அறு நால்வ ஆய் புகழ்ச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ஆற்றப் $ஏலா.00.1
ெபறு நால்வ ேபணி வழங்கிப்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $ஏலா.00.2
மைற புrந்து வாழுேமல் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஒழிந்து விண்ேணாக்கு
$ஏலா.00.3
இைற புrந்து வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $ஏலா.00.4
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் $ஏலா.00.1
ெசால் அற நூல் ேசாவு இன்றித் ெதவுக்கு உைரத்து நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ஏலா.00.2
அணி ேமைத ஆய் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வட்டு
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ெநறியும் $ஏலா.00.3
கணிேமைத ெசய்தான் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.00.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மீ க்கூற்றம் ேசவகம் $ஏலா.01.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல கல்வி வள்ளன்ைமஎன்றும் $ஏலா.01.2
அளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதாய் ஆறும் மைறயின் $ஏலா.01.3
வழிவந்தாகண்ேண வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $ஏலா.01.4
ெகாைல புrயான் ெகால்லான் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) மயங்கான் கூத்த
$ஏலா.02.1
அைலபுrயான் வஞ்சியான் யாதும் நிைல திrயான் $ஏலா.02.2
மண்ணவக்கும் அன்றி மது மலி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதாய் $ஏலா.02.3
விண்ணவக்கும் ேமலாய்விடும் $ஏலா.02.4

தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எளிது தானம் அrது தக்காக்ேகல் $ஏலா.03.1
அவம் அrது ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிதால் அவம்
இலா $ஏலா.03.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பிறழின் இையவு எளிது மற்று அதன் $ஏலா.03.3
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைடத்தல் அrது $ஏலா.03.4
இட த4த்தல் எள்ளாைம கீ ழ் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசராைம $ஏலா.04.1
பட த4த்தல் யாக்கும் பழிப்பின் நைட_ெப.(நைட_ெப.) த4த்தல் $ஏலா.04.2
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
காமுறும் ெசால் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கலவியின்கண்
$ஏலா.04.3
விண்டவ நூல் ேவண்டாவிடும் $ஏலா.04.4
தனக்கு என்றும் ஓ பாங்கன் ெபாய்யான் ெமய் ஆக்கும் $ஏலா.05.1
எனக்கு என்று இையயான் யாது ஒன்றும் புனக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ஏலா.05.2
ேபாலும் இைழயா ெசால் ேதறான் களியாேனல் $ஏலா.05.3
சாலும் பிற நூலின் சால்பு $ஏலா.05.4
நிைற உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ந4ைம உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
ெகாைடேய $ஏலா.06.1
ெபாைற உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ெபாய்ம்ைம புலாற்கண் மைற
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $ஏலா.06.2
ேவய் அன்ன ேதாளாய் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைடயான் பல்
உயிக்கும் $ஏலா.06.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அன்னன்_குறி.வி.மு.(அன்ன_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்னத்
தகும் $ஏலா.06.4

இன்ெசால் அளாவல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இனிது ஊண் யாவக்கும்
$ஏலா.07.1
வன்ெசால் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வகுப்பாேனல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெசால் $ஏலா.07.2
முருந்து
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) ேபால் எயிற்றினாய் நாளும் $ஏலா.07.3
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஏற்ப விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.07.4
உடன்படான் ெகால்லான் உடன்றா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த4த்து $ஏலா.08.1
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படான் மாண்டா நூல் மாண்ட இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பட
$ஏலா.08.2
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுைழவாேனல் மற்று
அவைன $ஏலா.08.3
யாக்குமவ யாக்கும்
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.08.4
கற்றாைரக் கற்றது
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) என
மதியா $ஏலா.09.1
உற்றாைர அன்னணம் ஓராமல் அற்றாகட்கு $ஏலா.09.2
உண்டி உைறயுள் உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஈந்தா $ஏலா.09.3
பண்டிதராய் வாழ்வா பயின்று $ஏலா.09.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாலான் கீ ழ்க் குடிகள்
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) சீ இலா $ஏலா.10.1
ெவங் ேகாலான் கீ ழ்க் குடிகள் வந்து
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உகவும் ெவங் ேகால் $ஏலா.10.2

அைமச்ச ெதவுழிலும் அறியலம்-ஒன்று ஆற்ற $ஏலா.10.3
எைனத்தும் அறியாைமயான் $ஏலா.10.4
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்தின்
$ஏலா.11.1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அைமயும் அவா அறான் $ஏலா.11.2
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவனாயின் ஐங்
களிற்றின் ஆட்டுண்டு $ஏலா.11.3
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புைழயுள் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.11.4
ெகாைலக் களம் வா குத்து சூது_ெப.(சூது_ெப.) ஆடும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $ஏலா.12.1
அைலக் களம் ேபா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆக்கும் நிைலக்களம் $ஏலா.12.2
முச் சாrைக ஒதுங்கும் ஓ இடத்தும் இன்னைவ $ஏலா.12.3
நச்சாைம ேநாக்காைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $ஏலா.12.4
விைளயாைம உண்ணாைம ஆடாைம ஆற்ற $ஏலா.13.1
உைளயாைம உட்குைடத்தா ேவறல் கைளயாைம $ஏலா.13.2
நூல் பட்டு ஆ பூங்ேகாதாய் ேநாக்கின் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ஆறும் $ஏலா.13.3
பாற்பட்டா ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) $ஏலா.13.4
ெபாய்யான் புலாெலாடு கள் ேபாக்கி த4யன $ஏலா.14.1
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) சிறியா
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசரான் ைவயான் $ஏலா.14.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் $ஏலா.14.3

அயல அயலவ நூல் $ஏலா.14.4
கண் ேபால்வாக் காயாைம கற்றா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஏலா.15.1
பண் ேபால் கிளவியாப் பற்றாைம பண் ேபாலும் $ஏலா.15.2
ெசால்லாக்கு அரு மைற ேசாராைம சிறிது எனினும் $ஏலா.15.3
இல்லாக்கு இட த4த்தல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $ஏலா.15.4
துறந்தாகண் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
துறவாக்கு இடுதல் $ஏலா.16.1
இறந்தாக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) இைசத்தல் இறந்தா $ஏலா.16.2
மறுதைல சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) மதித்து ஓம்புவாேனல் $ஏலா.16.3
இறுதல் இல் வாழ்ேவ இனிது $ஏலா.16.4
குடி ஓம்பல் வன்கண்ைம நூல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) கூடம் $ஏலா.17.1
மடி ஓம்பும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) முடி
ஓம்பி $ஏலா.17.2
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) சுைவ ேகள்வி நல்லா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ஏலா.17.3
ேதற்றாேனல் ேதறும் அைமச்சு $ஏலா.17.4
ேபாகம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகடு மான் ேவட்டம் ெபால்லாக் கள்
$ஏலா.18.1
ேசாகம் படும் சூேத ெசால்வன்ைம ேசாகக் $ஏலா.18.2
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதத்துத் தண்டம் அடங்காைம காப்பின் $ஏலா.18.3
அடும் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) இல் ஏைன அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) $ஏலா.18.4
ெகால்லான் ெகாைல புrயான் ெபாய்யான் பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெபாருள்ேமல்
$ஏலா.19.1

ெசல்லான் சிறியா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசரான் ெசால்லும் $ஏலா.19.2
மைறயில் ெசவி இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) த4ச் ெசாற்கண்
மூங்ைக $ஏலா.19.3
இைறயில் ெபrயாற்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ஏலா.19.4
மின் ேந இைடயா ெசால் ேதறான் விைழவு ஓரான் $ஏலா.20.1
ெகான்ேன ெவகுளான் ெகாைல புrயான் ெபான்ேன $ஏலா.20.2
உறுப்பு அறுத்தன்ன ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) உவப்பான் தன்னின் $ஏலா.20.3
ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) அறுத்தான்-விண்ணகத்தும் இல் $ஏலா.20.4
இளைம கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிணி மூப்பு
இையயும் $ஏலா.21.1
வளைம வலி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உள நாளால்
$ஏலா.21.2
பாேட புrயாது பால் ேபாலும் ெசால்லினாய் $ஏலா.21.3
வேட
4
புrதல் விதி $ஏலா.21.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அஞ்சான் வன்கண்ைம அஞ்சான்
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அஞ்சான் $ஏலா.22.1
ஆள் அஞ்சான் ஆய் ெபாருள்தான் அஞ்சான் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எஞ்சாக்
$ஏலா.22.2
காலன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ
4
டு_ெப.)
4
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஏலா.22.3
பாலின் நூல் எய்தப்படும் $ஏலா.22.4
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ேநாக்கான் கூழ் ேநாக்கான் ேகாலமும் ேநாக்கான்
$ஏலா.23.1

மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேநாக்கான் மங்கலமும் ேநாக்கான்
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ேநாக்கான் $ஏலா.23.2
கால் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) ேவண்டான் ெபrயா நூல் காலற்கு $ஏலா.23.3
வாய் காப்புக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $ஏலா.23.4
பிணி பிறப்பு மூப்ெபாடு சாக்காடு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $ஏலா.24.1
தணிவு இல் நிரப்பு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தாழா அணியின்
$ஏலா.24.2
அரங்கின்ேமல் ஆடுநேபால் ஆகாமல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் $ஏலா.24.3
நிரம்புேமல் வட்டு
4
ெநறி $ஏலா.24.4
பாடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சாராைம பாத்திலாதாம் விைழயும் $ஏலா.25.1
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) சாராைம நாடுங்கால் நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
$ஏலா.25.2
ேசந்தால் பைக பழி த4ச்ெசால்ேல சாக்காேட $ஏலா.25.3
த4ந்தாற்ேபால் த4ரா வரும் $ஏலா.25.4
மாண்டு அைமந்தா ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி
வனப்ேப வன் கண்ைம $ஏலா.26.1
ஆண்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்விேய
ெசால் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) பூண்டு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஏலா.26.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கருதுங்கால் தூதுவக்கு $ஏலா.26.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழ் $ஏலா.26.4
அஃகு ந4_பதி.ெப.(ந4_முன்.ஒரு.) ெசய்யல் என
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆராய்ந்தும் $ஏலா.27.1

ெவஃகல் ெவகுடேல த4க் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ெவஃகுமான் $ஏலா.27.2
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும்
$ஏலா.27.3
உள்ளத்த ஆக உண $ஏலா.27.4
ைம ஏ தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன சாயலாய்
$ஏலா.28.1
ெமய்ேய உணந்தா மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரப்ப
ெபாய்ேய $ஏலா.28.2
குறைள கடுஞ் ெசால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல் ெசால் நான்கும் $ஏலா.28.3
மறைலயின் வாயினவாம் மற்று $ஏலா.28.4
நிைல அளவில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடியவதாம் ேநரா $ஏலா.29.1
ெகாைல களவு_ெப.(களவு_ெப.) காமத் த4 வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அைல
அளவி $ஏலா.29.2
ைம என ந4ள் கண்ணாய் மறுதைலய இம் மூன்றும் $ஏலா.29.3
ெமய் அளவு ஆக விதி $ஏலா.29.4
மாண்டவ மாண்ட அறிவினால் மக்கைளப் $ஏலா.30.1
பூண்டு அவப் ேபாற்றிப் புரக்குங்கால்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஏலா.30.2
ஒளரதேன ேகத்திரசன் கான 4னன் கூடன் கிrதன் ெபௗநற்பவன் ேப $ஏலா.30.3
மத்த மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீ த் $ஏலா.31.1
தத்தன் சேகாடன் கிருத்திரமன் புத்திr $ஏலா.31.2
புத்ரன் அபவித்தெனாடு ெபாய் இல் உபகிருதன் $ஏலா.31.3
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்த எஞ்சினா ேப $ஏலா.31.4

உைரயான் குலன் குடிைம ஊனம் பிறைர $ஏலா.32.1
உைரயான் ெபாருேளாடு வாழ்வு ஆயு உைரயானாய் $ஏலா.32.2
பூ ஆதி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் குழலாய் ஈத்து
உண்பான் $ஏலா.32.3
ேதவாதி ேதவனாத் ேதறு $ஏலா.32.4
ெபாய் உைரயான் ைவயான் புறங்கூறான் யாவைரயும் $ஏலா.33.1
ெமய் உைரயான் உள்ளனவும் விட்டு உைரயான் எய் உைரயான் $ஏலா.33.2
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) குழ4 இய வான்_ெப.(வான்_ெப.)
விண்ேணாக்கு $ஏலா.33.3
ேவந்தனாம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) விட்டு
$ஏலா.33.4
சிைத உைரயான் ெசற்றம் உைரயான் சீ று இல்லான் $ஏலா.34.1
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைரயான் ஈனம் உைரயான் நைசயவக்குக்
$ஏலா.34.2
கூடுவது ஈவாைன ெகாவ்ைவேபால் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாயாய்
$ஏலா.34.3
நாடுவ விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.34.4
துறந்தா துறவாதா துப்பு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.35.1
இறந்தா ஈடு அற்றா இைனய சிறந்தவக்கும் $ஏலா.35.2
பண் ஆளும் ெசால்லாய் பழி இல் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பாற்படுத்தான் $ஏலா.35.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆளும் மன்னனாய் மற்று $ஏலா.35.4

கால் இல்லா கண் இல்லா நா_ெப.(நா_ெப.) இல்லா யாைரயும் $ஏலா.36.1
பால் இல்லா பற்றிய நூல் இல்லா சாலவும் $ஏலா.36.2
ஆழப் படும் ஊண் அைமத்தா இைமயவரால் $ஏலா.36.3
வழப்படுவா
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விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.36.4
அழப் ேபாகான் அஞ்சான் அலறினால் ேகளான் $ஏலா.37.1
எழப் ேபாகான் ஈடு அற்றா என்றும் ெதவுழப் ேபாகான் $ஏலா.37.2
என்ேன இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலன் ந4டு ஓரான் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயலான் $ஏலா.37.3
ெகான்ேன இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) குைற
$ஏலா.37.4
எழுத்தினால் ந4ங்காது எண்ணால் ஒழியாது
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.38.1
வழுத்தினால் மாறாது மாண்ட ஒழுக்கினால் $ஏலா.38.2
ேநராைம சால உணவா ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$ஏலா.38.3
ேபாகாைம சாலப் புைல $ஏலா.38.4
சாவது எளிது அrது சான்றாண்ைம நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) $ஏலா.39.1
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிது அrது ெமய் ேபாற்றல்
ஆவதன்கண் $ஏலா.39.2
ேசறல் எளிது நிைல அrது ெதள்ளிய ஆய் $ஏலா.39.3
ேவறல் எளிது அrது ெசால் $ஏலா.39.4
உைலயாைம உற்றதற்கு ஓடி உயிைர $ஏலா.40.1
அைலயாைம ஐயப்படாைம நிைலயாைம $ஏலா.40.2

த4க்கும் வாய் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பசி உண்டி
ந4க்குவான் $ஏலா.40.3
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய் விண்ணின்
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) $ஏலா.40.4
குறுகான் சிறியாைர
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ெபாய் $ஏலா.41.1
மறுகான் பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவௗவான்
இறுகானாய் $ஏலா.41.2
ஈடு அற்றவக்கு ஈவான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெநறி நூல்கள்
$ஏலா.41.3
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ஏலா.41.4
ெகால்லான் உடன்படான் ெகால்வா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசரான் $ஏலா.42.1
புல்லான் பிற_ெப.(பிற_ெப.) பால் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) மயங்கல்
ெசல்லான் $ஏலா.42.2
குடிப் படுத்துக் கூழ் ஈந்தான் ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஏறி $ஏலா.42.3
அடிப் படுப்பான் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆண்டு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) $ஏலா.42.4
சூது_ெப.(சூது_ெப.) உவவான் ேபரான் சுலா உைரயான் யாதிறத்தும் $ஏலா.43.1
வாது உவவான் மாதரா ெசால் ேதறான் காது தாழ் $ஏலா.43.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மகர வா குைழயாய் மா தவக்கு ஊண் ஈந்தான்
$ஏலா.43.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மகர வாய் மாடத்தான் $ஏலா.43.4
ெபாய்யான் ெபாய் ேமவான் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) உண்ணான் யாவைரயும்
$ஏலா.44.1
ைவயான் வழி சீத்து வால் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ைநயாேத $ஏலா.44.2

ஈத்து உண்பான் ஆகும்-இருங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
அரசாய்ப் $ஏலா.44.3
பாத்து உண்பான் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) உண்பான் பாடு $ஏலா.44.4
இழுக்கான் இயல் ெநறி இன்னாத ெவஃகான் $ஏலா.45.1
வழுக்கான் மைன ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவௗவான் ஒழுக்கத்தால்
$ஏலா.45.2
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ெசயி இல் ஊண்
ஈவான் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆண்டு $ஏலா.45.3
ெவல்வான் விடுப்பான் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.45.4
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாைரக் காணான் $ஏலா.46.1
ஒளியான் விருந்திற்கு உைலயான் எளியாைர $ஏலா.46.2
எள்ளான் ஈத்து உண்பாேனல் ஏதம் இல் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆண்டு $ஏலா.46.3
ெகாள்வான் குடி வாழ்வான் கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.46.4
ெபrயா ெசால் ேபணி பிறழாது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.47.1
பrயா அடியாப் பறியான் கrயா ெசால் $ஏலா.47.2
ேதறான் இையயான் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஈத்து உண்பான் $ஏலா.47.3
மாறான் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆளுமாம் மற்று $ஏலா.47.4
ேவற்று அரவம் ேசரான் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஒளியான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இல்லுள் $ஏலா.48.1
ேசாற்று அரவம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உண்பான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மாற்று அரவம் $ஏலா.48.2

ேகளான் கிைள ஓம்பின் ேகடு இல் அரசனாய் $ஏலா.48.3
வாளால் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆண்டு வரும் $ஏலா.48.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ெபான் கன்னிேய
ஆனிைரேயாடு $ஏலா.49.1
ஏைன ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆன்
ெநய்யால் $ஏலா.49.2
எண்ணம் ஆய் மா தவக்கு ஊண் ஈந்தான்-ைவசிர $ஏலா.49.3
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ஆய் வாழ்வான் வகுத்து $ஏலா.49.4
எள்ேள பருத்திேய எண்ெணய் உடுத்தாைட $ஏலா.50.1
வள்ேள துணிேய இவற்ெறாடு ெகாள் என $ஏலா.50.2
அன்புற்று அசனம் ெகாடுத்தான்-துைணயிேனாடு $ஏலா.50.3
இன்புற்று வாழ்வான் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.50.4
உண் ந4 வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) கூவல் வழிப் புைர
$ஏலா.51.1
தண்ணேர
4 அம்பலம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பாற்படுத்தான்-பண் ந4ர
$ஏலா.51.2
பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பயின்று உய ெசல்வனாய்
$ஏலா.51.3
கூடெலாடு ஊடல் உளான் கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.51.4
இல் இழந்தா கண் இழந்தா
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) இழந்தா $ஏலா.52.1

ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) இழந்தா ஆன் நிைரதான் இழந்தாக்கு எல்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.52.2
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவ-பல் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மன்னராய் $ஏலா.52.3
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊண் ஆவா
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.52.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பட்டா காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இல்லா ைகத்து இல்லா
தம் கால் $ஏலா.53.1
முடம் பட்டா மூத்தா மூப்பு இல்லாக்கு உடம்பட்டு $ஏலா.53.2
உைடயராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பா-மண்ேமல் $ஏலா.53.3
பைடயராய் வாழ்வா பயின்று $ஏலா.53.4
பாப்பா பசித்தா தவசிகள் பாலகள் $ஏலா.54.1
காப்பா தைம யாதும் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) தூப் பால $ஏலா.54.2
ந4ண்டாரால் எண்ணாது ந4த்தவ-மண் ஆண்டு $ஏலா.54.3
பண்டாரம் பற்ற வாழ்வா $ஏலா.54.4
ஈன்றா ஈன்கால் தளவா சூலா குழவிகள் $ஏலா.55.1
மான்றா வளியால் மயங்கினாக்கு ஆனா என்று $ஏலா.55.2
ஊண் ஈய்த்து உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கைளந்தா-ெபருஞ்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $ஏலா.55.3
காண் ஈய்த்து வாழ்வா கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.55.4
தைளயாள தாப்பாள தாழ்ந்தவ ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
$ஏலா.56.1
உைளயாள ஊண் ஒன்றும் இல்லா கிைளஞராய் $ஏலா.56.2

மா அலந்த ேநாக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தா மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்
$ஏலா.56.3
நாவலம் த4வு ஆள்வாேர நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $ஏலா.56.4
கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சிரங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெதவுழு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கல் வளி_ெப.(வளி_ெப.) காயும் $ஏலா.57.1
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிரங்கு ேப வயிற்றுத் த4யாக்கு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிரமம் $ஏலா.57.2
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அைவ த4த்தா-அரசராய்ப் $ஏலா.57.3
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊண் உண்பா புரந்து
$ஏலா.57.4
காமாடா காமியா கல்லா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசரா $ஏலா.58.1
ஆம் ஆடா ஆய்ந்தா ெநறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாம் ஆடாது $ஏலா.58.2
ஏற்றாைர இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈய்ந்தா முன்
இம்ைமயான் $ஏலா.58.3
மாற்றாைர மாற்றி வாழ்வா $ஏலா.58.4
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழி ஒழுகி
மாண்டா ெசால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.59.1
நுணங்கிய நூல் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நுைழயா இணங்கிய $ஏலா.59.2
பால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வான்-பழி
இல்லா மன்னனாய் $ஏலா.59.3
நூல் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வான்
நுனித்து $ஏலா.59.4

ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) புகழ் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேபணாைம சீற்றம்
$ஏலா.60.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) நூல் சால்பு இல்லாச் சாrன் இருைமக்கும்
$ஏலா.60.2
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பழி பைக சாக்காேட ேகடு அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
$ஏலா.60.3
சாபம்ேபால் சாரும் சலித்து $ஏலா.60.4
ஆவேம ெசற்றம் கதேம அைறயுங்கால் $ஏலா.61.1
ஓவேம ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உேலாபேம சீ சாலா $ஏலா.61.2
மானேம மாய உயிக்கு ஊனம் என்னுேம $ஏலா.61.3
ஊனேம த4ந்தவ ஓத்து $ஏலா.61.4
கூத்தும் விழவும் மணமும் ெகாைலக் களமும் $ஏலா.62.1
ஆத்த முைனயுள்ளும் ேவறு இடத்தும் ஓத்தும் $ஏலா.62.2
ஒழுக்கும் உைடயவ ெசல்லாேர ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$ஏலா.62.3
இழுக்கும் இழவும் தரும் $ஏலா.62.4
ஊெணாடு கூைற எழுத்தாணி புத்தகம் $ஏலா.63.1
ேபெணாடும் எண்ணும் எழுத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மாெணாடு
$ஏலா.63.2
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓதி வாழ்வாக்கு
ஈய்ந்தா-இம்ைமயான் $ஏலா.63.3
ேவட்டு எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்வா
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.63.4

உயந்தான் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) என்று ஒப்புைடத்தா
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ஏலா.64.1
உயந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உயந்தான் $ஏலா.64.2
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றச் ெசயின்
வடு_ெப.(வ
4
டு_ெப.)
4
ஆம் என்றா $ஏலா.64.3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தா
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $ஏலா.64.4
காலனா ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ஏலா.65.1
பாலனா நூல் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாராது
வாலிதா $ஏலா.65.2
ஊறுபாடு இல்லா உய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
புrயின் $ஏலா.65.3
ஏறுமாம் ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓந்து $ஏலா.65.4
ெபாய் த4 புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்து
ஆராய்ந்த_ெப.எச்.(ஆராய்_ந்த்_இ.க.+அ_ெப.எச்.) $ஏலா.66.1
ைம த4 உய கதியின் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைரப்பின் ைம த4 $ஏலா.66.2
சுட இன்று ெசால் இன்று மாறு இன்று ேசாவு இன்று $ஏலா.66.3
இட இன்று இனி துயிலும் இன்று $ஏலா.66.4
கூ அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) தூங்கலும் $ஏலா.67.1
ஈரும் புைக இருேளாடு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நூல் ஆராய்ந்து $ஏலா.67.2
அழி கதி இம் முைறயான் ஆன்றா அைறந்தா $ஏலா.67.3
இழி_வி.(இழி_வி.) கதி இம் முைறயான் ஏழு $ஏலா.67.4

சாதல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுத்தல் இன்ெசால்
புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) உவத்தல் $ஏலா.68.1
ேநாதல் பிrவில் கவறேல ஓதலின் $ஏலா.68.2
அன்புைடயாக்கு உள்ளன ஆறு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆக $ஏலா.68.3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புைடயா ைவத்தா விrத்து $ஏலா.68.4
எடுத்தல் முடக்கல் நிமித்தல் நிைலேய $ஏலா.69.1
படுத்தேலாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பகrன் அடுத்து
உயி $ஏலா.69.2
ஆறு ெதவுழில் என்று அைறந்தா உயந்தவ $ஏலா.69.3
ேவறு ெதவுழிலாய் விrத்து $ஏலா.69.4
ஐயேம பிச்ைச அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவக்கு ஊண்
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ஏலா.70.1
ஐயேம இன்றி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈந்தான்
ைவயமும் $ஏலா.70.2
வானும் வrைசயால்தான் ஆளும்-நாளுேம $ஏலா.70.3
ஈனேம இன்றி இனிது $ஏலா.70.4
நடப்பாக்கு ஊண் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாைற தாங்கினாக்கு ஊண்
$ஏலா.71.1
கிடப்பாக்கு ஊண் ேகளிக்கு ஊண் ேகடு இன்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சாந்த
$ஏலா.71.2
வானகத்தாக்கு ஊேண மறுதைலயாக்கு ஊண் அைமத்தான் $ஏலா.71.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகத்ேத வாழ்வான் தக $ஏலா.71.4
உணராைமயால் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஓத்தான் விைன ஆம் $ஏலா.72.1
உணரான் விைனப் பிறப்புச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உணராத $ஏலா.72.2

ெதவுண்டு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெதவுடரும்
பிறப்பினான் $ஏலா.72.3
மண்டிலமும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி
$ஏலா.72.4
மைன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்று
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) மாண்ட $ஏலா.73.1
விைன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஆக விைழப மைன
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ஏலா.73.2
பற்றுதல் இன்றி விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்
ெசால்லும் ேமல் $ஏலா.73.3
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ஏலா.73.4
இைட வனப்பும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வனப்பும் ஈடின் வனப்பும் $ஏலா.74.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புைட சால் $ஏலா.74.2
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அல்ல எண்ேணாடு $ஏலா.74.3
எழுத்தின் வனப்ேப வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) $ஏலா.74.4
அறுவ தம் நூலும் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) பற்றி $ஏலா.75.1
மறு வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) மாறு ஆய
ந4க்கி_வி.எச்.(ந4க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மறு வரவின் $ஏலா.75.2
மா சாrயனா மறுதைலச் ெசால் மாற்றுதேல $ஏலா.75.3
ஆசாrயனது அைமவு $ஏலா.75.4
ஒல்லுவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணினாய்
$ஏலா.76.1
வல்லுவ நாடி வைகயினால் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$ஏலா.76.2

ெகாைடயினால் ேபாகம் சுவக்கம் தவத்தால் $ஏலா.76.3
அைடயாத் தவத்தினால் வடு_ெப.(வ
4
டு_ெப.)
4
$ஏலா.76.4
நாற் கதியும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நைவ த4த்தல் ேவண்டுவான் $ஏலா.77.1
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூற் கதியின் $ஏலா.77.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உயந்தா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயலின்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஏழ் $ஏலா.77.3
வல்ைல வடு_ெப.(வ
4
டு_ெப.)
4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வகு $ஏலா.77.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிள்ைள தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபண்டாட்டி $ஏலா.78.1
வாய் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்வினா
வாணிகம் ேபாய் இழந்தா $ஏலா.78.2
ைகத்து ஊண் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இழந்தா கண்ணிலவக்கு ஈய்ந்தா
$ஏலா.78.3
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழங்கி வாழ்வா
$ஏலா.78.4
சாக்காடு ேகடு பைக துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இன்பேம $ஏலா.79.1
நாக்கு_ெப.(நாக்கு_ெப.) ஆடு நாட்டு அைறேபாக்கும் என நாக் காட்ட $ஏலா.79.2
நட்டாக்கு இையயின் தமக்கு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூறு
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) $ஏலா.79.3
அட்டாவாய்ப் பட்டது பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) $ஏலா.79.4
புைலயாள புண்பட்டா கண் ெகட்டா ேபாக்கு இல் $ஏலா.80.1
நிைலயாள ந4ைம இழந்தா தைலயாளக்கு $ஏலா.80.2

ஊண் ெகாடுத்து ஊற்றாய் உதவினா-மன்னராய்க் $ஏலா.80.3
காண் ெகாடுத்து வாழ்வா கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ஏலா.80.4

