மதி மன்னும் மாயவன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.01.1
கதி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.01.2
முது ந$ப் பழனத்துத் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாளின் $நான்.01.3
எதி மல மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கண்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூைவப் $நான்.01.4
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
$நான்.01.5
படிைய மடியகத்து இட்டான் அடியினான் $நான்.02.1
முக் கால் கடந்தான் முழு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காலத்து $நான்.02.2
ஆன் நிைர தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்று
எடுத்தான் ேசாவின் $நான்.02.3
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$நான்.02.4
எள்ளற்க என்றும் எளிய என்று என் ெபறினும் $நான்.001.1
ெகாள்ளற்க ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ைக
ேமற்பட உள் சுடினும் $நான்.001.2
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாைர கூறற்க $நான்.001.3
கூறல்லவற்ைற விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நான்.001.4
பைற பட வாழா அசுணமா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $நான்.002.1

குைற பட வாழா உரேவா_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ_பட.பன்) நிைற
வனத்து $நான்.002.2
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) பட்டகண்ேண ெவதி சாம் தனக்கு ஒவ்வாச் $நான்.002.3
ெசால் பட்டால் சாவதாம் சால்பு $நான்.002.4
மண்ணி அறிப மணி_ெப.(மணி_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பண்
அைமத்து_வி.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.003.1
ஏறியபின் அறிப மா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மாசு அறச் $நான்.003.2
சுட்டு அறிப ெபான்னின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காண்பா ெகட்டு அறிப
$நான்.003.3
ேகளிரான் ஆய பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $நான்.003.4
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) வயிற்று இன் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பிறக்கும் மான்
வயிற்று $நான்.004.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அrதாரம் பிறக்கும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடலுள் $நான்.004.2
பல் விைலய முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பிறக்கும் அறிவா யா $நான்.004.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆள் பிறக்கும் குடி $நான்.004.4
கல்லில் பிறக்கும் கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
$நான்.005.1
ெசால்லில் பிறக்கும் உய மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெமல்ெலன் $நான்.005.2
அருளில் பிறக்கும் அற ெநறி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நான்.005.3
ெபாருளில் பிறந்துவிடும் $நான்.005.4
திரு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
த$து_ெப.(த$து_ெப.) இல் ஒழுக்கம் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $நான்.006.1
அறன் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றின்
ஒழுகல் பிறைனக் $நான்.006.2

ெகாைல ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்மாறல் புைல
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.006.3
ேபாற்றாதா முன்னச் ெசலவு $நான்.006.4
கள்வம் என்பாக்கும் துயில் இல்ைல காதலிமாட்டு $நான்.007.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ைவப்பாக்கும் துயில் இல்ைல
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நான்.007.2
ெசய்வம் என்பாக்கும் துயில் இல்ைல அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நான்.007.3
காப்பாக்கும் இல்ைல துயில் $நான்.007.4
கற்றாமுன் ேதான்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$நான்.008.1
உற்றாமுன் ேதான்றா உறா முதல் ெதற்ெறன $நான்.008.2
அல்ல புrந்தாக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேதான்றா
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நான்.008.3
ெவகுண்டாமுன் ேதான்றா ெகடும் $நான்.008.4
நிலத்துக்கு அணி என்ப ெநல்லும் கரும்பும் $நான்.009.1
குளத்துக்கு அணி என்ப தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெபண்ைம $நான்.009.2
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) தனக்கு அணி $நான்.009.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசல் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $நான்.009.4
கந்தில் பிணிப்ப களிற்ைற கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) தவிர $நான்.010.1
மந்திரத்தினால் பிணிப்ப மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெகாந்தி $நான்.010.2
இரும்பின் பிணிப்ப கயத்ைத சான்ேறாைர $நான்.010.3
நயத்தின் பிணித்துவிடல் $நான்.010.4

கன்றாைம ேவண்டும் கடிய பிற_ெப.(பிற_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.011.1
நன்றிைய நன்றாக் ெகாளல் ேவண்டும் என்றும் $நான்.011.2
விடல் ேவண்டும் தன்கண் ெவகுளி அடல்ேவண்டும் $நான்.011.3
ஆக்கம்
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன $நான்.011.4
பல்லினான் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகால்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $நான்.012.1
ேகாட்டான் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறித்தாைர ஊடி
$நான்.012.2
முகத்தான் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) மகளி_ெப.) முனிவ
$நான்.012.3
தவத்தின் தருக்குவ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $நான்.012.4
பைற நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பண் அைமயா யாழின் நிைற
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.013.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலா மாந்தrன்
பண் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.013.2
ஆதலின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பசித்தல் பைசந்தாrன் $நான்.013.3
த$தலின் த$ப் புகுதல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $நான்.013.4
வளப் பாத்தியுள் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) கிைளக் குழாம் $நான்.014.1
இன் ெசாற் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் ெசால் $நான்.014.2

கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எழூஉம் $நான்.014.3
இன்ைமக் குழியுள் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$நான்.014.4
இன்னாைம ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இந்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $நான்.015.1
மன்னுதல் ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இைச நடுக
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $நான்.015.2
ெசல்வது ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
ெவல்வது $நான்.015.3
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவகுளி விடல் $நான்.015.4
கடற் குட்டம் ேபாழ்வ கலவ பைடக் குட்டம் $நான்.016.1
பாய்மா உைடயான் உைடக்கிற்கும் ேதாம் இல் $நான்.016.2
தவக் குட்டம் தன்னுைடயான் ந$ந்தும் அைவக் குட்டம் $நான்.016.3
கற்றான் கடந்துவிடும் $நான்.016.4
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இறுவாய நட்புக்கள்
ெமய்த்தாக $நான்.017.1
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தூக்கு இல்
$நான்.017.2
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) இறுவாய ெசல்வங்கள் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.)
$நான்.017.3
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) இறுவாய்த்து உயி $நான்.017.4
மைனக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளி_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.018.1
விைனக்கு ஆக்கம் ெசவ்வியன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
சினச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $நான்.018.2

நாட்டு ஆக்கம் நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) என்றல்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்கம் $நான்.018.3
ேகளி ஒrஇவிடல் $நான்.018.4
ெபற்றான் அதிப்பின் பிைண அன்னாள்தான் அதிக்கும் $நான்.019.1
கற்றான் அதிப்பின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அதிக்கும் பற்றிய $நான்.019.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அதிப்பின் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகால்
அதிக்கும் பண் அதிப்பின் $நான்.019.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அதிந்துவிடும் $நான்.019.4
மைனக்குப் பாழ் வாணுதல் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.020.1
திைசக்குப் பாழ் நட்டநூைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.020.2
அைவக்குப் பாழ் மூத்ேதாைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) தனக்குப் பாழ்
$நான்.020.3
கற்று அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) $நான்.020.4
ெமாய
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒற்றுைம இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ஒருவைனப் $நான்.021.1
ெபாய்
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் ேபாலும் ேமனிைய ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.021.2
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாலின் சுைவைய குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)

சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.021.3
கூடாகண் கூடிவிடின் $நான்.021.4
புகழ் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்யா
விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.022.1
ேபணாைம ெசய்வது ேபைதைம காணாக் $நான்.022.2
குருடராச் ெசய்வது மம்ம இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
த$ந்த_ெப.எச்.(த$_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.022.3
கண்ணராச் ெசய்வது கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) $நான்.022.4
மைலப்பினும் வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) தாங்கும் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
$நான்.023.1
அைலப்பினும் அன்ேன என்று
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிைலப்பினும்
$நான்.023.2
நட்டா நடுங்கும் விைன
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) ஒட்டா $நான்.023.3
உடன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலமும்
இல் $நான்.023.4
நைக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நட்டாகண் நந்தும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.024.1
அைவ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அன்பின்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைச மாண்ட
$நான்.024.2
ேத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாகனால் பாடு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $நான்.024.3
உள்ளானால் உள்ளப்படும் $நான்.024.4

அஞ்சாைம_ெப.(அஞ்சாைம_ெப.) அஞ்சுக ஒன்றின் தனக்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நான்.025.1
எஞ்சாைம எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அறியக் $நான்.025.2
ேகாடாைம ேகாடி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபறினும் நாடாைம $நான்.025.3
நட்டாகண் விட்ட விைன $நான்.025.4
அைலப்பான் பிறிது உயிைர ஆக்கலும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.026.1
விைலப்பாலின் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) மிைசதலும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.026.2
ெசாலற்பால அல்லாத ெசால்லுதலும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.026.3
ெகாைலப்பாலும் குற்றேம ஆம் $நான்.026.4
ேகால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் குடி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முைலயின் $நான்.027.1
பால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் குழவிகள்
வானத் $நான்.027.2
துளி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உலகின் $நான்.027.3
விளி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்புறூஉம்
கூற்று $நான்.027.4
கற்ப_குைற.எச்.(கல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கழி மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) அஃகும்
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) அஃக $நான்.028.1
புற்கம் த$ந்து_வி.எச்.(த$_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் ேகாள் உணரும் ேகாள் உணந்தால்
$நான்.028.2
தத்துவம் ஆன ெநறி படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அந் ெநறிேய $நான்.028.3

இப்பால் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைச நிற$இ உப்பால்
$நான்.028.4
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புகும் $நான்.028.5
குழித்துழி நிற்பது ந$ தன்ைனப் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) $நான்.029.1
பழித்துழி நிற்பது பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அழித்துச் $நான்.029.2
ெசறுவுழி நிற்பது காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தனக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$நான்.029.3
உறுவுழி நிற்பது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $நான்.029.4
திருவின் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடயது இல்ைல ஒருவற்கு $நான்.030.1
கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்ைல எற்றுள்ளும் $நான்.030.2
இன்ைமயின் இன்னாதது இல்ைல இலம் என்னும் $நான்.030.3
வன்ைமயின் வன்பாட்டது இல் $நான்.030.4
புைக வித்தாப் ெபாங்கு அழல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.031.1
நைக வித்தாத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உவைக பைக ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.031.2
முன்னம் வித்து ஆக முைளக்கும் முைளத்தபின் $நான்.031.3
இன்னா வித்து ஆகிவிடும் $நான்.031.4
பிணி அன்ன பின் ேநாக்காப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
உலகிற்கு $நான்.032.1
அணி அன்ன அன்புைடய மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) பிணி பயிலும் $நான்.032.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அன்ன புல்_ெப.(புல்_ெப.) அறிவின்
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) கல் அன்ன $நான்.032.3

வல்ெலன்ற ெநஞ்சத்தவ $நான்.032.4
அந்தணrன் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) பிறப்பு இல்ைல என் ெசயினும்
$நான்.033.1
தாயின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம இல்ைல
யாதும் $நான்.033.2
வளைமேயாடு ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இல்ைல எண்ணின் $நான்.033.3
இளைமேயாடு ஒப்பதூஉம் இல் $நான்.033.4
இரும்பின் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) இைட ேபாழ்ப
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் $நான்.034.1
ந$ உண்டா ந$ரான் வாய் பூசுப ேதrன் $நான்.034.2
அrய அrயவற்றால் ெகாள்ப ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $நான்.034.3
ெபrயரான் எய்தப்படும் $நான்.034.4
மறக் களி மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) முன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.035.1
அறக் களி இல்லாதாக்கு ஈயும்முன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.035.2
வியக் களி நல்கூந்தா ேமற்றாம் கயக் களி $நான்.035.3
ஊrல் பிளிற்றிவிடும் $நான்.035.4
ைமயால் தளிக்கும் மலக்கண்கள் மால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $நான்.036.1
ெநய்யால் தளிக்கும் நிமி சுட ெபய்ய $நான்.036.2
முழங்கத் தளிக்கும் குருகிைல நட்டா $நான்.036.3
வழங்கத் தளிக்குமாம் ேமல் $நான்.036.4
நைக இனிது நட்டா நடுவண் ெபாருளின் $நான்.037.1

ெதவுைக இனிது ெதவுட்டு வழங்கின் தைக உைடய $நான்.037.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இனிது ேபணி வழிபடின் பண் இனிது $நான்.037.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உணவாரகத்து $நான்.037.4
கரப்பவக்குச் ெசல்சா கவிழ்தல் எஞ் ஞான்றும் $நான்.038.1
இரப்பவக்குச் ெசல்சா ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈேவா பரப்பு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.038.2
தாைனக்குச் ெசல்சா தறுகண்ைம ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உண்டல் $நான்.038.3
ெசய்யாைம ெசல்சா உயிக்கு $நான்.038.4
கண்டேத ெசய்பவாம் கம்மிய உண்டு எனக் $நான்.039.1
ேகட்டேத ெசய்ப புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஆள்வா ேவட்ட $நான்.039.2
இனியேவ ெசய்ப அைமந்தா முனியாதா $நான்.039.3
முன்னியேவ ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
$நான்.039.4
திருவும் திைண வைகயான் நில்லா ெபரு வலிக் $நான்.040.1
கூற்றமும் கூறுவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற
$நான்.040.2
மைறக்க மைறயாதாம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முைறயும் $நான்.040.3
இைற வைகயான் நின்றுவிடும் $நான்.040.4
பிறக்குங்கால் ேப எனவும் ேபரா இறக்குங்கால் $நான்.041.1
நில் எனவும் நில்லா உயி எைனத்தும். நல்லாள் $நான்.041.2
உடம்படின் தாேன ெபருகும் ெகடும் ெபாழுதில் $நான்.041.3
கண்டனவும் காணா ெகடும் $நான்.041.4

ேபா அறின் வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருந சீ  கீ ழ் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
$
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$
$நான்.042.1
ேவ அறின் வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந$ பாய் $நான்.042.2
மைட அறின் ந$ள் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைட அறின்
$நான்.042.3
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) சீ  வாடிவிடும் $நான்.042.4
ஏதிலா என்பா இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இல்லா யா யாக்கும் $நான்.043.1
காதலா என்பா தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைடயா ேமதக்க $நான்.043.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எனப்படுவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உவாத்தி
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என்பாள் $நான்.043.3
முந்து தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன $நான்.043.4
ெபாறி ெகடும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத ெநறிப்பட்ட
$நான்.044.1
ஐவரால் தாேன விைன ெகடும் ெபாய்யா $நான்.044.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகடும் ந$
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
கூழ் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மாறின் $நான்.044.3
நண்பினா நண்பு ெகடும் $நான்.044.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) சாம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறியாதா முன்ன
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.045.1
விருந்தும் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) முன் சாம்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புணப்பின் $நான்.045.2

பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சாம் பண் அறியாதா முன்ன ஊடல் சாம் $நான்.045.3
ஊடல் உணராரகத்து $நான்.045.4
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) உைரக்கும் மல உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
கூறிய $நான்.046.1
மாற்றம் உைரக்கும் விைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தூக்கின் $நான்.046.2
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபாதிந்த த$ைம மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைரக்கும்
முன்னம் $நான்.046.3
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபால முன் உைரப்பது இல் $நான்.046.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இன்றி மாநிலத்தாக்கு இல்ைல மைழயும் $நான்.047.1
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) இல்வழி
இல்ைல தவமும் $நான்.047.2
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) இல்வழி
இல்ைல அரசனும் $நான்.047.3
இல்வாழ்வா இல்வழி இல் $நான்.047.4
ேபாதினான் நந்தும் புைன தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) மற்று
அதன் $நான்.048.1
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
த$து_ெப.(த$து_ெப.) இல் $நான்.048.2
விைனயினான் நந்துவ மக்களும் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $நான்.048.3
நைனயினான் நந்தும் நறா $நான்.048.4
சிறந்தாக்கு அrய ெசறுதல் எஞ் ஞான்றும் $நான்.049.1
பிறந்தாக்கு அrய துைண துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நான்.049.2
வைரந்தாக்கு அrய வகுத்து ஊண் இரந்தாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$நான்.049.3

இல் என்றல் யாக்கும் அrது $நான்.049.4
இைர சுடும் இன்புறா யாக்ைகயுள் பட்டால் $நான்.050.1
உைர சுடும் ஒண்ைம இலாைர வைர ெகாள்ளா $நான்.050.2
முன்ைன ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) விைன சுடும் ேவந்தைனயும் $நான்.050.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சுடும் $நான்.050.4
எள்ளற்ெபாருளது இகழ்தல் ஒருவைன $நான்.051.1
உள்ளற்ெபாருளது உறுதிச் ெசால் உள்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.051.2
ேசதற்ெபாருளது அற ெநறி பல் நூலும் $நான்.051.3
ேததற்ெபாருள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நான்.051.4
யாறு உள் அடங்கும் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) உள வறு
$ சால் $நான்.052.1
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) விைழயும் குடி உள ெதவுல் மரபின் $நான்.052.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உறுவன பாட்டு உள
ேவளாண்ைம_ெப.(ேவளாண்ைம_ெப.) $நான்.052.3
ேவள்விேயாடு ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள
$நான்.052.4
எருது_ெப.(எருது_ெப.) உைடயான் ேவளாளன் ஏலாதான் பாப்பான் $நான்.053.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவுைடயான் ெவல்வது ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.)
உருேவாடு $நான்.053.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடயாள் இல்வாழ்க்ைகப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
என்ப ேசைனச் $நான்.053.3
ெசறிவு உைடயான் ேசனாபதி $நான்.053.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைடயா கதன் உவப்ப மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
$நான்.054.1

கடும் பr மாக் காதலித்து ஊவ ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குைழ
$நான்.054.2
நல்லாைர நல்லவ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உவப்ப அல்லாைர $நான்.054.3
அல்லா உவப்பது ேகடு $நான்.054.4
கண்ணின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உறுப்பு இல்ைல
ெகாண்டானின் $நான்.055.1
துன்னிய ேகளி பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்ைல மக்களின் $நான்.055.2
ஒண்ைமய வாய் சான்ற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல ஈன்றாளின்
$நான்.055.3
என்ன கடவுளும் இல் $நான்.055.4
கற்றன்ன கற்றாைரக் காதல_ெப.(காதல_ெப.) கண்ேணாடா $நான்.056.1
ெசற்றன்ன ெசற்றாைரச் ேசந்தவ ெதற்ெறன $நான்.056.2
உற்றது உைரயாதா உள் கரந்து பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.056.3
புற்று அன்ன புல்லறிவினா $நான்.056.4
மாண்டவ மாண்ட விைன ெபறுப ேவண்டாதா $நான்.057.1
ேவண்டா விைனயும் ெபறுபேவ யாண்டும் $நான்.057.2
பிறப்பால் பிறப்பா அறன் இன்புறுவ $நான்.057.3
துறப்பா துறக்கத்தவ $நான்.057.4
என்றும் உளவாகும் நாளும் இரு
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.058.1
என்றும் பிணியும் ெதவுழில்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றும் $நான்.058.2
ெகாடுப்பாரும் ெகாள்வாரும் அன்ன பிறப்பாரும் $நான்.058.3

சாவாரும் என்றும் உள $நான்.058.4
இனிது உண்பான் என்பான் உயி ெகால்லாது உண்பான் $நான்.059.1
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் $நான்.059.2
தனியன் எனப்படுவான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இல்லான் $நான்.059.3
இனியன் எனப்படுவான் யா யாக்ேகயானும் $நான்.059.4
முனியா ஒழுக்கத்தவன் $நான்.059.5
ஈத்து உண்பான் என்பான் இைச நடுவான் மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $நான்.060.1
ைகத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் ெதற்ற $நான்.060.2
நைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நண்ணாமுன்
ேசறல் பைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.060.3
பாடு அறியாதாைன இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) $நான்.060.4
ெநய் விதிப்ப நந்தும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அழல்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.061.1
வழுத்த வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுப்ப நாக ெதவுழுத் திறந்து $நான்.061.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்தும்
கறைவ கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நான்.061.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்தும்
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) $நான்.061.4
பழி இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) மக்களால் காண்க ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நான்.062.1
ெகழி இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேகட்டால்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.)
அறிக ெபாருளின் $நான்.062.2

நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான் $நான்.062.3
ேபாற்றாதா ேபாற்றப்படும் $நான்.062.4
கண்ணுள்ளும் காண்புழிக் காதற்றாம் ெபண்ணுள் $நான்.063.1
உரு இன்றி மாண்ட உளவாம் ஒருவழி $நான்.063.2
நாட்டுள்ளும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பதி உள பாட்டுள்ளும் $நான்.063.3
பாடு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாட்ேட உள
$நான்.063.4
திr அழல் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெதவுழுப விறகின்
$நான்.064.1
எr அழல் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இகழ்ப
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குடியில் $நான்.064.2
கல்லாது மூத்தாைனக் ைகவிட்டு கற்றான் $நான்.064.3
இளைம பாராட்டும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $நான்.064.4
ைகத்து உைடயான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் $நான்.065.1
முைளக் குழாம் ந$ உண்ேடல் உண்டாம் திருக் குழாம் $நான்.065.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.) பாத்துறின்
உண்டாகும் மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) $நான்.065.3
துன்புறுவாள் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெகடும் $நான்.065.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உண்டு உழுைவ நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ந$ நிலத்துப்
$நான்.066.1
புல்லினான் இன்புறூஉம் காேலயம் ெநல்லின் $நான்.066.2
அrசியான் இன்புறூஉம் கீ ழ் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $நான்.066.3

வrைசயான் இன்புறூஉம் ேமல் $நான்.066.4
பின்னவாம் பின் அதிக்கும் ெசய்விைன என் ெபறினும் $நான்.067.1
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தாகட்கு என்னும் $நான்.067.2
அவா ஆம் அைடந்தாகட்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தவாவாம் $நான்.067.3
அவா இல்லா ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன $நான்.067.4
ைகத்து இல்லா நல்லவ ைகத்து உண்டாய்க் காப்பாrன் $நான்.068.1
ைவத்தாrன் நல்ல வறியவ ைபத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.068.2
ைவதாrன் நல்ல ெபாறுப்பவ ெசய்தாrன் $நான்.068.3
நல்ல சிைதயாதவ $நான்.068.4
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உைரக்கும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
நலத்ைத_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நான்.069.1
முகன் உைரக்கும் உள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்ைக அகல் ந$ப் $நான்.069.2
பிலத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) புக்கான் உைரக்கும்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $நான்.069.3
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உைரத்துவிடும் $நான்.069.4
பதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பல்லா உைறயின் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நான்.070.1
மதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மாசு அறக் கற்பின் நுதி மருப்பின் $நான்.070.2
ஏற்றான் வறு
$ எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன
நிைர தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.070.3

ேசாற்றான் வறு
$ எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடி
$நான்.070.4
ஊந்தான் வைகய கலின மா ேநந்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.071.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வைகய அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேதாட்ட $நான்.071.2
குளத்து_ெப.(குளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
தூம்பின் அகலங்கள் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $நான்.071.3
வளத்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாழ்வா வழக்கு $நான்.071.4
ஊழியும் யாண்டு எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாத்தன யாமமும் $நான்.072.1
நாழிைகயாேன நடந்தன தாழ$ யா $நான்.072.2
ெதற்ெறன்றாகண்ேண ெதளிந்தன ெவட்ெகன்றா $நான்.072.3
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசாலால் இன்புறுவா $நான்.072.4
கற்றான் தளrன் எழுந்திருக்கும் கல்லாத $நான்.073.1
ேபைதயான் வழ்வாேனல்
$
கால் முrயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$நான்.073.2
ஒருைமத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருவி_ெப.(கருவி_ெப.)
ெதrயின் ெமய் $நான்.073.3
ெபாய்யா வித்து ஆகிவிடும் $நான்.073.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அைனய புலவரும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) $நான்.074.1
தம அைனய ஓ ஊ உைறவா தமருள்ளும் $நான்.074.2
ெபற்றன்ன ேபணி வழிபடுவா கற்றன்ன $நான்.074.3
கற்றாைரக் காதலவ $நான்.074.4

தூந்து ஒழியும் ெபாய் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்ேத மருத்துவன் $நான்.075.1
ெசால் என்ற ேபாழ்ேத பிணி உைரக்கும் நல்லா $நான்.075.2
விடுக என்ற ேபாழ்ேத விடுக அதற்கு உrயான் $நான்.075.3
தா எனின் தாயம் வகுத்து $நான்.075.4
நாக்கின் அறிப இனியைவ மூக்கினான் $நான்.076.1
ேமாந்து அறிப எல்லா மலகளும் ேநாக்குள்ளும் $நான்.076.2
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்ைற ெதவுக்கு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.076.3
எண்ணினான் எண்ணப்படும் $நான்.076.4
சாவாத இல்ைல பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $நான்.077.1
தாவாத இல்ைல வலிகளும் மூவா $நான்.077.2
இளைம இையந்தாரும் இல்ைல வளைமயில் $நான்.077.3
ேகடு இன்றிச் ெசன்றாரும் இல் $நான்.077.4
ெசால்லான் அறிப ஒருவைன ெமல்ெலன்ற $நான்.078.1
ந$ரான் அறிப மடுவிைன யாகண்ணும் $நான்.078.2
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்ைம ெமய்க்கண் $நான்.078.3
மகிழான் அறிப நறா $நான்.078.4
நா_ெப.(நா_ெப.) அன்ேறா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதற்றம் இல் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நான்.079.1
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேறா வங்கப்
$
பிணிப்பின் அவாஅப் $நான்.079.2

படும் அன்ேறா பல் நூல் வைலயில் அடும் அன்ேறா $நான்.079.3
மாறு உள் நிறுக்கும் துணிபு $நான்.079.4
ெகாடுப்பின் அசனம்
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுப்பின்
$நான்.080.1
உயி இைடயிட்ட விடுக்க எடுப்பின் $நான்.080.2
கிைளயுள் அழிந்தா எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகடுப்பின் $நான்.080.3
ெவகுளி ெகடுத்துவிடல் $நான்.080.4
நலனும் இளைமயும் நல்குரவின்கீ ழ்ச் சாம் $நான்.081.1
குலனும் குடிைமயும் கல்லாைமக்கீ ழ்ச் சாம் $நான்.081.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) இல் குளத்தின்கீ ழ்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) சாம் பரம்
அல்லாப் $நான்.081.3
பண்டத்தின்கீ ழ்ச் சாம் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) $நான்.081.4
நல்லாக்கும் தம் ஊ என்று ஊ இல்ைல நன்ெனறிச் $நான்.082.1
ெசல்வாக்கும் தம் ஊ என்று ஊ இல்ைல அல்லாக் $நான்.082.2
கைடகட்கும் தம் ஊ என்று ஊ இல்ைல தம் ைகத்து $நான்.082.3
உைடயாக்கும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $நான்.082.4
கல்லா ஒருவக்குத் தம் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெசால் கூற்றம் $நான்.083.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைல வாைழக்குத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காய் கூற்றம் $நான்.083.2
அல்லைவ ெசய்வாக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கூற்றம் கூற்றேம $நான்.083.3
இல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) த$ங்கு ஒழுகுவாள்
$நான்.083.4

ந$ரான் வறு
$ எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைள
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ந$
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.084.1
பண்டத்தால் பாடு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பட்டினம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆளும்
$நான்.084.2
நாட்டான் வறு
$ எய்துவ மன்னவ கூத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$நான்.084.3
பாடலான் பாடு ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.084.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊக்கல் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
ெதவுழில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என்றும் $நான்.085.1
அறன் ஊக்கல் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிறன்
ஆளும் $நான்.085.2
நாடு ஊக்கல் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெதவுழில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேகடு
ஊக்கல் $நான்.085.3
ேகளி ஒrஇவிடல் $நான்.085.4
கள்ளாைம ேவண்டும் கடிய வருதலான் $நான்.086.1
தள்ளாைம ேவண்டும் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) உைடயன $நான்.086.2
நள்ளாைம ேவண்டும் சிறியேராடு யாமாட்டும் $நான்.086.3
ெகாள்ளாைம ேவண்டும் பைக $நான்.086.4
ெபருக்குக நட்டாைர நன்றின்பால்
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நான்.087.1
தருக்குக ஒட்டாைரக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அறிந்ேத $நான்.087.2
அருக்குக யாமாட்டும் உண்டி சுருக்குக $நான்.087.3

ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடத்துச்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) $நான்.087.4
மடிைம ெகடுவாகண்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுைமதான் $நான்.088.1
ேபணாைம ெசய்வாகண் நிற்குமாம் ேபணிய $நான்.088.2
நாணின் வைர நிற்ப நற் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) நட்டு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.088.3
தூணின்கண்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $நான்.088.4
மைற அறிப அந்தண் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) முைறெயாடு $நான்.089.1
ெவன்றி அறிப அரசகள் என்றும் $நான்.089.2
வணங்கல் அணிகலம் சான்ேறாக்கு அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்றி $நான்.089.3
அணங்கல் வணங்கின்று ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) $நான்.089.4
பட்டாங்ேக பட்டு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உைடயாள் காப்பினும் $நான்.090.1
ெபட்டாங்கு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைணயிலி முட்டினும் $நான்.090.2
ெசன்றாங்ேக ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கரப்பினும் $நான்.090.3
ெகான்றான்ேமல்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாைல $நான்.090.4

வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) ெபருகின் வலி ெபருகும் பால்ெமாழியா
$நான்.091.1
இன்கண் ெபருகின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபருகும் சீ  சான்ற $நான்.091.2
ெமன்கண் ெபருகின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபருகும்
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) $நான்.091.3
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) ெபருகின் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
$நான்.091.4
இளைமப் பருவத்துக் கல்லாைம குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.092.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) இலாப் ேபாழ்தத்து வள்ளன்ைம
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.092.2
கிைளஞ இல் ேபாழ்தில் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $நான்.092.3
தம அல்லா ைகயகத்து ஊண் $நான்.092.4
எல்லா இடத்தும் ெகாைல த$து_ெப.(த$து_ெப.) மக்கைளக் $நான்.093.1
கல்லா வளரவிடல் த$து_ெப.(த$து_ெப.) நல்லா $நான்.093.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) த$து_ெப.(த$து_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அற்று நிற்பின்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) த$து_ெப.(த$து_ெப.) $நான்.093.3
ெகாள்ைக அழிந்தக்கைட $நான்.093.4
ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.094.1
ேபாகம் உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆட்சி
யாகண்ணும் $நான்.094.2
கண்ேணாட்டம் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) முைறைம
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆள்வான் $நான்.094.3
உள் நாட்டம் இன்ைமயும் இல் $நான்.094.4

கள்ளின் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) களி
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ந$
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) $நான்.095.1
புள்ளினுள் ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) நிரப்பு
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) $நான்.095.2
பல் ெபண்டிராளன் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) கரப்பு
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) $நான்.095.3
கள்வன் அறிந்துவிடும் $நான்.095.4
வடுச் ெசால் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல்லா வாய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்றா வாய்ச்
$நான்.096.1
சாயினும் ேதான்றா கரப்புச் ெசால் த$ய $நான்.096.2
பரப்புச் ெசால் சான்றா வாய்த் ேதான்றா கரப்புச் ெசால் $நான்.096.3
கீ ழ்கள் வாய்த் ேதான்றிவிடும் $நான்.096.4
வாலிைழயா முன்ன வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இலான் பாடு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நான்.097.1
சாலும் அைவப்படின் கல்லாதான் பாடு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) $நான்.097.2
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலேன கல்லாதா $நான்.097.3
ேபைதயா முன்னப்படின் $நான்.097.4
மாசு படினும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீ குன்றாதாம்
$நான்.098.1
பூசிக் ெகாளினும் இரும்பின்கண் மாசு
ஒட்டும்_ெப.எச்.(ஒட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.098.2
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீ ழ் தன்ைன $நான்.098.3

மாசுைடைம காட்டிவிடும் $நான்.098.4
எண் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சான்ேறா
மrஇயாrன் த$ராைம $நான்.099.1
புண் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாற்றா
உடனுைறவு பண்ணிய $நான்.099.2
யாழ் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நட்டா கழறும்
ெசால் பாழ் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நான்.099.3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உைடயாள் இல்லா மைன $நான்.099.4
ஏr சிறிதுஆயின் ந$ ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இல்லத்து $நான்.100.1
வாr சிறிதுஆயின் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமைலத் $நான்.100.2
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) சிறிதுஆயின் விைன
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நான்.100.3
உரன் சிறிதுஆயின் பைக $நான்.100.4
ைவததனால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைசேய வணக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $நான்.101.1
ெசய்ததனால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசழுங்கிைள ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.101.2
ெபாருளினால் ஆகுமாம் ேபாகம்
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நான்.101.3
அருளினால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $நான்.101.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அறிவானும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) யாது
ஒன்றும் $நான்.102.1

ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) தவனும்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.102.2
குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) அடங்கக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உளானும்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $நான்.102.3
கணன் அடங்கக் கற்றானும் இல் $நான்.102.4
மைனக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் $நான்.103.1
தனக்குத் தைக சால் புதல்வ மனக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $நான்.103.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) புதல்வக்குக் கல்விேய கல்விக்கும் $நான்.103.3
ஓதின் புகழ் சால் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) $நான்.103.4
இன்ெசாலான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கிழைம
இனிப்பு இலா $நான்.104.1
வன்ெசாலான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைசமனம் ெமன்ெசாலின் $நான்.104.2
நாவினால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருள்மனம் அம்மனத்தான் $நான்.104.3

