.
2.13.162
எழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இரட்டி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெசன்றபின் $சில.
2.13.163
ெதாழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) எனத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.164
மைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏறி ஓ" மால் விசும்பு ஏணியில் $சில. 2.13.165
ெகாைலத் தைலமகைனக் கூடுபு நின்ேறாள் $சில. 2.13.166
எம் உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ெசய்ேதா" யாவதும் $சில. 2.13.167
தம் உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) இற்று
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற $சில. 2.13.168
விழுேவாள் இட்ட வழு இல் சாபம் $சில. 2.13.169
பட்டனி" ஆதலின் கட்டுைர ேகள் ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) $சில. 2.13.170
உம்ைம விைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருத்தகாைல $சில. 2.13.171
ெசம்ைமயிேலா"க்குச் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உதவாது $சில. 2.13.172

வா" ஒலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மணமகன்
தன்ைன $சில. 2.13.173
ஈ"-ஏழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அகத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.174
வாேனா"-தங்கள் வடிவின் அல்லைத $சில. 2.13.175
ஈேனா" வடிவில் காண்டல் இல் என $சில. 2.13.176
மதுைர மா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) மா பத்தினிமூக்கு $சில. 2.13.177
விதி முைற ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழல்வடு
:
ெகாண்டபின் $சில. 2.13.178
கருத்து உறு கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) கண்டபின் அல்லது $சில. 2.13.179
இருத்தலும் இல்ேலன் நிற்றலும் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட".ஒரு.)
என $சில. 2.13.180
ெகாற்றைவ வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தக"த்து
$சில. 2.13.181
கீ ழ்த் திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கணவெனாடு புகுந்ேதன் $சில. 2.13.182
ேமல் திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வறிேயன் ெபய"கு என $சில. 2.13.183
இரவும் பகலும் மயங்கினள் ைகயற்று. $சில. 2.13.184
உரவு ந:" ைவைய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.13.185
அவல என்னாள் அவலித்து இழிதலின் $சில. 2.13.186
மிைசய என்னாள் மிைச ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறலின் $சில. 2.13.187
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வயிறு கிழித்து மைல ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.13.188

அவுணைரக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட" இைல
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சில. 2.13.189
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அடி
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி $சில. 2.13.190
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்ைகப் ெபாங்க"க் கீ ழ் ஓ"
$சில. 2.13.191
த:த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஆட்டிேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்று ஏங்கி. $சில. 2.13.192
எழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இரட்டி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சில. 2.13.193
ெதாழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) எனத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) 195 $சில. 2.13.194
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு நங்ைக ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய"
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.195
வாடா மா மல" மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 2.13.196
அமர"க்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தம"
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 2.13.197
ேகாநக" பிைழத்த ேகாவலன்-தன்ெனாடு $சில. 2.13.198
வான ஊ"தி ஏறினள்-மாேதா $சில. 2.13.199
கான் அம" புr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கண்ணகி-தான்-என். $சில. 2.13.200
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதாழாஅள் ெகாழுநன் ெதாழுவாைளத் $சில.
2.13.201
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதாழும் தைகைம திண்ணிதால்-ெதய்வம் ஆய்
$சில. 2.13.202

மண்ணக மாத"க்கு அணி ஆய கண்ணகி $சில. 2.13.203
விண்ணக மாத"க்கு விருந்து. $சில. 2.13.204
முடி ெகழு ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) மூவருள்ளும் $சில. 2.13.205
பைட விளங்கு தடக் ைகப் பாண்டிய" குலத்ேதா" $சில. 2.13.206
அறனும் மறனும் ஆற்றலும் அவ"-தம் $சில. 2.13.207
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூ"ப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேமம்படுதலும் $சில.
2.13.208
விழவு மலி சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) வரவும் $சில. 2.13.209
ஒடியா இன்பத்து அவருைட நாட்டுக் $சில. 2.13.210
குடியும் கூழின் ெபருக்கமும் அவ"-தம் $சில. 2.13.211
ைவையப் ேபrயாறு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரந்து ஊட்டலும் $சில. 2.13.212
ெபாய்யா வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) புதுப்
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாழிதலும் $சில. 2.13.213
ஆரபடி சாத்துவதி என்று இரு விருத்தியும் $சில. 2.13.214
ேநரத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வrயும்
குரைவயும் $சில. 2.13.215
வட ஆrய"_ெப.(ஆrய"_ெப.) பைட
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 2.13.216
ெதன் தமிழ் நாடு ஒருங்கு காண $சில. 2.13.217
புைர த:" கற்பின் ேதவி-தன்னுடன் $சில. 2.13.218
ெநடுஞ்ெசழியேனாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrசா $சில. 2.13.219
ேநாக்கிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 2.13.220
மதுைரக் காண்டம் முற்றிற்று. $சில. 2.13.221

குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) ஓப்பியும் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடிந்தும் $சில. 3.01.001
குன்றத்துச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகி $சில.
3.01.002
அருவி ஆடியும் சுைன குைடந்தும் $சில. 3.01.003
அலவுற்று வருேவம் முன் $சில. 3.01.004
மைல ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நிழலின் $சில.
3.01.005
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ேபால்வ": மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நடுங்க $சில. 3.01.006
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ற:" $சில. 3.01.007
யாவிேரா என $சில. 3.01.008
முனியாேத $சில. 3.01.009
மண மதுைரேயாடு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ேகடுற $சில. 3.01.010
வல் விைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்தகாைல
$சில. 3.01.011
கணவைன அங்கு இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்த
$சில. 3.01.012
கடு விைனேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள். $சில. 3.01.013
என்றலும் இைறஞ்சி அஞ்சி $சில. 3.01.014
இைண வைளக் ைக எதி" கூப்பி $சில. 3.01.015
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயுள் வானவரும்
$சில. 3.01.016
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாr_ெப.(மாr.) மல"
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.017
குன்றவரும் கண்டு நிற்ப $சில. 3.01.018

ெகாழுநெனாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினா" $சில. 3.01.019
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) ேபாலும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலக்கு ஓ" $சில. 3.01.020
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) இல்ைல ஆதலின்
$சில. 3.01.021
சிறுகுடியீேர சிறுகுடியீேர $சில. 3.01.022
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெகாள்ளுமின் சிறுகுடியீேர $சில. 3.01.023
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள" அருவிப் பறம்பின் தாழ்வைர $சில. 3.01.024
நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சிைன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிழல்கீ ழ் ஓ" $சில. 3.01.025
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெகாள்ளுமின் சிறுகுடியீேர $சில. 3.01.026
ெதாண்டகம் ெதாடுமின் சிறுபைற ெதாடுமின் $சில. 3.01.027
ேகாடு வாய் ைவம்மின் ெகாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயக்குமின் $சில. 3.01.028
குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) பாடுமின் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக எடுமின்
$சில. 3.01.029
பூப் பலி ெசய்ம்மின் காப்புக்கைட நிறுமின் $சில. 3.01.030
பரவலும் பரவுமின் விரவு மல" தூவுமின் $சில. 3.01.031
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகக்கு $சில. 3.01.032
ெபரு மைல துஞ்சாது_எதி".ம.வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரக்க எனேவ. $சில. 3.01.033
ஆங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) காணாய் அணி-இழாய் ஈங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) காண் $சில. 3.01.034
அஞ்சனப் பூழி அr தாரத்து இன் இடியல் $சில. 3.01.035

சிந்துரச் சுண்ணம் ெசறியத் தூய் ேதம்
கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.036
இந்திரவில்லின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழும்_ஒ.குறி.(இழும்_ஒ.குறி.) என்று $சில. 3.01.037
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு இழியும் மைல அருவி
ஆடுதுேம. $சில. 3.01.038
ஆடுதுேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆடுதுேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சில.
3.01.039
அஞ்சல் ஓம்பு என்று நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு நல்காதான் $சில. 3.01.040
மஞ்சு சூழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல அருவி ஆடுதுேம. $சில. 3.01.041
பிஎற்று ஒன்றும் காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.)
புலத்தல் அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) மைலக் $சில. 3.01.042
கல் த:ண்டி_வி.எச்.(த:ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$சில. 3.01.043
கல் த:ண்டி_வி.எச்.(த:ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மற்ைறயா" $சில. 3.01.044
உற்று ஆடின் ேநாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநஞ்சு-அன்ேற. $சில. 3.01.045
என் ஒன்றும் காேணாம் புலத்தல் அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) மைலப்
$சில. 3.01.046
ெபான் ஆடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $சில. 3.01.047
ெபான் ஆடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மற்ைறயா" $சில. 3.01.048
முன் ஆடின் ேநாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநஞ்சு-அன்ேற. $சில. 3.01.049

யாது ஒன்றும் காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) புலத்தல்
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) மைலப் $சில. 3.01.050
ேபாது ஆடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $சில. 3.01.051
ேபாது ஆடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதுப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மற்ைறயா" $சில. 3.01.052
மீ து ஆடின் ேநாம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநஞ்சு-அன்ேற. $சில. 3.01.053
உைர இனி மாதராய் உண் கண் சிவப்ப $சில. 3.01.054
புைர த:" புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குைடந்து ஆடின் ேநாம்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.055
உரவுந:" மா ெகான்ற ேவல்-ஏந்தி $சில. 3.01.056
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) ெதாடுத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பாடுகம்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சில. 3.01.057
சீ" ெகழு ெசந்திலும் ெசங்ேகாடும் ெவண்குன்றும் $சில. 3.01.058
ஏரகமும் ந:ங்கா_எதி".ம.வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைறவன் ைக ேவல்-அன்ேற $சில. 3.01.059
பா" இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபௗவத்தினுள் புக்கு பண்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 3.01.060
சூ" மா தடிந்த சுட" இைலய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.061
அணி முகங்கள் ஓ" ஆறும் ஈ"-ஆறு ைகயும் $சில. 3.01.062
இைண இன்றித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடயான்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்-அன்ேற $சில. 3.01.063
பிணிமுகம் ேமற்ெகாண்டு அவுண"_ெப.(அவுண"_ெப.) பீடு_ெப.(பீடு_ெப.)
அழியும்வண்ணம் $சில. 3.01.064

மணி_ெப.(மணி_ெப.) விசும்பின் ேகான்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாறு அட்ட
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.065
சரவணப் பூம் பள்ளியைறத் தாய்மா" அறுவ" $சில. 3.01.066
திரு முைலப் பால் உண்டான் திருக் ைக ேவல்-அன்ேற $சில. 3.01.067
வரு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேகால் அவுணன் மா"பம்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.068
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெபய"க் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெகான்ற
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.069
இைற வைள நல்லாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) நைக ஆகின்ேற
$சில. 3.01.070
கறி வள" தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிலம்பன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த:"க்க
$சில. 3.01.071
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆள்_பட".ஒரு.) மற்று
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அல" கடம்பன் என்ேற $சில. 3.01.072
ெவறியாடல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்றாள் $சில. 3.01.073
ஆய் வைள நல்லாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) நைக ஆகின்ேற $சில.
3.01.074
மா மைல ெவற்பன் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த:"க்க வரும்
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $சில. 3.01.075
வரும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
மடவன் அவனின் $சில. 3.01.076

குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெபய"க் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெகான்றான் மடவன்.
$சில. 3.01.077
ெசறி வைளக் ைக நல்லாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) நைக ஆகின்ேற
$சில. 3.01.078
ெவறி கமழ் ெவற்பன் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த:"க்க வரும்
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $சில. 3.01.079
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) மடவன் அவனினும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மடவன் $சில. 3.01.080
ஆல் அம" ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) வரும் ஆயின். $சில.
3.01.081
ேந" இைழ நல்லாய் நைக ஆம்-மைல
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட".ஒரு.) $சில. 3.01.082
மா"பு_ெப.(மா"பு_ெப.) தரு ெவந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த:"க்க வரும்
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) $சில. 3.01.083
த:"க்க வரும் ேவலன்-தன்னினும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மடவன் $சில.
3.01.084
கா"க் கடப்பந் தா"_ெப.(தா"_ெப.) எம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வரும் ஆயின்.
$சில. 3.01.085
ேவலனா" வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவறியாடும் ெவங்
களத்து $சில. 3.01.086
ந:லப் பறைவேமல் ேந"-இைழ-தன்ேனாடும் $சில. 3.01.087
ஆல் அம" ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) வரும்
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.088
மால் வைர ெவற்பன் மண அணி ேவண்டுதுேம. $சில. 3.01.089
கயிைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல இைற மகைன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சில. 3.01.090

மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் மடவ"ல்_ெப.(மடவ"ல்_ெப.) மைலய"-தம்
மகளா" $சில. 3.01.091
ெசயைலய மல" புைர திருவடி ெதாழுேதம் $சில. 3.01.092
அயல்-மணம் ஒழி அருள் அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) எனேவ. $சில. 3.01.093
குல மைல உைறதரு குறவ"-தம் மகளா" $சில. 3.01.094
நிைல உய" கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைண
அடி ெதாழுேதம் $சில. 3.01.095
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) அறி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) படுகுவ" எனேவ. $சில. 3.01.096
குறமகள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) எம் குலமகள்
அவெளாடும் $சில. 3.01.097
அறுமுக ஒருவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி இைண ெதாழுேதம் $சில.
3.01.098
துைறமிைச நினது இரு திருவடி ெதாடுந" $சில. 3.01.099
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) எனேவ. $சில. 3.01.100
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.) ேகட்டருளி $சில. 3.01.101
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் கண்ணி மைலநாடன் ேபாவான் முன் $சில.
3.01.102
ெசன்ேறன் அவன்-தன் திருவடி ைகெதாழுது $சில. 3.01.103
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) உைரத்தது ேகள்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$சில. 3.01.104

கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உடம்பிடி ஏந்தி $சில. 3.01.105
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெபாருட்டால் வருவது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ" $சில. 3.01.106
அறுமுகம் இல்ைல அணி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இல்ைல $சில. 3.01.107
குறமகள் இல்ைல ெசறி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இல்ைல $சில. 3.01.108
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண் ெதய்வமாக ேநரா"_ெப.(ேநரா"_ெப.) $சில. 3.01.109
மடவ" மன்ற இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறுகுடிேயாேர. $சில. 3.01.110
என்று ஈங்கு $சில. 3.01.111
அல" பாடு ெபற்றைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரப்பக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.112
புல" வாடு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) புறங்ெகாடுத்துப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.01.113
மல" தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவற்பன் வைரவானும் ேபாலும் $சில. 3.01.114
முைலயினால் மா மதுைர ேகாள் இைழத்தாள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சில.
3.01.115
தைலவைன வாேனா" தமராரும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.01.116
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழு பத்தினிக்குக் காட்டிக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.01.117
நிைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பாடுதும் யாம். $சில. 3.01.118
பாடுகம் வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பாடுகம் $சில. 3.01.119
பாடுகம் வா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பாடுகம் $சில. 3.01.120

ேகாமுைற ந:ங்கக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடக் கூடைலத் $சில. 3.01.121
த: முைற ெசய்தாைள ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பாடுகம் $சில. 3.01.122
த: முைற ெசய்தாைள ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பாடுங்கால் $சில. 3.01.123
மா மைல ெவற்பன் மண அணி ேவண்டுதுேம. $சில. 3.01.124
பாடு உற்று $சில. 3.01.125
பத்தினிப் ெபண்டி"_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ"_பட".பன்.) பரவித் ெதாழுவாள் ஓ"
$சில. 3.01.126
ைபத்தரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ைபம் புனத்து
உள்ளாேள $சில. 3.01.127
ைபத்தரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கணவைன வாேனா"கள் $சில. 3.01.128
உய்த்துக் ெகாடுத்தும் உைரேயா ஒழியாேர. $சில. 3.01.129
வானக வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அமர"
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.01.130
கான நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேவங்ைகக் கீ ழாள் ஓ" காrமூைகேய $சில. 3.01.131
கான நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேவங்ைகக் கீ ழாள் கணவெனாடும் $சில. 3.01.132
வானக வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) மறுதரேவா இல்லாேள. $சில. 3.01.133
மறுதரவு இல்லாைள ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
3.01.134
ெபறுகதில் அம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ" ெபற்றி $சில. 3.01.135
ெபற்றி உைடயேத ெபற்றி உைடயேத $சில. 3.01.136

ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.)
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) காணப் $சில. 3.01.137
ெபற்றி உைடயது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊ". $சில. 3.01.138
என்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சில. 3.01.139
ெகாண்டுநிைல பாடி ஆடும் குரைவையக் $சில. 3.01.140
கண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ைகவந்தா" ஆனாது
$சில. 3.01.141
உண்டு மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனா ைவகலும்
வாழிய"_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய"_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 3.01.142
வில் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமயத்ெதாடு $சில.
3.01.143
ெகால்லி ஆண்ட குடவ" ேகாேவ $சில. 3.01.144
மாந:" ேவலிக் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இமயத்து $சில. 3.02.001
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைல வில் பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.002
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ேதான்றல் வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சில. 3.02.003
விளங்கு இலவந்தி ெவள்ளி மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
3.02.004
இளங்ேகாேவண்மாளுடன் இருந்தருளி $சில. 3.02.005
துஞ்சா முழவின் அருவி
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.02.006
மஞ்சு சூழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) என $சில. 3.02.007

ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஆயெமாடு
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு ஈண்டி $சில. 3.02.008
வஞ்சி முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) ந:ங்கிச் ெசல்ேவான் $சில. 3.02.009
வள மல"ப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
மகளிெராடு $சில. 3.02.010
விைளயாட்டு விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வானவன் $சில. 3.02.011
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காவும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) யாற்றுப் பரப்பும் $சில. 3.02.012
இலங்கு ந:"த் துருத்தியும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மரக் காவும் $சில. 3.02.013
அரங்கும் பள்ளியும் ஒருங்குடன்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.014
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூற்று நாற்பது ேயாசைன
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.015
ெபரு மால் களிற்றுப் ெபய"ேவான் ேபான்று $சில. 3.02.016
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) தூங்கு இண"க்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $சில. 3.02.017
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
காழ் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $சில. 3.02.018
உதி" பூம் பரப்பின் ஒழுகு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒளித்து $சில. 3.02.019
மதுகரம் ஞ`மிெறாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.02.020
ெநடிேயான் மா"பில்_ெப.(மா"பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
ேபான்று $சில. 3.02.021
ெபரு மைல விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபrயாற்று அைடகைர $சில. 3.02.022

இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க"_ெப.(எக்க"_ெப.)
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு இருப்ப $சில.
3.02.023
குன்றக் குரைவெயாடு ெகாடிச்சிய" பாடலும் $சில. 3.02.024
ெவன்றிச் ெசவ்ேவள் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) பாணியும் $சில. 3.02.025
திைனக் குறு வள்ைளயும் புனத்து எழு விளியும் $சில. 3.02.026
நறவுக் கண் உைடத்த_ெப.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறவ"_ெப.(குறவ"_ெப.) ஓைதயும் $சில. 3.02.027
பைற இைச அருவிப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழும் ஓைதயும் $சில. 3.02.028
புலிெயாடு ெபாரூஉம் புக"முக ஓைதயும் $சில. 3.02.029
கலி ெகழு மீ மிைசச் ேசேணான் ஓைதயும் $சில. 3.02.030
பயம்பில் வழ்
: யாைனப் பாக" ஓைதயும் $சில. 3.02.031
இயங்கு பைட அரவேமாடு யாங்கணும் ஒலிப்ப $சில. 3.02.032
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) கைட
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருங்கலம் சுமந்து $சில.
3.02.033
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைலமயங்கிய வஞ்சி முற்றத்து $சில. 3.02.034
இைறமகன் ெசவ்வி யாங்கணும்
ெபறாது_எதி".ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.035
திைற_ெப.(திைற_ெப.) சுமந்து
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதவ்வ" ேபால $சில. 3.02.036
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடும் அகிலின்
குப்ைபயும் $சில. 3.02.037
மான் மயி"க் கவrயும் மதுவின் குடங்களும் $சில. 3.02.038
சந்தனக் குைறயும் சிந்துரக் கட்டியும் $சில. 3.02.039

அஞ்சனத் திரளும் அணி அrதாரமும் $சில. 3.02.040
ஏல வல்லியும் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கறி வல்லியும் $சில. 3.02.041
கூைவ நூறும் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடிக் கவைலயும் $சில.
3.02.042
ெதங்கின் பழனும் ேதமாங் கனியும் $சில. 3.02.043
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) ெகாடிப் படைலயும் பலவின் பழங்களும் $சில.
3.02.044
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கமுகின் ெசழுங் குைலத்
தாறும் $சில. 3.02.046
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குைல வாைழயின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கனித் தாறும் $சில. 3.02.047
ஆளியின் அணங்கும் அrயின் குருைளயும் $சில. 3.02.048
வாள்வrப் பறழும் மத கrக் களபமும் $சில. 3.02.049
குரங்கின் குட்டியும் குடா அடி உளியமும் $சில. 3.02.050
வைர ஆடு வருைடயும் மட மான் மறியும் $சில. 3.02.051
காசைறக் கருவும் ஆசு அறு நகுலமும் $சில. 3.02.052
பீலி மஞ்ைஞயும் நாவியின் பிள்ைளயும் $சில. 3.02.053
கானக்ேகாழியும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெமாழிக் கிள்ைளயும் $சில. 3.02.054
மைலமிைச மாக்கள் தைலமிைசக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.055
ஏழ் பிறப்பு அடிேயம் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $சில. 3.02.056
கான ேவங்ைகக் கீ ழ் ஓ" காrைக $சில. 3.02.057

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனித் துய"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.058
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்ெனாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.059
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானகம் ெபற்றனள் $சில.
3.02.060
எந் நாட்டாள்ெகால் யா" மகள்ெகால்ேலா $சில. 3.02.061
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாட்டு யாங்கள் நிைனப்பினும்
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எம்_தன்.பன்.) $சில. 3.02.062
பல் நூறாயிரத்து ஆண்டு
வாழிய"_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய"_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.02.063
மண்_ெப.(மண்_ெப.) களி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கண்டு $சில. 3.02.064
கண் களி மயக்கத்துக் காதேலாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.065
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் ஆசான் சாத்தன் இஃது உைரக்கும் $சில. 3.02.066
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத"க்கு உற்றைத
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.02.067
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்ேத ெசப்பக் ேகளாய் $சில.
3.02.068
த:விைனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) காரணமாக $சில. 3.02.069
ஆய் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrைவ கணவற்கு உற்றதும் $சில. 3.02.070
வலம் படு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்ன" $சில.
3.02.071

சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசயிைழ வழக்கும் $சில.
3.02.072
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதவி முன்ன" $சில. 3.02.073
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) சாற்றிய மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பத்தினி $சில. 3.02.074
அம் சில் ஓதி அறிக எனப்
ெபய"ந்து_வி.எச்.(ெபய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.075
முதிரா முைலமுகத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
த:யின் $சில. 3.02.076
மதுைர மூதூ" மா நக" சுட்டதும் $சில. 3.02.077
அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமளிமிைச
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.078
திரு வழ்
: மா"பின் ெதன்ன" ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சில. 3.02.079
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இண"க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துய" ெபாறாஅன் $சில. 3.02.080
மயங்கினன்ெகால் என மல" அடி வருடி $சில. 3.02.081
தைலத்தாள் ெநடுெமாழி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவி ேகளாள் $சில. 3.02.082
கலக்கம் ெகாள்ளாள் கடுந் துய" ெபாறாஅள் $சில. 3.02.083
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசல்வுழிச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என $சில. 3.02.084
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி"ெகாண்டு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) உயி" ேதடினள்ேபால் $சில.
3.02.085

ெபருங்ேகாப் ெபண்டும் ஒருங்குடன் மாய்ந்தனள் $சில. 3.02.086
ெகாற்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெகாடுங்ேகால் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$சில. 3.02.087
இற்று எனக் காட்டி இைறக்கு உைரப்பனள்ேபால் $சில. 3.02.088
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாட்டு ஆங்கண் தனிைமயின் ெசல்லாள் $சில. 3.02.089
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாட்டு அகவயின் அைடந்தனள் நங்ைக என்று
$சில. 3.02.090
ஒழிவு இன்றி உைரத்து ஈண்டு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி $சில. 3.02.091
வழிவழிச் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வலம் படு ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) என
$சில. 3.02.092
ெதன்ன" ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) த:த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேகட்ட $சில.
3.02.093
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட".ஒரு.) உைரப்ேபான்
$சில. 3.02.094
எம்ேமாரன்ன ேவந்தற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.02.095
ெசம்ைமயின் இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ெசவிப்புலம் படாமுன் $சில. 3.02.096
உயி" பதிப் ெபய"த்தைம உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஈங்கு என $சில. 3.02.097
வல் விைன வைளத்த ேகாைல மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சில. 3.02.098
ெசல் உயி" நிமி"த்துச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஆக்கியது $சில.
3.02.099
மைழவளம் கரப்பின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேப" அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $சில.
3.02.100

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உயி" எய்தின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேப"
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $சில. 3.02.101
குடி புரவுண்டும் ெகாடுங்ேகால் அஞ்சி $சில. 3.02.102
மன்பைத
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) குடிப் பிறத்தல் $சில. 3.02.103
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அல்லது ெதாழுதகவு இல் என $சில. 3.02.104
துன்னிய துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துணிந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.105
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் புலவற்கு நன்கனம் உைரத்து $சில. 3.02.106
உயிருடன் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்-தன்னினும் $சில. 3.02.107
ெசயிருடன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசயிைழ-தன்னினும் $சில. 3.02.108
நல்-நுதல் வியக்கும் நலத்ேதா" யா" என $சில. 3.02.109
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உைரப்ப $சில. 3.02.110
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) காணாது
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.111
மாதேரா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திரு
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வானகத்து $சில. 3.02.112
அத்திறம் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அகல் நாடு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சில. 3.02.113
பத்தினிக் கடவுைளப் பரசல் ேவண்டும் என $சில. 3.02.114

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.115
நூல் அறி புலவைர ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில. 3.02.116
ஒற்கா மரபின் ெபாதியில் அன்றியும் $சில. 3.02.117
வில் தைலக்ெகாண்ட வியன் ேப" இமயத்துக் $சில. 3.02.118
கல் கால்ெகாள்ளினும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.02.119
கங்ைகப் ேப" யாற்றினும் காவிrப் புனலினும் $சில. 3.02.120
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந:"ப்பைட தகேவா
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $சில. 3.02.121
ெபாதியில் குன்றத்துக் கல் கால்ெகாண்டு $சில. 3.02.122
முது ந:"க் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) முன் துைறப் படுத்தல் $சில. 3.02.123
மறத் தைக ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எம் குடிப்
பிறந்ேதா"க்கு $சில. 3.02.124
சிறப்ெபாடு வரூஉம் ெசய்ைகேயா அன்று $சில. 3.02.125
புன் மயி"ச் சைடமுடி புலரா உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) $சில. 3.02.126
முந்நூல் மா"பின் முத்த:ச் ெசல்வத்து $சில. 3.02.127
இருபிறப்பாளெராடு ெபரு மைல அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $சில. 3.02.128
மடவதின் மாண்ட மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பத்தினிக் $சில. 3.02.129
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ"
கல் தாரான் எனின் $சில. 3.02.130
வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயவா
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $சில. 3.02.131
கழிந்ேதா" ஒழிந்ேதா"க்குக் காட்டிய காஞ்சியும் $சில. 3.02.132

முது குடிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதிராச்
ெசல்விைய $சில. 3.02.133
மதிமுடிக்கு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகட்பால்
காஞ்சியும் $சில. 3.02.134
ெதன் திைச என் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வஞ்சிெயாடு வட திைச $சில. 3.02.135
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி"
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந:ள்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காஞ்சியும் $சில. 3.02.136
நிலவுக் கதி" அைளந்த ந:ள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $சில. 3.02.137
அல" மந்தாரேமாடு ஆங்கு அயல் மல"ந்த_ெப.அ.(மல"ந்த_ெப.அ.) $சில.
3.02.138
ேவங்ைகெயாடு ெதாடுத்த விளங்கு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.02.139
ேமம்பட மைலதலும் காண்குவல் ஈங்கு என $சில. 3.02.140
குைடநிைல வஞ்சியும் ெகாற்ற வஞ்சியும் $சில. 3.02.141
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாராயம் நிைலஇய வஞ்சியும் $சில. 3.02.142
ெவன்ேறா" விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
ெபரு வஞ்சியும் $சில. 3.02.143
பின்றாச் சிறப்பின் ெபருஞ்ேசாற்று வஞ்சியும் $சில. 3.02.144
குன்றாச் சிறப்பின் ெகாற்றவள்ைளயும் $சில. 3.02.145
வட்க" ேபாகிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) பனந் ேதாட்டுடன் $சில. 3.02.146
புட்ைகச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சூட்டி $சில. 3.02.147
பூவா வஞ்சிப் ெபான் நக"ப் புறத்து என் $சில. 3.02.148

வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மைலந்த வஞ்சி சூடுதும் என $சில. 3.02.149
பல் யாண்டு வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஈங்கு என $சில.
3.02.150
வில்லவன்ேகாைத ேவந்தற்கு உைரக்கும் $சில. 3.02.151
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேபால் ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) நும்ெமாடு இகலி
$சில. 3.02.152
ெகாங்க" ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) களத்துக் ெகாடு வrக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சில. 3.02.153
பைகபுறத்துத் தந்தன" ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஆங்கு அைவ $சில. 3.02.154
திைகமுக ேவழத்தின் ெசவிஅகம் புக்கன $சில. 3.02.155
ெகாங்கண" கலிங்க" ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கருநாட" $சில. 3.02.156
பங்கள" கங்க" பல் ேவல்கட்டிய" $சில. 3.02.157
வட ஆrயெராடு வண்தமிழ் மயக்கத்து உன் $சில. 3.02.158
கடமைல ேவட்டம் என் கண் புலம் பிrயாது $சில. 3.02.159
கங்ைகப் ேப" யாற்றுக் கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந:த்தம் $சில. 3.02.160
எம் ேகாமகைள ஆட்டிய அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 3.02.161
ஆrய மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐஞ்ஞூற்றுவ"க்கு $சில.
3.02.162
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசரு ெவங் ேகாலம்
$சில. 3.02.163
கண் விழித்துக் கண்டது கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் கூற்றம் $சில. 3.02.164
இமிழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவலிையத் தமிழ்நாடு ஆக்கிய $சில. 3.02.165

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) கருதிைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஏற்பவ" $சில. 3.02.166
முது ந:" உலகின் முழுவதும் இல்ைல $சில. 3.02.167
இமய மால் வைரக்கு எம் ேகான் ெசல்வது $சில. 3.02.168
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ"
கற்ேக ஆதலின் $சில. 3.02.169
வட திைச மருங்கின் மன்ன"க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.02.170
ெதன் தமிழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுச் ெசழு வில் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
புலி_ெப.(புலி_ெப.) $சில. 3.02.171
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற்ற
வைரக_வியங்.வி.மு.(வைர_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈங்கு என $சில. 3.02.172
நாவல் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நண்ணா"
ஒற்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சில. 3.02.173
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) வஞ்சிக் கைடமுகம் பிrயா $சில. 3.02.174
வம்பு அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) ஒற்ேற $சில.
3.02.175
தம் ெசவிப் படுக்கும் தைகைமய அன்ேறா $சில. 3.02.176
அைற பைற என்ேற அழும்பில் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) உைரப்ப $சில. 3.02.177
நிைற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவந்தனும்
ேந"ந்து $சில. 3.02.178
கூடா" வஞ்சிக் கூட்டுண்டு சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.02.179
வாடா வஞ்சி மா நக" புக்கபின் $சில. 3.02.180
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் ேகா மன்னவ"
ெபருந்தைக $சில. 3.02.181

ஊழிெதாறு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காக்க என $சில.
3.02.182
வில் தைலக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
ேப" இமயத்து ஓ" $சில. 3.02.183
கல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆதலின் $சில. 3.02.184
வட திைச மருங்கின் மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சில. 3.02.185
இடு திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடுவந்து எதிr"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.186
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்த கடும் ேபா" வா"த்ைதயும்
$சில. 3.02.187
விட"ச் சிைல ெபாறித்த வியன் ெபரு வா"த்ைதயும் $சில. 3.02.188
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழுமின் ேகள :"
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.189
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைண துறக்கும் துறெவாடு வாழுமின் $சில. 3.02.190
தாழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
திருேமனி $சில. 3.02.191
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசனாமுகம் என
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.02.192
இைற இகல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எருத்தத்து ஏற்றி $சில. 3.02.193
அைற பைற எழுந்ததால் அணி நக" மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) என். $சில.
3.02.194
அைற பைற எழுந்தபின் அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) எந்திய $சில. 3.03.001
உைற முதல் கட்டில் இைறமகன் ஏற $சில. 3.03.002

ஆசான் ெபருங்கணி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
அைமச்ச" $சில. 3.03.003
தாைனத் தைலவ"-தம்ெமாடு
குழ: இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.004
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.005
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசயின் முைற
ெமாழி ேகட்ப $சில. 3.03.006
வியம் படு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விறேலா"க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சில. 3.03.007
உய"ந்து_வி.எச்.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ெவண்குைட உரேவான் கூறும் $சில. 3.03.008
இமயத் தாபத" எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈங்கு
உண"த்திய_ெப.எச்.(உண"த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.009
அைமயா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அைரச" வாய்ெமாழி $சில. 3.03.010
நம்பால் ஒழிகுவது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) $சில. 3.03.011
எம்ேபால் ேவந்த"க்கு இகழ்ச்சியும் தரூஉம் $சில. 3.03.012
வட திைச மருங்கின் மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) தம் முடித் தைலக் $சில. 3.03.013
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ"
கல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லது $சில.
3.03.014
வறிது மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் வாய்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.015
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புைனந்த ெசரு ெவங் ேகாலத்துப் $சில. 3.03.016

பைக அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) நடுக்காது பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ைவப்பின்
$சில. 3.03.017
குடி நடுக்குறூஉம் ேகாேலன் ஆக என $சில. 3.03.018
ஆ" புைன ெதrயலும் அல" தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவம்பும் $சில. 3.03.019
சீ" ெகழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிக்கு அணிந்ேதா" அல்லால் $சில. 3.03.020
அஞ்சின"க்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடு ேபா" அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சில.
3.03.021
வஞ்சினத்து எதிரும் மன்னரும் உளேரா $சில. 3.03.022
இமயவரம்ப நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இகழ்ந்ேதா" அல்ல" $சில. 3.03.023
அைமக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) என ஆசான் கூற
$சில. 3.03.024
ஆறு இரு மதியினும் காருக அடிப் பயின்று $சில. 3.03.025
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ேகள்வியும் அைமந்ேதான்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.026
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்ேத
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $சில. 3.03.027
இரு நில மருங்கின் மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சில. 3.03.028
திரு மல"த் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) பணியும் $சில. 3.03.029
முழுத்தம் ஈங்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசேமல் $சில.
3.03.030

எழுச்சிப்பாைல ஆக என்று ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
3.03.031
மீ ளா ெவன்றி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.032
வாளும் குைடயும் வட திைசப் ெபய"க்க என $சில. 3.03.033
உரவு மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்த அரவுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனிப்ப $சில.
3.03.034
ெபாருந" ஆ"ப்ெபாடு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிப்ப $சில. 3.03.035
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இடங்ெகடுத்த நிைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கின்
$சில. 3.03.036
விரவுக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நிரயத் தாைனெயாடு $சில. 3.03.037
ஐம் ெபருங்குழுவும் எண் ேப" ஆயமும் $சில. 3.03.038
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்தற்கு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.039
கரும விைனஞரும் கணக்கியல் விைனஞரும் $சில. 3.03.040
தரும விைனஞரும் தந்திர விைனஞரும் $சில. 3.03.041
மண்_ெப.(மண்_ெப.) திணி ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவான்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.03.042
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எருத்தின் $சில.
3.03.043
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிகு வாளும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைடயும்
$சில. 3.03.044
புறநிைலக் ேகாட்டப் புrைசயில் புகுத்தி $சில. 3.03.045

புைர த:" வஞ்சி ேபாந்ைதயின் ெதாடுப்ேபான் $சில. 3.03.046
அைரசு விளங்கு அைவயம் முைறயின் புகுதர $சில. 3.03.047
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைடத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம" ேவட்டுக்
கலித்த_ெப.எச்.(கலி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.048
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவ"க்குப் ெபருஞ்ேசாறு வகுத்து
$சில. 3.03.049
பூவா வஞ்சியில் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சி $சில.
3.03.050
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிக்கு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.051
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காவல"_ெப.(காவல்_ெப.+அ"_பட".பன்.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) பயிரும் $சில. 3.03.052
காைல_ெப.(காைல_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) கைடமுகத்து எழுதலும்
$சில. 3.03.053
நிலவுக் கதி" முடித்த ந:ள் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $சில. 3.03.054
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெபாதி உருவத்து
உய"ந்ேதான்_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட".ஆண்.ஒரு.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $சில. 3.03.055
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ேச" வஞ்சி மாைலெயாடு
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.056
இைறஞ்சாச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இைறஞ்சி வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.057
மைறேயா" ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவுதி
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக $சில. 3.03.058

நைற ெகழு மாைலயின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.059
கடக் களி யாைனப் பிட"த்தைல ஏறினன் $சில. 3.03.060
குடக்ேகாக் குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.03.061
ஆடகமாடத்து அறிதுயில் அம"ந்ேதான் $சில. 3.03.062
ேசடம் ேகாண்டு சில"_ெப.(சில"_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.063
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந:" கரந்த ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $சில. 3.03.064
வண்ணச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
ைவத்தலின் $சில. 3.03.065
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) வாங்கி அணி மணிப் புயத்துத் $சில.
3.03.066
தாங்கினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தைகைமயின்
ெசல்வுழி $சில. 3.03.067
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மடந்ைதய" ஆடு அரங்கு யாங்கணும் $சில. 3.03.068
கூைடயின் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாற்ற
ேவந்ேத $சில. 3.03.069
வாைக தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மணித் ேதாட்டுப் ேபாந்ைதேயாடு $சில.
3.03.070
ஓைட யாைனயின் உய" முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓங்க $சில.
3.03.071
ெவண்குைட ந:ழல் எம் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வைள
கவ"ந்து_வி.எச்.(கவ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.072
கண் களிெகாள்ளும் காட்சிைய ஆக என $சில. 3.03.073

மாகதப் புலவரும் ைவதாளிகரும் $சில. 3.03.074
சூதரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.075
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வரரும்
:
இவுளித் தைலவரும் $சில. 3.03.076
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மறவரும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலன்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.077
தானவ" தம்ேமல் தம் பதி ந:ங்கும் $சில. 3.03.078
வானவன் ேபால வஞ்சி நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.03.079
தண்டைலத் தைலவரும் தைலத் தா"ச் ேசைனயும் $சில. 3.03.080
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் புணrயின் விளிம்பு சூழ் ேபாத $சில.
3.03.081
மைல முதுகு ெநளிய நிைல நாடு அத"பட $சில. 3.03.082
உலக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஒருங்குடன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.03.083
ஆலும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) அணித் ேத"த் தாைனெயாடு $சில. 3.03.084
ந:லகிrயின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புறத்து
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.03.085
ஆடு இயல் யாைனயும் ேதரும் மாவும் $சில. 3.03.086
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு மறவரும் பிறழாக் காப்பின் $சில. 3.03.087
பாடி இருக்ைக பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெவய்ேயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில.
3.03.088
இரு நிலமடந்ைதக்குத் திருவடி அளித்து ஆங்கு $சில. 3.03.089
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாக்கள் அடியீடு
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.090

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேப" அமளி
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன" $சில. 3.03.091
இயங்கு பைட அரவத்து ஈண்டு ஒலி இைசப்ப $சில. 3.03.092
விசும்பு இயங்கு முனிவ" வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ஆளும் $சில. 3.03.093
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவைனக் காண்குதும் என்ேற $சில. 3.03.094
அந்தரத்து இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) விளங்கு அைவயத்து $சில. 3.03.095
மின் ஒளி மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிெயாடு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.096
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ேறாைன $சில.
3.03.097
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சைட வானவன் அருளினில்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.098
வஞ்சித் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ
ேகளாய் $சில. 3.03.099
மலயத்து ஏகுதும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேப" இமய $சில. 3.03.100
நிலயத்து ஏகுதல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்துஆகலின் $சில. 3.03.101
அரு மைற அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) ஆங்குள" வாழ்ேவா" $சில. 3.03.102
ெபரு நில மன்ன காத்தல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
என்று $சில. 3.03.103
ஆங்கு அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) வாழ்த்திப் ேபாந்ததன் பின்ன"
$சில. 3.03.104

வங்குந:
:
" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவான்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.03.105
ெகாங்கணக் கூத்தரும் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கருநாடரும் $சில.
3.03.106
தம் குலக்கு ஓதிய தைகசால் அணியின" $சில. 3.03.107
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படப் ெபாதுளிய சுருள் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குஞ்சி $சில. 3.03.108
மருள் படப் பரப்பிய ஒலியல் மாைலய" $சில. 3.03.109
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) சுமந்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள"
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) $சில. 3.03.110
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கண் காrைகயாேராடு $சில. 3.03.111
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆல இன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்ெசய $சில. 3.03.112
அரும்பு அவிழ் ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வந்தது
வாரா"_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".பன்.) $சில. 3.03.113
காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) என்னும் ேமதகு சிறப்பின் $சில. 3.03.114
மாத"ப் பாணி வrெயாடு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 3.03.115
ேகால் வைள மாேத ேகாலம் ெகாள்ளாய் $சில. 3.03.116
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) காணாய் கடிது
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரறிக் $சில. 3.03.117
காேரா வந்தது காதல"_ெப.(காதல"_ெப.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.118
ேதேரா வந்தது ெசய்விைன முடித்து என $சில. 3.03.119

காஅ"க் குரைவெயாடு கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $சில. 3.03.120
ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாதெராடு குடக"
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.121
தாழ்தரு ேகாலத்துத் தமெராடு
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.122
வாள்விைன முடித்து மற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$சில. 3.03.123
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று ஓவ" ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.124
கூத்துள்படுேவான் காட்டிய முைறைமயின் $சில. 3.03.125
ஏத்தின" அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கலன்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.126
ேவத்தினம் நடுக்கும் ேவேலான் இருந்துழி $சில. 3.03.127
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மகளி"_ெப.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐம்பத்திருவரும்
$சில. 3.03.128
கூடு இைசக் குயிலுவ" இருநூற்று எண்மரும் $சில. 3.03.129
ெதாண்ணூற்று அறுவைகப் பாசண்டத் துைற $சில. 3.03.130
நண்ணிய நூற்றுவ" நைக ேவழம்பரும் $சில. 3.03.131
ெகாடுஞ்சி ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத" ஐம்பதிற்று இரட்டியும் $சில.
3.03.132
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஓ" ஐஞ்ஞூறும் $சில.
3.03.133
ஐ ஈராயிரம் ெகாய் உைளப் புரவியும் $சில. 3.03.134
எய்யா வட வளத்து இரு பதினாயிரம் $சில. 3.03.135

கண்ெணழுத்துப் படுத்தன ைகபுைன சகடமும் $சில. 3.03.136
சஞ்சயன் முதலாத் தைலக்கீ டு
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.137
கஞ்சுக முதல்வ" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐஞ்ஞூற்றுவரும் $சில. 3.03.138
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய" வில் ெகாடிச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ேவந்ேத $சில. 3.03.139
வாயிேலா" என வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $சில. 3.03.140
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மகளிரும் நலத்தகு மாக்களும் $சில. 3.03.141
கூடு இைசக் குலுவக் கருவியாளரும் $சில. 3.03.142
சஞ்சயன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈங்கு என $சில. 3.03.143
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) திரு விளங்கு
அைவயத்து $சில. 3.03.144
சஞ்சயன் புகுந்து தாழ்ந்து பல
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.145
ஆைணயின் புகுந்த ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐம்பத்திருவெராடு $சில. 3.03.146
மாண் விைனயாளைர வைக ெபறக் காட்டி $சில. 3.03.147
ேவற்றுைம இன்றி நின்ெனாடு
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.148
நூற்றுவ" கன்னரும் ேகால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேவந்ேத $சில. 3.03.149
வட திைச மருங்கின் வானவன் ெபய"வது $சில. 3.03.150
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ"
கற்ேகஆயின் $சில. 3.03.151

ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமயத்துக் கல்
கால்ெகாண்டு $சில. 3.03.152
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:"க் கங்ைக ந:"ப்பைட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.03.153
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தரும்
ஆற்றலம்_வி.மு.(ஆற்று_வி.+அல்_எதி".ம.+அம்_தன்.பன்.) என்றன" என்று
$சில. 3.03.154
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவாய்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.03.155
அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ஆ" உயி"
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.156
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் தாைனக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உைரக்கும்
$சில. 3.03.157
பாலகுமரன் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) மற்று
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) $சில. 3.03.158
காவா நாவின் கனகனும் விசயனும் $சில. 3.03.159
விருந்தின் மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) தம்ெமாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.160
அருந்தமிழ் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அறிந்தில" ஆங்கு என $சில. 3.03.161
கூற்றக் ெகாண்டிச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெசல்வது $சில. 3.03.162
நூற்றுவ" கன்ன"க்குச் சாற்றி ஆங்கு $சில. 3.03.163
கங்ைகப் ேப" யாறு கடத்தற்கு ஆவன $சில. 3.03.164
வங்கப் ெபரு நிைர ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) தாம் என
$சில. 3.03.165
சஞ்சயன் ேபானபின் கஞ்சுக மாக்கள் $சில. 3.03.166
எஞ்சா நாவின" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐஞ்ஞூற்றுவ" $சில. 3.03.167

சந்தின் குப்ைபயும் தாழ் ந:" முத்தும் $சில. 3.03.168
ெதன்ன" இட்ட திைறெயாடு ெகாண"ந்து $சில. 3.03.169
கண்ெணழுத்தாள" காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில.
3.03.170
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உைட முடங்கல் அம் மன்னவ"க்கு அளித்து ஆங்கு $சில.
3.03.171
ஆங்கு அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) ஏகிய பின்ன" $சில. 3.03.172
வங்குந:
:
" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவான்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.173
நாடு ஆள் ெசல்வ" நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலன்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.174
பாடி இருக்ைக ந:ங்கிப் ெபய"ந்து_வி.எச்.(ெபய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.03.175
கங்ைகப் ேபrயாற்றுக் கன்னrன்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.176
வங்கப் பரப்பின் வட மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.177
ஆங்கு அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) எதி"ெகாள அந் நாடு
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.03.178
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உத்தரம்
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.179
பைகப் புலம் புக்கு பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.03.180
தைகப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மறேவான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முன் $சில. 3.03.181
உத்தரன் விசித்திரன் உருத்திரன் ைபரவன் $சில. 3.03.182

சித்திரன் சிங்கன் தனுத்தரன் சிேவதன் $சில. 3.03.183
வட திைச மருங்கின் மன்னவ" எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.03.184
ெதன்தமிழ் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) காண்குதும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என $சில. 3.03.185
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகண்ைமயின் கனக
விசய" $சில. 3.03.186
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திைரத் தாைனெயாடு நிக"த்து ேமல்வர $சில. 3.03.187
இைர ேத" ேவட்டத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அrமா $சில. 3.03.188
கrமாப் ெபரு நிைர கண்டு உளம்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.189
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பின் பல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 3.03.190
காஞ்சித் தாைனெயாடு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மைலப்ப $சில. 3.03.191
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கதி" விழுங்கிய துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெகாடிப்
பந்த" $சில. 3.03.192
வடித் ேதால் ெகாடும் பைற வால் வைள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வயி" $சில.
3.03.193
இடிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
இழும்_ஒ.குறி.(இழும்_ஒ.குறி.) என் பாண்டில் $சில. 3.03.194
உயி"ப் பலி உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உருமுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முழக்கத்து $சில. 3.03.195
மயி"க் கண் முரசெமாடு மாதிரம் அதிர $சில. 3.03.196
சிைலத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆடவ"_ெப.(ஆடவ"_ெப.) ெசரு
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக் ைகய" $சில. 3.03.197
கைறத் ேதால் மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) கடுந் ேத" ஊருந" $சில. 3.03.198

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு யாைனய" விைர பrக் குதிைரய" $சில.
3.03.199
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கண் ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இம் மா நிலப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $சில. 3.03.200
களம் ெகாள் யாைனக் கவிழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாவும் $சில. 3.03.201
விளங்கு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நந்தின் வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
இைச நாவும்
$சில. 3.03.202
நடுங்கு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஒழிந்து ஆங்கு
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ெசறிய $சில.
3.03.203
தாரும் தாரும் தாம் இைட மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 3.03.204
ேதாளும் தைலயும் துணிந்து ேவறாகிய $சில. 3.03.205
சிைலத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெபாைற அடுக்கத்து_ெப.(அடுக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 3.03.206
எறி பிணம் இடறிய குைற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கவந்தம் $சில. 3.03.207
பைறக் கண் ேபய்மகள் பாணிக்கு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 3.03.208
பிணம் சுமந்து ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிணம்படு குருதியில் $சில. 3.03.209
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் ேபய்மகள் கதுப்பு இகுத்து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.210
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேத"த் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆrய
அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) $சில. 3.03.211
கடும் பைட மாக்கைளக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம்
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.212

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத"க் ெகாடுஞ்சியும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.)
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எருத்தமும் $சில. 3.03.213
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrக் குதிைரயின்
ெவrநும் பாழ்பட $சில. 3.03.214
எருைமக் கடும் பr ஊ"ேவான் உயி"த் ெதாைக $சில. 3.03.215
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்ைலயின்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பது $சில.
3.03.216
ஆrய அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) அம"க்களத்து
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.217
நூழிலாட்டிய சூழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில.
3.03.218
ேபாந்ைதெயாடு ெதாடுத்த பருவத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) $சில. 3.03.219
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேமம்பட மைலய $சில. 3.03.220
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆண்ைமயின் வண்தமிழ் இகழ்ந்த $சில. 3.03.221
காய் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைகக் கனகனும் விசயனும் $சில. 3.03.222
ஐம்பத்திருவ" கடும் ேதராளெராடு $சில. 3.03.223
ெசங்குட்டுவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சின வைலப் படுதலும் $சில. 3.03.224
சைடயின" உைடயின" சாம்பல் பூச்சின" $சில. 3.03.225
பீடிைகப் பீலிப் ெபரு ேநான்பாள" $சில. 3.03.226
பாடு பாணிய" பல் இயத் ேதாளின" $சில. 3.03.227
ஆடு கூத்த" ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கணும் $சில.
3.03.228
ஏந்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாம்
துைறேபாகிய $சில. 3.03.229

விச்ைசக் ேகாலத்து ேவண்டுவயின் பட"தர $சில. 3.03.230
கச்ைச யாைனக் காவல"_ெப.(காவல்_ெப.+அ"_பட".பன்.) நடுங்க $சில. 3.03.231
ேகாட்டுமாப் பூட்டி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேகால் ஆக $சில. 3.03.232
ஆள் அழி வாங்கி அதrதிrத்த $சில. 3.03.233
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஏ" உழவன் மறக்களம்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.234
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) உைட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக தூங்கத் தூக்கி
$சில. 3.03.235
முடி உைடக் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) முந்துற ஏந்தி
$சில. 3.03.236
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வயிறு
கலக்கிய_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாட்பும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகழ் $சில. 3.03.237
இலங்ைகயில் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சமரமும்
கடல்வணன் $சில. 3.03.238
ேத" ஊ" ெசருவும் பாடி ேப" இைச $சில. 3.03.239
முன் ேத"க் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) முதல்வைன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.03.240
பின் ேத"க் குரைவப் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஆடு பறந்தைல $சில. 3.03.241
முடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அடுப்பில் பிட"த் தைலத் தாழி $சில. 3.03.242
ெதாடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துடுப்பின் துைழஇய ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
ேசாறு $சில. 3.03.243
மறப் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) வாலுவன் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.03.244

சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ஊண் கடி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெகாற்றத்து $சில. 3.03.245
அறக்களம் ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட".ஒரு.)
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
$சில. 3.03.246
மறக்களம் முடித்த வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $சில. 3.03.247
வட திைச மருங்கின் மைற காத்து ஓம்புந" $சில. 3.03.248
தடவுத் த: அவியாத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபரு
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $சில. 3.03.249
காற்றூதாளைர ேபாற்றிக் காமின் என $சில. 3.03.250
வில்லவன் ேகாைதெயாடு
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) விைன முடித்த $சில.
3.03.251
பல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தாைனப் பைட பல ஏவி $சில. 3.03.252
ெபான் ேகாட்டு இமயத்து ெபாரு அறு பத்தினிக் $சில. 3.03.253
கல் கால்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.
) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆங்கு என். $சில. 3.03.254
வட ேப" இமயத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரு சிறப்பின் $சில. 3.04.001
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பத்தினிக் கல் கால்ெகாண்ட பின் $சில. 3.04.002
சின ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முன்பின் ெசரு ெவங் ேகாலத்துக் $சில. 3.04.003
கனக விசய" தம் கதி" முடி ஏற்றி $சில. 3.04.004
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெதன்தமிழ்
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $சில. 3.04.005

அறியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலந்த
ஆrய மன்னைர $சில. 3.04.006
ெசயி"த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முதிேயான் ெசய்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெபருக $சில. 3.04.007
உயி"த் ெதாைக உண்ட ஒன்பதிற்று இரட்டி என்று $சில. 3.04.008
யாண்டும் மதியும் நாளும் கடிைகயும் $சில. 3.04.009
ஈண்டு ந:" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) கூட்டி எண்ெகாள $சில. 3.04.010
வரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மறக்கள
மருங்கின் $சில. 3.04.011
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
உயி"த் ெதாைக உண்ட $சில. 3.04.012
ெசங்குட்டுவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சின ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
தாைனெயாடு $சில. 3.04.013
கங்ைகப் ேப" யாற்றுக் கைர அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுந்து $சில. 3.04.014
பால் படு மரபின் பத்தினிக் கடவுைள $சில. 3.04.015
நூல் திறன் மாக்களின் ந:"ப்பைட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.016
மன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாயிலும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மண்டபங்களும் $சில. 3.04.017
ெபான் புைன அரங்கமும் புைன பூம் பந்தரும் $சில. 3.04.018
உrைமப் பள்ளியும் விr பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேசாைலயும் $சில. 3.04.019
திரு மல"ப் ெபாய்ைகயும் வr காண் அரங்கமும் $சில. 3.04.020
ேப" இைச மன்ன"க்கு ஏற்பைவ பிறவும் $சில. 3.04.021

ஆrய மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.)
அழகுற_குைற.எச்.(அழகுறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.04.022
ெதள்ளு ந:"க் கங்ைகத் ெதன் கைர ஆங்கண் $சில. 3.04.023
ெவள்ளிைடப் பாடி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) புக்கு $சில. 3.04.024
ந:ள் நில மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
3.04.025
வானவ மகளிrன் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) சூட்டு அய"ந்ேதா" $சில. 3.04.026
உைலயா ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.)
ஊ"ந்து_வி.எச்.(ஊ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம" உழக்கி $சில. 3.04.027
தைலயும் ேதாளும் விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெபறக் கிடந்ேதா" $சில. 3.04.028
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விைலக் கிைளயுள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அம"
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில. 3.04.029
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விைன முடித்து மறத்ெதாடு முடிந்ேதா" $சில. 3.04.030
குழிக் கண் ேபய்மகள் குரைவயின் ெதாடுத்து $சில. 3.04.031
வழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாெளாடு மடிந்ேதா" $சில. 3.04.032
கிைளகள் தம்ெமாடு கிள" பூண் ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
3.04.033
வைளேயா" மடிய மடிந்ேதா" ைமந்த" $சில. 3.04.034
மைலத்துத் தைலவந்ேதா" வாெளாடு மடிய $சில. 3.04.035
தைலத் தா"_ெப.(தா"_ெப.) வாைக தம் முடிக்கு அணிந்ேதா" $சில. 3.04.036
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத"க் ெகாடுஞ்சிெயாடு ேதேரா"
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
$சில. 3.04.037

புண் ேதாய் குருதியின்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த" $சில. 3.04.038
மாற்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிக்
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $சில. 3.04.039
கூற்றுக் கண்ேணாட அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம்
ெகாண்டநூ" $சில. 3.04.040
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) சிைத கவயெமாடு நிறப் புண்
கூ"ந்து_வி.எச்.(கூ"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.041
புறம்ெபற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா"
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) $சில. 3.04.042
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தாம் என வாைகப் ெபாலந்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $சில. 3.04.043
ெபருநாள் அமயம்_ெப.(அமயம்_ெப.) பிறக்கிடக் ெகாடுத்து $சில. 3.04.044
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ" ேபாந்ைத தும்ைபெயாடு முடித்து $சில. 3.04.045
பாடு துைற முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்ற
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.04.046
ஆடு ெகாள் மா"ேபாடு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) விளங்கு இருக்ைகயின் $சில.
3.04.047
மாடல மைறேயான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.048
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் ேகா மாதவி
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில. 3.04.049
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பாணி கனக விசய" தம் $சில. 3.04.050
முடித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநrத்தது முதுந:" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$சில. 3.04.051
அடிப்படுத்து ஆண்ட அரேச வாழ்க1 என $சில. 3.04.052

பைகப் புலத்து அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ஈங்கு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.04.053
நைகத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கூறிைன நான்மைறயாள $சில. 3.04.054
யாது ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) கூறிய உைரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈங்கு
என $சில. 3.04.055
மாடல மைறேயான் மன்னவற்கு உைரக்கும் $சில. 3.04.056
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைறக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விைளயாட்டினுள் $சில. 3.04.057
மாதவி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) வr நவில் பாணிேயாடு $சில. 3.04.058
ஊடல் காலத்து ஊழ்விைன உருத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.059
கூடாது ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குலக்ெகாடி
தன்னுடன் $சில. 3.04.060
மாட மூதூ" மதுைர புக்கு ஆங்கு $சில. 3.04.061
இைலத் தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
3.04.062
ெகாைலக்களப் பட்ட ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 3.04.063
குடவ" ேகாேவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாடு புகுந்து $சில. 3.04.064
வட திைச மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி ஏறினள். $சில.
3.04.065
இன்னும் ேகட்டருள் இகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக் ைக $சில. 3.04.066
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாேவ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வரும்
காரணம் $சில. 3.04.067

மா முனி ெபாதியில் மைல வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.068
குமr_ெப.(குமr_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற ஆடி மீ ள்ேவன்
$சில. 3.04.069
ஊழ்விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகால் உைரசால் சிறப்பின் $சில. 3.04.070
வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) மதுைரயில்
ெசன்ேறன் $சில. 3.04.071
வலம் படு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தன்ைனச்
$சில. 3.04.072
சிலம்பின் ெவன்றனள் ேசயிைழ என்றலும் $சில. 3.04.073
தாது_ெப.(தாது_ெப.) எரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) மாதr
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.074
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) த:து_ெப.(த:து_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட".ஒரு.) ேகாமகன் பிைழத்தான் $சில.
3.04.075
அைடக்கலம் இழந்ேதன் இைடக் குல மாக்காள் $சில. 3.04.076
குைடயும் ேகாலும் பிைழத்தேவா என $சில. 3.04.077
இைட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) எrஅகம்
புக்கதும் $சில. 3.04.078
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தரு சிறப்பின் கவுந்தி சீற்றம் $சில. 3.04.079
நிவந்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ந:ள் நில
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.04.080
ேபாகு உயி" தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாைறசால்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.081
என்ேனாடு இவ"_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) விைன உருத்தேதா என $சில.
3.04.082

உண்ணா ேநான்ேபாடு உயி" பதிப் ெபய"த்ததும் $சில. 3.04.083
ெபான் ேத"ச் ெசழியன் மதுைர மா நக"க்கு $சில. 3.04.084
உற்றதும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒழிவு இன்றி
உண"ந்து_வி.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.04.085
என் பதிப் ெபய"ந்ேதன். என் துய"
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.086
ெசம்பியன் மூதூ"ச் சிறந்ேதா"க்கு உைரக்க $சில. 3.04.087
ைமந்தற்கு உற்றதும் மடந்ைதக்கு உற்றதும் $சில. 3.04.088
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்தற்கு உற்றதும்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.089
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) தாைத ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) துய"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.090
மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தானமா வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈத்து ஆங்கு $சில. 3.04.091
இந்திர-விகாரம் ஏழுடன் புக்கு ஆங்கு $சில. 3.04.092
அந்தர சாrகள் ஆறு ஐம்பதின்ம" $சில. 3.04.093
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகப் பிறப்பு அற
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.094
துறந்ேதா" தம் முன் துறவி எய்தவும் $சில. 3.04.095
துறந்ேதான்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட".ஒரு.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) துய" ெபாறாஅள் $சில.
3.04.096
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துய"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் விடவும் $சில.
3.04.097

கண்ணகி தாைத கடவுள" ேகாலத்து $சில. 3.04.098
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவத்து
ஆசீவக"முன் $சில. 3.04.099
புண்ணிய தானம் புrந்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள்ளவும் $சில. 3.04.100
தானம் புrந்ேதான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைனக்கிழத்தி $சில. 3.04.101
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விடூஉ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி" ந:த்து ெமய் விடவும்
$சில. 3.04.102
மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவி
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $சில. 3.04.103
நற்றாய் தனக்கு. நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பட"ேகன்
$சில. 3.04.104
மணிேமகைலைய வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய" உறுக்கும் $சில. 3.04.105
கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) ேகாலம் காணாெதாழிக என $சில. 3.04.106
ேகாைதத் தாமம் குழெலாடு
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.107
ேபாதித் தானம் புrந்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள்ளவும் $சில. 3.04.108
என் வாய்க் ேகட்டநூ" இறந்ேதா"_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.)
உண்ைமயின் $சில. 3.04.109
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந:"க் கங்ைக ஆடப் ேபாந்ேதன் $சில. 3.04.110
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாேவ
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈங்கு என $சில. 3.04.111
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ" ேபாந்ைத தும்ைபெயாடு முடித்த $சில. 3.04.112
வாடா வஞ்சி வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ெபருந்தைக $சில. 3.04.113

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெகழு சிறப்பின் $சில. 3.04.114
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நாடு ெசய்தது ஈங்கு உைர என $சில. 3.04.115
ந:டு வாழியேரா ந:ள் நில ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என $சில. 3.04.116
மாடல மைறேயான் மன்னவற்கு உைரக்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$சில. 3.04.117
ைமத்துன வளவன் கிள்ளிெயாடு ெபாருந்தா $சில. 3.04.118
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பண்பின" ஒன்பது
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 3.04.119
இளவரசு ெபாறாஅ" ஏவல்
ேகளா"_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ஒரு.) $சில. 3.04.120
வள நாடு
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாண்பின" ஆதலின் $சில. 3.04.121
ஒன்பது குைடயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) $சில. 3.04.122
ெபான் புைன திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ஒருவழிப் படுத்ேதாய் $சில. 3.04.123
பைழயன்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைழ
பயில் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாட்டு $சில. 3.04.124
ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) முதல் தடிந்த ஏந்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலத்து
$சில. 3.04.125
ேபாந்ைதக் கண்ணிப் ெபாைறய ேகட்டருள் $சில. 3.04.126
ெகாற்ைகயில் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்றிேவல் ெசழியன் $சில. 3.04.127

ெபான் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெகால்ல" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.)
ஐஞ்ஞூற்றுவ" $சில. 3.04.128
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) குைறத்த திரு மா
பத்தினிக்கு $சில. 3.04.129
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
உயி"ப் பலி ஊட்டி $சில. 3.04.130
உைர ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதுைர மூதூ" $சில.
3.04.131
அைரசு ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலம் வரும்
அல்லல்காைல $சில. 3.04.132
ெதன் புல மருங்கின் த:து_ெப.(த:து_ெப.) த:" சிறப்பின் $சில. 3.04.133
மன்பைத
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைற
முதல் கட்டிலின் $சில. 3.04.134
நிைர மணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஓ" ஏழ்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.04.135
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ஆழிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேத"மிைசக்
$சில. 3.04.136
காைலச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி"க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஏறினன்
என $சில. 3.04.137
மாைலத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வழிேயான் ஏறினன் $சில. 3.04.138
ஊழிெதாறு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்து $சில. 3.04.139
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எம் ேகா
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என $சில. 3.04.140
மைறேயான் கூறிய மாற்றம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.04.141

இைறேயான் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயுள் $சில. 3.04.142
அகல் வாய் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆ" இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்க
$சில. 3.04.143
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முதி"ந்த_ெப.எச்.(முதி"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட" கூ"
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.04.144
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த:ப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திைச முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.145
அந்திச் ெசக்க" ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.146
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ" வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெபருந்தைக
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.147
இைறேயான் ெசவ்வியின் கணி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்ேபான் $சில. 3.04.148
எண் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) மதியம் வஞ்சி ந:ங்கியது $சில. 3.04.149
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆள் ேவந்ேத
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.150
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காழ்க் கண்டம் நிரல் பட நிைரத்த $சில. 3.04.151
ெகாடும் பட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெகாடித் ேத"
வதியுள்
:
$சில. 3.04.152
குறியவும் ெநடியவும் குன்று கண்டன்ன $சில. 3.04.153
உைறயுள் முடுக்க" ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபாகி $சில.
3.04.154

வித்தக" ைகவிைன
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகச் $சில.
3.04.155
சித்திர விதானத்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பீடிைக $சில. 3.04.156
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இருக்ைகக் ேகாமகன் ஏறி $சில. 3.04.157
வாயிலாளrன் மாடலன் கூஉய் $சில. 3.04.158
இளங்ேகா ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) இறந்ததன் பின்ன" $சில. 3.04.159
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெகாற்றெமாடு $சில. 3.04.160
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) த:து_ெப.(த:து_ெப.)
இன்ேறா என $சில. 3.04.161
எம் ேகா ேவந்ேத வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.162
மங்கல மைறேயான் மாடலன் உைரக்கும் $சில. 3.04.163
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விளங்கு மணிப் பூண்
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) வியப்ப $சில. 3.04.164
எயில் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எறிந்த இகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாற்றமும் $சில. 3.04.165
குறு நைடப் புறவின் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துய"
த:ர_குைற.எச்.(த:"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.166
எறிதரு பருந்தின் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.167
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
இட்டநூன் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு ேகாலும் $சில. 3.04.168
திrந்து ேவறாகும் காலமும் உண்டநூ $சில. 3.04.169
த:ேதா இல்ைல ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) காைலயும் $சில. 3.04.170

காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடு
கிழேவாற்கு என்று $சில. 3.04.171
அரு மைற முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ெசால்லக் ேகட்ேட $சில. 3.04.172
ெபருமகன் மைறேயான் ேபணி ஆங்கு அவற்கு $சில. 3.04.173
ஆடகப் ெபரு நிைற ஐ ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) இரட்டி $சில. 3.04.174
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ" ேபாந்ைத ேவேலான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைற
$சில. 3.04.175
மாடல மைறேயான் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று அளித்து ஆங்கு $சில. 3.04.176
ஆrய மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ஐ இருபதின்மைர $சில. 3.04.177
சீ" ெகழு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஏவி $சில. 3.04.178
தாபத ேவடத்து உயி" உய்ந்து பிைழத்த $சில. 3.04.179
மா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்ன-குமர" $சில.
3.04.180
சுருளிடு தாடி மருள் படு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சில.
3.04.181
அr பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுங்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $சில. 3.04.182
விr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக
துவ" வாய் $சில. 3.04.183
சூடக வr வைள ஆடு அைமப் பைணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சில. 3.04.184
வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) தள" இயல் மின்
இைட $சில. 3.04.185

பாடகச் சீ றடி ஆrயப் ேபடிேயாடு $சில. 3.04.186
எஞ்சா மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) இைற ெமாழி மறுக்கும் $சில. 3.04.187
கஞ்சுக முதல்வ" ஈ"-ஐஞ்ஞூற்றுவ" $சில. 3.04.188
அr இல் ேபாந்ைத அருந்தமிழ் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $சில. 3.04.189
ெதrயாது_எதி".ம.வி.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலந்த
கனக விசயைர $சில. 3.04.190
இரு ெபரு ேவந்த"க்குக் காட்டிட ஏவி $சில. 3.04.191
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) துயில் ெகாள்ளா அளைவ யாங்கணும் $சில. 3.04.192
பரம்பு ந:"க் கங்ைகப் பழனப் பாசைடப் $சில. 3.04.193
பயில் இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பல்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்ெசய $சில. 3.04.194
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) விr கதி"
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.195
குண திைசக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய"மிைசத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.196
குட திைச ஆளும் ெகாற்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.04.197
வட திைசத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) வாைகெயாடு முடித்து $சில. 3.04.198
ெதன் திைசப் ெபய"ந்த ெவன்றித் தாைனெயாடு $சில. 3.04.199
நிதி துஞ்சு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக" ந:டு நிைல நிவந்து $சில. 3.04.200
கதி" ெசலவு ஒழித்த கனக மாளிைக $சில. 3.04.201
முத்து நிைரக் ெகாடித் ெதாட" முழுவதும் வைளஇய $சில. 3.04.202
சித்திர விதானத்து ெசய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ைகவிைன $சில. 3.04.203
இலங்கு ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர இைடஇைட வகுத்த $சில. 3.04.204

விலங்கு ஒளி வயிரெமாடு ெபாலந் தகடு ேபாகிய $சில. 3.04.205
மைட அைம ெசறிவின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான் கட்டில் $சில. 3.04.206
புைட திரள் தமனியப் ெபான் கால் அமளிமிைச $சில. 3.04.207
இைண புண" எகினத்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) ெசறித்த
$சில. 3.04.208
துைண அைணப் பள்ளித் துயில் ஆற்றுப்படுத்து ஆங்கு $சில. 3.04.209
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல் ேத"க்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $சில. 3.04.210
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயச் ெசவிலிய" $சில.
3.04.211
ேதாள்-துைண துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துய" ஈங்கு
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.04.212
பாட்ெடாடு ெதாடுத்து பல் யாண்டு
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.213
சிறு குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கூனும் குறளும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.214
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசவ்வி ெபருமகன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) $சில. 3.04.215
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல"க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அணி ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என குறிஞ்சிப்
பாணி $சில. 3.04.216
அைம விைள ேதறல் மாந்திய கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட".பன்.) $சில.
3.04.217

கவண் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) புைடயூஉக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ைகவிட $சில.
3.04.218
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
உண :இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.04.219
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இயல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) தூங்கு துயில்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.04.220
வாைக தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) வட திைசச்
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.04.221
ேவக யாைனயின் வழிேயா ந:ங்கு_ஏவ.(ந:ங்கு_வி.) என $சில. 3.04.222
திறத்திறம் பக"ந்து_வி.எச்.(பக"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இதணத்து $சில. 3.04.223
குறத்திய" பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறிஞ்சிப்
பாணியும் $சில. 3.04.224
வட திைச மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) மன் எயில் முருக்கி $சில. 3.04.225
கவடி வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுைத ஏ"
உழவன் $சில. 3.04.226
குடவ" ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) நாைள $சில. 3.04.227
படு நுகம் பூணாய் பகேட மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 3.04.228
அடித் தைள ந:க்கும்_ெப.எச்.(ந:க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ளணி ஆம் எனும் $சில. 3.04.229
ெதாடுப்பு ஏ" உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.) ஓைதப் பாணியும் $சில. 3.04.230
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆன் ெபாருைந ஆடுந" இட்ட $சில. 3.04.231

வண்ணமும் சுண்ணமும்
மலரும்_ெப.எச்.(மல"_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.232
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உைற வில் ேபால்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற $சில. 3.04.233
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண மல"ந்த_ெப.அ.(மல"ந்த_ெப.அ.) மணித்
ேதாட்டுக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $சில. 3.04.234
முண்டகக் ேகாைதெயாடு முடித்த குஞ்சியின் $சில. 3.04.235
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விr தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முழு மல" ேதாய
$சில. 3.04.236
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) அல" தாைழக் ேகாட்டுமிைச
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.237
வில்லவன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) வியன் ேப"
இமயத்துப் $சில. 3.04.238
பல் ஆன் நிைர ெயாடு பட"குவி" ந:" என $சில. 3.04.239
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆன் நிைர ந:"த்துைற_ெப.(ந:"த்துைற_ெப.) படீஇ
$சில. 3.04.240
ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.)
ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழலின் பாணியும்
$சில. 3.04.241
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர ெபாருத ேவைல வாலுகத்து $சில. 3.04.242
குண்டு ந:" அைடகைரக் குைவ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $சில. 3.04.243
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சில. 3.04.244

கழங்கு ஆடு மகளி"_ெப.) ஓைத ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
3.04.245
வழங்கு ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) முன்ைக
மலர_குைற.எச்.(மல"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்தி $சில. 3.04.246
வானவன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட".ஒரு.) வள"
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) $சில. 3.04.247
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
உண :இய_குைற.எச்.(உண்_வி.+இ_இ.கா.+இய_குைற.எச்.குறி.)
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) ேபாந்ைதெயாடு $சில. 3.04.248
வஞ்சி பாடுதும் மடவ": யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனும் $சில. 3.04.249
அம் ெசால் கிளவிய" அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) பாணியும் $சில. 3.04.250
ஓ"த்து உடன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாப்ெபருந்ேதவி $சில. 3.04.251
வால் வைள ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வலன் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 3.04.252
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்குைடக்கீ ழ் வாைகச் ெசன்னியன் $சில. 3.04.253
ேவக யாைனயின் மீ மிைசப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.04.254
குஞ்சர ஒழுைகயின் ேகாநக" எதி"ெகாள $சில. 3.04.255
வஞ்சியுள் புகுந்தனன் ெசங்குட்டுவன்-என். $சில. 3.04.256
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி அன்ன தமனிய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குைட $சில. 3.05.001
மண்ணகம் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.002

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தரு திருவின் ெநடிேயான்-தனாது $சில. 3.05.003
வலம் படு சிறப்பின் வஞ்சி மூதூ" $சில. 3.05.004
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதாடித் தடக் ைகயின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மல"ப் பலி தூஉய் $சில. 3.05.005
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திr விளக்கம்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகளி"_ெப.) $சில. 3.05.006
உலக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.007
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழ
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல" அவிழ்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.05.008
ேபாந்ைதக் கண்ணிப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெதrயல் $சில. 3.05.009
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விைன முடித்த ஏந்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலத்த"
$சில. 3.05.010
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு அழுத்திய
மா"பும் $சில. 3.05.011
ந:ள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கிழித்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புண் ஆகமும்
$சில. 3.05.012
எய் கைண கிழித்த பகட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அகலமும் $சில. 3.05.013
ைவ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கிழித்த மணிப் பூண் மா"பமும் $சில. 3.05.014
ைமம்மல" உண் கண் மடந்ைதய" அடங்காக் $சில. 3.05.015
ெகாம்ைம வr முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ேவது
உற:இ $சில. 3.05.016

அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) உண விrத்த அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சில. 3.05.017
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) நுைழ மதியத்து முr கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
சிைலக் கீ ழ் $சில. 3.05.018
மகரக் ெகாடிேயான் மல"க் கைண துரந்து $சில. 3.05.019
சித" அr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுங் கைடத்
துது_ெப.(தூது_ெப.) $சில. 3.05.020
மருந்தும் ஆயது இம்மாைல என்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.05.021
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனித் துவ" வாய் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா
விrப்ப $சில. 3.05.022
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காம"_ெப.(காம"_ெப.) ெசவ்வியின் $சில. 3.05.023
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விருந்தின் மூரலும்
$சில. 3.05.024
மாந்தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மடேவா"-தம்மால் $சில. 3.05.025
ஏந்து பூண் மா"பின் இைளேயா"க்கு அளித்து $சில. 3.05.026
காசைறத் திலகக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கைற
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.027
மாசு இல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சுருண்ட $சில. 3.05.028
குழலும் ேகாைதயும் ேகாலமும் காண்மா" $சில. 3.05.029
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கால் மண்டிலம் தம் எதி" நிறுத்தி $சில. 3.05.030

வண" ேகாட்டுச் சீறியாழ் வாங்குபு
தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.031
புண" புr நரம்பின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) படு பத்த" $சில. 3.05.032
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குரலாக வரு முைறப் பாைலயின் $சில. 3.05.033
துத்தம் குரலாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற இயற்ைகயின் $சில.
3.05.034
அம் த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) அகவல் மகளிrன் $சில.
3.05.035
ைமந்த"க்கு ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரு
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அய"ந்து $சில. 3.05.036
முடி புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உrஞ்சும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால்
குட்டுவன்_ெப.எச்.(குட்டுவன்_ெப.) $சில. 3.05.037
குடி புறந்தருங்கால் திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால $சில. 3.05.038
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெதாழ
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல" கதி" மதியம்
$சில. 3.05.039
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) புகழ் மூதூ"க்குக் காட்டி
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.05.040
ைமந்தரும் மகளிரும் வழிெமாழி ேகட்ப $சில. 3.05.041
ஐங் கைண ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
:
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
:
$சில. 3.05.042
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா-முன்றிலும் வழ்
: பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேசக்ைகயும் $சில. 3.05.043
மண்ணட்டு
:
அரங்கமும் மல"ப் பூம் பந்தரும் $சில. 3.05.044
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கால் அமளியும் விதான ேவதிைககளும் $சில.
3.05.045

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி" மதியம்-தான் கடிெகாள்ள $சில. 3.05.046
படு திைர சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு மா நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $சில.
3.05.047
இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நிைல ேமருவின் $சில. 3.05.048
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூதூ" நடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.049
தமனிய மாளிைகப் புைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரங்கின் $சில. 3.05.050
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ேவண்மாள் மங்கல மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
$சில. 3.05.051
மதி ஏ" வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காணிய வருவழி $சில. 3.05.052
எல் வைள மகளி"_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விளக்கம் $சில. 3.05.053
பல்லாண்டு ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட".பன்.) ஒருசா"
$சில. 3.05.054
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைண முழவும் வண" ேகாட்டு யாழும் $சில. 3.05.055
பண் கனி பாடலும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட".பன்.) ஒருசா"
$சில. 3.05.056
மான்மதச் சாந்தும் வr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாந்தும் $சில. 3.05.057
கூனும் குறளும்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட".பன்.)
ஒருசா" $சில. 3.05.058

வண்ணமும் சுண்ணமும் மல"ப் பூம் பிைணயலும் $சில. 3.05.059
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணிப் ேபடிய" ஏந்தின" ஒருசா" $சில. 3.05.060
பூவும் புைகயும் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.061
தூவி அம் ேசக்ைக சூழ்ந்தன ஒருசா" $சில. 3.05.062
ஆடியும் ஆைடயும் அணிதரு கலன்களும் $சில. 3.05.063
ேசடிய" ெசல்வியின் ஏந்தின" ஒருசா" $சில. 3.05.064
ஆங்கு அவள்-தன்னுடன் அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரங்கம் $சில. 3.05.065
வங்கு_ஏவ.(வ
:
ங்கு_வி.)
:
ந:" ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவான் ஏறி $சில.
3.05.066
திரு நிைலச் ேசவடிச்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ச்_ஒற்.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) வாய்புலம்பவும் $சில. 3.05.067
பrதரு ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ைகயில் படு பைற ஆ"ப்பவும் $சில. 3.05.068
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) திருக்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அருளவும் $சில. 3.05.069
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சைட
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைசமுகம் அலம்பவும்
$சில. 3.05.070
பாடகம் பைதயாது சூடகம் துளங்காது $சில. 3.05.071
ேமகைல ஒலியாது ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அசியாது_எதி".ம.வி.எச்.(அைச_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.072
வா" குைழ ஆடாது மணிக்குழல் அவிழாது $சில. 3.05.073
உைமயவள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறன் ஆக
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.074

இைமயவன் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாட்டிச்
ேசதம் $சில. 3.05.075
பாத்து-அரு நால் வைக மைறேயா" பைறயூ"க் $சில. 3.05.076
கூத்தச் சாக்ைகயன் ஆடலின்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) $சில. 3.05.077
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ஆள்ேவான் $சில. 3.05.078
ேவத்தியல் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன" $சில. 3.05.079
ந:லன் முதலிய கஞ்சுக மாக்கள் $சில. 3.05.080
மாடல மைறேயான்-தன்ெனாடும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.081
வாயிலாளrன் மன்னவற்கு இைசத்தபின் $சில. 3.05.082
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மாக்களின் ெகாற்றவன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.083
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) ெவம்ேபா"ச் சூழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்ேத $சில.
3.05.084
ெசம்பியன் மூதூ"ச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கு
ஆங்கு $சில. 3.05.085
வச்சிரம் அவந்தி மகதெமாடு குழ: இய $சில. 3.05.086
சித்திர மண்டபத்து இருக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.05.087
அம" அகத்து உைடந்த ஆrய மன்னெராடு $சில. 3.05.088
தமrன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைக அடி
வணங்க $சில. 3.05.089

ந:ள் அம" அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேப" ஆண்ைமெயாடு $சில. 3.05.090
வாளும் குைடயும் மறக்களத்து
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.091
ெகால்லாக் ேகாலத்து உயி" உய்ந்ேதாைர $சில. 3.05.092
ெவல் ேபா"க் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ெவற்றம் அன்று என $சில. 3.05.093
தைலத் ேத"த் தாைனத் தைலவற்கு உைரத்தனன் $சில. 3.05.094
சிைலத் தா"_ெப.(தா"_ெப.) அகலத்துச் ெசம்பிய" ெபருந்தைக $சில. 3.05.095
ஆங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றபின்
அறக்ேகால் ேவந்ேத $சில. 3.05.096
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சீ" மதுைர மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) காண $சில.
3.05.097
ஆrய மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) அம"க்களத்து
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.098
சீ" இயல் ெவண்குைடக் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.099
சயந்தன் வடிவின் தைலக்ேகால் ஆங்கு $சில. 3.05.100
கயந் தைல_ெப.(தைல_ெப.) யாைனயின் கவிைகயின் காட்டி $சில. 3.05.101
இைமயச் சிமயத்து இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குயிலாலுவத்து $சில. 3.05.102
உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து ஒருவைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.103
அம"க்களம் அரசனது ஆக துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.05.104
தவப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகாலம் ெகாண்டநூ"-தம்ேமல் $சில.
3.05.105
ெகாதி அழல் சீற்றம் ெகாண்டநூன் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) $சில. 3.05.106

புதுவது என்றனன் ேபா" ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசழியன் என்று $சில. 3.05.107
ஏைன மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) இருவரும் கூறிய $சில. 3.05.108
ந:ள்-ெமாழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந:லன் கூற $சில. 3.05.109
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) தழல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள்ளக் $சில. 3.05.110
ேகாமகன் நகுதலும் குைறயாக் ேகள்வி $சில. 3.05.111
மாடலன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னவ"
மன்ேன $சில. 3.05.112
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.113
கறி வள" சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாைனயின் $சில.
3.05.114
சிறு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) வியலூ" எறிந்தபின்
$சில. 3.05.115
ஆ" புைன ெதrயல் ஒன்பது மன்னைர $சில. 3.05.116
ேநrவாயில் நிைலச் ெசரு
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.117
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத"த் தாைனெயாடு இடும்பில் புறத்து
இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.118
ெகாடும் ேபா" கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓட்டி $சில. 3.05.119
உடன்று ேமல்வந்த ஆrய மன்னைர $சில. 3.05.120
கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகப் ேப" யாற்று ெவன்ேறாய் $சில. 3.05.121

ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவய்ந்த
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைட ேவந்ேத $சில. 3.05.122
புைரேயா"-தம்ெமாடு ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உண"ந்த_ெப.எச்.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.123
அைரச" ஏேற அைமக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) சீற்றம் $சில. 3.05.124
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆள் ேவந்ேத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ்நாட்கள்
$சில. 3.05.125
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆன்ெபாருைந மணலினும்
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 3.05.126
அகழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவாய்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $சில. 3.05.127
இகழாது என் ெசால் ேகட்டல் ேவண்டும் $சில. 3.05.128
ைவயம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாண்டு $சில. 3.05.129
ஐ-ஐந்து இரட்டி ெசன்றதன்பின்னும் $சில. 3.05.130
அறக்கள ேவள்வி
ெசய்யாது_எதி".ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி".ம.+உ_வி.எச்.குறி.) யாங்கணும்
$சில. 3.05.131
மறக்கள ேவள்வி ெசய்ேவாய் ஆயிைன $சில. 3.05.132
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விைன முடித்த ஏந்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலத்து
$சில. 3.05.133
ேபாந்ைதக் கண்ணி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊங்கேணா" மருங்கின்
$சில. 3.05.134
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்த
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.135

விட"_ெப.(விட"_ெப.) சிைல ெபாறித்த விறேலான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.136
நான்மைறயாளன் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.137
ேமல் நிைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) விடுத்ேதான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.138
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன் உயி" முைறயின்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.05.139
கூற்று வைர நிறுத்த ெகாற்றவன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.140
வன் ெசால் யவன" வள நாடு ஆண்டு $சில. 3.05.141
ெபான் படு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர புகுந்ேதான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.142
மிகப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாைனேயாடு இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெசரு ஓட்டி $சில. 3.05.143
அகப்பா எறிந்த அருந்திறல்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.144
உரு ெகழு மரபின் அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) மண்ணி $சில. 3.05.145
இரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ந:ரும் ஆடிேனான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.146
சதுக்கப் பூதைர வஞ்சியுள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.05.147
மதுக் ெகாள் ேவள்வி ேவட்டநூன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சில. 3.05.148
மீ க்கூற்றாள" யாவரும் இன்ைமயின் $சில. 3.05.149
யாக்ைக நில்லாது என்பைத உண"ந்ேதாய் $சில. 3.05.150

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா ஞாலத்து வாழ்ேவா" மருங்கின் $சில. 3.05.151
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நில்லாது என்பைத ெவல் ேபா"த் $சில. 3.05.152
தண்தமிழ் இகழ்ந்த ஆrய மன்னrன் $சில. 3.05.153
கண்டைன அல்ைலேயா காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்ேத $சில. 3.05.154
இளைம நில்லாது என்பைத எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈங்கு $சில. 3.05.155
உண"வு_ெப.(உண"வு_ெப.) உைட மாக்கள் உைரக்கல் ேவண்டா $சில. 3.05.156
திரு ெஞமி" அகலத்துச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்ேத $சில. 3.05.157
நைர முதி" யாக்ைக ந:யும் கண்டைன $சில. 3.05.158
விண்ேணா"_ெப.(விண்ேணா"_ெப.) உருவின்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உயி" $சில. 3.05.159
மண்ேணா" உருவின் மறிக்கினும் மறிக்கும் $சில. 3.05.160
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாக்ைக
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன் உயி" $சில. 3.05.161
மிக்ேகாய் விலங்கின் எய்தினும்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.162
விலங்கின் யாக்ைக
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன் உயி" $சில.
3.05.163
கலங்கு அஞ" நரகைரக் காணினும்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.164
ஆடும் கூத்த"ேபால் ஆ" உயி" ஒருவழி $சில. 3.05.165
கூடிய ேகாலத்து ஒருங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயலாது $சில. 3.05.166

ெசய் விைன வழித்தாய் உயி" ெசலும் என்பது $சில. 3.05.167
ெபாய் இல் காட்சிேயா" ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைர ஆதலின் $சில.
3.05.168
எழு முடி மா"ப ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) $சில.
3.05.169
வழிவழிச் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) வய
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவந்ேத $சில. 3.05.170
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பrசிேலன் அல்ேலன்
யானும் $சில. 3.05.171
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேப" யாக்ைக
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உயி" $சில. 3.05.172
மல" தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயி"
ேபாகு ெபாது ெநறி $சில. 3.05.173
புல வைர இறந்ேதாய் ேபாகுதல் ெபாேறஎன் $சில. 3.05.174
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழி நினக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.05.175
நான்மைற மருங்கின் ேவள்விப் பா"ப்பான் $சில. 3.05.176
அரு மைற மருங்கின் அரச"க்கு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.05.177
ெபரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வி ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $சில. 3.05.178
நாைளச்
ெசய்குவம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எனின் இன்ேற $சில. 3.05.179

ேகள்வி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி" ந:ங்கினும் ந:ங்கும் $சில. 3.05.180
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) என வைரந்து வாழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உண"ந்ேதா"_வி.அ.ெப.(உண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ"_பட".பன்.) $சில. 3.05.181
முதுந:" உலகின் முழுவதும் இல்ைல $சில. 3.05.182
ேவள்விக் கிழத்தி இவெளாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.183
தாழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.05.184
ஊழிேயாடு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்து $சில. 3.05.185
ந:டு வாழியேரா ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) என்று $சில. 3.05.186
மைறேயான் மைற நா_ெப.(நா_ெப.)
உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சில. 3.05.187
இைறேயான் ெசவி ெசறு ஆக வித்தலின் $சில. 3.05.188
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.189
துய்த்தல்_ெதா.ெப.(துய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவட்ைகயின் சூழ்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.05.190
நான்மைற மரபின் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெதr நாவின் $சில. 3.05.191
ேகள்வி முடித்த ேவள்வி மாக்கைள $சில. 3.05.192
மாடல மைறேயான் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைறைமயின் $சில. 3.05.193
ேவள்விச் சாந்தியின் விழாக் ெகாள ஏவி $சில. 3.05.194

ஆrய அரசைர அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைற
ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.195
ேப" இைச வஞ்சி மூதூ"ப் புறத்து $சில. 3.05.196
தாழ் ந:" ேவலித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல"ப் பூம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சில. 3.05.197
ேவளாவிக்ேகா மாளிைக காட்டி $சில. 3.05.198
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபரு ேவள்வி முடித்ததன் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சில. 3.05.199
தம் ெபரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக"ச் சா"வதும்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் $சில. 3.05.200
மன்னவ"க்கு ஏற்பன ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) என $சில. 3.05.201
வில்லவன்-ேகாைதைய விருப்புடன் ஏவி $சில. 3.05.202
சிைறேயா" ேகாட்டம் சீமின் யாங்கணும் $சில. 3.05.203
கைற ெகழு நாடு கைறவிடு ெசய்ம்ம் என $சில. 3.05.204
அழும்பில் ேவெளாடு ஆயக்கணக்கைர $சில. 3.05.205
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மூதூ" ஏவி $சில. 3.05.206
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.)
முைற ெசயின் அல்லது $சில. 3.05.207
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய"ப் ெபண்டி"க்குக் கற்புச் சிறவாது என $சில.
3.05.208
பண்ைடேயா" உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர $சில. 3.05.209
பா" ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் பத்தினி
ஆதலின் $சில. 3.05.210

ஆ" புைன ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அரசற்கு அளித்து $சில. 3.05.211
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளய உயி" வாழாைம $சில. 3.05.212
ெதன் புலம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னவற்கு அளித்து $சில. 3.05.213
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) வாய்த்தபின் அல்லைத யாவதும் $சில. 3.05.214
ெவஞ்சினம் விளியா" ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) என்பைத $சில. 3.05.215
வடதிைச மருங்கின் மன்னவ" அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சில. 3.05.216
குடதிைச வாழும் ெகாற்றவற்கு அளித்து $சில. 3.05.217
மதுைர மூதூ" மா நக" ேகடுற $சில. 3.05.218
ெகாதி அழல் சீற்றம் ெகாங்ைகயின் விைளத்து $சில. 3.05.219
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நளி" சிைன
ேவங்ைகப் $சில. 3.05.220
ெபான் அணி புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகைய $சில.
3.05.221
அறக்களத்து அந்தண"_ெப.(அந்தண"_ெப.) ஆசான் ெபருங்கணி $சில. 3.05.222
சிறப்புைடக் கம்மிய"-தம்ெமாடும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.05.223
ேமேலா" விைழயும் நூல் ெநறி மாக்கள் $சில. 3.05.224
பால் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகுத்த பத்தினிக்
ேகாட்டத்து $சில. 3.05.225
இைமயவ" உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைமயச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைரச் $சில. 3.05.226
சிைமயச் ெசன்னித் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) பரசி $சில. 3.05.227

ைகவிைன முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வப்
படிமத்து $சில. 3.05.228
வித்தக" இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலத்து $சில.
3.05.229
முற்றிைழ நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) முழுவதும் பூட்டி
$சில. 3.05.230
பூப் பலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காப்புக் கைட
நிறுத்தி $சில. 3.05.231
ேவள்வியும் விழாவும் நாள்ெதாறும் வகுத்து $சில. 3.05.232
கடவுள்-மங்கலம் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என
ஏவினன் $சில. 3.05.233
வடதிைச வணக்கிய மன்னவ" ஏறு-என். $சில. 3.05.234
குமrெயாடு வட இமயத்து $சில. 3.06.001
ஒருெமாழி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்ட $சில. 3.06.002
ேசரலாதற்குத் திகழ் ஒளி ஞாயிற்றுச் $சில. 3.06.003
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$சில. 3.06.004
ெகாங்க" ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) களம் ேவட்டு $சில. 3.06.005
கங்ைகப் ேப" யாற்றுக் கைர ேபாகிய $சில. 3.06.006
ெசங்குட்டுவன் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெசருக்கி $சில. 3.06.007
வஞ்சியுள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தகாைல
$சில. 3.06.008
வட ஆrய மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ஆங்கு ஓ" $சில. 3.06.009

மடவரைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டி $சில. 3.06.010
உடன் உைறந்த இருக்ைக-தன்னில் $சில. 3.06.011
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெமாழி நைகயினராய் $சில. 3.06.012
ெதன் தமிழ் நாடு ஆளும் ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) $சில. 3.06.013
ெசரு ேவட்டு புகன்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
3.06.014
மின் தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இமய
ெநற்றியில் $சில. 3.06.015
விளங்கு வில் புலி_ெப.(புலி_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெபாறித்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 3.06.016
எம் ேபாலும் முடி மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) $சில. 3.06.017
ஈங்கு இல்ைல ேபாலும் என்ற வா"த்ைத $சில. 3.06.018
அங்கு வாழும் மாதவ" வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
3.06.019
அறிவுறுத்த இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண் $சில. 3.06.020
உருள்கின்ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட்ைடக் $சில. 3.06.021
குணில்_ெப.(குணில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துரந்ததுேபால் $சில.
3.06.022
இமய மால் வைரக் கல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆம் $சில. 3.06.023
என்ற வா"த்ைத இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துரப்ப $சில. 3.06.024
ஆrய நாட்டு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஓட்டி $சில. 3.06.025
அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) முடித்தைல அணங்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.026
ேப" இமயக் கல் சுமத்தி $சில. 3.06.027

ெபய"ந்து_வி.எச்.(ெபய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயின் $சில. 3.06.028
கங்ைகப் ேப" யாற்று இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில.
3.06.029
நங்ைக-தன்ைன ந:"ப்படுத்தி $சில. 3.06.030
ெவஞ்சினம் தரு ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.06.031
வஞ்சி மா நக" புகுந்து $சில. 3.06.032
நில அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) ந:ள் முடியால் $சில. 3.06.033
பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழு படிமம் காட்டி $சில. 3.06.034
தட முைலப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஆட்டிையக் $சில. 3.06.035
கடவுள்-மங்கலம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னாள்
$சில. 3.06.036
கண்ணகி-தன் ேகாட்டத்து $சில. 3.06.037
மண்ணரச" திைற_ெப.(திைற_ெப.) ேகட்புழி $சில. 3.06.038
அலம்வந்த மதி முகத்தில் $சில. 3.06.039
சில ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ந:"
உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.06.040
ெபாடி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரு
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சில. 3.06.041
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புைதப்ப அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பழித்து $சில. 3.06.042
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விைன உருத்து $சில.
3.06.043
குறுமகனால் ெகாைலயுண்ண $சில. 3.06.044

காவலன்-தன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.045
கண்ணகி-தன் கண்ண"_ெப.(கண்ண
:
:"_ெப.) கண்டு $சில. 3.06.046
மண்ணரச" ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதான்றல் $சில. 3.06.047
உள் ந:" அற்று உயி" இழந்தைம $சில. 3.06.048
மா மைறேயான் வாய்க் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.06.049
மாசாத்துவான் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) துறப்பவும் $சில. 3.06.050
மைனக்கிழத்தி உயி" இழப்பவும் $சில. 3.06.051
எைனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.06.052
காவற்ெபண்டும் அடித் ேதாழியும் $சில. 3.06.053
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சாத்தனுடன் உைறந்த $சில. 3.06.054
ேதவந்தியும் உடன் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில.
3.06.055
ேசயிைழையக் காண்டும் என்று $சில. 3.06.056
மதுைர மா நக" புகுந்து $சில. 3.06.057
முதிரா முைலப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சில. 3.06.058
அைடக்கலம் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி"
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.059
இைடக்குல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.06.060
ஐைய அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) மகேளாடும் $சில. 3.06.061
ைவைய ஒருவழிக்ெகாண்டு $சில. 3.06.062

மா மைல மீ மிைச ஏறி $சில. 3.06.063
ேகாமகள்-தன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு $சில. 3.06.064
நங்ைகக்குச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அய"ந்த $சில. 3.06.065
ெசங்குட்டுவற்குத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உைரப்ப"-மன். $சில. 3.06.066
முடி மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) மூவரும் காத்து ஓம்பும் ெதய்வ $சில. 3.06.067
வட ேப" இமய மைலயில் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.06.068
கடு வரல் கங்ைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடிப் ேபாந்த $சில. 3.06.069
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வைளத் ேதாளிக்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கண்டீ" $சில. 3.06.070
ேசாணாட்டா" பாைவக்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கண்டீ". $சில. 3.06.071
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படு சாயலாள் மாதவி-தன்ைனக் $சில. 3.06.072
கடம்படாள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ைகப் பற்றி
$சில. 3.06.073
குடம் புகாக் கூவல் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேபாந்த $சில. 3.06.074
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண்ணிக்குத்
தாய"_ெப.(தாய"_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கண்டீ" $சில. 3.06.075
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகா"ப் பாைவக்குத் தாய"_ெப.(தாய"_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கண்டீ". $சில. 3.06.076
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பயந்தாட்கு இல்ைல தன்ைனப் புறங்காத்த $சில. 3.06.077
என் பயந்தாட்கும் எனக்கும் ஓ" ெசால் இல்ைல $சில. 3.06.078
கற்புக் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூண்டு காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பின் ேபாந்த
$சில. 3.06.079

ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நங்ைகக்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) கண்டீ" $சில. 3.06.080
பூம் புகா"ப் பாைவக்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
கண்டீ". $சில. 3.06.081
ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இல்லாேதன் த:க் கனாக் ேகட்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சில. 3.06.082
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணராது இருந்ேதன் மற்று என்
ெசய்ேதன் $சில. 3.06.083
ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) முைலப்
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ேகட்ட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சில. 3.06.084
அவ்ைவ உயி" வவும்
:
ேகட்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.085
அம்மாமி-தன் வவும்
:
ேகட்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.086
ேகாவலன்-தன்ைனக் குறுமகன் ேகாள் இைழப்ப $சில. 3.06.087
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி" ந:த்தது-தான்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி $சில. 3.06.088
சாவது-தான் வாழ்வு என்று தானம் பல
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.06.089
மாசாத்துவான் துறவும் ேகட்டாேயா
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $சில. 3.06.090
மாநாய்கன்-தன் துறவும் ேகட்டாேயா
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $சில. 3.06.091
காதலன்-தன்-வவும்
:
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
பட்டதூஉம் $சில. 3.06.092
ஏதிலா"-தாம் கூறும் ஏச்சு உைரயும்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி $சில. 3.06.093
ேபாதியின் கீ ழ் மாதவ"முன் புண்ணிய தானம் புrந்த $சில. 3.06.094

மாதவி-தன் துறவும் ேகட்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.095
மணிேமகைல துறவும் ேகட்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.096
ஐயம் த:" காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) அைடக்கலம் காத்து ஓம்ப $சில. 3.06.097
வல்லாேதன் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மயல்
என்று உயி" ந:த்த $சில. 3.06.098
அவ்ைவ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இவள்-தான் அம் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
பட்டிலா $சில. 3.06.099
ைவ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஐையையக் கண்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.100
மாமி மட மகைளக் கண்டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.101
என்ேன இஃது என்ேன இஃது என்ேன இஃது என்ேன ெகால் $சில. 3.06.102
ெபான் அம் சிலம்பின் புைன ேமகைல வைளக் ைக $சில. 3.06.103
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வயிரப் ெபான் ேதாட்டு நாவல் அம் ெபான் இைழ ேச"
$சில. 3.06.104
மின்னுக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மீ விசும்பில்
ேதான்றுமால் $சில. 3.06.105
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) த:து_ெப.(த:து_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட".ஒரு.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகான்தன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சில. 3.06.106
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆயினான்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அவன்-தன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சில. 3.06.107
என்ேனாடும் ேதாழிமீ " எல்lரும் வம் எல்லாம். $சில. 3.06.109
வஞ்சிய" வஞ்சி இைடயீ" மற ேவலான் $சில. 3.06.110
பஞ்சு அடி ஆயத்த:" எல்lரும் வம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.06.111

ெகாங்ைகயான் கூடல் பதி
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாேவந்ைதச் $சில.
3.06.112
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சிலம்பால் ெவன்றாைளப் பாடுதும் வம் எல்லாம்.
$சில. 3.06.113
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைளய உயி" வாழா" பாண்டிய" என்று
$சில. 3.06.114
எம் ேகா முைற நா_ெப.(நா_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இந் நாடு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.115
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடிப் பாைவையப் பாடுதும் வம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சில. 3.06.116
பாண்டியன்-தன் மகைளப் பாடுதும் வம் எல்லாம். $சில. 3.06.117
வானவன் எம் ேகா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என்றாம் ைவையயா" $சில. 3.06.118
ேகான்-அவன்-தான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என்றாள் வானவைன $சில. 3.06.119
வாழ்த்துேவாம் நாமாக ைவையயா" ேகாமாைன $சில. 3.06.120
வாழ்த்துவாள் ேதவ மகள். $சில. 3.06.121
ெதால்ைல விைனயான் துய" உழந்தாள் கண்ணின் ந:" $சில. 3.06.122
ெகால்ல உயி" ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாேவந்தன் வாழியேரா $சில. 3.06.123
வாழியேரா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) வரு
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந:" ைவைய $சில. 3.06.124
சூழும் மதுைரயா" ேகாமான்-தன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குலேம $சில.
3.06.125
மைலயைரயன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடப்
பாைவ-தன்ைன $சில. 3.06.126

நில அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) ந:ள் முடிேமல் ஏற்றினான் வாழியேரா $சில.
3.06.127
வாழியேரா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) வரு
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந:" ஆன்ெபாருைந $சில. 3.06.128
சூழ்தரும் வஞ்சியா" ேகாமான்-தன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குலேம
$சில. 3.06.129
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடைனப் பாடுதும் பாடுதும் $சில. 3.06.130
பூ விr கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) புகா". $சில. 3.06.131
வங்குந:
:
" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டு
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) ேகான் $சில. 3.06.132
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) காத்த உரேவான் யா"
அம்மாைன $சில. 3.06.133
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) காத்த உரேவான் உய"
விசும்பில் $சில. 3.06.134
தூங்கு எயில் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எறிந்த ேசாழன்காண் அம்மாைன $சில.
3.06.135
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) புகா" நகரம் பாேடேலா" அம்மாைன. $சில. 3.06.136
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) நிைற புக்கு ெபான்னுலகம்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.06.137
குைறவு இல் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அrந்த ெகாற்றவன் யா" அம்மாைன
$சில. 3.06.138
குைறவு இல் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அrந்த ெகாற்றவன் முன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.139
கறைவ முைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்காண் அம்மாைன $சில. 3.06.140
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) பூம் புகா" பாேடேலா" அம்மாைன. $சில. 3.06.141

கடவைரகள் ஓ" எட்டும் கண் இைமயா காண $சில. 3.06.142
வடவைரேமல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஒற்றினன்
யா" அம்மாைன $சில. 3.06.143
வடவைரேமல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஒற்றினன்
திக்கு எட்டும் $சில. 3.06.144
குைட நிழலில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றவன்காண்
அம்மாைன $சில. 3.06.145
ெகாற்றவன் பூம் புகா" பாேடேலா" அம்மாைன. $சில. 3.06.146
அம்மைன தம் ைகயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அணி
இைழயார $சில. 3.06.147
தம் மைனயில் பாடும் தைகேயேலா" அம்மாைன $சில. 3.06.148
தம் மைனயில் பாடும் தைக எலாம் தா"_ெப.(தா"_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.06.149
ெகாம்ைம வr முைலேமல் கூடேவ அம்மாைன $சில. 3.06.150
ெகாம்ைம வr முைலேமல் கூடின் குல ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில.
3.06.151
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புகா" நகரம் பாேடேலா" அம்மாைன $சில.
3.06.152
ெபான் இலங்கு பூங்ெகாடி ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வில்லிட $சில. 3.06.153
மின் இலங்கு ேமகைலகள் ஆ"ப்ப_குைற.எச்.(ஆ"ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆ"ப்ப எங்கணும் $சில. 3.06.154
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
அடித்துேம $சில. 3.06.155
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா"பன்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அடித்துேம. $சில. 3.06.156
பின்னும் முன்னும் எங்கணும்
ெபய"ந்து_வி.எச்.(ெபய"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாய் $சில. 3.06.157
மின்னு மின் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இழிந்ெதன $சில.
3.06.158
ெதன்னவ்ன் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
அடித்துேம $சில. 3.06.159
ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா"பன்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அடித்துேம. $சில. 3.06.160
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகத்தலத்து இருந்ததில்ைல
ந:ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சில. 3.06.161
தன்னில்-நின்றும் அந்தரத்து எழுந்ததில்ைல-தான் என $சில. 3.06.162
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பந்து_ெப.(பந்து_ெப.)
அடித்துேம $சில. 3.06.163

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா"பன்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அடித்துேம. $சில. 3.06.164
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேமல்
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐைய $சில. 3.06.165
உடங்கு ஒருவ"_ெப.(ஒருவ"_ெப.) ைகநிமி"த்து-ஆங்கு ஒற்ைற ேமல் ஊக்க
$சில. 3.06.166
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) முதல் தடிந்த காவலைனப் பாடி $சில. 3.06.167
குடங்ைக ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பிறழ ஆடாேமா
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $சில. 3.06.168
ெகாடு வில் ெபாறி பாடி ஆடாேமா ஊசல். $சில. 3.06.169
ஓ" ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) ஈ"-ஐம்பதின்ம" உடன்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.170
ேபாrல் ெபருஞ்ேசாறு ேபாற்றாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.06.171
ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) ெபாைறயன் மைலயன் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பாடி
$சில. 3.06.172
கா" ெசய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடாேமா ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $சில. 3.06.173
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்தவா பாடி ஆடாேமா ஊசல். $சில. 3.06.174
வன் ெசால் யவன" வள நாடு வன் ெபருங்கல் $சில. 3.06.175
ெதன் குமr_ெப.(குமr_ெப.) ஆண்ட ெசரு வில் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புலியான்
$சில. 3.06.176
மன்பைத
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
பாடி $சில. 3.06.177

மின் ெசய் இைட நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடாேமா
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $சில. 3.06.178
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வில் ெபாறி பாடி ஆடாேமா ஊசல். $சில. 3.06.179
த:ம்_ெப.அ.(த:ம்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உலக்ைக_ெப.(உலக்ைக_ெப.) ஆக ெசழு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சில.
3.06.180
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காஞ்சி ந:ழல் அைவப்பா" புகா" மகளி"_ெப.) $சில.
3.06.181
ஆழிக் ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத"ச் ெசம்பியன் வம்பு அல" தா"ப்
$சில. 3.06.182
பாழித் தட வைரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பாடேல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
$சில. 3.06.183
பாைவமா" ஆ" இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாடேல பாடல். $சில. 3.06.184
பாடல்சால் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பவழ உலக்ைகயான் $சில. 3.06.185
மாட மதுைர மகளி"_ெப.) குறுவேர $சில. 3.06.186
வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ேகான் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பஞ்சவன்-தன் $சில. 3.06.187
மீ னக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பாடும் பாடேல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $சில.
3.06.188
ேவப்பந்தா" ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உணக்கும் பாடேல
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $சில. 3.06.189
சந்து உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைகசால் அணி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சில. 3.06.190
வஞ்சி மகளி"_ெப.) குறுவேர வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேகாட்டால் $சில. 3.06.191

கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடு தா"ச்
ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) எறிந்த வா"த்ைத $சில. 3.06.192
பட"ந்த நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேபா"த்த பாடேல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $சில.
3.06.193
பனந்ேதாடு உளம் கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாடேல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $சில. 3.06.194
ஆங்கு ந:ள் நில மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வில்
ெபாைறயன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $சில. 3.06.195
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழா" வாழ்த்தல் தமக்கு அrது சூழ் ஒளிய $சில. 3.06.196
எம் ேகாமடந்ைதயும் ஏத்தினாள் ந:டூழி $சில. 3.06.197
ெசங்குட்டுவன் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று.
$சில. 3.06.198
வட திைச வணங்கிய வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ெபருந்தைக $சில. 3.07.001
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகாலம் கண்-புலம் புக்க பின் $சில. 3.07.002
ேதவந்திைகையச் ெசவ்விதின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.003
வாய் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றிய
மணிேமகைல யா" $சில. 3.07.004
யாது அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட".ெபண்.ஒரு.) துறத்தற்கு ஏது இங்கு
உைர என $சில. 3.07.005
ேகாமகன் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) குைறவு இன்று
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.006
நாடு ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரக்க என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.007
அணி ேமகைலயா" ஆயத்து_ெப.(ஆயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.008

மணிேமகைல-தன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) துறவு உைரக்கும் $சில. 3.07.009
ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதி வைக ெபறு வனப்பின் $சில. 3.07.010
ஐ-வைக வகுக்கும் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெகாண்டது $சில. 3.07.011
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வr
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுங் கைட மைழக்
கண் $சில. 3.07.012
அவ்வியம் அறிந்தன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறிந்திலள் $சில. 3.07.013
ஒத்து ஒளி" பவளத்துள் ஒளி
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.014
நித்தில இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைக நிரம்பா அளவின $சில. 3.07.015
புண" முைல_ெப.(முைல_ெப.) விழுந்தன புல்_ெப.(புல்_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) அகன்றது $சில. 3.07.016
தள" இைட நுணுகலும் தைக அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பரந்தது $சில. 3.07.017
குறங்கு இைண திரண்டன ேகாலம் ெபாறாஅ $சில. 3.07.018
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள" சீறடி ெநய் ேதாய் தளிrன $சில. 3.07.019
தைலக்ேகால் ஆசான் பின் உளனாக $சில. 3.07.020
குலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாக்கள் ெகாள்ைகயின்
ெகாள்ளா"_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".பன்.) $சில. 3.07.021
யாது நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருத்து என் ெசய்ேகா என $சில. 3.07.022
மாதவி நற்றாய் மாதவிக்கு உைரப்ப $சில. 3.07.023
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என் மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மணிேமகைல என்று $சில. 3.07.024
உருவிலாளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிைலெயாடு $சில. 3.07.025

விைர மல" வாளி ெவறு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.026
ேகாைதத் தாமம் குழெலாடு
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.027
ேபாதித்தானம் புrந்து அறம்படுத்தனள் $சில. 3.07.028
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) ேகட்ட அரசனும் நகரமும் $சில.
3.07.029
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்த்ேதா"
:
$சில. 3.07.030
தம்மின் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தாம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.031
ெசம்ெமாழி மாதவ" ேசயிைழ நங்ைக $சில. 3.07.032
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துறவு எமக்குச் சாற்றினள் என்ேற $சில. 3.07.033
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி அருெளாடும்
கூறின" $சில. 3.07.034
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) அன்றியும் ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நங்ைக $சில. 3.07.035
திரு விைழ ேகாலம் ந:ஙினள் ஆதலின் $சில. 3.07.036
அரற்றிெனன் என்று ஆங்கு அரசற்கு உைரத்தபின் $சில. 3.07.037
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தைலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குைலந்து பின்
வழ_குைற.எச்.(வ
:
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
:
$சில. 3.07.038
துடித்தனள் புருவம் துவ" இதழ்ச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் $சில. 3.07.039
மடித்து எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அரும்பினள் வரு ெமாழி மயங்கினள் $சில.
3.07.040
திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) விய"த்தனள் ெசங்கண் சிவந்தனள் $சில. 3.07.041
ைகவிட்டு ஓச்சினள் கால் ெபய"த்து எழுந்தனள் $சில. 3.07.042

பலரறி வாராத் ெதருட்சியள் மருட்சியள் $சில. 3.07.043
உலறிய நாவினள் உய" ெமாழி கூறித் $சில. 3.07.044
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) உற்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவந்திைக-தான் $சில.
3.07.045
ெகாய் தளி"க் குறிஞ்சிக் ேகாமான்-தன் முன் $சில. 3.07.046
கடவுள்-மங்கலம் காணிய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.07.047
மடெமாழி நல்லா" மாண் இைழேயாருள் $சில. 3.07.048
அரட்டன் ெசட்டி-தன் ஆய்-இைழ
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.049
இரட்ைடயம் ெபண்கள் இருவரும் அன்றியும் $சில. 3.07.050
ஆடகமாடத்து அரவு-அைணக் கிடந்ேதான் $சில. 3.07.051
ேசடக் குடும்பியின் சிறு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஈங்கு உளள் $சில. 3.07.052
மங்கல மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேகாட்டத்து-ஆங்கண் $சில. 3.07.053
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டு உய" வைரச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய"
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சில. 3.07.054
பிணிமுக ெநடுங்கல் பிட"த்தைல நிரம்பிய $சில. 3.07.055
அணி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) பல உள ஆங்கு அைவ இைடயது $சில. 3.07.056
கடிப்பைக நுண் கலும் கவி" இதழ்க் குறுங்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) கலும் $சில.
3.07.057
இடிக் கலப்பு அன்ன இைழந்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகு ந:ரும் $சில. 3.07.058
உண்டு ஓ" சுைன அதனுள் புக்கு ஆடின" $சில. 3.07.059
பண்ைடப் பிறவிய" ஆகுவ" ஆதலின் $சில. 3.07.060

ஆங்கு-அது ெகாண"ந்து ஆங்கு ஆய்-இைழ ேகாட்டத்து $சில. 3.07.061
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேகாட்டி இருந்ேதாய் உன்
ைக $சில. 3.07.062
குறிக்ேகாள் தைகயது ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனத் தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சில. 3.07.063
உறித் தாழ் கரகமும் உன் ைகயது அன்ேற $சில. 3.07.064
கதி" ஒழிகாறும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $சில.
3.07.065
முதிராது அந்ந:" முத் திற மகளிைரத் $சில. 3.07.066
ெதளித்தைன ஆட்டின் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறு குறுமகளி" $சில.
3.07.067
ஒளித்த பிறப்பின" ஆகுவ" காணாய் $சில. 3.07.068
பாசண்டன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பா"ப்பனி-தன்ேமல் $சில. 3.07.069
மாடல மைறேயாய் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
என்றலும் $சில. 3.07.070
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) விம்மிதம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் மாடலன் $சில. 3.07.071
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கலும்-தான்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.072
ேகள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) மன்னா ெகடுக
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) த:யது $சில. 3.07.073
மாலதி என்பாள் மாற்றாள் குழவிையப் $சில. 3.07.074
பால் சுரந்து ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பழ விைன
உருத்து $சில. 3.07.075

கூற்று உயி" ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குழவிக்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.076
ஆற்றாத் தன்ைமயள் ஆ" அஞ"
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.077
பாசண்டன்பால் பாடுகிடந்தாட்கு $சில. 3.07.078
ஆசு இல் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) அதன் வடிவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.079
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய"
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சில. 3.07.080
ெசந்திறம் புrந்ேதான் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.081
பா"ப்பனி-தன்ெனாடு பண்ைடத் தாய்பால் $சில. 3.07.082
காப்பியத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குடிக் கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வள"ந்து_வி.எச்.(வள"_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.083
ேதவந்திைகையத் த:வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.07.084
நால்-ஈ"-ஆண்டு நடந்ததன் பின்ன" $சில. 3.07.085
மூவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காட்டி என் ேகாட்டத்து
$சில. 3.07.086
ந:_பதி.ெப.(ந:_முன்.ஒரு.) வா என்ேற
ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாத்தன் $சில. 3.07.087
மங்கலமடந்ைத ேகாட்டத்து ஆங்கண் $சில. 3.07.088
அங்கு உைற மைறேயானாகத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.089

உறித் தாழ் கரகமும் என் ைகத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சில. 3.07.090
குறிக்ேகாள் கூறிப் ேபாயினன் வாரான் $சில. 3.07.091
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்ேதன் ஆதலின்
$சில. 3.07.092
ஈங்கு இம் மைறேயாள்-தன்ேமல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.093
அந் ந:" ெதளி என்று அறிந்ேதான் கூறினன் $சில. 3.07.094
மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாேவ மடந்ைதய"-தம்ேமல் $சில. 3.07.095
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு அறிகுவம் என்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட".ஆண்.ஒரு.) ெதளிப்ப $சில. 3.07.096
ஒளித்த பிறப்பு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றைத
ஆதலின் $சில. 3.07.097
புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ேபாற்றா ஒழுக்கின் $சில. 3.07.098
இகழ்ந்ததற்கு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ைனயும் ேநாக்காய் $சில. 3.07.099
ஏதில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு யாரும் இல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தனி $சில. 3.07.100
காதலன்-தன்ெனாடு கடுந் துய" உழந்தாய் $சில. 3.07.101
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபறு மகேள என் துைணத் ேதாழ: $சில. 3.07.102
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய"
ந:க்கும்_ெப.எச்.(ந:க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேத
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $சில. 3.07.103

என்ேனாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு இைழ
நங்ைக $சில. 3.07.104
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) இைட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
தனித் துய" உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.105
ேபானதற்கு இரங்கிப் புலம்புறும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $சில. 3.07.106
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) ெபாேறஎன்
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $சில. 3.07.107
ைவைய வான்_ெப.(வான்_ெப.) துைறப் ெபய"ந்ேதன் $சில. 3.07.108
உருெகழு மூதூ" ஊ"க் குறுமாக்களின் $சில. 3.07.109
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ேகட்ேடன் மைனயில்
காேணன் $சில. 3.07.110
எந்தாய் இைளயாய் எங்கு ஒளித்தாேயா $சில. 3.07.111
என்று ஆங்கு அரற்றி இைனந்துஇைனந்து ஏங்கி $சில. 3.07.112
ெபான் தாழ் அகலத்துப் ேபா" ெவய்ேயான் முன் $சில. 3.07.113
குதைலச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்க் குறுந்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி"_ெப.) $சில. 3.07.114
முதிேயா" ெமாழியின் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.115
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல" ேபாந்ைதத் ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சில. 3.07.116
மாடல மைறேயான்-தன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.117

மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) ேகாேவ
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.118
முந்நூல் மா"பன் முன்னியது உைரப்ேபான் $சில. 3.07.119
மைறேயான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) துய" ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில.
3.07.120
உைற கவுள் ேவழக் ைகஅகம் புக்கு $சில. 3.07.121
வாேனா" வடிவம் ெபற்றவன்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.122
காதலி-தன்ேமல் காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ஆதலின் $சில. 3.07.123
ேமல்நிைல உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவருடன்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சில. 3.07.124
தாவா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்தில" அதனால்
$சில. 3.07.125
அம் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அஞ்சாது அணுகும்
$சில. 3.07.126
வஞ்சி மூதூ" மா நக" மருங்கின் $சில. 3.07.127
ெபான்-ெகாடி-தன்ேமல்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலின் $சில.
3.07.128
அற்பு உளம் சிறந்து-ஆங்கு அரட்டன் ெசட்டி $சில. 3.07.129
மட ெமாழி நல்லாள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ் சிறப்பின் $சில. 3.07.130
உடன்வயிற்ேறாராய் ஒருங்குடன் ேதான்றின" $சில. 3.07.131
ஆய" முதுமகள் ஆய்-இைழ-தன்ேமல் $சில. 3.07.132

ேபாய பிறப்பில் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலின் $சில. 3.07.133
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரைவயின் அரவு-அைணக்
கிடந்ேதான் $சில. 3.07.134
ேசடக் குடும்பியின் சிறு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட".ஒரு.) $சில. 3.07.135
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புrந்ேதா" ெபாற்படி எய்தலும்
$சில. 3.07.136
அற்பு உளம் சிறந்ேதா" பற்றுவழிச் ேசறலும் $சில. 3.07.137
அறப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) விைளதலும் மறப்பயன் விைளதலும் $சில. 3.07.138
பிறந்தவ" இறத்தலும் இறந்தவ" பிறத்தலும் $சில. 3.07.139
புதுவது அன்ேற ெதான்று இயல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $சில. 3.07.140
ஆன் ஏறு ஊ"ந்ேதான் அருளின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.141
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) விளக்கிய மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆதலின்
$சில. 3.07.142
ெசய் தவப் பயன்களும் சிறந்ேதா" படிவமும் $சில. 3.07.143
ைக அகத்தன ேபால் கண்டைன அன்ேற $சில. 3.07.144
ஊழிேதாறு உழி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்து $சில. 3.07.145
ந:டு வாழியேரா ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) என்ற $சில. 3.07.146
மாடல மைறேயான்-தன்ெனாடும்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.147
பாடல்சால் சிறப்பின் பாண்டி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுக் $சில. 3.07.148
கலி ெகழு கூடல் கதழ் எr மண்ட $சில. 3.07.149
முைலமுகம் திருகிய மூவா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சில. 3.07.150

பத்தினிக் ேகாட்டப் படிப்புறம் வகுத்து $சில. 3.07.151
நித்தல் விழா அணி நிகழ்க என்று ஏவி $சில. 3.07.152
பூவும் புைகயும் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைரயும்_வி.எச்.(விைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.153
ேதவந்திைகையச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்று
அருளி $சில. 3.07.154
வலமுைற மும் முைற
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட".ஒரு.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.155
உலக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நின்றன் முன்ன" $சில. 3.07.156
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைற
ந:ங்கிய_ெப.எச்.(ந:ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆrய மன்னரும் $சில.
3.07.157
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிைறக்ேகாட்டம்
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னரும் $சில. 3.07.158
குடகக் ெகாங்கரும் மாளுவ ேவந்தரும் $சில. 3.07.159
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு ேவந்தனும் $சில. 3.07.160
எம் நாட்டு ஆங்கண் இைமயவரம்பனின் $சில. 3.07.161
நல்நாள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அணி ேவள்வியில் $சில. 3.07.162
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈக என்ேற வணங்கின"
ேவண்ட $சில. 3.07.163
தந்ேதன்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) என்று
எழுந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சில. 3.07.164
ஆங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட".ஒரு.) ேகட்ட அரசனும் அரசரும் $சில.
3.07.165

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தாைனயும் உைரேயாடு
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.166
வடு_ெப.(வ
:
டு_ெப.)
:
கண்டவ"ேபால் ெமய்ந் ெநறி
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.167
மாடல மைறேயான்-தன்ெனாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.168
தாழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்ன"_ெப.(மன்ன"_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அடி ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.169
ேவள்விச் சாைலயின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேபாந்தபின் $சில. 3.07.170
யானும் ெசன்ேறன் என் எதி"
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.171
ேதவந்திைகேமல் திகழ்ந்து
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.172
வஞ்சி மூதூ" மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபத்திைட $சில. 3.07.173
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
இருந்ேதாய் நின்ைன $சில. 3.07.174
அைரசு வற்றிருக்கும்
:
திருப் ெபாறி உண்டு என்று $சில. 3.07.175
உைரெசய்தவன் ேமல் உருத்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.176
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அவிழ் நறுந்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா"க் ெகாடித்
ேத"த் தாைனச் $சில. 3.07.177
ெசங்குட்டுவன்-தன் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
ந:ங்க_குைற.எச்.(ந:ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சில. 3.07.178
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசல் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) படிேயா"-தம்முன் $சில.
3.07.179

அகலிடப் பாரம் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந:க்கி_வி.எச்.(ந:க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சில. 3.07.180
சிந்ைத ெசல்லாச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தூரத்து
$சில. 3.07.181
அந்தம் இல் இன்பத்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என்று
$சில. 3.07.182
என் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமேயா"
இளங்ெகாடி $சில. 3.07.183
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகசால்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி $சில. 3.07.184
ெதrவுறக் ேகட்ட திருத்தகு நல்l" $சில. 3.07.185
பrவும் இடுக்கணும் பாங்குற ந:ங்குமின் $சில. 3.07.186
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதளிமின் ெதளிந்ேதா"ப் ேபணுமின் $சில. 3.07.187
ெபாய் உைர அஞ்சுமின் புறஞ்ெசால் ேபாற்றுமின் $சில. 3.07.188
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஊண் துறமின் உயி"க்ெகாைல ந:ங்குமின் $சில. 3.07.189
தானம் ெசய்ம்மின் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பல தாங்குமின் $சில. 3.07.190
ெசய்ந்நன்றி ெகால்லன்மின் த: நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) இகழ்மின் $சில. 3.07.191
ெபாய்க் கr ேபாகல்மின் ெபாருள்-ெமாழி ந:ங்கல்மின் $சில. 3.07.192
அறேவா" அைவக்களம் அகலாது அணுகுமின் $சில. 3.07.193
பிறேவா" அைவக்களம் பிைழத்துப் ெபய"மின் $சில. 3.07.194
பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) மைன அஞ்சுமின் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உயி" ஓம்புமின்
$சில. 3.07.195
அற மைன காமின் அல்லைவ கடிமின் $சில. 3.07.196

கள்ளும் களவும் காமமும் ெபாய்யும் $சில. 3.07.197
ெவள்ைளக் ேகாட்டியும் விரகினில் ஒழிமின் $சில. 3.07.198
இளைமயும் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) யாக்ைகயும் நிைலயா
$சில. 3.07.199
உள நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைரயாது ஒல்லுவது ஒழியாது $சில. 3.07.200
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதஎத்துக்கு உறு
துைண ேதடுமின் $சில. 3.07.201
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா ஞாலத்து வாழ்வ": ஈங்கு-என் $சில. 3.07.202
முடி உைட ேவந்த"_ெப.(ேவந்த"_ெப.) மூவருள்ளும் $சில. 3.07.203
குட திைச ஆளும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) குன்றா $சில. 3.07.204
ஆர_குைற.எச்.(ஆ"_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா"பின் ேசர" குலத்து உதித்ேதா"
$சில. 3.07.205
அறனும் மறனும் ஆற்றலும் அவ"-தம் $சில. 3.07.206
பழ விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மூதூ"ப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேமம்படுதலும் $சில.
3.07.207
விழவு மலி சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
விண்ணவ"_ெப.(விண்ணவ"_ெப.) வரவும் $சில. 3.07.208
ஒடியா இன்பத்து அவ"_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ"_பட".பன்.) உைற நாட்டுக் $சில.
3.07.209
குடியின் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) கூழின் ெபருக்கமும் $சில.
3.07.210
வrயும் குரைவயும் விரவிய ெகாள்ைகயின் $சில. 3.07.211
புறத் துைற மருங்கின் அறத்ெதாடு
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. 3.07.212
மறத் துைற முடித்த வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைனெயாடு $சில. 3.07.213

ெபாங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பரப்பின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறக்கு
ஓட்டி $சில. 3.07.214
கங்ைகப் ேப" யாற்றுக் கைர ேபாகிய $சில. 3.07.215
ெசங்குட்டுவேனாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrசு ேநாக்கிக் $சில. 3.07.216
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சிக் காண்டம்
முற்றிற்று. $சில. 3.07.217
குமr_ெப.(குமr_ெப.) ேவங்கடம் குண குட கடலா $சில. நூல் கட்டுைர.01
மண்_ெப.(மண்_ெப.) திணி மருங்கின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்
வைரப்பில் $சில. நூல் கட்டுைர.02
ெசந்தமிழ் ெகாடுந்தமிழ் என்று இரு பகுதியின் $சில. நூல் கட்டுைர.03
ஐந்திைண மருங்கின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சில. நூல் கட்டுைர.04
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) என இரு சா"க்கும் $சில. நூல்
கட்டுைர.05
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மரபில் ஒழுக்ெகாடு புணர $சில.
நூல் கட்டுைர.06
எழுத்ெதாடு புண"ந்த_ெப.எச்.(புண"_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
அகத்து எழு ெபாருைள $சில. நூல் கட்டுைர.07
இழுக்கா யாப்பின் அகனும் புறனும் $சில. நூல் கட்டுைர.08
அவற்று வழிப்படூ உம் ெசவ்வி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. நூல் கட்டுைர.09
பாடலும் எழாலும் பண்ணும் பாணியும் $சில. நூல் கட்டுைர.10
அரங்கு விலக்ேக ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று
அைனத்தும் $சில. நூல் கட்டுைர.11

ஒருங்குடன் தழ: இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடம்படக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. நூல் கட்டுைர.12
வrயும் குரைவயும் ேசதமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட".பன்.) $சில.
நூல் கட்டுைர.13
ெதrவுறு வைகயான் ெசந்தமிழ் இயற்ைகயில் $சில. நூல் கட்டுைர.14
ஆடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிழலின் ந:டு இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $சில. நூல் கட்டுைர.15
காட்டுவா"ேபால் கருத்து ெவளிப்படுத்து $சில. நூல் கட்டுைர.16
மணிேமகைலேமல் உைரப்ெபாருள்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சில. நூல் கட்டுைர.17
சிலப்பதிகாரம் முற்றும். $சில. நூல் கட்டுைர.18

