முன்தான் ெபருைமக்கண் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$குண்டல.க.01.1
முடிவு எய்துகாறும் $குண்டல.க.01.2
நன்ேற நிைனந்தான் குணேம ெமாழிந்தான் $குண்டல.க.01.3
தனக்கு என்று $குண்டல.க.01.4
ஒன்றானும் உள்ளான் பிறக்ேக $குண்டல.க.01.5
உறுதிக்கு உழந்தான் $குண்டல.க.01.6
அன்ேற இைறவன் அவன்தாள் $குண்டல.க.01.7
சரண் நாங்கேள $குண்டல.க.01.8
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.)
மருந்தின் $குண்டல.02.1
சுைவ ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கில்லா $குண்டல.02.2
த0க்குற்ற காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உைடயா $குண்டல.02.3
புைகத் த0ைம ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $குண்டல.02.4
ேபாய்க்குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் $குண்டல.02.5
புகழ்கூறுேவற்கு என் $குண்டல.02.6
வாய்க்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வழுவும் $குண்டல.02.7
வழு அல்ல அன்ேற $குண்டல.02.8
வாயுவிைன ேநாக்கிஉள மாண்டவய நாவாய் $குண்டல.03.1

ஆயுவிைன ேநாக்கிஉள வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அதுேவேபால்
$குண்டல.03.2
த0யவிைன ேநாக்கும்_இயல் சிந்தைனயும் இல்லாத $குண்டல.03.3
தூயவைன ேநாக்கிஉள துப்புரவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $குண்டல.03.4
ேபாற்றல் உைட ந0க்குதல்-ெதா.ெப.(ந0க்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாடித்துகள்
ெமய்பூசல் $குண்டல.04.1
கூத்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் $குண்டல.04.2
சாத்த இடு பிச்ைசய சைடத் தைலய
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $குண்டல.04.3
வாத்ைத இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசய்தவம் மடிந்து ஒழுகல்
என்றான் $குண்டல.04.4
வைக எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாள்கள் என்றும் $குண்டல.05.1
மணிநிறக் குஞ்சி என்றும் $குண்டல.05.2
புகழ்_எழ விகற்பிக்கின்ற $குண்டல.05.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்காமத்ைத மற்ேறா $குண்டல.05.4
ெதவுைக எழும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தன்னால் $குண்டல.05.5
துய்த்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) துைடத்தும் என்பா $குண்டல.05.6
அைக அழல் அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) தன்ைன $குண்டல.05.7
ெநய்யினால் அவிக்கல் ஆேமா $குண்டல.05.8
அனல்_என நிைனப்பில் ெபாத்தி $குண்டல.06.1
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) தைலக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமக் $குண்டல.06.2

கனலிைன உவப்பு ந0ரால் $குண்டல.06.3
கைடயற அவித்தும் என்னா $குண்டல.06.4
நிைனவிலாப் புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) தன்னால் $குண்டல.06.5
ந0க்குதும் என்று நிற்பா $குண்டல.06.6
புனலிைனப் புனலினாேல $குண்டல.06.7
யாவ ேபாகாைம ைவப்பா $குண்டல.06.8
ேபாதர உயித்த ஆவி $குண்டல.07.1
புக உயிக்கின்றேதனும் $குண்டல.07.2
ஊதியம் என்று ெகாள்வ $குண்டல.07.3
உணவினான் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ந0ரா $குண்டல.07.4
ஆதலால் அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மாைலப் $குண்டல.07.5
ெபாருள்களுக்கு அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டா
$குண்டல.07.6
காதலால் அழுதும் என்பா $குண்டல.07.7
கண்நனி கைளயல் உற்றா $குண்டல.07.8
அரவினம் அரக்க ஆளி $குண்டல.08.1
அைவகளும் சிறிது தம்ைம $குண்டல.08.2
மருவினால் த0ய ஆகா $குண்டல.08.3
வரம்பில் காலத்துள் என்றும் $குண்டல.08.4
பிrவிலம் ஆகித் தன்ெசால் $குண்டல.08.5

ேபணிேய ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நங்கட்கு
$குண்டல.08.6
ஒருெபாழுது இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்டாக்
$குண்டல.08.7
கூற்றின் யா உய்தும் என்பா $குண்டல.08.8
பாைளயாம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசத்தும் $குண்டல.09.1
பாலனாம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசத்தும் $குண்டல.09.2
காைளயாம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசத்தும் $குண்டல.09.3
காமுறும் இளைம ெசத்தும் $குண்டல.09.4
மீ ளும்_இவ் இயல்பும் இன்ேன $குண்டல.09.5
ேமல்வரு மூப்பும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $குண்டல.09.6
நாளும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சாகின்றாமால் $குண்டல.09.7
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அழாதது
என்ேனா $குண்டல.09.8
ேகாள்வைலப் பட்டுச் சாவாம் $குண்டல.10.1
ெகாைலக்களம் குறித்துச் ெசன்ேற $குண்டல.10.2
மீ ளினும் மீ ளக் காண்டும் $குண்டல.10.3
மீ ட்சி ஒன்றானும் இல்லா $குண்டல.10.4
நாள்_அடி இடுதல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $குண்டல.10.5
நம்_உயி பருகும் கூற்றின் $குண்டல.10.6
வாளின்வாய்த் தைலைவப்பாக்குச் $குண்டல.10.7

ெசல்கின்ேறாம் வாழ்கின்ேறாமா $குண்டல.10.8
நன்கணம் நாறும்_இது என்றுஇவ் $குண்டல.11.1
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) நயக்கின்றது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$குண்டல.11.2
ஒன்பது வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும் $குண்டல.11.3
உள்நின்று அழுக்குச் ெசாrயத் $குண்டல.11.4
தின்பது ஓநாயும் இழுப்பத் $குண்டல.11.5
திைசெதவுறும் சீப் பில்கு ேபாழ்தின் $குண்டல.11.6
இன்பநல் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) இதன்கண் $குண்டல.11.7
எவ்வைகயால் ெகாள்ளலாேம $குண்டல.11.8
மாறுெகாள் மந்தரம் என்றும் $குண்டல.12.1
மரகத வங்குஎழு
0
என்றும் $குண்டல.12.2
ேதறிடத் ேதாள்கள் திறத்ேத $குண்டல.12.3
திறந்துளிக் காமுற்றது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $குண்டல.12.4
பாெறாடு நாய்கள் அசிப்பப் $குண்டல.12.5
பறிப்பறிப் பற்றிய ேபாழ்தின் $குண்டல.12.6
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தைசதன் மாட்டு $குண்டல.12.7
இன்புறல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இங்கு என்ேனா
$குண்டல.12.8
உறுப்புக்கள் தாம்_உடன் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குண்டல.13.1

ஒன்றாய் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும்ைப
$குண்டல.13.2
மைறப்பில் விைழவிற்குச் சாவாய் $குண்டல.13.3
மயக்குவேதல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுறுப்புக் $குண்டல.13.4
குைறத்தன ேபால் அழுகிக் $குண்டல.13.5
குைறந்து குைறந்து ெசாrய $குண்டல.13.6
ெவறுப்பில் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதின்
$குண்டல.13.7
ேவண்டப் படுவதும் உண்டநூ $குண்டல.13.8
எனதெனச் சிந்தித்தலால் மற்று $குண்டல.14.1
இவ்வுடம்பு இன்பத்துக்கு ஆேமல் $குண்டல.14.2
திைனப்ெபய்த புன்கத்ைதப் ேபாலச் $குண்டல.14.3
சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$குண்டல.14.4
நுைனய புழுக்குலம் தம்மால் $குண்டல.14.5
நுகரவும் வாழவும் பட்ட $குண்டல.14.6
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடம்பிைனப் பாவி
$குண்டல.14.7
யான்_எனது என்னல் ஆேமா $குண்டல.14.8
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நற்குணம் எய்தற்கு
அrயவாய் $குண்டல.15.1
உைறந்த தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் ஆக்குவான் $குண்டல.15.2

பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தி ஒத்தான்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்குைட $குண்டல.15.3
அறங்ெகாள் ேகால் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மும்மத யாைனயான்
$குண்டல.15.4
சீற்றம் ெசற்றுப்ேபாய் ந0க்கிச் ெசங்ேகாலினால் $குண்டல.16.1
கூற்றம் காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனும்
துைண $குண்டல.16.2
மாற்றேம நவின்றான் தடுமாற்றத்துத் $குண்டல.16.3
ேதாற்றம் தன்ைனயும் காமுறத் ேதான்றினான் $குண்டல.16.4
மண்ணுளா தம்ைமப் ேபால்வா $குண்டல.17.1
மாட்டாேத அன்று வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $குண்டல.17.2
நண்ணினா திறத்தும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $குண்டல.17.3
குற்றேம நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆகா $குண்டல.17.4
விண்ணுளா புகழ்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$குண்டல.17.5
விழுமிேயான் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேபாழ்ந்த $குண்டல.17.6
கண்ணுளான் கண்டம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் $குண்டல.17.7
கைறைய யா கைற அன்று என்பா $குண்டல.17.8
மறிப மறியும் மலிப மலிரும் $குண்டல.18.1
ெபறுப ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழப்ப இழக்கும்
$குண்டல.18.2

அறிவது அறிவா அழுங்கா உவவா $குண்டல.18.3
உறுவது உறும்_என்று உைரப்பது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $குண்டல.18.4
ேவrக் கமழ்தா அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $குண்டல.19.1
விடுக என்ற ேபாழ்தும் $குண்டல.19.2
தாrத்தல் ஆகா வைகயால் $குண்டல.19.3
ெகாைல சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னும்
$குண்டல.19.4
பூrத்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் $குண்டல.19.5
ெபாலிவு இன்றி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$குண்டல.19.6
பாrத்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விைனயின் $குண்டல.19.7
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்ன வல்லான் $குண்டல.19.8

