இளங்கதி ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) எள்ளும் ேதாற்றத்து $மணி.00-001
விளங்குஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விrசைட யாட்டி $மணி.00-002
ெபான்திகழ் ெநடுவைர உச்சித் ேதான்றித் $மணி.00-003
ெதன்திைசப் ெபயந்த_இத் த.வத் ெதய்வதம் $மணி.00-004
சாைகச் சம்பு தன்கீ ழ் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.00005
மாநில மடந்ைதக்கு வருந்துய ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.00-006
ெவந்திறல் அரக்கக்கு ெவம்பைக ேநாற்ற $மணி.00-007
சம்பு என்பாள் சம்பா பதியினள $மணி.00-008
ெசங்கதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திருக்குலம் விளக்கும் $மணி.00-009
கஞ்ச ேவட்ைகயில் காந்தமன் ேவண்ட $மணி.00-010
அமர முனிவன் அகத்தியன் தனாது $மணி.00-011
கரகம் கவிழ்த்த காவிrப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.00-012
ெசங்குணக்கு ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அச்சம்பா
பதிஅயல் $மணி.00-013
ெபாங்குந.ப் பரப்ெபாடு ெபாருந்தித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.00-014
ஆங்கு இனிது இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தவ
முதிேயாள் $மணி.00-015
ஓங்குந.ப் பாைவைய உவந்துஎதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $மணி.00-016
ஆணு விசும்பின் ஆகாய கங்ைக $மணி.00-017

ேவணவாத் த.த்த விளக்ேக வாஎன $மணி.00-018
பின்னிைல முனியாப் ெபருந்தவன் ேகட்டுஈங்கு $மணி.00-019
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள்_இவ் அருந்தவ முதிேயாள
$மணி.00-020
நின்னால் வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைமயள் வணங்குஎனப $மணி.00-021
பாடல்சால் சிறப்பிற் பரதத்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.00-022
ேகாடாச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேசாழதம் குலக்ெகாடி $மணி.00-023
ேகாள்நிைல திrந்து ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ந.டினும $மணி.00-024
தான்நிைல திrயாத் தண்தமிழ்ப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.00-025
ெதாழுதனள் நிற்பஅத் ெதால்மூ தாட்டி $மணி.00-026
கழுமிய உவைகயில் கவான்ெகாண் டிருந்து $மணி.00-027
ெதய்வக் கருவும் திைசமுகக் கருவும் $மணி.00-028
ெசம்மல முதிேயான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்நாள்
$மணி.00-029
என்ெபயப் படுத்த_இவ் விரும்ெபய மூதூ $மணி.00-030
நின்ெபயப் படுத்ேதன் ந.வா ழியஎன $மணி.00-031
இருபால் ெபயrய உருெகழு மூதூ $மணி.00-032
ஒருநூறு ேவள்வி உரேவான் தனக்குப $மணி.00-033
ெபருவிழா அைறந்ததும் ெபருகியது அல_எனச $மணி.00-034
சிைதந்த ெநஞ்சிற் சித்திரா பதிதான $மணி.00-035

வயந்த மாைலயால் மாதவிக்கு உைரத்ததும் $மணி.00-036
மணிேம கைலதான் மாமல ெகாய்ய $மணி.00-037
அணிமலப் பூம்ெபாழில் அகவயின் ெசன்றதும $மணி.00-038
ஆங்குஅப் பூம்ெபாழில் அரசிளங் குமரைனப $மணி.00-039
பாங்கில் கண்டுஅவள் பளிக்கைற புக்கதும $மணி.00-040
பளிக்கைற புக்க பாைவையக் கண்டவன $மணி.00-041
துளக்குறு ெநஞ்சில் துயெராடும் ேபாயபின $மணி.00-042
மணிேம கலாெதய்வம் வந்துேதான் றியதும $மணி.00-043
மணிேம கைலையமணி பல்லவத்து உய்த்ததும் $மணி.00-044
உவவன மருங்கின்_அவ் வுைரசால் ெதய்வதம $மணி.00-045
சுதமதி தன்ைனத் துயில்_எடுப் பியதூஉம $மணி.00-046
ஆங்குஅத் த.வகத்து ஆயிைழ நல்லாள் $மணி.00-047
தான்துயில் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனித்துய
உழந்ததும $மணி.00-048
உழந்ேதாள் ஆங்கண்_ஓ ஒளிமணிப் பீடிைகப $மணி.00-049
பழம்பிறப் ெபல்லாம் பான்ைமயின் உணந்ததும் $மணி.00-050
உணந்ேதாள் முன்ன உயெதய்வம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.00-051
மனம்கவல் ஒழிெகன மந்திரம் ெகாடுத்ததும $மணி.00-052
த.ப திலைக ெசவ்வனம் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.00-053
மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மடக்ெகாடிக்கு அளித்ததும் $மணி.00-054

பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபந்ெதாடி தாயேராடு $மணி.00-055
யாப்புஉறு மாதவத்து அறவணத் ெதாழுததும் $மணி.00-056
அறவண அடிகள் ஆபுத் திரன்திறம் $மணி.00-057
நறுமலக் ேகாைதக்கு நன்கனம் உைரத்ததும $மணி.00-058
அங்ைகப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஆபுத் திரன்திறம $மணி.00-059
சிந்தா ேதவி ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும $மணி.00-060
மற்றுஅப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மடக்ெகாடி ஏந்திப் $மணி.00-061
பிச்ைசக்கு அவ்வூப் ெபருந்ெதரு அைடந்ததும் $மணி.00-062
பிச்ைச ஏற்ற ெபய்வைள கடிைஞயில் $மணி.00-063
பத்தினிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பாத்தூண் ஈத்ததும் $மணி.00064
காrைக நல்லாள் காயசண் டிைகவயிற்று $மணி.00-065
ஆைனத் த.க்ெகடுத்து அம்பலம் அைடந்ததும் $மணி.00-066
அம்பலம் அைடந்தனள் ஆயிைழ என்ேற $மணி.00-067
ெகாங்குஅல நறுந்தாக் ேகாமகன் ெசன்றதும் $மணி.00-068
அம்பலம் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரசிளங்
குமரன்முன $மணி.00-069
வஞ்ச விஞ்ைசயன் மகள்வடி வாகி $மணி.00-070
மறஞ்ெசய் ேவேலான் வான்சிைறக் ேகாட்டம் $மணி.00-071
அறம்ெசய் ேகாட்டம் ஆக்கிய வண்ணமும் $மணி.00-072

காயசண் டிைகஎன விஞ்ைசக் காஞ்சனன $மணி.00-073
ஆயிைழ தன்ைன அகலாது அணுகலும் $மணி.00-074
வஞ்ச விஞ்ைசயன் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சிறுவைன $மணி.00-075
ைமந்துஉைட வாளில் தப்பிய வண்ணமும் $மணி.00-076
ஐஅr உண்கண் அவன்துய ெபாறாஅள் $மணி.00-077
ெதய்வக் கிளவியில் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) வண்ணமும் $மணி.00-078
அைறகழல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆயிைழ தன்ைனச் $மணி.00-079
சிைறெசய் ெகன்றதும் சிைறவடு
. ெசய்ததும் $மணி.00-080
நறுமலக் ேகாைதக்கு நல்லறம் உைரத்துஆங்கு $மணி.00-081
ஆய்வைள ஆபுத் திரன்நாடு அைடந்ததும் $மணி.00-082
ஆங்குஅவன் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) அணியிைழ ேபாகி
$மணி.00-083
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிபல் லவத்திைட
உற்றதும் $மணி.00-084
உற்றவள் ஆங்குஓ உயந்தவன் வடிவாய்ப் $மணி.00-085
ெபான்ெகாடி வஞ்சியில்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணமும்
$மணி.00-086
நைவஅறு நன்ெபாருள் உைரமி ேனாஎனச் $மணி.00-087
சமயக் கணக்க தம்திறம் ேகட்டதும் $மணி.00-088
ஆங்குஅத் தாயேராடு அறவணத்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.00-089

பூங்ெகாடி கச்சி மாநக புக்கதும் $மணி.00-090
புக்கவள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்_உருக்
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.00-091
மற்றவ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வணங்கிய வண்ணமும் $மணி.00-092
தவத்திறம் பூண்டு தருமம் ேகட்டுப் $மணி.00-093
பவத்திறம் அறுெகனப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேநாற்றதும் $மணி.00-094
இளங்ேகா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருளிக் ேகட்ப $மணி.00-095
வளங்ெகழு கூல வாணிகன் சாத்தன் $மணி.00-096
மாவண் தமிழ்த்திறம் மணிேம கைலதுறவு $மணி.00-097
ஆைறம் பாட்டினுள் அறியைவத் தனன்_என். $மணி.00-098
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) திrயா ஓங்குஉய விழுச்சீப் $மணி.01-001
பலபுகழ் மூதூப் பண்புேமம் படீஇய $மணி.01-002
ஓங்குய மலயத்து அருந்தவன் உைரப்பத் $மணி.01-003
தூங்குஎயில் எறிந்த ெதாடித்ேதாள் ெசம்பியன் $மணி.01-004
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தைலவைன வணங்கிமுன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.01-005
மண்ணகத்து என்தன் வான்பதி தன்னுள் $மணி.01-006
ேமேலா விைழய விழாக்ேகாள்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.01-007
நால்_ஏழ் நாளினும் நன்குஇனிது உைறெகன $மணி.01-008
அமர தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆங்குஅது ேநந்தது $மணி.01-009
கவராக் ேகள்விேயா கடவா ஆகலின் $மணி.01-010

ெமய்த்திறம் வழக்கு நன்ெபாருள் வடுஎனும்
.
$மணி.01-011
இத்திறம் தத்தம் இயல்பினில் காட்டும் $மணி.01-012
சமயக் கணக்கரும் தம்துைற ேபாகிய $மணி.01-013
அமயக் கணக்கரும் அகலா ஆகிக $மணி.01-014
கரந்துஉரு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவு ளாளரும்
$மணி.01-015
பரந்துஒருங்கு ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைட
மாக்களும $மணி.01-016
ஐம்ெபருங் குழுவும் எண்ேப ஆயமும் $மணி.01-017
வந்துஒருங்கு குழ. இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்பதி
தன்னுள் $மணி.01-018
ெகாடித்ேதத் தாைனக் ெகாற்றவன் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $மணி.01-019
விடுத்த பூதம் விழாக்ேகாள் மறப்பின் $மணி.01-020
மடித்த ெசவ்வாய் வல்_எயிறு இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.01-021
இடிக்குரல் முழக்கத்து இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ெசய்திடும் $மணி.01-022
ெதாடுத்தபா சத்துத் ெதால்பதி நரகைரப் $மணி.01-023
புைடத்துஉணும் பூதமும் ெபாருந்தா தாயிடும் $மணி.01-024
மாயிரு ஞாலத்து அரசுதைல ஈண்டும் $மணி.01-025
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான் விழாக்கால் ெகாள்ெகன $மணி.01-026
வச்சிரக் ேகாட்டத்து மணம்ெகழு முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $மணி.01-027
கச்ைச யாைனப் பிடத்தைல ஏற்றி $மணி.01-028

ஏற்றுஉr ேபாத்த இடியுறு முழக்கின் $மணி.01-029
கூற்றுக்கண் விளிக்கும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவட்ைக $மணி.01-030
முரசுகடிப் பிடூஉம் முதுக்குடிப் பிறந்ேதான் $மணி.01-031
திருவிைழ மூதூ வாழ்ெகன்று ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.01-032
வானமும் மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $மணி.01-033
ேகாள்நிைல திrயாக் ேகாேலான்
ஆகுக_வியங்.வி.மு.(ஆகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $மணி.01-034
த.வகச் சாந்தி ெசய்தரு நல்நாள் $மணி.01-035
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான்
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஆங்குஉள $மணி.01-036
நால்ேவறு ேதவரும் நலத்தகு சிறப்பில் $மணி.01-037
பால்ேவறு ேதவரும் இப்பதிப் படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.01-038
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கrகால் வளவன் ந.ங்கியநாள் $மணி.01-039
இந்நக ேபால்வதுஓ இயல்பினது ஆகிப் $மணி.01-040
ெபான்னக வறிதாப் ேபாதுவ என்பது $மணி.01-041
ெதால்நிைல உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
துணிெபாருள் ஆதலின் $மணி.01-042
ேதாரண வதியும்
.
ேதாம்_அறு ேகாட்டியும் $மணி.01-043
பூரண கும்பமும் ெபாலம்பா லிைககளும் $மணி.01-044
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விளக்கும் பலவுடன் பரப்புமின் $மணி.01-045

காய்க்குைலக் கமுகும் வாைழயும் வஞ்சியும் $மணி.01-046
பூக்ெகாடி வல்லியும் கரும்பும் நடுமின் $மணி.01-047
பத்தி ேவதிைகப் பசும்ெபான் தூணத்து $மணி.01-048
முத்துத் தாமம் முைறெயாடு நாற்றுமின $மணி.01-049
விழவுமலி மூதூ வதியும்
.
மன்றமும் $மணி.01-050
பழமணல் மாற்றுமின் புதுமணல் பரப்புமின் $மணி.01-051
கதலிைகக் ெகாடியும் காழ்_ஊன்று விேலாதமும் $மணி.01-052
மதைல மாடமும் வாயிலும் ேசத்துமின் $மணி.01-053
நுதல்விழி நாட்டத்து இைறேயான் முதலாப் $மணி.01-054
பதிவாழ் சதுக்கத்துத் ெதய்வம்_ஈ றாக $மணி.01-055
ேவறுேவறு சிறப்பின் ேவறுேவறு ெசய்விைன $மணி.01-056
ஆறுஅறி மரபின் அறிந்ேதா ெசய்யுமின் $மணி.01-057
தண்மணல் பந்தரும் தாழ்தரு ெபாதியிலும் $மணி.01-058
புண்ணிய நல்_உைர அறிவ. ெபாருந்துமின் $மணி.01-059
ஒட்டிய சமயத்து உறுெபாருள் வாதிகள் $மணி.01-060
பட்டிமண் டபத்துப் பாங்குஅறிந்து ஏறுமின் $மணி.01-061
பற்றா மாக்கள் தம்முடன் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$மணி.01-062
ெசற்றமும் கலாமும்
ெசய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலுமின்
$மணி.01-063
ெவண்மணல் குன்றமும் விrபூஞ் ேசாைலயும் $மணி.01-064

தண்மணல் துருத்தியும் தாழ்பூந் துைறகளும் $மணி.01-065
ேதவரும் மக்களும் ஒத்துஉடன் திrதரும் $மணி.01-066
நால்_ஏழ் நாளினும் நன்குஅறிந் த._என் $மணி.01-067
ஒளிறுவாள் மறவரும் ேதரும் மாவும் $மணி.01-068
களிறும் சூழ்தரக் கண்முரசு இயம்பிப் $மணி.01-069
பசியும் பிணியும் பைகயும் நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.01-070
வசியும் வளனும் சுரக்ெகன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.01-071
அணிவிழா அைறந்தனன் அகநக மங்குஎன். $மணி.01-072
நாவல் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாெபருந் த.வினுள்
$மணி.02-001
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெதய்வதம் ேதவேகாற்கு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.02-002
த.வகச் சாந்தி ெசய்தரு நல்நாள் $மணி.02-003
மணிேம கைலெயாடு மாதவி வாராத் $மணி.02-004
தணியாத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தைலத்தைல ேமல்வரச் $மணி.02-005
சித்திரா பதிதான் ெசல்லல்_உற்று இரங்கித் $மணி.02-006
தத்துஅr ெநடுங்கண் தன்மகள் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $மணி.02-007
வயந்த மாைலைய வருெகனக் கூஉய்ப் $மணி.02-008
பயங்ெகழு மாநக அல_எடுத்து உைரஎன $மணி.02-009
வயந்த மாைலயும் மாதவி துறவிக்கு $மணி.02-010

அயந்துெமய் வாடிய அழிவினள் ஆதலின் $மணி.02-011
மணிேம கைலெயாடு மாதவி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.02-012
அணிமல மண்டபத்து அகவயின் ெசlஇ $மணி.02-013
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
ஆயிைழ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $மணி.02-014
வாடிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டுஉளம் வருந்திப் $மணி.02-015
ெபான்ேந அைனயாய் புகுந்தது ேகளாய் $மணி.02-016
உன்ேனாடு இவ்வூ உற்றதுஒன்று உண்டுெகால் $மணி.02-017
ேவத்தியல் ெபாதுஇயல் என்றுஇரு திறத்துக் $மணி.02-018
கூத்தும் பாட்டும் தூக்கும் துணிவும் $மணி.02-019
பண்ணியாழ்க் கரணமும் பாைடப் பாடலும் $மணி.02-020
தண்ணுைமக் கருவியும் தாழ்த.ங் குழலும் $மணி.02-021
கந்துகக் கருத்து மைடநூல் ெசய்தியும் $மணி.02-022
சுந்தரச் சுண்ணமும் தூந._ெப.(தூந._ெப.) ஆடலும் $மணி.02-023
பாயல் பள்ளியும் பருவத்து ஒழுக்கமும் $மணி.02-024
காயக் கரணமும் கண்ணியது உணதலும் $மணி.02-025
கட்டுைர வைகயும் கரந்துஉைற கணக்கும் $மணி.02-026
வட்டிைகச் ெசய்தியும் மல_ஆய்ந்து ெதாடுத்தலும் $மணி.02-027
ேகாலம் ேகாடலும் ேகாைவயின் ேகாப்பும் $மணி.02-028
காலக் கணிதமும் கைலகளின் துணிவும் $மணி.02-029

நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மகளிக்கு_ெப.(மகளி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) நன்கனம்
வகுத்த $மணி.02-030
ஓவியச் ெசந்நூல் உைரநூல் கிடக்ைகயும் $மணி.02-031
கற்றுத் துைறேபாகிய ெபான்ெதாடி நங்ைக $மணி.02-032
நல்தவம் புrந்தது நாண்_உைடத்து என்ேற $மணி.02-033
அலகுஇல் மூதூ ஆன்றவ அல்லது $மணி.02-034
பலெதாகுபு உைரக்கும் பண்புஇல் வாய்ெமாழி $மணி.02-035
நயம்பாடு இல்ைல நாண்_உைடத்து என்ற $மணி.02-036
வயந்த மாைலக்கு மாதவி உைரக்கும் $மணி.02-037
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுந்துய ேகட்டுப் $மணி.02-038
ேபாதல் ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயிெராடு நின்ேற $மணி.02-039
ெபான்ெகாடி மூதூப் ெபாருள்_உைர
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.02-040
நல்ெதாடி நங்காய் நாணுத் துறந்ேதன் $மணி.02-041
காதல_ெப.(காதல_ெப.)
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) கைனஎr ெபாத்தி
$மணி.02-042
ஊதுஉைலக் குருகின் உயித்துஅகத்து அடங்காது $மணி.02-043
இன்_உயி ஈவ ஈயா ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.02-044
நல்ந.ப் ெபாய்ைகயின் நளிஎr புகுவ $மணி.02-045
நளிஎr புகாஅ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அன்பேராடு $மணி.02-046

உடன்_உைற வாழ்க்ைகக்கு ேநாற்றுஉடம்பு அடுவ $மணி.02-047
பத்தினிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பரப்புந. ஞாலத்து. $மணி.02048
அத்திறத் தாளும் அல்லள்_எம் ஆயிைழ $மணி.02-049
கணவற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கடுந்துய
ெபாறாஅள் $மணி.02-050
மணமலி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) சிறுபுறம் புைதப்பக் $மணி.02-051
கண்ண_ெப.(கண்ண
.
_ெப.)
.
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கதி_இள வனமுைல $மணி.02-052
திண்ணிதில் திருகித் த.அழல் ெபாத்திக் $மணி.02-053
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ேப_ஊ கைனஎr ஊட்டிய $மணி.02-054
மாெபரும் பத்தினி மகள்மணி ேமகைல $மணி.02-055
அருந்தவப் படுத்தல் அல்லது யாவதும் $மணி.02-056
திருந்தாச் ெசய்ைகத் த.த்ெதாழில் படாஅள் $மணி.02-057
ஆங்ஙனம் அன்றியும் ஆயிைழ ேகளாய் $மணி.02-058
ஈங்குஇம் மாதவ உைறவிடம் புகுந்ேதன் $மணி.02-059
மறவணம் ந.த்த மாசுஅறு ேகள்வி $மணி.02-060
அறவண வடிகள் அடிமிைச வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
.
$மணி.02-061
மாெபருந் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெகாண்டுஉளம் மயங்கிக் $மணி.02-062
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுந்துய கூறப் $மணி.02-063

பிறந்ேதா உறுவது ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $மணி.02-064
பிறவா உறுவது ெபரும்ேப இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $மணி.02-065
பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது $மணி.02-066
அற்ேறா உறுவது அறிெகன்று அருளி $மணி.02-067
ஐவைகச் சீலத்து அைமதியும் காட்டி $மணி.02-068
உய்வைக இைவெகாள்_என்று உரேவான் அருளினன் $மணி.02-069
ைமத்தடங் கண்ணா தமக்கும்_என்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.02-070
சித்திரா பதிக்கும் ெசப்பு ந.என $மணி.02-071
ஆங்குஅவள் உைரேகட்டுமூ அரும்ெபறல் மாமணி $மணி.02-072
ஓங்குதிைரப் ெபருங்கடல் வழ்த்ேதா
.
ேபான்று $மணி.02-073
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெநஞ்செமாடு வயந்த மாைலயும் $மணி.02-074
ைகயற்றுப் ெபயந்தனள் காrைக திறத்துஎன். $மணி.02-075
வயந்த மாைலக்கு மாதவி உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.03-001
உயங்குேநாய் வருத்தத்து உைரமுன்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.03-002
மாமல நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ேபால்மணி ேமகைலக்கு $மணி.03-003
ஏது நிகழ்ச்சி எதிந்துளது ஆதலின் $மணி.03-004
தந்ைதயும் தாயும் தாம்நனி உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.03-005

ெவந்துய இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ெசவியகம் ெவதுப்பக் $மணி.03-006
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கலங்கிக் காrைக $மணி.03007
மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெசங்கண் வrவனப்பு அழித்துப் $மணி.03-008
புலம்புந. உருட்டிப் ெபாதியவிழ் நறுமல $மணி.03-009
இலங்குஇதழ் மாைலைய இட்டுந. ராட்ட $மணி.03-010
மாதவி மணிேம கைலமுகம் ேநாக்கித் $மணி.03-011
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தண்மதி ேசந்தது ேபாலக் $மணி.03-012
காம_ெப.(காம_ெப.) ெசங்ைகயில் கண்ண_ெப.(கண்ண
.
_ெப.)
.
மாற்றித்
$மணி.03-013
தூந._ெப.(தூந._ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தூத்தைக இழந்தது $மணி.03-014
நிகமல ந.ேய ெகாணவாய் என்றலும் $மணி.03-015
மதுமலக் குழலிெயாடு மாமல ெதாடுக்கும் $மணி.03-016
சுதமதி ேகட்டுத் துயெராடும் கூறும் $மணி.03-017
குரவக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடுந்துய ேகட்டுத்
$மணி.03-018
தணியாத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தைலத்தைல
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-019
மணிேமக கைலதன் மதிமுகம் தன்னுள் $மணி.03-020
அணிதிகழ் ந.லத்து ஆய்மல
ஓட்டிய_ெப.எச்.(ஓட்டு_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-021
கைடமணி உகுந. கண்டனன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.03-022
பைடயிட்டு நடுங்கும் காமன் பாைவைய $மணி.03-023

ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) கண்டால் அகறலும் உண்ேடா $மணி.03-024
ேபடிய அன்ேறா ெபற்றியின் நின்றிடின் $மணி.03-025
ஆங்ஙனம் அன்றியும் அணியிைழ ேகளாய் $மணி.03-026
ஈங்குஇந் நகரத்து யான்வருங் காரணம் $மணி.03-027
பாரா வாரம் பல்வளம் பழுநிய $மணி.03-028
காராள சண்ைபயில் ெகௗசிகன் என்ேபான் $மணி.03-029
இருபிறப் பாளன் ஒருமகள்
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $மணி.03-030
ஒருதனி அஞ்ேசன் ஓரா ெநஞ்சேமாடு $மணி.03-031
ஆரா மத்திைட அலெகாய் ேவன்தைன $மணி.03-032
மாருத ேவகன்_என் பான்_ஓ விஞ்ைசயன் $மணி.03-033
திருவிைழ மூதூ ேதவேகாற்கு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-034
ெபருவிழாக் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியின் வருேவான் $மணி.03-035
தாரன் மாைலயன் தமனியப் பூணினன் $மணி.03-036
பாேரா காணாப் பலெதாழு படிைமயன் $மணி.03-037
எடுத்தனன் என்ெகாணடுமூ எழுந்தனன் விசும்பில் $மணி.03-038
படுத்தனன் ஆங்குஅவன் பான்ைமேயன் ஆயிேனன் $மணி.03-039
ஆங்குஅவன் ஈங்குஎைன அகன்றுகண் மாறி $மணி.03-040
ந.ங்கினன் தன்பதி ெநட்டிைட
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.03-041

மணிப்பூங் ெகாம்ப மணிேம கைலதான் $மணி.03-042
தனித்துஅல ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைமயள் அல்லள் $மணி.03-043
பன்மல அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்மரப் பந்த
$மணி.03-044
இலவந் திைகயின் எயில்புறம் ேபாகின் $மணி.03-045
உலக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உைழேயா ஆங்குஉள. $மணி.03-046
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விழாக்ெகாள்
நல்நாள் $மணி.03-047
மண்ணவ விைழயா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) அல்லது $மணி.03-048
பாடுவண்டு இமிரா பல்மரம் யாைவயும் $மணி.03-049
வாடா மாமல மாைலகள் தூக்கலின் $மணி.03-050
ைகெபய் பாசத்துப் பூதம் காக்கும்_என்று $மணி.03-051
உய்யா னத்திைட உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
ெசல்லா. $மணி.03-052
ெவங்கதி ெவம்ைமயின் விrசிைற
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-053
சம்பாதி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சம்பாதி வனமும்.
$மணி.03-054
தவாந.க் காவிrப் பாைவதன் தாைத $மணி.03-055
கேவரன் ஆங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கேவர
வனமும் $மணி.03-056
மூப்புைட முதுைமய தாக்குஅணங்கு உைடய $மணி.03-057

மூப்புைட முதுைமய தாக்குஅணங்கு உைடய $மணி.03-058
அருளும் அன்பும் ஆ_உயி ஓம்பும் $மணி.03-059
ஒருெபரும் பூட்ைகயும் ஒழியா ேநான்பின் $மணி.03-060
பகவனது ஆைணயின் பல்மரம்
பூக்கும்_ெப.எச்.(பூ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03061
உவவனம் என்பதுஒன்று உண்டு $மணி.03-062
விளிப்புஅைற ேபாகாது ெமய்புறத்து இடூஉம் $மணி.03-063
பளிக்கைற மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) உண்டுஅதன் உள்ளது $மணி.03-064
தூநிற மாமணிச் சுடெராளி விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.03-065
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பீடிைக தான்_உண்டு ஆங்குஇடின் $மணி.03066
அரும்புஅவிழ் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அலந்தன வாடா $மணி.03-067
சுரும்புஇனம் மூசா ெதால்யாண்டு கழியினும் $மணி.03-068
மறந்ேதன் அதன்திறம் மாதவி ேகளாய் $மணி.03-069
கடம்பூண்டுஓ ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கருத்திைட ைவத்ேதா $மணி.03-070
ஆங்குஅவ அடிக்குஇடின் அவ_அடி தான்_உறும் $மணி.03-071
ந.ங்காது யாங்கணும் நிைனப்பில ராய்_இடின் $மணி.03-072
ஈங்குஇதன் காரணம் என்ைன என்றிேயல் $மணி.03-073
சிந்ைத இன்றியும் ெசய்விைன உறும்_எனும் $மணி.03-074
ெவந்திறல் ேநான்பிகள் விழுமம் ெகாள்ளவும் $மணி.03-075

ெசய்விைன சிந்ைத இன்றுஎனின் யாவதும் $மணி.03-076
எய்தாது என்ேபாக்கு ஏது வாகவும் $மணி.03-077
பயம்ெகழு மாமல இட்டுக் காட்ட $மணி.03-078
மயன்பணடுமூ இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபினது
அதுதான் $மணி.03-079
அவ்வனம் அல்லது அணியிைழ நின்மகள் $மணி.03-080
ெசவ்வனம் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ைம
தான்_இலள் $மணி.03-081
மணிேம கைலெயாடு மாமல ெகாய்ய $மணி.03-082
அணியிைழ நல்லாய் யானும் ேபாவல்_என்று $மணி.03-083
அணிப்பூங் ெகாம்ப அவெளாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.03-084
மணித்ேத வதியில்
.
சுதமதி ெசல்வுழ. இ $மணி.03-085
சிமிலிக் கரண்ைடயன் நுைழேகால் பிரம்பினன் $மணி.03-086
தவல்_அருஞ் சிறப்பின் அராந்தா ணத்துஉேளான் $மணி.03-087
நாணமும் உைடயும் நன்கனம் ந.த்துக் $மணி.03-088
காணா உயிக்கும் ைகயற்று ஏங்கி $மணி.03-089
உண்ணா ேநான்ேபாடு உயவல்_ெதா.ெப.(உயவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
யாைனயின் $மணி.03-090
மண்ணா ேமனியன் வருேவான் தன்ைன $மணி.03-091
வந்த. அடிகள்நும் மல_அடி ெதாழுேதன் $மணி.03-092
எந்தம் அடிகள் எம்_உைர ேகண்ேமா $மணி.03-093

அழுக்குஉைட யாக்ைகயில் புகுந்த நும்_உயி $மணி.03-094
புழுக்கைறப் பட்டநூ ேபான்றுஉளம்
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.03-095
இம்ைமயும் மறுைமயும் இறுதிஇல் இன்பமும் $மணி.03-096
தன்வயின் தரூஉம்_என் தைலமகன் உைரத்தது $மணி.03-097
ெகாைலயும் உண்ேடாெகாழுமடல் ெதங்கின் $மணி.03-098
விைளபூந் ேதறலின் ெமய்த்தவத் த.ேர $மணி.03-099
உண்டு ெதளிந்துஇவ் ேயாகத்து உறுபயன் $மணி.03-100
கண்டால் எம்ைமயும் ைகயுதிக் ெகாண்ம்_என $மணி.03-101
உண்ணா ேநான்பி தன்ெனாடும் சூள்_உற்று $மணி.03-102
உண்ம்_என இரக்கும்_ஓ களிமகன் பின்னரும் $மணி.03-103
கணவிr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கட்டிய திரைணயன் $மணி.03-104
குவிமுகிழ் எருக்கில் ேகாத்த மாைலயன் $மணி.03-105
சிதவல் துணிெயாடு ேசண்_ஓங்கு ெநடுஞ்சிைனத் $மணி.03-106
ததவழ்பு
.
ஒடித்துக் கட்டிய உைடயினன் $மணி.03-107
ெவண்பலி சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெமய்ம்முழுது உற.இப் $மணி.03-108
பண்புஇல் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பலெராடும் உைரத்தாங்கு $மணி.03-109
அழூஉம் விழூஉம் அரற்றும் கூஉம் $மணி.03-110
ெதாழூஉம் எழூஉம் சுழலலும்
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-111
ஓடலும் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருசிைற
ஒதுங்கி $மணி.03-112

ந.டலும் ந.டும் நிழெலாடு_ெப.(நிழல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மறலும் $மணி.03-113
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மகன்பின் வருந்திக் $மணி.03-114
ைகயறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கண்டுநிற் குநரும் $மணி.03-115
சுrயல் தாடி மருள்படு பூங்குழல் $மணி.03-116
பவளச் ெசவ்வாய்த் தவள வாள்நைக $மணி.03-117
ஒள்_அr ெநடுங்கண் ெவள்ளிெவண் ேதாட்டுக் $மணி.03-118
கருங்ெகாடிப் புருவத்து மருங்குவைள பிைறநுதல் $மணி.03-119
காந்தள்_அம் ெசங்ைக ஏந்துஇள வனமுைல $மணி.03-120
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அந்நுண் மருங்குல் $மணி.03-121
இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வட்டுைட எழுதுவrக்
ேகாலத்து $மணி.03-122
வாணன் ேபரூ மறுகிைடத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.03-123
ந.ணிலம் அளந்ேதான் மகன்முன்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-124
ேபடிக் ேகாலத்துப் ேபடுகாண் குநரும் $மணி.03-125
வம்ப மாக்கள் கம்பைல மூதூச் $மணி.03-126
சுடுமண் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுநிைல
மைனெதாறும் $மணி.03-127
ைமஅறு படிவத்து வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) முதலா $மணி.03-128
எவ்வைக உயிகளும் உவமம் காட்டி $மணி.03-129

ெவண்சுைத விளக்கத்து வித்தக
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.03-130
கண்கவ ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) கண்டுநிற் குநரும் $மணி.03-131
விழவு ஆற்றுப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழிெபரு
வதியில்
.
$மணி.03-132
ெபான்நாண் ேகாத்த நன்மணிக் ேகாைவ $மணி.03-133
ஐயவி அப்பிய ெநய்_அணி முச்சி_ெப.(முச்சி_ெப.) $மணி.03-134
மயிப்புறம் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிற்கைட
முக்காழ் $மணி.03-135
ெபாலம்பிைறச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நலம்ெபறத் தாழச் $மணி.03-136
ெசவ்வாய்க் குதைல ெமய்ெபறா மழைல $மணி.03-137
சிந்துபு சின்ன . ஐம்பைட நைனப்ப $மணி.03-138
அற்றம் காவாச் சுற்றுைடப் பூந்துகில் $மணி.03-139
ெதாடுத்தமணிக் ேகாைவ உடுப்ெபாடு துயல்வரத் $மணி.03-140
தளநைட தாங்காக் கிளபூண் புதல்வைரப் $மணி.03-141
ெபாலந்ேத மீ மிைசப் புகமுக ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.03142
இலங்குெதாடி நல்லா சிலநின்று ஏற்றி $மணி.03-143
ஆலம ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மகன்விழாக் கால்ேகாள் $மணி.03-144
காண்மி ேனாஎனக் கண்டுநிற் குநரும் $மணி.03-145
விராடன் ேப_ஊ விசயனாம் ேபடிையக் $மணி.03-146
காணிய சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கம்பைல மாக்களின்
$மணி.03-147

மணிேம கைலதைன வந்துபுறம்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.03-148
அணியைம ேதாற்றத்து அருந்தவப் படுத்திய $மணி.03-149
தாேயா ெகாடியள் தகவுஇலள் ஈங்குஇவள் $மணி.03-150
மாமல ெகாய்ய மலவனம் தான்புகின் $மணி.03-151
நல்_இள அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நாணாது ஆங்குஉள $மணி.03-152
வல்லுந ெகால்ேலா மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) $மணி.03-153
மாமயில் ஆங்குஉள வந்துமுன் நிற்பன $மணி.03-154
சாயல்கற் பனெகாேலா ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தன்னுடன் $மணி.03-155
ைபங்கிளி தாம்_உள பாைவதன் கிளவிக்கு $மணி.03-156
எஞ்சல ெகால்ேலா இைசயுந அல்ல $மணி.03-157
என்றுஇைவ ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவரும்
இைனந்துஉக $மணி.03-158
ெசந்தளிச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) நிலம்வடு உறாமல் $மணி.03-159
குரவமும் மரவமும் குருந்தும் ெகான்ைறயும் $மணி.03-160
திலகமும் வகுளமும் ெசங்கால் ெவட்சியும் $மணி.03-161
நரந்தமும் நாகமும் பரந்துஅல புன்ைனயும் $மணி.03-162
பிடவமும் தளவமும் முடமுள் தாைழயும் $மணி.03-163
குடசமும் ெவதிரமும் ெகாழுங்கால் அேசாகமும் $மணி.03-164
ெசருந்தியும் ேவங்ைகயும் ெபருஞ்சண் பகமும் $மணி.03-165

எrமல இலவமும் விrமல பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.03-166
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.) ைகவிைனச் $மணி.03167
சித்திரச் ெசய்ைகப் படாம்ேபாத் ததுேவ $மணி.03-168
ஒப்பத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவவனம்
தன்ைனத் $மணி.03-169
ெதாழுதனள் காட்டிய சுதமதி தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$மணி.03-170
மல ெகாய்யப் புகுந்தனள் மணிேம கைலஎன். $மணி.03-171
பrதியஞ் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) விrகதித் தாைனக்கு $மணி.04-001
இருள்வைளப் புண்ட மருள்படு பூம்ெபாழில $மணி.04-002
குழல்_இைசத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெகாளுத்திக் காட்ட $மணி.04-003
மழைல வண்டினம் நல்லியாழ் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.04-004
ெவயில்நுைழபு அறியாக் குயில்நுைழ ெபாதும்ப $மணி.04-005
மயில்_ஆடு அரங்கில் மந்திகாண் பனகாண் $மணி.04-006
மாசுஅறத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) மணிந. இலஞ்சிப் $மணி.04-007
பாசைடப் பரப்பில் பன்மல இைடநின்று $மணி.04-008
ஒருதனி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைரமலத்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $மணி.04-009
அரச அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆங்குஇனிது இருப்பக் $மணி.04-010

கைரநின்று ஆலும் ஒருமயில் தனக்குக $மணி.04-011
கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) கைனகுரல் முழவாக் $மணி.04012
ெகாம்ப இருங்குயில் விளிப்பது காணாய $மணி.04-013
இயங்குேத வதி
. எழு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-014
வயங்குஒளி மழுங்கிய_ெப.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதநின்
முகம்ேபால $மணி.04-015
விைரமலத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) கைரநின்று
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.04-016
ேகாடுஉைடத் தாைழக் ெகாழுமடல்
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.04-017
வால்ெவண் சுண்ணம் ஆடியது இதுகாண் $மணி.04-018
மாத_ெப.(மாத_ெப.) நின்கண் ேபாதுஎனச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-019
தாதுஉண் வண்டுஇனம் மீ துகடி ெசங்ைகயின் $மணி.04-020
அம்சிைற விrய அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) $மணி.04-021
ெசங்கயல் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறழ்வன
கண்டுஆங்கு $மணி.04-022
எறிந்துஅது ெபறாஅது இைரஇழந்து
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.04-023
மறிந்து ந.ங்கு_ஏவ.(ந.ங்கு_வி.) மணிச்சிரல் காண்_எனப் $மணி.04-024
ெபாழிலும் ெபாய்ைகயும் சுதமதி காட்ட $மணி.04-025

மணிேம கைலஅம் மலவனம் காண்புழி $மணி.04-026
மதிமருள் ெவண்குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $மணி.04-027
உதய குமரன் உருெகழு மீ தூர $மணி.04-028
மீ யான் நடுங்க நடுவுநின்று ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.04-029
கூம்புமுதல் முறிய வங்குபிணி
.
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-030
கயிறுகால் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயிறுபாழ் பட்டாங்கு
$மணி.04-031
இைதசிைதந்து ஆப்பத் திைரெபாரு முந்ந. $மணி.04-032
இயங்குதிைச அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாங்கணும் ஓ( $மணி.04-033
மயங்குகால் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வங்கம் ேபாலக்
$மணி.04-034
காேழா ைகயற ேமேலா இன்றிப் $மணி.04-035
பாகின் பிளைவயிற் பைணமுகம் துைடத்துக் $மணி.04-036
ேகாவியன் வதியும்
.
ெகாடித்ேத வதியும்
.
$மணி.04-037
பீடிைகத் ெதருவும் ெபருங்கலக்கு உறுத்துஆங்கு $மணி.04-038
இருபால் ெபயrய உருெகழு மூதூர $மணி.04-039
ஒருபால் படாஅது ஒருவழித்
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-040
பாகும் பைறயும் பருந்தின் பந்தரும $மணி.04-041

ஆதுல மாக்களும் அலவுற்று விளிப்ப $மணி.04-042
ந.ல_ெப.அ.(ந.லம்_ெப.) மால்வைர நிலெனாடு படந்ெதனக $மணி.04-043
கால ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) களிமயக்கு உற்ெறன $மணி.04-044
விடுபrக் குதிைரயின் விைரந்துெசன்று எய்திக் $மணி.04-045
கடுங்க்ண்_ெப.(கடுங்கண்_ெப.) யாைனயின் கடாத்திறம் அடக்கி $மணி.04-046
அணித்ேதத் தாைனெயாடு அரசிளங் குமரன் $மணி.04-047
மணித்ேதக் ெகாடுஞ்சி ைகயால் பற்றிக் $மணி.04-048
கா_அல கடம்பன் அல்லன் என்பது $மணி.04-049
ஆரங் கண்ணியில் சாற்றினன் வருேவான் $மணி.04-050
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மடந்ைதய நலங்ெகழு வதி
. $மணி.04-051
ஆடகச் ெசய்விைன மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆங்கண் $மணி.04-052
சாளரம் ெபாளித்த கால்ேபாகு ெபருவழி $மணி.04-053
வதிமருங்கு
.
இயன்ற பூஅைணப் பள்ளித $மணி.04-054
தகரக் குழலாள் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-055
மகர யாழின் வான்ேகாடு தழ. இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.04-056
வட்டிைகச் ெசய்தியின் வைரந்த பாைவயின $மணி.04-057
எட்டி குமரன் இருந்ேதான் தன்ைன $மணி.04-058
மாத_ெப.(மாத_ெப.) தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மயங்கிைன
இருந்ேதாய் $மணி.04-059

யாதுந. உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இடுக்கண் என்றலும்
$மணி.04-060
ஆங்குஅது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வங்குஇள
.
முைலெயாடு $மணி.04-061
பாங்கில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்ெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-062
மட்டுஅவிழ் அலங்கல் மன்ன குமரற்கு $மணி.04-063
எட்டி குமரன் எய்தியது உைரப்ேபான் $மணி.04-064
வைகவrச் ெசப்பினுள் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மலேபால் $மணி.04-065
தைகநலம் வாடி மலவனம் புகூஉம $மணி.04-066
மாதவி பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம கைலெயாடு
$மணி.04-067
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுந்துய ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.04-068
ெநஞ்சுஇைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந.ைமைய ந.க்கி_வி.எச்.(ந.க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-069
ெவம்பைக நரம்பின் என்ைகச் ெசலுத்தியது $மணி.04-070
இதுயான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) என்றலும் $மணி.04-071
மதுமலத் தாேரான் மனம்மகிழ் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.04-072
ஆங்குஅவள் தன்ைனஎன் அணித்ேத ஏற்ற $மணி.04-073
ஈங்குயான் வருேவன் என்றுஅவற்கு உைரத்து ஆங்கு $மணி.04-074

ஓடுமைழ கிழியும் மதியம் ேபால $மணி.04-075
மாட வதியின்
.
மணித்ேத கைடஇக் $மணி.04-076
கா_அணி பூம்ெபாழில் கைடமுகம் குறுகஅத் $மணி.04-077
ேத_ஒலி மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெசவிமுதல் இைசத்தலும் $மணி.04-078
சித்திரா பதிேயாடு உதய குமரன்_உற்று $மணி.04-079
என்ேமல் ைவத்த உள்ளத் தான்_என $மணி.04-080
வயந்த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாதவிக்கு ஒருநாள் $மணி.04-081
கிளந்த மாற்றம் ேகட்ேடன் ஆதலின $மணி.04-082
ஆங்குஅவன் ேத_ஒலி ேபாலும் ஆயிைழ $மணி.04-083
ஈங்குஎன் ெசவிமுதல் இைசத்ததுஎன் ெசய்ெகன $மணி.04-084
அமுதுஉறு த.ஞ்ெசால் ஆயிைழ உைரத்தலும் $மணி.04-085
சுதமதி ேகட்டுத் துளக்குறு மயில்ேபால $மணி.04-086
பளிக்கைற மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) பாைவையப் புகுெகன்று $மணி.04-087
ஒளித்து அைற தாழ்ேகாத்து உள்ளகத்து
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-088
ஆங்குஅது தனக்குஓ ஐவிலின் கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) $மணி.04-089
ந.ங்காது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேந_இைழ தன்ைனக்
$மணி.04-090
கல்_என் தாைனெயாடு கடுந்ேத நிறுத்திப் $மணி.04-091
பல்மலப் பூம்ெபாழில் பகல்முைளத் ததுேபால் $மணி.04-092
பூமரச் ேசாைலயும் புைடயும் ெபாங்கரும் $மணி.04-093

தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசங்கண் பரப்பினன் வரூஉம் $மணி.04-094
அரசிளங் குமரன் ஆரும்_இல் ஒருசிைற $மணி.04-095
ஒருதனி நின்றாய் உன்திறம் அறிந்ேதன் உைர $மணி.04-096
வள_இள வனமுைல மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெமல்_இயல $மணி.04-097
தள_இைட அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) தன்ைமயள்
ெகால்ேலா $மணி.04-098
விைளயா மழைல விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமல்_இயல $மணி.04-099
முைளஎயிறு அரும்பி முத்துநிைரத் தனெகால $மணி.04-100
ெசங்கயல் ெநடுங்கண் ெசவிமருங்கு ஓடி $மணி.04-101
ெவங்கைண ெநடுேவள் வியப்புஉைரக் கும்ெகால் $மணி.04-102
மாதவ உைறவிடம் ஒrஇமணி ேமகைல $மணி.04-103
தாேன தமியள்_இங்கு எய்தியது உைரஎனப் $மணி.04-104
ெபாதிஅைறப் பட்டநூ ேபான்றுஉளம்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-105
மதுமலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) சுதமதி உைரக்கும் $மணி.04-106
இளைம நாணி முதுைம எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.04-107
உைரமுடிவு காட்டிய உரேவான் மருகற்கு $மணி.04-108
அறிவும் சால்பும் அரசியல் வழக்கும் $மணி.04-109
ெசறிவைள மகளி_ெப.) ெசப்பலும் உண்டநூ $மணி.04-110

அைனயது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) யான்_ஒன்று
கிளப்பல $மணி.04-111
விைனவிளங்கு தடக்ைக விறேலாய் ேகட்டி $மணி.04-112
விைனயின் வந்தது விைனக்குவிைளவு ஆயது $மணி.04-113
புைனவன ந.ங்கில் புலால்புறத்து இடுவது $மணி.04-114
மூப்புவிளிவு உைடயது த.ப்பிணி இருக்ைக $மணி.04-115
பற்றின் பற்றிடம் குற்றக் ெகாள்கலம் $மணி.04-116
புற்றஅடங்கு அரவின் ெசற்றச் ேசக்ைக $மணி.04-117
அவலக் கவனா ைகயாறு அழுங்கல் $மணி.04-118
தவலா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தன்பால் உைடயது $மணி.04-119
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாக்ைக இதுெவன
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.04-120
மிக்ேகாய் இதைனப் புறமறிப் பாராய $மணி.04-121
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைசபடு த.ஞ்ெசால
$மணி.04-122
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேசரா
முன்ன $மணி.04-123
பளிங்குபுறத்து எறிந்த பவளப் பாைவயின் $மணி.04-124
இளங்ெகாடி ேதான்றுமால் இளங்ேகா முன்_என். $மணி.04-125
இளங்ேகான் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளம்ெபான்
பூங்ெகாடி $மணி.05-001

விளங்குஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) வியப்பப்
$மணி.05-002
ெபாருமுகப் பளிங்கின் எழினி வழ்த்துத்
.
$மணி.05-003
திருவின் ெசய்ேயாள் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவயின் $மணி.05-004
விைரமல ஐங்கைண மீ ன விேலாதனத்து $மணி.05-005
உருவி லாளெனாடு உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெபயப்ப $மணி.05-006
ஓவியன் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளியது வியப்ேபான்
$மணி.05-007
காவியங் கண்ணி ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.05-008
தாழ்_ஒளி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) தன்ைகயில் தைடஇச் $மணி.05-009
சூழ்ேவான் சுதமதி தன்முகம் ேநாக்கிச் $மணி.05-010
சித்திரக் ைகவிைன திைசெதாறும் ெசறிந்தன $மணி.05-011
எத்திறத் தாள்நின் இளங்ெகாடி உைரஎனக் $மணி.05-012
குருகுெபயக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெகான்ேறான் அன்னநின் $மணி.05-013
முருகச் ெசவ்வி முகந்துதன் கண்ணால் $மணி.05-014
பருகாள் ஆயின்_இப் ைபந்ெதாடி நங்ைக $மணி.05-015
ஊழ்தரு தவத்தள் சாப சரத்தி $மணி.05-016
காமன் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயள் என்ேற
$மணி.05-017
தூமலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) சுதமதி உைரப்ப $மணி.05-018

சிைறயும் உண்ேடாெசழும்புனல் மிக்குழ. இ $மணி.05-019
நிைறயும் உண்ேடாகாமம் காழ்க்ெகாளின் $மணி.05-020
ெசவ்வியள் ஆயின்_என் ெசவ்வியள் ஆெகன $மணி.05-021
அவ்விய ெநஞ்செமாடு அகல்ேவான் ஆயிைட $மணி.05-022
அம்ெசஞ் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அராந்தா ணத்துள்_ஓ $மணி.05-023
விஞ்ைசயன் இட்ட விளங்குஇைழ என்ேற $மணி.05-024
கல்_என் ேபரூப் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) உைரயிைன $மணி.05-025
ஆங்குஅவ உைறவிடம் நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிைழ $மணி.05-026
ஈங்குஇவள் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) எய்தியது உைரஎன
$மணி.05-027
வாகழல் ேவந்ேத வாழ்கநின் கண்ணி $மணி.05-028
த.ெநறிப் படரா ெநஞ்சிைன ஆகுமதி $மணி.05-029
ஈங்குஇவள் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் $மணி.05-030
வங்குந.
.
 ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்ேவாய் ேகட்டருள் $மணி.05-031
யாப்புஉைட உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம்_அைன இழந்ேதான்
$மணி.05-032
பாப்பன_ெப.அ.(பாப்பனன்_ெப.) முதுமகன் படிம உண்டியன் $மணி.05-033
மைழவளம் தரூஉம் அழல்_ஓம் பாளன் $மணி.05-034
பழவிைனப் பயத்தால் பிைழமணம்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.05-035

என்ெகடுத்து இரங்கித் தன்தக வுைடைமயின் $மணி.05-036
குரங்கு ெசய்கடல் குமrயம் ெபருந்துைறப் $மணி.05-037
பரந்துெசல் மாக்கெளாடு ேதடினன் ெபயேவான் $மணி.05-038
கடல்மண்டு ெபருந்துைறக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.05-039
வடெமாழி யாளெராடு வருேவான் கண்டுஈங்கு $மணி.05-040
யாங்ஙனம் வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என்மகள் என்ேற $மணி.05-041
தாங்காக் கண்ண_ெப.(கண்ண
.
_ெப.)
.
என்தைல உதித்துஆங்கு $மணி.05-042
ஓதல் அந்தணக்கு ஒவ்ேவன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.05-043
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ஆதலின் ைகவிட lயான் $மணி.05-044
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊண் தைலக்ெகாண்டு இந்நக
மருங்கில் $மணி.05-045
பரந்துபடு மைனெதாறும் திrேவான் ஒருநாள் $மணி.05-046
புனிற்றுஆப் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிற்றுப்
புண்ணினன் $மணி.05-047
கணவிr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைகக்ெகாண் ெடன்ன $மணி.05-048
நிணம்ந.டு ெபருங்குட ைகயகத்து ஏந்தி $மணி.05-049
என்மகள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடெமன்று
எண்ணித் $மணி.05-050
தன்_உறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தாங்காது புகுந்து $மணி.05-051
சமண. காள்நும் சரண்_என் ேறாைன $மணி.05-052

இவண்ந. அல்லஎன்று என்ெனாடும் ெவகுண்டு $மணி.05-053
ைமஅறு படிவத்து மாதவ புறத்துஎைமக் $மணி.05-054
ைகஉதிக் ேகாடலின் கண்நிைற ந.ேரம் $மணி.05-055
அறேவா உள .ேரா ஆரும்_இ ேலாம்_எனப் $மணி.05-056
புறேவா வதியில்
.
புலம்ெபாடு சாற்ற $மணி.05-057
மங்குல்ேதாய் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மைனெதாறும் புகூஉம் $மணி.05-058
அங்ைகயில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) உைடேயான் $மணி.05-059
கதிசுடும் அமயத்துப் பனிமதி முகத்ேதான் $மணி.05-060
ெபான்னில் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாலம்பூ
ஆைடயன் $மணி.05-061
என்_உற் றனிேரா என்றுஎைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.05-062
அன்புடன் அைளஇய_ெப.எச்.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்ெமாழி
அதனால் $மணி.05-063
அஞ்ெசவி நிைறத்து ெநஞ்சகம் குளிப்பித்துத் $மணி.05-064
தன்ைகப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) என்ைகத் தந்துஆங்கு $மணி.05-065
எந்ைதக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ந.ங்க_குைற.எச்.(ந.ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.05-066
எடுத்தனன் தழ. இக் கடுப்பத் தைலஏற்றி $மணி.05-067
மாதவ உைறவிடம் காட்டிய மைறேயான் $மணி.05-068
சாதுய ந.க்கிய தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தவமுனி $மணி.05-069

சங்க தருமன் தான்_எமக்கு அருளிய $மணி.05-070
எம்ேகான் இயல்குணன் ஏதம்_இல் குணப்ெபாருள் $மணி.05-071
உலக ேநான்பின் பலகதி உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.05-072
தனக்குஎன வாழாப் பிறக்குஉr யாளன் $மணி.05-073
இன்பச் ெசவ்வி மன்பைத எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.05-074
அருள்_அறம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருெபரும்
பூட்ைகயின் $மணி.05-075
அறக்கதி ஆழி திறப்பட உருட்டிக் $மணி.05-076
காமன் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாமன்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $மணி.05-077
தைகபா ராட்டுதல் அல்லது யாவதும் $மணி.05-078
மிைகநா இல்ேலன் ேவந்ேத வாழ்ெகன $மணி.05-079
அம்ெசால் ஆயிைழ நின்திறம் அறிந்ேதன் $மணி.05-080
வஞ்சி நுண்_இைட மணிேம கைலதைனச் $மணி.05-081
சித்திரா பதியால் ேசதலும் உண்டுஎன்று $மணி.05-082
அப்ெபாழில் ஆங்குஅவன் அயந்து ேபாயபின் $மணி.05-083
பளிக்குஅைற திறந்து பனிமதி முகத்துக் $மணி.05-084
களிக்கயல் பிறழாக் காட்சியள் ஆகிக் $மணி.05-085
கற்புத் தான்_இலள் நல்தவ உணவுஇலள் $மணி.05-086
வருணக் காப்புஇலள் ெபாருள்விைல யாட்டிஎன்று $மணி.05-087

இகழ்ந்தனன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நயந்ேதான்
என்னாது $மணி.05-088
புதுேவான் பின்ைறப் ேபானதுஎன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $மணி.05-089
இதுேவா அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) காமத்து இயற்ைக
$மணி.05-090
இதுேவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெகடுகதன் திறம்_என $மணி.05-091
மதுமலக் குழலாள் மணிேம கைலதான் $மணி.05-092
சுதமதி தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயுள் $மணி.05-093
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேகாடைண விழாஅணி
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.05-094
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்குறூஉம் மணிேம
கலாெதய்வம் $மணி.05-095
பதியகத்து உைறயும்_ஓ ைபந்ெதாடி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.05-096
மணிஅைறப் பீடிைக வலம்ெகாண்டு ஓங்கிப் $மணி.05-097
புலவன் த.த்தன் புண்ணியன் புராணன் $மணி.05-098
உலக ேநான்பின் உயந்ேதாய் என்ேகா $மணி.05-099
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெகடுத்ேதாய் ெசற்றம் ெசறுத்ேதாய் $மணி.05-100
முற்ற உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வா என்ேகா
$மணி.05-101
காமன் கடந்ேதாய் ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆேயாய் $மணி.05-102
த.ெநறிக் கடும்பைக கடிந்ேதாய் என்ேகா $மணி.05-103

ஆயிர ஆரத்து ஆழியன் திருந்தடி $மணி.05-104
நாஆ யிரம்_இேலன் ஏத்துவது எவன்_என்று $மணி.05-105
எrமணிப் பூங்ெகாடி இருநில மருங்குவந்து $மணி.05-106
ஒருதனி திrவதுஒத்து ஓதியின் ஒதுங்கி $மணி.05-107
நிலவைர இறந்துஓ முடங்குநா ந.ட்டும் $மணி.05-108
புலவைர இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகா_எனும்
பூங்ெகாடி $மணி.05-109
பன்மல சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்ந. அகழிப்
$மணி.05-110
புள்_ஒலி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதள்_அrச்
சிலம்புஅடி $மணி.05-111
ஞாயில் இஞ்சி நைகமணி ேமகைல $மணி.05-112
வாயில்மருங்கு இயன்ற வான்பைணத் ேதாளி $மணி.05-113
தருநிைல வச்சிரம் என_இரு ேகாட்டம் $மணி.05-114
எதி_எதி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி_இள
வனமுைல $மணி.05-115
ஆபுைன ேவந்தற்குப் ேபரளவு
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.05-116
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந.டுநின்று ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.05-117
ஒருெபருங் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) திருமுக வாட்டி $மணி.05-118
குணதிைச மருங்கில் நாண்முதி மதியமும் $மணி.05-119
குடதிைச மருங்கில் ெசன்றுவழ்
. கதிரும் $மணி.05-120

ெவள்ளிெவண் ேதாட்ெடாடு ெபான்ேதா டாக $மணி.05-121
எள்_அறு திருமுகம் ெபாலியப் ெபய்தலும் $மணி.05-122
அன்னச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அயந்துவிைள யாடிய $மணி.05-123
தன்_உறு ெபைடையத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அடக்கப் $மணி.05-124
பூம்ெபாதி சிைதயக் கிழித்துப் ெபைடெகாண்டு $மணி.05-125
ஓங்குஇருந் ெதங்கின் உயமடல் ஏற $மணி.05-126
அன்றில் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அrக்குரல் அைழஇச் $மணி.05-127
ெசன்றுவழ்
. ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேசவற்கு இைசப்பப் $மணி.05-128
பவளச் ெசங்கால் பறைவக் கானத்துக் $மணி.05-129
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குடக்கண் ேசதா $மணி.05-130
முைலெபாழி த.ம்பால் எழு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அவிப்பக் $மணி.05-131
கன்றுநிைன குரல மன்றுவழிப் படர $மணி.05-132
அந்தி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ெசந்த.ப் ேபணப் $மணி.05-133
ைபந்ெதாடி மகளி_ெப.) பலவிளக்கு
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.05-134
யாேழா மருதத்து_ெப.(மருதம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்னரம் புளரக் $மணி.05-135
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) முல்ைலக் குழல்ேமல்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.05-136
அமரக மருங்கில் கணவைன இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.05-137
தமரகம் புகூஉம் ஒருமகள் ேபாலக் $மணி.05-138

கதி_ஆற்றுப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதிராத்
துன்பேமாடு $மணி.05-139
அந்தி என்னும் பசைலெமய் யாட்டி $மணி.05-140
வந்துஇறுத் தனளால் மாநக மருங்குஎன். $மணி.05-141
அந்தி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன $மணி.06-001
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலகதி மண்டிலம்
$மணி.06-002
சான்ேறா தங்கண் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $மணி.06-003
ேதான்றுவழி விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாற்றம் ேபால $மணி.06-004
மாசுஅறு விசும்பில் மறுநிறம் கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.)
$மணி.06-005
ஆசுஅற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்த.ம்
தண்கதி $மணி.06-006
ெவள்ளிெவண் குடத்துப் பால்ெசாr வதுேபால் $மணி.06-007
கள்_அவிழ் பூம்ெபாழில் இைடஇைட ெசாrய $மணி.06-008
உருவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்ேன ேபாலத்
$மணி.06-009
திருவில் இட்டுத் திகழ்தரு ேமனியள் $மணி.06-010
ஆதி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அறவாழி ஆள்ேவான் $மணி.06-011
பாத பீடிைக பணிந்தனள் ஏத்திப் $மணி.06-012

பதியகத்து உைறயும்_ஓ ைபந்ெதாடி ஆகிச் $மணி.06-013
சுதமதி நல்லாள் தன்முகம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-014
ஈங்கு நின்ற. என்_உற் ற._என $மணி.06-015
ஆங்குஅவள் ஆங்குஅவன் கூறியது உைரத்தலும் $மணி.06-016
அரசிளங் குமரன் ஆயிைழ தன்ேமல் $மணி.06-017
தணியா ேநாக்கம் தவிந்திலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-018
அறத்ேதா வனம்_என்று அகன்றனன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.06-019
புறத்ேதா வதியில்
.
ெபாருந்துதல்_ெதா.ெப.(ெபாருந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒழியான் $மணி.06-020
ெபருந்ெதரு ஒழித்துஇப் ெபருவனம்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-021
திருந்துஎயில் குடபால் சிறுபுைழ ேபாகி $மணி.06-022
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மாதவ விரும்பின
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-023
சக்கர வாளக் ேகாட்டம் புக்கால் $மணி.06-024
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கழியினும் கடுநைவ எய்தாது $மணி.06-025
அங்குந. ேபாம்_என்று அருந்ெதய்வம் உைரப்ப $மணி.06-026
வஞ்ச விஞ்ைசயன் மாருத ேவகனும் $மணி.06-027
அம்ெசஞ் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ந.யும் அல்லது $மணி.06-028
ெநடுநக மருங்கின் உள்ேளா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.06-029

சுடுகாட்டுக் ேகாட்டம் என்றுஅலது உைரயா $மணி.06-030
சக்கர வாளக் ேகாட்டம் அஃதுஎன $மணி.06-031
மிக்ேகாய் கூறிய உைரப்ெபாருள்
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $மணி.06-032
ஈங்கு இதன் காரணம் என்ைன ேயாஎன $மணி.06-033
ஆங்குஅதன் காரணம் அறியக் கூறுவன் $மணி.06-034
மாதவி மகெளாடு வல்_இருள் வrனும் $மணி.06-035
ந.ேகள் என்ேற ேந_இைழ கூறும் இந் $மணி.06-036
நாமப் ேபரூ தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-037
ஈமப் புறங்காடு ஈங்குஇதன் அயலது $மணி.06-038
ஊரா நல்ேத ஓவியப் படுத்துத் $மணி.06-039
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) புகுதரூஉம் ெசழுங்ெகாடி வாயிலும் $மணி.06-040
ெநல்லும் கரும்பும் ந.ரும் ேசாைலயும் $மணி.06-041
நல்வழி எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலங்கிள
வாயிலும் $மணி.06-042
ெவள்ளி ெவண்சுைத இழுகிய மாடத் $மணி.06-043
துள்_உரு எழுதா ெவள்ளிைட வாயிலும் $மணி.06-044
மடித்த ெசவ்வாய்க் கடுத்த ேநாக்கின் $மணி.06-045
ெதாடுத்த பாசத்துப் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூலத்து
$மணி.06-046

ெநடுநிைல மண்ணடு
. நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாயிலும் $மணி.06-047
நால்ெபரு வாயிலும் பால்பட்டு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-048
காப்புஉைட இஞ்சிக் கடிவழங்கு ஆ_இைட $மணி.06-049
உைலயா உள்ளேமாடு உயிக்கடன் இறுத்ேதா $மணி.06-050
தைலதூங்கு ெநடுமரம் தாழ்ந்துபுறம் சுற்றிப் $மணி.06-051
பீடிைக ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்பலி
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $மணி.06-052
காடுஅம ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) கழிெபருங் ேகாட்டமும் $மணி.06-053
அருந்தவக்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அரசக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.06-054
ஒருங்குஉடன் மாய்ந்த ெபண்டிக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.06-055
நால்ேவறு வருணப் பால்ேவறு காட்டி $மணி.06-056
இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) மருங்கில் சிறந்ேதா
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-057
குறியவும் ெநடியவும் குன்றுகண் டன்ன $மணி.06-058
சுடுமண் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுநிைலக்
ேகாட்டமும் $மணி.06-059
அருந்திறல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திருந்துபலிக் கந்தமும் $மணி.06-060
நிைறக்கல் ெதற்றியும் மிைறக்களச் சந்தியும் $மணி.06-061
தண்டும் மண்ைடயும் பிடித்துக் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) $மணி.06062

உண்டுகண் படுக்கும் உைறயுள் குடிைகயும் $மணி.06-063
தூமக் ெகாடியும் சுடத்ேதா ரணங்களும் $மணி.06-064
ஈமப் பந்தரும் யாங்கணும் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-065
சுடுேவா இடுேவா ெதாடுகுழிப் படுப்ேபா $மணி.06-066
தாழ்வயின் அைடப்ேபா தாழியில் கவிப்ேபா $மணி.06-067
இரவும் பகலும் இளிவுடன் தrயாது $மணி.06-068
வருேவா ெபயேவா மாறாச் சும்ைமயும் $மணி.06-069
எஞ்சிேயா மருங்கின் ஈமம் சாற்றி $மணி.06-070
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுக்குறூஉம் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ஓைசயும்
$மணி.06-071
துறேவா இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழுவிளிப் பூசலும்
$மணி.06-072
பிறேவா இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழுவிளிப் பூசலும்
$மணி.06-073
ந.ள்முக நrயின் த.விளிக் கூவும் $மணி.06-074
சாேவாப் பயிரும் கூைகயின் குரலும் $மணி.06-075
புலவுஊண் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குராலின் குரலும் $மணி.06-076
ஊண்தைல துற்றிய ஆண்டைலக் குரலும் $மணி.06-077
நல்ந.ப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) நளிகடல் ஓைதயின் $மணி.06-078
இன்னா இைசெயாலி என்றும்நின்று அறாது $மணி.06-079

தான்றியும் ஒடுைவயும் உழிஞ்சிலும் ஒங்கிக் $மணி.06-080
கான்ைறயும் சூைரயும் கள்ளியும் அடந்து $மணி.06-081
காய்பசிக் கடும்ேபய் கணங்ெகாண்டு ஈண்டும் $மணி.06-082
மால்_அம ெபருஞ்சிைன வாைக மன்றமும் $மணி.06-083
ெவள்நிணம் தடிெயாடு மாந்தி மகிழ்சிறந்து $மணி.06-084
புள்_இைற கூரும் ெவள்ளில் மன்றமும் $மணி.06-085
சுடைல ேநான்பிகள் ஒடியா உள்ளெமாடு $மணி.06-086
மைடத. யுறுக்கும் வன்னி மன்றமும் $மணி.06-087
விரத யாக்ைகய உைடதைல ெதாகுத்துஆங்கு $மணி.06-088
இருந்ெதாடப் படுக்கும் இரத்தி மன்றமும் $மணி.06-089
பிணம்தின் மாக்கள் நிணம்படு குழிசியில் $மணி.06-090
விருந்தாட்டு அயரும் ெவள்ளிைட மன்றமும் $மணி.06-091
அழல்ெபய் குழிசியும் புழல்ெபய் மண்ைடயும் $மணி.06-092
ெவள்ளில் பாைடயும் உள்ள .ட்டுமூ அறுைவயும் $மணி.06-093
பrந்த மாைலயும் உைடந்த கும்பமும் $மணி.06-094
ெநல்லும் ெபாrயும் சிம்பலி அrசியும் $மணி.06-095
யாங்கணும் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓங்குஇரும்
பறந்தைல $மணி.06-096
தவத்துைற மாக்கள் மிகப்ெபருஞ் ெசல்வ $மணி.06-097
ஈற்றிளம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ஆற்றாப் பாலக $மணி.06-098
முதிேயா என்னான் இைளேயா என்னான் $மணி.06-099

ெகாடுந்ெதாழி லாளன் ெகான்றனன் குவிப்ப_இவ் $மணி.06-100
அழல்வாய்ச் சுடைல தின்னக் கண்டும் $மணி.06-101
கழிெபருஞ் ெசல்வக் கள்ளாட்டு அயந்து $மணி.06-102
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நல்லறம் விரும்பாது வாழும் $மணி.06-103
மக்களில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடேவா உண்டநூ
$மணி.06-104
ஆங்குஅது தன்ைனஓ அருங்கடி நக_எனச் $மணி.06-105
சாங்கலன் என்ேபான் தனிவழிச் ெசன்ேறான் $மணி.06-106
என்பும் தடியும் உதிரமும் யாக்ைகஎன்று $மணி.06-107
அன்புறு மாக்கட்கு அறியச் சாற்றி $மணி.06-108
வழுெவாடு கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புழுஊன்
பிண்டத்து $மணி.06-109
அலத்தகம் ஊட்டிய அடிநr வாய்க்ெகாண்டு $மணி.06-110
உலப்புஇல் இன்பேமாடு உைளக்கும் ஓைதயும் $மணி.06-111
கைலப்புற அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கழுகுகுைடந்து உண்டு $மணி.06-112
நிைலத்தைல ெநடுவிளி எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைதயும்
$மணி.06-113
கடகம் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகையத் த.நாய்
$மணி.06-114
உைடயக் கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கா ஓைதயும்
$மணி.06-115

சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏந்துஇள வனமுைல $மணி.06-116
காய்ந்தபசி எருைவ_ெப.(எருைவ_ெப.) கவந்துஊண் ஓைதயும் $மணி.06-117
பண்புெகாள் யாக்ைகயின் ெவண்பலி அரங்கத்து $மணி.06-118
மண்கைண முழவம் ஆக ஆங்குஓ $மணி.06-119
கருந்தைல வாங்கிக் ைகயகத்து ஏந்தி $மணி.06-120
இரும்ேப உவைகயின் எழுந்துஓ ேபய்மகள் $மணி.06-121
புயேலா குழேலா கயேலா கண்ேணா $மணி.06-122
குமிேழா மூக்ேகா இதேழா கவிேரா $மணி.06-123
பல்ேலா முத்ேதா என்னாது இரங்காது $மணி.06-124
கண்ெதாட்டு உண்டு கைவஅடி ெபயத்துத் $மணி.06-125
தண்டாக் களிப்பின் ஆடும் கூத்துக் $மணி.06-126
கண்டனன் ெவrஇக் கடுநைவ எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-127
விண்டுஓ திைசயின் விளித்தனன் ெபயந்துஈங்கு $மணி.06-128
எம்_அைன காணாய் ஈமச் சுடைலயின் $மணி.06-129
ெவம்முது ேபய்க்குஎன் உயிெகாடுத் ேதன்_எனத் $மணி.06-130
தம்_அைன தன்முன் வழ்ந்துெமய்
.
ைவத்தலும் $மணி.06-131
பாப்பான் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கண்_இழந்து இருந்த_இத்
$மணி.06-132
த.த்ெதாழி லாட்டிஎன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ைன $மணி.06-133
யாரும்_இல் தமிேயன் என்பது ேநாக்காது $மணி.06-134

ஆ_உயி உண்டது அணங்ேகா ேபேயா $மணி.06-135
துைறயும் மன்றமும் ெதால்வலி மரனும் $மணி.06-136
உைறயுளும் ேகாட்டமும் காப்பாய் காவாய் $மணி.06-137
தகவுஇைல ெகால்ேலா சம்பா பதிஎன $மணி.06-138
மகன்ெமய் யாக்ைகைய மாபுஉறத்
தழ. இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.06-139
ஈமப் புறங்காட்டு எயில்புற வாயிலில் $மணி.06-140
ேகாதைம என்பாள் ெகாடுந்துய சாற்ற $மணி.06-141
கடிவழங்கு வாயிலில் கடுந்துய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-142
இைடஇருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்ைனஈங்கு அைழத்தைன
$மணி.06-143
என்_உற் றைனேயா எனக்குஉைர என்ேற $மணி.06-144
ெபான்னின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிறத்தாள்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.06-145
ஆரும்_இ லாட்டிஎன் அறியாப் பாலகன் $மணி.06-146
ஈமப் புறங்காட்டு எய்திேனான் தன்ைன $மணி.06-147
அணங்ேகா ேபேயா ஆ_உயி உண்டது $மணி.06-148
உறங்குவான் ேபாலக் கிடந்தனன் காண்_என $மணி.06-149
அணங்கும் ேபயும் ஆ_உயி உண்ணா $மணி.06-150
பிணங்குநூல் மாபன் ேபதுகந் தாக $மணி.06-151
ஊழ்விைன வந்துஇவன் உயி_உண்டு கழிந்தது $மணி.06-152

மாெபரும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஒழிவாய் என்றலும் $மணி.06-153
என்_உயி ெகாண்டுஇவன் உயிதந் தருளில்_என் $மணி.06-154
கண்_இல் கணவைன இவன்காத்து ஓம்பிடும் $மணி.06-155
இவன்_உயி தந்துஎன் உயிவாங்கு என்றலும் $மணி.06-156
முதுமூ தாட்டி இரங்கினள் ெமாழிேவாள் $மணி.06-157
ஐயம் உண்ேடாஆ_உயி ேபானால் $மணி.06-158
ெசய்விைன மருங்கில் ெசன்றுபிறப்பு எய்துதல் $மணி.06-159
ஆங்குஅது ெகாணந்துநின் ஆ_இட ந.க்குதல்ெதா.ெப.(ந.க்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.06-160
ஈங்குஎனக்கு ஆவதுஒன்று அன்றுந. இரங்கல் $மணி.06-161
ெகாைலஅறம் ஆம்_எனும் ெகாடுந்ெதாழில் மாக்கள் $மணி.06-162
அவலப் படிற்றுஉைர ஆங்கது மடவாய் $மணி.06-163
உலக மன்னவக்கு உயிக்குஉயி ஈேவா $மணி.06-164
இலேரா இந்த ஈமப் புறங்காட்டு $மணி.06-165
அரசக்கு அைமந்தன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாட்டம் $மணி.06-166
நிரயக் ெகாடுெமாழி ந.ஒழி என்றலும் $மணி.06-167
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தருவ வரம்_என்று ஒருமுைற $மணி.06-168
நால்மைற அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) நன்னூல் உைரக்கும் $மணி.06-169
மாெபருந் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ந.அரு ளாவிடின் $மணி.06-170
யாேனா காேவன் என்_உயி ஈங்குஎன $மணி.06-171

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) உயிதrன் அல்லது
$மணி.06-172
ஆழித் தாழி அகவைரத் திrேவா $மணி.06-173
தாம்தrன் யானும் தருகுவன் மடவாய் $மணி.06-174
ஈங்குஎன் ஆற்றலும் காண்பாய்_வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
என்ேற $மணி.06-175
நால்வைக மரபின் அரூபப் பிரமரும் $மணி.06-176
நானால் வைகயின் உரூபப் பிரமரும் $மணி.06-177
இருவைகச் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருமூ
வைகயில் $மணி.06-178
ெபருவனப்பு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வத
கணங்களும் $மணி.06-179
பல்வைக அசுரரும் படுதுய உறூஉம் $மணி.06-180
எண்வைக நரகரும் இருவிசும்பு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-181
பல்மீ ன் ஈட்டமும் நாளும் ேகாளும் $மணி.06-182
தன்_அகத்து அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சக்கர
வாளத்து $மணி.06-183
வரம்தரற்கு உrேயா தைமமுன் நிறுத்தி $மணி.06-184
அரந்ைத ெகடும்_இவள் அருந்துய இதுஎனச் $மணி.06-185
சம்பா பதிதான் உைரத்தஅம் முைறேய $மணி.06-186
எங்குவாழ் ேதவரும் உைரப்பக் ேகட்ேட $மணி.06-187

ேகாதைம யுற்ற ெகாடுந்துய நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-188
ஈமச் சுடைலயின் மகைனஇட்டு இறந்தபின் $மணி.06-189
சம்பா பதிதன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.06-190
எங்குவாழ் ேதவரும் கூடிய இடம்தனில் $மணி.06-191
சூழ்கடல் வைளஇய வாழியங் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.06192
நடுவு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமருக் குன்றமும்
$மணி.06-193
புைடயில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழுவைகக்
குன்றமும் $மணி.06-194
நால்வைக மரபின் மாெபருந் த.வும் $மணி.06-195
ஓ_ஈ ராயிரம் சிற்றிைடத் த.வும் $மணி.06-196
பிறவும் ஆங்குஅதன் இடவைக உrயன $மணி.06-197
ெபறுமுைற மரபின் அறிவுவரக் காட்டி $மணி.06-198
ஆங்குவாழ் உயிகளும் அவ்வுயி இடங்களும் $மணி.06-199
பாங்குற மண்ணட்டில்
.
பண்புற வகுத்து $மணி.06-200
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மயனால் இைழக்கப் பட்ட $மணி.06-201
சக்கர வாளக் ேகாட்டம்_ஈங்கு இதுகாண் $மணி.06-202
இடுபிணக் ேகாட்டத்து எயில்புறம் ஆதலின் $மணி.06-203
சுடுகாட்டுக் ேகாட்டத்து என்றலது உைரயா $மணி.06-204
இதன்வரவு இதுஎன்று இருந்ெதய்வம் உைரக்க $மணி.06-205

மதன் இல் ெநஞ்செமாடு வான்துய_எய்திப் $மணி.06-206
பிறந்ேதா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) சிறந்ேதாள் உைரப்ப $மணி.06-207
இறந்துஇருள் கூந்த இைடஇருள் யாமத்துத் $மணி.06-208
தூங்குஎயில் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுதமதி ஒழியப்
$மணி.06-209
பூங்ெகாடி தன்ைனப் ெபாருந்தித் தழ. இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.06-210
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆறா ஆறுஐந்து ேயாசைனத் $மணி.06-211
ெதன்திைச மருங்கில் ெசன்றுதிைர
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.06-212
மணிபல் லவத்திைட மணிேம கலாெதய்வம் $மணி.06-213
அணிஇைழ தன்ைனைவத்து அகன்றது தான்_என். $மணி.06-214
மணிேம கைலதைன மணிபல் லவத்திைட $மணி.07-001
மணிேம கலாெதய்வம் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.07-002
மணிேம கைலதைன மலப்ெபாழில்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.07-003
உதய குமரன் உறுதுய எய்திக் $மணி.07-004
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கழியில்_என் ைகயகத் தாள்_எனப் $மணி.07-005
ெபாங்குெமல் அமளியில் ெபாருந்தாது இருந்ேதான் $மணி.07-006
முன்னத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகேன $மணி.07-007
ேகால்நிைல திrந்திடின் ேகாள்நிைல திrயும் $மணி.07-008

ேகாள்நிைல திrந்திடின் மாrவறம் கூரும் $மணி.07-009
மாrவறங் கூrன் மன்_உயி இல்ைல $மணி.07-010
மன்_உயி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மண்_ஆள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$மணி.07-011
தன்_உயி என்னும் தகுதிஇன்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.07-012
தவத்திறம் பூண்டநூள் தன்ேமல் ைவத்த $மணி.07-013
அவத்திறம் ஒழிெகன்று அவன்வயின் உைரத்தபின் $மணி.07-014
உவவனம் புகுந்துஆங்கு உறுதுயில்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.07-015
சுதமதி தன்ைனத் துயிலிைட ந.க்கி_வி.எச்.(ந.க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.07-016
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேகாடைண இந்நகக் காண $மணி.07-017
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அஞ்சல் மணிேம கைலயான்
$மணி.07-018
ஆதிசால் முனிவன் அறவழிப்
படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.07-019
ஏது முதிந்தது இளங்ெகாடிக்கு ஆதலின் $மணி.07-020
விஞ்ைசயின் ெபயத்துநின் விளங்குஇைழ தன்ைனஓ $மணி.07-021
வஞ்சம்_இல் மணிபல் லவத்திைட ைவத்ேதன் $மணி.07-022
பண்ைடப் பிறப்பும் பண்புற உணந்துஈங்கு $மணி.07-023
இன்றுஏழ் நாளில் இந்நக மருங்ேக $மணி.07-024

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடக்ெகாடி
நல்லாள் $மணி.07-025
களிப்புமாண் ெசல்வக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேப_ஊ $மணி.07-026
ஒளித்துஉரு எய்தினும் உன்திறம் ஒளியாள் $மணி.07-027
ஆங்குஅவள் இந்நக புகுந்த அந்நாள் $மணி.07-028
ஈங்கு நிகழ்வன ஏதுப் பல_உள $மணி.07-029
மாதவி தனக்குயான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $மணி.07-030
ஏதம்_இல் ெநறிமகள் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $மணி.07-031
உைரயாய் ந.அவள் என்திறம் உணரும் $மணி.07-032
திைரஇரும் ெபௗவத்துத் ெதய்வம்_ஒன்று உண்டுஎனக் $மணி.07-033
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) கூறிஇக் ெகாடியிைட தன்ைனஎன் $மணி.07-034
நாமம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்நாள் நள்_இருள்
$மணி.07-035
காமன் ைகயறக் கடுநைவ
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.07-036
மாெபருந் தவக்ெகாடி ஈன்றைன என்ேற $மணி.07-037
நனேவ ேபாலக் கனவகத்து உைரத்ேதன் $மணி.07-038
ஈங்குஇவ் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆங்குஅவட்கு உைரஎன்று $மணி.07-039
அந்தரத்து எழுந்துஆங்கு அருந்ெதய்வம் ேபாயபின் $மணி.07-040

ெவந்துய எய்திச் சுதமதி எழுந்துஆங்கு $மணி.07-041
அகல்மைன அரங்கத்து ஆசிrய தம்ெமாடு $மணி.07-042
வைகெதr மாக்கட்கு வட்டைண காட்டி $மணி.07-043
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புணக்கு அரங்கியல் மகளிrல்
$மணி.07-044
கூடிய குயிலுவக் கருவிகண் துயின்று $மணி.07-045
பண்ணுக்கிைள பயிரும் பண்ணியாழ்த் த.ந்ெதாைட $மணி.07-046
ெகாைளவல் ஆயேமாடு இைசகூட் டுண்டு $மணி.07-047
வைளேச ெசங்ைக ெமல்விரல் உைதத்த $மணி.07-048
ெவம்ைமெவய் துறாது தன்ைமயில் திrயவும் $மணி.07-049
பண்புஇல் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பரத்தைம ேநானாது $மணி.07-050
உண்கண் சிவந்தாங்கு ஒல்குெகாடி ேபான்று $மணி.07-051
ெதருட்டவும் ெதருளாது ஊடெலாடு துயில்ேவா $மணி.07-052
விைரப்பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வழ்துைண
.
தழுவவும் $மணி.07-053
தளநைட ஆயெமாடு
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $மணி.07-054
விைளயாடு சிறுேத ஈத்துெமய்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.07-055
அமளித் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐம்பைடத்
தாலிக் $மணி.07-056
குதைலச் ெசவ்வாய் குறுநைடப் புதல்வக்குக் $மணி.07-057

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) கடிப்பைக
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.07-058
தூபம் காட்டித் தூங்குதுயில் வதியவும் $மணி.07-059
இைறஉைற புறவும் நிைறந.ப் புள்ளும் $மணி.07-060
காவுைற பறைவயும் நாஉள் அழுந்தி $மணி.07-061
விழவுக்களி அடங்கி முழவுக்கண் துயின்று $மணி.07-062
பழவிறல் மூதூ பாயல்ெகாள் நடுநாள் $மணி.07-063
ேகாமகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) குறுந.க் கன்னலின் $மணி.07-064
யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ெகாள்பவ ஏத்துஒலி அரவமும் $மணி.07-065
உைறயுள்நின்று ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உண்ணா உயக்கத்து_ெப.(உயக்கம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.07-066
நிைறஅழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநடுங்கூ விளியும் $மணி.07-067
ேதவழங்கு ெதருவும் சிற்றிைட முடுக்கரும் $மணி.07-068
ஊகாப் பாள எறிதுடி ஓைதயும் $மணி.07-069
முழங்குந. முன்துைறக் கலம்புண கம்மிய $மணி.07-070
துழந்துஅடு கள்ளின் ேதாப்பிஉண்டு அயந்து $மணி.07-071
பழஞ்ெசருக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அனந்தப்
பாணியும் $மணி.07-072
அரவாய்க் கடிப்பைக ஐயவிக் கடிப்பைக $மணி.07-073
விரவிய மகளி_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூமத்துப் $மணி.07-074

புதல்வைரப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனிறுத. கயக்கம்
$மணி.07-075
த.விைன மகளி_ெப.) குளன்_ஆடு அரவமும் $மணி.07-076
வலித்த ெநஞ்சின் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) இன்றியும் $மணி.07-077
புலிக்கணத்து அன்ேனா பூத சதுக்கத்துக் $மணி.07-078
ெகாடித்ேத ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாள்ெகன $மணி.07-079
இடிக்குரல் முழக்கத்து இடும்பலி ஓைதயும் $மணி.07-080
ஈற்றிளம் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ஆற்றாப் பாலக $மணி.07-081
கடுஞ்சூல் மகளி_ெப.) ெநடும்புண்
உற்ேறா_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $மணி.07-082
தம்துய ெகடுக்கும் மந்திர மாக்கள் $மணி.07-083
மன்றப் ேபய்மகள் வந்துைகக் ெகாள்ெகன $மணி.07-084
நின்றுஎறி பலியின் ெநடுங்குரல் ஓைதயும் $மணி.07-085
பல்ேவறு ஓைதயும் பரந்துஒருங்கு இைசப்பக் $மணி.07-086
ேகட்டுஉளம் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊட்டிருள்
அழுவத்து_ெப.(அழுவம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.07-087
முருந்துஏ இளநைக ந.ங்கிப் பூம்ெபாழில் $மணி.07-088
திருந்துஎயில் குடபால் சிறுபுைழ ேபாகி $மணி.07-089
மிக்கமா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வியந்துஎடுத்து
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.07-090
சக்கர வாளக் ேகாட்டத்து அங்கண் $மணி.07-091

பலபுகத் திறந்த பகுவாய் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $மணி.07-092
உலக அறவியின் ஒருபுைட இருத்தலும் $மணி.07-093
கந்துஉைட ெநடுநிைலக் காரணம் காட்டிய $மணி.07-094
அந்தில் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.07-095
ைமத்தடங் கண்ணாள் மயங்கினள் ெவருவத் $மணி.07-096
திப்பியம் உைரக்கும் ெதய்வக் கிளவியின் $மணி.07-097
இரவி வன்மன் ஒருெபரு மகேள $மணி.07-098
துரகத் தாைனத் துச்சயன் ேதவி $மணி.07-099
தயங்குஇணக் ேகாைதத் தாைர சாவுற $மணி.07-100
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாைனமுன் மன்_உயி
ந.த்ேதாய் $மணி.07-101
காராள சண்ைபயில் ெகௗசிகன் மகேள $மணி.07-102
மாருத ேவகேனாடு இந்நக புகுந்து $மணி.07-103
தாைர தவ்ைவ தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கூடிய $மணி.07-104
இன்றுஏழ் நாளில் இைடயிருள் யாமத்துத் $மணி.07-106
தன்பிறப் பதெனாடு நின்பிறப்பு உணந்துஈங்கு $மணி.07-107
இலக்குமி யாகிய நினக்குஇைள யாள்வரும் $மணி.07-108
அஞ்சல்_என்று உைரத்தது அவ்வுைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.07-109
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நடுக்குறூஉம் ேந_இைழ நல்லாள் $மணி.07-110
காவ லாள கண்துயில் ெகாள்ளத் $மணி.07-111

தூெமன் ேசக்ைகத் துயில்கண் விழிப்ப $மணி.07-112
வலம்புrச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வறிதுஎழுந்து ஆப்பப் $மணி.07-113
புலம்புrச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ெபாருெளாடு முழங்கப் $மணி.07-114
புகமுக வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெநடுங்கூ விளிப்பப் $மணி.07-115
ெபாறிமயி வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) குறுங்கூ விளிப்பப் $மணி.07-116
பைணநிைலப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பலஎழுந்து ஆலப் $மணி.07-117
பைணநிைலப் புள்ளும் பலஎழுந்து ஆலப் $மணி.07-118
பூம்ெபாழில் ஆைகப் புள்_ஒலி சிறப்பப் $மணி.07-119
பூங்ெகாடி யாைகப் புள்_ஒலி சிறப்பக் $மணி.07-120
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பீடிைகப் பூப்பலி கைடெகாளக் $மணி.07-121
கலம்பக பீடிைகப் பூப்பலி கைடெகாளக் $மணி.07-122
குயிலுவ கைடெதாறும் பண்ணியம் பரந்துஎழ $மணி.07-123
ெகாடுப்ேபா கைடெதாறும் பண்ணியம் பரந்துஎழ $மணி.07-124
ஊதுயில் எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உரவுந. அழுவத்துக்
$மணி.07-125
கா_இருள் சீத்துக் கதிரவன் முைளத்தலும் $மணி.07-126
ஏஉறு மஞ்ைஞயின் இைனந்ததுஅடி
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.07-127
மாநக வதி
. மருங்கில் ேபாகிப் $மணி.07-128
ேபாய கங்குலில் புகுந்தைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.07-129
மாதவி தனக்கு வழுஇன்று உைரத்தலும் $மணி.07-130

நல்மணி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபான்றுஅவள் $மணி.07-131
தன்மகள் வாராத் தனித்துய உழப்ப $மணி.07-132
இன்_உயி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகயில்
இருந்தனள் $மணி.07-133
துன்னியது உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுதமதி
தான்_என். $மணி.07-134
ஈங்குஇவள் இன்னண மாக இருங்கடல் $மணி.08-01
வாங்குதிைர உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிபல்
லவத்திைடத் $மணி.08-02
தத்துந. அைடகைரச் சங்குஉழு ெதாடுப்பின் $மணி.08-03
முத்துவிைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) முrெசம் பவளெமாடு $மணி.08-04
விைரமரம் உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திைரஉலாப் பரப்பின் $மணி.08-05
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாழ்கண் அசும்பின் $மணி.08-06
ஆம்பலும் குவைளயும் தாம்புணந்து
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.08-07
வண்டுஉண மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) குண்டுந.
இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) $மணி.08-08
முடக்கால் புன்ைனயும் மடல்பூந் தாைழயும் $மணி.08-09
ெவயில்வரவு ஒழித்த பயில்பூம் பந்த $மணி.08-010
அறல்விளங்கு நிலாமணல் நறுமலப் பள்ளித் $மணி.08-011

துஞ்சு துயில் எழூஉம் அம்சில் ஓதி $மணி.08-012
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைடெகாள $மணி.08-013
ேவறுஇடத்துப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிேர
ேபான்று $மணி.08-014
பண்டுஅறி கிைளெயாடு பதியும்
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $மணி.08-015
கண்டுஅறி யாதன கண்ணிற் காணா $மணி.08-016
ந.ல_ெப.அ.(ந.லம்_ெப.) மாக்கடல் ெநட்டிைட அன்றியும் $மணி.08-017
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கதிவிrத்து முைளப்ப
$மணி.08-018
உவவன மருங்கினில் ஓ_இடம் ெகால்_இது $மணி.08-019
சுதமதி ஒளித்தாய் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.08020
நனேவா கனேவா என்பைத அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
$மணி.08-021
மனநடுக் குறூஉம் மாற்றம் தாராய் $மணி.08-022
வல்_இருள் கழிந்தது மாதவி மயங்கும் $மணி.08-023
எல்வைள வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) விட்டுஅகன்
றைனேயா $மணி.08-024
விஞ்ைசயில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விளங்கிைழ மடவாள் $மணி.08-025

வஞ்சம் ெசய்தனள் ெகால்ேலா
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $மணி.08-026
ஒருதனி அஞ்சுெவன் திருேவ வாெவனத் $மணி.08-027
திைரதவழ் பறைவயும் விrசிைறப் பறைவயும் $மணி.08-028
எழுந்துவழ்
. சில்ைலயும் ஒடுங்குசிைற முழுவலும் $மணி.08-029
அன்னச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அரச னாகப் $மணி.08-030
பன்னிறப் புள்_இனம் பரந்துஒருங்கு ஈண்டிப் $மணி.08-031
பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பாடி ேபால $மணி.08-032
வசுந.
. ப் பரப்பின் எதி_எதி
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.08-033
துைறயும் துைறசூழ் ெநடுமணல் குன்றமும் $மணி.08-034
யாங்கணும் திrேவாள் பாங்கினம்
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட.ஒரு.) $மணி.08-035
குரல்தைலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குைலந்துபின்
வழ_குைற.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
.
$மணி.08-036
அரற்றினள் கூஉய் அழுதனள் ஏங்கி $மணி.08-037
வழ்துய
.
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழுமக்
கிளவியில் $மணி.08-038
தாழ்துய உறுேவாள் தந்ைதைய உள்ளி $மணி.08-039
எம்_இதில் படுத்தும் ெவவ்விைன உருப்பக் $மணி.08-040
ேகால்ெதாடி மாதெராடு ேவற்றுநாடு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.08-041

ைவவாள் உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிப்பூண்
அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.08-042
ஐயா ேவாஎன்று அழுேவாள் முன்ன $மணி.08-043
விrந்துஇலங்கு அவி_ஒளி சிறந்துகதி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.08-044
உைரெபறு மும்முழம் நிலமிைச ஓங்கித் $மணி.08-045
திைசெதாறும் ஒன்பான் முழுநிலம்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.08-046
விதிமாண் ஆடியின் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) குயின்று $மணி.08-047
பதும சதுரம் மீ மிைச விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.08-048
அறேவாற்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆசனம்
என்ேற $மணி.08-049
நறுமல அல்லது பிறமரம் ெசாrயாது $மணி.08-050
பறைவயும் முதிசிைற பாங்குெசன்று அதிராது $மணி.08-051
ேதவேகான் இட்ட மாமணிப் பீடிைக $மணி.08-052
பிறப்புவிளங்கு அவி_ஒளி அறத்தைக ஆசனம் $மணி.08-053
கீ ழ்நில மருங்கின் நாகநாடு ஆளும் $மணி.08-054
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மன்னவ ஒருவழித்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.08-055
எமதுஈது என்ேற எடுக்கல் ஆற்றா $மணி.08-056
தம்ெபரும் பற்று ந.ங்கலும் ந.ங்கா $மணி.08-057

ெசங்கண் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநஞ்சுபுைக
உயித்துத் $மணி.08-058
தம்ெபருஞ் ேசைனெயாடு ெவஞ்சமம் புrநாள் $மணி.08-059
இருஞ்ெசரு ஒழிமின் எமதுஈது என்ேற $மணி.08-060
ெபருந்தவ முனிவன் இருந்துஅறம் உைரக்கும் $மணி.08-061
ெபாருஅறு சிறப்பில் புைரேயா ஏத்தும் $மணி.08-062
தரும பீடிைக ேதான்றியது ஆங்கு என். $மணி.08-063
ஆங்குஅது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிைழ
அறியாள்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆள்_பட.ஒரு.) $மணி.09-001
காந்தள்_அம் ெசங்ைக தைலேமல் குவிந்தன $மணி.09-002
தைலேமல் குவிந்த ைகயள் ெசங்கண் $மணி.09-003
முைலேமல் கலுழ்ந்துமுத் தத்திரள் உகுத்துஅதின் $மணி.09-004
இடமுைற மும்முைற வலமுைற வாராக் $மணி.09-005
ெகாடிமின் முகிெலாடு நிலஞ்ேசந் ெதன்ன $மணி.09-006
இறுநுசுப்பு அலச ெவறுநிலம் ேசந்துஆங்கு $மணி.09-007
எழுேவாள் பிறப்பு வழுஇன்று
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.09-008
ெதாழுதைக மாதவ துணிெபாருள் உணந்ேதாய் $மணி.09-009
காயங் கைரயில் உைரத்தைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.09-010
வாேய ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மயக்குஅற உணந்ேதன்
$மணி.09-011
காந்தாரம் என்னும் கழிெபரு நாட்டுப் $மணி.09-012

பூருவ ேதயம் ெபாைறெகட வாழும் $மணி.09-013
அத்தி பதிஎனும் அரசாள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.09-014
ைமத்துனன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரம தருமன்
$மணி.09-015
ஆங்குஅவன் தன்பால் அைணந்துஅறன் உைரப்ேபாய் $மணி.09-016
த.ங்கனி நாவல் ஓங்கும்_இத் த.விைட $மணி.09-017
இன்றுஏழ் நாளில் இருநில மாக்கள் $மணி.09-018
நின்றுநடுக்கு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந.ள்நில ேவந்ேத
$மணி.09-019
பூமி நடுக்குறூஉம் ேபாழ்தத்து இந்நக $மணி.09-020
நாகநல் நாட்டு நானூறு ேயாசைன $மணி.09-021
வியன்பா தலத்து வழ்ந்துேகடு
.
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.09-022
இதன்பால் ஒழிெகன $மணி.09-023
மாெபரும் ேபரூ மக்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.09-024
ஆவும் மாவும் ெகாண்டுகழிக என்ேற $மணி.09-025
பைறயில் சாற்றி நிைறஅருந் தாைனேயாடு $மணி.09-026
இடவயம் என்னும் இரும்பதி நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.09-027
வடவயின் அவந்தி மாநகச் ெசல்ேவான் $மணி.09-028
காயங் கைரஎனும் ேபrயாற்று அைடகைரச் $மணி.09-029
ேசய்_உய பூம்ெபாழில் பாடிெசய்து இருப்ப $மணி.09-030

எங்ேகான் ந.ஆங்கு உைரத்தஅந் நாளிைடத் $மணி.09-031
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்நக
வழ்ந்துேகடு
.
எய்தலும் $மணி.09-032
மருள்_அறு புலவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மல_அடி அதைன $மணி.09-033
அரெசாடு மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஈண்டிச் $மணி.09034
சூழ்ந்தன வணங்கித் தாழ்ந்துபல
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.09-035
அருள்_அறம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருேப
இன்பத்து $மணி.09-036
உலகுதுய ெகடுப்ப அருளிய அந்நாள் $மணி.09-037
அரவக் கடல்_ஒலி அேசாதரம் ஆளும் $மணி.09-038
இரவி வன்மன் ஒருெபருந் ேதவி $மணி.09-039
அலத்தகச் சீறடி அமுத பதிவயிற்று $மணி.09-040
இலக்குமி என்னும் ெபயெபற்றுப் பிறந்ேதன் $மணி.09-041
அத்தி பதிஎனும் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெபருந்ேதவி $மணி.09-042
சித்திபுரம் ஆளும் சீதரன் திருமகள் $மணி.09-043
ந.ல_ெப.அ.(ந.லம்_ெப.) பதிஎனும் ேந_இைழ வயிற்றில் $மணி.09-044
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயிற்றுக் கதிேபால்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.09-045
இராகுலன் தனக்குப் புக்ேகன் அவெனாடு $மணி.09-046
பராஅரு மரபின்நின் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிதலும் $மணி.09-047
எட்டுஇரு நாளில்_இவ் இராகுலன் தன்ைனத் $மணி.09-048

திட்டி விடம்_உணும் ெசல்_உயி ேபானால் $மணி.09-049
த.அழல் அவெனாடு ேசயிைழ மூழ்குைவ $மணி.09-050
ஏது நிகழ்ச்சி ஈங்குஇன்று ஆகலின் $மணி.09-051
கேவரக் கன்னிப் ெபயெராடு
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.09-052
தவாக்களி மூதூச் ெசன்றுபிறப்பு எய்துதி $மணி.09-053
அணியிைழ நினக்குஓ அருந்துய வருநாள் $மணி.09-054
மணிேம கலாெதய்வம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.09-055
அன்றுஅப் பதியில் ஆ_இருள் எடுத்துத் $மணி.09-056
ெதன்திைச மருங்கில்_ஓ த.விைட ைவத்தலும் $மணி.09-057
ேவக ெவந்திறல் நாகநாட்டு அரச_ெப.(அரெச_ெப.) $மணி.09-058
சினமாசு ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனமாசு
த.த்துஆங்கு $மணி.09-059
அறச்ெசவி திறந்து மறச்ெசவி அைடத்துப் $மணி.09-060
பிறவிப்பிணி மருத்துவன் இருந்துஅறம் உைரக்கும் $மணி.09-061
திருந்துஒளி ஆசனம் ெசன்றுைக ெதாழுதி $மணி.09-062
அன்ைறப் பகேல உன்பிறப்பு உணந்துஈங்கு $மணி.09-063
இன்றுயான் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைரெதளி
வாய்_என $மணி.09-064
சாதுய ேகட்டுத் தளந்துஉகு மனத்ேதன் $மணி.09-065
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பிறப்பும் காட்டா ேயாஎன $மணி.09-066

ஆங்குஉைனக் ெகாணந்த அரும்ெபருந் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $மணி.09067
பாங்கில் ேதான்றிப் ைபந்ெதாடி கணவைன $மணி.09-068
ஈங்குஇவன் என்னும் என்றுஎடுத்து ஓதிைன $மணி.09-069
ஆங்குஅத் ெதய்வதம் வாரா ேதாஎன $மணி.09-070
ஏங்கினள் அழூஉம் இளங்ெகாடி தான்_என் $மணி.09-071
அறேவான் ஆசனத்து ஆயிைழ
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.10-001
பிறவியள் ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) ெபற்றியும்
ஐதுஎன $மணி.10-002
விைரமல ஏந்தி விசும்பூடு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.10-003
ெபாருஅறு பூங்ெகாடி பூமியில் ெபாலிந்ெதன $மணி.10-004
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம கலாெதய்வம்
$மணி.10-005
முந்ைதப் பிறப்புஎய்தி நின்ேறாள் ேகட்ப $மணி.10-006
உயிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உணவுபாழ் ஆகிப் $மணி.10-007
ெபாருள்வழங்கு ெசவித்துைள தூந்துஅறிவு
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.10-008
வறந்தைல உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அறம்பாடு சிறக்கச் $மணி.10009
சுடவழக்கு அற்றுத் தடுமாறு காைலஓ $மணி.10-010
இளவள ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ேதான்றியது என்ன $மணி.10-011

ந.ேயா ேதான்றிைன நின்_அடி பணிந்ேதன் $மணி.10-012
ந.ேய ஆகிநிற்கு அைமந்த_இவ் ஆசனம் $மணி.10-013
நாமிைச ைவத்ேதன் தைலமிைசக்
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $மணி.10-014
பூமிைச ஏற்றிேனன் புலம்புஅறுக என்ேற $மணி.10-015
வலம்ெகாண்டு ஆசனம் வணங்குேவாள் முன்ன $மணி.10-016
ெபாலங்ெகாடி நிலமிைசச் ேசந்துஎனப்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-017
உன்திரு அருளால் என்பிறப்பு உணந்ேதன் $மணி.10-018
என்ெபருங் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) யாங்குஉளன் என்றலும் $மணி.10-019
இலக்குமி ேகளாய் இராகுலன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$மணி.10-020
புலத்தைக எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) பூம்ெபாழில்
அகவயின் $மணி.10-021
இடங்கழி காமெமாடு அடங்கா னாய்_அவன் $மணி.10-022
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெமல்_இயல் மல_அடி வணங்குழிச் $மணி.10-023
சாது சக்கரன் மீ விசும்பு திrேவான் $மணி.10-024
ெதருமரல் ஒழித்துஆங்கு இரத்தின த.வத்துத் $மணி.10-025
தரும சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உருட்டினன் வருேவான் $மணி.10-026
ெவங்கதி அமயத்து_ெப.(அமயம்_ெப.+அத்து_சாr.) வியன்ெபாழில் அகவயின்
$மணி.10-027
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலும் மயங்கிைன
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-028

ெமல்_இயல் கண்டைன ெமய்ந்நடுக் குற்றைன $மணி.10-029
நல்கூ நுசுப்பிைன நாணிைன இைறஞ்ச $மணி.10-030
இராகுலன் வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) யா_என
ெவகுளலும் $மணி.10-031
விராமலக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அவன்வாய் புைதயா $மணி.10-032
வான்_ஊடு இழிந்ேதான் மல_அடி வணங்காது $மணி.10-033
நாநல் கூந்தைன என்றுஅவன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$மணி.10-034
பைகஅறு பாத்தியன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிந்துஆங்கு $மணி.10-035
அமர ேகள்நின் தம_அலம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$மணி.10-036
அம்த.ம் தண்ண. அமுெதாடு ெகாணேகம் $மணி.10-037
உண்டி யாம்_உன் குறிப்பினம் என்றலும் $மணி.10-038
எம்_அைன உண்ேகன் ஈங்குக் ெகாணெகன $மணி.10-039
அந்நாள் அவன்_உண் டருளிய அவ்வறம் $மணி.10-040
நின்_ஆங்கு ஒழியாது நின்பிறப்பு அறுத்திடும். $மணி.10-041
உவவன மருங்கில் உன்பால்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.10-042
உதய குமரன் அவன்_உன் இராகுலன் $மணி.10-043
ஆங்குஅவன் அன்றியும் அவன்பால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $மணி.10-044
ந.ங்காத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நினக்கும்_உண்டு ஆகலின் $மணி.10-045
கந்த சாலியின் கழிெபரு வித்துஓ $மணி.10-046

ெவந்துஉகு ெவண்கள வழ்வது
.
ேபான்ம்_என $மணி.10-047
அறத்தின் வித்தாங்கு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உன்ைனஓ $மணி.10-048
திறப்படற்கு ஏதுவாச் ேசயிைழ ெசய்ேதன். $மணி.10-049
இன்னும் ேகளாய் இலக்குமி ந.நின் $மணி.10-050
தவ்ைவய ஆேவா தாைரயும் வைரயும்
.
$மணி.10-051
ஆங்குஅவ தம்ைம அங்கநாட்டு அகவயின் $மணி.10-052
கச்சயம் ஆளும் கழல்கால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.10-053
துச்சயன் என்ேபான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.10-054
அவருடன் ஆங்குஅவன் அகல்மைல ஆடிக் $மணி.10-055
கங்ைகப் ேபயாற்று அைடகைர இருந்துழி $மணி.10-056
மறவணம் ந.த்த மாசுஅறு ேகள்வி $மணி.10-057
அறவணன் ஆங்குஅவன் பால்ெசன் ேறாைன $மணி.10-058
ஈங்கு வந்த. யா_என்று எழுந்துஅவன் $மணி.10-059
பாங்குஉளி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிதலும்
$மணி.10-060
ஆதி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அறவாழி ஆள்ேவான் $மணி.10-061
மாதுய எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ந.க்கி_வி.எச்.(ந.க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-062
விலங்கும் தம்முள் ெவரூஉம்பைக
ந.க்கி_வி.எச்.(ந.க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-063

உடங்குஉயி வாழ்கஎன்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கசிந்துஉகத் $மணி.10-064
ெதான்றுகா லத்து நின்றுஅறம்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.10-065
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) மருங்கில் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெகடுக்கும்
$மணி.10-066
பாத பங்கயம் கிடத்தலின் ஈங்குஇது $மணி.10-067
பாதபங் கயமைல எனும்ெபயத்து ஆயது $மணி.10-068
ெதாழுதுவலம் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஈங்குஇப் $மணி.10-069
பழுதுஇல் காட்சியீ ந.யிரும் ெதாழும்_என $மணி.10-070
அன்றுஅவன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்வுைர
பிைழயாது $மணி.10-071
ெசன்றுைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறப்புச்
ெசய்தலின் $மணி.10-072
மாதவி ஆகியும் சுதமதி ஆகியும் $மணி.10-073
ேகாைதஅம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) நின்ெனாடு கூடின. $மணி.10-074
அறிபிறப்பு
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) அறம்பாடு
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.10075
பிறஅறம் உைரப்ேபா ெபற்றியும் ேகட்குைவ $மணி.10-076
பல்ேவறு சமயப் படிற்றுஉைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.10-077
அல்லியங் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகட்குறும் அந்நாள் $மணி.10-078

இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) வைளேயாள் என்றுஉனக்கு
யாவரும் $மணி.10-079
விைளெபாருள் உைரயா ேவற்றுஉரு எய்தவும் $மணி.10-080
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) திrயவும் ஆக்கும்_இவ் அருந்திறல் $மணி.10-081
மந்திரம் ெகாள்ெகன வாய்ைமயின் ஓதி $மணி.10-082
மதிநாள் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மங்கலத்
திருநாள் $மணி.10-083
ெபாதுஅறிவு இகழ்ந்து புலம்_உறு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $மணி.10-084
திருஅறம் எய்துதல் சித்தம்_என்று உணந. $மணி.10-085
மன்ெபரும் பீடிைக வணங்கிைன
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-086
நின்பதிப் புகுவாய் என்றுஎழுந்து
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-087
மறந்ததும் உண்டுஎன மறித்துஆங்கு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-088
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகச் ேசயிைழ ேகளாய்
$மணி.10-089
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாக்ைக உணவின் பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) $மணி.10090
இப்ெபரு மந்திரம் இரும்பசி அறுக்கும்_என்று $மணி.10-091
ஆங்குஅது ெகாடுத்துஆங்கு அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.10-092
ந.ங்கியது ஆங்கு ெநடுந்ெதய்வம் தான்_என். $மணி.10-093

மணிேம கலாெதய்வம் ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ன $மணி.11-001
மணிபல் லவத்திைட மணிேம கைலதான் $மணி.11-002
ெவண்மணல் குன்றமும் விrபூஞ் ேசாைலயும் $மணி.11-003
தண்மலப் ெபாய்ைகயும் தாழ்ந்தனள் ேநாக்கிக் $மணி.11-004
காவதம் திrயக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகாலத்துத் $மணி.11-005
த.வ திலைக ெசவ்வனந் ேதான்றிக் $மணி.11-006
கலம்கவிழ் மகளிrன் வந்துஈங்கு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-007
இலங்குெதாடி நல்லாய் யாந. என்றலும் $மணி.11-008
எப்பிறப் பகத்துள் யாந. என்றது $மணி.11-009
ெபான்ெகாடி அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) ெபாருந்திக் ேகளாய்
$மணி.11-010
ேபாய பிறவியில் பூமியங் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) $மணி.11-011
இராகுலன் மைனயான் இலக்குமி என்ேப $மணி.11-012
ஆய பிறவியில் ஆடலங் கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) $மணி.11-013
மாதவி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம கைலயான்
$மணி.11-014
என்ெபயத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஈங்குஎைனக் ெகாணர_இம் $மணி.11-015
மன்ெபரும் பீடிைக என்பிறப்பு உணந்ேதன் $மணி.11-016
ஈங்குஎன் வரவுஇதுஈங்கு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_இது $மணி.11-017

பூங்ெகாடி அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) யாந. என்றலும்
$மணி.11-018
ஆயிைழ தன்பிறப்பு அறிந்தைம
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-019
த.வ திலைக ெசவ்வனம் உைரக்கும் $மணி.11-020
ஈங்குஇதன் அயலகத்து இரத்தின த.வத்து $மணி.11-021
ஓங்குஉய சமந்தத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மீ மிைச $மணி.11-022
அறவியங் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) அடிஇைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-023
பிறவி என்னும் ெபருங்கடல் விடூஉம் $மணி.11-024
அறவி நாவாய் ஆங்குஉளது ஆதலின் $மணி.11-025
ெதாழுதுவலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ஈங்குப் $மணி.11-026
பழுதுஇல் காட்சிஇந் நன்மணிப் பீடிைக $மணி.11-027
ேதவேகான் ஏவலின் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்ேடன் $மணி.11-028
த.வ திலைக என்ெபய இதுேகள் $மணி.11-029
தரும தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தைலைமயின்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-030
ெபருைமசால் நல்_அறம் பிறழா ேநான்பின $மணி.11-031
கண்டுைக ெதாழுேவா கண்டதன் பின்னப் $மணி.11-032
பண்ைடப் பிறவிய ஆகுவ ைபந்ெதாடி $மணி.11-033
அrய உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகுஅவக்கு அறெமாழி
$மணி.11-034

உrயது உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருதைல யாக $மணி.11-035
ஆங்ஙனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணியிைழ
இதுேகள் $மணி.11-036
ஈங்குஇப் ெபரும்ெபயப் பீடிைக முன்னது $மணி.11-037
மாமலக் குவைளயும் ெநய்தலும்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-038
ேகாமுகி என்னும் ெகாழுந. இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) $மணி.11-039
இருதுஇள ேவனிலில் எrகதி இடபத்து $மணி.11-040
ஒருபதின் ேமலும் ஒருமூன்று ெசன்றபின் $மணி.11-041
மீ னத்து இைடநிைல மீ னத்து அகைவயின் $மணி.11-042
ேபாதித் தைலவெனாடு ெபாருந்தித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-043
ஆபுத் திரன்ைக அமுத சுரபிஎனும் $மணி.11-044
மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மடக்ெகாடி ேகளாய் $மணி.11-045
அந்நாள் இந்நாள் அப்ெபாழுது இப்ெபாழுது $மணி.11-046
நின்_ஆங்கு வருவது ேபாலும் ேந_இைழ $மணி.11-047
ஆங்குஅதின் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ_உயி
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $மணி.11-048
வாங்குந ைகயகம் வருத்துதல் அல்லது $மணி.11-049
தான்ெதாைலவு இல்லாத் தைகைமயது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-050
நறுமலக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நின்_ஊ ஆங்கண் $மணி.11-051

அறவணன் தன்பால் ேகட்குைவ இதன்திறம் $மணி.11-052
என்றுஅவள் உைரத்தலும் இளங்ெகாடி
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.11-053
மன்ெபரும் பீடிைக ெதாழுதனள் வணங்கித் $மணி.11-054
த.வ திலைக தன்ெனாடும் கூடிக் $மணி.11-055
ேகாமுகி வலம்ெசய்து ெகாள்ைகயின் நிற்றலும் $மணி.11-056
எழுந்துவலம் புrந்த இளங்ெகாடி ெசங்ைகயில் $மணி.11-057
ெதாழுந்தைக மரபின் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) புகுதலும். $மணி.11-058
பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபந்ெதாடி மடவாள் $மணி.11-059
மாத்திைர இன்றி மனமகிழ் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.11-060
மாரைன ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) வர.
நின்_அடி $மணி.11-061
த.ெநறிக் கடும்பைக கடிந்ேதாய் நின்_அடி $மணி.11-062
பிறக்குஅறம் முயலும் ெபrேயாய் நின்_அடி $மணி.11-063
துறக்கம் ேவண்டாத் ெதால்ேலாய் நின்_அடி $மணி.11-064
எண்பிறக்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இறந்ேதாய் நின்_அடி
$மணி.11-065
கண்பிறக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ேணாய் நின்_அடி $மணி.11-066
த.ெமாழிக்கு அைடத்த ெசவிேயாய் நின்_அடி $மணி.11-067

வாய்ெமாழி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாேவாய் நின்னடி
$மணி.11-068
நரக துயெகட நடப்ேபாய் நின்_அடி $மணி.11-069
உரக துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ஒழிப்ேபாய் நின்_அடி $மணி.11-070
வணங்குதல் அல்லது வாழ்த்தல்_என் நாவிற்கு $மணி.11-071
அடங்காது என்ற ஆயிைழ முன்ன $மணி.11-072
ேபாதி ந.ழல் ெபாருந்தித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-073
நாதன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) நைவெகட ஏத்தித் $மணி.11-074
த.வ திலைக ேசயிைழக்கும் உைரக்கும் $மணி.11-075
குடிப்பிறப்பு
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விழுப்பம் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11076
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்விப் ெபரும்புைண
விடூஉம் $மணி.11-077
நாண்_அணி கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாண்_எழில்
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.11-078
பூண்முைல மாதெராடு புறங்கைட நிறுத்தும் $மணி.11-079
பசிப்பிணி என்னும் பாவிஅது த.த்ேதா $மணி.11-080
இைசச்ெசால் அளைவக்கு என்நா நிமிராது $மணி.11-081

புல்மரம் புைகயப் புைகஅழல்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.11-082
மன்_உயி மடிய மைழவளம் கரத்தலின் $மணி.11-083
அரசுதைல ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருமைற
அந்தணன் $மணி.11-084
இருநில மருங்கின் யாங்கணும் திrேவான் $மணி.11-085
அரும்பசி கைளய ஆற்றுவது காணான் $மணி.11-086
திருந்தா நாய்_ஊன் தின்னுதல் உறுேவான் $மணி.11-087
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சிறப்புச் ெசய்ேவான் முன்ன $மணி.11-088
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெபருந்தைக $மணி.11-089
மைழவளம் தருதலின் மன்_உயி ஓங்கிப் $மணி.11-090
பிைழயா விைளயுளும் ெபருகியது அன்ேறா $மணி.11-091
ஆற்றுநக்கு அளிப்ேபா அறவிைல பகேவா $மணி.11-092
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்கள் அரும்பசி
கைளேவா $மணி.11-093
உலகின் ெமய்ந்ெநறி வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $மணி.11-094
மண்திணி ஞாலத்து வாழ்ேவாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.11-095
உண்டி ெகாடுத்ேதா_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) உயி
ெகாடுத்ேதாேர_வி.அ.ெப.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்+ஏ_சாr.) $மணி.11096
உயிக்ெகாைட பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரேவாய்
ஆகிக் $மணி.11-097

கயக்குஅறு நல்_அறம் கண்டைன என்றலும் $மணி.11-098
விட்ட பிறப்பில்யான் விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $மணி.11-099
திட்டி விடம்_உணச் ெசல்_உயி ேபாவுழி $மணி.11-100
உயிெராடு ேவேவன் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒழி காலத்து $மணி.11-101
ெவயில்விளங்கு அமயத்து_ெப.(அமயம்_ெப.+அத்து_சாr.) விளங்கித்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-102
சாது சக்கரன் தைனயான் ஊட்டிய $மணி.11-103
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேபால்வதுஓ கனாமயக்கு உற்ேறன் $மணி.11-104
ஆங்குஅதன் பயேன ஆ_உயி மருந்தாய் $மணி.11-105
ஈங்குஇப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) என்ைகப் புகுந்தது $மணி.11-106
நாவெலாடு ெபயrய மாெபருந் த.வத்து $மணி.11-107
வித்தி நல்_அறம் விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அதன்பயன் $மணி.11-108
துய்ப்ேபா தம்மைனத் துணிச்சித உடுத்து $மணி.11-109
வயிறுகாய் ெபரும்பசி அைலத்தற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.11-110
ெவயில்_என முனியாது புயல்_என மடியாது $மணி.11-111
புறங்கைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) கூந்துமுன் $மணி.11-112
அறங்கைட நில்லாது அயேவா பலரால் $மணி.11-113
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
முகங்கண்டு இரங்கித் $மணி.11-114

த.ம்பால் சுரப்ேபாள் தன்முைல ேபான்ேற $மணி.11-115
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) வழிப்படூஉம் விஞ்ைசப்
பாத்திரத்து_ெப.(பாத்திரம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.11-116
அகன்சுைரப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ_உயி
மருந்துஅவ $மணி.11-117
முகம்கண்டு சுரத்தல் காண்டல்ேவட் ைகேயன்_என $மணி.11-118
மறந்ேதன் அதன்திறம் ந.எடுத்து உைரத்தைன $மணி.11-119
அறம்கr யாக அருள்சுரந்து ஊட்டும் $மணி.11-120
சிறந்ேதாக்கு அல்லது ெசவ்வனம் சுரவாது $மணி.11-121
ஆங்ஙனம் ஆயிைன அதன்பயன்
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.11122
ஈங்குநின்று எழுவாய் என்றுஅவள் உைரப்ப $மணி.11-123
த.வ திலைக தன்_அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.11-124
மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மலக்ைகயில் ஏந்திக் $மணி.11-125
ேகாமகன் பீடிைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வலம்ெகாண்டு $மணி.11-126
வான்_ஊடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணிேம
கைலதான் $மணி.11-127
வழுஅறு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வாய்ைமயின்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.11-128
எழுநாள் வந்தது என்மகள் வாராள் $மணி.11-129
வழுவாய் உண்டுஎன மயங்குேவாள் முன்ன $மணி.11-130

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.11-131
அந்தில் அவக்குஓ அற்புதம் கூறும் $மணி.11-132
இரவி வன்மன் ஒருெபரு மகேள $மணி.11-133
துரகத் தாைனத் துச்சயன் ேதவி $மணி.11-134
அமுத பதிவயிற்று அrதில் ேதான்றித் $மணி.11-135
தவ்ைவய ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைரயும்
வைரயும்
.
$மணி.11-136
அவ்ைவய ஆயின . நும்மடி ெதாழுேதன் $மணி.11-137
வாய்வ தாக மானிட யாக்ைகயில் $மணி.11-138
த.விைன
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்தவம் நுமக்குஈங்கு $மணி.11-139
அறவண வடிகள் தம்பால் ெபறுமின் $மணி.11-140
ெசறிெதாடி நல்l உம்பிறப்பு ஈங்குஇஃது $மணி.11-141
ஆபுத் திரன்ைக அமுத சுரபிஎனும் $மணி.11-142
மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ந.யிரும் ெதாழும்_எனத் $மணி.11-143
ெதாழுதன ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூெமாழி
யாெராடும் $மணி.11-144
பழுதுஅறு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) படேகம் $மணி.11145
எழுெகன எழுந்தனள் இளங்ெகாடி தான்_என். $மணி.11-146
ஆங்குஅவ தம்முடன் அறவண அடிகள் $மணி.12-001

யாங்குஉள என்ேற இளங்ெகாடி வினாஅய் $மணி.12-002
நைரமுதி யாக்ைக நடுங்கா நாவின் $மணி.12-003
உைரமூ தாளன் உைறவிடம் குறுகி $மணி.12-004
ைமம்மலக் குழலி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) திருந்தடி $மணி.12-005
மும்முைற வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைறயுளி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.12-006
புதுமலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணமும்
$மணி.12-007
உதய குமரன்_ஆங்கு உற்றுஉைர ெசய்ததும் $மணி.12-008
மணிேம கலாெதய்வம் மணிபல் லவத்திைட $மணி.12-009
அணியிைழ தன்ைன அகற்றிய வண்ணமும் $மணி.12-010
ஆங்குஅத் த.வகத்து அறேவான் ஆசனம் $மணி.12-011
ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பு ேநrைழக்கு
அளித்ததும் $மணி.12-012
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பின்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணவைனக் $மணி.12-013
களிக்கயல் ெநடுங்கண் கடவுளின் ெபற்றதும் $மணி.12-014
தவ்ைவய ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைரயும்
வைரயும்
.
$மணி.12-015
ெவவ்விைன உருப்ப விளிந்துேகடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.12-016
மாதவி ஆகியும் சுதமதி ஆகியும் $மணி.12-017

ேகாைதஅம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) நின்ெனாடும் கூடின $மணி.12-018
ஆங்குஅவ தம்திறம் அறவணன் தன்பால் $மணி.12-019
பூங்ெகாடி நல்லாய் ேகள்_என்று உைரத்ததும் $மணி.12-020
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்ெகாடி ஒருமூன்று
மந்திரம் $மணி.12-021
தனக்குஉைர ெசய்துதான் ஏகிய வண்ணமும் $மணி.12-022
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேபாயபின் த.வ திலைகயும் $மணி.12-023
ஐெயனத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருெளாடும்
அைடந்ததும் $மணி.12-024
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஆபுத் திரன்ைக $மணி.12-025
வணங்குஉறு பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) வாய்ைமயின் அளித்ததும் $மணி.12026
ஆபுத் திரன்திறம் அறவணன் தன்பால் $மணி.12-027
ேகள்_என்று உைரத்துக் கிள_ஒளி மாெதய்வம் $மணி.12-028
ேபாெகன மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேபாந்த வண்ணமும் $மணி.12-029
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தன்ைன வணங்கினள் உைரத்தலும் $மணி.12-030
மணிேம கைலஉைர மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ேகட்டுத் $மணி.12-031
தணியா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தைலத்தைல ேமல்வரப் $மணி.12-032
ெபான்ெதாடி மாத_ெப.(மாத_ெப.) நல்திறம்
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) $மணி.12-033
உற்றுஉண வாய்ந. இவதிறம் உைரக்ேகன் $மணி.12-034

நின்ெநடுந் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) நினக்குஎடுத்து
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.12-035
அந்நாள் அன்றியும் அருவிைன கழூஉம் $மணி.12-036
ஆதி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அடிஇைண
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.12-037
பாதபங் கயமைல பரவிச் ெசல்ேவன் $மணி.12-038
கச்சயம் ஆளும் கழல்கால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.12-039
மாெபருந் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்ன நின்ெனாடும் $மணி.12-040
ேதவிய தமக்கும் த.துஇன் ேறாஎன $மணி.12-041
அழிதகவு உள்ளெமாடு அரற்றினன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.12-042
ஒளிஇைழ மாதக்கு உற்றைத உைரப்ேபான் $மணி.12-043
புதுக்ேகாள் யாைனமுன் ேபாற்றாது
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.12-044
மதுக்களி மயக்கத்து வைர
.
மாய்ந்ததூஉம் $மணி.12-045
ஆங்குஅது ேகட்டுஓ அரமியம் ஏறித் $மணி.12-046
தாங்காது வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
.
தாைரசா
வுற்றதூஉம் $மணி.12-047
கழிெபருந் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உைரப்ப
$மணி.12-048
பழவிைனப் பயன்ந. பrயல்_என்று எழுந்ேதன் $மணி.12-049
ஆடுங் கூத்திய அணிேய ேபால $மணி.12-050
ேவற்ேறா அணிெயாடு வந்த. ேராஎன $மணி.12-051

மணிேம கைலமுன் மடக்ெகாடி யாதிறம் $மணி.12-052
துணிெபாருள் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
ெசால்லியும்_ெப.எச்.(ெசால்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைமயான்
$மணி.12-053
பிறவியும் அறவியும் ெபற்றியின்
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.12-054
நறுமலக் ேகாதாய் நல்கிைன ேகளாய் $மணி.12-055
தரும தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தைலைமயின்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.12-056
ெபருைமசால் நல்_அறம் ெபருகா தாகி $மணி.12-057
இறுதிஇல் நல்கதி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருவழி $மணி.12-058
அறுைகயும் ெநருஞ்சியும் அடந்துகண் அைடத்தாங்குச் $மணி.12-059
ெசயிவழங்கு த.க்கதி திறந்து கல்_என்று $மணி.12-060
உயிவழங்கு ெபருெநறி ஒருதிறம் பட்டது $மணி.12-061
தண்பனி விழுங்கிய ெசங்கதி மண்டிலம் $மணி.12-062
உண்டுஎன உணதல் அல்லது யாவதும் $மணி.12-063
கண்டுஇனிது விளங்காக் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபான்றது $மணி.12-064
சலாைக நுைழந்த மணித்துைள அகைவயின் $மணி.12-065
உலாந.ப் ெபருங்கடல் ஓடா தாயினும் $மணி.12-066
ஆங்குஅத் துைளவழி உகுந. ேபால $மணி.12-067
ஈங்கு நல்_அறம் எய்தலும் உண்டுஎனச் $மணி.12-068

ெசால்லலும் உண்டுயான் ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றா $மணி.12-069
மல்லல்மா ஞாலத்து மக்கேள ஆதலின் $மணி.12-070
சக்கர வாளத்துத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.12-071
ெதாக்குஒருங்கு ஈண்டித் துடிதேலா கத்து $மணி.12-072
மிக்ேகான் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) விழுந்தன இரப்ப $மணி.12-073
இருள்பரந்து கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலதைல
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.12-074
விrகதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேதான்றினன் என்ன $மணி.12-075
ஈ_எண் ணூற்ேறாடு ஈ_எட்டு ஆண்டில் $மணி.12-076
ேப_அறி வாளன் ேதான்றும்_அதன் பிற்பாடு $மணி.12-077
ெபருங்குள மருங்கில் சுருங்ைகச் சிறுவழி $மணி.12-078
இரும்ெபரு ந.த்தம் புகுவது ேபால $மணி.12-079
அளவாச் சிறுெசவி அளப்புஅரு நல்_அறம் $மணி.12-080
உளம்மலி உவைகேயாடு உயிெகாளப் புகூஉம் $மணி.12-081
கதிேரான் ேதான்றுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆங்குஅவன் $மணி.12-082
அவி_ஒளி காட்டும் மணிேய ேபான்று $மணி.12-083
ைமத்துஇருள் கூந்த மனமாசு த.ரப் $மணி.12-084
புத்த ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ேதான்றுங் காைலத் $மணி.12-085
திங்களும் ஞாயிறும் த.ங்குஉறா விளங்கத் $மணி.12-086

தங்கா நாண்மீ ன் தைகைமயின்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.12-087
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபாய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) மாநிலம்
வளம்படும் $மணி.12-088
ஊன்_உைட உயிகள் உறுதுய காணா $மணி.12-089
வளிவலம் ெகாட்கும்_ெப.எச்.(ெகாட்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாதிரம் வளம்படும் $மணி.12-090
நளிஇரு முந்ந. நலம்பல தரூஉம் $மணி.12-091
கறைவகன்று ஆத்திக் கலநிைற
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.12-092
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பயன்துய்த்து உைறபதி
ந.ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.12-093
விலங்கும் மக்களும் ெவரூஉப்பைக ந.ங்கும் $மணி.12-094
கலங்குஅஞ நரகரும் ேபயும் ைகவிடும் $மணி.12-095
கூனும் குறளும் ஊமும் ெசவிடும் $மணி.12-096
மாவும் மருளும் மன்_உயி ெபறாஅ $மணி.12-097
அந்நாள் பிறந்தவன் அருள்_அறம் ேகட்டநூ $மணி.12-098
இன்னாப் பிறவி இகந்ேதா ஆதலின் $மணி.12-099
ேபாதி மூலம் ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பின் $மணி.12-100
நாதன் பாத நைவெகட ஏத்துதல் $மணி.12-101

பிறவி ேதாறும் மறேவன் மடக்ெகாடி $மணி.12-102
மாத_ெப.(மாத_ெப.) நின்னால் வருவன இவ்வூ $மணி.12-103
ஏது நிகழ்ச்சி யாவும் பல_உள $மணி.12-104
ஆங்குஅைவ நிகழ்ந்த பின்ன அல்லது $மணி.12-105
பூங்ெகாடி மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெபாருள்_உைர ெபாருந்தாய் $மணி.12-106
ஆதி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அருந்துய ெகடுக்கும் $மணி.12-107
பாதபங் கயமைல பரசின ஆதலின் $மணி.12-108
ஈங்குஇவ இருவரும் இளங்ெகாடி நின்ேனாடு $மணி.12-109
ஓங்குஉய ேபாதி உரேவான் திருந்தடி $மணி.12-110
ெதாழுதுவலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாடவிைன ந.ங்கிப் $மணி.12-111
பழுதுஇல் நன்ெனறிப் படகுவ காணாய் $மணி.12-112
ஆ_உயி மருந்தாம் அமுத சுரபிஎனும் $மணி.12-113
மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மடக்ெகாடி ெபற்றைன $மணி.12-114
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எனவிரு சாக்கும் $மணி.12-115
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிவின் ஓ_அறம் உைரக்ேகன்
$மணி.12-116
பசிப்பிணி த.த்தல் என்ேற அவரும் $மணி.12-117
தவப்ெபரு நல்லறம் சாற்றின ஆதலின் $மணி.12-118
மடுத்தத.க் ெகாளிய மன்_உயிப் பசிெகட $மணி.12-119
எடுத்தனள் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) இளங்ெகாடி தான்_என். $மணி.12-120

மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) மடக்ெகாடிக்கு அருளிய $மணி.13-01
ஆபுத் திரன்திறம் அணியிைழ ேகளாய் $மணி.13-02
வார ணாசிஓ மைறஓம் பாளன் $மணி.13-03
ஆரண உவாத்தி அபஞ்சிகன் என்ேபான் $மணி.13-04
பாப்பனி சாலி காப்புக்கைட கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.13-05
ெகாண்டநூன் பிைழத்த தண்டம் அஞ்சித் $மணி.13-06
ெதன்திைசக் குமr_ெப.(குமr_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருேவாள் $மணி.13-07
சூல்முதி பருவத்துத் துஞ்சுஇருள் இயவிைட $மணி.13-08
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவிக்கு இரங்காள் ஆகித்
$மணி.13-09
ேதான்றாத் துடைவயின் இட்டனள் ந.ங்க_குைற.எச்.(ந.ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.13-010
தாய்_இல் தூவாக் குழவித்துய ேகட்டுஓ $மணி.13-011
ஆவந்து அைணந்துஆங்கு அதன்துய த.ர_குைற.எச்.(த._வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.13-012
நாவால் நக்கி நன்பால் ஊட்டிப் $மணி.13-013
ேபாகாது எழுநாள் புறம்காத்து ஓம்ப $மணி.13-014
வயனங் ேகாட்டில்_ஓ மைறஓம் பாளன் $மணி.13-015
இயவிைட வருேவான் இளம்பூதி என்ேபான் $மணி.13-016
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஏங்கிய கூக்குரல் ேகட்டுக் $மணி.13-017

கழுமிய துன்பெமாடு கண்ண_ெப.(கண்ண
.
_ெப.)
.
உகுத்துஆங்கு $மணி.13-018
ஆமகன் அல்லன் என்மகன் என்ேற $மணி.13-019
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ைகெதாழுது
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.13-020
நம்பி பிறந்தான் ெபாலிகநம் கிைளஎனத் $மணி.13-021
தம்பதிப் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தமெராடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.13-022
மாபுஇைட முந்நூல் வைளயா முன்ன $மணி.13-023
நாஇைட நன்னூல் நன்கனம் நவிற்றி $மணி.13-024
ஓத்துஉைட அந்தணக்கு ஒப்பைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.13-025
நாத்ெதாைலவு இன்றி நன்கனம் அறிந்தபின் $மணி.13-026
அப்பதி தன்னுள்_ஓ அந்தணன் மைனவயின் $மணி.13-027
புக்ேகான் ஆங்குப் புைலசூழ் ேவள்வியில் $மணி.13-028
குரூஉத்ெதாைட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகாட்டிைடச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.13-029
ெவரூஉப்பைக அஞ்சி ெவய்துயித்துப் புலம்பிக் $மணி.13-030
ெகாைலநவில் ேவட்டுவ ெகாடுமரம் அஞ்சி $மணி.13-031
வைலயிைடப் பட்ட மாேன ேபான்றுஆங்கு $மணி.13-032
அஞ்சிநின்று அைழக்கும் ஆத்துய கண்டு $மணி.13-033
ெநஞ்சுநடுக்கு உற்று ெநடுங்கண. உகுத்துக் $மணி.13-034
கள்ள விைனயில் கடுந்துய பாழ்பட $மணி.13-035

நள்_இருள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடக்குவன்
என்னும் $மணி.13-036
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கரந்துஆங்கு ஒருபுைட ஒதுங்கி $மணி.13-037
அல்_இைட ஆக்ெகாண்டு அப்பதி அகன்ேறான் $மணி.13-038
கல்_அத அத்தங் கடவா நின்றுழி $மணி.13-039
கடத்திைட ஆெவாடு ைகயகப் படுத்தி $மணி.13-040
ஆெகாண்டு இந்த ஆ_இைடக் கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.13-041
ந.மகன் அல்லாய் நிகழ்ந்தைத உைரயாய் $மணி.13-042
புைலச்சிறு மகேன ேபாக்கப் படுதிஎன்று $மணி.13-043
அைலக்ேகால் அதனால் அைறந்தன ேகட்ப $மணி.13-044
ஆட்டிநின்று அைலக்கும் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) உவாத்திையக் $மணி.13045
ேகாட்டினில் குத்திக் குடபுய்த் துறுத்துக் $மணி.13-046
காட்டிைட நல்_ஆக் கதழ்ந்து கிளந்துஓட $மணி.13-047
ஆபுத் திரன்தான் ஆங்குஅவக்கு உைரப்ேபான் $மணி.13-048
ேநாவன ெசய்யன்மின் ெநாடிவன ேகண்மின் $மணி.13-049
விடுநில மருங்கின் படுபுல் ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.13-050
ெநடுநில மருங்கின் மக்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.13-051
பிறந்தநாள் ெதாட்டும் சிறந்ததன் த.ம்பால் $மணி.13-052
அறம்தரும் ெநஞ்ேசாடு அருள்சுரந்து ஊட்டும் $மணி.13-053

இதெனாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசற்றம் என்ைன
$மணி.13-054
முதுமைற அந்தணி முன்னியது உைரேமா $மணி.13-055
ெபான்_அணி ேநமி வலங்ெகாள்சக் கரக்ைக $மணி.13-056
மன்_உயி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) மகன்_எமக்கு அருளிய $மணி.13-057
அருமைற நன்னூல்
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இகழ்ந்தைன
$மணி.13-058
ெதருமரல் உள்ளத்துச் சிறிைய ந.அவ் $மணி.13-059
ஆமகன் ஆதற்கு ஒத்தைன
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $மணி.13-060
ந.மகன் அல்லாய் ேகள்_என இகழ்தலும் $மணி.13-061
ஆன்மகன் அசலன் மான்மகன் சிருங்கி $மணி.13-062
புலிமகன் விrஞ்சி புைரேயா
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.13-063
நrமகன் அல்லேனா ேகச கம்பளன் $மணி.13-064
ஈங்குஇவ நுங்குலத்து இருடி கணங்கள்_என்று $மணி.13-065
ஓங்குஉய ெபருஞ்சிறப்பு உைரத்தலும் உண்டால் $மணி.13-066
ஆெவாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழிகுலம் உண்ேடா
$மணி.13-067
நான்மைற மாக்காள் நன்னூல் அகத்துஎன $மணி.13-068
ஆங்குஅவ தம்முள்_ஓ அந்தணன் உைரக்கும் $மணி.13-069
ஈங்குஇவன் தன்பிறப்பு யான்_அறி குவன்_என $மணி.13-070

நடைவ வருத்தெமாடு நல்கூ ேமனியள் $மணி.13-071
வடெமாழி யாட்டி மைறமுைற எய்திக் $மணி.13-072
குமr_ெப.(குமr_ெப.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெகாள்ைகயின் வணங்கித் $மணி.13073
தமrல் த.ந்த_ெப.எச்.(த._வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாலிஎன் ேபாள்தைன
$மணி.13-074
யாது நின்_ஊ ஈங்குஎன் வரவுஎன $மணி.13-075
மாமைற யாட்டி வருதிறம் உைரக்கும் $மணி.13-076
வார ணாசிஓ மாமைற முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) $மணி.13-077
ஆரண உவாத்தி அரும்ெபறல் மைனவியான் $மணி.13-078
பாப்பாக்கு ஒவ்வாப் பண்பின் ஒழுகிக் $மணி.13-079
காப்புக் கைடகழிந்து கணவைன இகழ்ந்ேதன் $மணி.13-080
எல்பயம் உைடைமயின் இrயல் மாக்கெளாடு $மணி.13-081
ெதற்கண் குமr_ெப.(குமr_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருேவன் $மணி.13-082
ெபான்ேதச் ெசழியன் ெகாற்ைகயம் ேப_உக் $மணி.13-083
காதவம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாவல_ெப.(ேகாவல_ெப.) இருக்ைகயின் $மணி.13-084
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவிக்கு இரங்ேகன் ஆகித்
$மணி.13-085
ேதான்றாத் துடைவயின் இட்டனன் ேபாந்ேதன் $மணி.13-086
ெசல்கதி உண்ேடாத.விைன ேயற்குஎன்று $மணி.13-087

அல்லல்_உற்று அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவள்மகன்
ஈங்குஇவன் $மணி.13-088
ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்ேறன் ெசாற்பயம்
இன்ைமயின் $மணி.13-089
புல்லல்_ஓம் பன்மின் புைலமகன் இவன்_என. $மணி.13-090
ஆபுத் திரன்பின் அமநைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.13-091
மாமைற மாக்கள் வருங்குலம் ேகண்ேமா $மணி.13-092
முதுமைற முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) முன்னத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.13-093
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) காதலஞ்
சிறுவ_ெப.(சிறுவ_ெப.) $மணி.13-094
அருமைற முதல்வ அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) இருவரும் $மணி.13-095
புrநூல் மாபீ ெபாய்_உைர யாேமா $மணி.13-096
சாலிக் குண்ேடாதவறுஎன உைரத்து $மணி.13-097
நான்மைற மாக்கைள நகுவன் நிற்ப $மணி.13-098
ஓதல் அந்தணக்கு ஒவ்வான் என்ேற $மணி.13-099
தாைத பூதியும் தன்மைன கடிதர $மணி.13-100
ஆ கவ கள்வன்_என்று அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) உைறதரும் $மணி.13-101
கிராமம் எங்கணும் கடிைஞயில் கல்_இட $மணி.13-102
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெசல்வத்து விளங்கிேயா வாழும் $மணி.13-103
தக்கண மதுைர தான்ெசன்று எய்திச் $மணி.13-104

சிந்தா விளக்கின் ெசழுங்கைல நியமத்து $மணி.13-105
அந்தில் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) அம்பலப் பீடிைகத் $மணி.13-106
தங்கினன் வதிந்துஅத் தக்கணப் ேப_ஊ $மணி.13-107
ஐயக் கடிைஞ ைகயின் ஏந்தி $மணி.13-108
ைமயறு சிறப்பின் மைனெதாறும் மறுகிக் $மணி.13-109
காணா ேகளா_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.ஒரு.) கால்முடப் பட்டநூ
$மணி.13-110
ேபணுந இல்ேலா பிணிநடுக்குற்ேறா $மணி.13-111
யாவரும் வருகஎன்று இைசத்துஉடன் ஊட்டி $மணி.13-112
உண்டுஒழி மிச்சில்_உண்டு ஓடுதைல மடுத்துக் $மணி.13-113
கண்பைட ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தான்_என். $மணி.13-114
ஆங்குஅவற்கு ஒருநாள் அம்பலப் பீடிைகப் $மணி.14-001
பூங்ெகாடி நல்லாய் புகுந்தது ேகளாய் $மணி.14-002
மாr_ெப.(மாr.) நடுநாள் வல்_இருள் மயக்கத்து $மணி.14-003
ஆrைட உழந்ேதா அம்பலம் மrஇத் $மணி.14-004
துயில்ேவான் தன்ைனத் ெதாழுதன
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-005
வயிறுகாய் ெபரும்பசி மைலக்கும் என்றலும் $மணி.14-006
ஏற்றுஊண் அல்லது ேவற்றூண் இல்ேலான் $மணி.14-007
ஆற்றுவது காணான் ஆ_அஞ எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.14-008

ேகள்_இது மாேதா ெகடுகநின் த.துஎன $மணி.14-009
யாவரும் ஏத்தும் இருங்கைல நியமத்துத் $மணி.14-010
ேதவி சிந்தா விளக்குத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.14-011
ஏடா அழியல் எழுந்துஇது ெகாள்ளாய் $மணி.14-012
நாடுவறங் கூrனும்_இவ் ஓடுவறம் கூராது $மணி.14-013
வாங்குந ைகயகம் வருந்துதல் அல்லது $மணி.14-014
தான்ெதாைலவு இல்லாத் தைகைமயது என்ேற $மணி.14-015
தன்ைகப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) அவன்ைகக் ெகாடுத்தலும் $மணி.14-016
சிந்தா ேதவி ெசழுங்கைல நியமத்து $மணி.14-017
நந்தா விளக்ேக நாமிைசப் பாவாய் $மணி.14-018
வாேனா தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) மண்ேணா முதல்வி $மணி.14-019
ஏேனா உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இடகைள வாய்_எனத்
$மணி.14-020
தான்ெதாழுது ஏத்தித் தைலவிைய
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-021
ஆங்கவ பசித.த்து அந்நாள் ெதாட்டு $மணி.14-022
வாங்குைக வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்_உயி
ஓம்பலின் $மணி.14-023
மக்களும் மாவும் மரம்ேச பறைவயும் $மணி.14-024
ெதாக்குஉடன் ஈண்டிச் சூழ்ந்தன விடாஅ $மணி.14-025

பழுமரத்து ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறைவயின்
எழூஉம் $மணி.14-026
இழும்_என் சும்ைம இைடஇன்று ஒலிப்ப $மணி.14-027
ஈண்டுந. ஞாலத்து இவன்ெசயல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $மணி.14-028
பாண்டு கம்பளம் துளக்கியது ஆகலின் $மணி.14-029
* தளந்த_ெப.அ.(தளந்த_ெப.அ.) நைடயின் தண்டுகால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-030
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகஓ மைறேயான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-031
மாஇரு ஞாலத்து மன்_உயி ஓம்பும் $மணி.14-032
ஆ_உயி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) தன்முன்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-033
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
யாதுநின் கருத்து $மணி.14-034
உன்ெபருந் தானத்து உறுபயன் ெகாள்ெகன $மணி.14-035
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மகன்ேபால் விலாஇற நக்குஈங்கு $மணி.14-036
எள்ளினன் ேபாம்_என்று எடுத்துஉைர ெசய்ேவான் $மணி.14-037
ஈண்டுச் ெசய்விைன ஆண்டுநுகந் திருத்தல் $மணி.14-038
காண்தகு சிறப்பின்நும் கடவுள அல்லது $மணி.14-039
அறம்ெசய் மாக்கள் புறங்காத்து ஓம்புந $மணி.14-040
நல்தவம் ெசய்ேவா பற்றுஅற முயல்ேவா $மணி.14-041
யாவரும் இல்லாத் ேதவநல் நாட்டுக்கு $மணி.14-042

இைறவன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருவிறல்
ேவந்ேத $மணி.14-043
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்ேதா அரும்பசி
கைளந்துஅவ $மணி.14-044
திருந்துமுகம் காட்டும்_என் ெதய்வக் கடிைஞ $மணி.14-045
உண்டி ெகால்ேலா உடுப்பன ெகால்ேலா $மணி.14-046
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ெகால்ேலா ேபணுந ெகால்ேலா
$மணி.14-047
யாைவஈங்கு அளிப்பன ேதவேகான் என்றலும் $மணி.14-048
புரப்ேபான் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெபாருந்துஊண் சுரந்துஈங்கு $மணி.14-049
இரப்ேபாக் காணாது ஏமாந் திருப்ப $மணி.14-050
நிரப்புஇன்று எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந.ள்நிலம்
அடங்கலும் $மணி.14-051
பரப்பு ந.ரால் பல்வளம் சுரக்ெகன $மணி.14-052
ஆங்குஅவன் ெபாருட்டால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான் $மணி.14-053
ஓங்குஉய ெபருஞ்சிறப்பு உலேகாக்கு அளித்தளும்_ெப.(அளிவி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.14-054
பன்ன . ராண்டு பாண்டிநல் நாடு $மணி.14-055
மன்_உயி மடிய மைழவளம் இழந்தது $மணி.14-056
வசித்ெதாழில் உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாநிலம்
ெகாழுப்பப் $மணி.14-057
பசிப்புஉயி அறியாப் பான்ைமத்து ஆகலின் $மணி.14-058
ஆ_உயி ஓம்புநன் அம்பலப் பீடிைக $மணி.14-059

ஊண்_ஒலி அரவம் ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாகி
$மணி.14-060
விடரும் தூத்தரும் விட்ேடற் றாளரும் $மணி.14-061
நடைவ மாக்களும் நைகெயாடு ைவகி $மணி.14-062
வட்டும் சூதும் வம்பக் ேகாட்டியும் $மணி.14-063
முட்டா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) முைறைமய தாக $மணி.14-064
ஆபுத் திரன்தான் அம்பலம் நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.14-065
ஊ_ஊ ேதாறும் உண்ேபா வினாஅய் $மணி.14-066
யா_இவன் என்ேற யாவரும் இகழ்ந்துஆங்கு $மணி.14-067
அருந்ேத மாந்த ஆ_உயி முதல்வைன $மணி.14-068
இருந்தாய் ந.ேயா என்பா இன்ைமயின் $மணி.14-069
திருவின் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபருங்கடல்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.14-070
ஒருதனி வரூஉம் ெபருமகன் ேபாலத் $மணி.14-071
தாேன தமியன் வருேவான் தன்முன் $மணி.14-072
மாந. வங்கம் வந்ேதா வணங்கிச் $மணி.14-073
சாவக நல்நாட்டுத் தண்ெபயல் மறுத்தலின் $மணி.14-074
ஊன்_உயி மடிந்தது உரேவாய் என்றலும் $மணி.14-075
அமரேகான் ஆைணயின் அருந்துேவாப்
ெபறாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-076
குமr_ெப.(குமr_ெப.) மூத்தஎன் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஏந்தி $மணி.14-077

அங்குஅந் நாட்டுப் புகுவதுஎன் கருத்துஎன $மணி.14-078
வங்க மாக்கெளாடு மகிழ்வுடன் ஏறிக் $மணி.14-079
கால்விைச கடுகக் கடல்கலக் குறுதலின் $மணி.14-080
மால்_இைத மணிபல் லவத்திைட வழ்த்துத்
.
$மணி.14-081
தங்கியது ஒருநாள் தான்_ஆங்கு இழிந்தனன் $மணி.14-082
இழிந்ேதான் ஏறினன் என்றுஇைத
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-083
வழங்குந. வங்கம் வல்_இருள் ேபாதலும் $மணி.14-084
வங்கம் ேபாயபின் வருந்துதுய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.14-085
அங்கு வாழ்ேவா யாவரும் இன்ைமயின் $மணி.14-086
மன்_உயி ஓம்பும்_இம் மாெபரும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) $மணி.14-087
என்_உயி ஓம்புதல் யாேனா ெபாேறஎன் $மணி.14-088
தவம்த. மருங்கில் தனித்துய உழந்ேதன் $மணி.14-089
சுமந்துஎன் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) என்றனன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.14-090
ேகாமுகி என்னும் ெகாழுந. இலஞ்சியின் $மணி.14-091
ஓயாண்டு ஒருநாள் ேதான்றுஎன விடுேவான் $மணி.14-092
அருள்_அறம் பூண்டுஆங்கு ஆ_உயி ஓம்புந $மணி.14-093
உள_எனில் அவைகப் புகுவாய் என்றுஆங்கு $மணி.14-094
உண்ணா ேநான்ேபாடு உயிபதிப் ெபயப்புழி $மணி.14-095
அந்நாள் ஆங்குஅவன் தன்பால் ெசன்ேற $மணி.14-096

என்_உற் றைனேயா என்றுயான் ேகட்பத் $மணி.14-097
தன்_உற் றனபல தான்_எடுத்து உைரத்தனன் $மணி.14-098
குணதிைசத் ேதான்றிக் கா_இருள் சீத்துக் $மணி.14-099
குடதிைசச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ேபால $மணி.14-100
மணிபல் லவத்திைட மன்_உடம்பு இட்டுத் $மணி.14-101
தணியா மன்_உயி தாங்கும் கருத்ெதாடு $மணி.14-102
சாவகம் ஆளும் தைலத்தாள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.14-103
ஆவயிற்று உதித்தனன் ஆங்குஅவன் தான்_என். $மணி.14-104
இன்னும் ேகளாய் இளங்ெகாடி மாேத $மணி.15-001
அந்நாள் அவைன ஓம்பிய நல்_ஆத் $மணி.15-002
தண்_என் சாவகத் தவள மால்வைர $மணி.15-003
மண்முகன் என்னும் மாமுனி இடவயின் $மணி.15-004
ெபான்னின் ேகாட்டது ெபான்குளம்பு உைடயது $மணி.15-005
தன்நலம் பிறெதாழத் தான்ெசன்று
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.15-006
ஈனா முன்னம் இன்_உயிக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.15-007
தான்முைல சுரந்து தன்பால் ஊட்டலும் $மணி.15-008
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) காலமும் ேதான்றநன்கு
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.15-009
ஆன்ற முனிவன் அதன்வயிற் றகத்து $மணி.15-010
மைழவளம் சுரப்பவும் மன்_உயி ஓம்பவும் $மணி.15-011

உயிகா வலன்வந்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.15-012
குடத்ெதாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பூண்பான் அல்லன் $மணி.15-013
அடப்ெபான் முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) அகைவயி னான்_எனப் $மணி.15-014
பிணிேநாய் இன்றியும் பிறந்துஅறம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.15-015
மணிபல் லவத்திைட மன்_உயி
ந.த்ேதான்_வி.அ.ெப.(ந._வி.+த்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) $மணி.15-016
தன்காத்து அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகஆ அதைன
$மணி.15-017
ஒற்கா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒழியான் ஆதலின் $மணி.15-018
ஆங்குஅவ் ஆவயிற்று அமரகணம் உவப்பத் $மணி.15-019
த.ங்கனி நாவல் ஓங்கும்_இத் த.வினுக்கு $மணி.15-020
ஒருதான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலகுெதாழத்
ேதான்றினன். $மணி.15-021
ெபrேயான் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றிையக்
ேகள்ந. $மணி.15-022
இருதுஇள ேவனிலில் எrகதி இடபத்து $மணி.15-023
ஒருபதின் ேமலும் ஒருமூன்று ெசன்றபின் $மணி.15-024
மீ னத்து இைடநிைல மீ னத்து அகைவயின் $மணி.15-025
ேபாதித் தைலவெனாடு
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தத்து
$மணி.15-026

மண்ணகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) இன்றியும் $மணி.15-027
புண்ணிய நல்ந. ேபாெதாடு ெசாrந்தது $மணி.15-028
ேபாதி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பூமியில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.15-029
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அன்றியும் கண்டன சிறப்புஎனச் $மணி.15-030
சக்கர வாளக் ேகாட்டம் வாழும் $மணி.15-031
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மாதவ விரும்பின வியந்து $மணி.15-032
கந்துைட ெநடுநிைலக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.15-033
அந்தில் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அருளு மாயிடின் $மணி.15-034
அறிகுவம் என்ேற ெசறிஇருள் ேசறலும் $மணி.15-035
மணிபல் லவத்திைட மன்_உயி
ந.த்ேதான்_வி.அ.ெப.(ந._வி.+த்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.) $மணி.15-036
தணியா உயி_உயச் சாவகத்து உதித்தனன் $மணி.15-037
ஆங்குஅவன் தன்திறம் அறவணன் அறியும்_என்று $மணி.15-038
ஈங்குஎன் நாைவ வருத்தியது இதுேகள் $மணி.15-039
மண்_ஆள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மண்முகன் என்னும் $மணி.15-040
புண்ணிய முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) திருந்தடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.15-041
மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இல்ேலன் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
அருளால் $மணி.15-042
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) புதல்வைன என்றுஅவன்
வளப்ப $மணி.15-043

அைரசுஆள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அவன்பால் உண்ைமயின் $மணி.15-044
நிைரதா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆயினன் அவன்தான். $மணி.15-045
துறக்க ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) துய்ப்புஇலன் ெகால்ேலா $மணி.15-046
அறக்ேகால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருள்_இலன் ெகால்ேலா $மணி.15-047
சுரந்து காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) புரந்துந. பரக்கவும் $மணி.15-048
நலத்தைக இன்றி நல்_உயிக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.15-049
அலத்தல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆகியது ஆயிைழ $மணி.15-050
ெவண்திைர தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுைத வாேனா
$மணி.15-051
உண்டுஒழி மிச்சிைல ஒழித்துைவத் தாங்கு $மணி.15-052
வறன்_ஓடு உலகின் வான்துய ெகடுக்கும் $மணி.15-053
அறன்_ஓடு ஒழித்தல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆயிைழ தகாதுஎன
$மணி.15-054
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) உைரத்தலும் மணிேம கைலதான் $மணி.15-055
தாய_ெப.(தாய_ெப.) தம்ெமாடு தாழ்ந்துபல ஏத்திக் $மணி.15-056
ைகக்ெகாண்டு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கடிைஞெயாடு $மணி.15-057
பிக்குணிக் ேகாலத்துப் ெபருந்ெதரு அைடதலும் $மணி.15-058
ஒலித்துஒருங்கு ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊக்குறு
மாக்களும் $மணி.15-059
ெமலித்துஉகு ெநஞ்சின் விடரும் தூத்தரும் $மணி.15-060

ெகாடிக்ேகா சம்பிக் ேகாமகன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.15-061
வடித்ேதத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வத்தவன் தன்ைன $மணி.15-062
வஞ்சம் ெசய்துழி வான்தைள விடீஇய $மணி.15-063
உஞ்ைசயில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊகி
அந்தணன் $மணி.15-064
உருவுக்கு ஒவ்வா உறுேநாய் கண்டு $மணி.15-065
பrவுஉறு மாக்களில் தாம்பrவு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.15-066
உதய குமரன் உளம்ெகாண்டு ஒளித்த $மணி.15-067
மதுமலக் குழலாள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிப்
$மணி.15-068
பிச்ைசப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ைகயின்_ஏந் தியது $மணி.15-069
திப்பியம் என்ேற சிந்ைதேநாய் கூர $மணி.15-070
மணமைன மறுகில் மாதவி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.15-071
அணிமலப் பூங்ெகாம்பு அகம்மலி உவைகயின் $மணி.15-072
பத்தினி ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பண்புடன் இடூஉம் $மணி.15-073
பிச்ைச ஏற்றல் ெபருந்தகவு உைடத்துஎன $மணி.15-074
குளன்_அணி தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) ெகாழுமல நாப்பண் $மணி.15075
ஒருதனி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமல ேபான்று
$மணி.15-076

வான்தரு கற்பின் மைனஉைற மகளிrல் $மணி.15-077
தான்தனி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைகைமயள்
அன்ேறா $மணி.15-078
ஆதிைர நல்லாள் அவள்மைன இம்மைன $மணி.15-079
ந.புகல் ேவண்டும் ேந_இைழ என்றனள் $மணி.15-080
வடதிைச விஞ்ைச மாநகத் ேதான்றித் $மணி.15-081
ெதன்திைசப் ெபாதியில்_ஓ சிற்றியாற்று அைடகைர $மணி.15-082
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தன்னால் வல்விைன உருப்பச் $மணி.15-083
சாபம் பட்டுத் தனித்துய உறூஉம் $மணி.15-084
வவில்
.
ெவம்பசி ேவட்ைகெயாடு திrதரும் $மணி.15-085
காயசண் டிைகஎனும் காrைக தான்_என். $மணி.15-086
ஈங்குஇவள் ெசய்தி ேகள்_என விஞ்ைசய $மணி.16-001
பூங்ெகாடி மாதக்குப் புகுந்தைத உைரப்ேபான் $மணி.16-002
ஆதிைர கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆயிைழ ேகளாய் $மணி.16-003
சாதுவன் என்ேபான் தகவுஇலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.16-004
அணியிைழ தன்ைன அகன்றனன் ேபாகிக் $மணி.16-005
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ைகத்தூண் நல்க $மணி.16006
வட்டினும் சூதினும் வான்ெபாருள் வழங்கிக் $மணி.16-007
ெகட்ட ெபாருளின் கிைளேகடு உறுதலின் $மணி.16-008
ேபணிய கணிைகயும் பிறநலம் காட்டிக் $மணி.16-009

காணம் இலிஎனக் ைகஉதிக் ேகாடலும் $மணி.16-010
வங்கம்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாணிக தம்முடன் $மணி.16-011
தங்கா ேவட்ைகயின் தானும் ெசல்வுழி $மணி.16-012
நளிஇரு முந்ந. வளிகலன் ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.16-013
ஒடிமரம் பற்றி ஊதிைர உைதப்ப $மணி.16-014
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரண நாக வாழ்மைலப்
$மணி.16-015
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) சாந்ததுஅவ பான்ைமயன் ஆயினன். $மணி.16-016
நாவாய் ேகடுஉற நன்மரம் பற்றிப் $மணி.16-017
ேபாயினன் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) உயி_உயப் ேபாந்ேதா
$மணி.16-018
இைடஇருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) எறிதிைரப் ெபருங்கடல்
$மணி.16-019
உைடகலப் பட்டாங்கு ஒழிந்ேதா_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
தம்முடன் $மணி.16-020
சாதுவன் தானும் சாவுற் றான்_என $மணி.16-021
ஆதிைர நல்லாள் ஆங்குஅது தான்ேகட்டு $மணி.16-022
ஊr ேரேயா ஒள்_அழல் ஈமம் $மணி.16-023
தாr ேராஎனச் சாற்றினள் கழறிச் $மணி.16-024

சுடைலக் கானில் ெதாடுகுழிப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.16-025
முடைல விறகின் முளிஎr ெபாத்தி $மணி.16-026
மிக்கஎன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) விைனப்பயன் உய்ப்பப் $மணி.16-027
புக்குழிப் புகுேவன் என்றுஅவள் புகுதலும் $மணி.16-028
படுத்துடன் ைவத்த பாயல் பள்ளியும் $மணி.16-029
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூைறயும் ஒள்_எr உறாஅது
$மணி.16-030
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தமும்
அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூந்தலில் $மணி.16-031
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலயும் ெதால்நிறம் வழாது
$மணி.16-032
விைரமலத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒருதனி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.16-033
திருவின் ெசய்ேயாள் ேபான்றுஇனிது இருப்பத் $மணி.16-034
த.யும் ெகால்லாத் த.விைன யாட்டிேயன் $மணி.16-035
யாது ெசய்ேகன் என்றுஅவள் ஏங்கலும் $மணி.16-036
ஆதிைர ேகள்_உன் அரும்ெபறல் கணவைன $மணி.16-037
ஊதிைர ெகாண்டாங்கு உய்ப்பப் ேபாகி $மணி.16-038
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரண நாக வாழ்மைலப்
$மணி.16-039

பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
ேசந்தனன்_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
பல்லியாண்டு இராஅன் $மணி.16-040
சந்திர தத்தன் எனும்_ஓ வாணிகன் $மணி.16-041
வங்கம் தன்ெனாடும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.16-042
நின்ெபருந் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஒழிவாய் ந.ெயன $மணி.16-043
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அசrr அைறதலும்
$மணி.16-044
ஐஅr உண்கண் அழுதுய ந.ங்கிப் $மணி.16-045
ெபாய்ைகபுக்கு ஆடிப் ேபாதுவாள் ேபான்று $மணி.16-046
மனங்கவல்வு இன்றி மைனயகம் புகுந்துஎன் $மணி.16-047
கண்மணி அைனயான் கடிதுஈங்கு உறுெகனப் $மணி.16-048
புண்ணிய முட்டாள் ெபாழிமைழ தரூஉம் $மணி.16-049
அரும்ெபறல் மரபின் பத்தினிப் ெபண்டிரும் $மணி.16-050
விரும்பின ெதாழூஉம் வியப்பினள் ஆயினள். $மணி.16-051
ஆங்குஅவள் கணவனும் அைலந. அைடகைர $மணி.16-052
ஓங்குஉய பிறங்கல் ஒருமர ந.ழல் $மணி.16-053
மஞ்சுஉைட மால்கடல் உழந்தேநாய்
கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.16-054

துஞ்சுதுயில் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூமைல வாழும் $மணி.16-055
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரண நயம்_இல ேதான்றிப்
$மணி.16-056
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பrபுலம் பினன்_இவன் $மணி.16-057
தாேன தமியன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) அளியன்
$மணி.16-058
ஊன்_உைட இவ்வுடம்பு உணவுஎன்று எழுப்பலும் $மணி.16-059
மற்றவ பாைட மயக்குஅறு மரபின் $மணி.16-060
கற்றனன் ஆதலின் கடுந்ெதாழில் மாக்கள் $மணி.16-061
சுற்று ந.ங்கித் ெதாழுதுஉைர யாடி $மணி.16-062
ஆங்குஅவ உைரப்ேபா அருந்திறல் ேகளாய் $மணி.16-063
ஈங்குஎம் குருமகன் இருந்ேதான் அவன்பால் $மணி.16-064
ேபாந்துஅருள் ந.என அவருடன் ேபாகி $மணி.16-065
கள்_அடு குழிசியும் கழிமுைட நாற்றமும் $மணி.16-066
ெவள்_என்பு உணங்கலும் விரவிய இருக்ைகயில் $மணி.16-067
எண்குதன் பிணேவாடு இருந்தது ேபாலப் $மணி.16-068
ெபண்டுடன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி ேநாக்கிப்
$மணி.16-069
பாைடயில் பிணித்துஅவன் பான்ைமயன் ஆகிக் $மணி.16-070

ேகாடுஉய மரநிழல் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்_அவன் $மணி.16-071
ஈங்குந. வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் என்_என
$மணி.16-072
ஆங்குஅவற்கு அைலகடல் உற்றைத உைரத்தலும் $மணி.16-073
அருந்துதல் இன்றி அைலகடல் உழந்ேதான் $மணி.16-074
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அளியன் வம்மின்
மாக்காள் $மணி.16-075
நம்பிக்கு இைளயள்_ஓ நங்ைகையக் ெகாடுத்து $மணி.16-076
ெவங்களும் ஊனும் ேவண்டுவ ெகாடும்_என $மணி.16-077
அவ்வுைர ேகட்ட சாதுவன் அயந்து $மணி.16-078
ெவவ்வுைர ேகட்ேடன் ேவண்ேடன் என்றலும் $மணி.16-079
ெபண்டிரும் உண்டியும் இன்றுஎனின் மாக்கட்கு $மணி.16-080
உண்ேடாஞாலத்து உறுபயன் உண்டு எனில் $மணி.16-081
காண்குவம்_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) யாங்களும் காட்டுவா
யாக எனத் $மணி.16-082
தூண்டிய சினத்தினன் ெசால்_எனச் ெசால்லும் $மணி.16-083
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கள்ளும் மன்_உயி
ேகாறலும் $மணி.16-084
கயக்குஅறு மாக்கள் கடிந்தன ேகளாய் $மணி.16-085
பிறந்தவ சாதலும் இறந்தவ பிறத்தலும் $மணி.16-086
உறங்கலும் விழித்தலும் ேபான்றது உண்ைமயின் $மணி.16-087

நல்_அறம் ெசய்ேவா நல்_உலகு அைடதலும் $மணி.16-088
அல்லறம் ெசய்ேவா அருநரகு அைடதலும் $மணி.16-089
உண்டுஎன உணதலின் உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்)
கைளந்தன $மணி.16-090
கண்டைன யாெகன கடுநைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.16-091
உடம்புவிட்டு ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி_உருக்
ெகாண்டுஓ $மணி.16-092
இடம்புகும் என்ேற எமக்குஈங்கு உைரத்தாய் $மணி.16-093
அவ்வுயி எவ்வணம் ேபாய்ப்புகும் அவ்வைக $மணி.16-094
ெசவ்வனம் உைரஎன சினவாது இதுேகள் $மணி.16-095
உற்றைத உணரும் உடல்_உயி வாழ்வுழி $மணி.16-096
மற்ைறய உடம்ேப மன்_உயி ந.ங்கிடில் $மணி.16-097
தடிந்துஎr ஊட்டினும் தான்_உண ராதுஎனின் $மணி.16-098
உடம்பிைடப் ேபானதுஒன்று உண்டுஎன உணந. $மணி.16-099
ேபானா தமக்குஓ புக்கில்_உண்டு என்பது $மணி.16-100
யாேனா வல்ேலன் யாவரும் உணகுவ $மணி.16-101
உடம்புஈண்டு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயிபல காவதம்
$மணி.16-102
கடந்துேசண் ேசறல் கனவினும்
காண்குைவ_வி.மு.(காண்_வி.+கு_இ.இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.16-103
ஆங்கனம் ேபாகி அவ்வுயி ெசய்விைன $மணி.16-104

பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகயின் புகுவது ெதளிந.
$மணி.16-105
என்றுஅவன் உைரத்தலும் எrவிழி நாகனும் $மணி.16-106
நன்றுஅறி ெசட்டி நல்_அடி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
.
$மணி.16-107
கள்ளும் ஊனும் ைகவிடின் இவ்வுடம்பு $மணி.16-108
உள்_உைற வாழ்_உயி ஓம்புதல் ஆற்ேறன் $மணி.16-109
தமக்குஒழி மரபின் சாவுறு காறும் $மணி.16-110
எமக்குஆம் நல்_அறம் எடுத்துஉைர என்றலும் $மணி.16-111
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசான்னாய் நல்ெநறிப் படகுைவ $மணி.16-112
உன்தனக்கு ஒல்லும் ெநறிஅறம் உைரக்ேகன் $மணி.16-113
உைடகல மாக்கள் உயி_உய்ந்து ஈங்குஉறின் $மணி.16-114
அடுெதாழில் ஒழிந்துஅவ ஆ_உயி ஓம்பி $மணி.16-115
மூத்துவிளி மாஒழித்து எவ்வுயி மாட்டும் $மணி.16-116
த.த்திறம் ஒழிெகன சிறுமகன் உைரப்ேபான் $மணி.16-117
ஈங்குஎமக்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவ்வறம்
ெசய்ேகம் $மணி.16-118
ஆங்குஉனக்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரும்ெபாருள் ெகாள்ெகனப் $மணி.16-119
பண்டும் பண்டும் கலம்கவிழ் மாக்கைள $மணி.16-120
உண்ேடம் அவதம் உறுெபாருள் ஈங்குஇைவ $மணி.16-121
விைரமரம் ெமன்துகில் விழுநிதிக் குப்ைபேயாடு $மணி.16-122

இைவஇைவ ெகாள்ெகன எடுத்தனன் ெகாணந்து $மணி.16-123
சந்திர தத்தன் என்னும் வாணிகன் $மணி.16-124
வங்கம் ேசந்ததில் வந்துஉடன் ஏறி $மணி.16-125
இந்நக புகுந்துஈங்கு இவெளாடு
வாழ்ந்து_வி.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.16-126
தன்மைன நன்பல தானமும்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.16-127
ஆங்ஙனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிைர
ைகயால் $மணி.16-128
பூங்ெகாடி நல்லாய் பிச்ைச ெபறுெகன $மணி.16-129
மைனயகம் புகுந்து மணிேம கைலதான் $மணி.16-130
புைனயா ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) ேபால நிற்றலும் $மணி.16-131
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலம்ெகாண்டு துய_அறு
கிளவிேயாடு $மணி.16-132
அமுத சுரபியின் அகன்சுைர நிைறதரப் $மணி.16-133
பாரகம் அடங்கலும் பசிப்பிணி அறுெகன $மணி.16-134
ஆதிைர இட்டனள் ஆ_உயி மருந்துஎன். $மணி.16-135
பத்தினிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பாத்தூண் ஏற்ற $மணி.17-001
பிச்ைசப் பாத்திரப் ெபருஞ்ேசாற்று அமைல $மணி.17-002
அறத்தின் ஈட்டிய ஒண்ெபாருள் அறேவான் $மணி.17-003
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழிப்படூஉம் ெசய்ைக ேபால $மணி.17-004

வாங்குைக வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்_உயிக்கு
அளித்துத $மணி.17-005
தான்ெதாைலவு இல்லாத் தைகைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-006
யாைனத் த.ேநாய் அகவயிற்று
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.17-007
காயசண் டிைகஎனும் காrைக
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-008
ெநடிேயான் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிலமிைசத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-009
அடல்_அரு முந்ந. அைடத்த ஞான்று $மணி.17-010
குரங்குெகாணந்து எறிந்த ெநடுமைல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.17-011
அணங்குஉைட அளக்க வயிறு புக்காங்கு $மணி.17-012
இட்டது ஆற்றாக் கட்டழல் கடும்பசிப் $மணி.17-013
பட்ேடன் என்தன் பழவிைனப் பயத்தால் $மணி.17-014
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள்ந. ஆ_உயி மருத்துவி $மணி.17015
துன்னிய என்ேநாய் துைடப்பாய் என்றலும் $மணி.17-016
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாத்திரத்து_ெப.(பாத்திரம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுதம் $மணி.17-017
பிடித்ததுஅவள் ைகயில் ேபணினள் ெபய்தலும் $மணி.17-018
வயிறுகாய் ெபரும்பசி நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்றவள் $மணி.17-019

துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ந.ங்கித் ெதாழுதனள் உைரக்கும் $மணி.17-020
மாசுஇல் வால்_ஒளி வடதிைசச் ேசடிக் $மணி.17-021
காசுஇல்காஞ் சனபுரக் கடிநக
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $மணி.17-022
விஞ்ைசயன் தன்ெனாடுஎன் ெவவ்விைன உருப்பத் $மணி.17-023
ெதன்திைசப் ெபாதியில் காணிய
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $மணி.17-024
கடுவரல் அருவிக் கடும்புனல் ெகாழித்த $மணி.17-025
இடுமணல் கானியாற்று இையந்துஒருங்கு இருந்ேதன் $மணி.17-026
புrநூல் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திrபுr வாசைட $மணி.17-027
மர_உr உைடயன் விருச்சிகன் என்ேபான் $மணி.17-028
ெபருங்குைலப் ெபண்ைணக் கருங்கனி அைனயதுஓ $மணி.17-029
இருங்கனி நாவல் பழம்_ஒன்று ஏந்தித் $மணி.17-030
ேதக்குஇைல ைவத்துச் ேசண்நாறு பரப்பில் $மணி.17-031
பூக்கமழ் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆடச் ெசன்ேறான் $மணி.17-032
த.விைன உருத்தலின் ெசருக்ெகாடு ெசன்ேறன் $மணி.17-033
காலால் அந்தக் கருங்கனி சிைதத்ேதன் $மணி.17-034
உண்டல் ேவட்ைகயின் வரூஉம் விருச்சிகன் $மணி.17-035
கண்டனன் என்ைனக் கருங்கனிச் சிைதவுடன் $மணி.17-036
சீதிகழ் நாவலில் திப்பிய $மணி.17-037
ஈ_ஆறு ஆண்டில் ஒருகனி தருவது $மணி.17-038

அக்கனி உண்டநூ ஆறுஈ ஆண்டு $மணி.17-039
பன்ன . ராண்டில் ஒருநாள் அல்லது $மணி.17-041
உண்ணா ேநான்பிேனன் உண்கனி சிைதத்தாய் $மணி.17-042
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மந்திரம்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-043
தந்தித் த.யால் தனித்துய உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.17-044
முந்நால் ஆண்டில் முதிகனி நான்_ஈங்கு $மணி.17-045
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_உன் உறுபசி
கைளெகன $மணி.17-046
அந்நாள் ஆங்குஅவன் இட்ட சாபம் $மணி.17-047
இந்நாள் ேபாலும் இளங்ெகாடி ெகடுத்தைன $மணி.17-048
வாடுபசி உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாமுனி ேபாயபின்
$மணி.17-049
பாடுஇமிழ் அருவிப் பயமைல ஒழிந்துஎன் $மணி.17-050
அலவைலச் ெசய்திக்கு அஞ்சினன்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.17-051
இலகுஒளி விஞ்ைசயன் விழுமேமாடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-052
ஆ_அணங்கு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தவன்
தன்னால் $மணி.17-053
காரணம் இன்றியும் கடுேநாய் உழந்தைன $மணி.17-054

வான்_ஊடு எழுெகன மந்திரம் மறந்ேதன் $மணி.17-055
ஊன்_உயி ந.ங்கும் உருப்ெபாடு
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-056
வயிறுகாய் ெபரும்பசி வருத்தும்_என்ேறற்குத் $மணி.17-057
த.ங்கனி கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) ெசழுங்காய்
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $மணி.17-058
ஆங்குஅவன் ெகாணரவும் ஆற்ேற னாக $மணி.17-059
ந.ங்கல்_ெதா.ெப.(ந.ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றான் ெநடுந்துய
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-060
ஆங்குஅவன் ஆங்குஎனக்கு அருெளாடும் உைரப்ேபான் $மணி.17-061
சம்புத் த.வினுள் தமிழக மருங்கில் $மணி.17-062
கம்பம் இல்லாக் கழிெபருஞ் ெசல்வ $மணி.17-063
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்கட்கு
ஆற்றும்துைண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-064
ேநாற்ேறா உைறவதுஓ ேநான்நக உண்டால் $மணி.17-065
பலநாள் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நிலெனாடு ேபாகி
$மணி.17-066
அப்பதிப் புகுெகன்று அவன்_அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.17-067
இப்பதிப் புகுந்துஈங்கு யான்_உைற கின்ேறன் $மணி.17-068
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேகாடைண விழவுஅணி வருநாள் $மணி.17-069
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிஇம் மாநக மருங்ேக
$மணி.17-070

என்_உறு ெபரும்பசி கண்டனன் இரங்கிப் $மணி.17-071
பின்வரும் யாண்டுஅவன் எண்ணினன்
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.17-072
தணிவுஇல் ெவம்பசி தவித்தைன வணங்கிேனன் $மணி.17-073
மணிேம கைலஎன் வான்பதிப் படேகன் $மணி.17-074
துக்கம் துைடக்கும் துகள்_அறு மாதவ $மணி.17-075
சக்கர வாளக் ேகாட்டம்_உண்டு ஆங்குஅதில் $மணி.17-076
பலபுகத் திறந்த பகுவாய் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $மணி.17-077
உலக அறவி ஒன்றுஉண்டு அதனிைட $மணி.17-078
ஊ_ஊ ஆங்கண் உறுபசி உழந்ேதா $மணி.17-079
ஆரும் இன்ைமயின் அரும்பிணி
உற்ேறா_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $மணி.17-080
இடுேவாத் ேதந்துஆங்கு இருப்ேபா பலரால் $மணி.17-081
வடுவாழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அதன்பால் ேபாெகன்று $மணி.17-082
ஆங்குஅவள் ேபாகிய பின்ன ஆயிைழ $மணி.17-083
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதியின்
.
ஒருபுைட ஒதுங்கி
$மணி.17-084
வலமுைற மும்முைற
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்துஅவ்
$மணி.17-085
உலக அறவியின் ஒருதனி ஏறிப் $மணி.17-086
பதிேயா தம்ெமாடு பலெதாழுது ஏத்தும் $மணி.17-087

முதிேயாள் ேகாட்டம் மும்ைமயின் வணங்கிக் $மணி.17-088
கந்துஉைட ெநடுநிைலக் காரணம் காட்டிய $மணி.17-089
தம்துைணப் பாைவையத் தான்ெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-090
ெவயில்சுட ெவம்பிய ேவய்கr கானத்துக் $மணி.17-091
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மாமைழ ேதான்றியது என்னப $மணி.17-092
பசிதின வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபதல்
மாக்கட்கு $மணி.17-093
அமுத சுரபிேயாடு ஆயிைழ
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.17-094
ஆபுத் திரன்ைக அமுத சுரபிஇஃது $மணி.17-095
யாவரும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஏற்ேபா தாம்_என
$மணி.17-096
ஊண்_ஒலி அரவத்து ஒலிஎழுந் தன்ேற $மணி.17-097
யாணப் ேப_ஊ அம்பலம் மருங்குஎன். $மணி.17-098
ஆங்குஅது ேகட்டுஆங்கு அரும்புண் அகவயின் $மணி.18-01
த.த்துறு ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெசன்றுசுட் டாங்குக் $மணி.18-02
ெகாதித்த உள்ளெமாடு குரம்புெகாண்டு ஏறி $மணி.18-03
விதிப்புஉறு ெநஞ்சினள் ெவய்துயித்துக் கலங்கித் $மணி.18-04
த.ப்பல்_இவ் அறம்_எனச் சித்திரா பதிதான் $மணி.18-05
கூத்தியல் மடந்ைதயக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கூறும் $மணி.18-06

ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) இறந்தபின் ெகாடுந்துய
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-07
மாதவி மாதவ பள்ளியுள் அைடந்தது $மணி.18-08
நகுதக் கன்ேற நல்ெநடும் ேப_ஊ $மணி.18-09
இதுதக்கு என்ேபாக்கு எள்_உைர ஆயது $மணி.18-010
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) வயக்
.
கடுந்துய எய்திப் $மணி.18-011
ேபாதல் ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உயிெராடு புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-012
நளிஇரும் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆடுந ேபால $மணி.18-013
முளிஎrப் புகூஉம் முதுகுடிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.18-014
பத்தினிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) அல்ேலம் பலதம் $மணி.18015
ைகத்தூண் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) கடவியம் அன்ேற $மணி.18-016
பாண்மகன் பட்டுழிப் படூஉம்_ெப.எச்.(படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமஇல் $மணி.18-017
யாழ்_இனம் ேபாலும் இயல்பினம் அன்றியும் $மணி.18-018
நறுந்தாது உண்டு நயன்_இல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.18-019
வறும்பூத் துறக்கும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால்குவம் $மணி.18-020
விைனஒழி காைலத் திருவின் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $மணி.18-021
அைனேயம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடவத் துறப்ேபம்
$மணி.18-022
தாபதக் ேகாலம் தாங்கினம் என்பது $மணி.18-023

யாவரும் நகூஉம் இயல்பினது அன்ேற $மணி.18-024
மாதவி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம கைலவல்லி
$மணி.18-025
ேபாதுஅவிழ் ெசவ்வி ெபாருந்துதல்_ெதா.ெப.(ெபாருந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-026
உதய குமரனாம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள் வண்டின் $மணி.18-027
சிைதயா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெசவ்விதின் அருந்தக் $மணி.18-028
ைகக்ெகாண்டு ஆங்குஅவள் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடிைஞையப் $மணி.18-029
பிச்ைச மாக்கள் பிறைகக் காட்டி $மணி.18-030
மற்றுஅவன் தன்னால் மணிேம கைலதைனப் $மணி.18-031
ெபான்ேதக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாேதன்
ஆகில் $மணி.18-032
சுடுமண் ஏற்றி அரங்குசூழ் ேபாகி $மணி.18-033
வடுெவாடு வாழும் மடந்ைதய தம்ேமா $மணி.18-034
அைனேயன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரங்கக் கூத்திய
$மணி.18-035
மைனயகம் புகாஅ_எதி.ம.ெப.எச்.(புகு_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபினன்
என்ேற $மணி.18-036
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) சாற்றி ெநஞ்சுபுைக உயித்து $மணி.18-037
வஞ்சக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மாண்ெபாடு
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-038
ெசறிவைள நல்லா சிலபுறம் சூழக் $மணி.18-039

குறுவிய ெபாடித்த ேகாலவாள் முகத்தள் $மணி.18-040
கடுந்ேத வதி
. காலின் ேபாகி $மணி.18-041
இளங்ேகா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இருப்பிடம் குறுகி $மணி.18-042
அரவ வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_இனம் ஆக்கும்
$மணி.18-043
தருமணல் ெஞமிrய திருநாறு ஒருசிைறப் $மணி.18-044
பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) தூணத்துப் $மணி.18-045
திகழ்_ஒளி நித்திலச் சித்திர விதானத்து $மணி.18-046
விளங்குஒளி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பளிங்குெசய்
மண்டபத்துத் $மணி.18-047
துளங்குமான் ஊதித் தூமலப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) $மணி.18-048
ெவண்திைர விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ணிறச்
சாமைர $மணி.18-049
ெகாண்டுஇரு மருங்கும் ேகாைதய வச_குைற.எச்.(வ
.
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
.
$மணி.18-050
இருந்ேதான் திருந்தடி ெபாருந்திநின்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-051
திருந்துஎயிறு இலங்கச் ெசவ்வியின் நக்குஅவன் $மணி.18-052
மாதவி மணிேம கைலயுடன் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.18-053
தாபதக் ேகாலம் தவறுஇன் ேறாஎன $மணி.18-054
அrதுெபறு சிறப்பில் குருகுகரு
உயிப்ப_குைற.எச்.(உயிப்ப்+வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.18-055

ஒருதனி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமணிக் காஞ்சி
$மணி.18-056
பாடல்சால் சிறப்பின் பரதத்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-057
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) விரும்ப_குைற.எச்.(விரும்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நன்னலங் கவினிக் $மணி.18-058
காம_ெப.(காம_ெப.) ெசவ்விக் கடிமல
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-059
உதய குமரன் எனும் ஒருவண் டுஉணஇய
.
$மணி.18-060
விைரெவாடு வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) வியன்ெபரு
மூதூப் $மணி.18-061
பாழ்ம் பறந்தைல அம்பலத்து ஆயது $மணி.18-062
வாழ்கநின் கண்ணி வாய்வாள் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என $மணி.18-063
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபௗவத் துஉைடகலப்
பட்டநூன் $மணி.18-064
வான்புைண ெபற்ெறன மற்று அவட் குஉைரப்ேபான் $மணி.18-065
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பளிங்கின் விருந்தின்
பாைவஇஃது $மணி.18-066
ஓவியச் ெசய்திஎன்று ஒழிேவன் முன்னக் $மணி.18-067
காந்தள்_அம் ெசங்ைக தைளபிணி விடாஅ $மணி.18-068
ஏந்துஇள வனமுைல இைறெநrத் ததூஉம் $மணி.18-069
ஒத்துஒளி பவளத்து உள்_ஒளி
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-070

முத்துக்கூத் தன்ன முள்_எயிற்று அமுதம் $மணி.18-071
அருந்ேத மாந்த ஆ_உயி தளிப்ப $மணி.18-072
விருந்தின் மூரல் அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூஉம்
$மணி.18-073
மாஇதழ்க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மலபுறத்து ஓட்டிக் $மணி.18-074
காய்ேவல் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கருங்கயல்
ெநடுங்கண் $மணி.18-075
அறிவுபிறிது ஆகியது ஆயிைழ தனக்குஎனச் $மணி.18-076
ெசவியகம் புகூஉச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்வியும் $மணி.18-077
பளிங்குபுறத்து எறிந்த பவளப் பாைவஎன் $மணி.18-078
உளங்ெகாண்டு ஒளித்தாள் உயிக்காப் பிட்டுஎன்று $மணி.18-079
இைடயிருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருந்ேதன் முன்னப்
$மணி.18-080
ெபான்திகழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேதான்றிச் $மணி.18081
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) காட்டிச் ெசய்தவம் புrந்த $மணி.18-082
அங்குஅவள் தன்திறம் அயப்பாய் என்றனள் $மணி.18-083
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெகால்ேலா திப்பியம் ெகால்ேலா $மணி.18-084
எய்யா ைமயேலன் யான்_என்று அவன்ெசால $மணி.18-085
சித்திரா பதிதான் சிறுநைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.18-086
அத்திறம் விடுவாய் அரசிளங் குrசில் $மணி.18-087

காமக் கள்ளாட்டு இைடமயக் குற்றன $மணி.18-088
ேதவக் காயினும் சிலேவா ெசப்பின் $மணி.18-089
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) மடந்ைதக்கு வருந்துதுய
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-090
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசங்கண் அமரேகான் ெபற்றதும் $மணி.18-091
ேமருக் குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊருந.ச் சரவணத்து $மணி.18092
அருந்திறல் முனிவக்கு ஆ_அணங்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-093
ெபரும்ெபயப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பின்புஉளம் ேபாக்கிய
$மணி.18-094
அங்கி மைனயாள் அவரவ வடிவாய்த் $மணி.18-095
தங்கா ேவட்ைக தைனஅவள் தணித்ததூஉம் $மணி.18-096
ேகட்டும் அறிதிேயா வாள்திறல் குrசில் $மணி.18-097
கன்னிக் காவலும் கடியின் காவலும் $மணி.18-098
தன்_உறு கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) சாவுறின் காவலும் $மணி.18-099
நிைறயின் காத்துப் பிறபிறக் காணாது $மணி.18-100
ெகாண்டநூன் அல்லது ெதய்வமும் ேபணாப் $மணி.18-101
ெபண்டிதம் குடியில் பிறந்தாள் அல்லள் $மணி.18-102
நாடவ காண நல்_அரங்கு ஏறி $மணி.18-103
ஆடலும் பாடலும் அழகும் காட்டிச் $மணி.18-104
சுருப்புநாண் கருப்புவில் அருப்புக்கைண தூவச் $மணி.18-105

ெசருக்கயல் ெநடுங்கண் சுருக்குவைலப் படுத்துக் $மணி.18-106
கண்டநூ ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெகாண்டுஅகம் புக்குப் $மணி.18-107
பண்ேத ெமாழியின் பயன்பல வாங்கி $மணி.18-108
வண்டின் துறக்கும் ெகாண்டி மகளிைரப் $மணி.18-109
பான்ைமயில் பிணித்துப் படிற்றுஉைர அடக்குதல் $மணி.18-110
ேகால்முைற அன்ேறா குமரற்கு என்றலும் $மணி.18-111
உதய குமரன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிறழ்ந்து $மணி.18-112
விைரபr ெநடுந்ேத ேமற்ெசன்று ஏறி $மணி.18-113
ஆயிைழ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பலம் எய்திக்
$மணி.18-114
காடுஅம ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) கடிப்பசி கைளய $மணி.18-115
ஓடுைகக் ெகாண்டுநின்று ஊட்டுநள் ேபாலத் $மணி.18-116
த.ப்பசி மாக்கட்குச் ெசழுஞ்ேசாறு ஈத்துப் $மணி.18-117
பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவையக் காண்டலும் $மணி.18-118
இடங்கழி காமெமாடு அடங்கான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.18-119
உடம்ேபாடு என்தன் உள்ளகம் புகுந்துஎன் $மணி.18-120
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வஞ்சக் கள்வி $மணி.18-121
ேநாற்றுஊண் வாழ்க்ைகயின் ெநாசிதவம் தாங்கி $மணி.18-122

ஏற்றூண் விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம்
என்_எனத் $மணி.18-123
தாேன தமியள் நின்ேறாள் முன்ன $மணி.18-124
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ேகட்டல் இயல்புஎனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-125
நல்லாய் என்ெகால் நல்தவம் புrந்தது $மணி.18-126
ெசால்லாய் என்று துணிந்துஉடன் ேகட்ப $மணி.18-127
என்_அம காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) இராகுலன் ஈங்குஇவன் $மணி.18-128
தன்_அடி ெதாழுதலும் தகவுஎன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-129
அைறேபாய் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அவன்பால் அணுகினும $மணி.18-130
இைறவைள முன்ைக ஈங்குஇவன் பற்றினும் $மணி.18-131
ெதான்று காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ெசால்_எதி
மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.18-132
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) அன்றுஎன நடுங்கினள் மயங்கிக் $மணி.18-133
ேகட்டது ெமாழிேவன் ேகள்வி யாளrல் $மணி.18-134
ேதாட்ட ெசவிையந. ஆகுைவ யாம்_எனில் $மணி.18-135
பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பட்டு இரங்கலும் $மணி.18-136
இறத்தலும் உைடயது இடும்ைபக் ெகாள்கலம் $மணி.18-137
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாக்ைக இதுஎன
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-138
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நல்_அறம் விரும்புதல் புrந்ேதன் $மணி.18-139

மண்டுஅம முருக்கும் களிறுஅைன யாக்குப் $மணி.18-140
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) கூறும் ேப_அறிவு உண்ேடா $மணி.18141
ேகட்டைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேவட்டது ெசய்ெகன $மணி.18142
வாள்திறல் குருசிைல மடக்ெகாடி
நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-143
முத்ைத முதல்வி முதியாள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.18-144
குச்சரக் குடிைக தன்_அகம் புக்குஆங்கு $மணி.18-145
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) ெசய்தி அறிகுந யா_எனத் $மணி.18-146
ேதாடுஅல ேகாைதையத் ெதாழுதனள்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.18-147
மாய விஞ்ைச மந்திரம் ஓதிக் $மணி.18-148
காயசண் டிைகஎனும் காrைக வடிவாய் $மணி.18-149
மணிேம கைலதான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.18-150
தாேரான் அவள்பால் புக்குக் $மணி.18-151
குச்சரக் குடிைகக் குமrைய மrஇப் $மணி.18-152
பிச்ைசப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெபரும்பசி
உழந்த_ெப.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.18-153
காயசண் டிைகதன் ைகயில் காட்டி $மணி.18-154
மாையயின் ஒளித்த மணிேம கைலதைன $மணி.18-155

ஈங்குஇம் மண்ணட்டு
.
யா_என உணேகன் $மணி.18-156
ஆங்குஅவள் இவள்_என்று அருளாய் ஆயிடின் $மணி.18-157
பல்நா ளாயினும் பாடு கிடப்ேபன் $மணி.18-158
இன்னும் ேகளாய் இைமேயா பாவாய் $மணி.18-159
பவளச் ெசவ்வாய்த் தவளவாள் நைகயும் $மணி.18-160
அஞ்சனம் ேசராச் ெசங்கயல் ெநடுங்கணும் $மணி.18-161
முrந்துகைட ெநrய வைளந்தசிைலப் புருவமும் $மணி.18-162
குவிமுள் கருவியும் ேகாணமும் கூநுைனக் $மணி.18-163
கைவமுள் கருவியும் ஆகிக் கடிெகாளக் $மணி.18-164
கல்விப் பாகrல் காப்புவைல ஓட்டி $மணி.18-165
வல்வாய் யாழின் ெமல்லிதின்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.18-166
முதுக்குைற முதுெமாழி எடுத்துக் காட்டிப் $மணி.18-167
புதுக்ேகாள் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவட்டம் வாய்த்ெதன $மணி.18-168
முதியாள் உன்தன் ேகாட்டம் புகுந்த $மணி.18-169
மதிவாள் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மணிேம கைலதைன $மணி.18-170
ஒழியப் ேபாேகன் உன்_அடி ெதாட்ேடன் $மணி.18-171
இதுகுைற என்றனன் இைறமகன் தான்_என். $மணி.18-172
முதியாள் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி மும்ைமயின்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-001
மதுமலத் தாேரான் வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) கூற $மணி.19-002

ஏடுஅவிழ் தாேராய் எம்ேகா மகள்முன $மணி.19-003
நாடாது துணிந்துநா நல்கூந் தைனெயன $மணி.19-004
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.) ைகவிைனச் $மணி.19005
சித்திரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கூறலும் $மணி.19006
உதய குமரன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கலங்கிப் $மணி.19-007
ெபாதியைறப் பட்டநூ ேபான்றுெமய்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-008
அங்குஅவள் தன்திறம் அயப்பாய் என்ேற $மணி.19-009
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) காட்டிய ெதய்வமும் திப்பியம் $மணி.19-010
ைபஅரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பலபசி கைளயக் $மணி.19-011
ைகயில் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) திப்பியம் $மணி.19-012
முத்ைத முதல்வி அடிபிைழத் தாய்_எனச $மணி.19-013
சித்திரம் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இதூஉம்
திப்பியம் $மணி.19-014
இந்நிைல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இளங்ெகாடி ெசய்தியின் $மணி.19-015
பின்_அறி வாம்_எனப் ெபயேவான் தன்ைன $மணி.19-016
அகல்வாய் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆ_இருள் உண்ணப் $மணி.19-017
பகல்_அரசு ஓட்டிப் பைணஎழுந்து
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.19-018

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) வான்பிைறக் ேகாட்டு $மணி.19019
ந.ல_ெப.அ.(ந.லம்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமேலா இன்றிக் $மணி.19-020
காம_ெப.(காம_ெப.) ெசங்ைக ந.ட்டி வண்டுபடு $மணி.19-021
பூநாறு கடாஅம் ெசருக்கிக் கால்கிளந்து $மணி.19-022
நிைறஅழி ேதாற்றெமாடு ெதாடர முைறைமயின் $மணி.19-023
நகர நம்பிய வைளேயா தம்முடன் $மணி.19-024
மகர வைணயின்
.
கிைளநரம்பு வடித்த $மணி.19-025
இளிபுண இன்சீ எஃகுஉளம் கிழிப்பப் $மணி.19-026
ெபாறாஅ ெநஞ்சில் புைகஎr ெபாத்திப் $மணி.19-027
பறாஅக் குருகின் உயித்துஅவன் ேபாயபின் $மணி.19-028
உைறயுள் குடிைக உள்வrக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.19-029
மறுஇல் ெசய்ைக மணிேம கைலதான் $மணி.19-030
மாதவி மகளாய் மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) திrதrன் $மணி.19-031
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மகேனா ைகவிட lயான் $மணி.19-032
காய்பசி யாட்டி காயசண் டிைகஎன $மணி.19-033
ஊமுழுது அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெகாண்ேட $மணி.19-034
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்கட்கு ஆற்றும்
துைணயாகி $மணி.19-035
ஏற்றலும் இடுதலும் இரப்ேபா கடன்_அவ $மணி.19-036

ேமற்ெசன்று அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) விழுத்தைகத்து
என்ேற $மணி.19-037
நூற்ெபாருள் உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
நுனித்தன ராம்_என $மணி.19-038
முதியாள் ேகாட்டத்து அகவயின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.19-039
அமுத சுரபிைய அங்ைகயின் வாங்கிப் $மணி.19-040
பதிஅகம் திrதரும் ைபந்ெதாடி நங்ைக $மணி.19-041
அதிகழல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அடிபிைழத் தாைர $மணி.19-042
ஒறுக்கும் தண்டத்து உறுசிைறக் ேகாட்டம் $மணி.19-043
விருப்ெபாடும் புகுந்து ெவய்துஉயித்துப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-044
ஆங்குப் பசிஉறும் ஆ_உயி மாக்கைள $மணி.19-045
வாங்கு ைகயகம் வருந்தநின்று ஊட்டலும் $மணி.19-046
ஊட்டிய பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஒன்றுஎன வியந்து $மணி.19-047
ேகாட்டம் காவல_ெப.(காவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேகாமகன் தனக்குஇப் $மணி.19048
பாத்திர தானமும் ைபந்ெதாடி ெசய்தியும் $மணி.19-049
யாப்புைடத் தாக இைசத்தும்_என்று ஏகி $மணி.19-050
ெநடிேயான் குறள்_உரு வாகி நிமிந்துதன $மணி.19-051
அடியின் படிைய அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அந்நாள் $மணி.19-052

ந.rன் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூr வாசிைல
$மணி.19-053
மாவலி மருமான் சீெகழு திருமகள் $மணி.19-054
சீத்தி என்னும் திருத்தகு ேதவிெயாடு $மணி.19-055
ேபாதுஅவிழ் பூம்ெபாழில் புகுந்தனன் புக்குக் $மணி.19-056
ெகாம்பத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) குழலிைச காட்டப் $மணி.19-057
ெபாங்க வண்டினம் நல்லியாழ் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.19-058
வrக்குயில் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாமயில் ஆடும்
$மணி.19-059
விைரப்பூம் பந்த கண்டுஉளம் சிறந்தும் $மணி.19-060
புணதுைண ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அன்னெமாடு $மணி.19-061
மடமயில் ேபைடயும் ேதாைகயும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-062
இருசிைற விrத்துஆங்கு எழுந்துடன் ெகாட்பன $மணி.19-063
ஒருசிைறக் கண்டுஆங்கு உள்மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-064
மாமணி வண்ணனும் தம்முனும் பிஞ்ைஞயும் $மணி.19-065
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரைவஇஃது ஆம்_என
ேநாக்கியும் $மணி.19-066
ேகாங்குஅல ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாங்கனி
தன்ைனப் $மணி.19-067

பாங்குஉற இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்ெபாறி
மஞ்ைஞையச $மணி.19-068
ெசம்ெபான் தட்டில் த.ம்பால் ஏந்திப் $மணி.19-069
ைபங்கிளி ஊட்டும்_ஓ பாைவயாம் என்றும் $மணி.19-070
அணிமலப் பூம்ெபாழில் அகவயின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.19-071
பிணவுக்குரங்கு ஏற்றிப் ெபருமத மைழக்கண் $மணி.19-072
மடேவாக்கு இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமணி
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $மணி.19-073
கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) ஊக் குவது கண்டுநைக எய்தியும் $மணி.19-074
பாசிைல ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசுங்கால்
கைழெயாடு $மணி.19-075
வால்வச்
. ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மராஅம்_ெப.(மாராஅம்_ெப.) கண்டு $மணி.19-076
ெநடிேயான் முன்ெனாடு
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) னாம்_எனத்
$மணி.19-077
ெதாடிேச ெசங்ைகயில் ெதாழுதுநின்று ஏத்தியும $மணி.19-078
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூத்திேனாடு அவிநயம் ெதrேவா
$மணி.19-079
நாடகக்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+க்_ஒற்.) காப்பிய நல்நூல் நுனிப்ேபா $மணி.19-080
பண்ணியாழ் நரம்பில் பண்ணுமுைற நிறுப்ேபா $மணி.19-081
தண்ணுைமக் கருவிக் கண்_எறி ெதrேவா $மணி.19-082

குழெலாடு கண்டம் ெகாளச்சீ நிறுப்ேபா $மணி.19-083
பழுநிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பலெராடு மகிழ்ேவா $மணி.19-084
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பrந்த முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ேகாப்ேபா $மணி.19-085
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) திமிேவா $மணி.19-086
குங்கும வருணம் ெகாங்ைகயின் இைழப்ேபா $மணி.19-087
அஞ்ெசங் கழுந. ஆய்_இதழ் பிணிப்ேபா $மணி.19-088
நல்ெநடுங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நறுவிைர குைடேவா $மணி.19-089
ெபான்னின் ஆடியின் ெபாருந்துபு நிற்ேபா $மணி.19-090
ஆங்குஅவ தம்ேமாடு அகல்_இரு வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$மணி.19-091
ேவந்தனிற் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாட்டு
அயந்து $மணி.19-092
குருந்தும் தளவும் திருந்துமலச் ெசருந்தியும் $மணி.19-093
முருகுவிr முல்ைலயும் கருவிளம் ெபாங்கரும் $மணி.19-094
ெபாருந்துபு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருந்துநைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-095
குறுங்கால் நகுலமும் ெநடுஞ்ெசவி முயலும் $மணி.19-096
பிறழ்ந்துபாய் மானும் இறும்புஅகலா ெவறியும் $மணி.19-097
வம்ெமனக் கூஉய் மகிழ்துைண ெயாடுதன் $மணி.19-098
ெசம்மலச் ெசங்ைக காட்டுபு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.19-099

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தானும் மலக்கைண ைமந்தனும் $மணி.19-100
இன்_இள ேவனிலும் இளங்கால் ெசல்வனும் $மணி.19-101
எந்திரக் கிணறும் இடுங்கல் குன்றமும் $மணி.19-102
வந்துவழ்
. அருவியும் மலப்பூம் பந்தரும் $மணி.19-103
பரப்புந.ப் ெபாய்ைகயும் கரப்புந.க் ேகணியும் $மணி.19-104
ஒளித்துைற இடங்களும் பளிக்குஅைறப் பள்ளியும் $மணி.19-105
யாங்கணும் திrந்து தாழ்ந்துவிைள யாடி $மணி.19-106
மகத விைனஞரும் மராட்டக் கம்மரும் $மணி.19-107
அவந்திக் ெகால்லரும் யவனத் தச்சரும் $மணி.19-108
தண்தமிழ் விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) தம்ெமாடு கூடிக் $மணி.19-109
ெகாண்டுஇனிது இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்கவ ெசய்விைனப் $மணி.19-110
பவளத் திரள்கால் பன்மணிப் ேபாதிைகத் $மணி.19-111
தவள நித்திலத் தாமம் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.19-112
ேகாணச் சந்தி மாண்விைன விதானத்துத் $மணி.19-113
தமனியம் ேவய்ந்த வைகெபறு வனப்பின் $மணி.19-114
ைபஞ்ேசறு ெமழுகாப் பசும்ெபான் மண்டபத்து $மணி.19-115
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவன் ெசன்றுஇனிது ஏறலும் $மணி.19-116
வாயிலுக்கு இைசத்து மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அருளால் $மணி.19-117
ேசய்நிலத்து அன்றியும் ெசவ்விதின்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-118

எஞ்சா மண்நைசஇ இகல்_உளம் துரப்ப $மணி.19-119
வஞ்சியின் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வஞ்சி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-120
முறம்ெசவி யாைனயும் ேதரும் மாவும $மணி.19-121
மறம்ெகழு ெநடுவாள் வயவரும்
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.19-122
தைலத்தாச் ேசைனெயாடு மைலத்துத்தைல வந்ேதார $மணி.19-123
சிைலக்கயல் ெநடுங்ெகாடி ெசருேவல் தடக்ைக $மணி.19-124
ஆபுைன ெதrயல் இளங்ேகான் தன்னால் $மணி.19-125
காrயாற்றுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெவண்குைட $மணி.19-126
வலிெகழு தடக்ைக மாவண் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) $மணி.19-127
ஒளிெயாடு வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஊழிேதாறு
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $மணி.19-128
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்ேகா மன்னவ
ெபருந்தைக $மணி.19-129
ேகள்_இது மன்ேனா ெகடுகநின் பைகஞ $மணி.19-130
யாைனத் த.ேநாய்க்கு அயந்துெமய் வாடிஇம் $மணி.19-131
மாநகத் திrயும்_ஓ வம்ப மாத_ெப.(மாத_ெப.) $மணி.19-132
அருஞ்சிைறக் ேகாட்டத்து அகவயின் புகுந்து $மணி.19-133
ெபரும்ெபய மன்ன நின்ெபய
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.19-134
ஐயப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஒன்றுெகாண்டு ஆங்கு $மணி.19-135

ெமாய்ெகாள் மாக்கள் ெமாசிக்கஊண் சுரந்தனள் $மணி.19-136
ஊழிேதாறு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்து $மணி.19-137
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்ேகா மன்னவ என்றலும்
$மணி.19-138
வருக-வருக_அ.ெதா.(வருக-வருக_அ.ெதா.) மடக்ெகாடி தான்_என்று $மணி.19-139
அருள்புr ெநஞ்செமாடு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) கூறலின் $மணி.19-140
வாயி லாளrன் மடக்ெகாடி தான்ெசன்று $மணி.19-141
ஆய்கழல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருள்வா ழியஎனத் $மணி.19-142
தாங்குஅருந் தன்ைமத் தவத்ேதாய் ந.யா $மணி.19-143
யாங்கா கியதுஇவ் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடிைஞஎன்று $மணி.19-144
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) கூறலும் ஆயிைழ யுைரக்கும் $மணி.19-145
விைரத்தா ேவந்ேத ந.ந.டு வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
$மணி.19-146
விஞ்ைச மகள்யான் விழவுஅணி மூதூர $மணி.19-147
வஞ்சம் திrந்ேதன் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெபருந்தைக $மணி.19-148
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
வாய்க்க_வியங்.வி.மு.(வாய்_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மண்வளம்_ெப.(மண்வளம்_ெப.)
ெபருகுக_வியங்.வி.மு.(ெபருகு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $மணி.19-149
த.துஇன் றாக ேகாமகற்கு ஈங்குஈது $மணி.19-150
ஐயக் கடிைஞ அம்பலம் மருங்குஓ $மணி.19-151

ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) தந்தது திப்பிய மாயது $மணி.19-152
யாைனத் த.ேநாய் அரும்பசி ெகடுத்தது $மணி.19-153
ஊன்_உைட மாக்கட்கு உயிமருந்து இதுஎன $மணி.19-154
யான்ெசயற் பாலதுஎன் இளங்ெகாடிக்கு என்று $மணி.19-155
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கூற ெமல்_இயல் உைரக்கும் $மணி.19-156
சிைறேயா ேகாட்டம் சீத்துஅருள் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$மணி.19-157
அறேவாக்கு ஆக்கும் அதுவா ழிய_என $மணி.19-158
அருஞ்சிைற விட்டுஆங்கு ஆயிைழ
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.19-159
ெபருந்தவ தம்மால் ெபரும்ெபாருள் எய்தக் $மணி.19-160
கைறேயா இல்லாச் சிைறேயா ேகாட்டம் $மணி.19-161
அறேவாக்கு ஆக்கினன் அரசுஆள் ேவந்துஎன். $மணி.19-162
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆைணயின் ஆயிைழ அருளால் $மணி.20-001
நிரயக் ெகாடுஞ்சிைற ந.க்கிய ேகாட்டம் $மணி.20-002
த.ப்பிறப்பு உழந்ேதா ெசய்விைனப் பயத்தான் $மணி.20-003
யாப்புஉைட நற்பிறப்பு எய்தின ேபாலப் $மணி.20-004
ெபாருள்புr ெநஞ்சில் புலேவான் ேகாயிலும் $மணி.20-005
அருள்புr ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அறேவா பள்ளியும் $மணி.20006
அட்டில் சாைலயும் அருந்துந சாைலயும் $மணி.20-007
கட்டுஉைடச் ெசல்வக் காப்புஉைடத் தாக $மணி.20-008

ஆயிைழ ெசன்றதூஉம் ஆங்குஅவள் தனக்கு $மணி.20-009
வயா
.
விழுச்சீ ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பணித்ததூஉம் $மணி.20-010
சிைறேயா ேகாட்டம் சீத்துஅருள் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$மணி.20-011
அறேவா ேகாட்டம் ஆக்கிய வண்ணமும் $மணி.20-012
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.) ஆகிஅத்
ேதாட்டா குழலிைய $மணி.20-013
மதிேயா எள்ளினும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) காயினும் $மணி.20-014
ெபாதியில் ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-015
பற்றினன் ெகாண்டுஎன் ெபான்ேத ஏற்றிக் $மணி.20-016
கற்றுஅறி விச்ைசயும் ேகட்டுஅவள் உைரக்கும் $மணி.20-017
முதுக்குைற முதுெமாழி ேகட்குவன் என்ேற $மணி.20-018
மதுக்கமழ் தாேரான் மனம்ெகாண்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-019
பலபசி கைளயப் பாைவதான் ஒதுங்கிய $மணி.20-020
உலக அறவியின் ஊடுெசன்று ஏறலும் $மணி.20-021
மைழசூழ் குடுமிப் ெபாதியில் குன்றத்துக் $மணி.20-022
கைழவள கான்யாற்றுப் பழவிைனப் பயத்தால் $மணி.20-023
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) மாதக்கு இட்ட சாபம் $மணி.20-024
ஈ_ஆறு ஆண்டு வந்தது வாராள் $மணி.20-025
காயசண் டிைகஎனக் ைகயறவு எய்திக் $மணி.20-026

காஞ்சனன் என்னும் அவள்தன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $மணி.20-027
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதூ உள்வந்து
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-028
பூத சதுக்கமும் பூமரச் ேசாைலயும் $மணி.20-029
மாதவ இடங்களும் மன்றமும் ெபாதியிலும் $மணி.20-030
ேதந்தனன் திrேவான் ஏந்துஇள வனமுைல $மணி.20-031
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) பசிேநாய் மாற்றக் கண்டுஆங்கு $மணி.20-032
இன்றுநின் ைகயின் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) $மணி.20-033
ஒன்ேற ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உண்ேபா பலரால்
$மணி.20-034
ஆைனத் த.ேநாய் அரும்பசி கைளய $மணி.20-035
வான வாழ்க்ைகய அருளின ெகால்_எனப் $மணி.20-036
பைழைமக் கட்டுைர பலபா ராட்டவும் $மணி.20-037
விைழயா உள்ளெமாடு அவன்பால்
நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-038
உதய குமரன் தன்பால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.20-039
நைரமூ தாட்டி ஒருத்திையக் காட்டித் $மணி.20-040
தண்_அறல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) திrந்துேவ றாகி $மணி.20-041
ெவண்மணல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) காணாய் $மணி.20-042
பிைறநுதல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காணா ேயாந. $மணி.20-043

நைரைமயில் திைரேதால் தைகஇன்று ஆயது $மணி.20-044
விறல்வில் புருவம் இைவயும் காணாய் $மணி.20-045
இறவின் உணங்கல் ேபான்றுேவ றாயின $மணி.20-046
கழுந.க் கண்காண் வழுந. சுமந்தன $மணி.20-047
குமிழ்மூக்கு இைவகாண் உமிழ்சீ ஒழுக்குவ $மணி.20-048
நிைரமுத்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நைகயும் காணாய் $மணி.20-049
சுைரவித்து ஏய்ப்பப் பிறழ்ந்துேவறு
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $மணி.20-050
இலவுஇதழ்ச் ெசவ்வாய் காணா ேயாந. $மணி.20-051
புலவுப் புண்ேபால் புலால்புறத் திடுவது $மணி.20-052
வள்ைளத் தாள்ேபால் வடிகாது இைவகாண் $மணி.20-053
உள்_ஊன் வாடிய உணங்கல்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$மணி.20-054
இறும்பூது சான்ற முைலயும் காணாய் $மணி.20-055
ெவறும்ைப ேபால வழ்ந்துேவறு
.
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $மணி.20-056
தாழ்ந்துஒசி ெதங்கின் மடல்ேபால் திரங்கி $மணி.20-057
வழ்ந்தன
.
இளேவய்த் ேதாளும் காணாய் $மணி.20-058
நரம்ெபாடு விடுேதால் உகித்ெதாட
கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-059
திரங்கிய விரல்கள் இைவயும் காணாய் $மணி.20-060

வாைழத் தண்ேட ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறங்குஇைண $மணி.20-061
தாைழத் தண்டின் உணங்கல் காணாய் $மணி.20-062
ஆவக் கைணக்கால் காணா ேயாந. $மணி.20-063
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நரம்ேபாடு என்புபுறம்
காட்டுவ $மணி.20-064
தளி_அடி வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காணா ேயாந. $மணி.20-065
முளிமுதி ெதங்கின் உதிகாய் உணங்கல் $மணி.20-066
பூவினும் சாந்தினும் புலால்மைறத்து யாத்துத $மணி.20-067
தூசினும் மணியினும் ெதால்ேலா வகுத்த $மணி.20-068
வஞ்சம் ெதrயாய் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகன்_என $மணி.20-069
விஞ்ைச மகளாய் ெமல்_இயல் உைரத்தலும் $மணி.20-070
தன்பா ராட்டும்_என் ெசால்பயன் ெகாள்ளாள் $மணி.20-071
பிறன்பின் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிறன்ேபால் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.20072
மதுக்கமழ் அலங்கல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகற்கு $மணி.20-073
முதுக்குைற முதுெமாழி எடுத்துக் காட்டிப் $மணி.20-074
பவளக் கடிைகயில் தவளவாள் நைகயும் $மணி.20-075
குவைளச் ெசங்கணும் குறிப்ெபாடு வழாஅள் $மணி.20-076
ஈங்குஇவன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ஆதலின் ஏந்துஇைழ $மணி.20-077
ஈங்குஒழிந் தனள்_என இகல்_எr ெபாத்தி $மணி.20-078

மற்றுஅவள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்றப்
ெபாதியிலுள் $மணி.20-079
புற்றுஅடங்கு அரவின் புக்குஒளித்து அடங்கினன் $மணி.20-080
காஞ்சனன் என்னும் கதிவாள் விஞ்ைசயன் $மணி.20-081
ஆங்குஅவள் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரசிளங்
குமரனும் $மணி.20-082
கைளயா ேவட்ைக ைகஉதிக்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.20-083
வைளேச ெசங்ைக மணிேம கைலேய $மணி.20-084
காயசண் டிைகயாய்க் கடிைஞ ஏந்தி $மணி.20-085
மாய விஞ்ைசயின் மனம்மயக் குறுத்தனள் $மணி.20-086
அம்பல மருங்கில் அயந்துஅறிவு உைரத்த_இவ் $மணி.20-087
வம்பலன் தன்ெனாடுஇவ் ைவகுஇருள் ஒழியாள் $மணி.20-088
இங்குஇவள் ெசய்தி இைடஇருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.20089
வந்துஅறி குவம்_என மனம்ெகாண்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-090
வான்ேதப் பாகைன மீ ன்திகழ் ெகாடியைனக் $மணி.20-091
கருப்பு வில்லிைய அருப்புக்கைண ைமந்தைன $மணி.20-092
உயாவுத் துைணயாக வயாெவாடும் ேபாகி $மணி.20-093
ஊதுஞ்சு யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருதனி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-094

ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேவட்டுஎழும் ெவம்புலி ேபாலக் $மணி.20-095
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.20-096
ஆயிைழ இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பலம்
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-097
ேவக ெவந்த. நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.20-098
ேபாகுஉய புற்றுஅைள புகுவான் ேபால $மணி.20-099
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாந்துஅல உறுத்த $மணி.20-100
ஊழ்_அடி இட்டுஅதன் உள்_அகம் புகுதலும் $மணி.20-101
ஆங்குமுன் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலதா
விஞ்ைசயன் $மணி.20-102
ஈங்குஇவன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இவள்பால் என்ேற $மணி.20-103
ெவஞ்சின அரவம் நஞ்சுஎயிறு அரும்பத் $மணி.20-104
தன்ெபரு ெவகுளியின் எழுந்துைப விrத்ெதன $மணி.20-105
இருந்ேதான் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபரும்பின்
ெசன்றுஅவன் $மணி.20-106
சுரும்புஅைற மணித்ேதாள் துணிய வசிக்
.
$மணி.20-107
காயசண் டிைகையக் ைகக்ெகாண்டு அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) $மணி.20-108
ேபாகுவல் என்ேற அவள்பால் புகுதலும் $மணி.20-109

ெநடுநிைலக் கந்தின் இடவயின் விளங்கக் $மணி.20-110
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவஆங்கு உைரக்கும் $மணி.20-111
அணுகல் அணுகல் விஞ்ைசக் காஞ்சன $மணி.20-112
மணிேம கைலஅவள் மைறந்துஉரு
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) $மணி.20-113
காயசண் டிைகதன் கடும்பசி நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.20-114
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேபாவுழி வந்தது ேகளாய் $மணி.20-115
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ெசல்ேவா அந்தr
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.20-116
விந்த மால்வைர மீ மிைசப் ேபாகா $மணி.20-117
ேபாவா உள_எனில் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சினத்தள் $மணி.20-118
சாையயின் வாங்கித் தன்வயிற்று இடூஉம் $மணி.20-119
விந்தம் காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விந்தா கடிைக $மணி.20-120
அம்மைல மிைசப்ேபாய் அவள்வயிற்று அடங்கினள். $மணி.20-121
ைகம்ைம ெகாள்ேளல் காஞ்சன இதுேகள் $மணி.20-122
ஊழ்விைன வந்துஇங்கு உதய குமரைன $மணி.20-123
ஆ_உயி உண்ட தாயினும்
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $மணி.20-124

ெவவ்விைன ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) விஞ்ைசக்
காஞ்சன $மணி.20-125
அவ்விைன நின்ைனயும் அகலாது ஆங்குஉறும் $மணி.20-126
என்றுஇைவ ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கூறலும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.20-127
கன்றிய ெநஞ்சின் சுடுவிைன உருத்துஎழ $மணி.20-128
விஞ்ைசயன் ேபாயினன் விலங்குவிண் படந்துஎன. $மணி.20-129
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுநிைலக் கந்தின் $மணி.21-001
குடவயின் அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுநிைல
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $மணி.21-002
முதியாள் ேகாட்டத்து அகவயின்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.21-003
மதுமலக் குழலி மயங்கினள் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.21-004
விஞ்ைசயன் ெசய்தியும் ெவன்ேவல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.21-005
ைமந்தற்கு உற்றதும் மன்றப் ெபாதியில் $மணி.21-006
கந்துஉைட ெநடுநிைலக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$மணி.21-007
அங்குஅவற்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதக்
கிளவியும் $மணி.21-008
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகடுக_இவ் உருஎனத்
$மணி.21-009

ேதாட்டலக் குழலி உள்வr ந.ங்கித் $மணி.21-010
திட்டி விடம்_உண நின்_உயி ேபாம்நாள் $மணி.21-011
கட்டழல் ஈமத்து என்_உயி சுட்ேடன் $மணி.21-012
உவவனம் மருங்கில் நின்பால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $மணி.21-013
தவிவுஇேலன் ஆதலின் தைலமகள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-014
மணிபல் லவத்திைட என்ைனஆங்கு உய்த்துப் $மணி.21-015
பிணிப்புஅறு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பீடிைக காட்டி $மணி.21-016
என்பிறப்பு உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்முன்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-017
உன்பிறப்பு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒழிவுஇன்று உைரத்தலின் $மணி.21-018
பிறந்ேதா இறத்தலும் இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
பிறத்தலும் $மணி.21-019
அறந்தரு சால்பும் மறம்தரு துன்பமும் $மணி.21-020
யான்நினக்கு உைரத்துநின் இடவிைன ஒழிக்கக் $மணி.21-021
காயசண் டிைகவடிவு ஆேனன் காதல $மணி.21-022
ைவவாள் விஞ்ைசயன் மயக்குஉறு ெவகுளியின் $மணி.21-023
ெவவ்விைன உருப்ப விளிந்தைன ேயாஎன $மணி.21-024
விழுமக் கிளவியின் ெவய்துஉயித்துப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-025
அழுதனள் ஏங்கி அயாஉயித்து எழுதலும் $மணி.21-026
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ெசல்லல் ேசய்_அr ெநடுங்கண் $மணி.21-027

அல்லிஅம் தாேரான் தன்பால் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) $மணி.21-028
நினக்குஇவன் மகனாத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூஉம் $மணி.21-029
மனக்குஇனி யாற்குந. மகள்_ஆ யதூஉம் $மணி.21-030
பண்டும் பண்டும் பல்பிறப்பு உளவால் $மணி.21-031
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவிேய அல்ல காrைக
$மணி.21-032
தடுமாறு பிறவித் தாழ்தரு ேதாற்றம் $மணி.21-033
விடுமாறு முயல்ேவாய் விழுமம் ெகாள்ேளல் $மணி.21-034
என்றுஇைவ ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்ெதய்வம் உைரத்தலும் $மணி.21-035
ெபான்திகழ் ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பூங்ெகாடி ெபாருந்திப் $மணி.21-036
ெபாய்யா நாெவாடுஇப் ெபாதியிலில்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.21-037
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ந.ேயா திருவடி ெதாழுேதன் $மணி.21-038
விட்ட பிறப்பின் ெவய்துயித்து ஈங்குஇவன் $மணி.21-039
திட்டி விடம்_உணச் ெசல்_உயி ேபாயதும் $மணி.21-040
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுங்கி ெநடுந்துய கூரயான் $மணி.21-041
விஞ்ைசயன் வாளின் இவன்விளிந் ததூஉம் $மணி.21-042
அறிதலும் அறிதிேயா
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.21-043
ெபறுேவன் தில்லநின் ேப_அருள் ஈங்குஎன $மணி.21-044

ஐஅr ெநடுங்கண் ஆயிைழ ேகள்_எனத் $மணி.21-045
ெதய்வக் கிளவியில் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கூறும் $மணி.21-046
காயங் கைரஎனும் ேபrயாற்று அைடகைர $மணி.21-047
மாயம்_இல் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) வருெபாருள் உைரத்து $மணி.21-048
மருள்_உைட மாக்கள் மனமாசு கழூஉம் $மணி.21-049
பிரம தருமைனப் ேபணினி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.21-050
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) சிறப்புயாம் அடிகளுக்கு ஆக்குதல் $மணி.21-051
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ேவைல ேவண்டினம் என்றலும் $மணி.21-052
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந.ங்க_குைற.எச்.(ந.ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனமகிழ்வு எய்திக் $மணி.21-053
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவைலயின் வரூஉ $மணி.21-054
நைடத்திறத்து இழுக்கி நல்_அடி தளந்து $மணி.21-055
மைடக்கலம் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
.
மைடயைனச் $மணி.21-056
சீலம் ந.ங்காச் ெசய்தவத் ேதாக்கு $மணி.21-057
ேவைல பிைழத்த ெவகுளி ேதான்றத் $மணி.21-058
ேதாளும் தைலயும் துணிந்துேவறு ஆக $மணி.21-059
வாளில் தப்பிய வல்விைன அன்ேற $மணி.21-060
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமல்_இயல் நின்ேனாடு $மணி.21-061
இராகுலன் தன்ைன இட்டுஅக லாதது $மணி.21-062

தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தம்ெபாருட்டு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.21-063
அவல ெவவ்விைன என்ேபா
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $மணி.21-064
அறஞ்ெசய் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அன்பினின்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.21-065
மறம்ெசய் துளதுஎனின் வல்விைன ஒழியாது $மணி.21-066
ஆங்குஅவ் விைனவந்து அணுகும் காைலத் $மணி.21-067
த.ங்குஉறும் உயிேர ெசய்விைன மருங்கின் $மணி.21-068
மீ ண்டுவரு பிறப்பின் மீ ளினும் மீ ளும $மணி.21-069
ஆங்குஅவ் விைனகாண் ஆயிைழ கணவைன $மணி.21-070
ஈங்கு வந்துஇவ் இடெசய்து ஒழிந்தது. $மணி.21-071
இன்னும் ேகளாய் இளங்ெகாடி நல்லாய் $மணி.21-072
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகற்கு வருந்துதுய
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-073
மாதவ உணத்திய_ெப.எச்.(உணத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ெமாழி
ேகட்டுக் $மணி.21-074
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) நின்ைனயும் காவல்ெசய்து ஆங்கிடும். $மணி.21-075
இடுசிைற ந.க்கி_வி.எச்.(ந.க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இராசமா ேதவி
$மணி.21-076
கூட ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாட்பினள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-077

மாதவி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) மல_அடி வணங்கித் $மணி.21-078
த.து_ெப.(த.து_ெப.) கூறஅவள் தன்ெனாடும்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-079
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ெமாழி ேகட்டுக்
$மணி.21-080
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) நின்ைனயும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ந.க்குவள் $மணி.21081
அரசுஆள் ெசல்வத்து ஆபுத் திரன்பால் $மணி.21-082
புைரேயாப் ேபணிப் ேபாகலும் ேபாகுைவ $மணி.21-083
ேபானால் அவெனாடும் ெபாருள்_உைர
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-084
மாந. வங்கத்து அவெனாடும் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.21-085
மாயம்_இல் ெசய்தி மணிபல் லவம்_எனும் $மணி.21-086
த.வகத்து இன்னும் ேசறலும் உண்டால் $மணி.21-087
த.வ திலைகயின் தன்திறம் ேகட்டுச் $மணி.21-088
சாவக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தன்நாடு அைடந்தபின் $மணி.21-089
ஆங்குஅத் த.வம்விட்டு அருந்தவன் வடிவாய்ப் $மணி.21-090
பூங்ெகாடி வஞ்சி மாநக புகுைவ $மணி.21-091
ஆங்குஅந் நகரத்து அறிெபாருள் வினாவும் $மணி.21-092
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி
உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) பலரால் $மணி.21-093

இைறவன் எம்ேகான் எவ்வுயி அைனத்தும் $மணி.21-094
முைறைமயில் பைடத்த முதல்வன்_என் ேபாகளும் $மணி.21-095
தன்_உரு இல்ேலான் பிற_உருப் பைடப்ேபான் $மணி.21-096
அன்ேனான் இைறவன் ஆகும்_என் ேபாகளும் $மணி.21-097
துன்ப ேநான்புஇத் ெதாடப்பாடு அறுத்துஆங்கு $மணி.21-098
இன்ப_உலகு உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) இருத்தும்_என் ேபாகளும் $மணி.21-099
பூத விகாரப் புணப்புஎன் ேபாகளும் $மணி.21-100
பல்ேவறு சமயப் படிற்றுஉைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.21-101
அல்லிஅம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகட்குறும் அந்நாள் $மணி.21-102
இைறவனும் இல்ைல இறந்ேதா_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
பிறவா $மணி.21-103
அறேனாடு என்ைனஎன்று அைறந்ேதான் தன்ைனப் $மணி.21-104
பிறவியும் அறவியும் ெபற்றியின்
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.21-105
நறுமலக் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எள்ளிைன நகுதி $மணி.21-106
எள்ளிைன ேபாலும் இவ்வுைர ேகட்டுஇங்கு $மணி.21-107
ஒள்ளியது உைரஎன உன்பிறப்பு உணத்துைவ $மணி.21-108
ஆங்குநின் ெகாணந்த அருந்ெதய்வம் மயக்கக் $மணி.21-109
காம்புஎன ேதாளி கனாமயக்கு
உற்றைன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.21110
என்றுஅவன் உைரக்கும் இளங்ெகாடி நல்லாய் $மணி.21-111

அன்றுஎன்று அவன்முன் அயந்துஒழி வாய்_அைல $மணி.21-112
த.விைன உறுதலும் ெசத்ேதா பிறத்தலும் $மணி.21-113
வாேய என்று மயக்குஒழி மடவாய் $மணி.21-114
வழுவறு மரனும் மண்ணும் கல்லும் $மணி.21-115
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவயும் ேபசா என்பது
$மணி.21-116
அறிதலும் அறிதிேயா
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெகால்ேலா
$மணி.21-117
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆங்குஅது ேகளாய் $மணி.21-118
முடித்துவரு சிறப்பின் மூதூ யாங்கணும் $மணி.21-119
ெகாடித்ேத வதியும்
.
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகாட்டமும் $மணி.21-120
முதுமர இடங்களும் முதுந.த் துைறகளும் $மணி.21-121
ெபாதியிலும் மன்றமும் ெபாருந்துபு நாடிக் $மணி.21-122
காப்புஉைட மாநகக் காவலும் கண்ணி $மணி.21-123
யாப்புஉைடத் தாக அறிந்ேதா வலித்து $மணி.21-124
மண்ணினும் கல்லினும் மரத்தினும் சுவrனும் $மணி.21-125
கண்ணிய ெதய்வதம் காட்டுந வகுக்க $மணி.21-126
ஆங்குஅத் ெதய்வதம் அவ்விடம்
ந.ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-127
ஊன்கணி னாகட்கு உற்றைத உைரக்கும். $மணி.21-128

என்திறம் ேகட்டிேயா இளங்ெகாடி நல்லாய் $மணி.21-129
மன்ெபருந் ெதய்வ கணங்களின்
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $மணி.21-130
துவதிகன் என்ேபன் ெதான்றுமுதி கந்தின் $மணி.21-131
மயன்_எனக்கு ஒப்பா வகுத்த பாைவயின் $மணி.21-132
ந.ங்ேகன் யான்_என் நிைலயது ேகளாய் $மணி.21-133
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) அறிவது வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $மணி.21-134
ஓவியச் ேசனன்_என் உறுதுைணத் ேதாழன் $மணி.21-135
ஆவைத இந்நகக்கு ஆ_உைரத் தனேரா $மணி.21-136
அவனுடன் யான்ெசன்று ஆடிடம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.21-137
உடன்_உைறந் தாேபால் ஒழியாது
எழுதிப்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) $மணி.21-138
பூவும் புைகயும் ெபாருந்துபு புணத்து $மணி.21-139
நாநனி வருந்தஎன் நலம்பா ராட்டலின் $மணி.21-140
மணிேம கைலயான் வருெபாருள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.21-141
துணிவுடன் உைரத்ேதன் என்ெசால் ேதறுஎன $மணி.21-142
ேதேறன் அல்ேலன் ெதய்வக் கிளவிகள் $மணி.21-143
ஈறுகைட ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனக்குஅருள் என்றலும்
$மணி.21-144
துவதிகன் உைரக்கும் ெசால்லலும் ெசால்லுேவன் $மணி.21-145
வருவது ேகளாய் மடக்ெகாடி நல்லாய் $மணி.21-146

மன்_உயி ந.ங்க_குைற.எச்.(ந.ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைழவளம் கரந்து
$மணி.21-147
ெபான்_எயில் காஞ்சி நககவின் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.21-148
ஆங்குஅது ேகட்ேட ஆ_உயி மருந்தாய் $மணி.21-149
ஈங்குஇம் முதியாள் இடவயின் ைவத்த $மணி.21-150
ெதய்வப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெசவ்விதின் வாங்கித் $மணி.21-151
ைதயல்நின் பயந்ேதா தம்ெமாடு ேபாகி $மணி.21-152
அறவணன் தானும் ஆங்குஉளன் ஆதலின் $மணி.21-153
ெசறிெதாடி காஞ்சி மாநக ேசகுைவ $மணி.21-154
அறவணன் அருளால் ஆய்ெதாடி அவ்வூப் $மணி.21-155
பிறவணம் ஒழிந்துநின் ெபற்றிைய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-156
வறன்_ஓடு உலகின் மைழவளம் தரூஉம் $மணி.21-157
அறன்_ஓடு ஏந்தி ஆ_உயி ஓம்புைவ $மணி.21-158
ஆய்ெதாடிக்கு அவ்வூ அறெனாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.21-159
ஏது நிகழ்ச்சி யாவும் பல_உள $மணி.21-160
பிறஅறம் உைரத்ேதா ெபற்றிைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.21-161
அறவணன் தனக்குந. உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அந்நாள் $மணி.21-162
தவமும் தருமமும் சாபில் ேதாற்றமும் $மணி.21-163

பவம்_அறு மாக்கமும் பான்ைமயின் உைரத்து $மணி.21-164
மற_இருள் இrய மண்_உயி ஏமுற $மணி.21-165
அறெவயில் விrத்துஆங்கு அளப்புஇல் இருத்திெயாடு $மணி.21-166
புத்த ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காறும் $மணி.21167
ெசத்தும் பிறந்தும் ெசம்ெபாருள் காவா $மணி.21-168
இத்தலம் ந.ங்ேகன் இளங்ெகாடி யானும் $மணி.21-169
தாயரும் ந.யும் தவறுஇன்று ஆக $மணி.21-170
வாய்வ தாகநின் மனப்பாட்டு அறம்_என $மணி.21-171
ஆங்குஅவன் உைரத்தலும் அவன்ெமாழி பிைழயாய் $மணி.21-172
பாங்குஇயல் நல்_அறம் பலவும் ெசய்தபின் $மணி.21-173
கச்சிமுற் றத்து நின்_உயி கைடெகாள $மணி.21-174
உத்தர மகதத்து உறுபிறப்பு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.21-175
ஆண்பிறப் பாகி அருள்_அறம் ஒழியாய் $மணி.21-176
மாண்ெபாடு ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-177
பிறக்குஅறம் அருளும் ெபrேயான் தனக்குத் $மணி.21-178
தைலச்சா வகனாய்ச் சாபுஅறுத்து உய்தி $மணி.21-179
இன்னும் ேகட்டிேயா நல்நுதல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $மணி.21-180
ஊங்கண் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரேவான்
தன்ைன $மணி.21-181

வாங்குதிைர எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம
கலாெதய்வம் $மணி.21-182
சாது சக்கரற்கு ஆ_அமுது ஈத்ேதாய் $மணி.21-183
ஈது நின்பிறப்பு என்பது ெதளிந்ேத $மணி.21-184
உவவனம் மருங்கில் நின்பால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-185
மணிபல் லவத்திைடக் ெகாணந்தது ேகள்_எனத் $மணி.21-186
துவதிகன் உைரத்தலும் துயக்கடல்
நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.21-187
அவதி அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணியிைழ நல்லாள்
$மணி.21-188
வைலஒழி மஞ்ைஞயின் மனமயக்கு ஒழிதலும் $மணி.21-189
உலகுதுயில் எழுப்பினன் மலகதி ேரான்_என். $மணி.21-190
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மண்டிலம் கா_இருள் சீப்ப $மணி.22-001
ெநடுநிைலக் கந்தில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவெயாடு $மணி.22-002
முதிேயாள் ேகாட்டம் வழிபடல் புrந்ேதா $மணி.22-003
உதய குமரற்கு உற்றைத உைரப்பச் $மணி.22-004
சாதுய ேகட்டுச் சக்கர வாளத்து $மணி.22-005
மாதவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மணிேம கைலதைன $மணி.22-006
இளங்ெகாடி அறிவதும் உண்ேடாஇதுஎனத் $மணி.22-007
துளங்காது ஆங்குஅவள் உற்றைத உைரத்தலும் $மணி.22-008

ஆங்குஅவள் தன்ைன ஆ_உயி
ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.22-009
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சிறுவெனாடு ேவறுஇடத்து ஒளித்து $மணி.22-010
மாெபருங் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாயிலுக்கு இைசத்துக் $மணி.22-011
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மன்னைனக் குறுகின ெசன்றுஈங்கு $மணி.22-012
உயந்துஓங்கு உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) உவாமதி ேபால $மணி.22-013
நிவந்துஓங்கு ெவண்குைட மண்_அகம் நிழல்ெசய $மணி.22-014
ேவலும் ேகாலும் அருள்கண் விழிக்க $மணி.22-015
த.துஇன்று உருள்கந. ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) $மணி.22-016
நினக்குஎன வைரந்த ஆண்டுகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.22-017
மனக்குஇனி தாக வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவந்ேத $மணி.22-018
இன்ேற அல்ல இப்பதி மருங்கில் $மணி.22-019
கன்றிய காமக் கள்ளாட்டு அயந்து $மணி.22-020
பத்தினிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பால்ெசன்று அணுகியும்
$மணி.22-021
நல்தவப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) பின்_உளம் ேபாக்கியும்
$மணி.22-022
த.விைன உருப்ப உயி_ஈறு ெசய்ேதா $மணி.22-023
பா_ஆள் ேவந்ேத பண்டும் பலரால் $மணி.22-024
மன்மருங்கு அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழுவாள்
ெநடிேயான் $மணி.22-025

தன்முன் ேதான்றல் தகாதுஒழி ந.எனக் $மணி.22-026
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஏவலின் காந்த மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $மணி.22027
இந்நக காப்ேபா யா_என நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.)
$மணி.22-028
நாவலம் தண்ெபாழில் நண்ணா நடுக்குறக் $மணி.22-029
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) தனக்குஆம்
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $மணி.22-030
இகழ்ந்ேதா காயினும் எஞ்சுதல் இல்ேலான் $மணி.22-031
ககந்தன் ஆம்_எனக் காதலின் கூஉய் $மணி.22-032
அரசுஆள் உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) நின்பால் இன்ைமயின் $மணி.22-033
பரசு ராமன்நின் பால்வந்து அணுகான் $மணி.22-034
அமர முனிவன் அகத்தியன் தனாது $மணி.22-035
துயந.ங்கு கிளவியின் யான்ேதான் றளவும் $மணி.22-036
ககந்தன் காத்தல் காகந்தி என்ேற $மணி.22-037
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாமம் இப்பதிக்கு
இட்டுஈங்கு $மணி.22-038
உள்வrக் ெகாண்டுஅவ் உரேவான் ெபயநாள் $மணி.22-039
ெதள்ளுந.க் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ஆடினள்_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) வரூஉம் $மணி.22-040
பாப்பனி மருதிையப் பாங்ேகா இன்ைமயின் $மணி.22-041
யாப்புஅைற என்ேற எண்ணினன் ஆகிக் $மணி.22-042

காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வாயிலில் ககந்தன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $மணி.22043
ந.வா என்ன ேந_இைழ கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.22-044
மண்திணி ஞாலத்து மைழவளம் தரூஉம் $மணி.22-045
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
பிறெநஞ்சு புகாஅ $மணி.22-046
புக்ேகன் பிறன்_உளம் புrநூல் மாபன் $மணி.22-047
முத்த.ப் ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைறஎனக்கு
இல்_என $மணி.22-048
மாதுய எவ்வெமாடு மைனஅகம் புகாஅள் $மணி.22-049
பூத சதுக்கம் புக்கனள் மயங்கிக் $மணி.22-050
ெகாண்டநூன் பிைழத்த குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) தான்_இேலன் $மணி.22-051
கண்டநூன் ெநஞ்சில் கரப்புஎளி தாயிேனன் $மணி.22-052
வான்தரு கற்பின் மைனஅறம் பட்ேடன் $மணி.22-053
யான்ெசய் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யான்_அறி கில்ேலன் $மணி.22-054
ெபாய்யிைன ெகால்ேலா பூத சதுக்கத்துத் $மணி.22-055
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ந.எனச் ேசயிைழ அரற்றலும் $மணி.22-056
மாெபரும் பூதம் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மடக்ெகாடி $மணி.22-057
ந.ேகள் என்ேற ேந_இைழக்கு உைரக்கும் $மணி.22-058
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதாழாஅள் ெகாழுநன் ெதாழுதுஎழுவாள் $மணி.22059

ெபய்_எனப் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருமைழ
என்றஅப் $மணி.22-060
ெபாய்யில் புலவன் ெபாருள்_உைர ேதறாய் $மணி.22-061
பிசியும் ெநாடியும் பிறவாய்க் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.22-062
விசிபிணி முழவின் விழாக்ேகாள் விரும்பிக் $மணி.22-063
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபணல் கடவிைய ஆகலின் $மணி.22-064
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) ஏவ மைழயும்
ெபய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-065
நிைறஉைடப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) தம்ேம ேபாலப் $மணி.22066
பிறெநஞ்சு சுடூஉம் ெபற்றியும் இல்ைல $மணி.22-067
ஆங்குஅைவ ஒழிகுைவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆயிைழ
$மணி.22-068
ஓங்குஇரு வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) மைழயும்நின் ெமாழியது
$மணி.22-069
ெபட்டாங்கு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபண்டிைரப் ேபாலக் $மணி.22-070
கட்டாது உன்ைனஎன் கடுந்ெதாழில் பாசம் $மணி.22-071
மன்முைற எழுநாள் ைவத்துஅவன் வழூஉம் $மணி.22-072
பின்முைற அல்லது என்முைற இல்ைல $மணி.22-073
ஈங்குஎழு நாளில் இளங்ெகாடி நின்பால் $மணி.22-074
வாங்கா ெநஞ்சின் மயrைய வாளால் $மணி.22-075

ககந்தன் ேகட்டுக் கடிதலும் உண்டுஎன $மணி.22-076
இகந்த_ெப.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதம் எடுத்துைர ெசய்ததுஅப்
$மணி.22-077
பூதம் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளால்
ஆங்குஅவன் $மணி.22-078
தாைத வாளால் தடியவும் பட்டனன். $மணி.22-079
இன்னும் ேகளாய் இருங்கடல்
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.22-080
மண்_ஆள் ெசல்வத்து மன்னவ ஏேற $மணி.22-081
தரும தத்தனும் தன்மா மன்மகள் $மணி.22-082
ெபருமத மைழக்கண் விசாைகயும் ேபணித் $மணி.22-083
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) காட்டும் திப்பிய ஓவியக் $மணி.22-084
ைகவிைன கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்கவ
வனப்பின $மணி.22-085
ைமத்துனன் முைறைமயால் யாேழா மணவிைனக்கு $மணி.22-086
ஒத்தனள் என்ேற ஊமுழுது அல_எழப் $மணி.22-087
புைனயா ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புறம்ேபாந்து என்ன $மணி.22-088
மைனஅகம் நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்நுதல்
விசாைக $மணி.22-089
உலக அறவியின் ஊடுெசன்று ஏறி $மணி.22-090
இலகுஒளிக் கந்தின் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவாய் $மணி.22-091
உலக ெபரும்பழி ஒழிப்பாய் ந.என $மணி.22-092

மாநக உள்ள . மைழதரும் இவள்_என $மணி.22-093
நாஉைடப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நங்ைகைய எடுத்தலும் $மணி.22-094
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) காட்டித் ெதளித்திேலன்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.22-095
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ஊேரா மனமாசு ஒழியாது $மணி.22-096
ைமத்துனன் மைனயாள் மறுபிறப்பு ஆகுேவன் $மணி.22-097
இப்பிறப்பு இவெனாடும் கூேடன் என்ேற $மணி.22-098
நல்தாய் தனக்கு நல்திறம் சாற்றி $மணி.22-099
மற்றுஅவள் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அைடந்தபின் $மணி.22-100
தரும தத்தனும் தந்ைதயும் தாயரும் $மணி.22-101
ெபருநக தன்ைனப் பிறகிட்டு ஏகித் $மணி.22-102
தாழ்தரு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தைலஎடுத் தாய்_என $மணி.22-103
நாஉைடப் பாைவைய நலம்பல ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.22-104
மிக்ேகா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விழுப்ெபருஞ் ெசல்வத்துத் $மணி.22-105
தக்கண மதுைர தான்ெசன்று அைடந்தபின் $மணி.22-106
தரும தத்தனும் தன்மா மன்மகள் $மணி.22-107
விrதரு பூங்குழல் விசாைகைய அல்லது $மணி.22-108
ெபண்டிைரப் ேபேணன் இப்பிறப்பு ஒழிெகனக் $மணி.22-109

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தன்னுள்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-110
வாணிக மரபின் வருெபாருள் ஈட்டி $மணி.22-111
ந.ள்நிதிச் ெசல்வனாய் ந.ள்நில ேவந்தனின் $மணி.22-112
எட்டிப் பூப்ெபற்று இருமுப் பதிற்றியாண்டு $மணி.22-113
ஒட்டிய ெசல்வத்து
உயந்ேதான்_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆயினன்.
$மணி.22-114
அந்த ணாளன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெசன்றுஈங்கு $மணி.22-115
என்ெசய் தைனேயா இருநிதிச் ெசல்வ $மணி.22-116
பத்தினி இல்ேலா பலஅறம் ெசய்யினும் $மணி.22-117
புத்ேதள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புகாஅ என்பது $மணி.22-118
ேகட்டும் அறிதிேயா ேகட்டைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.22119
ந.ட்டித்து இராது நின்நக அைடெகனத் $மணி.22-120
தக்க மதுைர தான்வறிது ஆக $மணி.22-121
இப்பதிப் புகுந்தனன் இருநில ேவந்ேத $மணி.22-122
மற்றவன் இவ்வூ வந்தைம ேகட்டுப் $மணி.22-123
ெபான்ெதாடி விசாைகயும் மைனப்புறம் ேபாந்து $மணி.22-124
நல்லாள் நாணாள் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) நாப்பண் $மணி.22-125
அல்லைவ கடிந்த அவன்பால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-126

நம்முள்நாம் அறிந்திலம் நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) முன்நாள்
$மணி.22-127
மம்ம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனப்புயாங்கு
ஒளித்தன $மணி.22-128
ஆறுஐந்து இரட்டி யாண்டுஉனக்கு ஆயதுஎன் $மணி.22-129
நாறுஐங் கூந்தலும் நைரவிரா வுற்றன $மணி.22-130
இளைமயும் காமமும் யாங்குஒளித் தனேவா $மணி.22-131
உளன்_இல் லாள எனக்குஈங்கு உைரயாய் $மணி.22-132
இப்பிறப்பு ஆயின்யான் நின்_அடி அைடேயன் $மணி.22-133
அப்பிறப்பு யான்நின் அடித்ெதாழில் ேகட்குவன் $மணி.22-134
இளைமயும் நில்லா யாக்ைகயும் நில்லா $மணி.22-135
வளவிய வான்ெபருஞ் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) நில்லா
$மணி.22-136
புத்ேதள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புதல்வரும் தாரா $மணி.22-137
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) அறேம விழுத்துைண
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.22-138
தானம் ெசய்_எனத் தரும தத்தனும் $மணி.22-139
மாமன் மகள்பால் வான்ெபாருள் காட்டி $மணி.22-140
ஆங்குஅவன் அவளுடன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_அறம் $மணி.22-141
ஓங்குஇரு வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) மீ னினும் பலவால். $மணி.22142
குமr_ெப.(குமr_ெப.) மூத்தஅக் ெகாடுங்குைழ நல்லாள் $மணி.22-143

அமரன் அருளால் அகல்நக இடூஉம் $மணி.22-144
படுபழி ந.ங்கிப் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) நாப்பண் $மணி.22-145
ெகாடிமிைட வதியில்
.
வருேவாள் குழல்ேமல் $மணி.22-146
மருதி ெபாருட்டால் மடிந்ேதான் தம்முன் $மணி.22-147
கருகிய_ெப.எச்.(கருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினன்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காழ்ெகாளச் $மணி.22-148
சுrஇரும் பித்ைத சூழ்ந்துபுறம்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.22-149
விrபூ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விரும்பினன் வாங்கித் $மணி.22-150
ெதால்ேலா கூறிய மணம்_ஈது ஆம்_என $மணி.22-151
எல்_அவிழ் தாேரான் இடுவான்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-152
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைக $மணி.22-153
ந.லக் குஞ்சி ந.ங்காது ஆகலின் $மணி.22-154
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைக இழிந்திலது இந்தக்
$மணி.22-155
காrைக ெபாருட்டுஎன ககந்தன் ேகட்டுக் $மணி.22-156
கடுஞ்சினம் திருகி மகன்துய ேநாக்கான் $மணி.22-157
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைன வாளால்
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.22-158
ஊழிெதாறு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்து $மணி.22-159

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எங்ேகா மன்னவ என்று
$மணி.22-160
மாதவ தம்முள்_ஓ மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) கூறலும் $மணி.22-161
வயா
.
விழுச்சீ ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.22-162
இன்ேற அல்ல என்றுஎடுத்து உைரத்து $மணி.22-163
நன்றுஅறி மாதவி நலம்பலம் காட்டினி $மணி.22-164
இன்றும் உளேதா இவ்விைன உைரம்_என $மணி.22-165
ெவன்றி ெநடுேவல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேகட்பத் $மணி.22-166
த.துஇன்று ஆக ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்துஎன $மணி.22-167
மாதவ தம்முள்_ஓ மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) உைரக்கும் $மணி.22-168
முடிெபாருள் உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) முதுந.
உலகில் $மணி.22-169
கடியப் பட்டன ஐந்துஉள அவற்றில் $மணி.22-170
கள்ளும் ெபாய்யும் களவும் ெகாைலயும் $மணி.22-171
தள்ளா தாகும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தம்பால் $மணி.22-172
ஆங்குஅது கடிந்ேதா அல்லைவ கடிந்ேதா_என $மணி.22-173
ந.ங்கின அன்ேற நிைறதவ மாக்கள் $மணி.22-174
ந.ங்கா அன்ேற ந.ள்நில ேவந்ேத $மணி.22-175
தாங்கா நரகம் தன்னிைட உழப்ேபா $மணி.22-176
ேசய்_அr ெநடுங்கண் சித்திரா பதிமகள் $மணி.22-177

காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுந்துய ெபாறாஅள் $மணி.22-178
மாதவி மாதவ பள்ளியுள் அைடந்தனள். $மணி.22-179
மற்றவள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம
கைலதான் $மணி.22-180
முற்றா முைலயினள் முதிராக் கிளவியள் $மணி.22-181
ெசய்குவன் தவம்_எனச் சிற்றிலும் ேபrலும் $மணி.22-182
ஐயம் ெகாண்டுஉண்டு அம்பலம் அைடந்தனள் $மணி.22-183
ஆங்குஅவள் அவ்_இயல் பினேள
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.22-184
ந.ங்கான் அவைள நிழல்ேபால் யாங்கணும் $மணி.22-185
காrைக ெபாருட்டால் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காழ்ெகாள $மணி.22-186
ஆ_இருள் அஞ்சான் அம்பலம் அைடந்தனன் $மணி.22-187
காயசண் டிைகவடிவு ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
காrைக $மணி.22-188
காயசண் டிைகயும் ஆங்குஉளள் ஆதலின் $மணி.22-189
காயசண் டிைகதன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.22-190
வாய்வாள் விஞ்ைசயன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-191
ஈங்குஇவள் ெபாருட்டால்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
இவன்_என $மணி.22-192

ஆங்குஅவன் த.விைன உருத்தது ஆகலின் $மணி.22-193
மதிமருள் ெவண்குைட மன்ன நின்மகன் $மணி.22-194
உதய குமரன் ஒழியான் ஆக $மணி.22-195
ஆங்குஅவள் தன்ைன அம்பலத்து ஏற்றி $மணி.22-196
ஓங்குஇருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.) இவைனஆங்கு உய்த்துக்
$மணி.22-197
காயசண் டிைகதன் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.22-198
வாய்வாள் விஞ்ைசயன் தன்ைனயும் கூஉய் $மணி.22-199
விஞ்ைச மகள்பால் இவன்வந் தனன்_என $மணி.22-200
வஞ்ச விஞ்ைசயன் மனத்ைதயும்
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-201
ஆங்குஅவன் தன்ைக வாளால் அம்பலத்து $மணி.22-202
ஈங்குஇவன் தன்ைன எறிந்ததுஎன்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.22-203
மாதவ தம்முள்_ஓ மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) உைரத்தலும் $மணி.22-204
ேசாழிக ஏனாதி தன்முகம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.22-205
யான்ெசயற் பாலது இளங்ேகான் தன்ைனத் $மணி.22-206
தான்ெசய் ததனால் தகவுஇலன் விஞ்ைசயன் $மணி.22-207
மாதவ ேநான்பும் மடவா கற்பும் $மணி.22-208
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) இன்றுஎனின் இன்றால்
$மணி.22-209

மகைன முைறெசய்த மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வழிஓ $மணி.22-210
துயவிைன யாளன் ேதான்றினன் என்பது $மணி.22-211
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) தஞ்ெசவி உறுவதன் முன்னம் $மணி.22-212
ஈங்குஇவன் தன்ைனயும் ஈமத்து ஏற்றிக் $மணி.22-213
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) மகைளயும் காவல்ெசய்க என்றனன் $மணி.22-214
அணிகிள ெநடுமுடி அரசுஆள் ேவந்துஎன். $மணி.22-215
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அருளால் வாசந் தைவஎனும் $மணி.23-001
நல்ெநடுங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நைரமூ தாட்டி $மணி.23-002
அரசக்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) குமரற்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.23-003
திருநிலக் கிழைமத் ேதவியக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.23-004
கட்டுைர விrத்தும் கற்றைவ பகந்தும் $மணி.23-005
பட்டைவ துைடக்கும் பயங்ெகழு ெமாழியினள் $மணி.23-006
இலங்குஅr ெநடுங்கண் இராசமா ேதவி $மணி.23-007
கலங்குஅஞ ஒழியக் கடிதுெசன்று
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.23-008
அழுதுஅடி வழாது
.
ஆயிைழ தன்ைனத் $மணி.23-009
ெதாழுதுமுன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்த்திக் $மணி.23-010
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குடிபுறம் காத்தும்
$மணி.23-011

ெசற்ற ெதவ்வ ேதஎம்தமது ஆக்கியும் $மணி.23-012
தருப்ைபயின் கிடத்தி வாளின் ேபாழ்ந்து $மணி.23-013
ெசருப்புகல் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெசல்வுழிச் ெசல்ெகன $மணி.23-014
மூத்து விளிதல்_இக் குடிப்பிறந் ேதாக்கு $மணி.23-015
நாப்புைட ெபயராது நாணுத்தகவு உைடத்ேத $மணி.23-016
தன்மண் காத்தன்று பிறமண்
ெகாண்டன்ரு_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+று__பட.ஒரு.)
$மணி.23-017
என்_எனப் படுேமா நின்மகன் மடிந்தது $மணி.23-018
மன்பைத காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தன்முன் $மணி.23-019
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெகாள்ேளல் என்றுஅவள் ேபாயபின் $மணி.23-020
ைகயாற்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கரந்துஅகத்து அடக்கிப் $மணி.23-021
ெபாய்யாற்று ஒழுக்கம் ெகாண்டுபுறம்
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.23-022
வஞ்சம் ெசய்குவன் மணிேம கைலையஎன்று $மணி.23-023
அம்சில் ஓதி அரசனுக்கு ஒருநாள் $மணி.23-024
பிறபின் ெசல்லாப் பிக்குணிக் ேகாலத்து $மணி.23-025
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) திrந்ேதான் அரசுஇயல் தான்_இலன் $மணி.23-026
கரும்புஉைடத் தடக்ைகக் காமன் ைகயற $மணி.23-027
அரும்ெபறல் இளைம ெபரும்பிறிது ஆக்கும் $மணி.23-028
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தைலப்பட்ட ஆயிைழ தனக்குச் $மணி.23-029

சிைறதக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேவந்துஎனச்
$மணி.23-030
சிறப்பின் பாலா மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) அல்லா $மணி.23-031
மறப்பின் பாலா மன்னக்கு என்பது $மணி.23-032
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ஆயின்_இவ் ஆயிைழ தன்ைனச் $மணி.23-033
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைறேநாய் த.க்ெகன்று
இைறெசால $மணி.23-034
என்ேனாடு இருப்பினும் இருக்க_இவ் இளங்ெகாடி $மணி.23-035
தன்_ஓடு எடுப்பினும் தைகக்குந இல்_என்று $மணி.23-036
அங்குஅவள் தைனக்கூஉய் அவள்தன் ேனாடு $மணி.23-037
ெகாங்குஅவிழ் குழலாள் ேகாயிலுள் புக்குஆங்கு $மணி.23-038
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) திrந்துஇவ் அகல்நக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$மணி.23-039
எறிதரு ேகாலம்யான் ெசய்குவல் என்ேற $மணி.23-040
மயல்பைக ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறுபிறப்பு
உணந்தாள் $மணி.23-041
அயப்பது ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறிவினள் ஆக $மணி.23-042
கல்லா இைளஞன் ஒருவைனக் கூஉய் $மணி.23-043
வல்லாங்குச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணிேம
கைலதன் $மணி.23-044
இைணவள இளமுைல ஏந்துஎழில் ஆகத்துப் $மணி.23-045

புணகுறி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருந்தினள்
என்னும் $மணி.23-046
பான்ைமக் கட்டுைர பலக்குஉைர என்ேற $மணி.23-047
காணம் பலவும் ைகநிைற ெகாடுப்ப $மணி.23-048
ஆங்குஅவன் ெசன்றுஅவ் ஆயிைழ
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.23-049
பாங்கில் ஒருசிைறப் பாடுெசன்று அைணதலும் $மணி.23-050
ேதவி வஞ்சம் இதுஎனத் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.23-051
நாஇயல் மந்திரம் நடுங்காது ஓதி $மணி.23-052
ஆண்ைமக் ேகாலத்து ஆயிைழ இருப்பக் $மணி.23-053
காணம் ெபற்ேறான் கடுந்துய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.23-054
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) உrைமயில் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) அணுகா
$மணி.23-055
நிரயக் ெகாடுமகள் நிைனப்புஅறி ேயன்_என்று $மணி.23-056
அகநக ைகவிட்டு ஆங்குஅவன் ேபாயபின் $மணி.23-057
மகைனேநாய் ெசய்தாைள ைவப்பது என்_என்று $மணி.23-058
உய்யா ேநாயின் ஊண்_ஒழிந் தனள்_எனப் $மணி.23-059
ெபாய்ந்ேநாய் காட்டிப் புழுக்குஅைற அைடப்ப $மணி.23-060
ஊண்_ஒழி மந்திரம் உைடைமயின் அந்த $மணி.23-061

வாள்நுதல் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்ப
$மணி.23-062
ஐஎன விம்மி ஆயிைழ நடுங்கிச் $மணி.23-063
ெசய்தவத் தாட்டிையச் சிறுைம ெசய்ேதன் $மணி.23-064
என்மகற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இடுக்கண் ெபாறாது
$மணி.23-065
ெபான்ேந அைனயாய் ெபாறுக்ெகன்று அவள்ெதாழ $மணி.23-066
ந.ல_ெப.அ.(ந.லம்_ெப.) பதிதன் வயிற்றில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.23-067
ஏலம் கமழ்தா இராகுலன் தன்ைன $மணி.23-068
அழல்கண் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆ_உயி
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.23-069
விழித்தல் ஆற்ேறன் என்_உயி சுடுநாள் $மணி.23-070
யாங்குஇருந்து அமுதைன இளங்ேகான் தனக்குப் $மணி.23-071
பூங்ெகாடி நல்லாய் ெபாருந்தாது
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.23072
உடற்குஅழு தைனேயா உயிக்குஅழு தைனேயா $மணி.23-073
உடற்குஅழு தைனேயல் உன்மகன் தன்ைன $மணி.23-074
உயிக்குஅழு தைனேயல் உயிபுகும் புக்கில் $மணி.23-076
ெசயப்பாட்டு விைனயால் ெதrந்துஉணவு அrயது $மணி.23-077
அவ்வுயிக்கு அன்பிைன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆய்ெதாடி
$மணி.23-078

எவ்வுயிக்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இரங்கல்
ேவண்டும் $மணி.23-079
மற்றுஉன் மகைன மாெபருந் ேதவி $மணி.23-080
ெசற்ற கள்வன் ெசய்தது ேகளாய் $மணி.23-081
மைடக்கலம் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
.
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
.
மைடயைன $மணி.23-082
உடல்துணி ெசய்துஆங்கு உருத்துஎழும் வல்விைன $மணி.23-083
நஞ்சுவிழி அரவின் நல்_உயி வாங்கி $மணி.23-084
விஞ்ைசயன் வாளால் வட்டியது
.
அன்ேற $மணி.23-085
யாங்குஅறிந் தைனேயா ஈங்குஇது ந.எனில் $மணி.23-086
பூங்ெகாடி நல்லாய் புகுந்தது இதுஎன $மணி.23-087
ெமாய்ம்மலப் பூம்ெபாழில் புக்கது முதலாத் $மணி.23-088
ெதய்வக் கட்டுைர ெதளிந்தைத ஈறா $மணி.23-089
உற்றைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒழிவுஇன்று உைரத்து $மணி.23-090
மற்றும் உைரெசயும் மணிேம கைலதான $மணி.23-091
மயல்பைக ஊட்டிைன மறுபிறப்பு உணந்ேதன் $மணி.23-092
அயப்பது ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறிவிேனன் ஆயிேனன் $மணி.23-093
கல்லாக் கயவன் கா_இருள் தான்வர $மணி.23-094
நல்லாய் ஆண்_உரு நான்ெகாண்டு இருந்ேதன் $மணி.23-095
ஊண்_ஒழி மந்திரம் உைடைமயின் அன்ேறா $மணி.23-096

மாண்_இைழ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சம்
பிைழத்தது. $மணி.23-097
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ேசறலும் அயல்_உருக் ேகாடலும் $மணி.23-098
சிந்ைதயின் ெகாண்டிேலன் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிறவியில் $மணி.23-099
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பயந்ேதாய் கடுந்துய
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.23-100
த.துஉறு ெவவ்விைன த.ப்பது ெபாருட்டால் $மணி.23-101
ைதயால் உன்தன் தடுமாற்று அவலத்து $மணி.23-102
எய்யா ைமயல்த.ந்து இன்_உைர ேகளாய் $மணி.23-103
ஆள்பவ கலக்குற மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்நாட்டுக் $மணி.23-104
காருக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கணவனும் ைகவிட $மணி.23-105
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவிெயாடு தான்ேவறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.23-106
மான்றுஓ திைசேபாய் வைரயாள் வாழ்வுழிப் $மணி.23-107
புதல்வன்_ெப.) தன்ைனஓ புrநூல் மாபன் $மணி.23-108
பதிேயா அறியாப் பான்ைமயின் வளக்க $மணி.23-109
ஆங்குஅப் புதல்வன்_ெப.) அவள்திறம்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) $மணி.23-110
தான்புணந்து அறிந்துபின் தன்_உயி ந.த்ததும் $மணி.23-111
ந.நைச ேவட்ைகயின் ெநடுங்கடம் உழலும் $மணி.23-112
சூல்முதி மடமான் வயிறுகிழித்து ஓடக் $மணி.23-113

கான ேவட்டுவன் கடுங்கைண துரப்ப $மணி.23-114
மான்மறி விழுந்தது கண்டு மனம்மயங்கிப் $மணி.23-115
பயிக்குரல் ேகட்டுஅதன் பான்ைமயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.23-116
உயிப்ெபாடு ெசங்கண் உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந.கண்டு $மணி.23-117
ஓட்டி எய்ேதான் ஓ_உயி துறந்ததும் $மணி.23-118
ேகட்டும் அறிதிேயா வாள்தடங் கண்ணி $மணி.23-119
கடாஅ யாைனமுன் கள்கா முற்ேறா $மணி.23-120
விடாஅது ெசன்றுஅதன் ெவண்ேகாட்டு வழ்வது
.
$மணி.23-121
உண்ட கள்ளின் உறுெசருக்கு ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$மணி.23-122
கண்டும் அறிதிேயா காrைக நல்லாய் $மணி.23-123
ெபாய்யாற்று ஒழுக்கம் ெபாருள்_எனக் ெகாண்டநூ $மணி.23-124
ைகயாற்று அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) கடந்ததும் உண்டநூ $மணி.23-125
களவுஏ வாழ்க்ைகய உறூஉம் கடுந்துய $மணி.23-126
இளேவய்த் ேதாளாய்க்கு இதுஎன ேவண்டா $மணி.23-127
மன்ேப உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வாழ்ேவாக்கு இங்குஇைவ
$மணி.23-128
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தருவன
துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $மணி.23-129
கற்ற கல்வி அன்றால் காrைக $மணி.23-130

ெசற்றம் ெசறுத்ேதா முற்ற
உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $மணி.23-131
மல்லல்மா ஞாலத்து வாழ்ேவா என்ேபா $மணி.23-132
அல்லல் மாக்கட்கு இல்லது நிரப்புந $மணி.23-133
திருந்துஏ எல்வைள ெசல்_உலகு அறிந்ேதா $மணி.23-134
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்ேதா அரும்பசி
கைளந்ேதா $மணி.23-135
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துணிெபாருள் உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
$மணி.23-136
மன்பைதக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அன்புஒழி யா_என $மணி.23-137
ஞான நல்ந. நன்கனம் ெதளித்துத் $மணி.23-138
ேதன்_ஆ ஓதி ெசவிமுதல் வாத்து $மணி.23-139
மகன்துய ெநருப்பா மனம்விறகு ஆக $மணி.23-140
அகம்சுடு ெவந்த. ஆயிைழ அவிப்ப $மணி.23-141
ேதறுபடு சின்ன . ேபாலத் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.23-142
மாறுெகாண்டு ஓரா மனத்தினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.23-143
ஆங்குஅவள் ெதாழுதலும் ஆயிைழ ெபாறாஅள் $மணி.23-144
தான்ெதாழுது ஏத்தித் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ெசய்திைல $மணி.23-145

காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பயந்ேதாய் அன்றியும் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
$மணி.23-146
மாெபருந் ேதவிஎன்று எதிவணங் கினள்_என். $மணி.23-147
மன்ன குமரைன வஞ்சம் புணத்த $மணி.24-001
ெதால்முது கணிைகதன் சூழ்ச்சியின் ேபாயவன் $மணி.24-002
விஞ்ைசயன் வாளின் விளிந்ேதான் என்பது $மணி.24-003
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) நடுக்குறக் ேகட்டுெமய்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-004
மாதவி மகள்தைன வான்சிைற ந.க்கக் $மணி.24-005
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ேதவி கால்கீ ழ் வழ்ந்துஆங்கு
.
$மணி.24-006
அரவுஏ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அருந்தவ மடவா $மணி.24-007
உரேவாற்கு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருபத்
ெதாருவரும் $மணி.24-008
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ேணான் அவிநயம் வழூஉக்ெகாள $மணி.24-009
மாஇரு ஞாலத்துத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஐவரும் $மணி.24-010
ஆங்குஅவன் புதல்வேனாடு அருந்தவன் முனிந்த $மணி.24-011
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பின் ஒருநூற்று
நால்வரும் $மணி.24-012
திருக்கிள மணிமுடித் ேதவேகான் தன்முன் $மணி.24-013
உருப்பசி முனிந்த என்குலத்து ஒருத்தியும் $மணி.24-014
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கைடநின்ற ஆறிரு பதின்ம_இத் $மணி.24-015

ெதான்றுபடு மாநகத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்முதல் $மணி.24-016
யான்_உறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) யாவரும் பட்டில $மணி.24-017
மாெபருந் ேதவி மாத_ெப.(மாத_ெப.) யாrனும் $மணி.24-018
பூவிைல ஈத்தவன் ெபான்றினன் என்று $மணி.24-019
மாதவி மாதவ பள்ளியுள் அைடந்ததும் $மணி.24-020
பரந்துபடு மைனெதாறும் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ஏந்தி $மணி.24-021
அரங்கக் கூத்திெசன்று ஐயம் ெகாண்டதும் $மணி.24-022
நகுதல்_ெதா.ெப.(நகு_வி.தல்_ெதா.ெப.குறி.) அல்லது
நாடகக்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+க்_ஒற்.) கணிைகய_ெப.(கணிைகய_ெப.) $மணி.24023
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) என்னா தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அன்ைமயின். $மணி.24024
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகேன அன்றியும் மாதரால் $மணி.24-025
இந்நக உறூஉம் இடுக்கணும் உண்டால் $மணி.24-026
உம்பளம் தழ. இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயமணல்
ெநடுங்ேகாட்டுப் $மணி.24-027
ெபாங்குதிைர உலாவும் புன்ைனயங் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $மணி.24-028
கிளமணி ெநடுமுடிக் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) முன்னா $மணி.24-029
இளேவனில் இறுப்ப இறும்பூது சான்ற $மணி.24-030
பூநாறு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) யாரும்_இல் ஒருசிைறத் $மணி.24-031
தாேன தமியள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.24-032

இன்னள் ஆெகால் ஈங்குஇவள் என்று $மணி.24-033
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) எய்தாக் $மணி.24-034
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினும் ேகட்ட
ெசவியினும் $மணி.24-035
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினும் ேகட்ட
ெசவியினும் $மணி.24-036
உற்றுஉண உடம்பினும் ெவற்றிச்சிைலக் காமன் $மணி.24-037
மயிைலயும் ெசயைலயும் மாவும் குவைளயும் $மணி.24-038
பயில்_இதழ்க் கமலமும் பருவத்து
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.24-039
மலவாய் அம்பின் வாசம் கமழப் $மணி.24-040
பலபுறம் கண்டநூன் பணிந்துெதாழில் ேகட்ப $மணி.24-041
ஒருமதி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கழிப்பினும் உைரயாள் $மணி.24-042
ெபாருவரு பூங்ெகாடி ேபாயின அந்நாள் $மணி.24-043
யாங்குஒளித் தனள்_அவ் இளங்ெகாடி என்ேற $மணி.24-044
ேவந்தைர அட்டநூன் ெமல்_இயல் ேதவுழி $மணி.24-045
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) குளித்து ெநடுவிசும்பு ஏறிச்
$மணி.24-046
சலத்தில் திrயும்_ஓ சாரணன்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.24-047

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்நின்று $மணி.24-048
என்_உயி அைனயாள் ஈங்குஒளித் தாள்_உளள் $மணி.24-049
அன்னாள் ஒருத்திையக் கண்டிேரா அடிகள் $மணி.24-050
ெசால்லுமின் என்று ெதாழஅவன் உைரப்பான் $மணி.24-051
கண்டிேலன் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) காrைக
தன்ைனப் $மணி.24-052
பண்டுஅறி வுைடேயன் பாத்திப ேகளாய் $மணி.24-053
நாக நாடு நடுக்குஇன்று ஆள்பவன் $மணி.24-054
வாைக ேவேலான் வைளவணன் ேதவி $மணி.24-055
வாச மயிைல வயிற்றுள்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.24-056
பீலிவைள என்ேபாள் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்நாள்
$மணி.24-057
இரவிகுலத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இைணமுைல ேதாயக் $மணி.24-058
கருெவாடு வரும்_எனக் கணிஎடுத்து உைரத்தனன் $மணி.24-059
ஆங்குஅப் புதல்வன்_ெப.) வரூஉம் அல்லது $மணி.24-060
பூங்ெகாடி வாராள் புலம்பல் இதுேகள் $மணி.24-061
த.வகச் சாந்தி ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_உன் $மணி.24-062
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மாநக கடல்வயிறு புகூஉம் $மணி.24-063
மணிேம கைலதன் வாய்ெமாழி யால்_அது $மணி.24-064

தணியாது_எதி.ம.வி.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாபம்_உண் டாகலின். $மணி.24-065
ஆங்குப்பதி அழிதலும் ஈங்குப்பதி ெகடுதலும் $மணி.24-066
ேவந்தைர அட்டநூய் ெமய்_எனக் ெகாண்டுஇக் $மணி.24-067
காசுஇல் மாநக கடல்வயிறு புகாமல் $மணி.24-068
வாசவன் விழாக்ேகாள் மறேவல் என்று $மணி.24-069
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ேபாயின அந்நாள் ெதாட்டும்_இக் $மணி.24-070
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மாநக கலக்குஒழி யாதால் $மணி.24-071
தன்ெபய மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) துய_உறு மாயின் $மணி.24-072
தன்ெபருந் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வருதலும் உண்டுஎன $மணி.24-073
அஞ்சிேனன் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேதவிஎன்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-074
நல்மனம் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாடகக்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+க்_ஒற்.) கணிைகைய $மணி.24-075
என்மைனத் தருெகன இராசமா ேதவி $மணி.24-076
கள்ளும் ெபாய்யும் காமமும் ெகாைலயும் $மணி.24-077
உள்ளக் களவும்_என்று உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்) துறந்தைவ
$மணி.24-078
தைலைமயாக் ெகாண்டநின் தைலைமஇல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$மணி.24-079
புைலைமஎன்று அஞ்சிப் ேபாந்த பூங்ெகாடி $மணி.24-080
நின்ெனாடு ேபாந்து நின்மைனப் புகுதாள் $மணி.24-081

என்ெனாடு இருக்கும்_என்று ஈங்குஇைவ ெசால்வுழி $மணி.24-082
மணிேம கைலதிறம் மாதவி ேகட்டுத் $மணி.24-083
துணிகயம் துகள்படத் துவங்கிய வதுேபால் $மணி.24-084
ெதளியாச் சிந்ைதயள் சுதமதிக்கு உைரத்து $மணி.24-085
வளிஎறி ெகாம்பின் வருந்திெமய்ந் நடுங்கி $மணி.24-086
அறவண அடிவழ்ந்து
.
ஆங்குஅவ தம்முடன் $மணி.24-087
மறேவல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேதவிதன் பால்வரத் $மணி.24-088
ேதவியும் ஆயமும் சித்திரா பதியும் $மணி.24-089
மாதவி மகளும் மாதவக் காண்டலும் $மணி.24-090
எழுந்துஎதி ெசன்றுஆங்கு இைணவைளக் ைகயால் $மணி.24-091
ெதாழுந்தைக மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) துைணஅடி வணங்க $மணி.24-092
அறிவுஉண் டாகஎன்று ஆங்குஅவன் கூறலும் $மணி.24-093
இைணவைள நல்லாள் இராசமா ேதவி $மணி.24-094
அருந்தவக்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆசனம்
காட்டித் $மணி.24-095
திருந்துஅடி விளக்கிச் சிறப்புச் ெசய்தபின் $மணி.24-096
யாண்டுபல புக்கநும் இைணஅடி வருந்தஎன் $மணி.24-097
காண்தகு நல்விைன நும்ைமஈங்கு அைழத்தது $மணி.24-098
நாத்ெதாைலவு இல்லாய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
தளந்து $மணி.24-099
மூத்த_இவ் யாக்ைக வாழ்கபல் ஆண்டுஎன $மணி.24-100

ேதவி ேகளாய் ெசய்தவ யாக்ைகயின் $மணி.24-101
ேமவிேனன் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வழ்கதி
.
ேபான்ேறன் $மணி.24-102
பிறந்தா மூத்தா பிணிேநாய் உற்றா $மணி.24-103
இறந்தா என்ைக இயல்ேப இதுேகள் $மணி.24-104
ேபைதைம ெசய்ைக உணேவ அருவுரு $மணி.24-105
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற நுகேவ ேவட்ைக $மணி.24-106
பற்ேற பவேம ேதாற்றம் விைனப்பயன் $மணி.24-107
இற்றுஎன வகுத்த இயல்புஈ ராறும் $மணி.24-108
பிறந்ேதா அறியில் ெபரும்ேபறு அறிகுவ $மணி.24-109
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆழ்நரகு அறிகுவ $மணி.24-110
ேபைதைம என்பது யாதுஎன வினவின் $மணி.24-111
ஓதிய இவற்ைற உணராது மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.24-112
இயற்படு ெபாருளால் கண்டது மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.24-113
முயல்ேகாடு உண்டுஎனக் ேகட்டது ெதளிதல் $மணி.24-114
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றினும் உயிராம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$மணி.24-115
அலகுஇல் பல்_உயி அறுவைகத் தாகும் $மணி.24-116
மக்களும் ேதவரும் பிரமரும் நரகரும் $மணி.24-117

ெதாக்க விலங்கும் ேபயும் என்ேற $மணி.24-118
நல்விைன த.விைன என்றுஇரு வைகயால் $மணி.24-119
ெசால்லப் பட்ட கருவினுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-120
விைனப்பயன் விைளயுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) உயிகட்கு $மணி.24-121
மனப்ேப இன்பமும் கவைலயும் காட்டும் $மணி.24-122
த.விைன என்பது யாதுஎன வினவின் $மணி.24-123
ஆய்ெதாடி நல்லாய் ஆங்குஅது ேகளாய் $மணி.24-124
ெகாைலேய களேவ காமத் த.விைழவு $மணி.24-125
உைலயா உடம்பில் ேதான்றுவ மூன்றும் $மணி.24-126
ெபாய்ேய குறைள கடுஞ்ெசால் பயன்_இல் $மணி.24-127
ெசால்_எனச் ெசால்லில் ேதான்றுவ நான்கும் $மணி.24-128
ெவஃகல் ெவகுளல் ெபால்லாக் காட்சிஎன்று $மணி.24-129
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தன்னின் உருப்பன மூன்றும்_எனப் $மணி.24-130
பத்து வைகயால் பயன்ெதr புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $மணி.24-131
இத்திறம் படரா படகுவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.24-132
விலங்கும் ேபயும் நரகரும் ஆகிக் $மணி.24-133
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ளக் கவைலயில்
ேதான்றுவ $மணி.24-134
நல்விைன என்பது யாதுஎன வினவில் $மணி.24-135
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தின் ெதாகுதியின்
ந.ங்கிச் $மணி.24-136

சீலம் தாங்கித் தானம் தைலநின்று $மணி.24-137
ேமல்_என வகுத்த ஒருமூன்று திறத்துத் $மணி.24-138
ேதவரும் மக்களும் பிரமரும் மாகி $மணி.24-139
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
விைனப்பயன் உண்குவ $மணி.24-140
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேதவிெயாடு ஆயிைழ நல்l $மணி.24-141
புைரத. நல்_அறம் ேபாற்றிக் ேகண்மின் $மணி.24-142
மறுபிறப்பு உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேம
கைலந. $மணி.24-143
பிறஅறம் ேகட்ட பின்னாள் வந்துஉனக்கு $மணி.24-144
இத்திறம் பலவும் இவற்றின் பகுதியும் $மணி.24-145
முத்துஏ நைகயாய் முன்னுறக் கூறுவல் $மணி.24-146
என்றுஅவன் எழுதலும் இளங்ெகாடி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-147
நன்றுஅறி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) நல்_அடி வணங்கித் $மணி.24-148
ேதவியும் ஆயமும் சித்திரா பதியும் $மணி.24-149
மாதவ நல்ெமாழி மறவாது உய்ம்மின் $மணி.24-150
இந்நக மருங்கின்யான் உைறேவன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$மணி.24-151
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகற்குஇவள் வரும்கூற்று என்குவ $மணி.24-152
அைடந்துஅதன் பின்னாள் $மணி.24-153

மாசுஇல் மணிபல் லவம்ெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-154
வஞ்சியுள் புக்கு மாபத் தினிதனக்கு $மணி.24-155
எஞ்சா நல்_அறம் யாங்கணும் ெசய்குவல் $மணி.24-156
எனக்குஇட உண்டுஎன்று இரங்கல் ேவண்டா $மணி.24-157
மனக்குஇனி யீ_என்று அவைரயும்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-158
ெவந்துஉறு ெபான்ேபால் வழ்கதி
.
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.24-159
அந்தி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிைழ ேபாகி $மணி.24-160
உலக அறவியும் முதியாள் குடிைகயும் $மணி.24-161
இலகுஒளிக் கந்தமும் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வலம்ெகாண்டு $மணி.24-162
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆறாப் பறந்துெசன்று ஆயிைழ $மணி.24-163
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மருமான் இரும்பதிப் புறத்துஓ $மணி.24-164
பூம்ெபாழில் அகவயின் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாைறஉயித்து $மணி.24-165
ஆங்குவாழ் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) அடிஇைண
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-166
இந்நகப் ேபயாது இந்நக ஆளும் $மணி.24-167
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) யா_என மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) கூறும்
$மணி.24-168
நாக புரம்_இது நல்நக ஆள்ேவான் $மணி.24-169

பூமிசந் திரன்மகன் புண்ணிய ராசன் $மணி.24-170
ஈங்குஇவன் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்நாள்
ெதாட்டும் $மணி.24-171
ஓங்குஉய வானத்துப் ெபயல்பிைழப்பு
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.24-172
மண்ணும் மரனும் வளம்பல தரூஉம் $மணி.24-173
உள்நின்று உருக்கும் ேநாய்_உயிக்கு இல்_எனத் $மணி.24-174
தைகமலத் தாேரான் தன்திறம் கூறினன் $மணி.24-175
நைகமலப் பூம்ெபாழில் அருந்தவன் தான்_என். $மணி.24-176
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) உrைமேயாடு அப்ெபாழில் புகுந்து $மணி.25-001
தரும சாவகன் தன்_அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.25-002
அறனும் மறனும் அநித்தமும் நித்தத் $மணி.25-003
திறனும் துக்கமும் ெசல்_உயிப் புக்கிலும் $மணி.25-004
சாபில் ேதாற்றமும் சாபுஅறுத்து உய்தியும் $மணி.25-005
ஆrயன் அைமதியும் அைமஉறக் ேகட்டுப் $மணி.25-006
ெபண்ணிைண இல்லாப் ெபருவனப்பு உற்றாள் $மணி.25-007
கண்_இைண இயக்கமும் காமேனாடு இயங்கா $மணி.25-008
அங்ைகயில் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெகாண்டுஅறம்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.25-009
இங்குஇைண இல்லாள் இவள்யா என்ன $மணி.25-010

காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கஞ்சுகன் உைரப்ேபான்
$மணி.25-011
நாவலம் த.வில்_இந் நங்ைகைய ஒப்பா $மணி.25-012
யாவரும் இல்ைல இவள்திறம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.25-013
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) வளவெனாடு ெகழுதைக_ெப.(ெகழுதைக_ெப.) ேவண்டிக்
$மணி.25-014
கள்_அவிழ் தாேராய் கலத்ெதாடும் ேபாகிக் $மணி.25-015
காவிrப் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நல்நக புக்ேகன் $மணி.25-016
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) அறவணன் இவள்பிறப்பு உணந்துஆங்கு $மணி.25017
ஓதினன் என்றுயான் அன்ேற உைரத்ேதன் $மணி.25-018
ஆங்குஅவள் இவள்_அவ் அகல்நக
நிங்கி_வி.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-019
ஈங்கு வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
என்றலும் இளங்ெகாடி $மணி.25-020
நின்ைகப் பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) என்ைகப் புகுந்தது $மணி.25-021
மன்ெபருஞ் ெசல்வத்து மயங்கிைன
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $மணி.25-022
அப்பிறப்பு அறிந்திைல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஆவயிற்று $மணி.25-023
இப்பிறப்பு அறிந்திைல என்ெசய் தைனேயா $மணி.25-024
மணிபல் லவம்வலம் ெகாண்டால் அல்லது $மணி.25-025

பிணிப்புஉறு பிறவியின் ெபற்றிைய
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $மணி.25-026
ஆங்கு வருவாய் அரசந. என்றுஅப் $மணி.25-027
பூங்கமழ் தாேரான் முன்னப் புகன்று $மணி.25-028
ைமஅறு விசும்பின் மடக்ெகாடி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-029
ெவய்யவன் குடபால் வழா
.
முன்ன $மணி.25-030
வான்நின்று இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறிதிைர
உலாவும் $மணி.25-031
பூநாறு அைடகைர எங்கணும் ேபாகி $மணி.25-032
மணிபல் லவம்வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மடக்ெகாடி $மணி.25-033
பிணிப்புஅறு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பீடிைக காண்டலும் $மணி.25-034
ெதாழுதுவலம் ெகாள்ளஅத் தூமணிப் பீடிைகப் $மணி.25-035
பழுதுஇல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) தன்பிறப்பு உணத்தக் $மணி.25-036
காயங் கைரஎனும் ேபrயாற்று அைடகைர $மணி.25-037
மாயம்_இல் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தன்_அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-038
தருமம் ேகட்டுத் தாள்ெதாழுது ஏத்திப் $மணி.25-039
ெபருமகன் தன்ெனாடும் ெபயேவாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.25-040
விலங்கும் நரகரும் ேபய்களும் ஆக்கும் $மணி.25-041
கலங்குஅஞத் த.விைன கடிமின் கடிந்தால் $மணி.25-042

ேதவரும் மக்களும் பிரமரும் ஆகுதி $மணி.25-043
ஆகலின் நல்விைன அயராது ஓம்புமின் $மணி.25-044
புலவன் முழுதும் ெபாய்_இன்று உணந்ேதான் $மணி.25-045
உலகுஉயக் ேகாடற்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-046
அந்நாள் அவன்_அறம் ேகட்டநூ அல்லது $மணி.25-047
இன்னாப் பிறவி இழுக்குந இல்ைல $மணி.25-048
மாற்றுஅருங் கூற்றம் வருவதன் முன்னம் $மணி.25-049
ேபாற்றுமின் அறம்_எனச் சாற்றிக் காட்டி $மணி.25-050
நாக்கடிப் பாக வாய்ப்பைற அைறந்த. $மணி.25-051
அவ்வுைர ேகட்டுநும் அடிெதாழுது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.25-052
ெவவ்வுைர எங்கட்கு விளம்பினி ஆதலின் $மணி.25-053
ெபrயவன் ேதான்றா முன்ன_இப் பீடிைக $மணி.25-054
கrயவன் இட்ட காரணம் தானும் $மணி.25-055
மன்ெபரும் பீடிைக மாய்ந்துஉயி
ந.ங்கிய_ெப.எச்.(ந.ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-056
என்பிறப்பு உணத்தலும் என்_என்று யான்ெதாழ $மணி.25-057
முற்ற உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வைன
அல்லது $மணி.25-058
மற்றப் பீடிைக தன்மிைசப் ெபாறாஅது $மணி.25-059
பீடிைக ெபாறுத்த பின்ன அல்லது $மணி.25-060

வானவன் வணங்கான் மற்றுஅவ் வானவன் $மணி.25-061
ெபருமகற்கு அைமத்துப் பிறந்தா பிறவிையத் $மணி.25-062
தரும பீடிைக சாற்றுக என்ேற $மணி.25-063
அருளினன் ஆதலின் ஆயிைழ பிறவியும் $மணி.25-064
இருள்_அறக் காட்டும் என்றுஎடுத்து உைரத்தது $மணி.25-065
அன்ேற ேபான்றது அருந்தவ வாய்ெமாழி $மணி.25-066
இன்றுஎனக்கு என்ேற ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வலம்ெகாண்டு $மணி.25-067
ஈங்குஇவள் இன்னணம் ஆக இைறவனும் $மணி.25-068
ஆங்குஅப் ெபாழில்விட்டு அகநகபுக்குத $மணி.25-069
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முனியாத் தாய்பசு வாக $மணி.25-070
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவியும் மாமுனி அருளால்
$மணி.25-071
குடத்ெதாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழாது ஆங்குஓ $மணி.25-072
அடப்ெபான் முட்ைடயுள்
அடங்கிய_ெப.எச்.(அடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணமும் $மணி.25073
மாமுனி அருளால் மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இல்ேலான் $மணி.25-074
பூமிசந் திரன்ெகாடு ேபாந்த வண்ணமும் $மணி.25-075
ஆய்ெதாடி அrைவ அமரசுந் தrஎனும் $மணி.25-076
தாய்வாய்க் ேகட்டுத் தாழ்துய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.25-077

இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவியின் யாய்ெசய் ததூஉம்
$மணி.25-078
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவியின் ெபற்றியும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-079
ெசருேவல் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெசவ்விபாத்து உணங்க $மணி.25-080
அைரசுவற்
. றிருந்து புைரேயாப் ேபணி $மணி.25-081
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) கண்டு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பான்ைமயில் $மணி.25082
ேகள்வி இன்னிைச ேகட்டுத் ேதவிய $மணி.25-083
ஊடல் ெசவ்வி பாத்துந. டாது $மணி.25-084
பாடகத் தாமைரச்_ெப.(தாமைர_ெப.+ச்_ஒற்.) சீறடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-085
ேதமரு ெகாங்ைகயில் குங்குமம்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-086
அங்ைகயில் துறுமல சுrகுழல் சூட்டி $மணி.25-087
நறுமுைக அமிழ்துஉறூஉம் திருநைக
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-088
மதிமுகக் கருங்கண் ெசங்கைட கலக்கக் $மணி.25-089
கருப்பு வில்லி அருப்புக்கைண தூவத் $மணி.25-090
தருக்கிய காமக் கள்ளாட்டு இகழ்ந்து $மணி.25-091
தூஅறத் துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்றுஎனச் சாற்றித்
$மணி.25-092
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) நாதன்_என் ெசவிமுதல் இட்டவித்து $மணி.25-093

ஏதம் இன்றாய் இன்று விைளந்தது $மணி.25-094
மணிேம கைலதான் காரண மாகஎன்று $மணி.25-095
அணிமணி ந.ள்முடி அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) கூற $மணி.25-096
மனம்ேவ றாயினன் மன்_என மந்திr $மணி.25-097
சனமித் திரன்_அவன் தாள்ெதாழுது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-098
எம்ேகா வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ெசால் ேகள்மதி
$மணி.25-099
நும்ேகான் உன்ைனப் ெபறுவதன் முன்னாள் $மணி.25-100
பன்ன . ராண்டுஇப் பதிெகழு நல்நாடு $மணி.25-101
மன்_உயி மடிய மைழவளம் கரந்துஈங்கு $மணி.25-102
ஈன்றாள் குழவிக்கு இரங்காள் ஆகித் $மணி.25-103
தான்தனி தின்னும் தைகைமயது ஆயது $மணி.25-104
காய்ெவங் ேகாைடயில் காேதான் றியதுஎன $மணி.25-105
ந.ேதான் றிைனேய நிைரத்தா அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $மணி.25-106
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிகட்கு $மணி.25107
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ெபாய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெபாய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்வளம்
பிைழயாது $மணி.25-108
ஊன்_உைட உயிகள் உறுபசி
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-109

ந.ஒழி காைல_ெப.(காைல_ெப.) நின்நாடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.25-110
தாய்_ஒழி குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலக் கூஉம் $மணி.25-111
துயநிைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்தல் இன்றிந. $மணி.25-112
உயநிைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேவட்டைன
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.25-113
இறுதி உயிகள் எய்தவும் இைறவ $மணி.25-114
ெபறுதி விரும்பிைன ஆகுைவ அன்ேற $மணி.25-115
தன்_உயிக்கு இரங்கான் பிற_உயி ஓம்பும் $மணி.25-116
மன்_உயி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அறமும்_ஈ தன்றால் $மணி.25-117
மதிமாறு ஓந்தைன மன்னவ என்ேற $மணி.25-118
முதுெமாழி கூற முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-119
மணிபல் லவம்வலம் ெகாள்வதற்கு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-120
தணியா ேவட்ைக தணித்தற்கு அrதால் $மணி.25-121
அரசும் உrைமயும் அகநகச் சுற்றமும் $மணி.25-122
ஒருமதி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காத்தல்நின் கடன்_எனக் $மணி.25-123
கலம்ெசய் கம்மிய வருெகனக் கூஉய் $மணி.25-124
இலங்குந.ப் புண எறிகைர எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.25-125
வங்கம் ஏறினன் மணிபல் லவத்திைடத் $மணி.25-126

தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அக்கலம்
ெசன்றுசாந்து இறுத்தலும் $மணி.25-127
புைரத. காட்சிப் பூங்ெகாடி
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-128
அைரசன் கலம்_என்று அகமகிழ்வு எய்திக் $மணி.25-129
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தன்ெனாடும் கடல்திைர உலாவும் $மணி.25-130
ேதமலச் ேசாைலத் த.வகம் வலம்ெசய்து $மணி.25-131
ெபருமகன் காணாய் பிறப்புஉண விக்கும் $மணி.25-132
தரும பீடிைக இதுஎனக் காட்ட $மணி.25-133
வலங்ெகாண்டு ஏத்தினன் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மன்னவற்கு $மணி.25134
உலந்த பிறவிைய உயமணிப் பீடிைக $மணி.25-135
ைகயகத்து எடுத்துக் காண்ேபா
முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $மணி.25-136
ைமஅறு மண்டிலம் ேபாலக் காட்ட $மணி.25-137
என்பிறப்பு அறிந்ேதன் என்_இட த.ந்ேதன் $மணி.25-138
ெதன்தமிழ் மதுைரச் ெசழுங்கைலப் பாவாய் $மணி.25-139
மாr_ெப.(மாr.) நடுநாள் வயிறுகாய் பசியால் $மணி.25-140
ஆ_இருள் அஞ்சாது அம்பலம் அைணந்துஆங்கு $மணி.25-141
இரந்துஊண் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) என்பால் வந்ேதாக்கு $மணி.25-142
அருந்துஊண் காணாது அழுங்குேவன் ைகயின் $மணி.25-143
நாடுவறம் கூrனும்_இவ் ஓடுவறம் கூராது $மணி.25-144

ஏடா அழியல் எழுந்துஇது ெகாள்ெகன $மணி.25-145
அமுத சுரபி அங்ைகயில் தந்துஎன் $மணி.25-146
பவம்_அறு வித்த வாேனா பாவாய் $மணி.25-147
உணவில் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைரப்ெபாருள் உணத்தும் $மணி.25-148
அணிதிகழ் அவி_ஒளி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நின்_அடி $மணி.25-149
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பிரம ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $மணி.25-150
நாமாசு கழூஉம் நலம்கிள திருந்துஅடி $மணி.25-151
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவிகள் ேபணுதல் அல்லது
$மணி.25-152
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேழன் மடந்ைதஎன்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-153
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மணிேம கைலயுடன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-154
ெதன்ேமற் காகச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திைரஉலாம் $மணி.25-155
ேகாமுகி என்னும் ெபாய்ைகயின் கைரஓ $மணி.25-156
தூமலப் புன்ைனத் துைறநிழல் இருப்ப $மணி.25-157
ஆபுத் திரேனாடு ஆயிைழ இருந்தது $மணி.25-158
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெதய்வதம் கண்டுஉவந்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-159

அருந்துஉயி மருந்துமுன் அங்ைகயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-160
ெபருந்துய த.த்தஅப் ெபrேயாய்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $மணி.25-161
அந்நாள் நின்ைன அயத்துப்
ேபாயின_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) $மணி.25-162
பின்நாள் வந்துநின் ெபற்றிைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-163
நின்குறி இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்_உயி ந.த்ேதா
$மணி.25-164
ஒன்பது ெசட்டிகள் உடல்_என்பு இைவகாண் $மணி.25-165
ஆங்குஅவ இட_உண்டு அவருடன் வந்ேதா $மணி.25-166
ஏங்கிெமய் ைவத்ேதா என்பும் இைவகாண் $மணி.25-167
ஊதிைர ெதாகுத்த உயமணல் புைதப்ப $மணி.25-168
ஆய்மலப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அணிநிழல் கீ ழால் $மணி.25-169
அன்புஉைட ஆ_உயி அரசற்கு அருளிய $மணி.25-170
என்புஉைட யாக்ைக இருந்தது காணாய் $மணி.25-171
நின்_உயி ெகான்றாய் நின்_உயிக்கு இரங்கிப் $மணி.25-172
பின்நாள் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிற_உயி ெகாற்றாய்
$மணி.25-173
ெகாைலவன் அல்ைலேயா ெகாற்றவன் ஆயிைன. $மணி.25-174
பலெதாழு பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ைகயின்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-175

மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) நல்லாய் நின்தன் மாநக $மணி.25-176
கடல்வயிறு புக்கது காரணம் ேகளாய் $மணி.25-177
நாக நல்நாடு ஆள்ேவான் தன்மகள் $மணி.25-178
பீலிவைள என்பாள் ெபண்டிrன் மிக்ேகாள் $மணி.25-179
பனிப்பைக வானவன் வழியில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-180
புனிற்றுஇளங் குழவிெயாடு பூங்ெகாடி ெபாருந்திஇத் $மணி.25-181
த.வகம் வலம்ெசய்து ேதவேகான் இட்ட $மணி.25-182
மாெபரும் பீடிைக வலங்ெகாண்டு ஏத்துழி $மணி.25-183
கம்பளச் ெசட்டி கலம்வந்து இறுப்ப $மணி.25-184
அங்குஅவன் பால்ெசன்று அவன்திறம்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-185
ெகாற்றவன் மகன்_இவன் ெகாள்ெகனக் ெகாடுத்தலும் $மணி.25-186
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைகயன் ெபருமகிழ்வு
எய்திப் $மணி.25-187
பழுதுஇல் காட்சிப் ைபந்ெதாடி புதல்வைனத் $மணி.25-188
ெதாழுதனன் வாங்கித் துைறபிறக்கு ஒழியக் $மணி.25-189
கலங்ெகாண்டு ெபயந்த அன்ேற கா_இருள் $மணி.25-190
இலங்குந. அைடகைர அக்கலம் ெகட்டது $மணி.25-191
ெகடுகல மாக்கள் புதல்வைனக் ெகடுத்தது $மணி.25-192
வடிேவல் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) மன்னனுக்கு உைரப்ப $மணி.25-193
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகனுக்கு உற்றது ெபாறாஅன் $மணி.25-194

நல்மணி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபான்று $மணி.25-195
கானலும் கடலும் கைரயும் ேதவுழி $மணி.25-196
வானவன் விழாக்ேகாள் மாநக ஒழிந்தது $மணி.25-197
மணிேம கலாெதய்வம் மற்றுஅது ெபாறாஅள் $மணி.25-198
அணிநக தன்ைன அைலகடல் ெகாள்ெகன $மணி.25-199
இட்டனள் சாபம் பட்டது இதுவால் $மணி.25-200
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாநக கடல்ெகாளப் ெபயந்த $மணி.25-201
வடிேவல் தடக்ைக வானவன் ேபால $மணி.25-202
விrதிைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வியன்நக விழுங்க
$மணி.25-203
ஒருதனி ேபாயினன் உலக மன்னவன். $மணி.25-204
அருந்தவன் தன்னுடன் ஆயிைழ தாயரும் $மணி.25-205
வருந்தாது_எதி.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
வஞ்சியுள் புக்கன $மணி.25-206
பரப்புந.ப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) பலெதாழக் காப்ேபாள் $மணி.25-207
உைரத்தன ேகட்க உறுகுைவ ஆயின்நின் $மணி.25-208
மன்_உயி முதல்வைன மணிேம கலாெதய்வம் $மணி.25-209
முன்னாள் எடுத்ததும் அந்நாள் ஆங்குஅவன் $மணி.25-210
அறஅரசு ஆண்டதும் அறவணன் தன்பால் $மணி.25-211
மறுபிறப் பாட்டி வஞ்சியுள் ேகட்ைபஎன்று $மணி.25-212
அந்தரத் த.வகத்து அருந்ெதய்வம் ேபாயபின் $மணி.25-213

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணிேம கைலயுடன்
$மணி.25-214
துன்னிய தூமணல் அகழத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-215
ஊன்பிணி அவிழவும் உடல்_என்பு ஒடுங்கித் $மணி.25-216
தான்பிணி அவிழாத் தைகைமயது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-217
ெவண்சுைத ேவய்ந்துஅவன் இருக்ைகயின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.25-218
பண்புெகாள் யாக்ைகயின் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.25-219
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணிேம கைலஎழுந்து
$மணி.25-220
என்_உற் றைனேயா இலங்குஇதழ்த் தாேராய் $மணி.25-221
நின்நாடு அைடந்துயான் நின்ைனஈங்கு அைழத்தது $மணி.25-222
மன்னா நின்தன் மறுபிறப்பு உணத்தி $மணி.25-223
அந்தரத் த.வினும் அகன்ெபருந் த.வினும் $மணி.25-224
நின்ெபய நிறுத்த ந.ள்நிலம் ஆளும் $மணி.25-225
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) தாேம அருள்_அறம் பூண்டால் $மணி.25-226
ெபாருளும் உண்ேடாபிறபுைர த.த்தற்கு $மணி.25-227
அறம்_எனப் படுவது யாதுஎனக் ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$மணி.25-228

மறவாது இதுேகள் மன்_உயிக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.25-229
உண்டியும் உைடயும் உைறயுளும் அல்லது $மணி.25-230
கண்டது இல்_என காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உைரக்கும $மணி.25-231
என்நாட் டாயினும் பிறநாட் டாயினும் $மணி.25-232
நல்நுதல் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_அறம்
ெசய்ேகன் $மணி.25-233
என்பிறப்பு உணத்தி என்ைனந. பைடத்தைன $மணி.25-234
நின்திறம் ந.ங்கல்_ெதா.ெப.(ந.ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்ேறன் யான்_என
$மணி.25-235
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) ெகாள்ளல்ந. ேபாந்ததற்கு இரங்கிநின் $மணி.25-236
மன்ெபரு நாடு வாய்_எடுத்து அைழக்கும் $மணி.25-237
வங்கத்து ஏகுதி வஞ்சியுள் ெசல்வன்_என்று $மணி.25-238
அந்தரத்து எழுந்தனள் அணியிைழ தான்_என். $மணி.25-239
அணியிைழ அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆறா
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-001
தணியாக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தாய்கண் ணகிையயும் $மணி.26-002
ெகாைடெகழு தாைத ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) தன்ைனயும் $மணி.26-003
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
படிமம் காணிய $மணி.26-004
ேவட்ைக துரப்பக் ேகாட்டம் புகுந்து $மணி.26-005
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குணம்பல
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-006

அற்புக்கடன் நில்லாது நல்தவம்
படராது_எதி.ம.வி.எச்.(பட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-007
கற்புக்கடன் பூண்டு நும்கடன் முடித்தது $மணி.26-008
அருளல் ேவண்டும்_என்று அழுதுமுன் நிற்ப $மணி.26-009
ஒருெபரும் பத்தினிக் கடவுள்_ஆங்கு உைரப்ேபாள் $மணி.26-010
எம்_இைறக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இடுக்கண்
ெபாறாது $மணி.26-011
ெவம்ைமயின் மதுைர ெவவ்வழல் படுநாள் $மணி.26-012
மதுரா பதிஎனும் மாெபருந் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $மணி.26-013
இதுந. முன்ெசய் விைனயின் பயனால் $மணி.26-014
காசுஇல் பூம்ெபாழில் கலிங்கநல் நாட்டுத் $மணி.26-015
தாய மன்னவ வசுவும் குமரனும் $மணி.26-016
சிங்க புரமும் ெசழுந.க் கபிைலயும் $மணி.26-017
அங்குஆள் கின்ேறா அடல்ெசரு உறுநாள $மணி.26-018
மூஇரு காவதம் முன்னுந இன்றி $மணி.26-019
யாவரும் வழங்கா இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெபாருள்ேவட்டுப் $மணி.26-020
பல்கலன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல_அறி
யாமல $மணி.26-021
எல்வைள யாேளாடு அrபுரம் எய்திப் $மணி.26-022
பண்டக் கலம்பக சங்கமன் தன்ைனக் $மணி.26-023
கண்டன கூறத் ைதயல்நின் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) $மணி.26-024

பாத்திபன் ெறாழில்ெசயும் பரதன் என்னும் $மணி.26-025
த.த்ெதாழி லாளன் ெதற்ெறனப் பற்றி $மணி.26-026
ஒற்றன் இவன்_என உைரத்து மன்னற்குக் $மணி.26-027
குற்றம்_இ ேலாைனக் ெகாைலபுrந் திட்டனன் $மணி.26-028
ஆங்குஅவன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அழுதனள் அரற்றி $மணி.26-029
ஏங்கிெமய் ெபயப்ேபாள் இறுவைர ஏறி $மணி.26-030
இட்ட சாபம் கட்டியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.26-031
உம்ைம விைனவந்து உருத்தல்_ஒழி யாதுஎனும் $மணி.26-032
ெமய்ம்ைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விளம்பிய பின்னும் $மணி.26-033
சீற்றம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசழுநக
சிைதத்ேதன் $மணி.26-034
ேமல்ெசய்நல் விைனயின் விண்ணவச் ெசன்ேறம் $மணி.26-035
அவ்விைன இறுதியின் அடுசினப் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $மணி.26-036
எவ்வைக யானும் எய்துதல் ஒழியாது $மணி.26-037
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) இல்வழி இம்பrல் பல்பிறப்பு $மணி.26-038
யாங்கணும் இருவிைன உய்த்துஉைமப் ேபால $மணி.26-039
ந.ங்குஅரும் பிறவிக் கடலிைட ந.ந்திப் $மணி.26-040
பிறந்தும் இறந்தும் உழல்ேவாம் பின்ன $மணி.26-041
மறந்தும் மைழமறா மகதநல் நாட்டுக்கு $மணி.26-042
ஒருெபருந் திலகம்_என்று உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்)
உைரக்கும் $மணி.26-043

கரவுஅரும் ெபருைமக் கபிைலயம் பதியின் $மணி.26-044
அளப்புஅரும் பாரமிைத அளவின்று நிைறத்துத் $மணி.26-045
துளக்கம்_இல் புத்த ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ேதான்றிப் $மணி.26-046
ேபாதி மூலம் ெபாருந்திவந் தருளித் $மணி.26-047
த.துஅறு நால்வைக வாய்ைமயும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-048
பன்னிரு சாபின் பகுதித் ேதாற்றமும் $மணி.26-049
அந்நிைல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அழிவுறு வைகயும $மணி.26-050
இற்றுஎன இயம்பிக் குற்றவடு
. எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.26-051
எண்_அரும் சக்கர வாளம் எங்கணும் $மணி.26-052
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அறக்கதி விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைலப் $மணி.26-053
ைபந்ெதாடி தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) யுடேன பகவன $மணி.26-054
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) விகாரம் ஏழும்_ஏத் துதலின் $மணி.26-055
துன்பக் கதியில் ேதாற்றரவு இன்றி $மணி.26-056
அன்புஉறு மனத்ேதாடு அவன்_அறம் ேகட்டுத் $மணி.26-057
துறவி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேதான்றித் ெதாடரும் $மணி.26-058
பிறவி ந.த்த ெபற்றியம் ஆகுவம் $மணி.26-059
அத்திற மாயினும் அேநக காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $மணி.26-060
எத்திறத் தாக்கும் இருத்தியும் ெசய்குவம். $மணி.26-061
நைறகமழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நங்ைக ந.யும் $மணி.26-062

முைறைமயின் இந்த மூதூ அகத்ேத $மணி.26-063
அவ்வவ சமயத்து அறிெபாருள்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-064
ெமய்வைக இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) நினக்ேக
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.26-065
பின்னப் ெபrேயான் பிடகெநறி கடவாய் $மணி.26-066
இன்னதுஇவ்வி யல்புஎனத் தாய்_எடுத்து உைரத்தலும் $மணி.26-067
இைளயள்_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அள்_பட.ஒரு.) வைளேயாள் என்றுஉனக்கு
யாவரும் $மணி.26-068
விைளெபாருள் உைரயா ேவற்றுஉருக் ெகாள்ெகன $மணி.26-069
ைமஅறு சிறப்பின் ெதய்வதம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.26-070
மந்திரம் ஓதிஓ மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) வடிவாய்த் $மணி.26-071
ேதவ குலமும் ெதற்றியும் பள்ளியும் $மணி.26-072
பூமலப் ெபாழிலும் ெபாய்ைகயும் மிைடந்து $மணி.26-073
நல்தவ முனிவரும் கற்றுஅடங் கினரும் $மணி.26-074
நல்ெநறி காணிய ெதால்நூல் புலவரும் $மணி.26-075
எங்கணும் விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எயில்புற
இருக்ைகயில் $மணி.26-076
ெசங்குட் டுவன்_எனும் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $மணி.26-077
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சி பூவா வஞ்சியில் $மணி.26078

ேபாத்ெதாழில் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) குஞ்சியில்
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.26-079
நிலநாடு எல்ைலதன் மைலநாடு என்னக் $மணி.26-080
ைகம்மைலக் களிற்றுஇனம் தம்முள் மயங்கத் $மணி.26-081
ேதரும் மாவும் ெசறிகழல் மறவரும் $மணி.26-082
காமயங்கு கடலின் கலிெகாளக் கைடஇக் $மணி.26-083
கங்ைகயம் ேபயாற்று அைடகைரத் தங்கி $மணி.26-084
வங்க நாவியின் அதன்வடக்கு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.26-085
கனக விசய முதல்பல ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) $மணி.26-086
அைனவைர ெவன்றுஅவ அம்ெபான் முடிமிைசச் $மணி.26-087
சிைமயம் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமய
மால்வைரத் $மணி.26-088
ெதய்வக் கல்லும் தன்திரு முடிமிைசச் $மணி.26-089
ெசய்ெபான் வாைகயும் ேசத்திய ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) $மணி.26-090
வில்திறல் ெவய்ேயான் தன்புகழ் விளங்கப் $மணி.26-091
ெபான்ெகாடிப் ெபயப்படூஉம் ெபான்நகப் ெபாலிந்தனள் $மணி.26-092
திருந்துநல் ஏது முதிந்துளது ஆதலின் $மணி.26-093
ெபாருந்துநால் வாய்ைமயும் புலப்படுத் தற்குஎன். $மணி.26-094
நைவஅறு நன்ெபாருள் உைரமி ேனாஎனச் $மணி.27-001
சமயக் கணக்க தம்திறம் சாந்து $மணி.27-002
ைவதிக மாக்கத்து அளைவ வாதிைய $மணி.27-003

எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.) எய்திநின் கைடப்பிடி
இயம்புஎன $மணி.27-004
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வியாதனும் கிருத ேகாடியும் $மணி.27-005
ஏதம்_இல் ைசமினி எனும்_இவ் ஆசிrய $மணி.27-006
பத்தும் எட்டும் ஆறும் பண்புஉறத் $மணி.27-007
தத்தம் வைகயால் தாம்பகந் திட்டன $மணி.27-008
காண்டல் கருதல் உவமம் ஆகமம் $மணி.27-009
ஆண்ைடய அருத்தா பத்திேயாடு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $மணி.27-010
ஐதிகம் அபாவம் மீ ட்சி ஒழிவறிவு $மணி.27-011
எய்திஉண் டாம்ெநறி என்றுஇைவ தம்மால் $மணி.27-012
ெபாருளின் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) புலம்ெகாளல் ேவண்டும் $மணி.27-013
மருள்_இல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஐவைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-014
கண்ணால் வண்ணமும் ெசவியால் ஓைசயும் $மணி.27-015
நண்ணிய மூக்கால் நாற்றமும் நாவால் $மணி.27-016
சுைவயும் ெமய்யால் ஊறும்_எனச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-017
இைவஇைவ கண்டுேகட்டு உயித்துஉண்டு உற்றுத் $மணி.27-018
துக்கமும் சுகமும் எனத்துயக்கு அறஅறிந்து $மணி.27-019
உயிரும் வாயிலும் மனமும்_ஊறு இன்றிப் $மணி.27-020
பயில்_ஒளி ெயாடுெபாருள் இடம்பழுது இன்றிச் $மணி.27-021

சுட்டல் திrதல் கவேகாடல்
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.27022
கிட்டிய ேதச நாமம் சாதி $மணி.27-023
குணம்கிr ையயின் அறிவது ஆகும். $மணி.27-024
கருத்துஅள வாவது $மணி.27-025
குறிக்ெகாள் அனுமா னத்துஅனு ேமயத் $மணி.27-026
தைகைம உணரும் தன்ைமயது ஆகும். $மணி.27-027
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) உற்றுஅது ெபாதுஎச்சம் முதல்_ஆம் $மணி.27-028
ெபாதுஎனப் படுவது சாதன சாத்தியம் $மணி.27-029
இைவஅந் நுவயம் இன்றாய் இருந்தும் $மணி.27-030
கடம்திகழ் யாைனக் கானெவாலி ேகட்டநூன் $மணி.27-031
உடங்குஎழில் யாைனஅங்கு உண்டுஎன உணதல் $மணி.27-032
எச்சம் என்பது ெவள்ளஏ துவினால் $மணி.27-033
நிச்சயித்து அத்தைல மைழநிகழ்வு
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.27-034
முதல்_என ெமாழிவது கருக்ெகாள் முகில்கண்டு $மணி.27-035
இதுமைழ ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என_இயம்
பிடுதல் $மணி.27-036
என்னும் ஏதுவின் ஒன்றுமுக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $மணி.27-037
தன்னில் ஒன்றில் சாந்துஉளது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.27-038
மாண்ட உயிமுதல் மாசுஇன்று ஆகிக் $மணி.27-039

காண்டல் ெபாருளால் கண்டிலது உணதல் $மணி.27-040
உவமம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒப்புைம அளைவ
$மணி.27-041
கவய மாஆப் ேபாலும்_எனக் கருதல் $மணி.27-042
ஆகம அளைவ அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) நூலால்
$மணி.27-043
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
உண்டுஎனப் புலம்ெகாளல் $மணி.27-044
அருத்தா பத்தி ஆய்க்குடி கங்ைக $மணி.27-045
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றால்
கைரயில்_என்று எண்ணல் $மணி.27-046
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) யாைனேமல் இருந்ேதான் ேதாட்டிக்கு $மணி.27-047
அயல்_ஒன்று ஈயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஈ_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அதுேவ
ெகாடுத்தல் $மணி.27-048
ஐதிகம் என்பது உலகுஉைர இம்மரத்து $மணி.27-049
எய்தியது ஓேபய் உண்டுஎனத் ெதளிதல் $மணி.27-050
அபாவம் என்பது இன்ைமஓ ெபாருைளத் $மணி.27-051
தவாதுஅவ் விடத்துத் தானிைல என்றல் $மணி.27-052
மீ ட்சி என்பது இராமன்ெவன் றான்_என $மணி.27-053
மாட்சிஇல் இராவணன் ேதாற்றைம மதித்தல் $மணி.27-054
உள்ளெநறி என்பது நாராசத் திrவில் $மணி.27-055
ெகாள்ளத் தகுவது காந்தம்_எனக் கூறல் $மணி.27-056

எட்டுஉள பிரமா ணாபா சங்கள் $மணி.27-057
சுட்டுண ெவாடுதிr யக்ேகாடல் ஐயம் $மணி.27-058
ேதராது ெதளிதல் கண்டுண ராைம $மணி.27-059
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இல்வழக்கு
உணந்தைத உணதல் $மணி.27-060
நிைனப்புஎன நிகழ்வசுட்டு உணெவனப் படுவது $மணி.27-061
எைனப்ெபாருள் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) மாத்திைர காண்டல் $மணி.27-062
திrயக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ஒன்ைறஒன்று என்றல் $மணி.27-063
விrகதி இப்பிைய ெவள்ளிஎன்று உணதல் $மணி.27-064
ஐயம் என்பது ஒன்ைற நிச்சயியா $மணி.27-065
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) தறிேயா மகேனா என்றல் $மணி.27-066
ேதராது ெதளிதல் ெசண்டு ெவளியில் $மணி.27-067
ஓராது தறிைய மகன்_என உணதல் $மணி.27-068
கண்டுண ராைம கடுமாப் புலிஒன்று $மணி.27-069
அண்டைல முதலிய கண்டும்_அறி யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $மணி.27-070
இல்வழக்கு என்பது முயல்ேகாடு ஒப்பன $மணி.27-071
ெசால்லின்மாத் திரத்தால் கருத்தில் ேதான்றல் $மணி.27-072
உணந்தைத உணதல் உறுபனிக் குத்த.ப் $மணி.27-073
புணந்திடல் மருந்துஎனப் புலம்ெகாள
நிைனத்தல்_ெதா.ெப.(நிைன_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.27-074
நிைனப்புஎனப் படுவது காரணம் நிகழாது $மணி.27-075

நினக்குஇவ தாயும் தந்ைதயும் என்று $மணி.27-076
பிறெசாலக் கருதல்_இப் ெபற்றிய அளைவகள். $மணி.27-077
பாங்குறும் உேலாகா யதேம ெபௗத்தம் $மணி.27-078
சாங்கியம் ைநயா யிகம்ைவ ேசடிகம் $மணி.27-079
மீ மாஞ் சகமாம் சமயஆ சிrய $மணி.27-080
தாம்பிரு கற்பதி சினேன கபிலன் $மணி.27-081
அக்க பாதன் கணாதன் ைசமினி $மணி.27-082
ெமய்ப்பிரத் தியஅனு மானம் சாத்தம் $மணி.27-083
உவமானம் அருத்தா பத்தி அபாவம் $மணி.27-084
இைவேய இப்ேபாது இயன்றுள அளைவகள் $மணி.27-085
என்றவன் தன்ைனவிட்டு இைறவன் ஈசன்_என $மணி.27-086
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவ வாதிேந படுதலும்
$மணி.27-087
பரசுநின் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) எப்படித்து என்ன $மணி.27-088
இருசுட ேராடுஇய மானன்_ஐம் பூதம்_என்று $மணி.27-089
எட்டு வைகயும் உயிரும்யாக் ைகயுமாய்க் $மணி.27-090
கட்டிநிற் ேபானும் கைலஉருவி ேனானும் $மணி.27-091
பைடத்துவிைள யாடும் பண்பி ேனானும் $மணி.27-092
துைடத்துத் துயத. ேதாற்றத் ேதானும் $மணி.27-093
தன்னில் ேவறு தான்_ஒன்று இேலானும் $மணி.27-094
அன்ேனான் இைறவன் ஆகும்_என்று உைரத்தனன் $மணி.27-095

ேப_உலகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிரம வாதிஓ $மணி.27-096
ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) இட்ட முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) என்றனன். $மணி.27097
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடல்வணன் புராணம் $மணி.27-098
ஓதினன் நரணன் காப்புஎன்று உைரத்தனன். $மணி.27-099
கற்பம் ைகசந் தம்கால் எண்கண் $மணி.27-100
ெதற்ெறன் நிருத்தம் ெசவிசிக் ைகமூக்கு $மணி.27-101
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வியாகர ணமுகம் ெபற்றுச்
$மணி.27-102
சாபின் ேதான்றா ஆரண ேவதக்கு $மணி.27-103
ஆதி அந்தம் இல்ைலஅது ெநறிஎனும் $மணி.27-104
ேவதியன் உைரயின் விதியும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.27-105
ெமய்த்திறம் வழக்குஎன விளம்புகின்ற $மணி.27-106
எத்திறத் தினும்_இைச யாதுஇவ உைரஎன $மணி.27-107
ஆசீ வகநூல் அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராணைனப்
$மணி.27-108
ேபசும்நின் இைறயா நூல்ெபாருள் யாதுஎன $மணி.27-109
எல்ைலஇல் ெபாருள்களில் எங்கும்_எப் ெபாழுதும் $மணி.27-110
புல்லிக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலப்படு கின்ற
$மணி.27-111

வரம்புஇல் அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இைறநூல்
ெபாருள்கள்_ஐந்து $மணி.27-112
உரம்தரும் உயிேராடு ஒருநால் வைகஅணு $மணி.27-113
அவ்வணு உற்றும் கண்டும் உணந்திடப் $மணி.27-114
ெபய்வைக கூடிப் பிrவதும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-115
நிலம்ந. த.காற்று எனநால் வைகயின $மணி.27-116
மைலமரம் உடம்புஎனத் திரள்வதும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-117
ெவவ்ேவறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrவதும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-118
அவ்வைக அறிவது உயிெரனப் படுேம. $மணி.27-119
வற்பம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறுநிலம் தாழ்ந்து
$மணி.27-120
ெசால்படு சீதத் ெதாடுசுைவ உைடத்தாய் $மணி.27-121
இழின்_என நிலம்ேசந்து ஆழ்வது ந.த.த் $மணி.27-122
ெதறுதலும் ேமல்ேச இயல்பும் உைடத்தாம் $மணி.27-123
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) விலங்கி அைசத்தல் கடன்_இைவ $மணி.27-124
ேவற்றுஇயல்பு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விபr
தத்தால் $மணி.27-125
ஆதி இல்லாப் பரமா ணுக்கள் $மணி.27-126
த.துஉற்று யாவதும் சிைதவது
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-127

புதிதாய்ப் பிறந்துஒன்று ஒன்றில் புகுதா $மணி.27-128
முதுந. அணுநில அணுவாய்த் திrயா $மணி.27-129
ஒன்றிரண் டாகிப் பிளப்பதும்
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-130
அன்றியும் அவல்ேபால் பரப்பதும்
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-131
உலாவும் தாழும் உயவதும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-132
குலாமைல பிறவாக் கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பலவும் $மணி.27-133
பின்ைனயும் பிrந்துதம் தன்ைமய
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-134
மன்னிய வயிரமாய்ச் ெசறிந்துவற் பமும்_ஆம் $மணி.27-135
ேவயாய்த் துைளபடும் ெபாருளா முைளக்கும் $மணி.27-136
ேதயா மதிேபால் ெசழுநில வைரப்பாம் $மணி.27-137
நிைறந்த_இவ் அணுக்கள் பூதமாய் நிகழின் $மணி.27-138
குைறந்தும் ஒத்தும் கூடா வrைசயின் $மணி.27-139
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முக்கால் அைரகா லாய்_உறும் $மணி.27-140
துன்றும்மிக் கதனால் ெபயெசாலப் படுேம $மணி.27-141
இக்குணத்து அைடந்தால் அல்லது நிலனாய்ச் $மணி.27-142
சிக்ெகன் பதுவும் ந.ராய் இழிவதும் $மணி.27-143
த.யாய்ச் சுடுவதும் காற்றாய் வசலும்
.
$மணி.27-144

ஆய ெதாழிைல அைடந்திட மாட்டா $மணி.27-145
ஓ_அணுத் ெதய்வக் கண்ேணா உணகுவ $மணி.27-146
ேதரா பூதத் திரட்சியுள் ஏேனா $மணி.27-147
மாைலப் ேபாதில் ஒருமயி
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $மணி.27-148
சாலத் திரள்மயி ேதாற்றுதல் சாலும் $மணி.27-149
கரும்ம் பிறப்பும் கருந.லப் பிறப்பும் $மணி.27-150
பசும்ம் பிறப்பும் ெசம்ம் பிறப்பும் $மணி.27-151
ெபான்ன் பிறப்பும் ெவண்ண் பிறப்பும் $மணி.27-152
எனறுஇவ் வாறு பிறப்பினும் ேமவிப் $மணி.27-153
பண்புஉறு வrைசயிற் பால்பட்டுப் பிறந்ேதா $மணி.27-154
கழிெவண் பிறப்பில் கலந்துவடு
. அைணகுவ $மணி.27-155
அழியல் ேவண்டா அதுஉறற் பாலா $மணி.27-156
இதுெசம் ேபாக்கின் இயல்புஇது தப்பும் $மணி.27-157
அதுமண் டலம்_என்று அறியல் ேவண்டும் $மணி.27-158
ெபறுதலும் இழத்தலும் இைடயூறு உறுதலும் $மணி.27-159
உறும்_இடத்து எய்தலும் துக்கசுகம் உறுதலும் $மணி.27-160
ெபrதைவ ந.ங்கலும் பிறத்தலும் சாதலும் $மணி.27-161
கருவில் பட்ட ெபாழுேத
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-162
இன்பமும் துன்பமும் இைவயும்_அணு எனத்தகும் $மணி.27-163

முன்_உள ஊேழ பின்னும்_உறு விப்பது $மணி.27-164
மற்கலி நூலின் வைகஇது என்ன $மணி.27-165
ெசால்தடு மாற்றத் ெதாடச்சிைய விட்டு $மணி.27-166
நிகண்ட வாதிைய ந.உைர நின்னால் $மணி.27-167
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைலவன்யா
நூல்ெபாருள் யாைவ $மணி.27-168
அப்ெபாருள் நிகழ்வும் கட்டும் வடும்
.
$மணி.27-169
ெமய்ப்பட விளம்புஎன விளம்பல் உறுேவான் $மணி.27-170
இந்திர ெதாழப்படும் இைறவன்_எம் இைறவன் $மணி.27-171
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல்ெபாருள் தன்மாத்தி
காயமும் $மணி.27-172
அதன்மாத்தி காயமும் காலா காயமும் $மணி.27-173
த.துஇல் சீவனும் பரமா ணுக்களும் $மணி.27-174
நல்விைன யும்த. விைனயும்_அவ் விைனயால் $மணி.27-175
ெசய்வுறு பந்தமும் வடும்_இத்
.
திறத்த $மணி.27-176
ஆன்ற ெபாருள்தன் தன்ைமய தாயும் $மணி.27-177
ேதான்றுசாவு ஒன்றின் தன்ைமய தாயும் $மணி.27-178
அநித்தமும் நித்தமும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.27-179
நுனித்த குணத்துஓ கணத்தின் கண்ேண $மணி.27-180
ேதாற்றமும் நிைலயும் ேகடும் என்னும் $மணி.27-181
மாற்றுஅரு மூன்றும் ஆக்கலும் உrத்தாம் $மணி.27-182

நிம்பம் முைளத்து நிகழ்தல் அநித்தியம் $மணி.27-183
நிம்பத்து அப்ெபாருள் அன்ைம அநித்தியம் $மணி.27-184
பயற்றுத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெகடாதுகும் மாயம் $மணி.27-185
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அப்பயறு அழிதலும்
ஏதுத் $மணி.27-186
தருமாத்தி காயம் தான்_எங்கும் உளதாய்ப் $மணி.27-187
ெபாருள்கைள நடத்தும் ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நித்தியமா $மணி.27-188
அப்படித் தாகிய தன்மாத்தி காயமும் $மணி.27-189
எப்ெபாருள் கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இயற்றும் $மணி.27-190
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கணிகம் எனும்குறு நிகழ்ச்சியும் $மணி.27-191
ஏலும் கற்பத் தின்ெநடு நிகழ்ச்சியும் $மணி.27-192
ஆக்கும்_ஆ காயம் எல்லாப் ெபாருட்கும் $மணி.27-193
பூக்கும்_இடம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புrவிற்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-194
சீவன் உடம்ேபாடு ஒத்துக் கூடித் $மணி.27-195
தாஇல்சுைவ முதலிய புலன்கைள
நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.27-196
ஓ_அணு புற்கலம் புறவுரு வாகும் $மணி.27-197
சீசால் நல்விைன த.விைன அைவெசயும் $மணி.27-198
வருவழி இரண்ைடயும் மாற்றி முன்ெசய் $மணி.27-199

அருவிைனப் பயன்_அனு பவித்துஅறுத் திடுதல் $மணி.27-200
அதுவடு
. ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றனன்
அவன்பின் $மணி.27-201
இதுசாங் கியமதம் என்றுஎடுத்து உைரப்ேபான் $மணி.27-202
தைனஅறிவு அrதாய்த் தான்முக் குணமாய் $மணி.27-203
மனநிகழ்வு இன்றி மாண்புஅைம ெபாதுவாய் $மணி.27-204
எல்லாப் ெபாருளும் ேதான்றுதற்கு இடம்_எனச் $மணி.27-205
ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மூலப் பகுதிசித் தத்து
$மணி.27-206
மான்_என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்தி
ெவளிப்பட்டு $மணி.27-207
அதன்கண்_ஆ காயம் ெவளிப்பட் டதன்கண் $மணி.27-208
வாயு ெவளிப்பட்டு அதன்கண் அங்கி $மணி.27-209
யானது ெவளிப்பட்டு அதன்கண் அப்பின் $மணி.27-210
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெவளிப்பட்டு அதில்மண் ெவளிப்பட்டு $மணி.27-211
அவற்றின் கூட்டத் தின்மனம் ெவளிப்பட்டு $மணி.27-212
ஆப்புஉறு மனத்துஆங் கார விகாரமும் $மணி.27-213
ஆகா யத்தில் ெசவிஒலி விகாரமும் $மணி.27-214
வாயுவில் ெதாக்கும் ஊறுஎனும் விகாரமும் $மணி.27-215
அங்கியில் கண்ணும் ஒளியுமாம் விகாரமும் $மணி.27-216
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அப்பில்வாய் சுைவஎனும்
விகாரமும் $மணி.27-217

நிலக்கண் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) நாற்ற விகாரமும் $மணி.27-218
ெசாலப்பட்டு இவற்றின் ெதாக்கு விகாரமாய் $மணி.27-219
வாக்குப் பாணிபாத பாயுருஉபத் தம்_என $மணி.27-220
ஆக்கிய இைவெவளிப் பட்டுஇங்கு அைறந்த $மணி.27-221
பூத விகாரத் தால்மைல மரம்முதல் $மணி.27-222
ஓதிய ெவளிப்பட்டு உலகாய் நிகழ்ந்து $மணி.27-223
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழிேய இைவெசன்று அடங்கி
$மணி.27-224
அந்தம்_இல் பிரளய மாய்_இறும் அளவும் $மணி.27-225
ஒன்றாய் எங்கும் பரந்துநித் தியம்_ஆம் $மணி.27-226
அறிதற்கு எளிதாய் முக்குணம் அன்றிப் $மணி.27-227
ெபாறிஉண விக்கும் ெபாதுவும் அன்றிப் $மணி.27-228
எப்ெபாரு ளும்ேதான் றுதற்குஇடம் அன்றி $மணி.27-229
அப்ெபாருள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அறிந்திடற்கு உணவாய் $மணி.27-230
ஒன்றாய் எங்கும் பரந்துநித் தியமாய் $மணி.27-231
நின்றுஉள உணவாய் நிகழ்தரும் புருடன் $மணி.27-232
புலம்_ஆ ெபாருள்கள் இருபத் ைதந்துஉள $மணி.27-233
நிலந. த.வளி ஆகா யம்ேம $மணி.27-234
ெமய்வாய் கண்மூக் குச்ெசவி தாேம $மணி.27-235
உறுசுைவ ஒளிஊறு ஓைசநாற் றம்ேம $மணி.27-236
வாக்குப் பாணி பாதபாயு ருபத்தம் $மணி.27-237

ஆக்கும் மேனாபுத்தி ஆங்கார சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) $மணி.27-238
உயி_எனும் ஆன்மா ஒன்ெறாடும் ஆம்_எனச் $மணி.27-239
ெசயி_அறச் ெசப்பிய திறமும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.27-240
ைவேச டிகநின் வழக்குஉைர என்னப் $மணி.27-241
ெபாய்த. ெபாருளும் குணமும் கருமமும் $மணி.27-242
சாமா னியமும் விேசடமும் கூட்டமும் $மணி.27-243
ஆம்_ஆறு கூறும் அதில்ெபாருள் என்பது $மணி.27-244
குணமும் ெதாழிலும் உைடத்தாய் எத்ெதாைகப் $மணி.27-245
ெபாருளுக்கும் ஏதுவாம் அப்ெபாருள் ஒன்பான் $மணி.27-246
ஞாலம்ந. த.வளி ஆகா யம்திைச $மணி.27-247
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆன்மா மனம்_இவற் றுள்நிலம் $மணி.27-248
ஒலிஊறு நிறம்சுைவ நாற்றெமாடு ஐந்தும் $மணி.27-249
பயில்குணம் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்கும் $மணி.27-250
சுைவமுதல் ஒேராகுணம் அைவகுைறவு உைடய $மணி.27-251
ஓைச ஊறு நிறம்நாற் றம்சுைவ $மணி.27-252
மாசுஇல் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சிறுைம வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$மணி.27-253
ெமன்ைம சீைம ெநாய்ம்ைம வடிவம் $மணி.27-254
என்னும் ந.ைம பக்கம்முதல் அேனகம் $மணி.27-255
கண்ணிய ெபாருளின் குணங்கள் ஆகும். $மணி.27-256

ெபாருளும் குணமும் கருமம் இயற்றற்கு $மணி.27-257
உrய உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) தரும்முதல் ேபாதுத்தான் $மணி.27-258
ேபாதலும் நிற்றலும் ெபாதுக்குணம் ஆதலின் $மணி.27-259
சாதலும் நிகழ்தலும் அப்ெபாருள் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $மணி.27-260
ஒன்றுஅணு கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) குணமும் குணியும்_என்று $மணி.27-261
ஒன்றிய வாதியும் உைரத்தனன் உடேன $மணி.27-262
பூத வாதிையப் புகல்ந. என்னத் $மணி.27-263
தாதகிப் பூவும் கட்டியும் இட்டு $மணி.27-264
மற்றும் கூட்ட மதுக்களி பிறந்துஆங்கு $மணி.27-265
உற்றிடும் பூதத்து உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேதான்றிடும் $மணி.27-266
அவ்வுணவு அவ்வப் பூதத்து அழிவுகளின் $மணி.27-267
ெவவ்ேவறு பிrயும் பைறஓ ைசயில்ெகடும் $மணி.27-268
உயிெராடும் கூட்டிய உணவுைடப் பூதமும் $மணி.27-269
உயி_இல் லாத உணவுஇல் பூதமும் $மணி.27-270
அவ்வப் பூத வழிஅைவ பிறக்கும் $மணி.27-271
ெமய்வைக இதுேவ ேவறுஉைர விகற்பமும் $மணி.27-272
உண்ைமப் ெபாருளும் உேலாகாயதன் உணேவ $மணி.27-273
கண்கூடு அல்லது கருத்தளவு அழியும் $மணி.27-274
இம்ைமயும் இம்ைமப் பயனும்_இப் பிறப்ேப $மணி.27-275
ெபாய்ம்ைம மறுைமஉண் டாய்விைன
துய்த்தல்_ெதா.ெப.(துய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.27-276

என்றலும் எல்லா மாக்கமும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.27-277
நன்றுஅல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நான்மாறு
உைரக்கிேலன் $மணி.27-278
பிறந்தமுற் பிறப்ைப எய்தப் ெபறுதலின் $மணி.27-279
அறிந்ேதா உண்ேடாஎன்றுநக் கிடுதலும் $மணி.27-280
ெதய்வ மயக்கினும் கனாஉறு திறத்தினும் $மணி.27-281
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உறுேவா மனம்ேவ றாம்வைக $மணி.27-282
ஐய அன்றி இல்ைலெயன் றலும்நின் $மணி.27-283
தந்ைததா யைரஅனு மானத் தால்_அலது $மணி.27-284
இந்த ஞாலத்து எவ்வைக அறிவாய் $மணி.27-285
ெமய்_உணவு இன்றிெமய்ப் ெபாருள்_உணவு அrய $மணி.27-286
ஐயம் அல்லதுஇது ெசால்லப் ெபறாய்_என $மணி.27-287
உள்வrக் ேகாலேமாடு உன்னிய ெபாருள்_உைரத்து $மணி.27-288
ஐவைகச் சமயமும்
அறிந்தனள்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட.ஒரு.)
ஆங்குஎன். $மணி.27-289
ஆங்குத் தாயேராடு அறவணத்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-001
வாங்குவில் தைன வானவன் வஞ்சியின் $மணி.28-002
ேவற்று மன்னரும் உழிைஞெவம் பைடயும் $மணி.28-003
ேபால்புறம் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறக்குடி
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-004

சுருங்ைகத் தூம்பின் மைனவள ேதாைகய $மணி.28-005
கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) கழ. இய கலைவ ந.ரும் $மணி.28-006
எந்திர வாவியில் இைளஞரும் மகளிரும் $மணி.28-007
தந்தமில் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்துகழி ந.ரும்
$மணி.28-008
புவிகா வலன்தன் புண்ணிய நல்நாள் $மணி.28-009
சிவிறியும் ெகாம்பும் சிதறுவிைர ந.ரும் $மணி.28-010
ேமைல மாதவ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) விளக்கும் $மணி.28-011
சீல உபாசக ெசங்ைகநறு ந.ரும் $மணி.28-012
அறம்ெசய் மாக்கள் அகில்முதல் புைகத்து $மணி.28-013
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்தல் தசும்புவா ந.ரும்
$மணி.28-014
உறுப்புமுரண் உறுமல் கந்த_உத் தியினால் $மணி.28-015
ெசறித்துஅைரப் ேபாதம் ெசழுமைன ந.ரும் $மணி.28-016
என்றுஇந் ந.ேர எங்கும் பாய்தலில் $மணி.28-017
கன்றிய கராமும் இடங்கரும் மீ ன்களும் $மணி.28-018
ஒன்றிய புலவுஒழி உடம்பின ஆகித் $மணி.28-019
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) கழுந.
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $மணி.28-020
பூமிைச பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறிவண்டு
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $மணி.28-021
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) தனுஎன இலங்குஅகழ் உடுத்து $மணி.28-022

வந்துஎறி ெபாறிகள் வைகமாண்பு உைடய $மணி.28-023
கடிமதில் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடநிைல
வைரப்பில் $மணி.28-024
பசுமிைள பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்ெதாழில்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-025
ெவள்ளிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) உள்கிழிந் தன்ன $மணி.28-026
ெநடுநிைல ேதாறும் நிலாச்சுைத
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-027
ெகாடிநிைல வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) குறுகினள் புக்கு $மணி.28-028
கைடகாப்பு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவ லாள
$மணி.28-029
மிைடெகாண்டு இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வியன்மலி மறுகும் $மணி.28-030
பல்மீ ன் விைலஞ ெவள்_உப்புப் பகருந $மணி.28-031
கள்ெநாைட யாட்டிய காழிய கூவிய $மணி.28-032
ைமந்நிண விைலஞ பாசவ வாசவ $மணி.28-033
என்னுந மறுகும் இருங்ேகா ேவட்களும் $மணி.28-034
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) ெசய்ஞ்ஞரும் கஞ்ச காரரும் $மணி.28-035
ைபம்ெபான் ெசய்ஞ்ஞரும் ெபான்ெசய் ெகால்லரும் $மணி.28-036
மரங்ெகால் தச்சரும் மண்ணட்
. டாளரும் $மணி.28-037
வரம்தர எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓவிய மாக்களும்
$மணி.28-038
ேதாலின் துன்னரும் துன்ன விைனஞரும் $மணி.28-039

மாைலக் காரரும் காலக் கணிதரும் $மணி.28-040
நலம்தரும் பண்ணும் திறனும் வாய்ப்ப $மணி.28-041
நிலம்கலம் கண்டம் நிகழக் காட்டும் $மணி.28-042
பாண_ெப.(பாண_ெப.) என்றுஇவ பல்வைக மறுகும் $மணி.28-043
விலங்குஅரம் ெபாரூஉம் ெவள்வைள ேபாழ்நேராடு $மணி.28-044
இலங்குமணி விைனஞ_ெப.(விைனஞ_ெப.) இrஇய மறுகும் $மணி.28-045
ேவத்தியல் ெபாதுவியல் என்றுஇவ் விரண்டின் $மணி.28-046
கூத்தியல் அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத்திய மறுகும்
$மணி.28-047
பால்ேவ றாக எண்வைகப் பட்ட $மணி.28-048
கூலம் குைவஇய கூல மறுகும் $மணி.28-049
மாகத சூதேவ தாளிக மறுகும் $மணி.28-050
ேபாகம் புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாதுவெபாலி மறுகும் $மணி.28-051
கண்நுைழ கல்லா நுண்நூல் ைகவிைன $மணி.28-052
வண்ண அறுைவய வளம்திகழ் மறுகும் $மணி.28-053
ெபான்_உைர காண்ேபா நல்மைன மறுகும் $மணி.28-054
பல்மணி பகேவா மன்னிய மறுகும் $மணி.28-055
மைறேயா அருந்ெதாழில் குைறயா மறுகும் $மணி.28-056
அைரசியன் மறுகும் அைமச்சியன் மறுகும் $மணி.28-057
எைனப்ெபருந் ெதாழில்ெசய் ஏேனா மறுகும் $மணி.28-058

மன்றமும் ெபாதியிலும் சந்தியும் சதுக்கமும் $மணி.28-059
புதுக்ேகாள் யாைனயும் ெபான்தாப் புரவியும் $மணி.28-060
கதிக்குஉற வடிப்ேபா கவின்ெபறு வதியும்
.
$மணி.28-061
ேசண்_ஓங்கு அருவி தாழ்ந்தெசய் குன்றமும் $மணி.28-062
ேவணவா மிகுக்கும் விைரமரக் காவும் $மணி.28-063
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தங்கள் விசும்புஇடம்
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-064
நண்ணுதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்ந. இடங்களும்
$மணி.28-065
சாைலயும் கூடமும் தமனியப் ெபாதியிலும் $மணி.28-066
ேகாலம் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக
இடங்களும் $மணி.28-067
கண்டுமகிழ்வு உற்றுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவடேமாடு $மணி.28-068
அந்தர சாrகள் அமந்துஇனிது
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-069
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) விகாரம் எனஎழில்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-070
நைவஅறு நாதன் நல்_அறம் பகேவா $மணி.28-071
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பள்ளிபுக்கு
இைறவைள நல்லாள் $மணி.28-072
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) தாைத மாதவம் புrந்ேதான் $மணி.28-073
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிந்துதன் பாத்திர தானமும் $மணி.28-074

தானப் பயத்தால் சாவக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $மணி.28-075
ஊனம்_ஒன்று இன்றி உலகுஆள் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
$மணி.28-076
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெகாணந்துஅத் த.வகப் பீடிைக $மணி.28-077
ஒல்காது காட்டப் பிறப்பிைன உணந்ததும் $மணி.28-078
உணந்ேதான் முன்ன உயெதய்வம்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-079
மனம்கவல் ெகடுத்ததும் மாநக கடல்ெகாள $மணி.28-080
அறவண ரடிகளும் தாயரும் ஆங்குவிட்டு $மணி.28-081
இறவாது இப்பதிப் புகுந்தது ேகட்டதும் $மணி.28-082
சாவக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தன்நாடு எய்தத் $மணி.28-083
த.வகம் விட்டுஇத் திருநக புகுந்ததும் $மணி.28-084
புக்கபின் அந்தப் ெபாய்_உரு வுடேன $மணி.28-085
தக்க சமயிகள் தம்திறம் ேகட்டதும் $மணி.28-086
அவ்வவ சமயத்து அறிெபாருள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.28-087
ெசவ்விது அன்ைமயிற் சிந்ைதைவ யாததும் $மணி.28-088
நாதன் நல்_அறம் ேகட்டைல
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-089
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணமும் $மணி.28-090
ெசால்லினள் ஆதலின் தூேயாய் நின்ைனஎன் $மணி.28-091
நல்விைனப் பயன்ெகால் நான்கண் டதுஎனத் $மணி.28-092

ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ேகள்நின் தாைதயும் தாயும் $மணி.28-093
ெசய்தத. விைனயில் ெசழுநக ேகடுஉறத் $மணி.28-094
துன்புஉற விளிந்தைம ேகட்டுச் சுகதன் $மணி.28-095
அன்புெகாள் அறத்திற்கு அருகேனன் ஆதலின் $மணி.28-096
மைனத்திற வாழ்க்ைகைய மாயம்_என்று
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-097
திைனத்தைன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) யாக்ைகயும் $மணி.28-098
நிைலயா என்ேற நிைலெபற உணந்ேத $மணி.28-099
மைலயா அறத்தின் மாதவம் புrந்ேதன் $மணி.28-100
புrந்த யான்_இப் பூங்ெகாடிப் ெபயப்படூஉம் $மணி.28-101
திருந்திய நல்நகச் ேசந்தது ேகளாய் $மணி.28-102
குடக்ேகாச் ேசரலன் குட்டுவ ெபருந்தைக $மணி.28-103
விடச்சிைல ெபாறித்த ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன்நாள் $மணி.28-104
துப்புஅடு ெசவ்வாய்த் துடிஇைட யாெராடும் $மணி.28-105
இப்ெபாழில் புகுந்துஆங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலயுள் $மணி.28-106
இலங்கா த.வத்துச் சமன்_ஒளி என்னும் $மணி.28-107
சிலம்பிைன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலம்ெகாண்டு
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-108
தரும சாரண தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குணத்ேதா
$மணி.28-109

கருமுகில் படலத்துக் ககனத்து இயங்குேவா $மணி.28-110
அைரசற்கு ஏது அவ்வழி நிகழ்தலின் $மணி.28-111
புைரேயா தாமும்_இப் பூம்ெபாழில்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-112
கல்தலத்து இருந்துழிக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-113
முன்தவம் உைடைமயின் முனிகைள ஏத்திப் $மணி.28-114
பங்கயச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) விளக்கிப் பான்ைமயின் $மணி.28-115
அங்குஅவக்கு அறுசுைவ நால்வைக அமிழ்தம் $மணி.28-116
பாத்திரத்து_ெப.(பாத்திரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அளித்துப் பலபல சிறப்ெபாடு
$மணி.28-117
ேவத்தைவ யாெராடும் ஏத்தினன் இைறஞ்சலில் $மணி.28-118
பிறப்பில் துன்பமும் பிறவா இன்பமும் $மணி.28-119
அறத்தைக முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) அருளிய
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $மணி.28-120
இன்ப ஆ_அமுது இைறவன் ெசவிமுதல் $மணி.28-121
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ந.ங்கச் ெசாrயும் அந்நாள் $மணி.28-122
நின்ெபருந் தாைதக்கு ஒன்பது வழிமுைற $மணி.28-123
முன்ேனான் ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
தனக்கு $மணி.28-124
ந.ங்காக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) பாங்கன் ஆதலின் $மணி.28-125
தங்கா நல்_அறம் தானும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.28-126

முன்ேனா முைறைமயின் பைடத்தைத அன்றித் $மணி.28-127
தன்னான் இயன்ற தனம்பல ேகாடி $மணி.28-128
எழுநாள் எல்ைலயுள் இரவலக்கு ஈத்துத் $மணி.28-129
ெதாழுதவம் புrந்ேதான் சுகதற்கு
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-130
ஈேனாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இடெகட இயன்றது $மணி.28-132
கண்டுெதாழுது ஏத்தும் காதலின் வந்துஇத் $மணி.28-133
தண்டாக் காட்சித் தவத்ேதா அருளிக் $மணி.28-134
காவிrப் பட்டினம் கடல்ெகாளும் என்றஅத் $மணி.28-135
தூஉைர ேகட்டுத் துணிந்துஇவண் இருந்தது $மணி.28-136
இன்னும் ேகளாய் நல்ெநறி மாேத $மணி.28-137
த.விைன உருப்பச் ெசன்றநின் தாைதயும் $மணி.28-138
ேதவrல் ேதான்றிமுன் ெசய்தவப் பயத்தால் $மணி.28-139
ஆங்குஅத் த.விைன இன்னும் துய்த்துப் $மணி.28-140
பூங்ெகாடி முன்னவன் ேபாதியில் நல்_அறம் $மணி.28-141
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்தால் தான்தவம்
தாங்கிக் $மணி.28-142
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கபிைலயம்
பதியில் $மணி.28-143
நாதன் நல்_அறம் ேகட்டுவடு
. எய்தும்_என்று $மணி.28-144
அற்புதக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அறிந்ேதா கூறச் $மணி.28-145
ெசால்பயன் உணந்ேதன் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) யானும் $மணி.28-146

அந்நாள் ஆங்குஅவன் அறெநறி ேகட்குவன் $மணி.28-147
நின்னது தன்ைமஅந் ெநடுநிைலக் கந்தில்துன்னிய $மணி.28-148
துவதிகன் உைரயில் துணிந்தைன அன்ேறா $மணி.28-149
தவெநறி அறவணன் சாற்றக்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட.ஒரு.)
$மணி.28-150
ஆங்குஅவன் தானும்நின் அறத்திற்கு ஏதுப் $மணி.28-151
பூங்ெகாடி கச்சி மாநக ஆதலின் $மணி.28-152
மற்றுஅம் மாநக மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெபயநாள் $மணி.28-153
ெபான்ெதாடி தாயரும் அப்பதிப் படந்தன $மணி.28-154
அன்னைத அன்றியும் அணியிைழ ேகளாய் $மணி.28-155
ெபான்_எயில் காஞ்சி நாடுகவின்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-156
மன்_உயி மடிய மைழவளம் கரத்தலின் $மணி.28-157
அந்நக மாதவக்கு ஐயம் இடுேவா $மணி.28-158
இன்ைமயின் இந்நக எய்தின காணாய் $மணி.28-159
ஆ_உயி மருந்ேத அந்நாட்டு அகவயின் $மணி.28-160
கா_எனத் ேதான்றிக் காத்தல்நின் கடன்_என $மணி.28-161
அருந்தவன் அருள ஆயிைழ வணங்கித் $மணி.28-162
திருந்திய பாத்திரம்_ெப.(பாத்திரம்_ெப.) ெசங்ைகயின் ஏந்திக் $மணி.28-163
ெகாடிமதில் மூதூக் குடக்கண்நின்று
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-164

வடதிைச மருங்கின் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயங்கி $மணி.28-165
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மாநக $மணி.28-166
மண்மிைசக் கிடந்ெதன வளம்தைல
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-167
ெபான்நக வறிதாப் புல்_என்று ஆயது $மணி.28-168
கண்டுஉளம் கசிந்த ஒண்ெதாடி நங்ைக $மணி.28-169
ெபான்ெகாடி மூதூப் புrைச வலம்ெகாண்டு $மணி.28-170
நடுநக எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நண்ணினள்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-171
ெதாடுகழல் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) துைணஇளங் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.)
$மணி.28-172
ெசம்ெபான் மாச்சிைனத் திருமணிப் பாசைடப் $மணி.28-173
ைபம்பூம் ேபாதிப் பகவற்கு
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-174
ேசதியம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்ேமற்காகத்
$மணி.28-175
தாதுஅணி பூம்ெபாழில் தான்ெசன்று எய்தலும் $மணி.28-176
ைவயம் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தன்பால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-177
ைகெதாழுது இைறஞ்சிக் கஞ்சுகன் உைரப்ேபான் $மணி.28-178
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) குணவதம்
புrந்ேதாள் $மணி.28-179

நாவலம் த.வில் தான்நனி மிக்ேகாள் $மணி.28-180
அங்ைகயின் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுத
சுரபிெயாடு $மணி.28-181
தங்காது_எதி.ம.வி.எச்.(தங்கு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இப்பதித் தருமத
வனத்ேத $மணி.28-182
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினள் மாமைழ
ேபால்_என $மணி.28-183
மந்திரச் சுற்றெமாடு மன்னனும் விரும்பிக் $மணி.28-184
கந்திற் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) கட்டுைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.28185
வாய்_ஆ கின்றன வந்தித்து ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.28-186
ஆய்வைள நல்லாள் தன்னுைழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-187
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ேகாடிேயா ெசய்தவம் பிைழத்ேதா $மணி.28-188
ெகாங்குஅவிழ் குழலா கற்புக் குைறபட்ேடா $மணி.28-189
நலத்தைக நல்லாய் நல்நாடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.28-190
அலத்தல் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆகியது
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $மணி.28-191
மயங்குேவன் முன்ன_ஓ மாெதய்வம்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-192
உயங்காது ஒழிநின் உயதவத் தால்_ஓ $மணி.28-193
காrைக ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவள்ெபருங் கடிைஞயின் $மணி.28-194

ஆ_உயி மருந்தால் அகல்நிலம் உய்யும் $மணி.28-195
ஆங்குஅவள் அருளால் அமரேகான் ஏவலில் $மணி.28-196
தாங்கா மாrயும் தான்நனி
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-197
அந்நாள் இந்த அகநக புகுந்த $மணி.28-198
பின்நாள் நிகழும் ேப_அறம் பலவால் $மணி.28-199
காவறம் கூrனும் ந.வறம் கூராது $மணி.28-200
பாரக விதியில் பண்ைடேயா
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.28-201
ேகாமுகி என்னும் ெகாழுந. இலஞ்சிெயாடு $மணி.28-202
மாமணி பல்லவம் வந்தது ஈங்குஎனப் $மணி.28-203
ெபாய்ைகயும் ெபாழிலும் புைனமின்_என்று அைறந்ததுஅத் $மணி.28-204
ெதய்வதம் ேபாயபின் ெசய்துயாம் அைமத்தது $மணி.28-205
இவ்விடம் என்ேற அவ்விடம் காட்ட அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $மணி.28-206
த.வகம் ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காஅகம்
ெபாருந்திக் $மணி.28-207
கண்டுஉளம் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrைக நல்லாள்
$மணி.28-208
பண்ைடஎம் பிறப்பிைனப் பான்ைமயில் காட்டிய $மணி.28-209
அங்குஅப் பீடிைக இதுஎன அறேவான் $மணி.28-210
பங்கயப் பீடிைக பான்ைமயின் வகுத்துத் $மணி.28-211
த.வ திலைகயும் திருமணி ேமகலா $மணி.28-212

மாெபருந் ெதய்வமும் வந்தித்து ஏத்துதற்கு $மணி.28-213
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாயிலுள் அத்தகப்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-214
விழவும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இயற்ற
$மணி.28-215
ெதாழுதைக மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெதாழுதனள்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-216
பங்கயப் பீடிைக பசிப்பிணி மருந்துஎனும் $மணி.28-217
அங்ைகயின் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுத சுரபிைய
$மணி.28-218
ைவத்துநின்று எல்லா உயிரும் வருெகனப் $மணி.28-219
ைபத்தரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாைவதன் கிளவியின் $மணி.28-220
ெமாய்த்த மூவறு பாைட மாக்களில் $மணி.28-221
காணா ேகளா_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.ஒரு.) கால்முடம்
ஆேனா $மணி.28-222
ேபணா மாக்கள் ேபசா பிணித்ேதா $மணி.28-223
படிவ ேநான்பிய பசிேநாய்
உற்ேறா_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $மணி.28-224
மடிநல் கூந்த மாக்கள் யாவரும் $மணி.28-225
பல்நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விலங்கின் ெதாகுதியும் $மணி.28-226
மன்_உயி அடங்கலும் வந்துஒருங்கு ஈண்டி $மணி.28-227
அருந்திேயாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆ_உயி மருந்தாய்ப் $மணி.28-228
ெபருந்தவ ைகெபய் பிச்ைசயின் பயனும் $மணி.28-229

ந.ரும் நிலமும் காலமும் கருவியும் $மணி.28-230
சீெபற வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வித்தின்
விைளவும் $மணி.28-231
ெபருகியது என்னப் ெபருவளம் சுரப்ப $மணி.28-232
வசித்ெதாழில் உதவி வளம்தந் ததுஎனப் $மணி.28-233
பசிப்பிணி த.த்த பாைவைய ஏத்திச் $மணி.28-234
ெசல்லுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) தாய_ெப.(தாய_ெப.) தம்முடன் $மணி.28-235
அல்லைவ கடிந்த அறவண வடிகளும் $மணி.28-236
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மூதூ மன்_உயி முதல்வி $மணி.28-237
நல்_அறச் சாைல நண்ணின ேசறலும் $மணி.28-238
ெசன்றுஅவ தம்ைமத் திருவடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-239
நன்றுஎன விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_அடி
கழுவி $மணி.28-240
ஆசனத்து ஏற்றி அறுசுைவ நால்வைகப் $மணி.28-241
ேபானகம் ஏந்திப் ெபாழுதினில் ெகாண்டபின் $மணி.28-242
பாசிைலத் திைரயலும் பளிதமும்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.28-243
வாய்வ தாகஎன் மனப்பாட்டு அறம்_என $மணி.28-244
மாையவிட்டு இைறஞ்சினள் மணிேம கைலஎன். $மணி.28-245
இைறஞ்சிய இளங்ெகாடி தன்ைன
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.29-001

அறம்திகழ் நாவின் அறவணன் உைரப்ேபான் $மணி.29-002
ெவன்ேவல் கிள்ளிக்கு நாகநாடு ஆள்ேவான் $மணி.29-003
தன்மகள் பீலி வைளதான் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.29-004
புனிற்றுஇளங் குழவிையத் த.வகம் ெபாருந்தித $மணி.29-005
தனிக்கலக் கம்பளச் ெசட்டிைகத் தரலும் $மணி.29-006
வணங்கிக் ெகாண்டுஅவன் வங்கம் ஏற்றிக் $மணி.29-007
ெகாணந்திடும் அந்நாள் கூ_இருள் யாமத்து_ெப.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$மணி.29-008
அைடகைரக்கு அணித்தா அம்பி ெகடுதலும $மணி.29-009
கரக்கலம்_ெப.(மரக்கலம்_ெப.) ெகடுத்ேதான் ைமந்தைனக் காணாது $மணி.29-010
அைரசற்கு உணத்தலும் அவன்_அய வுற்று $மணி.29-011
விைரவனன் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விழாக்ேகாள்
மறப்பத் $மணி.29-012
தன்விழாத் தவிதலின் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $மணி.29-013
நின்_உயித் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெநடுங்குலத்து உதித்த $மணி.29-014
மன்_உயி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) மகர ேவைலயுள் $மணி.29-015
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வங்கம் முங்கிக்
ேகடுறப் $மணி.29-016
ெபான்னின் ஊசி பசுங்கம் பளத்துத் $மணி.29-017
துன்னியது என்னத் ெதாடுகடல் உழந்துழி $மணி.29-018

எழுநாள் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இடுக்கண்வந்து எய்தா $மணி.29-019
வழுவாச் சீலம் வாய்ைமயில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-020
பான்ைமயில் தனாது பாண்டு கம்பளம் $மணி.29-021
தான்நடுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.29-022
ஆதி முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ேபாதி மூலத்து $மணி.29-023
நாதன் ஆேவான் நளிந.ப் பரப்பின் $மணி.29-024
எவ்வம்_உற் றான்தனது எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) த._எனப் $மணி.29-025
பவ்வத்து எடுத்துப் பாரமிைத முற்றவும் $மணி.29-026
அறஅரசு ஆளவும் அறவாழி உருட்டவும் $மணி.29-027
பிறவிேதாறு உதவும் ெபற்றியள் என்ேற $மணி.29-028
சாரண அறிந்ேதா காரணம் கூற $மணி.29-029
அந்த உதவிக்கு ஆங்குஅவள் ெபயைரத் $மணி.29-030
தந்ைதஇட் டனன்நிைனத் ைதயல்நின் துறவியும் $மணி.29-031
அன்ேற கனவின் நனவுஎன அைறந்த $மணி.29-032
ெமன்பூ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மணிேமகலா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
$மணி.29-033
என்பவட்கு ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவன்_இடு
சாபத்து $மணி.29-034
நககடல் ெகாள்ளநின் தாயரும் யானும் $மணி.29-035

பகரும்நின் ெபாருட்டால் இப்பதிப் படந்தனம் $மணி.29-036
என்றலும் அறவணன் தாள்_இைண இைறஞ்சிப் $மணி.29-037
ெபான்திகழ் புத்த பீடிைக
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-038
த.வ திலைகயும் இத்திறம் ெசப்பினள் $மணி.29-039
ஆதலின் அன்ன அணிநக மருங்ேக $மணி.29-040
ேவற்றுஉருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவவ்ேவறு உைரக்கும் $மணி.29-041
நூல்துைறச் சமய நுண்ெபாருள் ேகட்ேட $மணி.29-042
அவ்வுரு என்ன ஐவைகச் சமயமும் $மணி.29-043
ெசவ்விது அன்ைமயின் சிந்ைதயின் ைவத்திேலன் $மணி.29-044
அடிகள் ெமய்ப்ெபாருள் அருளுக என்ன $மணி.29-045
ெநாடிகுெவன் நங்காய் நுண்ணிதின் ேகள்ந. $மணி.29-046
ஆதி சிேனந்திரன் அளைவ இரண்ேட $மணி.29-047
ஏதம்_இல் பிரத்தியம் கருத்துஅளவு என்னச் $மணி.29-048
சுட்டுண ைவப்பிரத் தியக்கம் எனச்ெசாலி $மணி.29-049
விட்டன நாம சாதிகுணக் கிrையகள் $மணி.29-050
மற்றைவ அனுமா னத்தும்_அைட யும்_எனக $மணி.29-051
காrய காரண சாமா னியக்கருத்து $மணி.29-052
ஓrன் பிைழக்ைகயும் உண்டுபிைழ யாதது $மணி.29-053
கனலில் புைகேபால் காrயக் கருத்ேத $மணி.29-054

ஏைன அளைவகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கருத்தினில் $மணி.29-055
ஆன முைறைமயின் அனுமான மாம்பிற $மணி.29-056
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ஏதுத் திட்டாந்தம் உபநயம் $மணி.29-057
நிகமனம் என்ன ஐந்துஉள அவற்றில் $மணி.29-058
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இம்மைல ெநருப்புஉைடத்து என்றல் $மணி.29-059
புைகஉைடத் தாதலால் எனல்ெபாருந்து ஏது $மணி.29-060
வைகஅைம அடுக்கைள ேபால்திட் டாந்தம $மணி.29-061
உபநயம் மைலயும் புைகஉைடத்து என்றல் $மணி.29-062
நிகமனம் புைகஉைடத் ேதெநருப்பு உைடத்துஎனல் $மணி.29-063
ெநருப்புைடத் தல்லாது யாெதான்று அதுபுைகப $மணி.29-064
ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) இன்று புனல்ேபால் என்றல் $மணி.29-065
ேமய விபக்கத்து மீ ட்சி ெமாழியாய் $மணி.29-066
ைவதன் மியதிட் டாந்தம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.29-067
தூய காrய ஏதுச் சுபாவம் $மணி.29-068
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் என்றல
$மணி.29-069
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பண்ணப் படுத லால்_எனல் $மணி.29-070
பக்க தன்ம வசனம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.29-071
யாெதான்று யாெதான்று பண்ணப் படுவது $மணி.29-072
அநித்தம் கடம்ேபால் என்றல் சபக்கத் $மணி.29-073

ெதாடச்சி யாெதான்று அநித்தம்_அல் லாதது $மணி.29-074
பண்ணப் படாதது ஆகாசம் ேபால்_எனல $மணி.29-075
விபக்கத் ெதாடச்சி மீ ட்சிெமாழி என்க $மணி.29-076
அநன்னு வயத்தில் பிரமாணம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$மணி.29-077
இவ்ெவள் ளிைடக்கண் குடம்_இைல என்றல் $மணி.29-078
ெசவ்விய பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேதான்றாைம யில்_எனல் $மணி.29-079
பக்க தன்ம வசனம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.29-080
இன்ைமயின் கண்டிலம் முயல்ேகாடு என்றல $மணி.29-081
அந்ெநறிச் சபக்கம் யாெதான்று உண்டுஅது $மணி.29-082
ேதாற்றரவு அடுக்கும் ைகந்ெநல்லி ேபால்_எனல் $மணி.29-083
ஏற்ற விபக்கத்து உைரஎனல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-084
இவ்வைக ஏதுப் ெபாருள்சா திப்பன $மணி.29-085
என்ைனகா rயம்புைக சாதித்தது என்னின் $மணி.29-086
புைகஉள இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெநருப்புஉண்டு என்னும் $மணி.29087
அன்னுவயத் தாலும் ெநருப்புஇலா இடத்துப் $மணி.29-088
புைகயில்ைல என்னும் ெவதிேரகத் தாலும் $மணி.29-089
புைகஇ ெநருப்ைபச் சாதித்தது என்னின் $மணி.29-090
ேநrய புைகயில் நிகழ்ந்துஉண் டான $மணி.29-091

ஊத்தச் சாமம் ெகௗடிலச் சாமம் $மணி.29-092
வாய்த்த ெநருப்பின்வரு காrயம் ஆதலின் $மணி.29-093
ேமல்ேநாக் கிக்கறுத்து இருப்பபைகத்து இருப்ப $மணி.29-094
தாேம ெநருப்ைபச் சாதிக்க ேவண்டும் $மணி.29-095
அன்னு வயம்சா திக்கின் முன்னும் $மணி.29-096
கழுைத ையயும் கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ையயும் $மணி.29-097
தம்மில் ஒருகா லத்துஓ இடத்ேத $மணி.29-098
அன்னு வயம்கண் டான்பிற் காலத்துக் $மணி.29-099
கழுைதையக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்ேத
கணிைகைய $மணி.29-100
அனுமிக்க ேவண்டும் அதுகூ டாெநருப்பு $மணி.29-101
இலாஇடத் துப்புைக இைலஎன ேந_அத் $மணி.29-102
திருத்தகு ெவதிேரகம் சாதிக்கும் என்னின $மணி.29-103
நாய்வால் இல்லாக் கழுைதயின் பிடrன் $மணி.29-104
நrவாலும் இைலயாகக் காணப் பட்ட $மணி.29-105
அதைனேய ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறிதுஓ
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.29-106
நrவாலி னால்நாய் வாைலஅனு மித்தல $மணி.29-107
அrதாம் அதனால் அதுவும்_ஆ காது. $மணி.29-108
ஒட்டிய உபநயம் நிகமனம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $மணி.29-109
திட்டாந் தத்தி ேலெசன்று அடங்கும் $மணி.29-110

பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ஏதுத் திட்டாந் தங்கள் $மணி.29-111
ஒக்க நல்லவும் த.யவும் உளஅதில $மணி.29-112
ெவளிப்பட் டுள்ள தன்மி யிைனயும் $மணி.29-113
ெவளிப்பட் டுளசாத் தியதன் மத்திறம் $மணி.29-114
பிறிதின் ேவறாம் ேவறுபாட் டிைனயும் $மணி.29-115
தன்கண் சாத்திய நயம்தருதல் உைடயது $மணி.29-116
நன்குஎன் பக்கம்_என நாட்டுக அதுதான் $மணி.29-117
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) என்று ஒன்ைறப்
$மணி.29-118
பற்றி நாட்டப் படுவது அதில்தன்மி $மணி.29-119
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) சாத்திய தன்ம மாவது $மணி.29-120
நித்தா நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) நிகழும்நல் ஏது $மணி.29-121
மூன்றாய்த் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பக்கத்து $மணி.29-122
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் சபக்கத்துஉண்
டாதலும் $மணி.29-123
விபக்கத்து இன்றிேய விடுதலும் சபக்கம் $மணி.29-124
சாதிக் கின்ெபாருள் தன்னால் பக்கத்து $மணி.29-125
ஓதிய ெபாதுவைக ஒன்றி இருத்தல $மணி.29-126
சத்த அநித்தம் சாத்தியம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
$மணி.29-127

ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அநித்தம் கடாதி ேபால்_எனல
$மணி.29-128
விபக்கம் விளம்பில் யாெதான்று யாெதான்று $மணி.29-129
அநித்தம்_அல் லாதது பண்ணப் படாதது $மணி.29-130
ஆஅ காசம் ேபால்_என்று ஆகும். $மணி.29-131
பண்ணப் படுதலும் ெசயலிைடத் ேதான்றலும் $மணி.29-132
நண்ணிய பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) சபக்கத் திலுமாய் $மணி.29-133
விபக்கத்து இன்றி அநித்தத் தினுக்கு $மணி.29-134
மிகத்தரும் ஏதுவாய் விளங்கிற்று என்க. $மணி.29-135
ஏதம்_இல் திட்டாந் தம்_இரு வைகய $மணி.29-136
சாதன் மியம்ைவ தன்மி யம்_எனச் $மணி.29-137
சாதன் மியம்_எனப் படுவது தாேன $மணி.29-138
அநித்தம் கடாதி அன்னுவயத்து என்ைக $மணி.29-139
ைவதன் மியதிட் டாந்தம் சாத்தியம் $மணி.29-140
எய்தா இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ஏதுவும்
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $மணி.29-141
இத்திறம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சாதனத்து ஒத்தன $மணி.29-142
த.ய பக்கமும் த.ய ஏதுவும் $மணி.29-143
த.ய எடுத்துக் காட்டும் ஆவன $மணி.29-144
பக்கப் ேபாலியும் ஏதுப் ேபாலியும $மணி.29-145
திட்டாந்தப் ேபாலியும் ஆஅம் இவற்றுள் $மணி.29-146

பக்கப் ேபாலி ஒன்பது வைகப்படும் $மணி.29-147
பிரத்தி யக்க விருத்தம் அனுமான $மணி.29-148
விருத்தம் சுவசன விருத்தம் உேலாக $மணி.29-149
விருத்தம் ஆகம விருத்தம் அப்பிர $மணி.29-150
சித்த விேசடணம் அப்பிர சித்த $மணி.29-151
விேசடியம் அப்பிர சித்த உபயம் $மணி.29-152
அப்பிர சித்த சம்பந் தம்_என $மணி.29-153
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவற்றுள் பிரத்தியக்க
விருத்தம் $மணி.29-154
கண்ணிய காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) மாறுெகாளல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-155
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) ெசவிக்குப் புலன்_அன்று என்றல $மணி.29-156
மற்றுஅனு மான விருத்தம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$மணி.29-157
கருத்தள ைவையமா றாகக் கூறல் $மணி.29-158
அநித்தியக் கடத்ைத நித்தியம் என்றல் $மணி.29-159
சுவசன விருத்தம்தன் ெசால்மாறி இயம்பல் $மணி.29-160
என்தாய் மலடி என்ேற இயம்பல் $மணி.29-161
உலக விருத்தம் உலகின்மாறு ஆம்_உைர $மணி.29-162
இலகுமதி சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) அல்ல என்றல் $மணி.29-163
ஆகம விருத்தம்தன் நூல்மாறு அைறதல் $மணி.29-164
அநித்த வாதியாய் உள்ளைவ ேசடிகன $மணி.29-165

அநித்தி யத்ைதநித் தியம்_என நுவறல $மணி.29-166
அப்பிர சித்த விேசடணம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29167
தத்தம் எதிrக்குச் சாத்தியம் ெதrயாைம $மணி.29-168
ெபௗத்தன் மாறாய் நின்றசாங் கியைனக் $மணி.29-169
குறித்துச் சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) விநாசி என்றால் $மணி.29-170
அவன்_அவி நாச வாதி ஆதலின் $மணி.29-171
சாத்திய விநாசம்_அப் பிரசித்தம் ஆகும். $மணி.29-172
அப்பிர சித்த விேசடியம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29173
எதிrக்குத் தன்மி பிரசித்தம் இன்றி $மணி.29-174
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சாங்கியன் மாறாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-175
ெபௗத்தைனக் குறித்துஆன் மாச்ைச தனியவான் $மணி.29-176
என்றால் அவன்_அ நான்ம வாதி $மணி.29-177
ஆதலில் தன்மி அப்பிர சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) $மணி.29-178
அப்பிர சித்த உபயம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-179
மாறுஆ ேனாற்குத் தன்மி சாத்தியம் $மணி.29-180
ஏறாது அப்பிர சித்தமாய்
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-181
பகைவ ேசடிகன் ெபௗத்தைனக் குறித்துச் $மணி.29-182
சுகம்முத லியெதாைகப் ெபாருட்குக் காரணம் $மணி.29-183

ஆன்மா என்றால் சுகமும்_ஆன் மாவும் $மணி.29-184
தாம்_இைச யாைமயில் அப்பிரசித் ேதாபயம் $மணி.29-185
அப்பிர சித்த சம்பந்தம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-186
எதிrக்கு இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்சா
தித்தல $மணி.29-187
மாறாம் ெபௗத்தற்குச் சத்த அநித்தம் $மணி.29-188
கூறில் அவன்ன் ெகாள்ைகஅஃது ஆகலில் $மணி.29-189
ேவறுசா திக்க ேவண்டா தாகும். $மணி.29-190
ஏதுப் ேபாலி ஓதின்மூன்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-191
அசித்தம்_ெப.(அசித்தம்_ெப.) அைநகாந் திகம்விருத் தம்_என $மணி.29-192
உபயா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அன்னியதரா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) $மணி.29-193
சித்தா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஆசிரயா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) $மணி.29-194
எனநான்கு அசித்தம்_ெப.(அசித்தம்_ெப.) உபயா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) $மணி.29195
சாதன ஏது இருவக்கும் இன்றிச் $மணி.29-196
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் கண்புலத்து என்றல $மணி.29-197
அன்னியதரா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாறாய் நின்றாற்கு $மணி.29-198
உன்னிய ஏது அன்றாய் ஒழிதல $மணி.29-199
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) ெசயல்_உறல் அநித்தம் என்னின $மணி.29-200
சித்த ெவளிப்பாடு அல்லது ெசயல்_உறல $மணி.29-201

உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாங்கியனுக்கு
அசித்தம்_ெப.(அசித்தம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.29-202
சித்தா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$மணி.29-203
ஏதுச் சங்கய மாய்ச்சா தித்தல $மணி.29-204
ஆவி பனிஎன ஐயுறா நின்ேற $மணி.29-205
தூய புைகெநருப்பு உண்டுஎனத் துணிதல் $மணி.29-206
ஆசிரயா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாறா னவனுக்கு $மணி.29-207
ஏற்ற தன்மி இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) காட்டுதல் $மணி.29-208
ஆகாசம் சத்த குணத்தால் ெபாருளாம் என்னின் $மணி.29-209
ஆகா சம்ெபாருள் அல்லஎன் பாற்குத் $மணி.29-210
தன்மி அசித்தம்_ெப.(அசித்தம்_ெப.) அைநகாந் திகமும் $மணி.29-211
சாதா ரணம்_அசா தாரணம் சபக்ைகக $மணி.29-212
ேதச விருத்தி விபக்க வியாபி $மணி.29-213
விபக்ைகக ேதச விருத்தி சபக்க $மணி.29-214
வியாபி உபையக ேதச விருத்தி $மணி.29-215
விருத்த வியபி சாrஎன்று ஆறு $மணி.29-216
சாதாரணம் சபக்க விபக்கத் துக்கும் $மணி.29-217
ஏதுப் ெபாதுவாய் இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) $மணி.29-218
அநித்தம் அறியப் படுதலின் என்றால் $மணி.29-219

அறியப் படுதல்நித் தாநித்தம் இரண்டுக்கும் $மணி.29-220
ெசறியும் கடம்ேபால் அநித்தத்து அறிேவா $மணி.29-221
ஆகா சம்ேபால நித்தத்து அறிேவா $மணி.29-222
என்னல் அசாதா ரணமா வதுதான் $மணி.29-223
உன்னிய பக்கத்து உண்டாம் ஏதுச் $மணி.29-224
சபக்க விபக்கம் தம்மில்_இன் றாதல் $மணி.29-225
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ேகட்கப் படுதலின் $மணி.29-226
என்னில் ேகட்கப் படல்_எனும் ஏதுப் $மணி.29-227
பக்கத் துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாயி அல்லது $மணி.29228
சபக்க விபக்கத்து மீ ட்சித்து ஆதலின் $மணி.29-229
சங்கயம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அேநகாந் திகமாம்
$மணி.29-230
சபக்ைகக ேதச விருத்தி விபக்க $மணி.29-231
வியாபி யாவது ஏதுச் சபக்கத்து $மணி.29-232
ஓrடத்து எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விபக்கத்து எங்கும்
$மணி.29-233
உண்டாதல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) ெசயலிைடத் $மணி.29-234
ேதான்றா தாகும் அநித்தம் ஆகலின் $மணி.29-235
என்றால் அநித்தம் என்ற ஏதுச் $மணி.29-236
ெசயலிைடத் ேதான்றா ைமக்குச் சபக்கம் $மணி.29-237

மின்னினும் ஆகா சத்தினும் மின்னின் $மணி.29-238
நிகழ்ந்துஆ காசத்தில் காணாது ஆகலின் $மணி.29-239
அநித்தம் கடாதியின் ஒத்தலில் கடம்ேபால் $மணி.29-240
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசயலில் ேதான்றுேமா
மின்ேபால் $மணி.29-241
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசயலில் ேதான்றா
ேதாஎனல் $மணி.29-242
விபக்ைகக ேதச விருத்தி சபக்க $மணி.29-243
வியாபி யாவது ஏது விபக்கத்து $மணி.29-244
ஓrடத்து உற்றுச் சபக்கத்துஒத்து இயறல் $மணி.29-245
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) ெசயலிைடத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அநித்தம்_ஆ
தலின்_எனின் $மணி.29-246
அநித்த ஏதுச் ெசயலிைடத் ேதான்றற்கு $மணி.29-247
விபக்க ஆகா யத்தினும் மின்னினும் $மணி.29-248
மின்னின் நிகழ்ந்துஆ காசத்துக் காணாது $மணி.29-249
சபக்கக் கடாதிகள் தம்மில் $மணி.29-250
எங்குமாய் ஏகாந்தம் அல்ல மின்ேபால் $மணி.29-251
அநித்தமாய்ச் ெசயலிைடத் ேதான்றாேதா கடம்ேபால் $மணி.29-252
அநித்தமாய்ச் ெசயலிைடத் ேதான்று ேமாஎனல் $மணி.29-253
உபையக ேதச விருத்தி ஏதுச் $மணி.29-254

சபக்கத் தினும்விபக் கத்தினும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.29-255
ஓேத சத்து வத்தித்தல் சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) $மணி.29-256
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தம் ஆதலின் என்னின் $மணி.29-257
அமூத்த ஏது நித்தத் தினுக்குச் $மணி.29-258
சபக்கஆ காச பரமா ணுக்களின் $மணி.29-259
ஆகா சத்து நிகழ்ந்து மூத்தமாம் $மணி.29-260
பரமா ணுவின்நிக ழாைம யானும் $மணி.29-261
விபக்க மான கடசுகா திகளில் $மணி.29-262
சுகத்து நிகழ்ந்து கடத்துஒழிந் தைமயினும் $மணி.29-263
ஏகேத சத்து நிகழ்வதுஏ காந்தம்_அன்று $மணி.29-264
அமூத்தம் ஆகாசம் ேபால நித்தேமா $மணி.29-265
அமூத்த சுகம்ேபால் அநித்த ேமாஎனல் $மணி.29-266
விருத்த வியபிசாr திருந்தா ஏதுவாய் $மணி.29-267
விருத்த ஏதுவிற் கும்_இடம் ெகாடுத்தல் $மணி.29-268
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் ெசயல்_இைடத் ேதான்றலின் $மணி.29-269
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதனினச் ெசயலிைடத்
ேதான்றற்குச் $மணி.29-270
சபக்கமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கடாதி நிற்கச் $மணி.29-271
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ேகட்கப் படுதலில் $மணி.29-272
சத்தத் துவம்ேபால் எனச்சாற் றிடுதல் $மணி.29-273

இரண்டினும் சங்கயமாய் ஏகாந்தம் அல்ல $மணி.29-274
விருத்தம் தன்ைனத் திருத்தக விளம்பில் $மணி.29-275
தன்மச் ெசாரூப விபrத சாதனம் $மணி.29-276
தன்ம விேசட விபrத சாதனம் $மணி.29-277
தன்மிச் ெசாரூப விபrத சாதனம் $மணி.29-278
தன்மி விேசட விபrத சாதனம் $மணி.29-279
என்ன நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) வைகயது ஆகும்_அத் $மணி.29-280
தன்மச் ெசாரூப விபrத சாதனம் $மணி.29-281
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏதுவில் சாத்திய தன்மத்து
$மணி.29-282
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெகடுதல் சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.)
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $மணி.29-283
பண்ணப் படுதலின் என்றால் பண்ணப் $மணி.29-284
படுவது அநித்தமா தலில்பண்ணப் பட்ட $மணி.29-285
ஏதுச் சாத்திய தன்மநித் தத்ைதவிட்டு $மணி.29-286
அநித்தம் சாதித்த லான்விப rதம் $மணி.29-287
தன்ம விேசட விபrத சாதனம் $மணி.29-288
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏதுச் சாத்திய தன்மம்
$மணி.29-289
தன்னிைட விேசடம் ெகடச்சா தித்தல் $மணி.29-290
கண்முதல் ஓக்கும் இந்திr யங்கள் $மணி.29-291
எண்ணில் பராத்தம் ெதாக்குநிற் றலினால் $மணி.29-292

சயனா சனங்கள் ேபால என்றால் $மணி.29-293
ெதாக்கு நிற்றலின் என்கின்ற ஏதுச் $மணி.29-294
சயனா சனத்தின் பராத்தம்ேபால் கண்முதல் $மணி.29-295
இந்தியங் கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பராத்தத்தில் சாதித்துச் $மணி.29-296
சயனா சனவா ைனப்ேபால் ஆகிக் $மணி.29-297
கண்முதல் இந்தியத் துக்கும் பரனாய்ச் $மணி.29-298
சாதிக் கிறநிர அவயவமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $மணி.29-299
ஆன்மா ைவச்சா வயவ மாகச் $மணி.29-300
சாதித் துச்சாத் தியதன் மத்தின் $மணி.29-301
விேசடம் ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) லின்விப rதம்
$மணி.29-302
தன்மிச் ெசாரூப விபrத சாதனம் $மணி.29-303
தன்மி உைடய ெசாருபமாத் திரத்திைன $மணி.29-304
ஏதுத் தாேன விபrதப் படுத்தல் $மணி.29-305
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) திரவியம் கன்மம் அன்று $மணி.29-306
குணமும் அன்றுஎத் திரவியம் ஆம்_எக் $மணி.29-307
குணகன் மத்துஉண் ைமயின்ேவ றாதலால் $மணி.29-308
சாமா னியவிேச டம்ேபால் என்றால் $மணி.29-309
ெபாருளும் குணமும் கருமமும் ஒன்றாய் $மணி.29-310
நின்றவற் றின்_இைட உண்ைமேவ றாதலால் என்று $மணி.29-311

காட்டப் பட்ட ஏது மூன்றினுைட $மணி.29-312
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ேவறு படுத்தும் ெபாதுவாம் $மணி.29-313
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) சாத்தியத்து இல்லா ைமயினும் $மணி.29-314
திட்டாந் தத்தில் சாமானியம் விேசடம் $மணி.29-315
ேபாக்கிப் பிறிதுஒன்று இல்லாைம யானும் $மணி.29-316
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று பகந்ததன் மியிைன $மணி.29-317
அபாவம் ஆக்குத லான்விப rதம் $மணி.29-318
தன்மி விேசட விபrத சாதனம் $மணி.29-319
தன்மி விேசட அபாவம் சாதித்தல் $மணி.29-320
முன்னம் காட்டப் பட்ட ஏதுேவ $மணி.29-321
பாவமா கின்றது கருத்தா வுைடய $மணி.29-322
கிrையயும் குணமும்_ஆம் அதைன விபrதம் $மணி.29-323
ஆக்கியது ஆதலால் தன்மி விேசடம் $மணி.29-324
ெகடுத்தது த.ய எடுத்துக்காட்டு ஆவன $மணி.29-325
தாேம திட்டாந்த ஆபா சங்கள் $மணி.29-326
திட்டாந் தம்_இரு வைகப்படும் என்றுமுன் $மணி.29-327
கூறப் பட்டன இங்கண் அவற்றுள் $மணி.29-328
சாதன் மியதிட் டாந்தஆ பாசம் $மணி.29-329
ஓதில் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) வைகஉள தாகும் $மணி.29-330
சாதன தன்ம விகலமும் சாத்திய $மணி.29-331
தன்ம விகலமும் உபய தன்ம $மணி.29-332

விகலமும் அநன்னு வயவிப rதான் $மணி.29-333
னுவயம் என்ன ைவதன் மியதிட் $மணி.29-334
டாந்த ஆபா சமும்_ஐ வைகய $மணி.29-335
சாத்தி யாவி யாவி ருத்தி $மணி.29-336
சாத னாவி யாவி ருத்தி $மணி.29-337
உபயாவி யாவி ருத்திஅவ் ெவதிேரகம் $மணி.29-338
விபrத ெவதிேரகம் என்ன இவற்றுள் $மணி.29-339
சாதன தன்ம விகலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-340
திட்டாந் தத்தில் சாதனம் குைறவது $மணி.29-341
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தம் ஆதலான் $மணி.29342
யாெதான்று யாெதான்று அமூத்தம்_அது நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $மணி.29-343
ஆதலால் காண்புற்றது பரமாணு வில்_எனில் $மணி.29-344
திட்டாந்த தப்பர மாணு $மணி.29-345
நித்தத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அமூத்தம் ஆதலால் $மணி.29-346
சாத்திய தன்ம நித்தத்துவம் நிரம்பிச் $மணி.29-347
சாதன தன்மஅமூத் தத்துவம் குைறயும் $மணி.29-348
சாத்திய தன்மம் விகலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29349
காட்டப் பட்ட திட்டாந் தத்தில் $மணி.29-350
சாத்திய தன்மம் குைறவு படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29351

சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தம் ஆதலால் $மணி.29352
யாெதான்று யாெதான்று அமூத்தம்_அது நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $மணி.29-353
புத்தி ேபாஒல் என்றால் $மணி.29-354
திட்டாந்த மாகக் காட்டப் பட்ட $மணி.29-355
புத்தி அமூத்தம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ேற
$மணி.29-356
அநித்தம் ஆதலால் சாதன அமூத்தத்துவம் $மணி.29-357
நிரம்பிச் சாத்தியம் நித்தத்துவம் குைறயும் $மணி.29-358
உபய தன்ம விகலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-359
காட்டப் பட்ட திட்டாந் தத்திேல $மணி.29-360
சாத்திய சாதனம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) குைறதல் $மணி.29-361
அன்றியும் அதுதான் சன்னும் அசன்னும் $மணி.29-362
என்றுஇரு வைகயாம் இவற்றுள்சன் னாஉள $மணி.29-363
உபய தன்ம விகலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-364
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருள்கள் சாத்திய சாதனம் $மணி.29-365
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) குைறயக் காட்டுதல் $மணி.29-366
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தம் ஆதலான் $மணி.29367
யாெதான்று யாெதான்று அமூத்தம்_அது நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $மணி.29-368
கடம்ேபால் எனில்திட் டாந்த மாகக் $மணி.29-369

காட்டப் பட்டகடம் தான்_உண் டாகிச் $மணி.29-370
சாத்திய மாயுள நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) துவமும் $மணி.29-371
சாதன மாயுள அமூத்தத்து வமும்குைறயும் $மணி.29-372
அசன்னா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) உபயதன்ம விகலம் $மணி.29-373
இல்லாப் ெபாருள்கண் சாத்திய சாதனம் $மணி.29-374
என்னும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) குைறயக் காட்டுதல் $மணி.29-375
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் மூத்தம் ஆதலான் $மணி.29-376
யாெதான்று யாெதான்று மூத்தம்_அது அநித்தம் $மணி.29-377
ஆகாசம் ேபால்_எனும் திட்டாந் தத்துச் $மணி.29-378
சாத்திய தன்மமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அநித்தமும் $மணி.29-379
சாதன தன்மமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மூத்தமும் $மணி.29-380
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆகாசம் அசத்துஎன் பானுக்கு $மணி.29381
அதன்கண் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
குைறயும் $மணி.29-382
உண்டுஎன் பானுக்கு ஆகாசம் நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $மணி.29-383
அமூத்தம் ஆதலால் அவனுக்கும் குைறயும் $மணி.29-384
அநன்னுவயம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) சாதன சாத்தியம்
$மணி.29-385
தம்மின் கூட்ட மாத்திரம் ெசால்லாேத $மணி.29-386
இரண்ட னுைடய உண்ைமையக் காட்டுதல் $மணி.29-387
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் கிருத்தம் ஆதலின் $மணி.29-388

யாெதான்று யாெதான்று கிருத்தம்_அது அநித்தம்_எனும் $மணி.29-389
அன்னுவயம் ெசால்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
குடத்தின் கண்ேண $மணி.29-390
கிருத்த அநித்தம் காணப் பட்ட $மணி.29-391
என்றால் அன்னுவயம் ெதrயா தாகும் $மணி.29-392
விபrதான் னுவயம் வியாபகத் துைடய $மணி.29-393
அன்னுவயத் தாேல வியாப்பியம் விதித்தல் $மணி.29-394
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் கிருத்தத் தால்_எனின் $மணி.29-395
யாெதான்று யாெதான்று கிருத்தம் அநித்தம்_என $மணி.29-396
வியாபகத் தால்வியா பகத்ைதக் கருதாது $மணி.29-397
யாெதான்று யாெதான்று அநித்தம்_அது கிருத்தம்_என $மணி.29-398
வியாபகத் தால்வியாப் பியத்ைதக்
கருதுதல்_ெதா.ெப.(கருது_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-399
அப்படிக் கருதின் வியாபகம் வியாப்பியத்ைத $மணி.29-400
இன்றியும் நிகழ்த லின்விப rதமாம். $மணி.29-401
ைவதன்மிய திட்டாந் தத்துச் $மணி.29-402
சாத்தி யாவியா விருத்தி யாவது $மணி.29-403
சாதன தன்மம் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.29-404
சாத்திய தன்மம் மீ ளாது ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29405
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தத்து என்றால் $மணி.29406

யாெதான்று யாெதான்று நித்தமும் அன்றுஅது $மணி.29-407
அமூத்தமும் அன்று பரமாணுப் ேபால்_எனின் $மணி.29-408
அப்படித் திட்டாந்த மாகக் காட்டப் பட்ட $மணி.29-409
பரமாணு நித்தமாய் மூத்தம் ஆதலின் $மணி.29-410
சாதன அமூத்தம் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.29411
சாத்திய நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) மீ ளாது
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-412
சாதனாவியா விருத்தி யாவது $மணி.29-413
சாத்திய தன்மம் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.29-414
சாதன தன்மம் மீ ளாது ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-415
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தத்து என்றால் $மணி.29416
யாெதான்று யாெதான்று நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அன்று
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $மணி.29-417
அமூத்தமும் அன்று கன்மம்ேபால் என்றால் $மணி.29-418
ைவதன் மியதிட் டாந்த மாகக் $மணி.29-419
காட்டப் பட்ட கன்மம் $மணி.29-420
அமூத்தமாய் நின்ேற அநித்தம் ஆதலின் $மணி.29-421
சாத்திய மான நித்தியம் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.29-422
சாதன மான அமூத்தம் மீ ளாது $மணி.29-423
உபயாவி யாவிருத்தி காட்டப் பட்ட $மணி.29-424

ைவதன் மியதிட் டாந்தத்தி னின்று $மணி.29-425
சாதன சாத்தியங்கள் மீ ளாைம அன்றியும் $மணி.29-426
உண்ைமயின் உபயா வியாவி ருத்தி $மணி.29-427
இன்ைமயின் உபயா வியாவி ருத்தி $மணி.29-428
என_இரு வைக உண்ைமயின் $மணி.29-429
உபயாவி யாவிருத்தி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருள்கண் $மணி.29-430
சாத்திய சாதனம் மீ ளா தபடி $மணி.29-431
ைவதன் மியதிட் டாந்தம் காட்டல் $மணி.29-432
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அமூத்தம் ஆதலின் $மணி.29-433
என்றாற்கு யாெதான்று யாெதான்று நித்தம்_அன்று $மணி.29-434
அமூத்தமும் அன்றுஆ காசம்ேபால் என்றால் $மணி.29-435
ைவதன்மிய திட்டாந்த மாகக் காட்டப்பட்ட $மணி.29-436
ஆகா சம்ெபாருள் என்பாற்கு $மணி.29-437
ஆகாசம் நித்தமும் அமூத்தமும் ஆதலான் $மணி.29-438
சாத்திய நித்தமும் சாதனமா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $மணி.29-439
அமூத்தமும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) மீ ண்டில இன்ைமயின்
$மணி.29-440
உபயாவி யாவிருத்தி யாவது $மணி.29-441
சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) அநித்தம் மூத்தம் ஆதலான் $மணி.29-442
என்ற_இடத்து யாெதான்று யாெதான்று அநித்தம் $மணி.29-443
மூத்தமும் அன்றுஆ காசம் ேபால்_என $மணி.29-444

ைவதன் மியதிட் டாந்தம் காட்டில் $மணி.29-445
ஆகா சம்ெபாருள் அல்லஎன் பானுக்கு $மணி.29-446
ஆகாசந் தாேன உண்ைமயின் ைமயினால் $மணி.29-447
சாத்திய அநித்தமும் சாதன மூத்தமும் $மணி.29-448
மீ ட்சியும் மீ ளா ைமயும்_இைல யாகும் $மணி.29-449
அவ்ெவதி ேரகம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) சாத்தியம்
$மணி.29-450
இல்லா விடத்துச் சாதனம் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $மணி.29-451
ெசால்லாேத விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.)
$மணி.29-452
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) பண்ணப் படாைமயால் என்றால் $மணி.29-453
யாெதான்று யாெதான்று நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) அன்று $மணி.29-454
பண்ணப் படுவது அல்லா ததுவும் $மணி.29-455
அன்றுஎனும் இவ்ெவதி ேரகம் ெதrயச் $மணி.29-456
ெசால்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) குடத்தின்
கண்ேண பண்ணப் $மணி.29-457
படுதலும் அநித்தமும் கண்ேடம் ஆதலான் $மணி.29-458
என்னின் ெவதிேர கம்ெதr யாது $மணி.29-459
விபrத ெவதிேரகம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-460
பிrைவத் தைலதடு மாறாச்
ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.29-461

சத்தம்_ெப.(சத்தம்_ெப.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) மூத்தம் ஆதலின் $மணி.29-462
என்றால் என்று நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $மணி.29-463
யாேதா இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) நித்தமும் இல்ைலஅவ் $மணி.29-464
விடத்து மூத்தமும் இல்ைல எனாேத $மணி.29-465
யாேதா இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) மூத்தமும் இல்ைலஅவ் $மணி.29466
விடத்து நித்தமும் இல்ைல என்றால் $மணி.29-467
ெவதிேரகம் மாறு ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனக்ெகாள்க $மணி.29-468
நாட்டிய இப்படித் த.யசா தனத்தால் $மணி.29-469
காட்டும் அனுமான ஆபா சத்தின் $மணி.29-470
ெமய்யும் ெபாய்யும் இத்திற விதியால் $மணி.29-471
ஐயம் இன்றி அறிந்துெகாள் ஆய்ந்துஎன். $மணி.29-472
தானம் தாங்கிச் சீலந் தைலநின்று $மணி.30-001
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பில் புகுந்தைத
உணந்ேதாள் $மணி.30-002
புத்த தன்ம சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) என்னும் $மணி.30-003
முத்திற மணிைய மும்ைமயின் வணங்கிச் $மணி.30-004
சரணா கதியாய்ச் சரண்ெசன்று அைடந்தபின் $மணி.30-005
முரணாத் திருவற மூத்திைய ெமாழிேவான் $மணி.30-006
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) வறிதாய் உயிநிைற காலத்து $மணி.30-007

முடிதயங்கு அமர முைறமுைற இரப்பத $மணி.30-008
துடித ேலாகம் ஒழியத் ேதான்றிப் $மணி.30-009
ேபாதி மூலம் ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.30-010
மாரைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
.
ரன்_ெப.)
.
ஆகிக் $மணி.30-011
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) மூன்றும் முற்ற
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.30-012
வாமன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஏமக் கட்டுைர $மணி.30-013
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து எண்ணில்புத்
தகளும $மணி.30-014
சிறந்துஅருள் கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருவாய்
ெமாழிந்தது $மணி.30-015
ஈரறு ெபாருளின் ஈந்தெநறி உைடத்தாய்ச் $மணி.30-016
சாபின் ேதான்றித் தத்தமில் மீ ட்டும் $மணி.30-017
இலக்குஅணத் ெதாடதலின் $மணி.30-018
மண்டில வைகயாய் அறியக் காட்டி $மணி.30-019
எதிமுைற ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ ட்சியும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.30-020
ஈங்குஇது இல்லா வழிஇல் லாகி $மணி.30-021
ஈங்குஇது உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வழிஉண் டாகலில் $மணி.30-022
தக்க தக்க சாபில் ேதாற்றம்_எனச் $மணி.30-023

ெசாற்றகப் பட்டும் இலக்கணத் ெதாடபால் $மணி.30-024
கருதப் பட்டும் கண்டம்நான்கு உைடத்தாய் $மணி.30-025
மருவிய சந்தி வைகமூன்று உைடத்தாய்த் $மணி.30-026
ேதாற்றம் பாக்கின் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) வைகயாய்த் $மணி.30-027
ேதாற்றற்கு ஏற்ற காலம்மூன்று உைடத்தாய்க் $மணி.30-028
குற்றமும் விைனயும் பயனும்
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.30-029
நிைலயில வறிய துன்பம்_என ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$மணி.30-030
உைலயா வட்டிற்கு
.
உறுதி யாகி $மணி.30-031
நால்வைக வாய்ைமக்குச் சாபிடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $மணி.30-032
ஐந்துவைகக் கந்தத்து அைமதி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-033
ெமய்வைக ஆறு வழக்குமுகம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-034
நயங்கள் நான்கால் பயன்கள் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-035
இயன்றநால் வைகயால் வினாவிைட உைடத்தாய் $மணி.30-036
நின்மதி இன்றி உழ்பாடு இன்றிப் $மணி.30-037
பின்ேபாக் கல்லது ெபான்றக் ெகடாதாய்ப் $மணி.30-038
பண்ணுந இன்றிப் பண்ணப் படாதாய் $மணி.30-039
யானும் இன்றி என்னதும் இன்றிப் $மணி.30-040

ேபானதும் இன்றி வந்ததும் இன்றி $மணி.30-041
முடித்தலும் இன்றி முடிவும் இன்றி $மணி.30-042
விைனயும் பயனும் பிறப்பும் வடும்
.
$மணி.30-043
இைனயன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாேன
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-044
ேபைதைம ெசய்ைக உணேவ அருவுரு $மணி.30-045
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற நுகேவ ேவட்ைக $மணி.30-046
பற்ேற பவேம ேதாற்றம் விைனப்பயன் $மணி.30-047
இற்றுஎன வகுத்த இயல்புஈ ராறும் $மணி.30-048
பிறந்ேதா அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெபரும்ேபறு அறிகுவ
$மணி.30-049
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆழ்நரகு அறிகுவ $மணி.30-050
ேபைதைம என்பது யாதுஎன வினவின் $மணி.30-051
ஓதிய இவற்ைற உணராது மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-052
இயற்படு ெபாருளால் கண்டது மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-053
முயல்ேகாடு உண்டுஎனக் ேகட்டது ெதளிதல் $மணி.30-054
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றினும் உயிராம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$மணி.30-055
அலகில பல்_உயி அறுவைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-056

மக்களும் ேதவரும் பிரமரும் நரகரும் $மணி.30-057
ெதாக்க விலங்கும் ேபயும் என்ேற $மணி.30-058
நல்விைன த.விைன என்றுஇரு வைகயால் $மணி.30-059
ெசால்லப் பட்ட கருவில் சாதலும் $மணி.30-060
கருவில் பட்ட ெபாழுதினுள் ேதாற்றி $மணி.30-061
விைனப்பயன் விைளயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) உயிகட்கு $மணி.30-062
மனப்ேப இன்பமும் கவைலயும் காட்டும் $மணி.30-063
த.விைன என்பது யாதுஎன வினவின் $மணி.30-064
ஆய்ெதாடி நல்லாய் ஆங்குஅது ேகளாய் $மணி.30-065
ெகாைலேய களேவ காமத் த.விைழ $மணி.30-066
உைலயா உடம்பில் ேதான்றுவ மூன்றும் $மணி.30-067
ெபாய்ேய குறைள கடுஞ்ெசால் பயனில் $மணி.30-068
ெசால்_எனச் ெசால்லிற் ேதான்றுவ நான்கும் $மணி.30-069
ெவஃகல் ெவகுளல் ெபால்லாக் காட்சிஎன்று $மணி.30-070
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தன்னின் உருப்பன மூன்றும்_எனப் $மணி.30-071
பத்து வைகயால் பயன்ெதr புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $மணி.30-072
இத்திறம் படரா படகுவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $மணி.30-073
விலங்கும் ேபயும் நரகரும் ஆகிக் $மணி.30-074
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ளக் கவைலயில்
ேதான்றுவ $மணி.30-075
நல்விைன என்பது யாதுஎன வினவின் $மணி.30-076

ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தின் ெதாகுதியின்
ந.ங்கிச் $மணி.30-077
சீலம் தாங்கித் தானம் தைலநின்று $மணி.30-078
ேமல்_என வகுத்த ஒருமூன்று திறத்துத் $மணி.30-079
ேதவரும் மக்களும் பிரமரும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$மணி.30-080
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
விைனப்பயன் உண்குவ $மணி.30-081
உணவுஎனப் படுவது உறங்குேவா உணவின் $மணி.30-082
புrவுஇன்று ஆகிப் புலன்ெகாளா ததுேவ $மணி.30-083
அருவுரு என்பதுஅவ் வுணவு சாந்த $மணி.30-084
உயிரும் உடம்பும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$மணி.30-085
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஆறும் ஆயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-086
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உறுவிக்க உறும்_இடன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-087
ஊறுஎன உைரப்பது உள்ளமும் வாயிலும் $மணி.30-088
ேவறு புலன்கைள ேமவுதல் என்ப $மணி.30-089
நுகேவ உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) புலன்கைள நுகதல் $மணி.30-090
ேவட்ைக விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுகச்சிஆ
ராைம $மணி.30-091
பற்றுஎனப் படுவது பைசஇய அறிேவ $மணி.30-092
பவம்_எனப் படுவது கரும ஈட்டம் $மணி.30-093

தருமுைற இதுஎனத் தாம்தாம் சாதல் $மணி.30-094
பிறப்புஎனப் படுவதுஅக் கருமப் ெபற்றியின் $மணி.30-095
உறப்புண உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) சாெபாடு கதிகளில் $மணி.30-096
காரண காrய உருக்களில் ேதான்றல் $மணி.30-097
பிணிஎனப் படுவது சாபில் பிறிதாய் $மணி.30-098
இயற்ைகயின் திrந்துஉடம்பு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) புrதல் $மணி.30-099
மூப்புஎன ெமாழிவது அந்தத்து அளவும் $மணி.30-100
தாக்குநிைல யாைமயின் தாம்தளந் திடுதல் $மணி.30-101
சாக்காடு என்பது அருவுருத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $மணி.30-102
யாக்ைக வழ்கதி
.
எனமைறந் திடுதல் $மணி.30-103
ேபைதைம சாவாச் ெசய்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-104
ெசய்ைக சாவா உணச்சி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-105
உணச்சி சாவா அருவுரு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-106
அருவுருச் சாவா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-107
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) சாவா ஊறுஆ கும்ேம $மணி.30-108
ஊறு சாந்து நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-109
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) சாந்து ேவட்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-110

ேவட்ைக சாந்து பற்றுஆ கும்ேம $மணி.30-111
பற்றில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருமத்
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $மணி.30-112
கருமத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) காரண மாக $மணி.30-113
வருேம ஏைன வழிமுைறத் ேதாற்றம் $மணி.30-114
ேதாற்றம் சாபின் மூப்புப்பிணி சாக்காடு $மணி.30-115
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அரற்றுக் கவைலைக யாறுஎனத் $மணி.30-116
தவல்_இல் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தைலவரும் என்ப $மணி.30-117
ஊழின்மண் டிலமாச் சூழும்_இந் நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) $மணி.30-118
ேபைதைம மீ ளச் ெசய்ைக மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.30-119
ெசய்ைக மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணச்சி
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-120
உணச்சி மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருவுரு மீ ளும $மணி.30121
அருவுரு மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-122
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊறு
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-123
ஊறு மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-124
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவட்ைக
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-125

ேவட்ைக மீ ளப் பற்று மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$மணி.30-126
பற்று மீ ளக் கருமத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $மணி.30-127
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருமத்
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) மீ ளத் $மணி.30-128
ேதாற்றம் மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் மீ ளப்
$மணி.30-129
பிறப்பு மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிறப்புப்
பிணிமூப்புச் $மணி.30-130
சாக்காடு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அரற்றுக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
$மணி.30-131
ைகயாறு என்றுஇக் கைடயில் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $மணி.30-132
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மீ ளும்_இவ் வைகயான் மீ ட்சி $மணி.30-133
ஆதிக் கண்டம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$மணி.30-134
ேபைதைம ெசய்ைக என்றுஇைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$மணி.30-135
காரண வைகய ஆத லாேன $மணி.30-136
இரண்டாம் கண்டம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$மணி.30-137
உணச்சி அருவுரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற $மணி.30-138
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) என்று ேநாக்கப் படுவன $மணி.30-139
முன்னவற்று இயல்பால் துன்னிய ஆதலின் $மணி.30-140

மூன்றாம் கண்டம் ேவட்ைக பற்றுக் $மணி.30-141
கரும ஈட்டம் எனக்கட் டுைரப்பைவ $மணி.30-142
மற்றுஅப் ெபற்றி நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) ஒழுக்கினுள் $மணி.30-143
குற்றமும் விைனயும் ஆக லாேன $மணி.30-144
நான்காம் கண்டம் பிறப்ேப பிணிேய $மணி.30-145
மூப்ேப சாவுஎன ெமாழிந்திடும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $மணி.30-146
என_இைவ பிறப்பில் உழக்குபயன் ஆதலின் $மணி.30-147
பிறப்பின் முதல்_உணவு ஆதிச் சந்தி $மணி.30-148
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) ஒழுக்ெகாடு விைழவின் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
$மணி.30-149
புகச்சிஇன்று அறிவது இரண்டாம் சந்தி $மணி.30-150
கன்மக் கூட்டத் ெதாடுவரு பிறப்பிைட $மணி.30-151
முன்னிச் ெசல்வது மூன்றாம் சந்தி $மணி.30-152
மூன்றுவைகப் பிறப்பு ெமாழியுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-153
ஆன்றபிற மாக்கத்து ஆய உணேவ $மணி.30-154
ேதான்றல் வடுஎனத்
.
துணிந்து ேதான்றியும் $மணி.30-155
உணவுள் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருவாய்த்
ேதான்றியும் $மணி.30-156
உணவும் உருவும் உடங்கத் ேதான்றிப் $மணி.30-157
புணதரு மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ெதய்வம்விலங்கு ஆைகயும் $மணி.30-158
கால மூன்றும் கருதுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-159

இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
என்னல் ேவண்டும் $மணி.30-160
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபைதைம ெசய்ைகயால்
அவற்ைற $மணி.30-161
நிகழ்ந்த காலம்_என ேநரப் படுேம $மணி.30-162
உணேவ அருவுரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற $மணி.30-163
நுகேவ ேவட்ைக பற்ேற பவேம $மணி.30-164
ேதாற்றம் என்றுஇைவ ெசால்லுங் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-165
எதிகா லம்_என இைசக்கப் படுேம $மணி.30-166
பிறப்ேப பிணிேய மூப்ேப சாேவ $மணி.30-167
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அரற்றுக் கவைலைக யாறுகள் $மணி.30-168
குலவிய குற்றம்_எனக் கூறப் படுேம $மணி.30-169
அவாேவ பற்ேற ேபைதைம என்றுஇைவ $மணி.30-170
புைனயும்_அைட பவமும் விைனெசயல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-171
உணச்சி அருவுரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற $மணி.30-172
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) பிறப்பு மூப்புப்பிணி சாவுஇைவ $மணி.30-173
நிகழ்ச்சிப்பயன் ஆங்ேக ேநருங் காைலக் $மணி.30-174
குற்றமும் விைனயும் பயனும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $மணி.30-175
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றப் ெபற்றிகள்
நிைலயா $மணி.30-176
எப்ெபாரு ளுக்கும் ஆன்மா இைலஎன $மணி.30-177

இப்படி உணரும் இைவவட்
. டியல்பாம். $மணி.30-178
உணேவ அருவுரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஊேற $மணி.30-179
நுகேவ பிறப்ேப பிணிமூப்புச் சாேவ $மணி.30-180
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அரற்றுக் கவைலைக யாறுஎன $மணி.30-181
நுவலப் படுவன ேநாயா கும்ேம $மணி.30-182
அந்ேநாய் தனக்குப் $மணி.30-183
ேபைதைம ெசய்ைக அவாேவ பற்றுக் $மணி.30-184
கரும ஈட்டம்_இைவ காரணம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-185
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ேதாற்றம் பற்ேற காரணம் $மணி.30-186
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) வேட
.
பற்றுஇலி காரணம் $மணி.30-187
ஒன்றிய உைரேய வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) நான்காவது $மணி.30-188
உருவு நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) குறிப்ேப பாவைன $மணி.30-189
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அறிவுஇைவ ஐங்கந்தம் ஆவன $மணி.30-190
அறுவைக வழக்கு மறுஇன்று கிளப்பின் $மணி.30-191
ெதாைகேய ெதாடச்சி தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) மிகுத்துைர $மணி.30-192
இையந்துைர என்ற நான்கினும்
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-193
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) வழக்கும் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) வழக்கும்
$மணி.30-194
உள்ளது சாந்த உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) வழக்கும் $மணி.30-195
இல்லது சாந்த இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) வழக்கும் $மணி.30-196

உள்ளது சாந்த இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) வழக்கும் $மணி.30-197
இல்லது சாந்த உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) வழக்கும்_என $மணி.30-198
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாைகத்திறம்
உடம்புந. நாடு $மணி.30-199
ெதாடச்சி வித்து முைளதாள் என்றுஇந் $மணி.30-200
நிகழ்ச்சியில் அவற்ைற ெநல்_என வழங்குதல் $மணி.30-201
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) மிகுத்துஉைர ஈறுைடத்து என்றும் $மணி.30-202
ேதான்றிற்று என்றும் மூத்தது என்றும் $மணி.30-203
மூன்றின் ஒன்றின் இயல்புமிகுத்து
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.30-204
இையந்துைர என்பது எழுத்துப்பல கூடச் $மணி.30-205
ெசால்_எனத் ேதாற்றும் பலநாள் கூடிய $மணி.30-206
எல்ைலையத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்று வழங்குதல் $மணி.30-207
உள்வழக்கு உணவுஇல் வழக்கு முயல்ேகாடு $மணி.30-208
உள்ளது சாந்த உள்வழக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-209
சித்தத் துடேன ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) $மணி.30-210
உள்ளது சாந்த இல்வழக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-211
சித்தம்_உற் பவித்தது மின்ேபால் என்ைக $மணி.30-212
இல்லது சாந்த உண்ைமவழக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-213

காரணம் இன்றிக் காrயம் ேநதல்_ெதா.ெப.(ேந_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.30214
இல்லது சாந்த இல்வழக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-215
முயல்ேகாடு இன்ைமயின் ேதாற்றமும் இல்_எனல். $மணி.30-216
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) நயம்_எனத் ேதான்றப் படுவன $மணி.30-217
ஒற்றுைம ேவற்றுைம புrவின்ைம இயல்புஎன்க. $மணி.30-218
காரண காrயம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்கைள $மணி.30-219
ஒன்றா உணதல் ஒற்றுைம நயமாம் $மணி.30-220
வற்றுவ
.
ற்
. றாக ேவதைன ெகாள்வது $மணி.30-221
ேவற்றுைம நயம்_என ேவண்டல் ேவண்டும் $மணி.30-222
ெபான்றக் ெகடாஅப் ெபாருள்வழிப் ெபாருள்களுக்கு $மணி.30-223
ஒன்றிய காரணம் உதவுகா rயத்ைதத் $மணி.30-224
தருதற்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தான்_இைல என்றல் $மணி.30-225
புrவின்ைம நயம்_எனப் புகறல் ேவண்டும் $மணி.30-226
ெநல்வித் தகத்துள் ெநல்முைள ேதாற்றும்_எனல் $மணி.30-227
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல்புநயம் இவற்றில்நாம் ெகாள்பயன் $மணி.30-228
ெதாக்க ெபாருள்_அலது ஒன்றுஇல்ைல என்றும் $மணி.30-229
அப்ெபாருள் இைடப்பற்று
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும் $மணி.30230
ெசய்வா ெனாடுேகாட் பாடுஇைல என்றும் $மணி.30-231

எய்துகா ரணத்தால் காrயம் என்றும் $மணி.30-232
அதுவும் அன்றுஅது அலாததும் அன்றுஎன்றும் $மணி.30-233
விதிமுைற ெதாைகயினால் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்கும் $மணி.30-234
வினாவிைட நான்குஉள $மணி.30-235
துணிந்து ெசால்லல் கூறிட்டு ெமாழிதல் $மணி.30-236
வினாவின் விடுத்தல் வாய்வா ளாைமஎனத் $மணி.30-237
ேதான்றியது ெகடுேமா ெகடாேதா என்றால் $மணி.30-238
ேகடுஉண்டு என்றல் துணிந்துெசாலல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $மணி.30-239
ெசத்தான் பிறப்பா ேனாபிற வாேனா $மணி.30-240
என்று ெசப்பின் $மணி.30-241
பற்றுஇறந் தாேனா அன்மக ேனாஎனல் $மணி.30-242
மிகக்கூ றிட்டு ெமாழிதல்_என விளம்புவ $மணி.30-243
வினாவின் விடுத்தல் முட்ைட_ெப.(முட்ைட_ெப.) முந்திற்ேறா $மணி.30-244
பைனமுந் திற்ேறா எனக்கட் டுைரெசய் $மணி.30-245
என்றால் எம்முட்ைடக்கு எப்பைன என்றல் $மணி.30-246
வாய்வா ளாைம ஆகா யப்பூப் $மணி.30-247
பைழேதா புதிேதா என்று புகல்வான் $மணி.30-248
உைரக்கு மாற்றம் உைரயாது
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $மணி.30-249
கட்டும் வடு_ெப.(வ
.
டு_ெப.)
.
அதன்கா ரணத்தது $மணி.30-250

ஒட்டித் தருதற்கு உrேயா இல்ைல $மணி.30-251
யாம்ேமல் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $மணி.30-252
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெவகுளி மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) காரணம் $மணி.30253
அநித்தம் துக்கம் அநான்மா அசுசிஎனத் $மணி.30-254
தனித்துப் பாத்துப் பற்றுஅறுத் திடுதல் $மணி.30-255
ைமத்திr கருணா முதிைதஎன்று
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $மணி.30-256
திருந்துநல் உணவால் ெசற்றம்_அற் றிடுக $மணி.30-257
சுருதி சிந்தனா பாவனா தrசைன $மணி.30-258
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
கடிக $மணி.30-259
இந்நால் வைகயால் மனத்துஇருள் ந.ங்குஎன்று $மணி.30-260
முன்பின் மைலயா மங்கல ெமாழியின் $மணி.30-261
ஞான த.பம் நன்கனம் காட்ட $மணி.30-262
தவத்திறம் பூண்டு தருமம் ேகட்டுப் $மணி.30-263
பவத்திறம் அறுெகனப் பாைவேநாற்றனள்_என். $மணி.30-264

