வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடு வில்லின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயால்
$நாலடி.00.1
கால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாயாக் கடவுைள யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $நாலடி.00.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உற வணங்கிச் ேசதும் எம்_உள்ளத்து $நாலடி.00.3
முன்னியைவ முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
$நாலடி.00.4
அறு சுைவ உண்டி அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இல்லாள் ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நாலடி.001.1
மறு சிைக ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண்டாரும்
வறிஞராய்ச் $நாலடி.001.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்ப ஓ இடத்துக் கூழ்
எனின் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $நாலடி.001.3
உண்டாக ைவக்கற்பாற்று அன்று $நாலடி.001.4
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) த3 ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேதான்றியக்கால் ெதவுட்டு $நாலடி.002.1
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூழ்
பல்லாேராடு உண்க $நாலடி.002.2
அகடு உற யா மாட்டும் நில்லாது. ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $நாலடி.002.3
சகடக்கால் ேபால வரும் $நாலடி.002.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எருத்தம்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குைட நிழற்கீ ழ்ச்
$நாலடி.003.1
ேசைனத் தைலவராய்ச் ெசன்ேறாரும் ஏைன $நாலடி.003.2

விைன உலப்ப ேவறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்வ
3
தாம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.003.3
மைனயாைள மாற்றா_ெப.(மாற்றா_ெப.) ெகாள $நாலடி.003.4
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) நின்றன
நில்லா என உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.004.1
ஒன்றின ஒன்றின வல்ேல ெசயின்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) $நாலடி.004.2
ெசன்றன ெசன்றன வாழ்நாள் ெசறுத்து உடன் $நாலடி.004.3
வந்தது வந்தது கூற்று $நாலடி.004.4
என்னானும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தம் ைகயுறப் ெபற்றக்கால் $நாலடி.005.1
பின் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்று
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரா முன்ேன $நாலடி.005.2
ெகாடுத்தா_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ_பட.பன்.) உயப் ேபாவ-ேகாடு
இல் த3க் கூற்றம் $நாலடி.005.3
ெதவுடுத்து ஆறு ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $நாலடி.005.4
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இகவா பிைழத்து ஒrஇ $நாலடி.006.1
கூற்றம் குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தா ஈங்கு
இல்ைல ஆற்றப் $நாலடி.006.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைவத்த3
வழங்குமின் நாைளத் $நாலடி.006.3
தழ3 இம் தழ3 இம் தண்ணம் படும் $நாலடி.006.4
ேதாற்றம் சால் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) நாழியா ைவகலும் $நாலடி.007.1

கூற்றம் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்ற
$நாலடி.007.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளுைடயீ ஆகுமின் யாரும் $நாலடி.007.3
பிறந்தும் பிறவாதாrல் $நாலடி.007.4
ெசல்வ யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று தாம் ெசல்வுழி எண்ணாத
$நாலடி.008.1
புல்லறிவாள ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எல்லில் $நாலடி.008.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாண்மூ வாய் திறந்த மின்னுப்ேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.008.3
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அறக் ெகட்டுவிடும் $நாலடி.008.4
உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) புகழ்
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) $நாலடி.009.1
துன்னு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகளி துய கைளயான் ெகான்ேன
$நாலடி.009.2
வழங்கான் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காத்து இருப்பாேனல் அஆ $நாலடி.009.3
இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் $நாலடி.009.4
உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ெசற்றும் $நாலடி.010.1
ெகடாஅத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr )
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) ெகாடாஅது $நாலடி.010.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈட்டினா இழப்ப
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் மைல நாட $நாலடி.010.3

உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈட்டும் ேதன 3க் கr
$நாலடி.010.4
நைர வரும் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாள $நாலடி.011.1
குழவியிடத்ேத துறந்தா புைர த3ரா $நாலடி.011.2
மன்னா இளைம மகிழ்ந்தாேர ேகால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.011.3
இன்னாங்கு எழுந்திருப்பா $நாலடி.011.4
நட்புநா அற்றன நல்லாரும் அஃகினா $நாலடி.012.1
அற்புத் தைளயும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் $நாலடி.012.2
வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்தேத $நாலடி.012.3
ஆழ் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ன கலுழ் $நாலடி.012.4
ெசால் தளந்து ேகால் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேசாந்த நைடயின ஆய் $நாலடி.013.1
பல் கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பண்டம் பழிகாறும்
இல்-ெசறிந்து $நாலடி.013.2
காம ெநறி படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினாக்கு இல்ைலேய $நாலடி.013.3
ஏம ெநறி படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
$நாலடி.013.4
தாழா தளரா தைல_ெப.(தைல_ெப.) நடுங்கா தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஊன்றா
$நாலடி.014.1
வழா
3
இறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா $நாலடி.014.2
மம்ம ெகாள் மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அணங்கு ஆகும்-தன்
ைகக் ேகால் $நாலடி.014.3

அம்மைனக் ேகால் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞான்று $நாலடி.014.4
எனக்குத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆகியாள் என்ைன ஈங்கு இட்டு $நாலடி.015.1
தனக்குத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) நாடிேய ெசன்றாள் தனக்குத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
$நாலடி.015.2
ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய்த் தாய்க்ெகாண்டு $நாலடி.015.3
ஏகும் அளித்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
$நாலடி.015.4
ெவறி அய ெவங் களத்து ேவல்மகன் பாணி $நாலடி.016.1
முறி ஆ நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கண்ணி முன்னத் தயங்க $நாலடி.016.2
மறி குளகு உண்டன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) $நாலடி.016.3
அறிவுைடயாளகண் இல் $நாலடி.016.4
பனி படு ேசாைலப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.017.1
கனி உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தற்று
3
இளைம
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrதும் $நாலடி.017.2
ேவல்-கண்ணள் என்று இவைள ெவஃகன்மின் மற்று இவளும் $நாலடி.017.3
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) எைனத்து உள பல்லின் பால் ஏைன $நாலடி.018.1
இரு சிைகயும் உண்டீேரா என்று வrைசயால் $நாலடி.018.2
உள் நாட்டம் ெகாள்ளப்படுதலால் யாக்ைகக் ேகாள் $நாலடி.018.3
எண்ணா அறிவுைடயா $நாலடி.018.4
மற்று அறிவாம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இைளயம் என்னாது $நாலடி.019.1
ைகத்து உண்டாம் ேபாழ்ேத கரவாது அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்ம்மின்
$நாலடி.019.2

முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனி
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) த3 வளியால் $நாலடி.019.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) காய் உதிதலும் உண்டு $நாலடி.019.4
ஆள் பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலும் அருள் இல்
கூற்று உண்ைமயால் $நாலடி.020.1
ேதாள்ேகாப்புக் காலத்தால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மின் பீள்
பிதுக்கிப் $நாலடி.020.2
பிள்ைளையத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அலறக் ேகாடலால் மற்று அதன்
$நாலடி.020.3
கள்ளம் கைடப்பிடித்தல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.020.4
மைலமிைசத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதியம்ேபால் யாைனத் $நாலடி.021.1
தைலமிைசக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைடய நிலமிைசத் $நாலடி.021.2
துஞ்சினா என்று எடுத்துத் தூற்றப்பட்டா அல்லால் $நாலடி.021.3
எஞ்சினா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல் $நாலடி.021.4
வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஒளி மண்டிலம் $நாலடி.022.1
வழ்
3 நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) படாஅது எழுதலால் வாழ்நாள் $நாலடி.022.2
உலவாமுன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் $நாலடி.022.3
நிலவா நிலமிைச ேமல் $நாலடி.022.4
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மணப் பைற ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $நாலடி.023.1
அன்று அவக்கு ஆங்ேக பிணப் பைற ஆய் பின்ைற $நாலடி.023.2

ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துேபாம் ஆேற $நாலடி.023.3
வலிக்குமாம்-மாண்டா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $நாலடி.023.4
ெசன்ேற எறிப ஒருகால் சிறு வைர $நாலடி.024.1
நின்ேற எறிப பைறயிைன நன்ேறகாண் $நாலடி.024.2
முக் காைலக் ெகாட்டினுள் மூடி த3க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவ $நாலடி.024.3
ெசத்தாைரச் சாவா சுமந்து $நாலடி.024.4
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றத்தா
கல்ெலன்று அலற $நாலடி.025.1
பிணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டு
உய்ப்பாக் கண்டும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு $நாலடி.025.2
உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணவினான்-சாற்றுேம $நாலடி.025.3
ெடாண் ெடாண் ெடாண் என்னும் பைற $நாலடி.025.4
நாத் ெதவுடுத்து ஈக்கில் என் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடக்கில் என் $நாலடி.026.1
பாத்துழிப் ெபய்யில் என் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) பழிக்கில் என்
$நாலடி.026.2
ேதாற்ைபயுள்நின்று ெதவுழில் அறச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டும் $நாலடி.026.3
கூத்தன் புறப்பட்டக்கால் $நாலடி.026.4
படு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெமாக்குளின் பல் காலும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.027.1

ெகடும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓ யாக்ைக என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தடுமாற்றம்
$நாலடி.027.2
த3ப்ேபம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று உணரும்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அறிவாளைர $நாலடி.027.3
ேநப்பா யா ந3ள் நிலத்தின்ேமல் $நாலடி.027.4
யாக்ைகைய யாப்புைடத்தாப் ெபற்றவ தாம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.028.1
யாக்ைகயால் ஆய பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்க-யாக்ைக $நாலடி.028.2
மைல ஆடும் மஞ்சுேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று ஆங்ேக
$நாலடி.028.3
நிைலயாது ந3த்துவிடும் $நாலடி.028.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுனிேமல் ந3ேபால் நிைலயாைம என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.029.1
இன்னினிேய ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) அறவிைன
இன்னினிேய $நாலடி.029.2
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இருந்தான் கிடந்தான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகள் அலறச் $நாலடி.029.3
ெசன்றான் எனப்படுதலால் $நாலடி.029.4
ேகளாேத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிைளகளாய் இல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.030.1
வாளாேத ேபாவரால் மாந்தகள்-வாளாேத $நாலடி.030.2
ேசக்ைக மரன் ஒழியச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ந3ங்கு_ஏவ.(ந3ங்கு_வி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ேபால $நாலடி.030.3

யாக்ைக தமக்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந3த்து
$நாலடி.030.4
அகத்து ஆேர வாழ்வா என்று அண்ணாந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.031.1
புகத் தாம் ெபறாஅ புறங்கைட பற்றி $நாலடி.031.2
மிகத் தாம் வருந்தியிருப்பேர-ேமைலத் $நாலடி.031.3
தவத்தால் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்யாதா $நாலடி.031.4
ஆவாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஆக்கம்
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.032.1
ேபாவாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னா புைல
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ஓவாது $நாலடி.032.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உஞற்றி வாழ்தி எனினும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ்நாள்கள் $நாலடி.032.3
ெசன்றன ெசய்வது உைர $நாலடி.032.4
விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) வந்தக்கால்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) உயிரா $நாலடி.033.1
மனத்தின் அழியுமாம் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதைனத் $நாலடி.033.2
ெதவுல்ைலயது என்று உணவாேர தடுமாற்றத்து $நாலடி.033.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவுவா $நாலடி.033.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
யாக்ைகையப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயத்தால்
$நாலடி.034.1

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயனும் ஆற்றேவ
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.034.2
சாறுேபால் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் $நாலடி.034.3
ேகாதுேபால்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) $நாலடி.034.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கட்டி சிறுகாைலக் ெகாண்டா $நாலடி.035.1
துரும்பு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவங்கால் துய
ஆண்டு உழவா $நாலடி.035.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடம்பின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாண்டா கூற்றம் $நாலடி.035.3
வருங்கால் பrவது இல $நாலடி.035.4
இன்றுெகால் அன்றுெகால் என்றுெகால் என்னாது $நாலடி.036.1
பின்ைறேய நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) கூற்றம்
என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.036.2
ஒருவுமின் த3யைவ ஒல்லும் வைகயால் $நாலடி.036.3
மருவுமின் மாண்டா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $நாலடி.036.4
மக்களால் ஆய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயனும் ஆயுங்கால்
$நாலடி.037.1
எத்துைணயும் ஆற்றப் பலஆனால் ெதவுக்க $நாலடி.037.2
உடம்பிற்ேக ஒப்புரவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகாது உம்பக் $நாலடி.037.3

கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணப் பண்ணப்படும்
$நாலடி.037.4
உறக்கும் துைணயது ஓ ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) வித்து ஈண்டி $நாலடி.038.1
இறப்ப நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பயந்தாஅங்கு அறப்பயனும் $நாலடி.038.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சிறிதுஆயினும் தக்கா ைகப் பட்டக்கால்
$நாலடி.038.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிறிதாப் ேபாத்துவிடும் $நாலடி.038.4
ைவகலும் ைவகல் வரக்கண்டும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$நாலடி.039.1
ைவகலும் ைவகைல ைவகும் என்று இன்புறுவ $நாலடி.039.2
ைவகலும் ைவகல் தம் வாழ்நாள்ேமல் ைவகுதல் $நாலடி.039.3
ைவகைல ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணராதா
$நாலடி.039.4
மான அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
என்னும் $நாலடி.040.1
ஈன இளிவினால் வாழ்ேவன்மன்-ஈனத்தால் $நாலடி.040.2
ஊட்டியக் கண்ணும் உறுதி ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) $நாலடி.040.3
ந3ட்டித்து
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனின் $நாலடி.040.4
மாக் ேகழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவ $நாலடி.041.1
ேநாக்காெகால் ெநாய்யது ஓ துச்சிைல யாக்ைகக்கு ஓ $நாலடி.041.2

ஈச் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) அன்னது ஓ ேதால் அறினும் ேவண்டுேம
$நாலடி.041.3
காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) கடிவது ஓ ேகால் $நாலடி.041.4
ேதாற் ேபாைவேமலும் துைள பலவாய் ெபாய்ம்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.042.1
மீ ப் ேபாைவ மாட்சித்து உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஆனால் மீ ப் ேபாைவ
$நாலடி.042.2
ெபாய்ம் மைறயா காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புகலாது மற்று அதைனப்
$நாலடி.042.3
ைபம் மறியாப் பாக்கப்படும் $நாலடி.042.4
தக்ேகாலம் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைறயப் பூச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.043.1
ெபாய்க் ேகாலம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒழியுேம
எக்காலும் $நாலடி.043.2
உண்டி விைனயுள்
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனப் ெபrேயா $நாலடி.043.3
கண்டு ைகவிட்ட மயல் $நாலடி.043.4
ெதள் ந3க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என்று $நாலடி.044.1
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுெவேனா $நாலடி.044.2
உள் ந3 கைளந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டன்ன $நாலடி.044.3
கண் ந3ைம கண்டு ஒழுகுேவன் $நாலடி.044.4

முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முைக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முத்து
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிதற்றும் $நாலடி.045.1
கல்லாப் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுெவேனா $நாலடி.045.2
எல்லாரும் காண புறங்காட்டு
உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக்க $நாலடி.045.3
பல்-என்பு கண்டு ஒழுகுேவன் $நாலடி.045.4
குடரும் ெகாழுவும் குருதியும் என்பும் $நாலடி.046.1
ெதவுடரும் நரம்ெபாடு ேதாலும் இைடயிைடேய $நாலடி.046.2
ைவத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் $நாலடி.046.3
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தாள் ஈங் ேகாைதயாள் $நாலடி.046.4
ஊறி உவத்தக்க ஒன்பது வாய்ப் புலனும் $நாலடி.047.1
ேகாதிக் குழம்பு அைலக்கும் கும்பத்ைத ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நாலடி.047.2
ெபருந்ேதாளி ெபய்வளாய் என்னும்-மீ ப் ேபாத்த $நாலடி.047.3
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேதாலால் கண் விளக்கப்பட்டு $நாலடி.047.4
பண்டம் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) படு
சாந்தும் ேகாைதயும் $நாலடி.048.1
கண்டு பாராட்டுவா கண்டிலெகால்-மண்டிப் $நாலடி.048.2
ெபைடச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) வன் கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ேபத்து இட்டுக்
குத்தல் $நாலடி.048.3
முைடச் சாகாடு அச்சு இற்றுழி $நாலடி.048.4
கழிந்தா இடு தைல_ெப.(தைல_ெப.) கண்டா ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உட்க
$நாலடி.049.1
குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தாைர
$நாலடி.049.2

ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநறி நின்மின் இற்று
இதன் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) என்று $நாலடி.049.3
சாற்றும்ெகால் சாலச் சிrத்து $நாலடி.049.4
உயி ேபாயா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உட்கச்
சிrத்து $நாலடி.050.1
ெசயி த3க்கும் ெசம்மாப்பவைர ெசயி த3ந்தா $நாலடி.050.2
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்பதனால் தம்ைம ஓ
$நாலடி.050.3
பண்டத்துள் ைவப்பது இல $நாலடி.050.4
விளக்குப் புக இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மாய்ந்தாங்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நாலடி.051.1
தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) விளக்கு ெநய் $நாலடி.051.2
ேதய்விடத்துச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பாய்ந்தாங்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன
$நாலடி.051.3
த3விடத்து நிற்குமாம் த3து_ெப.(த3து_ெப.) $நாலடி.051.4
நிைலயாைம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மூப்பு சாக்காடு என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.052.1
தைலயாயா தம் கருமம்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெதவுைலவு இல்லாச்
$நாலடி.052.2
சத்தமும் ேசாதிடமும் என்று ஆங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
பிதற்றும் $நாலடி.052.3
பித்தrன் ேபைதயா இல் $நாலடி.052.4
இல்லம் இளைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) மீ க்கூற்றம்
$நாலடி.053.1

ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வலி என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $நாலடி.053.2
நிைலயாைம கண்டு ெநடியா துறப்ப $நாலடி.053.3
தைலயாயா-தாம் உய்யக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.053.4
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உழந்தும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாைள $நாலடி.054.1
இன்பேம காமுறுவ ஏைழயா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $நாலடி.054.2
இைட ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னாைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைன ஆறு
$நாலடி.054.3
அைடவு ஒழிந்தா ஆன்று அைமந்தா $நாலடி.054.4
ெகான்ேன கழிந்தன்று இளைமயும் இன்ேன $நாலடி.055.1
பிணிெயாடு மூப்பும் வருமால் துணிவு ஒன்றி $நாலடி.055.2
என்ெனாடு சூழாது எழுெநஞ்ேச ேபாதிேயா $நாலடி.055.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி ேசர நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$நாலடி.055.4
மாண்ட குணத்ெதவுடு மக்கட் ேபறு இல் எனினும் $நாலடி.056.1
பூண்டான் கழித்தற்கு அருைமயால்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.056.2
மிடி என்னும் காரணத்தின் ேமன்முைறக்கண்ேண $நாலடி.056.3
கடி என்றா கற்று அறிந்தா $நாலடி.056.4
ஊக்கித் தாம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரதங்கள் உள் உைடய $நாலடி.057.1

தாக்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துன்பங்கள் தாம் தைலவந்தக்கால்
$நாலடி.057.2
ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிறூஉம்_ெப.எச்.(நிறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரேவாேர
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒழுக்கம் $நாலடி.057.3
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருவத்தவ $நாலடி.057.4
தம்ைம இகழ்ந்தைம தாம் ெபாறுப்பது அன்றி மற்று $நாலடி.058.1
எம்ைம இகழ்ந்த விைனப் பயத்தான் உம்ைம $நாலடி.058.2
எrவாய் நிரயத்து வழ்வெகால்
3
என்று $நாலடி.058.3
பrவதூஉம் சான்ேறா கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $நாலடி.058.4
ெமய் வாய் கண் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) ெசவி எனப் ேப
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.059.1
ஐ வாய ேவட்ைக அவாவிைன ைகவாய் $நாலடி.059.2
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உைடயான்
$நாலடி.059.3
விலங்காது வடு_ெப.(வ
3
டு_ெப.)
3
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.059.4
துன்பேம மீ தூரக் கண்டும் துறவு உள்ளா $நாலடி.060.1
இன்பேம காமுறுவ ஏைழயா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $நாலடி.060.2
இைசெதவுறும் மற்று அதன் இன்னாைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.060.3
பைசதல் பrயாதாம் ேமல் $நாலடி.060.4
மதித்து இறப்பாரும் இறக்க_குைற.எச்.(இறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதியா
$நாலடி.061.1

மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க_குைற.எச்.(இறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதித்து
ஏறி $நாலடி.061.2
ஈயும் தைலேமல் இருத்தலால் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிவா
$நாலடி.061.3
காயும் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
$நாலடி.061.4
தண்டாச் சிறப்பின் தம் இன் உயிைரத் தாங்காது $நாலடி.062.1
கண்டுழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) துறப்பேவா-மண்டி $நாலடி.062.2
அடி ெபயராது ஆற்ற இளி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்தின் $நாலடி.062.3
முடிகிற்கும் உள்ளத்தவ $நாலடி.062.4
காவாது ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாய் திறந்து
ெசால்லும் ெசால் $நாலடி.063.1
ஓவாேத தம்ைமச் சுடுதலால் ஓவாேத $நாலடி.063.2
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி அறிவுைடயா
எஞ் ஞான்றும் $நாலடி.063.3
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லா கறுத்து
$நாலடி.063.4
ேநத்து நிக அல்லா ந3 அல்ல ெசால்லியக்கால் $நாலடி.064.1
ேவத்து ெவகுளா விழுமிேயா ஓத்து அதைன $நாலடி.064.2
உள்ளத்தான் உள்ளி உைரத்து உராய் ஊ ேகட்ப $நாலடி.064.3
துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீ ழ் $நாலடி.064.4
இைளயான் அடக்கம் அடக்கம் கிைள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நாலடி.065.1

இல்லான் ெகாைடேய ெகாைடப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.065.2
ஒறுக்கும் மதுைக உரனுைடயாளன் $நாலடி.065.3
ெபாறுக்கும் ெபாைறேய ெபாைற $நாலடி.065.4
கல் எறிந்தன்ன கயவ வாய் இன்னாச் ெசால் $நாலடி.066.1
எல்லாரும் காணப் ெபாறுத்து உய்ப்ப-ஒல்ைல $நாலடி.066.2
இடு ந3ற்றால் ைப அவிந்த நாகம்ேபால் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.)
$நாலடி.066.3
குடிைமயான் வாதிக்கப்பட்டு $நாலடி.066.4
மாற்றாராய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் மாறு
ஏற்பாக்கு ஏலாைம $நாலடி.067.1
ஆற்றாைம என்னா அறிவுைடயா ஆற்றாைம $நாலடி.067.2
ேநத்து இன்னா மற்று அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசய்தக்கால் தாம்
அவைரப் $நாலடி.067.3
ேபத்து இன்னா ெசய்யாைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.067.4
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஓடினும் ந3ச ெவகுளி
$நாலடி.068.1
ெகடும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்றிப்
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நாலடி.068.2
ந3 ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவப்பம்ேபால்
தாேன தணியுேம $நாலடி.068.3
சீ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சான்ேறா
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $நாலடி.068.4
உபகாரம் ெசய்ததைன ஓராேத தங்கண் $நாலடி.069.1

அபகாரம் ஆற்றச் ெசயினும் உபகாரம் $நாலடி.069.2
தாம் ெசய்வது அல்லால் தவற்றினால் த3ங்கு ஊக்கல் $நாலடி.069.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் குடிப் பிறந்தாக்கு இல் $நாலடி.069.4
கூத்து நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெகௗவிக் ெகாளக் கண்டும் தம் வாயால்
$நாலடி.070.1
ேபத்து நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெகௗவினா ஈங்கு இல்ைல ந3த்து அன்றிக்
$நாலடி.070.2
கீ ழ்மக்கள் கீ ழ் ஆய ெசால்லியக்கால் ெசால்பேவா $நாலடி.070.3
ேமன்மக்கள் தம் வாயால் மீ ட்டு $நாலடி.070.4
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அருவிக் குளி வைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட
$நாலடி.071.1
ேபைதேயாடு யாதும் உைரயற்க ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நாலடி.071.2
உைரக்கின் சிைதந்து உைரக்கும் ஒல்லும் வைகயால் $நாலடி.071.3
வழுக்கிக் கழிதேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.071.4
ேந அல்லா ந3 அல்ல ெசால்லியக்கால் மற்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நாலடி.072.1
தாrத்திருத்தல் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) மற்று ஓரும் $நாலடி.072.2
புகழ்ைமயாக்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) ெபாங்கு ந3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $நாலடி.072.3
சமழ்ைமயாக் ெகாண்டுவிடும் $நாலடி.072.4
காதலா ெசால்லும் கடுஞ் ெசால்
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கும் $நாலடி.073.1
ஏதிலா இன் ெசாலின் த3து_ெப.(த3து_ெப.) ஆேமா-ேபாது எலாம் $நாலடி.073.2

மாத_ெப.(மாத_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் மலி
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.073.3
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அறிவாப்
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.073.4
அறிவது அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கி
அஞ்சுவது அஞ்சி $நாலடி.074.1
உறுவது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உவப்பச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபறுவதனால் $நாலடி.074.2
இன்புற்று வாழும் இயல்புைடயா எஞ் ஞான்றும் $நாலடி.074.3
துன்புற்று வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrது $நாலடி.074.4
ேவற்றுைம இன்றிக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) நட்டக்கால் $நாலடி.075.1
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கம்
ஒருவன்கண் உண்டாயின் $நாலடி.075.2
ஆற்றும் துைணயும் ெபாறுக்க ெபாறான்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.075.3
தூற்றாேத தூர விடல் $நாலடி.075.4
இன்னா ெசயினும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $நாலடி.076.1
தன்ைனேய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநாவின் அல்லது துன்னிக் $நாலடி.076.2
கலந்தாைரக் ைகவிடுதல்-கானக நாட $நாலடி.076.3
விலங்கிற்கும் விள்ளல் அrது $நாலடி.076.4
ெபrயா ெபரு நட்புக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) தாம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.077.1
அrய ெபாறுப்ப என்று அன்ேறா அrயேரா $நாலடி.077.2

ஒல்ெலன் அருவி உய வைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.077.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசய்வாக்குத் தம $நாலடி.077.4
வற்றி மற்று ஆற்றப் பசிப்பினும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலாக்கு $நாலடி.078.1
அற்றம் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரயற்க அற்றம்
$நாலடி.078.2
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
துைணயாக்கு உைரப்பேவ தம்ைமத் $நாலடி.078.3
துறக்கும் துணிவு இலாதா $நாலடி.078.4
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பயந்தாங்கு இழிவு தைலவrனும் $நாலடி.079.1
இன்பத்தின் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இருந்ைதக்க இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
$நாலடி.079.2
ஒழியாைம கண்டாலும்-ஓங்கு அருவி நாட $நாலடி.079.3
பழி ஆகா ஆேற தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நாலடி.079.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகடினும் தக்கா ேகடு எண்ணற்க
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடம்பின் $நாலடி.080.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெகடினும் உண்ணா ைகத்து உண்ணற்க
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கவிந்த $நாலடி.080.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபறினும்
உைரயற்க $நாலடி.080.3
ெபாய்ேயாடு இைட மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால் $நாலடி.080.4
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ெபrதால் அதற்கு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
சிற்றளவால் $நாலடி.081.1
நிச்சல் நிைனயுங்கால் ேகாக் ெகாைலயால் நிச்சலும் $நாலடி.081.2
கும்பிக்ேக கூத்த விைனயால் பிறன் தாரம் $நாலடி.081.3

நம்பற்க நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடயா $நாலடி.081.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புகழ் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) இந் நான்கும் $நாலடி.082.1
பிறன் தாரம் நச்சுவாச் ேசரா பிறன் தாரம் $நாலடி.082.2
நச்சுவாச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைக பழி
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று $நாலடி.082.3
அச்சத்ேதாடு இந் நாற் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நாலடி.082.4
புக்க இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ேபாதரும்
ேபாது அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $நாலடி.083.1
துய்க்கும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
ேதான்றாைமக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $நாலடி.083.2
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலும் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) தருமால்
எவன்ெகாேலா $நாலடி.083.3
உட்கான் பிறன் இல் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $நாலடி.083.4
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) குடிப் பழி ஆம் ைகயுறின் கால்
குைறயும் $நாலடி.084.1
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெசய்யுங்கால்
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ஆம் ந3ள் நிரயத் $நாலடி.084.2
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) பயக்குமால் துச்சாr ந3_பதி.ெப.(ந3_முன்.ஒரு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.084.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எனக்கு எைனத்தால் கூறு $நாலடி.084.4
ெசம்ைம ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி சிறியா இனத்த ஆய் $நாலடி.085.1
ெகாம்ைம வr முைலயாள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உம்ைம $நாலடி.085.2
வலியால் பிற_ெப.(பிற_ெப.) மைனேமல் ெசன்றாேர-இம்ைம $நாலடி.085.3

அலி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடி உண்பா
$நாலடி.085.4
பல்லா அறியப் பைற அைறந்து நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.086.1
கல்யாணம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடி புக்க
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $நாலடி.086.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மைனயாளும் இல்லாளா என்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நாலடி.086.3
ஏதில் மைனயாைள ேநாக்கு $நாலடி.086.4
அம்பல் அயல் எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சித் தம
பrஇ $நாலடி.087.1
வம்பலன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைமந்துற்று நம்பும்
$நாலடி.087.2
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) இல் ெநஞ்சத்தான் துப்புரவு-பாம்பின் $நாலடி.087.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நக்கியன்னது
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.087.4
பரவா ெவளிப்படா பல்ேலாகண் தங்கா $நாலடி.088.1
உரேவாகண் காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஓஒ ெகாடிேத $நாலடி.088.2
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் $நாலடி.088.3
உைரயாது உள் ஆறிவிடும் $நாலடி.088.4
அம்பும் அழலும் அவி கதி ஞாயிறும் $நாலடி.089.1
ெவம்பிச் சுடினும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சுடும் ெவம்பிக் $நாலடி.089.2
கவற்றி மனத்ைதச் சுடுதலால் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $நாலடி.089.3
அவற்றினும் அஞ்சப்படும் $நாலடி.089.4

ஊருள் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரு ெகழு
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த3க்கு $நாலடி.090.1
ந3ருள் குளித்தும் உயல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந3ருள் $நாலடி.090.2
குளிப்பினும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சுடுேம குன்று ஏறி $நாலடி.090.3
ஒளிப்பினும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சுடும் $நாலடி.090.4
இல்லா இடத்தும் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அளவினால் $நாலடி.091.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இடம்ேபால் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமல்லக் $நாலடி.091.2
ெகாைடெயாடு பட்ட குணனுைட மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$நாலடி.091.3
அைடயாவாம் ஆண்ைடக் கதவு $நாலடி.091.4
முன்னேர சாம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முனிதக்க மூப்பு உள $நாலடி.092.1
பின்னரும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.)
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உள ெகான்ேன $நாலடி.092.2
பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்து உண்மின் யாதும் $நாலடி.092.3
கரவன்மின் ைகத்து உண்டாம் ேபாழ்து $நாலடி.092.4
நடுக்குற்றுத் தற் ேசந்தா துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைடயா $நாலடி.093.1
ெகாடுத்துத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும்
$நாலடி.093.2
மிடுக்கு உற்றுப் பற்றினும் நில்லாது ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $நாலடி.093.3
விடுக்கும் விைன உலந்தக்கால் $நாலடி.093.4
இம்மி அrசித் துைணயானும் ைவகலும் $நாலடி.094.1

நும்மில் இையவ ெகாடுத்து உண்மின் நும்ைமக் $நாலடி.094.2
ெகாடாஅதவ என்ப குண்டு ந3 ைவயத்து $நாலடி.094.3
அடாஅ அடுப்பினவ $நாலடி.094.4
மறுைமயும் இம்ைமயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருவற்கு $நாலடி.095.1
உறுமாறு இையவ ெகாடுத்தல் வறுைமயால் $நாலடி.095.2
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) இைசயாதுஎனினும் இரவாைம
$நாலடி.095.3
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) இரட்டி உறும் $நாலடி.095.4
நடு ஊருள் ேவதிைக சுற்றுக்ேகாள் புக்க $நாலடி.096.1
படு பைன_ெப.(பைன_ெப.) அன்ன பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) நச்ச வாழ்வா
$நாலடி.096.2
குடி ெகாழுத்தக்கண்ணும் ெகாடுத்து உண்ணா மாக்கள் $நாலடி.096.3
இடுகாட்டுள் ஏற்ைறப் பைன_ெப.(பைன_ெப.) $நாலடி.096.4
ெபயற்பால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபய்யாக்கண்ணும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $நாலடி.097.1
ெசயற்பால ெசய்யாவிடினும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.)
$நாலடி.097.2
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) கடியும் ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.097.3
என்ைன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உய்யும் ஆறு $நாலடி.097.4
ஏற்ற ைக மாற்றாைம என்னானும் தாம் வைரயாது $நாலடி.098.6
ஆற்றதாக்கு ஈவது ஆம் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆற்றின்
$நாலடி.098.7

மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப மாறு ஈவாக்கு
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நாலடி.098.8
ெபாலி கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்னும் ெபயத்து $நாலடி.098.9
இறப்பச் சிறிது என்னாது இல் என்னாது என்றும் $நாலடி.099.1
அறப்பயன் யா மாட்டும் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
முைறப் புதவின் $நாலடி.099.2
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிைஞேபால் $நாலடி.099.3
ைபய நிைறத்துவிடும் $நாலடி.099.4
கடிப்பு இகு கண் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) காதத்ேதா ேகட்ப $நாலடி.100.1
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழங்கியது ஓ
ேயாசைனேயா ேகட்ப $நாலடி.100.2
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூஉலகும் ேகட்குேம
சான்ேறா $நாலடி.100.3
ெகாடுத்தா_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ_பட.பன்.) எனப்படும் ெசால்
$நாலடி.100.4
பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) $நாலடி.101.1
வல்லது ஆம் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) நாடிக் ேகாடைல ெதவுல்ைலப் $நாலடி.101.2
பழவிைனயும் அன்ன தைகத்ேத தற்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.101.3
கிழவைன நாடிக் ெகாளற்கு $நாலடி.101.4
உருவும் இளைமயும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருளும் உட்கும் $நாலடி.102.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி நில்லாைம கண்டும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வழி $நாலடி.102.2
ஒன்ேறயும் இல்லாதான் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட்டு $நாலடி.102.3

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ம்
3
தக்கது
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.102.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பட ேவண்டாதா யா யாரும் இல்ைல $நாலடி.103.1
அளந்தன ேபாகம் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) ஆற்றான் $நாலடி.103.2
விளங்காய் திரட்டினா இல்ைல களங் கனிையக் $நாலடி.103.3
கா எனச் ெசய்தாரும் இல் $நாலடி.103.4
உறற்பால ந3க்கல் உறுவக்கும் ஆகா $நாலடி.104.1
ெபறற்பால் அைனயவும் அன்ன ஆம் மாr_ெப.(மாr.) $நாலடி.104.2
வறப்பின் தருவாரும் இல்ைல அதைனச் $நாலடி.104.3
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் $நாலடி.104.4
திைனத் துைணய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தம் ேதசு
உள் அடக்கி $நாலடி.105.1
பைனத் துைணயா ைவகலும் பாடு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்வ $நாலடி.105.2
நிைனப்பக் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) எவன்
உண்டாம் ேமைல $நாலடி.105.3
விைனப்பயன் அல்லால் பிற $நாலடி.105.4
பல் ஆன்ற ேகள்விப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உணவா வயவும்
3
$நாலடி.106.1
கல்லாதா வாழ்வது அறிதிேரல் கல்லாதா $நாலடி.106.2
ேசதனம் என்னும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அகத்து
இன்ைமயால் $நாலடி.106.3
ேகாது என்று ெகாள்ளாதாம் கூற்று $நாலடி.106.4
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) கூ ெநஞ்சத்தா எல்லாரும் காண $நாலடி.107.1

ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடும்பம்பூ $நாலடி.107.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கிழிக்கும் அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.107.3
முன்ைன விைன ஆய்விடும் $நாலடி.107.4
அறியாரும் அல்ல அறிவது அறிந்தும் $நாலடி.108.1
பழிேயாடு பட்டைவ ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஓடி $நாலடி.108.2
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) நறவு உயிக்கும் ந3ள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.108.3
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயான் வரும்
$நாலடி.108.4
ஈண்டு ந3 ைவயத்துள் எல்லாரும் எள்துைணயும் $நாலடி.109.1
ேவண்டாமன் த3ய விைழபமன் நல்லைவ $நாலடி.109.2
ேவண்டினும் ேவண்டாவிடினும் உறற்பால $நாலடி.109.3
த3ண்டாவிடுதல் அrது $நாலடி.109.4
சிறுகா ெபருகா முைற பிறழ்ந்து வாரா $நாலடி.110.1
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்ேத
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.110.2
சிறுகாைலப் பட்ட ெபாறியும் அதனால் $நாலடி.110.3
இறுகாலத்து என்ைன பrவு $நாலடி.110.4
இைசயா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் என்றல்
யாக்கும் $நாலடி.111.1

வைச அன்று ைவயத்து இயற்ைக நைச
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நாலடி.111.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப்
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) நிைரெதவுடீஇ
ெசய்ந்நன்றி $நாலடி.111.3
ெகான்றாrன் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.111.4
தக்காரும் தக்கவ அல்லாரும் தம் ந3ைம $நாலடி.112.1
எக்காலும் குன்றல் இல ஆவ அக்காரம் $நாலடி.112.2
யாவேர தின்னினும் ைகயாதாம் ைகக்குமாம் $நாலடி.112.3
ேதவேர தின்னினும் ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) $நாலடி.112.4
கால் ஆடு ேபாழ்தில் கழி கிைளஞ வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நாலடி.113.1
ேமல் ஆடும் மீ னின் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆவ ஏலா $நாலடி.113.2
இட ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) உற்றக்கால் ஈங் குன்ற நாட $நாலடி.113.3
ெதவுடபு உைடேயம் என்பா சில_ெப.(சில_ெப.) $நாலடி.113.4
வடு இலா ைவயத்து மன்னிய மூன்றில் $நாலடி.114.1
நடுவணது எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரு தைலயும்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.114.2
நடுவணது எய்தாதான்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைலப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.114.3
அடுவது ேபாலும் துய $நாலடி.114.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விைல_ெப.(விைல_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.115.1

கல்லாேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெசல்வ
வாய்ச் ெசால் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.115.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஈரப் ேபாழ்தின் உழேவேபால் மீ து ஆடி $நாலடி.115.3
ெசல்லாவாம் நல்கூந்தா ெசால் $நாலடி.115.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பட ெமய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் $நாலடி.116.1
அடங்காதா என்றும் அடங்கா தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணாய்
$நாலடி.116.2
உப்ெபாடு ெநய் பால் தயி காயம்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடினும் $நாலடி.116.3
ைகப்பு அறா ேபய்ச் சுைரயின் காய் $நாலடி.116.4
தம்ைம இகழ்வாைரத் தாம் அவrன் முன் இகழ்க $நாலடி.117.1
என்ைன அவெராடு பட்டது புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $நாலடி.117.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கமழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
வங்கு_ஏவ.(வ
3
ங்கு_வி.)
3
ந3ச் ேசப்ப $நாலடி.117.3
உறற்பால யாக்கும் உறும் $நாலடி.117.4
ஆ ேவறு உருவின ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆ
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.118.1
பால் ேவறு உருவின அல்லவாம் பால்ேபால் $நாலடி.118.2
ஒருதன்ைமத்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெநறி ஆேபால் $நாலடி.118.3
உருவு பலெகாளல் ஈங்கு $நாலடி.118.4
யாஅ உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ ெசால் இல்லா
ேதருங்கால் $நாலடி.119.1
யாஅ உபாயத்தின் வாழாதா யாஅ $நாலடி.119.2

இைடயாக இன்னாதது எய்தாதா யாஅ $நாலடி.119.3
கைடேபாகச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உய்த்தா $நாலடி.119.4
தாம் ெசய் விைன அல்லால் தம்ெமாடு ெசல்வது மற்று $நாலடி.120.1
யாங்கணும் ேதrன் பிறிது இல்ைல ஆங்குத் தாம் $நாலடி.120.2
ேபாற்றிப் புைனந்த உடம்பும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்ேற $நாலடி.120.3
கூற்றம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $நாலடி.120.4
துக்கத்துள் தூங்கி துறவின்கண் ேசகலா $நாலடி.121.1
மக்கட் பிணத்த சுடுகாடு ெதவுக்க $நாலடி.121.2
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காேட புலம் ெகட்ட $நாலடி.121.3
புல்லறிவாள வயிறு $நாலடி.121.4
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ஆக்கும் கால ஆய் ஏதிலாக்கு ஆள் ஆய்
$நாலடி.122.1
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஆ கழனியுள் ேசவ சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.)
ஆக்கும் $நாலடி.122.2
காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் $நாலடி.122.3
கூட்டுள் ஆய்க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவப்பா $நாலடி.122.4
அக்ேகேபால் அங்ைக ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) அழுகி $நாலடி.123.1
துக்கத் ெதவுழுேநாய் எழுபேவ-அக் கால் $நாலடி.123.2
அலவைனக் காதலித்துக் கால் முrத்துத்
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.123.3

பழவிைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தக்கால்
$நாலடி.123.4
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அழல் ேசந்தக்கால் ெநய் ேபால்வதூஉம்
$நாலடி.124.1
எrப்பச் சுட்டு எவ்வ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆக்கும் பரப்பக் $நாலடி.124.2
ெகாடு விைனய ஆகுவ ேகாடாரும் ேகாடிக் $நாலடி.124.3
கடு விைனய ஆகியாச் சாந்து $நாலடி.124.4
ெபrயவ ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபால நாளும்
$நாலடி.125.1
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) வrைசயா நந்தும் வrைசயால் $நாலடி.125.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊ மதியம்ேபால் ைவகலும் ேதயுேம $நாலடி.125.3
தாேன சிறியா ெதவுடபு $நாலடி.125.4
சான்ேறா என மதித்துச் சாந்தாய்மன் சாந்தாய்க்குச் $நாலடி.126.1
சான்றாண்ைம சாந்தாகண் இல் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
சாந்ேதாய் ேகள் $நாலடி.126.2
சாந்து அகத்து உண்டு என்று ெசப்புத் திறந்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நாலடி.126.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) கண்டன்னது
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.126.4
யாஅ ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஒருவதம் உள்ளத்ைதத் $நாலடி.127.1
ேதரும் துைணைம உைடயவ சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நாலடி.127.2
கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைமக்கும் நாட ேகள் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $நாலடி.127.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேவறு ெசய்ைகயும் ேவறு $நாலடி.127.4
உள்ளத்தால் நள்ளாது உறுதித் ெதவுழில ஆய் $நாலடி.128.1

கள்ளத்தால் நட்டா கழி ேகண்ைம-ெதள்ளிப் $நாலடி.128.2
புனற் ெசதும்பு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குன்ற நாட $நாலடி.128.3
மனத்துக்கண் மாசு ஆய்விடும் $நாலடி.128.4
ஓக்கிய ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ஒன்னா ைகப் பட்டக்கால் $நாலடி.129.1
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் ெமய்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆக்கம் $நாலடி.129.2
இருைமயும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுடுதலால்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $நாலடி.129.3
கருமேம கல்லாகண் த3வு $நாலடி.129.4
மைனப் பாசம் ைகவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி $நாலடி.130.1
எைனத்து ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழ்திேயா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
எைனத்தும் $நாலடி.130.2
சிறு வைரேய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
அல்லால் $நாலடி.130.3
உறு பயேனா இல்ைல உயிக்கு $நாலடி.130.4
குஞ்சி அழகும் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) தாைனக் ேகாட்டழகும்
$நாலடி.131.1
மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) அழகும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அல்ல
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நாலடி.131.2
நல்லம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்னும் நடுவு நிைலைமயால்
$நாலடி.131.3
கல்வி அழேக அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) $நாலடி.131.4
இம்ைம பயக்குமால் ஈயக் குைறவு இன்றால் $நாலடி.132.1

தம்ைம விளக்குமால் தாம் உளராக் ேகடு இன்றால் $நாலடி.132.2
எம்ைம உலகத்தும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) கல்விேபால்
$நாலடி.132.3
மம்ம
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $நாலடி.132.4
கள நிலத்துப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உப்பிைனச்
சான்ேறா $நாலடி.133.1
விைள நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெநல்லின் விழுமிதாக் ெகாள்வ
$நாலடி.133.2
கைட நிலத்ேதா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கற்று
அறிந்ேதாைரத் $நாலடி.133.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைவக்கப்படும்
$நாலடி.133.4
ைவப்புழிக் ேகாட்படா வாய்த்து ஈயின் ேகடு இல்ைல $நாலடி.134.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சிறப்பின் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) ெசறின் வவ்வா
$நாலடி.134.2
எச்சம் என ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மக்கட்குச் ெசய்வன $நாலடி.134.3
விச்ைச மற்று அல்ல பிற $நாலடி.134.4
கல்வி கைர இல கற்பவ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சில $நாலடி.135.1
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) நிைனக்கின் பிணி பல ெதள்ளிதின் $நாலடி.135.2
ஆராய்ந்து அைமவுைடய கற்பேவ ந3 ஒழியப் $நாலடி.135.3
பால் உண் குருகின் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.135.4
ேதாணி இயக்குவான் ெதவுல்ைல வருணத்து $நாலடி.136.1

காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கைடப்பட்டான் என்று இகழா
காணாய் $நாலடி.136.2
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) துைணயா ஆறு ேபாயற்ேற நூல்
கற்ற $நாலடி.136.3
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) துைணயா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாளல்
$நாலடி.136.4
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதவுல் ேகள்வித்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) உைடயா $நாலடி.137.1
இகல் இல எஃகு உைடயா தம்முள்
குழ3 இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.137.2
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல்
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நாலடி.137.3
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உைறவா பதி $நாலடி.137.4
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப கற்று அறிந்தா
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நாலடி.138.1
நுனியின் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) தின்றற்ேற நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) ந3க்கித்
$நாலடி.138.2
தூrன் தின்றன்ன தைகத்துஅேரா பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலா $நாலடி.138.3
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலாள ெதவுடபு $நாலடி.138.4
கல்லாேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கற்றாைரச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகின் $நாலடி.139.1
நல்லறிவு நாளும் தைலப்படுவ-ெதவுல் சிறப்பின் $நாலடி.139.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிறப் பாதிrப்பூச் ேசதலால் புத்ேதாடு $நாலடி.139.3
தண்ணக்குத்
3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பயந்தாங்கு $நாலடி.139.4
அலகு சால் கற்பின் அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
நூல் கல்லாது $நாலடி.140.1

உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கலகல $நாலடி.140.2
கூஉம் துைணஅல்லால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடுமாற்றம்
$நாலடி.140.3
ேபாஒம் துைண அறிவா இல் $நாலடி.140.4
உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) உலறி உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
அழிந்தக்கண்ணும் $நாலடி.141.1
குடிப் பிறப்பாள தம் ெகாள்ைகயின் குன்றா $நாலடி.141.2
இடுக்கண் தைலவந்தக்கண்ணும் அrமா $நாலடி.141.3
ெகாடிப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) கறிக்குேமா மற்று $நாலடி.141.4
சான்றாண்ைம சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ஒழுக்கம்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும் $நாலடி.142.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் குடிப் பிறந்தாக்கு அல்லது வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேதாயும் $நாலடி.142.2
ைம தவழ் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) படாஅ
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $நாலடி.142.3
எய்தியக்கண்ணும் பிறக்கு $நாலடி.142.4
இருக்ைக எழலும் எதி ெசலவும் ஏைன $நாலடி.143.1
விடுப்ப ஒழிதேலாடு இன்ன குடிப் பிறந்தா $நாலடி.143.2
குன்றா ஒழுக்கமாக் ெகாண்டா கயவேராடு $நாலடி.143.3
ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று $நாலடி.143.4
நல்லைவ ெசய்யின் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) த3யைவ $நாலடி.144.1
பல்லவ தூற்றும் பழி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.144.2

உணரும் குடிப் பிறப்பின் ஊதியம் என்ேனா $நாலடி.144.3
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவக்கு எனின்
$நாலடி.144.4
கல்லாைம அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) கயவ ெதவுழில் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
$நாலடி.145.1
ெசால்லாைமயுள்ளும் ஓ ேசாவு அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.145.2
இரப்பாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயாைம அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
மரத்தா இம் $நாலடி.145.3
மாணாக் குடிப் பிறந்தா $நாலடி.145.4
இன நன்ைம இன்ெசால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) மற்று ஏைன $நாலடி.146.1
மன நன்ைம என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நாலடி.146.2
முத்ேதாடு இைமக்கும் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) உவrத்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.146.3
இற் பிறந்தாகண்ேண உள $நாலடி.146.4
ெசய்ைக அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிதல்
மண்டிற்றுஆயினும் $நாலடி.147.1
ெபய்யா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற ேப இல்
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.147.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உழந்தக்கைடத்தும் குடிப் பிறந்தா $நாலடி.147.3
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ெசயற்பாலைவ
$நாலடி.147.4

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ெகாளினும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட $நாலடி.148.1
அம் கண் மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விளக்குறூஉம் திங்கள்ேபால்
$நாலடி.148.2
ெசல்லாைம ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேந நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு
$நாலடி.148.3
ஒல்கா-குடிப் பிறந்தா $நாலடி.148.4
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும்
குடிப் பிறந்தா ெசய்வன $நாலடி.149.1
ெசல் இடத்தும் ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
சிறியவ புல்வாய் $நாலடி.149.2
பருமம் ெபாறுப்பினும் பாய் பrமாேபால் $நாலடி.149.3
ெபாரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று $நாலடி.149.4
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடிப் பிறந்தா $நாலடி.150.1
அற்றுத் தற் ேசந்தாக்கு அைசவிடத்து ஊற்று ஆவ $நாலடி.150.2
அற்றக் கைடத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் $நாலடி.150.3
ெதற்ெறனத் ெதள் ந3 படும் $நாலடி.150.4
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலாப் பாrக்கும் $நாலடி.151.1
திங்களும் சான்ேறாரும் ஒப்பமன் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $நாலடி.151.2
மறு ஆற்றும் சான்ேறா அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆற்றா
ெதருமந்து $நாலடி.151.3
ேதய்வ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாசு உறின் $நாலடி.151.4
இைசயும் எனினும் இைசயாதுஎனினும் $நாலடி.152.1
வைச த3ர_குைற.எச்.(த3_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணுவ சான்ேறா
விைசயின் $நாலடி.152.2

நrமா உளம் கிழித்த அம்பினின் த3ேதா $நாலடி.152.3
அrமாப் பிைழப்ப எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால்
$நாலடி.152.4
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கூந்தா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) சான்ேறா
$நாலடி.153.1
குரம்பு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறா
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கவறா $நாலடி.153.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) எனும் நாrனால் கட்டி உளவைரயால் $நாலடி.153.3
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ெசயற்பாலைவ
$நாலடி.153.4
ெசல்வுழிக்கண் ஒருநாள் காணினும் சான்றவ $நாலடி.154.1
ெதவுல் வழிக் ேகண்ைமயின் ேதான்றப் புrந்து யாப்ப $நாலடி.154.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாட சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அடிப்படின்
$நாலடி.154.3
கல் வைரயும் உண்டாம் ெநறி $நாலடி.154.4
புல்லா எழுத்தின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் வறுங் ேகாட்டி $நாலடி.155.1
கல்லா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உைரப்பவும் கண் ஓடி $நாலடி.155.2
நல்லா வருந்தியும் ேகட்பேர மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $நாலடி.155.3
பல்லாருள் நாணல் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.155.4
கடித்துக் கரும்பிைனக் கண் தகர நூறி $நாலடி.156.1

இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந3 ெகாள்ளினும் இன்
சுைவத்ேத ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.156.2
வடுப்பட ைவது இறந்தக்கண்ணும் குடிப் பிறந்தா $நாலடி.156.3
கூறா தம் வாயின் சிைதந்து $நாலடி.156.4
கள்ளா கள் உண்ணா கடிவ கடிந்து ஒrஇ $நாலடி.157.1
எள்ளிப் பிறைர இகழ்ந்து உைரயா தள்ளியும் $நாலடி.157.2
வாயின் ெபாய் கூறா வடு அறு காட்சியா $நாலடி.157.3
சாயின் பrவது இல $நாலடி.157.4
பிற_ெப.(பிற_ெப.) மைறயின்கண் ெசவிடு ஆய் திறன்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.158.1
ஏதிலா இற்கண் குருடன் ஆய் த3ய $நாலடி.158.2
புறங்கூற்றின் மூங்ைக ஆய் நிற்பாேனல் யாதும் $நாலடி.158.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கூற ேவண்டா அவற்கு $நாலடி.158.4
பல் நாளும் ெசன்றக்கால் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) தம்முைழ $நாலடி.159.1
என்னானும் ேவண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் $நாலடி.159.2
ேவண்டினும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மற்று என்று விழுமிேயா $நாலடி.159.3
காண்ெதவுறும் ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) $நாலடி.159.4
உைடயா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று ஒருதைலயாப் பற்றி
$நாலடி.160.1
கைடயாயா பின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்வ உைடய $நாலடி.160.2
பிலம் தைலப்பட்டது ேபாலாேத நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $நாலடி.160.3

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தைலப்பட்ட இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நாலடி.160.4
ெபாறுப்ப என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புைர
த3ந்தா மாட்டும் $நாலடி.161.1
ெவறுப்பன ெசய்யாைம ேவண்டும் ெவறுத்தபின் $நாலடி.161.2
ஆக்கும் அருவி அணி மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.161.3
ேபக்குதல் யாக்கும் அrது $நாலடி.161.4
ெபான்ேன ெகாடுத்தும் புணதற்கு அrயாைரக் $நாலடி.162.1
ெகான்ேன தைலக்கூடப் ெபற்றிருந்தும் அன்ேனா $நாலடி.162.2
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல் ெபாழுதாக் கழிப்பேர-நல்ல $நாலடி.162.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல் அறிவினவ $நாலடி.162.4
அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$நாலடி.163.1
மிைக மக்களால் மதிக்கற்பால நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) உணரா $நாலடி.163.2
ைக அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்கள் இழிப்பும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $நாலடி.163.3
ைவயா வடித்த நூலா $நாலடி.163.4
விr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விட_ெப.(விட_ெப.)
உளேதனும் $நாலடி.164.1
உருமின் கடுஞ் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நின்றும் உட்கும்
$நாலடி.164.2
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) உைடய அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) ேசந்தும் உய்யா
$நாலடி.164.3
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயா ெசறின் $நாலடி.164.4
எம்ைம அறிந்திலி எம் ேபால்வா இல் என்று $நாலடி.165.1

தம்ைமத் தாம் ெகாள்வது ேகாள் அன்று தம்ைம $நாலடி.165.2
அrயரா ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறன்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) சான்ேறா $நாலடி.165.3
ெபrயராக் ெகாள்வது ேகாள் $நாலடி.165.4
நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால $நாலடி.166.1
விளியும் சிறியவ ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) விளிவு இன்றி $நாலடி.166.2
அல்கு நிழல்ேபால் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடுேம $நாலடி.166.3
ெதவுல் புகழாள ெதவுடபு $நாலடி.166.4
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) திருவும் மகளி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலமும்
$நாலடி.167.1
துன்னியா துய்ப்ப தகல் ேவண்டா துன்னிக் $நாலடி.167.2
குைழ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குளி மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.167.3
உைழ தம்கண் ெசன்றாக்கு ஒருங்கு $நாலடி.167.4
ெதrயத் ெதrயும் ெதrவு இலாக்கண்ணும் $நாலடி.168.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பட
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $நாலடி.168.2
உலவா இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழிச் ேசப்ப யா மாட்டும் $நாலடி.168.3
கலவாைம ேகாடி உறும் $நாலடி.168.4
கல்லாது ேபாகிய நாளும் ெபrயவகண் $நாலடி.169.1

ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவகலும் ஒல்வ
$நாலடி.169.2
ெகாடாஅது ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகலும்
உைரப்பின் $நாலடி.169.3
படாஅ ஆம் பண்புைடயாகண் $நாலடி.169.4
ெபrயா ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சிறு தைகைம ஒன்றிற்கு $நாலடி.170.1
உrயா உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) அடக்கம் ெதrயுங்கால் $நாலடி.170.2
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உைடயாரும் ெசல்வேர தற்ேசந்தா
$நாலடி.170.3
அல்லல் கைளபஎனின் $நாலடி.170.4
அறியாப் பருவத்து அடங்காேராடு ஒன்றி $நாலடி.171.1
ெநறியல்ல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகியவ்வும்
ெநறி அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.171.2
நற் சாவு சார ெகடுேம-ெவயில் முறுகப் $நாலடி.171.3
புற் பனிப் பற்று விட்டாங்கு $நாலடி.171.4
அறிமின் அற ெநறி அஞ்சுமின் கூற்றம் $நாலடி.172.1
ெபாறுமின் பிற_ெப.(பிற_ெப.) கடுஞ் ெசால் ேபாற்றுமின் வஞ்சம் $நாலடி.172.2
ெவறுமின் விைன த3யா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) எஞ் ஞான்றும்
$நாலடி.172.3
ெபறுமின் ெபrயா வாய்ச் ெசால் $நாலடி.172.4
அைடந்தாப் பிrவும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணியும் ேகடும்
$நாலடி.173.1
உடங்கு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ெகாண்டாக்கு உறலால் ெதவுடங்கி
$நாலடி.173.2

பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் ேப அறிவினாைர $நாலடி.173.3
உறப் புணக அம்மா என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) $நாலடி.173.4
இறப்ப நிைனயுங்கால் இன்னாது எனினும் $நாலடி.174.1
பிறப்பிைன யாரும் முனியா-பிறப்பினுள் $நாலடி.174.2
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஆற்றும் ெநஞ்சத்தவெகௗ◌ாடு எஞ்ஞான்றும்
$நாலடி.174.3
நண்பு ஆற்றி நட்கப் ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.174.4
ஊ அங்கண ந3 உரவு ந3ச் ேசந்தக்கால் $நாலடி.175.1
ேபரும் பிறிது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) த3த்தம் ஆம்
ஓரும் $நாலடி.175.2
குல மாட்சி இல்லாரும் குன்றுேபால் நிற்ப $நாலடி.175.3
நல மாட்சி நல்லாைரச் சாந்து $நாலடி.175.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதியம் ேசதலால்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.176.1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் ெதவுழப்படூஉம் $நாலடி.176.2
குன்றிய சீ ைமய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) சீ
ெபறுவ $நாலடி.176.3
குன்று அன்னா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) ெகாளின் $நாலடி.176.4
பாேலாடு அளாய ந3 பால்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லது $நாலடி.177.1
ந3ராய் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றாதாம் ேதrன்
$நாலடி.177.2
சிறியா சிறுைமயும் ேதான்றாதாம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $நாலடி.177.3
ெபrயா ெபருைமையச் சாந்து $நாலடி.177.4

ெகால்ைல இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புனத்துக் குற்றி
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.)
$நாலடி.178.1
ஒல்காேவ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) உழுபைடக்கு $நாலடி.178.2
ெமல்லியேரஆயினும் நற் சாவு சாந்தாேமல் $நாலடி.178.3
ெசல்லாவாம் ெசற்றா சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $நாலடி.178.4
நில நலத்தால் நந்திய ெநல்ேலேபால் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.)
$நாலடி.179.1
குல நலத்தால் ஆகுவ சான்ேறா கல நலத்ைதத் $நாலடி.179.2
த3 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிைதத்தாங்கு சான்றாண்ைம $நாலடி.179.3
த3இனம் ேசரக் ெகடும் $நாலடி.179.4
மனத்தால் மறு இலேரனும் தாம்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.180.1
இனத்தால் இகழப்படுவ புனத்து $நாலடி.180.2
ெவறி கமழ் சந்தனமும் ேவங்ைகயும் ேவேம $நாலடி.180.3
எறி புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) த3ப்பட்டக்கால் $நாலடி.180.4
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) இைசயாது இளைம
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ந3ங்குதலால் $நாலடி.181.1
காதலவரும் கருத்து அல்ல காதலித்து $நாலடி.181.2
ஆதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னும் அவாவிைனக் ைகவிட்டுப்
$நாலடி.181.3
ேபாவேத ேபாலும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நாலடி.181.4

இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாவின் ஏமாந்ேதம் ஈங்கு அைமந்ேதம் என்று
எண்ணிப் $நாலடி.182.1
ெபாச்சாந்து ஒழுகுவ ேபைதயா அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாவு
$நாலடி.182.2
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) ேபான்று
நிைலயா என உணந்தா $நாலடி.182.3
என்றும் பrவது இல $நாலடி.182.4
மறுைமக்கு வித்து மயல் இன்றிச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.183.1
சிறுைமப் படாேத ந3 வாழ்மின் அறிஞராய் $நாலடி.183.2
நின்றுழி நின்ேற நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேவறு ஆம் காரணம் $நாலடி.183.3
இன்றிப் பலவும் உள $நாலடி.183.4
உைறப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காலத்தும் ஊற்று ந3க் ேகணி
$நாலடி.184.1
இைறத்து உணினும் ஊ ஆற்றும் என்ப ெகாைடக்கடனும் $நாலடி.184.2
சாஅயக்கண்ணும் ெபrயாேபால் மற்ைறயா $நாலடி.184.3
ஆஅயக்கண்ணும் அrது $நாலடி.184.4
உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஊட்டி அறும் இடத்தும் $நாலடி.185.1
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆேறேபால் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $நாலடி.185.2
பலக்கு ஆற்றி ெகட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலக்கு ஆற்றிச் $நாலடி.185.3
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ெசயற்பாலைவ
$நாலடி.185.4
ெபரு வைர நாட ெபrயாகண் த3ைம $நாலடி.186.1

கரு நைரேமல் சூேடேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரு நைரையக்
$நாலடி.186.2
ெகான்றன்ன இன்னா ெசயினும் சிறியாேமல் $நாலடி.186.3
ஒன்றானும் ேதான்றாக் ெகடும் $நாலடி.186.4
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறுைம
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இலாதாகண் $நாலடி.187.1
பைசந்த துைணயும் பrவு ஆம்
அைசந்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.187.2
நைகேயயும் ேவண்டாத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவினாகண் $நாலடி.187.3
பைகேயயும் பாடு ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.187.4
ெமல்லிய நல்லாருள் ெமன்ைம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.188.1
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.188.2
சலவருள் சாலச் சலேம நலவருள் $நாலடி.188.3
நன்ைம வரம்பாய் விடல் $நாலடி.188.4
கடுக்கி ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) குறைள
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.189.1
மயக்கிவிடினும் மனப் பிrப்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி $நாலடி.189.2
துளக்கம் இலாதவ தூய மனத்தா $நாலடி.189.3
விளக்கினுள் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுடேர ேபான்று $நாலடி.189.4
முன் துற்றும் துற்றிைன நாளும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.190.1

பின் துற்றுத் துற்றுவ சான்றவ அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துற்று
$நாலடி.190.2
முக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.190.3
துக்கத்துள் ந3க்கிவிடும் $நாலடி.190.4
ேகாள் ஆற்றக் ெகாள்ளாக் குளத்தின்கீ ழ்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
கூழ்ேபால் $நாலடி.191.1
ேகள் ஈவது உண்டு கிைளேகளா துஞ்சுப $நாலடி.191.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆடு கூத்திய கண்ேபால் தடுமாறும் $நாலடி.191.3
தாளாளக்கு உண்டநூ தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) $நாலடி.191.4
ஆடு ேகாடு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதrைட
நின்றதூஉம் $நாலடி.192.1
காழ் ெகாண்டகண்ேண களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அைணக்கும் கந்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.192.2
வாழ்தலும் அன்ன தைகத்ேத ஒருவன்தான் $நாலடி.192.3
தாழ்வு இன்றித் தன்ைனச் ெசயின் $நாலடி.192.4
உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இைர இன்றி ஒருநாள் $நாலடி.193.1
சிறு ேதைர பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் $நாலடி.193.2
கால்-ெதவுழில் என்று கருதற்க ைகயினால் $நாலடி.193.3
ேமல் ெதவுழிலும் ஆங்ேக
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.193.4
இைசயாது எனினும் இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓ ஆற்றால் $நாலடி.194.1

அசியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைச_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பதாம்
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) இைசயுங்கால் $நாலடி.194.2
கண்டல் திைர அைலக்கும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.194.3
ெபண்டிரும் வாழாேரா மற்று $நாலடி.194.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என்றும் த3ய
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என்றும் $நாலடி.195.1
ெசால் அளவு அல்லால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல ெதவுல் சிறப்பின்
$நாலடி.195.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒன்ேறா
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கல்வி ஆள்விைன $நாலடி.195.3
என்று இவற்றான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) $நாலடி.195.4
ஆற்றும் துைணயும் அறிவிைன உள் அடக்கி $நாலடி.196.1
ஊற்றம் உைரயா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயா ஊற்றம் $நாலடி.196.2
உறுப்பினால் ஆராயும் ஒண்ைம உைடயா $நாலடி.196.3
குறிப்பின்கீ ழ்ப் பட்டது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $நாலடி.196.4
சிதைல தினப்பட்ட ஆல மரத்ைத $நாலடி.197.1
மதைல ஆய் மற்று அதன் வழ்
3 ஊன்றியாங்கு $நாலடி.197.2
குதைலைம தந்ைதகண் ேதான்றின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.197.3
புதல்வன்_ெப.) மைறப்ப ெகடும் $நாலடி.197.4
ஈனமாய் இல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்றி
விளியினும் $நாலடி.198.1
மானம் தைலவருவ ெசய்பேவா-யாைன $நாலடி.198.2

வr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புண்படுக்கும் வள் உகி_ெப.(உகி_ெப.) ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $நாலடி.198.3
அrமா மதுைகயவ $நாலடி.198.4
த3ம்_ெப.அ.(த3ம்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரள் கால் உைள அலr
$நாலடி.199.1
ேதம் கமழ் நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) இழந்தாஅங்கு
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.199.2
உய குடியுள் பிறப்பின் என்னாம்-ெபய ெபாறிக்கும் $நாலடி.199.3
ேப ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) இல்லாக்கைட $நாலடி.199.4
ெபரு முத்தைரய ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
உவந்து_வி.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈயும் $நாலடி.200.1
கருைனச் ேசாறு ஆவ கயவ கருைனையப் $நாலடி.200.2
ேபரும் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விரும்பு தாளாண்ைம $நாலடி.200.3
ந3ரும் அமிழ்து ஆய்விடும் $நாலடி.200.4
வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் ேநாவும் $நாலடி.201.1
கவாஅன் மகற் கண்டு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) மறந்தாஅங்கு $நாலடி.201.2
அசாஅத்தான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உசாஅத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நாலடி.201.3
ேகளிைரக் காண ெகடும் $நாலடி.201.4
அழல் மண்டு ேபாழ்தின் அைடந்தவகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$நாலடி.202.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மரம்ேபால் ேந ஒப்பத் தாங்கி பழு மரம்ேபால்
$நாலடி.202.2

பல்லா பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்ப்ப தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வேத $நாலடி.202.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆண்மகற்குக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $நாலடி.202.4
அடுக்கல் மைல நாட தற் ேசந்தவைர $நாலடி.203.1
எடுக்கலம் என்னா ெபrேயா அடுத்து அடுத்து $நாலடி.203.2
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்ைலேய $நாலடி.203.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காய் ெபாறுக்கலாக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
$நாலடி.203.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அறியத் த3ரக் கலப்பினும் நில்லா $நாலடி.204.1
சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆம் சிற்றினத்தா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
நிைல திrயா $நாலடி.204.2
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபrேயா ெநறி அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றைனத்தால் $நாலடி.204.3
ஒற்கம் இலாள ெதவுடபு $நாலடி.204.4
இன்ன இைனய எம பிற_ெப.(பிற_ெப.) என்னும் ெசால் $நாலடி.205.1
என்னும் இல ஆம் இயல்பினால்
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.205.2
ெதவுைல மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) த3ப்பாேர
யாமாட்டும் $நாலடி.205.3
தைலமக்கள் ஆகற்பாலா $நாலடி.205.4
ெபாற் கலத்துப்_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ப்_ஒற்.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
உகி_ெப.(உகி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) புழுக்கல் $நாலடி.206.1
அக்காரம் பாேலாடு அமரா ைகத்து உண்டலின் $நாலடி.206.2

உப்பு இலிப் புற்ைக உயிேபால் கிைளஞ மாட்டு $நாலடி.206.3
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கலத்தானும் இனிது $நாலடி.206.4
நாள்வாய்ப் ெபறினும் தம் நள்ளாதா இல்லத்து $நாலடி.207.1
ேவளாண்ைம_ெப.(ேவளாண்ைம_ெப.) ெவங் கருைன ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகளாய் $நாலடி.207.2
அபரானப் ேபாழ்தின் அடகு இடுவேரனும் $நாலடி.207.3
தம ஆயாமாட்ேட இனிது $நாலடி.207.4
முட்டிைக ேபால முனியாது ைவகலும் $நாலடி.208.1
ெகாட்டி உண்பாரும் குறடுேபால் ைகவிடுவ $நாலடி.208.2
சுட்டுக்ேகால் ேபால எrயும் புகுவேர $நாலடி.208.3
நட்டா எனப்படுவா $நாலடி.208.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாதாய் நட்டாக்கு
நட்டா $நாலடி.209.1
மறுைமயும் ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ-இறும் அளவும்
$நாலடி.209.2
இன்புறுவ இன்புற்று எழ3 இ அவெராடு $நாலடி.209.3
துன்புறுவ துன்புறாக்கால் $நாலடி.209.4
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
இல்லத்து ேவறு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.210.1
ெவருக்குக் கண் ெவங்கருைன ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) ஆம் விருப்புைடத்
$நாலடி.210.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால்வா இல்லுள் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ந3த்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புற்ைக $நாலடி.210.3

என்ேபாடு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமிழ்து
$நாலடி.210.4
கருத்து உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கற்று
அறிந்தா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) எஞ் ஞான்றும் $நாலடி.211.1
குருத்தின் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) தின்றற்ேற குருத்திற்கு $நாலடி.211.2
எதி ெசலத் தின்றன்ன தைகத்துஅேரா என்றும் $நாலடி.211.3
மதுரம் இலாள ெதவுடபு $நாலடி.211.4
இற் பிறப்பு எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைட
திrயா என்பது ஓ $நாலடி.212.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புைட ெகாண்டைம அல்லது ெபான் ேகழ் $நாலடி.212.2
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒழுகப் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
குன்ற நாட $நாலடி.212.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அறியப்பட்டது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்று
$நாலடி.212.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனயவ நண்பு ஒrஇ நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
அைனயா $நாலடி.213.1
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) ெகழ3 இக் ெகாளல்ேவண்டும்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நாலடி.213.2
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிந்தும் பாகைனேய
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எறிந்த
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $நாலடி.213.3
ெமய்யதா வால் குைழக்கும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) $நாலடி.213.4
214. பல நாளும் பக்கத்தா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெநஞ்சில் $நாலடி.214.1
சில நாளும் ஒட்டாேராடு ஒட்டா பல நாளும் $நாலடி.214.2

ந3த்தா என ைகவிடல் உண்டநூ-தம் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நாலடி.214.3
யாத்தாேராடு யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுடபு
$நாலடி.214.4
215. ேகாட்டுப்பூப் ேபால மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பின் கூம்பாது $நாலடி.215.1
ேவட்டேத ேவட்டது ஆம் நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) ஆட்சி ேதாட்ட $நாலடி.215.2
கயப்பூப்ேபால் முன் மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
கூம்புவாைர $நாலடி.215.3
நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் $நாலடி.215.4
216. கைடயாயா நட்பில் கமுகு அைனய ஏைன $நாலடி.216.1
இைடயாயா ெதங்கின் அைனய தைலயாயா $நாலடி.216.2
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) ேபான்று இட்ட
ஞான்று இட்டேத $நாலடி.216.3
ெதவுன்ைம உைடயா ெதவுடபு $நாலடி.216.4
217. கழுந3ருள் கா அடேகனும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நாலடி.217.1
விழுமிதாக் ெகாள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய $நாலடி.217.2
குய்த் துைவ ஆ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாேற
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேமவாதா $நாலடி.217.3
ைகத்துண்டல் காஞ்சிரங்காய் $நாலடி.217.4
218. நாய்க் கால் சிறு விரல்ேபால் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அணிய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நாலடி.218.1
ஈக் கால் துைணயும் உதவாதா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) என்னாம் $நாலடி.218.2

ேசய்த்தானும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாளல்ேவண்டும் ெசய் விைளக்கும் $நாலடி.218.3
வாய்க்கால் அைனயா ெதவுடபு $நாலடி.218.4
219. ெதளிவு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) நட்பின் பைக
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சாதல் $நாலடி.219.1
விளியா அரு ேநாயின் நன்றால் அளிய $நாலடி.219.2
இகழ்தலின் ேகாறல் இனிேத மற்று இல்ல $நாலடி.219.3
புகழ்தலின் ைவதேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.219.4
220. மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பலெராடு பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.220.1
ெபாrஇ ெபாருள்தக்காக் ேகாடேல ேவண்டும் $நாலடி.220.2
பrஇ உயி ெசகுக்கும் பாம்ெபாடும் இன்னா $நாலடி.220.3
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பின்ைனப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) $நாலடி.220.4
221. நல்லா எனத் தாம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விரும்பிக்
ெகாண்டாைர $நாலடி.221.1
அல்லா எனினும் அடக்கிக் ெகாளல்ேவண்டும் $நாலடி.221.2
ெநல்லுக்கு உமி உண்டு ந3க்கு நுைர உண்டு $நாலடி.221.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) பூவிற்கும் உண்டு $நாலடி.221.4
222. ெசறுத்ேதாறு உைடப்பினும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புனேலாடு ஊடா
$நாலடி.222.1
மறுத்தும் சிைறெசய்வ ந3
நைசஇ_வி.எச்.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்ந $நாலடி.222.2

ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவறுப்பச் ெசயினும்
ெபாறுப்பேர $நாலடி.222.3
தாம் ேவண்டிக் ெகாண்டா ெதவுடபு $நாலடி.222.4
223. இறப்பேவ த3ய ெசயினும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நட்டா $நாலடி.223.1
ெபாறுத்தல் தகுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்ேறா நிறக்
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) $நாலடி.223.2
உருவ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆக்கும் உய வைர நாட $நாலடி.223.3
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ெபாைற இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $நாலடி.223.4
224. மடி திைர தந்திட்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) கதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$நாலடி.224.1
கடு விைச நாவாய் கைர அைலக்கும் ேசப்ப $நாலடி.224.2
விடுதற்கு அrயா இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இலேரல்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $நாலடி.224.3
சுடுதற்கு மூட்டிய த3 $நாலடி.224.4
225. இன்னா ெசயினும் விடற்பால அல்லாைரப் $நாலடி.225.1
ெபான்னாகப் ேபாற்றிக் ெகாளல் ேவண்டும்-ெபான்ெனாடு $நாலடி.225.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இல்
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) த3 நாள்ெதவுறும் நாடித்
தம் $நாலடி.225.3
இல்லத்தில் ஆக்குதலால் $நாலடி.225.4
226. இன்னா ெசயினும் விடுதற்கு அrயாைரத் $நாலடி.226.1
துன்னாத் துறத்தல்_ெதா.ெப.(துறத்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தகுவேதா துன்னு
அருஞ்சீ  $நாலடி.226.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) குத்தும் ந3ள் வைர ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கைளபேவா $நாலடி.226.3
கண் குத்திற்று என்று தம் ைக $நாலடி.226.4
227. இலங்கு ந3த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப இன்னா ெசயினும்
$நாலடி.227.1
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பழி காணா சான்ேறா
கலந்தபின் $நாலடி.227.2
த3ைம எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கும்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லாதா $நாலடி.227.3
தாமும் அவrன் கைட $நாலடி.227.4
228. ஏதிலா ெசய்தது இறப்பேவ த3து_ெப.(த3து_ெப.) எனினும் $நாலடி.228.1
ேநாதக்கது என் உண்டாம் ேநாக்குங்கால் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $நாலடி.228.2
கழுமியா ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கறங்கு அருவி
நாட $நாலடி.228.3
விழுமிதாம் ெநஞ்சத்துள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.228.4
229. தம என்று தாம் ெகாள்ளப்பட்டவ தம்ைமத் $நாலடி.229.1
தம அன்ைம தாம் அறிந்தா ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அவைரத்
$நாலடி.229.2
தமrனும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதித்து தம அன்ைம $நாலடி.229.3
தம்முள் அடக்கிக்ெகாளல் $நாலடி.229.4
230. குற்றமும் ஏைனக் குணமும் ஒருவைன $நாலடி.230.1
நட்டபின் நாடித் திrேவேனல் நட்டான் $நாலடி.230.2
மைற காவா விட்டவன் ெசல்வுழிச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $நாலடி.230.3

அைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் ைவயம் நக $நாலடி.230.4
ெசறிப்பு இல் பழங் கூைரச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அைண ஆக $நாலடி.231.1
இைறத்தும் ந3 ஏற்றும் கிடப்ப கைறக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $நாலடி.231.2
ெபாங்கு அருவி தாழும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட $நாலடி.231.3
தம் கருமம் முற்றும் துைண $நாலடி.231.4
சீrயா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பிற்று ஆய்
$நாலடி.232.1
மாr_ெப.(மாr.) ேபால் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாr_ெப.(மாr.) $நாலடி.232.2
வறந்தக்கால் ேபாலுேம வால் அருவி நாட $நாலடி.232.3
சிறந்தக்கால் சீ  இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $நாலடி.232.4
நுண் உணவினாெராடு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நுகவு உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $நாலடி.233.1
விண்ணுலேக ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைழவிற்றால் நுண் நூல் $நாலடி.233.2
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊதியம் இல்லாப்
$நாலடி.233.3
புணதல் நிரயத்துள் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $நாலடி.233.4
ெபருகுவது ேபாலத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைவத் த3ப்ேபால் $நாலடி.234.1
ஒருெபாழுதும் ெசல்லாேத நந்தும் அருகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$நாலடி.234.2
சந்தன ந3ள் ேசாைலச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) மைல நாட $நாலடி.234.3

பந்தம் இலாள ெதவுடபு $நாலடி.234.4
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்தும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்றலும் ெசய்வதைனச் $நாலடி.235.1
ெசய்யாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாழ்த்துக்ெகாண்டு ஓட்டலும் ெமய்யாக $நாலடி.235.2
இன்புறூஉம் ெபற்றி இகழ்ந்தாக்கும் அந் நிைலேய $நாலடி.235.3
துன்புறூஉம் ெபற்றி தரும் $நாலடி.235.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந3ப்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு ந3ண்டக்கைடத்தும்
$நாலடி.236.1
விr ந3க் குவைளைய ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ஒக்கல்லா $நாலடி.236.2
ெபரு ந3ரா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) ெகாளினும் ந3 அல்லா
$நாலடி.236.3
கருமங்கள் ேவறுபடும் $நாலடி.236.4
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்ைதைய $நாலடி.237.1
ெநற்றுக் கண்டன்ன விரலால் ெஞமித்திட்டுக் $நாலடி.237.2
குற்றிப் பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைல நாட இன்னாேத $நாலடி.237.3
ஒற்றுைம ெகாள்ளாதா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $நாலடி.237.4
முட்டு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் முடுகி என்
ஆ உயிைர $நாலடி.238.1
நட்டான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைக ந3ட்ேடேனல் நட்டான் $நாலடி.238.2
கடி மைன கட்டு அழித்தான் ெசல்வுழிச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $நாலடி.238.3
ெநடுெமாழி ைவயம் நக $நாலடி.238.4

ஆன் படுெநய் ெபய் கலனுள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.239.1
ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) அடு ெநய் ெபய்தைனத்துஅேரா-ேதம் படு $நாலடி.239.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாட நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) உணவா நண்பு
ஒrஇ $நாலடி.239.3
புல்லறிவினாெராடு நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $நாலடி.239.4
உருவிற்கு அைமந்தான்கண் ஊராண்ைம இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
$நாலடி.240.1
பருகற்கு அைமந்தபால் ந3 அளாயற்ேற $நாலடி.240.2
ெதrவு உைடயா த3இனத்த ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $நாலடி.240.3
விr ெபைடேயாடு ஆடி விட்டற்று $நாலடி.240.4
பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) பணிவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
உைடயா $நாலடி.241.1
தாேமயும் நாணித் தைலச்ெசல்லா காணாய் $நாலடி.241.2
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆயக்கால் திங்கைளச்
ேசராது $நாலடி.241.3
அணங்கு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துப்பின் அரா $நாலடி.241.4
நளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப நல்கூந்த மக்கட்கு
$நாலடி.242.1
அணிகலம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அடக்கம் பணிவு இல்
சீ $நாலடி.242.2
மாத்திைர இன்றி நடக்குேமல் வாழும் ஊ $நாலடி.242.3
ேகாத்திரம் கூறப்படும் $நாலடி.242.4

எந் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) வித்து இடினும் காஞ்சிரங் காழ்
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) ஆகா $நாலடி.243.1
ெதன் நாட்டவரும் சுவக்கம் புகுதலால் $நாலடி.243.2
தன்னால்தான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மறுைம வட திைசயும் $நாலடி.243.3
ெகான்னாள சாலப் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $நாலடி.243.4
ேவம்பின் இைலயுள் கனியினும் வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நாலடி.244.1
த3ம்_ெப.அ.(த3ம்_ெப.அ.) சுைவ யாதும் திrயாதாம் ஆங்ேக $நாலடி.244.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) த3து_ெப.(த3து_ெப.) எனினும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
உைடயா ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நாலடி.244.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) த3து_ெப.(த3து_ெப.) ஆம் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அrது
$நாலடி.244.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சாந்தும் இன் ந3 பிறக்கும் மைல சாந்தும் $நாலடி.245.1
உப்பு ஈண்டு உவr பிறத்தலால் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $நாலடி.245.2
இனத்து அைனய அல்ல-எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேசப்ப $நாலடி.245.3
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைனய மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
என்பா $நாலடி.245.4
பராஅைரப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.246.1
ஒராஅலும் ஒட்டலும் ெசய்பேவா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $நாலடி.246.2
மரூஉச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாமாட்டும்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனத்தா
$நாலடி.246.3
விராஅஅய்ச் ெசய்யாைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.246.4

உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணரும்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயாைரப் $நாலடி.247.1
புணர புணருமாம் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) புணrன் $நாலடி.247.2
ெதrயத் ெதrயும் ெதrவு இலாதாைரப் $நாலடி.247.3
பிrய பிrயுமாம் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நாலடி.247.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைலக்கண் தன்ைன நிறுப்பானும் தன்ைன
$நாலடி.248.1
நிைல கலக்கிக் கீ ழ் இடுவானும் நிைலயினும் $நாலடி.248.2
ேமல்ேமல் உயத்து நிறுப்பானும் தன்ைனத் $நாலடி.248.3
தைலயாகச் ெசய்வானும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $நாலடி.248.4
கரும வrைசயால் கல்லாதா பின்னும் $நாலடி.249.1
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயாரும் ேசறல் அரு மரபின் $நாலடி.249.2
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) அரற்றும் ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.249.3
ேபைதைம அன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
$நாலடி.249.4
கருமமும் உள்படா ேபாகமும் துவ்வா $நாலடி.250.1
தருமமும் தக்காக்ேக
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருநிைலேய
$நாலடி.250.2
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுேமல் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ப $நாலடி.250.3
பட்டினம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலம்.
$நாலடி.250.4

நுண் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $நாலடி.251.1
பண்ணப் பைணத்த ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எண்ணுங்கால் $நாலடி.251.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அவாய் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபடி அணியாேளா
$நாலடி.251.3
கண் அவாத் தக்க கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $நாலடி.251.4
பல் ஆன்ற ேகள்விப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உணவா பாடு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.252.1
அல்லல் உழப்பது அறிதிேரல் ெதவுல் சிறப்பின் $நாலடி.252.2
நாவின் கிழத்தி உைறதலால் ேசராேள $நாலடி.252.3
பூவின் கிழத்தி புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.252.4
கல் என்று தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) கழற அதைன ஓ $நாலடி.253.1
ெசால் என்று
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.)
இகழ்ந்தவன் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $நாலடி.253.2
எழுத்து ஓைல பல்லாமுன் ந3ட்ட_குைற.எச்.(ந3ட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விளியா $நாலடி.253.3
வழுக் ேகாைலக் ெகாண்டுவிடும் $நாலடி.253.4
கல்லாது ந3ண்ட_ெப.எச்.(ந3ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நாலடி.254.1
நல்லறிவாளrைடப் புக்கு ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $நாலடி.254.2
இருப்பினும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) இருந்தற்ேற இராஅது $நாலடி.254.3

உைரப்பினும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரத்தற்று $நாலடி.254.4
புல்லாப் புன் ேகாட்டிப் புலவrைடப் புக்கு $நாலடி.255.1
கல்லாத ெசால்லும் கைட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கற்ற $நாலடி.255.2
கடாஅயினும் சான்றவ ெசால்லா ெபாருள்ேமல் $நாலடி.255.3
படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.255.4
கற்று அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவினா ெசால்லா
தம் ேசாவு அஞ்சி $நாலடி.256.1
மற்ைறய ஆவா பகவ_வி.அ.ெப.(பக_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
பைனயின்ேமல் $நாலடி.256.2
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைல கலகலக்கும் எஞ்
ஞான்றும் $நாலடி.256.3
பச்ேசாைலக்கு இல்ைல ஒலி $நாலடி.256.4
பன்றிக் கூழ்ப் பத்தrல் ேதமா வடித்தற்றால் $நாலடி.257.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அறத்து ஆறு உைரக்குங்கால்
$நாலடி.257.2
குன்றின்ேமல் ெகாட்டும் தறிேபால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தகந்து
$நாலடி.257.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயா
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவிக்கு $நாலடி.257.4
பாலால் கழ3 இ பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உணக்கினும் $நாலடி.258.1
வாலிதாம் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) இருந்ைதக்கு இருந்தன்று $நாலடி.258.2
ேகாலால் கடாஅய்க் குறினும் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
ஒல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.258.3

ேநாலா உடம்பிற்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $நாலடி.258.4
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது நாறினும் பூ
மிைசதல் ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.259.1
இழிந்தைவ காமுறூஉம் ஈப்ேபால் இழிந்தைவ $நாலடி.259.2
தாம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினாக்கு என்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தக்கா வாய்த்
$நாலடி.259.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதற்றச் ெசால் ேதவு $நாலடி.259.4
கற்றா உைரக்கும் கசடு அறு நுண் ேகள்வி $நாலடி.260.1
பற்றாது தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைதத்தலால்
மற்றும் ஓ $நாலடி.260.2
தன்ேபால் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தானும் ஓ $நாலடி.260.3
புன்ேகாட்டி ெகாள்ளுமாம் கீ ழ் $நாலடி.260.4
அருகலது ஆகிப் பல பழுத்தக்கண்ணும் $நாலடி.261.1
ெபாr தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) விளவிைன வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) குறுகா
$நாலடி.261.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அணிய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பீடு_ெப.(பீடு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$நாலடி.261.3
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடப்பாட்டது அன்று
$நாலடி.261.4
அள்ளிக்ெகாள்வன்ன குறு முகிழ
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நாலடி.262.1

கள்ளிேமல் ைகந் ந3ட்டா சூடும் பூ அன்ைமயால் $நாலடி.262.2
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கீ ழ்கைள $நாலடி.262.3
நள்ளா அறிவுைடயா $நாலடி.262.4
மல்கு திைரய கடற் ேகாட்டு இருப்பினும் $நாலடி.263.1
வல் ஊற்று உவ இல் கிணற்றின்கண்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ப $நாலடி.263.2
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ெசன்றும் $நாலடி.263.3
நல்குவாகட்ேட நைச $நாலடி.263.4
புண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் ைவயத்துப் புண்ணியேமா ேவேற $நாலடி.264.1
உணவது உைடயா இருப்ப உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இலா $நாலடி.264.2
வட்டும் வழுதுைணயும் ேபால்வாரும் வாழ்பேவ $நாலடி.264.3
பட்டும் துகிலும் உடுத்து $நாலடி.264.4
நல்லா நயவ இருப்ப நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இலாக் $நாலடி.265.1
கல்லாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் ெதவுல்ைல
$நாலடி.265.2
விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அல்லது ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணாய் $நாலடி.265.3
நிைனப்ப வருவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் $நாலடி.265.4
நாறாத் தகேட ேபால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலேமல் ெபாற்பாவாய்
$நாலடி.266.1

ந3றாய் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) விளிஅேரா-ேவறு ஆய
$நாலடி.266.2
புன்மக்கள் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) புகுவாய் ந3_பதி.ெப.(ந3_முன்.ஒரு.) ெபான்
ேபாலும் $நாலடி.266.3
நன்மக்கள் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.266.4
நயவாகண் நல்குரவு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்று ெகால்ேலா $நாலடி.267.1
பயவாகண் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பரம்பப் பயின்ெகால் $நாலடி.267.2
வியவாய்காண் ேவற் கண்ணாய் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆங்ேக $நாலடி.267.3
நயவாது
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிைல
$நாலடி.267.4
கலைவகள் உண்டு கழிப்ப வலைவகள் $நாலடி.268.2
கால் ஆறும் ெசல்லா கருைனயால் துய்ப்பேவ $நாலடி.268.3
ேமல் ஆறு பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) $நாலடி.268.4
ெபான் நிறச் ெசந்ெநல் ெபாதிெயாடு பீள்
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நாலடி.269.1
மின் ஒளி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும்
$நாலடி.269.2
ெவண்ைம உைடயா விழுச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்தியக்கால்
$நாலடி.269.3
வண்ைமயும் அன்ன தைகத்து $நாலடி.269.4
ஓதியும் ஓதா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ஓதாதும் $நாலடி.270.1

ஓதி அைனயா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடயா தூய்து ஆக $நாலடி.270.2
நல்கூந்தும் ெசல்வ இரவாதா ெசல்வரும் $நாலடி.270.3
நல்கூந்தா ஈயா எனின் $நாலடி.270.4
நட்டாக்கும் நள்ளாதவக்கும் உள வைரயால் $நாலடி.271.1
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது $நாலடி.271.2
அைடத்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல் மாக்கட்கு $நாலடி.271.3
அைடத்தவாம் ஆண்ைடக் கதவு $நாலடி.271.4
எத்துைணயானும் இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அளவினால் $நாலடி.272.1
சிற்றறம் ெசய்தா தைலப்படுவ மற்ைறப் $நாலடி.272.2
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எய்தியக்கால் பின்
அறிதும் என்பா $நாலடி.272.3
அழிந்தா பழி கடலத்துள் $நாலடி.272.4
துய்த்துக் கழியான் துறேவாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈகலான் $நாலடி.273.1
ைவத்துக் கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடேவாைன ைவத்த $நாலடி.273.2
ெபாருளும் அவைன நகுேம உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நாலடி.273.3
அருளும் அவைன நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.273.4
ெகாடுத்தலும் துய்த்தலும்
ேதற்றா_எதி.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடுக்குைட
$நாலடி.274.1

உள்ளத்தான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) இல்லத்து
$நாலடி.274.2
உருவுைடக் கன்னியைரப் ேபால பருவத்தால் $நாலடி.274.3
ஏதிலான் துய்க்கப்படும் $நாலடி.274.4
எறி ந3ப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தும் $நாலடி.275.1
அறு ந3ச் சிறு கிணற்று ஊறல்
பாத்து_வி.எச்.(பா_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ப $நாலடி.275.2
மறுைம அறியாதா ஆக்கத்தின் சான்ேறா $நாலடி.275.3
கழி நல்குரேவ தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நாலடி.275.4
எனது எனது என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏைழ ெபாருைள
$நாலடி.276.1
எனது எனது என்று இருப்பன் யானும் தனது
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.276.2
தானும் அதைன வழங்கான் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துவ்வான் $நாலடி.276.3
யானும் அதைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நாலடி.276.4
வழங்காத ெசல்வrன் நல்கூந்தா உய்ந்தா $நாலடி.277.1
இழந்தா எனப்படுதல் உய்ந்தா
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதைனக் $நாலடி.277.2
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உய்ந்தா கல்லுதலும் உய்ந்தா தம் ைகந் ேநாவ
$நாலடி.277.3
யாப்பு உய்ந்தா உய்ந்த பல $நாலடி.277.4
தனது ஆகத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாடான் தாயத்தவரும் $நாலடி.278.1

தமது ஆய ேபாழ்ேத ெகாடாஅ தனது ஆக $நாலடி.278.2
முன்ேன ெகாடுப்பின் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கடியா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கடியான் $நாலடி.278.3
பின்ைன அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்து $நாலடி.278.4
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஆக ஈவா ஆ
ஆக $நாலடி.279.1
விரகின் சுரப்பதாம் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) விரகு இன்றி $நாலடி.279.2
வல்லவ ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடி ஆேபால் வாய்
ைவத்துக் $நாலடி.279.3
ெகால்லச் சுரப்பதாம் கீ ழ் $நாலடி.279.4
ஈட்டலும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) மற்று ஈட்டிய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாருைளக் $நாலடி.280.1
காத்தலும் ஆங்ேக கடுந் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) காத்த $நாலடி.280.2
குைறபடின் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெகடின் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
துன்பக்கு $நாலடி.280.3
உைறபதி மற்ைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நாலடி.280.4
அத்து இட்ட கூைற அைரச் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழினும் $நாலடி.281.1
பத்து எட்டு உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) பலருள்ளும் பாடு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.281.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குடிப் பிறந்தக்கண்ணும்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லாதா $நாலடி.281.3
ெசத்த பிணத்தின் கைட $நாலடி.281.4
ந3rனும் நுண்ணிது ெநய் என்ப ெநய்யினும் $நாலடி.282.1

யாரும் அறிவ புைக நுட்பம் ேதrன் $நாலடி.282.2
நிரப்பு இடும்ைபயாளன் புகுேம புைகயும் $நாலடி.282.3
புகற்கு அrய பூைழ நுைழந்து $நாலடி.282.4
கல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய வைரேமல் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
மலராக்கால் $நாலடி.283.1
ெசல்லாவாம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாறி வண்டுஇனம் ெகால்ைலக்
$நாலடி.283.2
கலாஅல் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) கடியும் கானக நாட $நாலடி.283.3
இலாஅஅக்கு இல்ைல தம $நாலடி.283.4
உண்டாய ேபாழ்தின் உைடந்துழிக் காகம்ேபால் $நாலடி.284.1
ெதவுண்டு ஆயிரவ ெதவுகுபேவ வண்டாய்த் $நாலடி.284.2
திrதரும் காலத்து த3து_ெப.(த3து_ெப.) இலிேரா என்பா $நாலடி.284.3
ஒருவரும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல் $நாலடி.284.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
மாயும் ேப ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) மாயும் $நாலடி.285.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் கல்வியும் மாயும்
கறங்கு அருவி $நாலடி.285.2
கல்ேமல் கழூஉம் கண மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.285.3
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) தழுவப்பட்டாக்கு $நாலடி.285.4
உள் கூ பசியால் உைழ நைசஇச் ெசன்றாகட்கு $நாலடி.286.1
உள்ளூ இருந்தும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றாதான் உள்ளூ $நாலடி.286.2
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ெகான்ேன கழியாது
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேபாய் $நாலடி.286.3

விருந்தினன் ஆதேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.286.4
ந3ைமேய அன்றி நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் $நாலடி.287.1
கூைமயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு இழப்ப கூைமயின்
$நாலடி.287.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அைலக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும்
$நாலடி.287.3
அல்லல் அைடயப்பட்டா $நாலடி.287.4
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரந்தவக்கு ஆற்றாது
$நாலடி.288.1
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளூ வாழ்தலின் $நாலடி.288.2
ெநட்டாற்றுச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைர
மைனயில் ைகந் ந3ட்டும் $நாலடி.288.3
ெகட்ட ஆற்று வாழ்க்ைகேய நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.288.4
கடகம் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் ைககளால்
வாங்கி $நாலடி.289.1
அடகு பறித்துக்ெகாண்டு அட்டு குைட கலனா $நாலடி.289.2
உப்பு இலி ெவந்ைத தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உள்
அற்று வாழ்பேவ $நாலடி.289.3
துப்புரவு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலந்தக்கால்
$நாலடி.289.4
ஆத்த ெபாறிய அணி கிள வண்டுஇனம் $நாலடி.290.1
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழி ெகாம்பின்ேமல்
ெசல்லாவாம் ந3த்து அருவி $நாலடி.290.2

தாழா உய சிறப்பின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குன்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாட $நாலடி.290.3
வாழாதாக்கு இல்ைல தம $நாலடி.290.4
திரு மதுைகயாகத் திறன் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.291.1
ெபருமிதம் கண்டக்கைடத்தும் எr மண்டிக் $நாலடி.291.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தைலப்பட்ட த3ப்ேபால் கனலுேம $நாலடி.291.3
மானம் உைடயா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $நாலடி.291.4
என்பாய் உகினும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) பின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.292.1
தம் பாடு உைரப்பேரா தம் உைடயா தம் பாடு $நாலடி.292.2
உைரயாைம முன் உணரும் ஒண்ைம உைடயாக்கு $நாலடி.292.3
உைரயாேரா தாம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நாலடி.292.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எம்
இல்லம் காட்டுதும் தாம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.293.1
காணேவ கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அழியும் என்பாேபால் நாணி $நாலடி.293.2
புறங்கைட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈவ ேசாறும்
அதனால் $நாலடி.293.3
மறந்திடுக ெசல்வ ெதவுடபு $நாலடி.293.4
இம்ைமயும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் இயல் ெநறியும் ைகவிடாது
$நாலடி.294.1
உம்ைமயும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பயத்தலால் ெசம்ைமயின் $நாலடி.294.2

நானம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதுப்பினாய்
நன்ேறகாண் $நாலடி.294.3
மானம் உைடயா மதிப்பு $நாலடி.294.4
பாவமும் ஏைனப் பழியும் பட வருவ $நாலடி.295.1
சாயினும் சான்றவ ெசய்கலா சாதல் $நாலடி.295.2
ஒருநாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாழுைதத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
அைவேபால் $நாலடி.295.3
அரு நைவ ஆற்றுதல் இன்று $நாலடி.295.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா ஞாலத்து வாழ்பவருள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நாலடி.296.1
ெசல்வ எனினும் ெகாடாதவ நல்கூந்தா $நாலடி.296.2
நல்கூந்தக்கண்ணும் ெபரு முத்தைரயேர $நாலடி.296.3
ெசல்வைரச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவாதா
$நாலடி.296.4
கைட எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏைன $நாலடி.297.1
இைட எலாம் இன்னாைம அஞ்சும் புைட உலாம் $நாலடி.297.2
விற் புருவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணாய்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம் $நாலடி.297.3
ெசாற் பழி அஞ்சிவிடும் $நாலடி.297.4
நல்ல ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அளிய_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ_பட.பன்.)
நல்கூந்தா என்று எள்ளி $நாலடி.298.1
ெசல்வ சிறு ேநாக்கு ேநாக்குங்கால் ெகால்லன் $நாலடி.298.2
உைல ஊதும்_ெப.எச்.(ஊது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) த3ேயேபால் உள்
கனலும் ெகால்ேலா $நாலடி.298.3
தைலயாய சான்ேறா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $நாலடி.298.4

நச்சியாக்கு ஈயாைம நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அன்று நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாளும்
$நாலடி.299.1
அச்சத்தால் நாணுதல் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அன்றாம் எச்சத்தின் $நாலடி.299.2
ெமல்லிய ஆகித் தம் ேமலாயா ெசய்தது $நாலடி.299.3
ெசால்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பதுநாண் $நாலடி.299.4
கடமா ெதவுைலச்சிய கான் உைற ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $நாலடி.300.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழ்ந்தது
3
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இறக்கும்
இடமுைடய $நாலடி.300.2
வானகம் ைகயுறினும் ேவண்டா விழுமிேயா $நாலடி.300.3
மானம் அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வrன்
$நாலடி.300.4
நம்மாேல ஆவ இந் நல்கூந்தா எஞ் ஞான்றும் $நாலடி.301.1
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இல என்று தம்ைம $நாலடி.301.2
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தாபின்
ெசல்பேவா தாமும் $நாலடி.301.3
ெதருண்ட அறிவினவ $நாலடி.301.4
இழித்தக்க ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உணலின் $நாலடி.302.1
பழித்தக்க ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) பசித்தல்
தவேறா $நாலடி.302.2
விழித்து இைமக்கும் மாத்திைர அன்ேறா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நாலடி.302.3
அழித்துப் பிறக்கும் பிறப்பு $நாலடி.302.4

இல்லாைம கந்தா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) துணிந்து ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
$நாலடி.303.1
ெசல்லாரும் அல்ல சிறு ெநறி புல்லா $நாலடி.303.2
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுமின் உண்ணுமின் என்பவமாட்டு அல்லால்
$நாலடி.303.3
முகம்புகுதல் ஆற்றுேமா ேமல் $நாலடி.303.4
திருத் தன்ைன ந3ப்பினும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெசறினும் $நாலடி.304.1
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்ேதாடு
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) உள்ளின் அல்லால் $நாலடி.304.2
அருத்தம் ெசறிக்கும் அறிவிலா பின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.304.3
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இைறஞ்சி நில்லாதாம் ேமல் $நாலடி.304.4
கரவாத திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அன்பின் கண் அன்னாகண்ணும்
$நாலடி.305.1
இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இரவிைன
$நாலடி.305.2
உள்ளுங்கால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருகுமால் என்ெகாேலா $நாலடி.305.3
ெகாள்ளுங்கால் ெகாள்வா குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) $நாலடி.305.4
இன்னா இையக இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $நாலடி.306.1
தன்ைனேய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இரப்பத் த3வதற்கு என்ைனெகால்
$நாலடி.306.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு $நாலடி.306.3
ஏதிலவைர இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) $நாலடி.306.4

என்றும் புதியா பிறப்பினும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நாலடி.307.1
என்றும் அவேன பிறக்கலான்-குன்றின் $நாலடி.307.2
பரப்பு எலாம் ெபான்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாய் அருவி நாட
$நாலடி.307.3
இரப்பாைர எள்ளா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $நாலடி.307.4
புறத்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகத்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நாலடி.308.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஞானம்
ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற3இ ஒருவைன
$நாலடி.308.2
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பாேனல் அந் நிைலேய $நாலடி.308.3
மாயாேனா மாற்றிவிடின் $நாலடி.308.4
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஒருவைரச் சாந்து ஒழுகல் ஆற்றி $நாலடி.309.1
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பrசு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.309.2
ெசய்யீேரா என்னானும் என்னும் ெசாற்கு இன்னாேத $நாலடி.309.3
ைபயத் தாம் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
$நாலடி.309.4
பழைம கந்தாகப் பைசந்த வழிேய $நாலடி.310.1
கிழைமதான் யாதானும் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
கிழைம $நாலடி.310.2
ெபாறாஅ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்னின் ெபாத்தி தம்
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நாலடி.310.3

அறாஅச் சுடுவது ஓ த3 $நாலடி.310.4
ெமய்ஞ் ஞானக் ேகாட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓ $நாலடி.311.1
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆங்கு அறத் துழாய்
$நாலடி.311.2
ைகஞ் ஞானம் ெ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.) காரறிவாள முன்
$நாலடி.311.3
ெசால் ஞானம் ேசார விடல் $நாலடி.311.4
நாப் பாடம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) உணவாேபால் ெசறிக்கும் $நாலடி.312.1
த3ப் புலவற் ேசரா ெசறிவுைடயா த3ப் புலவன் $நாலடி.312.2
ேகாட்டியுள் குன்றக் குடி
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்லாக்கால் $நாலடி.312.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைடக்ெகாள்ளா எழும் $நாலடி.312.4
ெசால்-தாற்றுக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுைனத்து எழுதல் காமுறுவ $நாலடி.313.1
கற்ற ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வன்ைமயும் தாம் ேதறா கற்ற $நாலடி.313.2
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரக்கும் ஆறு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ேதாற்பது
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $நாலடி.313.3
பலக்கும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $நாலடி.313.4
கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காய பாடத்தால் $நாலடி.314.1
ெபற்றதாம் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஓ சூத்திரம் மற்று அதைன $நாலடி.314.2

நல்லாrைடப் புக்கு நாணாது
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நாலடி.314.3
புல்லறிவு காட்டிவிடும் $நாலடி.314.4
ெவன்றிப் ெபாருட்டால் விலங்கு ஒத்து ெமய்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $நாலடி.315.1
கன்றிக் கறுத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காய்வாேராடு ஒன்றி $நாலடி.315.2
உைர வித்தகம் எழுவா காண்பேவ ைகயுள் $நாலடி.315.3
சுைர வித்துப் ேபாலும் தம் பல் $நாலடி.315.4
பாடேம ஓதிப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதrதல் ேதற்றாத $நாலடி.316.1
மூட முனிதக்க ெசால்லுங்கால் ேகடு அருஞ்சீச் $நாலடி.316.2
சான்ேறா சமழ்த்தன நிற்பேவ மற்று அவைர $நாலடி.316.3
ஈன்றாட்கு இறப்பப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.316.4
ெபறுவது ெகாள்பவ ேதாள்ேபால் ெநறிபட்டுக் $நாலடி.317.1
கற்பவக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எளிய நூல் மற்று அம் $நாலடி.317.2
முறி புைர ேமனிய உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபான்று யாக்கும் $நாலடி.317.3
அறிதற்கு அrய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நாலடி.317.4
புத்தகேம சாலத் ெதவுகுத்தும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதrயா
$நாலடி.318.1
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிைறப்பினும் மற்று அவற்ைறப் $நாலடி.318.2

ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புலவரும்
ேவேற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.318.3
ேதற்றும் புலவரும் ேவறு $நாலடி.318.4
ெபாழிப்பு அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) நுட்பம் நூல் எச்சம் இந் நான்கின்
$நாலடி.319.1
ெகாழித்து அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) காட்டாதா ெசாற்கள் பழிப்பு இல்
$நாலடி.319.2
நிைர ஆமா
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்ற நாட $நாலடி.319.3
உைர ஆேமா நூலிற்கு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $நாலடி.319.4
இற் பிறப்பு இல்லா எைனத்து நூல் கற்பினும் $நாலடி.320.1
ெசால் பிறைரக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருவியேரா இற் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.320.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாள
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் ேதற்றாதா
$நாலடி.320.3
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் $நாலடி.320.4
அருளின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைரக்கும் அன்புைடயா வாய்ச் ெசால்
$நாலடி.321.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகக் ெகாள்வ புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லா $நாலடி.321.2
ஏைழ அதைன இகழ்ந்து உைரக்கும் பாற்கூைழ $நாலடி.321.3
மூைழ சுைவ உணராதாங்கு $நாலடி.321.4

அவ்வியம் இல்லா அறத்து ஆறு உைரக்குங்கால் $நாலடி.322.1
ெசவ்விய அல்லா ெசவி ெகாடுத்தும் ேகட்கலா $நாலடி.322.2
கவ்வித் ேதால் தின்னும் குணுங்க நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பாற்ேசாற்றின்
$நாலடி.322.3
ெசவ்வி ெகாளல் ேதற்றாதாங்கு $நாலடி.322.4
இைமக்கும் அளவில் தம் இன் உயி ேபாம் ஆற்ைற $நாலடி.323.1
எைனத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் திைனத் துைணயும் $நாலடி.323.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) புrகல்லா நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல் மட மாக்கள்
$நாலடி.323.3
ெபான்றில் என் ெபான்றாக்கால் என் $நாலடி.323.4
உளநாள் சிலவால் உயிக்கு ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) இன்றால் $நாலடி.324.1
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் $நாலடி.324.2
கண்டாேராடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நகாஅது எவன்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நாலடி.324.3
தண்டி தனிப்பைக ேகாள் $நாலடி.324.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைவமுன்னச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எள்ளி $நாலடி.325.1
ைவதான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஒருவைன ைவய $நாலடி.325.2
வயப்பட்டான் வாளா இருப்பாேனல் ைவதான் $நாலடி.325.3
வியத்தக்கான் வாழும் எனின் $நாலடி.325.4
மூப்பு ேமல் வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
முன்ேன அறவிைனைய $நாலடி.326.1
ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி $நாலடி.326.2

புறத்து இரு ேபாகு என்னும் இன்னாச் ெசால் இல்லுள் $நாலடி.326.3
ெதவுழுத்ைதயால் கூறப்படும் $நாலடி.326.4
தாேமயும் இன்புறா தக்காக்கும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆற்றா $நாலடி.327.1
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியும் ேசகலா தாம்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.327.2
ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தேம வாழ்நாைளப் $நாலடி.327.3
ேபாக்குவா-புல்லறிவினா $நாலடி.327.4
சிறுகாைலேய தமக்குச் ெசல்வுழி வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) $நாலடி.328.1
இறுகிறுகத் ேதாட்ேகாப்புக்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) இறுகிறுகி
$நாலடி.328.2
பின் அறிவாம் என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபைதயா ைக
காட்டும் $நாலடி.328.3
ெபான்னும் புளி விளங்காய் ஆம் $நாலடி.328.4
ெவறுைம இடத்தும் விழுப் பிணிப் ேபாழ்தும் $நாலடி.329.1
மறுைம மனத்தாேர ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மறுைமைய $நாலடி.329.2
ஐந்ைத அைனத்தானும் ஆற்றிய காலத்துச் $நாலடி.329.3
சிந்தியா சிற்றறிவினா $நாலடி.329.4
என்ேன மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ெபற்றும்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிைனயா_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$நாலடி.330.1
ெகான்ேன கழிப்ப தம் வாழ்நாைள அன்ேனா $நாலடி.330.2

அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தம் ஆ உயி அன்னாக் $நாலடி.330.3
ெகாள இைழக்கும் கூற்றமும் கண்டு $நாலடி.330.4
ெகாைலஞ உைல ஏற்றித் த3 மடுப்ப ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $நாலடி.331.1
நிைல அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அந் ந3
படிந்தாடியற்ேற $நாலடி.331.2
ெகாைல வல் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கூற்றம் ேகாள் பாப்ப ஈண்ைட
$நாலடி.331.3
வைலயகத்துச் ெசம்மாப்பா மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) $நாலடி.331.4
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்றா ஒருங்கு உடன்
$நாலடி.332.1
ஓைச அவிந்தபின் ஆடுதும்_வி.மு.(ஆடு_வி.+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
என்றற்றால் $நாலடி.332.2
இல் ெசய் குைறவிைன ந3க்கி_வி.எச்.(ந3க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறவிைன $நாலடி.332.3
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பா மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) $நாலடி.332.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கல்வி குடிைம மூப்பு ஐந்தும்
$நாலடி.333.1
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சான்ற $நாலடி.333.2
ைம அறு ெதவுல் சீ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) $நாலடி.333.3
ெநய் இலாப் பாற்ேசாற்றின் ேந $நாலடி.333.4
கல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கைட ஆய
மாக்களின் $நாலடி.334.1

ெசால் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தாம் உணரா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இன்னினிேய
$நாலடி.334.2
நிற்றல் இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கிடத்தல்_ெதா.ெப.(கிட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இயங்குதல் என்று
$நாலடி.334.3
உற்றவக்குத் தாம் உதவலான் $நாலடி.334.4
ெபறுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றியும் ெபற்றாேன ேபாலக் $நாலடி.335.1
கறுவுெகாண்டு ஏலாதாமாட்டும் கறுவினால் $நாலடி.335.2
ேகாத்து இன்னா கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைரயாக்கால் ேபைதக்கு $நாலடி.335.3
நாத் தின்னும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுைனத்து $நாலடி.335.4
தம்கண் அமபு இல்லாபின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் அவைர $நாலடி.336.1
எம்கண் வணக்குதும் என்பவ புன் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $நாலடி.336.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தளிப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடற் ேசப்ப
$நாலடி.336.3
கல் கிள்ளிக் ைக இழந்தற்று $நாலடி.336.4
ஆகாதுஎனினும் அகத்து ெநய் உண்டாகின் $நாலடி.337.1
ேபாகாது எறும்பு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாதும் $நாலடி.337.2
ெகாடாஅ எனினும் உைடயாைரப் பற்றி $நாலடி.337.3
விடாஅ உலகத்தவ $நாலடி.337.4
நல்லைவ நாள்ெதவுறும் எய்தா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) $நாலடி.338.1

இல்லாதாக்கு யாது ஒன்றும் ஈகலா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$நாலடி.338.2
இனியா ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசரா இைசபட வாழா $நாலடி.338.3
முனியாெகால் தாம் வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $நாலடி.338.4
விைழந்து ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) தம்ைம வியப்ப ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
$நாலடி.339.1
விைழந்திேலம் என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) தழங்குரல் $நாலடி.339.2
பாய் திைர சூழ் ைவயம் பயப்பினும் இன்னாேத $நாலடி.339.3
ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இல்லாதாமாட்டு $நாலடி.339.4
கற்றவும் கண் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயலும்
இற் பிறப்பும் $நாலடி.340.1
பக்கத்தா பாராட்டப் பாடு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைரப்பின் $நாலடி.340.2
ைமத்துன பல்கி மருந்தின்
தணியாத_எதி.ம.ெப.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.340.3
பித்தன் என்று எள்ளப்படும் $நாலடி.340.4
கப்பி கடவதாக் காைலத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாய்ப் ெபயினும் $நாலடி.341.1
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) கிைளப்பு ஓவாக் ேகாழிேபால்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $நாலடி.341.2
கனம் ெபாதிந்த நூல் விrத்துக் காட்டினும் கீ ழ் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$நாலடி.341.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புrந்தவாேற
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.341.4

காழ் ஆய ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கசடு
அற்றாதம் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $நாலடி.342.1
தாழாது ேபாவாம் என உைரப்பின் கீ ழ்தான் $நாலடி.342.2
உறங்குவாம் என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாமாம் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றி $நாலடி.342.3
மறங்குமாம் மற்று ஒன்றுத்து $நாலடி.342.4
ெபரு நைட_ெப.(நைட_ெப.) தாம் ெபறினும் ெபற்றி பிைழயாது $நாலடி.343.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நைடயா ஆகுவ சான்ேறா ெபரு
நைட_ெப.(நைட_ெப.) $நாலடி.343.2
ெபற்றக்கைடத்தும் பிறங்கு அருவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.343.3
வற்று ஆம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) கீ ழ் $நாலடி.343.4
திைன அைனத்ேத ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
உண்டால் $நாலடி.344.1
பைன_ெப.(பைன_ெப.) அைனத்தா உள்ளுவ சான்ேறா பைன_ெப.(பைன_ெப.)
அைனத்து $நாலடி.344.2
என்றும் ெசயினும் இலங்கு அருவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.344.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறியாமாட்டு $நாலடி.344.4
ெபாற்கலத்து ஊட்டிப் புறந்தrனும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பிற_ெப.(பிற_ெப.)
$நாலடி.345.1
எச்சிற்கு இைமயாது பாத்திருக்கும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சீ 
$நாலடி.345.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடத்தாக் ெகாளினும் கீ ழ்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.345.3
கருமங்கள் ேவறுபடும் $நாலடி.345.4

சக்கரச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபறினும் விழுமிேயா $நாலடி.346.1
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலும் ெசால்லா மிகுதிச்ெசால்
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலும் $நாலடி.346.2
முந்திrேமற் காணி மிகுவேதல் கீ ழ் தன்ைன $நாலடி.346.3
இந்திரனா எண்ணிவிடும் $நாலடி.346.4
ைம த3 பசும் ெபான்ேமல் மாண்ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழுத்திச் $நாலடி.347.1
ெசய்தது எனினும் ெசருப்புத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காற்ேக ஆம் $நாலடி.347.2
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்த
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கீ ழ்கைளச் $நாலடி.347.3
ெசய் ெதவுழிலால் காணப்படும் $நாலடி.347.4
கடுக்ெகனச் ெசால்வற்று ஆம் கண்ேணாட்டம் இன்றாம் $நாலடி.348.1
இடுக்கண் பிறமாட்டு
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடுத்து அடுத்து
$நாலடி.348.2
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆம்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.348.3
ஏகுமாம் எள்ளுமாம் கீ ழ் $நாலடி.348.4
பைழய இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று பல்நாள் பின் நிற்பின்
$நாலடி.349.1
உைழ இனிய ஆகுவ சான்ேறா விைழயாேத $நாலடி.349.2
கள் உயிக்கும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப $நாலடி.349.3
எள்ளுவ கீ ழாயவ $நாலடி.349.4
ெகாய் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ெகாடுத்துக் குைறத்து என்றும் த3ற்றினும் $நாலடி.350.1

ைவயம் பூண்கல்லா சிறு குண்ைட ஐய ேகள் $நாலடி.350.2
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்த
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கீ ழ்கைளச் $நாலடி.350.3
ெசய்ெதவுழிலால் காணப்படும் $நாலடி.350.4
ஆத்த அறிவின ஆண்டு இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நாலடி.351.1
காத்து ஓம்பித் தம்ைம அடக்குப மூத்ெதவுறூஉம் $நாலடி.351.2
த3த்ெதவுழிேல கன்றித் திrதந்து எருைவேபால் $நாலடி.351.3
ேபாத்து அறா புல்லறிவினா $நாலடி.351.4
ெசழும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாய்ைகயுள் வாழினும் என்றும்
$நாலடி.352.1
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் ேதைர வழும்பு இல் சீ  $நாலடி.352.2
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லாதா
$நாலடி.352.3
ேதகிற்கும் ெபற்றி அrது $நாலடி.352.4
கண மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட கண் இன்று ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
$நாலடி.353.1
குணேனயும் கூறற்கு அrதால் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) அழுங்கக் $நாலடி.353.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உைழ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறும் சிறியவகட்கு
$நாலடி.353.3
எற்றால் இயன்றேதா நா_ெப.(நா_ெப.) $நாலடி.353.4
ேகாடு ஏந்து அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) தம் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ந3ைம
$நாலடி.354.1

ேசடிய ேபாலச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதற்றா
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.354.2
புதுப்ெபருக்கம் ேபாலத் தம் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ந3ைம காட்டி $நாலடி.354.3
மதித்து இறப்ப மற்ைறயவ $நாலடி.354.4
தளிேமேல நிற்பினும் தட்டாமல்
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.355.1
உளி ந3ர மாேதா கயவ அளி ந3ராக்கு $நாலடி.355.2
என்னானும் ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
எைனத்தானும் ெசய்பேவ $நாலடி.355.3
இன்னாங்கு ெசய்வாப் ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நாலடி.355.4
மைல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நாலடி.356.1
விைள நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உழவன்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.)
$நாலடி.356.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
உள்ளுவ சான்ேறா கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தன்ைன $நாலடி.356.3
ைவதைத உள்ளிவிடும் $நாலடி.356.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெசய்தவக்கு ஒன்றி
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.357.1
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) நூறும் சான்ேறா ெபாறுப்ப கயவக்கு $நாலடி.357.2
எழுநூறு நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
த3துஆயின் $நாலடி.357.3

எழுநூறும் த3தாய்விடும் $நாலடி.357.4
ஏட்ைடப் பருவத்தும் இற் பிறந்தா ெசய்வன $நாலடி.358.1
ேமாட்டிடத்தும் ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.)
முழுமக்கள் ேகாட்ைட $நாலடி.358.2
வயிரம் ெசறிப்பினும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்ணாய் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
$நாலடி.358.3
ெசயி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்று $நாலடி.358.4
இன்று ஆதும் இந் நிைலேய ஆதும் இனிச் சிறிது $நாலடி.359.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதும் என்று
நிைனத்திருந்து ஒன்றி $நாலடி.359.2
உைரயின் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேவறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.359.3
மைர இைலயின் மாய்ந்தா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $நாலடி.359.4
ந3ருள் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
பசியதுஆயினும் $நாலடி.360.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) கிைடயகத்து இல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓரும் $நாலடி.360.2
நிைறப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வத்து நின்றக்கைடத்தும்
$நாலடி.360.3
அைறப் ெபருங்கல் அன்னா
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.360.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) திைளக்கும் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஆய்
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
ஆய் $நாலடி.361.1

இைழ விளக்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்பின்
என் ஆம் விைழதக்க $நாலடி.361.2
மாண்ட மைனயாைள இல்லாதான் இல்லகம் $நாலடி.361.3
காண்டற்கு அrயது ஓ காடு_ெப.(காடு_ெப.) $நாலடி.361.4
வழுக்கு எைனத்தும் இல்லாத வாள்வாய்க் கிடந்தும் $நாலடி.362.1
இழுக்கிைனத் தாம் ெபறுவ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இழுக்கு
எைனத்தும் $நாலடி.362.2
ெசய்குறாப் பாணி சிறிேத அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சின்ெமாழியா
$நாலடி.362.3
ைக உறாப் பாணி ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $நாலடி.362.4
எறி என்று எதி நிற்பாள் கூற்றம் சிறுகாைல $நாலடி.363.1
அட்டில் புகாதாள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணி அட்டதைன $நாலடி.363.2
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) இம் மூவ $நாலடி.363.3
ெகாண்டாைனக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைட $நாலடி.363.4
கடி எனக் ேகட்டும் கடியான் ெவடிபட $நாலடி.364.1
ஆப்பது ேகட்டும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெதளியான் ேபத்தும் ஓ
$நாலடி.364.2
இல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இரூஉம்
ஏமுறுதல் என்பேவ $நாலடி.364.3
கல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும்
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) $நாலடி.364.4
தைலேய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒருவக்கு $நாலடி.365.1

இைடேய இனியாகண் தங்கல் கைடேய $நாலடி.365.2
புணராது என்று எண்ணிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நைசயால் தம்ைம
$நாலடி.365.3
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) பின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல $நாலடி.365.4
கல்லாக் கழிப்ப தைலயாயா நல்லைவ $நாலடி.366.1
துவ்வாக் கழிப்ப இைடகள் கைடகள் $நாலடி.366.2
இனிது உண்ேணம் ஆரப் ெபேறம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்னும்
$நாலடி.366.3
முனிவினால் கண்பாடு இல $நாலடி.366.4
ெசந்ெநல்லால் ஆய ெசழு முைள மற்றும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$நாலடி.367.1
ெசந்ெநல்ேல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைளதலால்
அந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) $நாலடி.367.2
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நிைறயக் காய்க்கும் வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊர
$நாலடி.367.3
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $நாலடி.367.4
உைடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வரும் சான்ேறாரும் ெகட்டு
$நாலடி.368.1
புைடப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) மக்களும் கீ ழும்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.368.2
கைடக்கால் தைலக்கண்ணது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
குைடக் கால்ேபால் $நாலடி.368.3

கீ ழ் ேமலாய்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $நாலடி.368.4
இனியா தம் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உைரப்ப அந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நாலடி.369.1
தணியாத_எதி.ம.ெப.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைடயா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரன்றி
$நாலடி.369.2
வழும்_ெப.எச்.(வ
3
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
3
அருவி
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $நாலடி.369.3
வாழ்வின் வைர பாய்தல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நாலடி.369.4
புதுப் புனலும் பூங்குைழயா நட்பும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$நாலடி.370.1
விதுப்பு அற நாடின் ேவறு அல்ல புதுப் புனலும் $நாலடி.370.2
மாr_ெப.(மாr.) அறேவ அறுேம அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அன்பும்
$நாலடி.370.3
வாr அறேவ அறும் $நாலடி.370.4
விளக்கு ஒளியும் ேவைசய நட்பும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$நாலடி.371.1
துளக்கு அற நாடின் ேவறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் $நாலடி.371.2
ெநய் அற்றகண்ேண அறுேம அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அன்பும்
$நாலடி.371.3
ைக அற்றகண்ேண அறும் $நாலடி.371.4
அம் ேகாட்டு அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஆய் இைழயாள் நம்ெமாடு
$நாலடி.372.1

ெசங்ேகாடு பாய்துேம என்றாள்மன் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாட்டின்
$நாலடி.372.2
ேமல் காணம் இன்ைமயால் ேமவாது ஒழிந்தாேள $நாலடி.372.3
கால் கால்ேநாய் காட்டிக் கலுழ்ந்து $நாலடி.372.4
அம் கண் விசும்பின் அமர ெதவுழப்படும் $நாலடி.373.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) மால்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆகமன் தம் ைகக்
$நாலடி.373.2
ெகாடுப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லாைர ெகாய் தளி அன்னா
$நாலடி.373.3
விடுப்ப தம் ைகயால் ெதவுழுது $நாலடி.373.4
ஆணம் இல் ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணி ந3லக்
கண்ணாக்குக் $நாலடி.374.1
காணம் இல்லாதா கடு அைனய காணேவ $நாலடி.374.2
ெசக்கு ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டானும்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உைடயா $நாலடி.374.3
அக்காரம் அன்னா அவக்கு $நாலடி.374.4
பாம்பிற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) காட்டி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நாலடி.375.1
ேதம் படு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கயத்து_ெப.(கயம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) காட்டும் ஆங்கு $நாலடி.375.2
மலங்கு அன்ன ெசய்ைக மகளி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசவ
$நாலடி.375.3
விலங்கு அன்ன ெவள்ளறிவினா $நாலடி.375.4
ெபாத்த நூல் கல்லும் புண பிrயா அன்றிலும்ேபால் $நாலடி.376.1

நித்தலும் நம்ைமப் பிrயலம் என்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.376.2
ெபாற்ெறாடியும் ேபாத் தகக் ேகாடு ஆயினாள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $நாலடி.376.3
நிற்றிேயா ேபாதிேயா ந3_பதி.ெப.(ந3_முன்.ஒரு.) $நாலடி.376.4
ஆமாேபால் நக்கி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ைகப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.377.1
ேசமாப்ேபால் குப்புறூஉம் சில்ைலக்கண் அன்பிைன $நாலடி.377.2
ஏமாந்து எமது என்று இருந்தா ெபறுபேவ $நாலடி.377.3
தாமாம் பலரால் நைக $நாலடி.377.4
ஏமாந்த ேபாழ்தின் இனியா ேபான்று இன்னாராய்த் $நாலடி.378.1
தாம் ஆந்த ேபாேத தகக்ேகாடு ஆம் மான் ேநாக்கின் $நாலடி.378.2
தம் ெநறிப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) தட
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேசராேர $நாலடி.378.3
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநறிச் ேசதும் என்பா $நாலடி.378.4
ஊறு ெசய் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலா
$நாலடி.379.1
ேதற ெமாழிந்த ெமாழி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதறி
$நாலடி.379.2
எம என்று ெகாள்வாரும் ெகாள்பேவ யாக்கும் $நாலடி.379.3
தம அல்ல தம் உடம்பினா $நாலடி.379.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உைழயதா
ஒண்ணுதலா $நாலடி.380.1

கள்ளத்தால் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருத்து
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதள்ளி $நாலடி.380.2
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும் அறியாராம்பாவம் $நாலடி.380.3
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடம்பினவ
$நாலடி.380.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கற்பின் அயிராணி அன்ன $நாலடி.381.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபயப்
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) எனினும் விரும்பிப் $நாலடி.381.2
ெபறு நைசயால் பின்நிற்பா இன்ைமேய
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.381.3
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நுதலாள்-நன்ைமத் துைண $நாலடி.381.4
குட ந3 அட்டு உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடுக்கண் ெபாழுதும் $நாலடி.382.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ந3 அற
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகளி வrனும்
$நாலடி.382.2
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ந3ைம ைகயாறாக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மட ெமாழி
$நாலடி.382.3
மாத-மைன மாட்சியாள் $நாலடி.382.4
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிறிதாய்
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறனும் $நாலடி.383.1
ேமல் ஆறு ேமல் உைற ேசாrனும் ேமலாய $நாலடி.383.2

வல்லாளாய் வாழும் ஊ தற்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாண் கற்பின்
$நாலடி.383.3
இல்லாள் அைமந்தேத-இல் $நாலடி.383.4
கட்கு இனியாள் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) வைக
புைனவாள் $நாலடி.384.1
உட்கு உைடயாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி $நாலடி.384.2
இடன் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊடி இனிதின்
உணரும் $நாலடி.384.3
மடெமாழி மாதராள்-ெபண் $நாலடி.384.4
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவ எம் ேதாள்ேமல்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழினும் $நாலடி.385.1
அஞ் ஞான்று கண்ேடம்ேபால் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் $நாலடி.385.2
என்ைன ெகழ3 இயின ெகால்ேலா ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நைசயால்
$நாலடி.385.3
பல் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகுவா $நாலடி.385.4
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உணவுைடயான் ஓதிய நூல்
அற்றால் $நாலடி.386.1
வள்ளன்ைம பூண்டான்கண் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதள்ளிய $நாலடி.386.2
ஆண்மகன் ைகயில் அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அைனத்துஅேரா $நாலடி.386.3
நாணுைடயாள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $நாலடி.386.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூணிப் பதக்கு
என்று $நாலடி.387.1
ஒருங்கு ஒப்பக் ெகாண்டானாம் ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) ஒருங்கு ஒவ்வா
$நாலடி.387.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதலாத்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைரமாபன் ந3ராடாது
$நாலடி.387.3
என்ைனயும் ேதாய வரும் $நாலடி.387.4
ெகாடியைவ கூறாதி பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ந3_பதி.ெப.(ந3_முன்.ஒரு.) கூறின் $நாலடி.388.1
அடி ைபய இட்டு ஒதுங்கிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துடியின் $நாலடி.388.2
இடக்கண் அைனயம்_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+அம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஊரற்கு அதனால் $நாலடி.388.3
வலக் கண் அைனயாக்கு $நாலடி.388.4
சாய்ப் பறிக்க ந3 திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊரன்மீ து $நாலடி.389.1
ஈப் பறக்க ெநாந்ேதனும் யாேனமன் த3ப் பறக்கத் $நாலடி.389.2
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெபாருத தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாந்து அணி அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
$நாலடி.389.3
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்ேதனும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $நாலடி.389.4
அரும்பு அவிழ் தாrனான் எம் அருளும் என்று $நாலடி.390.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாய் உைரயாதி
பாண_ெப.(பாண_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கரும்பின் $நாலடி.390.2

கைடக் கண் அைனயம்_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+அம்_தன்.பன்.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஊரற்கு அதனால் $நாலடி.390.3
இைடக் கண் அைனயாக்கு $நாலடி.390.4
முயங்காக்கால் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) மற்று ஊடி $நாலடி.391.1
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $நாலடி.391.2
நில்லாத் திைர அைலக்கும் ந3ள் கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசப்ப
$நாலடி.391.3
புல்லாப் புலப்பது ஓ ஆறு $நாலடி.391.4
தம் அம காதல_ெப.(காதல_ெப.) தா_ெப.(தா_ெப.) சூழ் அணி
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $நாலடி.392.1
விம்ம முயங்கும் துைண இல்லாக்கு இம்ெமனப் $நாலடி.392.2
ெபய்ய எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திைசஎல்லாம்
$நாலடி.392.3
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அைறந்தன்ன ந3த்து $நாலடி.392.4
கம்மம் ெசய் மாக்கள் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஒடுக்கிய $நாலடி.393.1
மம்ம ெகாள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மல
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத் ெதவுடுப்பாள்
$நாலடி.393.2
ைகம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இட்டுக் கலுழ்ந்தாள் துைண இல்லாக்கு
$நாலடி.393.3
இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) என் ெசய்வது என்று $நாலடி.393.4
ெசல் சுட ேநாக்கிச் சித அrக் கண்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந3 $நாலடி.394.1

ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊழ் ெதறியா விம்மி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலின் $நாலடி.394.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எண்ணும்ெகால் அந்ேதா
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $நாலடி.394.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணேமல் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நாலடி.394.4
கண் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) என்னும் கருத்தினால் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
$நாலடி.395.1
பின் ெசன்றது அம்ம சிறு சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) பின் ெசன்றும் $நாலடி.395.2
ஊக்கி எழுந்தும் எறிகல்லா-ஒண் புருவம் $நாலடி.395.3
ேகாட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நாலடி.395.4
அரக்கு ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய் அம் மருங்கிற்கு
அன்ேனா $நாலடி.396.1
பரற் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆற்றின ெகால்ேலா-அரக்கு ஆந்த $நாலடி.396.2
பஞ்சி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டினும்
ைபெயன ைபெயன என்று $நாலடி.396.3
அஞ்சி பின் வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடி
$நாலடி.396.4
ஓைலக் கணக்க ஒலி அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) புன் ெசக்க $நாலடி.397.1
மாைலப்ெபாழுதில் மணந்தா பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) உள்ளி $நாலடி.397.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பrந்திட்டு அழுதாள்-வன முைலேமல் $நாலடி.397.3
ேகாலம் ெசய் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) திமிந்து $நாலடி.397.4

கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) காைளபின் நாைள $நாலடி.398.1
நடக்கவும் வல்ைலேயா என்றி-சுடத்ெதவுடீஇ $நாலடி.398.2
ெபற்றான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) அந் நிைலேய $நாலடி.398.3
கற்றான் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஊருமாறு $நாலடி.398.4
முைலக்கண்ணும் முத்தும் முழு ெமய்யும் புல்லும் $நாலடி.399.1
இலக்கணம் யாதும் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
கைலக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) $நாலடி.399.2
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெவரூஉம் ெநறி ெசலிய ேபாலும் என்
$நாலடி.399.3
பூம்பாைவ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறி $நாலடி.399.4
கண் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடயானும் காக்ைகயும் ைப அரவும்
$நாலடி.400.1
என் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாயும் பிைழத்தது என்
ெபான் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நாலடி.400.2
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அரும்பு அன்ன முைலயாய் ெபாருள்வயின்
$நாலடி.400.3
பாங்கனா ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
$நாலடி.400.4

