ஆ எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.சி.பா.000.1
ஆrடத்துத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத்திைரயான் ஆசாரம்
$ஆசார.சி.பா.000.2
யாரும் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறன் ஆய
மற்றவற்ைற $ஆசார.சி.பா.000.3
ஆசாரக்ேகாைவ எனத் ெதாகுத்தான்-த*ராத் $ஆசார.சி.பா.000.4
திரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஆய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வண் கயத்தூப்
$ஆசார.சி.பா.000.5
ெபருவாயின் முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) என்பான் $ஆசார.சி.பா.000.6
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாைறயுைடைம இன் ெசால்ேலாடு $ஆசார.001.1
இன்னாத எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிக்கும் ெசய்யாைம
கல்விேயாடு $ஆசார.001.2
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறிவுைடைம
$ஆசார.001.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனத்தாேராடு நட்டல்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எட்டும் $ஆசார.001.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆசார வித்து
$ஆசார.001.5
பிறப்பு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $ஆசார.002.1
நிலக் கிழைம மீ க்கூற்றம் கல்வி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $ஆசார.002.2
இலக்கணத்தால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவட்டும் எய்துப-என்றும்
$ஆசார.002.3

ஒழுக்கம் பிைழயாதவ $ஆசார.002.4
தக்கைண ேவள்வி தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கல்வி இந் நான்கும் $ஆசார.003.1
முப் பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் $ஆசார.003.2
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலும் ஆகா ெகடும் $ஆசார.003.3
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) துயில்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ஆசார.004.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr )
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் $ஆசார.004.2
தந்ைதயும் தாயும் ெதவுழுது
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பேத $ஆசார.004.3
முந்ைதேயா கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைற
$ஆசார.004.4
எச்சிலா த*ண்டா-பசு பாப்பா த* ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $ஆசார.005.1
உச்சந் தைலேயாடு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்ப யாவரும்
$ஆசார.005.2
திட்பத்தால் த*ண்டாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $ஆசார.005.3
எச்சிலா ேநாக்கா-புைல திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
நாயிறு $ஆசார.006.1
அத்தக வழ்மீ
*
ேனாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்தும் ெதற்ெறன
$ஆசார.006.2
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறிவா நாளும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.006.3
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள் $ஆசார.007.1
இயக்கம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) இைணவிைழச்சு
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $ஆசார.007.2

விைழச்சு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எச்சில் இந்
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) $ஆசார.007.3
நால் வைக எச்சிலும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) கைடப்பிடித்து $ஆசார.008.1
ஓதா உைரயா வளராேர எஞ் ஞான்றும் $ஆசார.008.2
ேமைதகள் ஆகுறுவா $ஆசார.008.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அந்தி ேகால்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கண் கழ* இ ெதய்வத்ைதத்
$ஆசார.009.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறியுமாற்றால் ெதவுழுது
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அல்கு அந்தி $ஆசார.009.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதவுழுதல் பழி
$ஆசார.009.3
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வழிபாடு த*க் கனா_ெப.(கனா_ெப.) வாலாைம
$ஆசார.010.1
உண்டது கான்றல் மயி_ெப.(மயி_ெப.) கைளதல் ஊண்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $ஆசார.010.2
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) துயிேலாடு இைணவிைழச்சு கீ ழ்
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $ஆசார.010.3
ெமய் உறல் ஏைன மயல் உறல் ஈ-ஐந்தும் $ஆசார.010.4
ஐயுறாது ஆடுக_வியங்.வி.மு.(ஆடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ந* $ஆசார.010.5
உடுத்து அலால் ந* ஆடா ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உடுத்து உண்ணா
$ஆசார.011.1
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
ந*ருள் பிழியா விழுத்தக்கா $ஆசார.011.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உடுத்து என்றும் அைவ புகா என்பேத $ஆசார.011.3

முந்ைதேயா கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைற
$ஆசார.011.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ெணயால் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உறுப்பும் த*ண்டா
$ஆசார.012.1
பிற_ெப.(பிற_ெப.) உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாசுணியும் த*ண்டா ெசருப்பு $ஆசார.012.2
குைற எனினும் ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.012.3
ந*ருள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) புrந்து ேநாக்கா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
இரா_ெப.(இரா_ெப.) $ஆசார.013.1
கீ றா இரா_ெப.(இரா_ெப.) மரமும் ேசரா இட எனினும் $ஆசார.013.2
ந* ெதவுடாது எண்ெணய் உைரயா
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $ஆசார.013.3
ந* ெதவுடா ேநாக்கா புைல $ஆசார.013.4
ந*ராடும் ேபாழ்தில் ெநறிப் பட்டா எஞ் ஞான்றும் $ஆசார.014.1
ந*ந்தா உமியா திைளயா விைளயாடா $ஆசார.014.2
காய்ந்தது எனினும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒழிந்து ஆடாேர $ஆசார.014.3
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவினவ $ஆசார.014.4
ஐம் பூதம் பாப்பா பசு_ெப.(பசு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நாயிறு
$ஆசார.015.1
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வாேனல் தம் ெமய்க்கண் $ஆசார.015.2
ஐம் பூதம் அன்ேற ெகடும் $ஆசார.015.3
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) உவாத்தியான் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தம்முன் $ஆசார.016.1

நிக இல் குரவ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இவைரத் $ஆசார.016.2
ேதவைரத் ேபாலத் ெதவுழுது
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பேத $ஆசார.016.3
யாவரும் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
$ஆசார.016.4
குரவ உைர இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) $ஆசார.017.1
குைறயுைடயா த*ர_குைற.எச்.(த*_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறவா நிைற உவா
$ஆசார.017.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ேகாலும் தின்னா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) குைறயா
என்பேத $ஆசார.017.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாள துணிவு $ஆசார.017.4
ந*ராடி கால் கழுவி வாய் பூசி மண்டலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.018.1
உண்டாேர உண்டா எனப்படுவா அல்லாதா $ஆசார.018.2
உண்டாேபால் வாய் பூசிச் ெசல்வ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எடுத்துக் $ஆசார.018.3
ெகாண்டா அரக்க குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஆசார.018.4
காலின் ந* ந*ங்காைம உண்டிடுக பள்ளியும் $ஆசார.019.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) புலராைம ஏறற்க என்பேத $ஆசார.019.2
ேப அறிவாள துணிவு $ஆசார.019.3

உண்ணுங்கால் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திைச கிழக்குக்கண் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஆசார.020.1
தூங்கான் துளங்காைம நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாண்டும் $ஆசார.020.2
பிறிது யாதும் ேநாக்கான் உைரயான் ெதவுழுது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.020.3
உண்க உகா அைம நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $ஆசார.020.4
விருந்தின_ெப.(விருந்தின_ெப.) மூத்ேதா பசு_ெப.(பசு_ெப.) சிைற பிள்ைள
$ஆசார.021.1
இவக்கு ஊண் ெகாடுத்து அல்லால் உண்ணாேர-என்றும் $ஆசார.021.2
ஒழுக்கம் பிைழயாதவ $ஆசார.021.3
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசயும் வழிமுைறயான்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ஆசார.022.1
முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தா_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
இகழ்ந்தா_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ஆசார.022.2
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு $ஆசார.022.3
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணா ெவள்ளிைடயும்
உண்ணா $ஆசார.023.1
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்ணா கட்டில்ேமல் உண்ணா
$ஆசார.023.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றும் தின்னற்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.023.3
முன் துவ்வா முன் எழா மிக்கு உறா ஊணின்கண் $ஆசார.024.1

என் ெபறினும் ஆற்ற வலம் இரா தம்மின் $ஆசார.024.2
ெபrயா தம்பால் இருந்தக்கால் $ஆசார.024.3
ைகப்பன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) தித்திப்ப
$ஆசார.025.1
ெமச்சும் வைகயால் ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைட
ஆக $ஆசார.025.2
துய்க்க முைற வைகயால் ஊண் $ஆசார.025.3
முதியவைரப் பக்கத்து ைவயா விதி முைறயால் $ஆசார.026.1
உண்பவற்றுள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
கைடப்பிடித்து $ஆசார.026.2
அன்பின் திrயாைம ஆசாரம் ந*ங்காைம $ஆசார.026.3
பண்பினால் ந*க்கல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $ஆசார.026.4
இழியாைம நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உமிழ்ந்து_வி.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எச்சில் அற வாய்
$ஆசார.027.1
அடிேயாடு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) துைடத்து வடிவு உைடத்தா $ஆசார.027.2
முக் கால் குடித்துத் துைடத்து முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறுப்பு
$ஆசார.027.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைகயால்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உறுத்தி வாய்பூசல் $ஆசார.027.4
மிக்கவ கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
$ஆசார.027.5
இரு ைகயால் தண்ண * பருகா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயால் $ஆசார.028.1
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெகாடாஅ குரவக்கு
இரு ைக $ஆசார.028.2

ெசாறியா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) மடுத்து $ஆசார.028.3
அந்திப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) கிடவா நடவாேர $ஆசார.029.1
உண்ணா ெவகுளா விளக்கு இகழா முன் அந்தி $ஆசார.029.2
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி $ஆசார.029.3
கிடக்குங்கால் ைக கூப்பித் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதவுழுது $ஆசார.030.1
வடக்ெகாடு ேகாணம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவயா மீ க்ேகாள் $ஆசார.030.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகாடுத்து ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வழி $ஆசார.030.3
இரு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பாப்பா இைட ேபாகா தும்மினும் $ஆசார.031.1
மிக்கா வழுத்தின் ெதவுழுது
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஒப்பாக்கு $ஆசார.031.2
உடன் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஆசார.031.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ைபங்கூழ் ஆப்பி சுடைல வழி த*த்தம் $ஆசார.032.1
ேதவகுலம் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆன் நிைல ெவண்பலி என்று $ஆசார.032.2
ஈ-ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்ேவாடு இரு புலனும் $ஆசார.032.3
ேசாரா-உணவு உைடயா $ஆசார.032.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெதற்கு ேநாக்கா இரா_ெப.(இரா_ெப.) வடக்கு ேநாக்கா
$ஆசார.033.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெபய்யா த*யினுள் ந* $ஆசார.033.2
பத்துத் திைசயும் மனத்தால் மைறத்தபின் $ஆசார.034.1
அந்தரத்து அல்லால் உமிேவாடு இரு புலனும் $ஆசார.034.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) தானம் ெபறினும் இகழாேர $ஆசார.034.3

தந்திரத்து வாழ்தும் என்பா $ஆசார.034.4
நைடவரவு ந*ரகத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாய்பூசா $ஆசார.035.1
வழி நிைல ந*ருள்ளும் பூசா மனத்தால் $ஆசார.035.2
வைரந்து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லது
பூசா கலத்தினால் $ஆசார.035.3
ெபய் பூச்சுச் சீ ராது எனின் $ஆசார.035.4
சுட இைடப் ேபாகா சுவேமல் உமியா $ஆசார.036.1
இட எனினும் மாசுணி தம் கீ ழ் ேமல்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ஆசார.036.2
பைட வrனும் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) உைறப்பப் ேபாகா
$ஆசார.036.3
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) இைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உதிராேர என்றும்
$ஆசார.036.4
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறி காட்சியவ $ஆசார.036.5
பிற_ெப.(பிற_ெப.) மைன கள் களவு_ெப.(களவு_ெப.) சூது_ெப.(சூது_ெப.)
ெகாைலேயாடு $ஆசார.037.1
அறன் அறிந்தா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்தும் ேநாக்கா-திறன் இல
என்று $ஆசார.037.2
எள்ளப் படுவதூஉம் அன்றி நிரயத்துச் $ஆசார.037.3
ெசல்வுழி உய்த்திடுதலால் $ஆசார.037.4
ெபாய் குறைள ெவௗவல்_ெதா.ெப.(ெவௗவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழுக்காறு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நான்கும் $ஆசார.038.1
ஐயம் த* காட்சியா சிந்தியா சிந்திப்பின் $ஆசார.038.2
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் $ஆசார.038.3

ெதய்வமும் ெசற்றுவிடும் $ஆசார.038.4
தமக்கு என்று உைல ஏற்றா தம்ெபாருட்டு ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ஆசார.039.1
அடுக்கைள எச்சில் படாஅ மைனப் பலி $ஆசார.039.2
ஊட்டினைம கண்டு உண்க ஊண் $ஆசார.039.3
உயந்ததின் ேமல் இரா உள் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) $ஆசார.040.1
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னா ெசய்தக்கைடத்தும்
குரவ $ஆசார.040.2
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கிைளகள்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஆசார.040.3
கண் எச்சில் கண் ஊட்டா காெலாடு கால் ேதயா $ஆசார.041.1
புண்ணியம் ஆய தைலேயாடு உறுப்பு உறுத்த $ஆசார.041.2
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் உணவினா
$ஆசார.041.3
த*ண்டா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முந் நாளும் ேநாக்கா ந* ஆடியபின் $ஆசார.042.1
ஈ-ஆறு நாளும் இகவற்க என்பேத $ஆசார.042.2
ேப அறிவாள துணிவு $ஆசார.042.3
உச்சிஅம் ேபாழ்ேதாடு இைட யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ஈ-அந்தி $ஆசார.043.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) இரு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நாேளாடு உவாத்திதி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $ஆசார.043.2
அட்டமியும் ஏைனப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அைனத்தும் $ஆசார.043.3
ஒட்டா-உடன் உைறவின்கண் $ஆசார.043.4

நாழி மைணேமல் இrயா மைண கவிழா $ஆசார.044.1
ேகாடி கைடயுள் விrயா கைடத்தைல $ஆசார.044.2
ஓராது கட்டில் படாஅ அறியாதா $ஆசார.044.3
தம் தைலக்கண் நில்லாவிடல் $ஆசார.044.4
துைடப்பம் துகட்காடு புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெசத்தல்
$ஆசார.045.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கட்டில் கிழிந்ததேனாடு
ஐந்தும் $ஆசார.045.2
பரப்பற்க பந்தரகத்து $ஆசார.045.3
காட்டுக் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கழ* இ இல்லத்ைத $ஆசார.046.1
ஆப்பி ந* எங்கும் ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிறுகாைல $ஆசார.046.2
ந*ச் சால் கரகம் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.046.3
இல்லம் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடுப்பினுள் த*ப்
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $ஆசார.046.4
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) உறல் ேவண்டுவா $ஆசார.046.5
அட்டமியும் ஏைன உவாவும் பதினான்கும் $ஆசார.047.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூமி காப்பாக்கு உறுகண்ணும்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $ஆசார.047.2
நிலத் துளக்கு விண்_ெப.(விண்_ெப.) அதிப்பு வாலாைம பாப்பா $ஆசார.047.3
இலங்கு நூல் ஓதாத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $ஆசார.047.4
கலியாணம் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பிதி விழா ேவள்வி என்று $ஆசார.048.1

ஐவைக நாளும் இகழாது அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) $ஆசார.048.2
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) விருந்திற்கும் கூழ்
$ஆசார.048.3
உைட நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெசாற் ெசலவு ைவதல் இந் நான்கும் $ஆசார.049.1
நிைலைமக்கும் ஆண்ைமக்கும் கல்விக்கும் தத்தம் $ஆசார.049.2
குடிைமக்கும் தக்க ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஆசார.049.3
பழியா இழியா பலருள் உறங்கா $ஆசார.050.1
இைசயாத ேநந்து கரவா இைசவு இன்றி $ஆசார.050.2
இல்லாைர எள்ளி இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயா
தள்ளியும் $ஆசார.050.3
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ேகள்வியவ $ஆசார.050.4
மின் ஒளியும் வழ்மீ
*
னும் ேவைசயகள் ேகாலமும் $ஆசார.051.1
தம் ஒளி ேவண்டுவா ேநாக்கா பகற் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
$ஆசார.051.2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று $ஆசார.051.3
படிறும் பயனிலவும் பட்டி உைரயும் $ஆசார.052.1
வைசயும் புறனும் உைரயாேர-என்றும் $ஆசார.052.2
அைசயாத உள்ளத்தவ $ஆசார.052.3
ெதறிெயாடு கல்ேலறு விைள விளிேய $ஆசார.053.1
விகிதம் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) கரத்தல் ைக புைட
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ஆசார.053.2
உறுப்புச் ெசகுத்தேலாடு இன்னைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ஆசார.053.3

பயிற்றா-ெநறிப்பட்டவ $ஆசார.053.4
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) இனிதுைர கால் ந* மைண பாய் $ஆசார.054.1
கிடக்ைகேயாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்தும் என்ப-தைலச்
ெசன்றாக்கு $ஆசார.054.2
ஊெணாடு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) $ஆசார.054.3
கறுத்த பைக முைனயும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் $ஆசார.055.1
நிறுத்த மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இல்லா ேசrயகத்தும் $ஆசார.055.2
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ேநாக்கிக் ெகாண்டவ ேகாள் விட்டுழியும் $ஆசார.055.3
நிக இல் அறிவினா ேவண்டா-பல ெதவுகு $ஆசார.055.4
ந*க்கைரயும் ந*டு நிைல $ஆசார.055.5
முளி புல்லும் கானமும் ேசரா த*க்கு ஊட்டா $ஆசார.056.1
துளி விழ கால் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடா
ெதளிவு இலாக் $ஆசார.056.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தமிய இயங்கா துளி அஃகி $ஆசார.056.3
நல்குரவு ஆற்றப் ெபருகினும் ெசய்யாேர $ஆசார.056.4
ெதவுல் வரவின் த*ந்த_ெப.எச்.(த*_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுழில்
$ஆசார.056.5
பாழ் மைனயும் ேதவ குலனும் சுடுகாடும் $ஆசார.057.1
ஊ இல் வழி எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்ைற முது
மரனும் $ஆசார.057.2
தாேம தமிய புகாஅ பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வளரா $ஆசார.057.3
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேவண்டுபவ $ஆசார.057.4
எழுச்சிக்கண் பின் கூவா தும்மா வழுக்கியும் $ஆசார.058.1

எங்கு உற்றுச் ேசறிேரா என்னாேர முன் புக்கு $ஆசார.058.2
எதி முகமா நின்றும் உைரயா இரு சாவும் $ஆசார.058.3
ெகாள்வ குரவ வலம் $ஆசார.058.4
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று உைரயா ஊதா
விளக்கும் $ஆசார.059.1
அடுப்பினுள் த* நந்தக் ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அதைனப் $ஆசார.059.2
படக் காயா தம்ேமல் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஆசார.059.3
யாெதவுன்றும் ஏறா ெசருப்பு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) மைறயா
$ஆசார.060.1
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியா தம்ேமாடு அங்கு $ஆசார.060.2
ஓ ஆறு ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஆசார.060.3
வால் முைறயான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறயாளைர $ஆசார.061.1
ேமல் முைறப் பால் தம் குரவைரப்ேபால் ஒழுகல் $ஆசார.061.2
நூல் முைறயாள துணிவு $ஆசார.061.3
கால்வாய்த் ெதவுழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு $ஆசார.062.1
ஆசாரம் என்ப குரவக்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ஆசார.062.2
சாரத்தால் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) $ஆசார.062.3
துறந்தாைரப் ேபணலும் நாணலும் தாம் கற்ற $ஆசார.063.1
மறந்தும் குரவ முன் ெசால்லாைம மூன்றும் $ஆசார.063.2

திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கண்டா
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி $ஆசார.063.3
பாப்பா தவேர சுமந்தா பிணிப்பட்டா $ஆசார.064.1
மூத்தா இைளயா பசு_ெப.(பசு_ெப.) ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
என்று இவகட்கு $ஆசார.064.2
ஆற்ற வழி விலங்கினாேர-பிறப்பினுள் $ஆசார.064.3
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எனப்படுவா
$ஆசார.064.4
ஈன்றாள் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடன்பிறந்தாள்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ஆசார.065.1
சான்றா தமித்தா உைறயற்க-ஐம் புலனும் $ஆசார.065.2
தாங்கற்கு அrது ஆகலான் $ஆசார.065.3
கைட விலக்கின் காயா கழி கிழைம
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) $ஆசார.066.1
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) அளிக்கண் ெபாச்சாவா ேகாலம் ேந
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) $ஆசார.066.2
இைட அறுத்துப்_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) ேபாகி
பிறன் ஒருவற் ேசரா $ஆசார.066.3
கைடேபாக வாழ்தும் என்பா $ஆசார.066.4
தமக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கட்டுைரயும் தம்மின்
ெபrயா $ஆசார.067.1
உைரத்ததற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உைரயும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றிப் $ஆசார.067.2
பிறக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கட்டுைரயும்
ெசால்லற்க ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ஆசார.067.3
வடுக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஆகிவிடும் $ஆசார.067.4

ெபrயா உவப்பன தாம் உவவா இல்லம் $ஆசார.068.1
சிறியாைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகாஅ
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறியாப் $ஆசார.068.2
பிள்ைளேயயானும் இழித்து உைரயா தம்ேமாடு $ஆசார.068.3
அளவளாவு இல்லா இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஆசார.068.4
முனியா துனியா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி நில்லா
$ஆசார.069.1
தனிைம இடத்துக்கண் தம் கருமம் ெசால்லா $ஆசார.069.2
இனியைவ யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அறிதும் என்னா கசிவு இன்று
$ஆசார.069.3
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) ெவள்ெளன்னும் எனின் $ஆசார.069.4
உமிவும் உயந்துழி ஏறலும் பாக்கும் $ஆசார.070.1
வைக இல் உைரயும் வளச்சியும் ஐந்தும் $ஆசார.070.2
புணரா-ெபrயாரகத்து $ஆசார.070.3
இைறவ முன் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) கல்வியும் ேதசும்
$ஆசார.071.1
குணனும் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உைடயா கூறா-பைகவேபால் $ஆசார.071.2
பாrத்து பல் கால் பயின்று $ஆசார.071.3
ெபrயா மைனயகத்தும் ேதவகுலத்தும் $ஆசார.072.1
வணங்கா-குரவைரயும் கண்டால்
அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ஆசார.072.2
ேந ெபrயா ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஆசார.072.3
நைகெயாடு ெகாட்டாவி காறிப்பு தும்மல் $ஆசார.073.1

இைவயும் ெபrயா முன் ெசய்யாேர ெசய்யின் $ஆசார.073.2
அசியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைச_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழி
$ஆசார.073.3
நின்றக்கால் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அடக்கத்தால்
என்றும் $ஆசார.074.1
இருந்தக்கால் ஏவாைம ஏகா ெபருந்தக்கா $ஆசார.074.2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெசவி ெகாடுத்துக் ேகட்டீக
மீ ட்டும் $ஆசார.074.3
வினாவற்க ெசால் ஒழிந்தக்கால் $ஆசார.074.4
உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) இகவா ெசவி ெசாறண்டா ைக ேமல்
$ஆசார.075.1
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயா ெபண்டிேமல்
ேநாக்கா ெசவிச் ெசால்லும் $ஆசார.075.2
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெபrயா அகத்து
$ஆசார.075.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயா ேமன்ேமல்
உைரயா ெபாய் ஆய $ஆசார.076.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயா பாrத்து உைரயா
ஒருங்கு எைனத்தும் $ஆசார.076.2
சில் எழுத்தினாேன ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காலத்தால் $ஆசார.076.3
ெசால்லுக ெசவ்வி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஆசார.076.4
தம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநாக்கா தைல_ெப.(தைல_ெப.) உளரா ைகந்
ெநாடியா $ஆசார.077.1

எம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேநாக்கா தைலமகன்
$ஆசார.077.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அல்லால் பிற $ஆசார.077.3
பிறெராடு மந்திரம் ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
இைறவைனச் $ஆசார.078.1
சாரா ெசவி ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) சாrன் பிறிது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $ஆசார.078.2
ேதவாேபால் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) திrந்து
$ஆசார.078.3
துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் இன்பத்துள் $ஆசார.079.1
இன்ப வைகயான் ஒழுகலும் அன்பின் $ஆசார.079.2
ெசறப்பட்டா இல்லம் புகாைம இம் மூன்றும் $ஆசார.079.3
திறப்பட்டா கண்ேண உள $ஆசார.079.4
ெதறுவந்தும் தம் குரவ ேப உைரயா இல்லத்து $ஆசார.080.1
உறுமி ெநடிதும் இராஅ ெபrயாைர $ஆசார.080.2
என்றும் முைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறா புைலயைரயும் $ஆசார.080.3
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறிவா கூறா முைற $ஆசார.080.4
புைழக்கைடப் பின் புகா ேகாட்டி உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) $ஆசார.081.1
இவற்றுக்கண் ெசவ்வியா ேநாக்காேர அவ்வத் $ஆசார.081.2
ெதவுழிற்கு உrய அல்லாதவ $ஆசார.081.3
வண்ணமகளி இடத்ெதவுடு தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ஆசார.082.1
ஒள்ளியம் என்பா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெதள்ளி $ஆசார.082.2

மிகக் கிழைம உண்டுஎனினும் ேவண்டாேவ ெபண்டிக்கு $ஆசார.082.3
உவப்பன ேவறாய்விடும் $ஆசார.082.4
நிரல்படச் ெசல்லா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மிதித்து நில்லா $ஆசார.083.1
உைரயிைட ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயா
ஊ முனிவ ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) $ஆசார.083.2
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) பைட அளவும் ெசால்லாேர என்றும் $ஆசார.083.3
கைடேபாக வாழ்தும் என்பா $ஆசார.083.4
அைள உைற பாம்பும் அரசும் ெநருப்பும் $ஆசார.084.1
முைழ உைற சீயமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நான்கும்
$ஆசார.084.2
இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) எளிய பயின்றன என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஆசார.084.3
இகழின் இழுக்கம் தரும் $ஆசார.084.4
அறத்ெதவுடு கல்யாணம் ஆள்விைன கூைர $ஆசார.085.1
இறப்பப் ெபருகியக்கண்ணும் திறப்பட்டா $ஆசார.085.2
மன்னrன் ேமம்படச் ெசய்யற்க ெசய்பேவல் $ஆசார.085.3
மன்னிய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெகடும் $ஆசார.085.4
உண்டது ேகளா_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.ஒரு.) குரவைர
மிக்காைர $ஆசார.086.1
கண்டுழி கண்டால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) திrயா புல்லைரயும் $ஆசார.086.2
உண்டது ேகளா_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.ஒரு.) விடல்
$ஆசார.086.3
கிடந்தாைரக் கால் கழுவா பூப்ெபய்யா சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $ஆசார.087.1
மறந்தானும் எஞ் ஞான்றும் பூசா கிடந்தாகண் $ஆசார.087.2

நில்லா தாம்-கட்டில்மிைச $ஆசார.087.3
உதவிப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உைரயா உண்டி பழியா $ஆசார.088.1
அறத்ெதவுடு தாம் ேநாற்ற ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) வியவா $ஆசார.088.2
திறத்துளி வாழ்தும் என்பா $ஆசார.088.3
எய்தாத ேவண்டா இரங்கா இழந்ததற்கு $ஆசார.089.1
ைகவாரா வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடுக்கண்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அழுங்கா $ஆசார.089.2
ெமய்யாய காட்சியவ $ஆசார.089.3
தைலக்கு_ெப.(தைல_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இட்ட பூ ேமவா ேமாந்த பூச் சூடா
$ஆசார.090.1
பசுக் ெகாடுப்பின் பாப்பா ைகக் ெகாள்ளாேர என்றும் $ஆசார.090.2
புைலக்கு எச்சில் ந*ட்டா விடல் $ஆசார.090.3
ேமாட்டுைடப் ேபாைவேயாடு ஏக்கழுத்தம் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைசப்பு
$ஆசார.091.1
காட்டுேளயானும் பழித்தா-மரம் தம்மின் $ஆசார.091.2
மூத்த உள ஆகலான் $ஆசார.091.3
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நற் கருமம்
ெசய்யுங்கால் என்றும் $ஆசார.092.1
புைலயவாய் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகட்டுச்
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) ெதவுைலவு இல்லா
$ஆசார.092.2
அந்தணவாய் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகட்டுச் ெசய்க-அவ வாய்ச்ெசால்
$ஆசார.092.3
என்றும் பிைழப்பது இல $ஆசார.092.4

மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உஞற்றா மாசு திமிந்து இயங்கா $ஆசார.093.1
என்றும் கடுஞ் ெசால் உைரயா இருவராய் $ஆசார.093.2
நின்றுழியும் ெசல்லா விடல் $ஆசார.093.3
ைக சுட்டிக் கட்டுைரயா கால்ேமல் எழுத்து இடா $ஆசார.094.1
ெமய் சுட்டி இல்லாைர உள்ளாேராடு ஒப்பு உைரயா $ஆசார.094.2
ைகயில் குரவ ெகாடுப்ப இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏலா $ஆசார.094.3
ஐயம் இல் காட்சியவ $ஆசார.094.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) தாரம் அைடக்கலம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயிக்கு என்று $ஆசார.095.1
உன்னித்து ைவத்த ெபாருேளாடு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நான்கும்
$ஆசார.095.2
ெபான்னிைனப்ேபால் ேபாற்றிக் காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் $ஆசார.095.3
மன்னிய ஏதம் தரும் $ஆசார.095.4
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) என்று இைவேபால்
$ஆசார.096.1
தம் கருமம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கைடப்பிடித்து தம் கருமம் $ஆசார.096.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியாக முயல்பவக்கு ஆசாரம் $ஆசார.096.3
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியானும் படும் $ஆசார.096.4
ெதவுழுதானும் வாய் புைதத்தானும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்றி $ஆசார.097.1
ெபrயாமுன் யாதும் உைரயா பழி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$ஆசார.097.2

கண்ணுேள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைர
$ஆசார.097.3
சூத கழகம் அரவம் அறாக் களம் $ஆசார.098.1
ேபைதகள் அல்லா புகாஅ புகுபேவல் $ஆசார.098.2
ஏதம் பலவும் தரும் $ஆசார.098.3
உரற் களத்தும் அட்டிலும் ெபண்டிகள் ேமலும் $ஆசார.099.1
நடுக்கு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியா-ேநாக்கா
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயா $ஆசார.099.2
இல்லம் புகாஅ விடல் $ஆசார.099.3
அறியாத ேதயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான் $ஆசார.100.1
இைளயான் உயி இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் $ஆசார.100.2
அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ெதவுழில் தைலைவத்தான் மணாளன் என்று
$ஆசார.100.3
ஒன்பதின்ம கண்டீ-உைரக்குங்கால் ெமய்யான் $ஆசார.100.4
ஆசாரம் வடு_ெப.(வ
*
டு_ெப.)
*
ெபற்றா $ஆசார.100.5

