மலதைல உலகின் மல்கு இருள் அகல $நன்.00.01
இலகு ஒளி பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாைவயும்
விளக்கும் $நன்.00.02
பrதியின் ஒருதான் ஆகி முதல் ஈறு $நன்.00.03
ஒப்பு அளவு ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) முனிவுஇகந்து
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நன்.00.04
அற்புத மூத்திதன் அலதரு தன்ைமயின் $நன்.00.05
மன இருள் இrய மாண்ெபாருள் முழுவதும் $நன்.00.06
முனிவுஅற அருளிய மூஅறு ெமாழியுளும் $நன்.00.07
குணகடல் குமr_ெப.(குமr_ெப.) குடகம் ேவங்கடம் $நன்.00.08
எனும் நான்கு எல்ைலயின் இருந் தமிழ்க் கடலுள் $நன்.00.09
அரும்ெபாருள் ஐந்ைதயும் யாவரும் உணரத் $நன்.00.10
ெதாைகவைக விrயின் தருெகனத் துன்னா $நன்.00.11
இகல் அற நூறி இருநிலம் முழுவதும் $நன்.00.12
தனது எனக் ேகாலித் தன்மத வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) $நன்.00.13
திைசெதாறும் நிறுவிய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உறு ெதால்சீக் $நன்.00.14
கருங்கழல் ெவண்குைடக் காநிக வண்ைகத் $நன்.00.15
திருந்திய ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) சீ ய கங்கன் $நன்.00.16
அருங்கைல விேனாதன் அமரா பரணன் $நன்.00.17
ெமாழிந்தனன் ஆக முன்ேனா நூலின் $நன்.00.18
வழிேய நன்னூல் ெபயrன் வகுத்தனன் $நன்.00.19
ெபான்மதில் சனைகச் சன்மதி முனி அருள் $நன்.00.20
பன்னருஞ் சிறப்பின் பவணந்தி $நன்.00.21

என்னும் நாமத்து இருந்தவத் ேதாேன $நன்.00.22
முகவுைர பதிகம் அணிந்துைர நூன்முகம் $நன்.001.1
புறவுைர தந்துைர புைனந்துைர பாயிரம் $நன்.001.2
பாயிரம் ெபாதுச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) என இரு பாற்ேற $நன்.002.1
நூேல நுவல்ேவான் நுவலும் திறேன $நன்.003.1
ெகாள்ேவான் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) கூற்றாம் ஐந்தும் $நன்.003.2
எல்லாநூற்கும் இைவ ெபாதுப் பாயிரம் $நன்.003.3
நூலின் இயல்ேப நுவலின் ஓ இரு $நன்.004.1
பாயிரம் ேதாற்றி மும்ைமயின் ஒன்றாய் $நன்.004.2
நால்ெபாருள் பயத்ேதாடு எழுமதம்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நன்.004.3
ஐ இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சிேயாடு $நன்.004.4
எண் நான்கு உத்தியின் ஓத்துப் படலம் $நன்.004.5
என்னும் உறுப்பினில் சூத்திரம் காண்டிைக $நன்.004.6
விருத்தி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விகற்ப
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெபறுேம $நன்.004.7
முதல் வழி சாபு என நூல் மூன்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.005.1
அவற்றுள் $நன்.006.1
விைனயின் நிங்கி_வி.எச்.(நHங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவின் $நன்.006.2
முைனவன் கண்டது முதல்நூல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.006.3
முன்ேனா நூலின் முடிபு ஒருங்கு ஒத்துப் $நன்.007.1

பின்ேனான் ேவண்டும் விகற்பம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நன்.007.2
அழியா மரபினது வழிநூல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.007.3
இருவ நூற்கும் ஒருசிைற ெதாடங்கித் $நன்.008.1
திrபு ேவறு உைடயது புைடநூல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.008.2
முன்ேனா ெமாழிெபாருேள அன்றி அவெமாழியும் $நன்.009.1
ெபான்ேனேபால் ேபாற்றுவம் என்பதற்கும்-முன்ேனாrன் $நன்.009.2
ேவறுநூல் ெசய்தும் எனும் ேமற்ேகாள் இல் என்பதற்கும் $நன்.009.3
கூறுபழம் சூத்திரத்தின் ேகாள் $நன்.009.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
வடு_ெப.(வ
H
டு_ெப.)
H
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நூல்
பயேன $நன்.010.1
எழு வைக மதேம உடன்படல் மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$நன்.011.1
பிறதம் மதேமற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கைளேவ $நன்.011.2
தாஅன் நாட்டித் தனாது நிறுப்ேப $நன்.011.3
இருவ மாறுேகாள் ஒருதைல துணிேவ $நன்.011.4
பிறநூல் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) காட்டல் ஏைனப் $நன்.011.5
பிறிெதாடு படாஅன் தன்மதம் ெகாளேல $நன்.011.6
குன்றக் கூறல் மிைகபடக் கூறல் $நன்.012.1
கூறியது கூறல் மாறுெகாளக் கூறல் $நன்.012.2

வழூஉச்ெசால் புணத்தல் மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்தல் $நன்.012.3
ெவற்ெறனத் ெதாடுத்தல்_ெதா.ெப.(ெதாடு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மற்ெறான்று விrத்தல் $நன்.012.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்ந்து இறுதல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
இன்ைம $நன்.012.5
என்றிைவ ஈ ஐங் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நூற்ேக $நன்.012.6
சுருங்கச் ெசால்லல் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்தல் $நன்.013.1
நவின்ேறாக்கு இனிைம நல்ெமாழி புணத்தல் $நன்.013.2
ஓைச உைடைம ஆழமுைடத்து ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$நன்.013.3
முைறயின் ைவப்ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மைலயாைம $நன்.013.4
விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது $நன்.013.5
ஆகுதல் நூலிற்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எனும் பத்ேத $நன்.013.6
நுதலிப் புகுதல் ஓத்துமுைற ைவப்ேப $நன்.014.01
ெதாகுத்துச் சுட்டல் வகுத்துக் காட்டல் $நன்.014.02
முடித்துக் காட்டல் முடிவிடம் கூறல் $நன்.014.03
தாெனடுத்து ெமாழிதல் பிறன்ேகாள் கூறல் $நன்.014.04
ெசால்ெபாருள் விrத்தல் ெதாடச்ெசால் புணத்தல் $நன்.014.05
இரட்டுற ெமாழிதல் ஏதுவின்
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.014.06
ஒப்பின் முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) மாட்ெடறிந்து
ஒழுகல் $நன்.014.07

இறந்தது விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எதிரது
ேபாற்றல் $நன்.014.08
முன்ெமாழிந்து ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) பின்னது
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.014.09
விகற்பத்தின் முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) முடிந்தது
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.014.10
உைரத்தும் என்றல் உைரத்தாம் என்றல் $நன்.014.11
ஒருதைல துணிதல் எடுத்துக் காட்டல் $நன்.014.12
எடுத்த ெமாழியின் எய்த ைவத்தல் $நன்.014.13
இன்னது அல்லது இதுஎன ெமாழிதல் $நன்.014.14
எஞ்சிய ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எய்தக் கூறல்
$நன்.014.15
பிறநூல் முடிந்தது தானுடன் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$நன்.014.16
தன்குறி வழக்கம் மிகஎடுத்து உைரத்தல் $நன்.014.17
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முடிவின் அப்ெபாருள்
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.014.18
ஒன்றினம் முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) தன்னினம்
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.014.19
உய்த்துணர ைவப்புஎன உத்திஎண் நான்ேக $நன்.014.20
நூல்ெபாருள் வழக்ெகாடு வாய்ப்பக் காட்டி $நன்.015.1
ஏற்புழி அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதற்கு இவ்வைக
யாெமனத் $நன்.015.2
தகும் வைக ெசலுத்துதல் தந்திர உத்தி $நன்.015.3
ேநrன மணிைய நிரல்பட ைவத்தாங்கு $நன்.016.1

ஓrனப் ெபாருைள ஒருவழி ைவப்பது $நன்.016.2
ஓத்து என ெமாழிப உயெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $நன்.016.3
ஒருெநறி இன்றி விரவிய ெபாருளால் $நன்.017.1
ெபாதுெமாழி ெதாடrன் அதுபடலம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.017.2
சில்வைக எழுத்தில் பல்வைகப் ெபாருைளச் $நன்.018.1
ெசவ்வன் ஆடியின் ெசறித்து இனிது விளக்கித் $நன்.018.2
திட்பம் நுட்பம் சிறந்தன சூத்திரம் $நன்.018.3
ஆற்று ஒழுக்கு அrமா ேநாக்கம் தவைளப் பாய்த்து $நன்.019.1
பருந்தின் வழ்வு
H
அன்ன சூத்திர நிைல $நன்.019.2
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) ெதாைக வைக குறிேய ெசய்ைக $நன்.020.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயல் புறனைடக்
கூற்றன சூத்திரம் $நன்.020.2
பாடம் கருத்ேத ெசால்வைக ெசால்ெபாருள் $நன்.021.1
ெதாகுத்துைர உதாரணம் வினாவிைட விேசடம் $நன்.021.2
விrவு அதிகாரம் துணிவு பயேனாடு $நன்.021.3
ஆசிrய வசனம் என்று ஈேரழ் உைரேய $நன்.021.4
கருத்துப் பதப்ெபாருள் காட்டு மூன்றினும் $நன்.022.1
அவற்ெறாடு வினாவிைட ஆக்க லானும் $நன்.022.2
சூத்திரத்துள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேதாற்றுவ காண்டிைக $நன்.022.3
சூத்திரத்துள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்றியும் ஆண்ைடக்கு $நன்.023.1
இன்றி யைமயா யாைவயும் விளங்கத் $நன்.023.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைரயானும் பிற நூலானும் $நன்.023.3

ஐயம் அகல ஐங் காண்டிைக உறுப்ெபாடு $நன்.023.4
ெமய்யிைன எஞ்சாது இைசப்பது விருத்தி $நன்.023.5
பஞ்சிதன் ெசால்லாப் பனுவல் இைழயாகச் $நன்.024.1
ெசஞ்ெசால் புலவேன ேசயிைழயா-எஞ்சாத $நன்.024.2
ைகேய வாயாகக் கதிேர மதியாக $நன்.024.3
ைமயிலா நூல் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
$நன்.024.4
உரத்தின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபருக்கி உள்ளிய தHைம $நன்.025.1
புரத்தின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) முருக்கிப் ெபால்லா-மரத்தின் $நன்.025.2
கனக்ேகாட்டம் தHக்கும்நூல் அஃேதேபால் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) $நன்.025.3
மனக்ேகாட்டம் தHக்கும்நூல் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) $நன்.025.4
குலன் அருள் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெகாள்ைக ேமன்ைம $நன்.026.1
கைல பயில் ெதளிவு கட்டுைர வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) $நன்.026.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மைல நிைறேகால் மல நிக மாட்சியும் $நன்.026.3
உலகியல் அறிேவாடு உயகுணம் இைனயவும் $நன்.026.4
அைமபவன் நூல் உைர ஆசிr யன்ேன $நன்.026.5
ெதrவரும் ெபருைமயும் திண்ைமயும் ெபாைறயும் $நன்.027.1
பருவ முயற்சி அளவில் பயத்தலும் $நன்.027.2
மருவிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நில மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ஆகுேம
$நன்.027.3
அளக்கல் ஆகா அளவும் ெபாருளும் $நன்.028.1
துளக்கல் ஆகா நிைலயும் ேதாற்றமும் $நன்.028.2
வறப்பினும் வளம்தரும் வண்ைமயும் மைலக்ேக $நன்.028.3

ஐயம் தHரப் ெபாருைள உணத்தலும் $நன்.029.1
ெமய்ந்நடு நிைலயும் மிகும்நிைற ேகாற்ேக $நன்.029.2
மங்கலம் ஆகி இன்றி அைமயாது $நன்.030.1
யாவரும் மகிழ்ந்து ேமற்ெகாள ெமல்கிப் $நன்.030.2
ெபாழுதின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மலவு உைடயது பூேவ $நன்.030.3
ெமாழிகுணம் இன்ைமயும் இழிகுண இயல்பும் $நன்.031.1
அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் $நன்.031.2
கழல்குடம் மடல்பைன பருத்திக் குண்டிைக $நன்.031.3
முடத்ெதங்கு ஒப்ெபன முரண்ெகாள் சிந்ைதயும் $நன்.031.4
உைடேயா இல ஆசிrய ஆகுதேல $நன்.031.5
ெபய்தமுைற அன்றிப் பிறழ உடன் தரும் $நன்.032.1
ெசய்தி கழல்ெபய் குடத்தின் சீ ேர $நன்.032.2
தாேன தரக்ெகாளின் அன்றித் தன்பால் $நன்.033.1
ேமவிக் ெகாளக்ெகாடா இடத்தது மடல்பைன $நன்.033.2
அrதின் ெபயக்ெகாண்டு அப்ெபாருள் தான்பிறக்கு $நன்.034.1
எளிது ஈவு இல்லது பருத்திக் குண்டிைக $நன்.034.2
பல்வைக உதவி வழிபடு பண்பின் $நன்.035.1
அல்ேலாக்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மது முடத்ெதங்ேக $நன்.035.2
ஈதல் இயல்ேப இயம்பும் காைல $நன்.036.1
காலமும் இடனும் வாலிதின் ேநாக்கிச் $நன்.036.2

சிறந்துழி இருந்துதன் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $நன்.036.3
உைரக்கப்படும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உள்ளத்து அைமத்து $நன்.036.4
விைரயான் ெவகுளான்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நன்.036.5
ெகாள்ேவான் ெகாள்வைக அறிந்துஅவன் உளம்ெகாளக் $நன்.036.6
ேகாட்டம் இல் மனத்தின் நூல் ெகாடுத்தல் என்ப $நன்.036.7
தன்மகன் ஆசான் மகேன மன்மகன் $நன்.037.1
ெபாருள்நனி ெகாடுப்ேபான் வழிபடு ேவாேன $நன்.037.2
உைரேகா ளாளற்கு உைரப்பது நூேல $நன்.037.3
அன்னம் ஆேவ மண்ெணாடு கிளிேய $நன்.038.1
இல்லிக் குடம் ஆடு எருைம ெநய்யr $நன்.038.2
அன்ன தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைட கைட மாணாக்க $நன்.038.3
களிமடி மானி காமி கள்வன் $நன்.039.1
பிணியன் ஏைழ பிணக்கன் சினத்தன் $நன்.039.2
துயில்ேவான் மந்தன் ெதான்னூற்கு அஞ்சித் $நன்.039.3
தடுமாறு உளத்தன் தறுகணன் பாவி $நன்.039.4
படிறன் இன்ேனாக்குப் பகரா நூேல $நன்.039.5
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) மரேப கூறும் காைல $நன்.040.1
ெபாழுெதாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபடல்
முனியான் $நன்.040.2
குணத்ெதாடு பழகி அவன்குறிப்பின் சாந்து $நன்.040.3
இரு என இருந்து ெசால் எனச் ெசால்லிப் $நன்.040.4

பருகுவன் அன்ன ஆவத்தன் ஆகிச் $நன்.040.5
சித்திரப் பாைவயின் அத்தகவு அடங்கிச் $நன்.040.6
ெசவி வாய் ஆக ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) களன் ஆகக் $நன்.040.7
ேகட்டைவ ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ விடாது
உளத்து அைமத்துப் $நன்.040.8
ேபா எனப் ேபாதல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $நன்.040.9
நூல்பயில் இயல்ேப நுவலின் வழக்கு அறிதல் $நன்.041.1
பாடம் ேபாற்றல் ேகட்டைவ நிைனத்தல் $நன்.041.2
ஆசான் சாந்து அைவ அைமவரக் ேகட்டல் $நன்.041.3
அம் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைடேயா தம்ெமாடு பயிறல் $நன்.041.4
வினாதல் வினாயைவ விடுத்தல் என்று இைவ $நன்.041.5
கடனாக் ெகாளிேன மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இகக்கும் $நன்.041.6
ஒருகுறி ேகட்ேபான் இருகால் ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$நன்.042.1
ெபருக நூலில் பிைழபாடு இலேன $நன்.042.2
முக்கால் ேகட்பின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முைறயறிந்து
உைரக்கும் $நன்.043.1
ஆசான் உைரத்தது அைமவரக் ெகாளினும் $நன்.044.1
கால்கூறு அல்லது பற்றலன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.044.2
அவ்விைன யாளெராடு பயில்வைக ஒருகால் $நன்.045.1
ெசவ்விதின் உைரப்ப அவ்விரு காலும் $நன்.045.2

ைம அறு புலைம மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைடத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.045.3
அழலின் நHங்கான் அணுகான் அஞ்சி $நன்.046.1
நிழலின் நHங்கான் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சேமாடு $நன்.046.2
எத்திறத்து ஆசான் உவக்கும் அத்திறம் $நன்.046.3
அறத்தின் திrயாப் படச்சி வழிபாேட $நன்.046.4
ஆக்கிேயான் ெபயேர வழிேய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $நன்.047.1
நூல்ெபய யாப்ேப நுதலிய ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நன்.047.2
ேகட்ேபா பயேனாடு ஆய் எண் ெபாருளும் $நன்.047.3
வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத்து இயல்ேப $நன்.047.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) களேன காரணம் என்றுஇம் $நன்.048.1
மூவைக ஏற்றி ெமாழிநரும் உளேர $நன்.048.2
முதல்நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) $நன்.049.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வித்ேதான் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முதல்
நிமித்தினும் $நன்.049.2
இடுகுறி யானும் நூற்கு எய்தும் ெபயேர $நன்.049.3
ெதாகுத்தல் விrத்தல் ெதாைகவிr ெமாழிெபயப்பு $நன்.050.1
எனத்தகும் நூல்யாப்பு ஈ இரண்டு என்ப $நன்.050.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆசிrயன்
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) கற்ேறான் $நன்.051.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாணாக்கன் தகும் உைரகாரன் என்று $நன்.051.2
இன்ேனா பாயிரம் இயம்புதல் கடேன $நன்.051.3
ேதான்றா ேதாற்றித் துைறபல முடிப்பினும் $நன்.052.1

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புகழ்தல்
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) அன்ேற $நன்.052.2
மன்னுைட மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) ஓைலத் தூக்கினும் $நன்.053.1
தன்னுைட ஆற்றல் உணரா இைடயினும் $நன்.053.2
மன்னிய அைவயிைட ெவல்லுறு ெபாழுதினும் $நன்.053.3
தன்ைன மறுதைல பழித்த காைலயும் $நன்.053.4
தன்ைனப் புகழ்தலும் தகும் புலேவாற்ேக $நன்.053.5
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முகத்தான் அகன்றது
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நன்.054.1
பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்ேற $நன்.054.2
மாடக்குச் சித்திரமும் மாநகக்குக் ேகாபுரமும் $நன்.055.1
ஆடுஅைமத்ேதாள் நல்லாக்கு அணியும்ேபால்-நாடிமுன் $நன்.055.2
ஐதுைரயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணிந்துைரைய எந்நூற்கும் $நன்.055.3
ெபய்துைரயா ைவத்தா ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $நன்.055.4
பூமலி அேசாகின் புைனநிழல்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நன்.056.1
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இயம்புவன் எழுத்ேத $நன்.056.2
எண் ெபய முைற பிறப்பு உருவம் மாத்திைர $நன்.057.1
முதல் ஈறு இைடநிைல ேபாலி என்றா $நன்.057.2
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) புணபு எனப் பன்னிரு பாற்று அதுேவ $நன்.057.3
ெமாழிமுதல் காரணம் ஆம் அணுத் திரள் ஒலி $நன்.058.1

எழுத்து அது முதல் சாபு என இரு வைகத்ேத $நன்.058.2
உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதேல $நன்.059.1
உயிெமய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு $நன்.060.1
அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகான் $நன்.060.2
தனிநிைல பத்தும் சாெபழுத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.060.3
உயிெமய் இரட்டு நூற்ெறட்டு உய ஆய்தம் $நன்.061.1
எட்டு உயிரளபு எழு மூன்று ஒற்றளெபைட $நன்.061.2
ஆறு ஏழ் அஃகும் இ முப்பான் ஏழ் $நன்.061.3
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ஆறு ஆறு ஐகான் மூன்ேற $நன்.061.4
ஒளகான் ஒன்ேற மஃகான் மூன்ேற $நன்.061.5
ஆய்தம் இரண்ெடாடு சாெபழுத்து உறு விr $நன்.061.6
ஒன்று ஒழி முந்நூற்று எழுபான் என்ப $நன்.061.7
இடுகுறி காரணப் ெபயெபாதுச் சிறப்பின $நன்.062.1
அம்முதல் ஈராறு ஆவி கம்முதல் $நன்.063.1
ெமய் மூ ஆறு என விளம்பின புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $நன்.063.2
அவற்றுள் $நன்.064.1
அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்ேத $நன்.064.2
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள ெநடில் $நன்.065.1
அ இ உ முதல் தனி வrன் சுட்ேட $நன்.066.1
எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும் $நன்.067.1
ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்ேம $நன்.067.2
வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆேற $நன்.068.1

ெமல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆேற $நன்.069.1
இைடயினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆேற $நன்.070.1
ஐ ஒள இ உச் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதெலழுத்து $நன்.071.1
இவ்விரண்டு ஓrனமாய் வரல் முைறேய $நன்.071.2
தானம் முயற்சி அளவு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வடிவு $நன்.072.1
ஆன ஒன்று ஆதி ஓ புைட ஒப்பு இனேம $நன்.072.2
சிறப்பினும் இனத்தினும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈண்டு அம்முதல் $நன்.073.1
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) தாேன முைற ஆகும்ேம
$நன்.073.2
நிைற உயி முயற்சியின் உள்வளி துரப்ப $நன்.074.1
எழும் அணுத்திரள் உரம் கண்டம் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $நன்.074.2
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உற்று இதழ் நாப் பல் அணத் ெதாழிலின் $நன்.074.3
ெவவ்ேவறு எழுத்து ஒலியாய் வரல் பிறப்ேப $நன்.074.4
அவ்வழி $நன்.075.1
ஆவி இைடைம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மிடறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.075.2
ேமவும் ெமன்ைம மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உரம்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) $நன்.075.3
அவற்றுள் $நன்.076.1
முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உைடய $நன்.076.2
இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்ேபாடு $நன்.077.1

அண் பல் முதல் நா_ெப.(நா_ெப.) விளிம்பு உற வருேம $நன்.077.2
உ ஊ ஒ ஓ ஒள இதழ் குவிேவ $நன்.078.1
கஙவும் சஞவும் டணவும் முதலிைட $நன்.079.1
நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அண்ணம் உற முைற வருேம $நன்.079.2
அண்பல் அடிநா முடியுறத் தநவரும் $நன்.080.1
மீ கீழ் இதழுறப் பம பிறக்கும் $நன்.081.1
அடிநா அடியணம் உற ய
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.082.1
அண்ணம் நுனிநா வருட ர ழ வரும் $நன்.083.1
அண்பல் முதலும் அண்ணமும் முைறயின் $நன்.084.1
நா_ெப.(நா_ெப.) விளிம்பு வங்கி
H
ஒற்றவும் வருடவும் $நன்.084.2
லகாரம் ளகாரம் ஆய் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) பிறக்கும்
$நன்.084.3
ேமல்பல் இதழுற ேமவிடும் வவ்ேவ $நன்.085.4
அண்ணம் நுனிநா நனியுறின் றன வரும் $நன்.086.1
ஆய்தக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அங்கா முயற்சி
$நன்.087.1
சாெபழுத்து ஏனவும் தம்முதல் அைனய $நன்.087.2
எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பின் $நன்.088.1
திrபும் தத்தமின் சிறிதுள
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.088.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) விட்டு அவ்ெவாடு முன் உரு ஆகியும் $நன்.089.1
ஏைன உயிேராடு உருவு திrந்தும் $நன்.089.2

உயி அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $நன்.089.3
ெபயெராடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிெமய் $நன்.089.4
குறியதன் முன்ன ஆய்தப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $நன்.090.1
உயிெராடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் ஆறன்
மிைசத்ேத $நன்.090.2
இைசெகடின் ெமாழிமுதல் இைடகைட நிைலெநடில் $நன்.091.1
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இனக் குறில் குறிேய $நன்.091.2
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் $நன்.092.1
அளபு ஆம் குறில் இைண குறில்கீ ழ் இைட கைடமிகேல அவற்றின் குறியாம்
ேவேற $நன்.092.2
யகரம் வரக் குறள் உத்திr இகரமும் $நன்.093.1
அைசச்ெசால் மியாவின் இகரமும் குறிய $நன்.093.2
ெநடிேலாடு ஆய்தம் உயிவலி ெமலியிைடத் $நன்.094.1
ெதாடெமாழி இறுதி வன்ைமயூ உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) $நன்.094.2
அஃகும் பிறேமல் ெதாடரவும் ெபறுேம $நன்.094.3
தற்சுட்டு அளபுஒழி ஐ மூ வழியும் $நன்.095.1
ைநயும் ஒளவும் முதல் அற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.095.2
ண ன முன்னும் வஃகான் மிைசயும் ம குறுகும் $நன்.096.1
ல ள ஈற்று இையபினாம் ஆய்தம் அஃகும் $நன்.097.1
ெதால்ைல வடிவின எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு $நன்.098.1
எய்தும் எகர ஒகர ெமய் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $நன்.098.2
மூன்று உயிரளபு இரண்டாம் ெநடில் ஒன்ேற $நன்.099.1

குறிேலாடு ஐ ஒளக் குறுக்கம் ஒற்றளபு $நன்.099.2
அைர ஒற்று இ உக் குறுக்கம் ஆய்தம் $நன்.099.3
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திைர $நன்.099.4
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எழும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) இைம ெநாடி
மாத்திைர $நன்.100.1
ஆவியும் ஒற்றும் அளவு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசத்தலும் $நன்.101.1
ேமவும் இைச விளி பண்டமாற்று ஆதியின் $நன்.101.2
பன்ன H உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய $நன்.102.1
ஞ ங ஈ ஐந்து உயிெமய்யும் ெமாழி முதல் $நன்.102.2
உ ஊ ஒ ஓ அலெவாடு வம்முதல் $நன்.103.1
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள யம்முதல் $நன்.104.1
அ ஆ எ ஒவ்ேவாடு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞம்முதல் $நன்.105.1
சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்ைவ $நன்.106.1
ஒட்டி ஙவ்வும் முதல் ஆகும்ேம $நன்.106.2
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள ெமய் $நன்.107.1
சாயும் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) நால் ஆறும் ஈேற $நன்.107.2
குற்று உயி அளபின் ஈறாம் எகரம் $நன்.108.1
ெமய்ெயாடு ஏலாது ஒ நவ்ெவாடு ஆம் ஒள $நன்.108.2
ககர வகரேமாடு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$நன்.108.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறிேய உயிெமய் முதல்
ஈேற $நன்.109.1

க ச த ப ஒழித்த ஈ ஏழன் கூட்டம் $நன்.110.1
ெமய்ம்மயக்கு உடனிைல ர ழ ஒழித்து ஈ எட்டு $நன்.110.2
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவ்விரு பால்
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி இைட
$நன்.110.3
ேமவும் உயி ெமய் மயக்கு அளவு இன்ேற $நன்.110.4
ஙம்முன் கவ்வாம் வம்முன் யவ்ேவ $நன்.111.1
ஞநமுன் தம் இனம் யகரெமாடு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.112.1
டறமுன் கசப ெமய்யுடன் மயங்கும் $நன்.113.1
ணனமுன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் $நன்.114.1
மம்முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப $நன்.115.1
ய ர ழ முன்ன ெமாழிமுதல் ெமய்வரும் $நன்.116.1
லளமுன் கசப வ ய ஒன்றும்ேம $நன்.117.1
ரழ அல்லன தம்முன் தாம் உடன் நிைலயும் $நன்.118.1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம $நன்.119.1
ஈ ஒற்றாம் ர ழ தனிக் குறில் அைணயா $நன்.119.2
லளெமய் திrந்த னணமுன் மகாரம் $நன்.120.1
ைநந்து ஈ ஒற்றாம் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) உள்ேள $நன்.120.2
தம்ெபய ெமாழியின் முதலும் மயக்கமும் $நன்.121.1
இம்முைற மாறியும் இயலும் என்ப $நன்.121.2
மகர இறுதி அஃறிைணப் ெபயrன் $நன்.122.1
னகரேமாடு உறழா நடப்பன உளேவ $நன்.122.2

அ ஐ முதல் இைட ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ச
ஞ ய முன் $நன்.123.1
ஐகான் யவ்வழி நவ்ெவாடு சில்வழி $நன்.124.1
ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளேர $நன்.124.2
அம்முன் இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) யகரம் என்ற இைவ $நன்.125.1
எய்தின் ஐ ஒத்து இைசக்கும் அவ்ேவாடு $நன்.125.2
உவ்வும் வவ்வும் ஒள ஓரன்ன $நன்.125.3
ெமய்கள் அகரமும் ெநட்டுயி காரமும் $நன்.126.1
ஐ ஒள கானும் இருைமக் குறில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $நன்.126.2
இரண்ெடாடு கரமுமாம் சாrைய
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிற $நன்.126.3
ெமாழியாய்த் ெதாடrனும் முன் அைனத்து எழுத்ேத $நன்.127.1
எழுத்ேத தனித்தும் ெதாடந்தும் ெபாருள்தrன் $நன்.128.1
பதமாம் அது பகாப்பதம் பகுபதம் என $நன்.128.2
இரு பால் ஆகி இயலும் என்ப $நன்.128.3
உயிமவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும் $நன்.129.1
க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் $நன்.129.2
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடில் ெநா து ஆம்
குறில் இரண்ேடாடு $நன்.129.3
ஓ எழுத்து இயல் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஆறு ஏழ் சிறப்பின $நன்.129.4
பகாப்பதம் ஏழும் பகுபதம் ஒன்பதும் $நன்.130.1
எழுத்து ஈறு ஆகத் ெதாடரும் என்ப $நன்.130.2
பகுப்பால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அற்று இடுகுறி ஆகி $நன்.131.1

முன்ேன ஒன்றாய் முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயல்கின்ற $நன்.131.2
ெபயவிைன இைடஉr நான்கும் பகாப்பதம் $நன்.131.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
சிைன குணம் ெதாழிலின் $நன்.132.1
வரு ெபய ெபாழுது ெகாள் விைன பகுபதேம $நன்.132.2
பகுதி விகுதி இைடநிைல சாrைய $நன்.133.1
சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பைவ $நன்.133.2
முன்னி புணப்ப முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எப்பதங்களும் $நன்.133.3
தத்தம் $நன்.134.1
பகாப் பதங்கேள பகுதி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நன்.134.2
ெசம்ைம சிறுைம ேசய்ைம தHைம $நன்.135.1
ெவம்ைம புதுைம ெமன்ைம ேமன்ைம $நன்.135.2
திண்ைம உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) நுண்ைம இவற்று எதி $நன்.135.3
இன்னவும் பண்பின் பகா நிைலப் பதேம $நன்.135.4
ஈறு ேபாதல் இைட உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) இ
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.136.1
ஆதி நHடல் அடி அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) ஐ
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.136.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒற்று இரட்டல் முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் திrதல் $நன்.136.3
இனம் மிகல் இைனயவும் பண்பிற்கு இயல்ேப $நன்.136.4
நட வா மடி சீ விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கூ ேவ ைவ $நன்.137.1

ெநா ேபா ெவௗ உrஞ் உண் ெபாருந் திரும் தின் $நன்.137.2
ேதய் பா ெசல் வவ் வாழ் ேகள் அஃகு என்று $நன்.137.3
எய்திய இருபான் மூன்றாம் ஈற்றவும் $நன்.137.4
ெசய் என் ஏவல் விைனப் பகாப் பதேம $நன்.137.5
ெசய் என் விைன வழி வி பி தனி வrன் $நன்.138.1
ெசய்வி என் ஏவல் இைணயின் ஈ ஏவல் $நன்.138.2
விளம்பிய பகுதி ேவறு ஆதலும் விதிேய $நன்.139.1
அன் ஆன் அள் ஆள் அ ஆ ப மா $நன்.140.1
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் $நன்.140.2
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊ $நன்.140.3
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இ ஈ $நன்.140.4
ஈய கயவும் என்பவும் பிறவும் $நன்.140.5
விைனயின் விகுதி ெபயrனும் சிலேவ $நன்.140.6
இலக்கியம் கண்டு அதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின் $நன்.141.1
பகுதி விகுதி பகுத்து இைட நின்றைத $நன்.141.2
விைனப்ெபய அல் ெபயக்கு இைடநிைல எனேல $நன்.141.3
த ட ற ஒற்று இன்ேன ஐம்பால் மூ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நன்.142.1
இறந்தகாலம் தரும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இைடநிைல $நன்.142.2
ஆநின்று கின்று கிறு மூ இடத்தின் $நன்.143.1
ஐம்பால் நிகழ்ெபாழுது அைற விைன இைடநிைல $நன்.143.2
ப வ மூ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஐம்பால் எதிெபாழுது $நன்.144.1
இைச விைன இைடநிைலயாம் இைவ சில இல $நன்.144.2

றவ்ெவாடு உகர உம்ைம நிகழ்பு அல்லவும் $நன்.145.1
தவ்ெவாடு இறப்பும் எதிவும் டவ்ெவாடு $நன்.145.2
கழிவும் கவ்ேவாடு எதிவும் மின் ஏவல் $நன்.145.3
வியங்ேகாள் இ மா எதிவும் ப அந்தம் $நன்.145.4
ெசலெவாடு வரவும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிகழ்பு எதிவும் $நன்.145.5
எதிமைற மும்ைமயும் ஏற்கும் ஈங்ேக $நன்.145.6
இைடயில் நான்கும் ஈற்றில் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $நன்.146.1
அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு $நன்.146.2
யவ்வாதி நான்ைம ளவ்வாகும் ஐ ஐம் $நன்.146.3
ெபாது எழுத்து ஒழிந்த நால் ஏழும் திrயும் $நன்.146.4
அவற்றுள் $நன்.147.1
ஏழாம் உயி இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து $நன்.147.2
இைடயின் மூன்றும் அவ்வம் முதலும் $நன்.147.3
எட்ேட யவ்வும் முப்பது சயவும் $நன்.147.4
ேமல் ஒன்று சடவும் இரண்டு சதவும் $நன்.147.5
மூன்ேற அகவும் ஐந்து இரு கவ்வும் $நன்.147.6
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் $நன்.147.7
ரவ்விற்கு அம்முதலாம் முக்குறிலும் $நன்.148.1
லவ்விற்கு இம்முதல் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) யவ்விற்கு
$நன்.148.2
இய்யும் ெமாழிமுதல் ஆகி முன் வருேம $நன்.148.3
இைணந்தியல் காைல ய ர லக்கு இகரமும் $நன்.149.1

மவ்வக்கு உகரமும் நகரக்கு அகரமும் $நன்.149.2
மிைசவரும் ரவ்வழி உவ்வுமாம் பிற $நன்.149.3
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிெமய்யும் உயிரளபு $நன்.150.1
அல்லாச் சாபும் தமிழ் பிற ெபாதுேவ $நன்.150.2
ெமய் உயி முதல் ஈறு ஆம் இரு பதங்களும் $நன்.151.1
தன்ெனாடும் பிறிெதாடும் அல்வழி ேவற்றுைமப் $நன்.151.2
ெபாருளின் ெபாருந்துழி நிைலவரு ெமாழிகள் $நன்.151.3
இயல்ெபாடு விகாரத்து இையவது புணப்ேப $நன்.151.4
ேவற்றுைம ஐம் முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி $நன்.152.1
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உவைம உம்ைம
அன்ெமாழி $நன்.152.2
எழுவாய் விளி ஈ எச்சம் முற்று இைட உr $நன்.152.3
தழுவுெதாட அடுக்கு என ஈ ஏேழ $நன்.152.4
விகாரம் அைனத்தும் ேமவலது இயல்ேப $நன்.153.1
ேதான்றல் திrதல் ெகடுதல் விகாரம் $நன்.154.1
மூன்றும் ெமாழிமூ இடத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.154.2
வலித்தல் ெமலித்தல் நHட்டல் குறுக்கல் $நன்.155.1
விrத்தல் ெதாகுத்தலும் வரும் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) ேவண்டுழி
$நன்.155.2
ஒருெமாழி மூவழிக் குைறதலும் அைனத்ேத $நன்.156.1
ஒருபுணக்கு இரண்டு மூன்றும் உறப்ெபறும் $நன்.157.1
எண்மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வைக ெமாழிக்கும் $நன்.158.1

முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் $நன்.158.2
குறில் வழி ய தனி ஐ ெநா து முன் ெமலி $நன்.158.3
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழி ந திrயும் $நன்.158.4
ெபாதுப்ெபய உயதிைணப் ெபயகள் ஈற்றுெமய் $நன்.159.1
வலிவrன் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன் $நன்.159.2
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) மிகாசில விகாரமாம் உயதிைண $நன்.159.3
ஈற்றுயா வினாவிளிப் ெபயமுன் வலி இயல்ேப $நன்.160.1
ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிைல விைன $நன்.161.1
ஏவல்முன் வல்லினம் இயல்ெபாடு விகற்ேப $நன்.161.2
இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏைன $நன்.162.1
உயிவழி வவ்வும் ஏ முன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருைமயும்
$நன்.162.2
உயிவrன் உடம்படு ெமய் என்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.162.3
எகர வினா முச்சுட்டின் முன்ன $நன்.163.1
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும் $நன்.163.2
பிறவrன் அைவயும் தூக்கில் சுட்டு $நன்.163.3
நHளின் யகரமும் ேதான்றுதல் ெநறிேய $நன்.163.4
உயிவrன் உக்குறள் ெமய்விட்டு ஓடும் $நன்.164.1
யவ்வrன் இய்யாம் முற்றும் அற்று ஒேரா வழி $நன்.164.2
இயல்பினும் விதியினும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உயிமுன் $நன்.165.1
க ச த ப மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விதவாதன
மன்ேன $நன்.165.2

மரப்ெபய முன்ன இன ெமல்ெலழுத்து $நன்.166.1
வரப் ெபறுனவும் உள ேவற்றுைம வழிேய $நன்.166.2
ெசய்யிய என்னும் விைனெயச்சம் பல்வைகப் $நன்.167.1
ெபயrன் எச்சம் முற்று ஆறன் உருேப $நன்.167.2
அஃறிைணப் பன்ைம அம்ம முன் இயல்ேப $நன்.167.3
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பதன் ஈற்றின்
உயிெமய் $நன்.168.1
ஏகலும் உrத்து அஃது ஏகினும் இயல்ேப $நன்.168.2
சாவ என் ெமாழி ஈற்று உயிெமய் சாதலும் விதி $நன்.169.1
பல சில எனும் இைவ தம்முன் தாம்வrன் $நன்.170.1
இயல்பும் மிகலும் அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) ஏக $நன்.170.2
லகரம் றகரம் ஆகலும் பிறவrன் $நன்.170.3
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) விகற்பம் ஆகலும் உளபிற $நன்.170.4
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா $நன்.171.1
குறியதன் கீ ழ் ஆக் குறுகலும் அதேனாடு $நன்.172.1
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ஏற்றலும் இயல்புமாம் தூக்கின் $நன்.172.2
அன்றி இன்றி என் விைனெயஞ்சு இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) $நன்.173.1
ெதாடபினுள் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ஆய் வrன் இயல்ேப $நன்.173.2
உrவrன் நாழியின் ஈற்று உயிெமய்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நன்.174.1
மருவும் டகரம் உrயின் வழிேய $நன்.174.2
யகர உயிெமய் ஆம் ஏற்பன வrேன $நன்.174.3

சுைவப் புளி முன் இன ெமன்ைமயும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.175.1
அல்வழி இ ஐம் முன்ன ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நன்.176.1
இயல்பும் மிகலும் விகற்பமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.176.2
ஆ முன் பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈ அைனத்தும் வரக்
குறுகும் $நன்.177.1
ேமலன அல்வழி இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகும்ேம $நன்.177.2
பவ்வ நH
H _பதி.ெப.(நH_முன்.ஒரு.) மீ முன்ன அல்வழி $நன்.178.1
இயல்பாம் வலிெமலி மிகலுமாம் மீ க்ேக $நன்.178.2
மூன்று ஆறு உருபு எண் விைனத்ெதாைக சுட்டு ஈறு $நன்.179.1
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) முன்ன இயல்பாம் $நன்.179.2
அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் $நன்.180.1
வன்ெதாட அல்லன முன்மிகா அல்வழி $நன்.181.1
இைடத்ெதாட ஆய்தத்ெதாட ஒற்று இைடயின் $நன்.182.1
மிகாெநடில் உயித்ெதாட முன்மிகா ேவற்றுைம $நன்.182.2
ெநடிேலாடு உயித்ெதாடக் குற்றுக ரங்களுள் $நன்.183.1
ட ற ஒற்று இரட்டும் ேவற்றுைம மிகேவ $நன்.183.2
ெமன்ெதாட ெமாழியுள் சில ேவற்றுைமயில் $நன்.184.1
தம் இன வன்ெதாட ஆகா மன்ேன $நன்.184.2
ஐ ஈற்று உைடக் குற்றுகரமும் உளேவ $நன்.185.1
திைசெயாடு திைசயும் பிறவும் ேசrன் $நன்.186.1
நிைலயீற்று உயிெமய் கவ்ெவாற்று நHங்கலும் $நன்.186.2

றகரம் னலவாத் திrதலும் ஆம் பிற $நன்.186.3
ெதங்குநHண்டு ஈற்று உயிெமய் ெகடும் காய்வrன் $நன்.187.1
எண் நிைற அளவும் பிறவும் எய்தின் $நன்.188.1
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் $நன்.188.2
முதல் ஈ எண் முதல் நHளும் மூன்று ஆறு $நன்.188.3
ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் $நன்.188.4
ஈற்றுயி ெமய்யும் ஏழன் உயிரும் $நன்.188.5
ஏகும் ஏற்புழி என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $நன்.188.6
ஒன்றன் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ரகரம் ஆக $நன்.189.1
இரண்டன் ஒற்று உயி ஏக உவ் வருேம $நன்.189.2
மூன்றன் உறுப்பு அழிவும் வந்ததும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.190.1
நான்கன் ெமய்ேய ல ற ஆகும்ேம $நன்.191.1
ஐந்தன் ஒற்று அைடவதும் இனமும் ேகடும் $நன்.192.1
எட்டன் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ண
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப $நன்.193.1
ஒன்பாெனாடு பத்தும் நூறும் ஒன்றின் $நன்.194.1
முன்னதின் ஏைனய முரணி ஒவ்ெவாடு $நன்.194.2
தகரம் நிறHஇப் பஃது அகற்றி னவ்ைவ $நன்.194.3
நிரேல ணளவாத் திrப்பது ெநறிேய $நன்.194.4
முதல் இரு நான்காம் எண் முனப் பத்தின் $நன்.195.1
இைடஒற்று ஏகல் ஆய்தம் ஆகல் $நன்.195.2
என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப $நன்.195.3

ஒருபஃது ஆதி முன் ஒன்று முதல் ஒன்பான் $நன்.196.1
எண்ணும் அைவ ஊ பிறவும் எய்தின் $நன்.196.2
ஆய்தம் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தவ்ேவ $நன்.196.3
ஒன்று முதல் ஈ ஐந்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $நன்.197.1
எண் நிைற அளவும் பிறவrன் பத்தின் $நன்.197.2
ஈற்று உயிெமய் ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னும் இற்றும் $நன்.197.3
ஏற்பது ஏற்கும் ஒன்பதும் இைனத்ேத $நன்.197.4
இரண்டு முன்வrன் பத்தின் ஈற்று உயிெமய் $நன்.198.1
கரந்திட ஒற்று ன ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$நன்.198.2
ஒன்பது ஒழித்த எண் ஒன்பதும் இரட்டின் $நன்.199.1
முன்னதின் முன் அல ஓட உயிவrன் $நன்.199.2
வவ்வும் ெமய்வrன் வந்ததும் மிகல்ெநறி $நன்.199.3
பூப்ெபய முன் இன ெமன்ைமயும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.200.1
இைடச்ெசால் ஏ ஓ முன்வrன் இயல்ேப $நன்.201.1
ேவற்றுைம ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஐகான் இறுெமாழி
$நன்.202.1
ஈற்று அழிேவாடும் அம் ஏற்பவும் உளேவ $நன்.202.2
பைனமுன் ெகாடிவrன் மிகலும் வலிவrன் $நன்.203.1
ஐ ேபாய் அம்மும் திரள்வrன் உறழ்வும் $நன்.203.2
அட்டு உறின் ஐ ெகட்டு அந்நHள்வுமாம் ேவற்றுைம $நன்.203.3

உடல்ேமல் உயிவந்து ஒன்றுவது இயல்ேப $நன்.204.1
தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிவrன் இரட்டும் $நன்.205.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒழி ெமய்முன் யவ்வrன் இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.)
$நன்.206.1
துன்னும் என்று துணிநரும் உளேர $நன்.206.2
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு ெதாழிற்ெபய $நன்.207.1
ஏவல் விைன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ய அல் ெமய்வrன் $நன்.207.2
உவ்வுறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி $நன்.207.3
நவ்விறு ெதாழிற்ெபயக்கு அவ்வுமாம் ேவற்றுைம $நன்.208.1
ண ன வல்லினம் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ட றவும் பிறவrன்
$நன்.209.1
இயல்பும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்றுைமக்கு அல்வழிக்கு $நன்.209.2
அைனத்து ெமய்வrனும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.209.3
குறில் அைணவு இல்லா ண னக்கள்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $நன்.210.1
நகரம் திrந்துழி நண்ணும் ேகேட $நன்.210.2
சாதி குழூஉ பரண் கவண் ெபய இறுதி $நன்.211.1
இயல்பாம் ேவற்றுைமக்கு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) எண் சாண் பிற $நன்.211.2
டவ்வாகலும் ஆம் அல்வழி யும்ேம $நன்.211.3
னஃகான் கிைளப்ெபய இயல்பும் அஃகான் $நன்.212.1
அைடவும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்றுைமப் ெபாருட்ேக $நன்.212.2

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) றவ்ெவாடு ெபாரூஉம் ேவற்றுைம வழிேய $நன்.213.1
ேதன்ெமாழி ெமய்வrன் இயல்பும் ெமன்ைம $நன்.214.1
ேமவின் இறுதி அழிவும் வலிவrன் $நன்.214.2
ஈறுேபாய் வலிெமலி மிகலுமாம் இருவழி $நன்.214.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) அல் எகின் ெமாழி இயல்பும் அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.)
$நன்.215.1
மருவ வலிெமலி மிகலும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.215.2
குயின் ஊன் ேவற்றுைமக் கண்ணும் இயல்ேப $நன்.216.1
மின் பின் பன் கன் ெதாழிற்ெபய அைனய $நன்.217.1
கன் அவ்ேவற்று ெமன்ைமேயாடு உறழும் $நன்.217.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) என் என்பவற்று ஈற்று னவ் வன்ைமேயாடு
$நன்.218.1
உறழும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஈறு இயல்பாம் உறேவ $நன்.218.2
மவ்வறு
H ஒற்று அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி ஈறு
ஒப்பவும் $நன்.219.1
வன்ைமக்கு இனமாத் திrபவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.219.2
ேவற்றுைம மப் ேபாய் வலிெமலி உறழ்வும் $நன்.220.1
அல்வழி உயி இைட வrன் இயல்பும் உள $நன்.220.2
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) தம் $நன்.221.1
எம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஈறாம் மவ்வரு ஞநேவ $நன்.221.2
அகமுனச் ெசவி ைக வrன் இைடயன ெகடும் $நன்.222.1
ஈமும் $நன்.223.1

கம்மும் உருமும் ெதாழிற்ெபய மானும் $நன்.223.2
முதலன ேவற்றுைமக்கு அவ்வும் ெபறுேம $நன்.223.3
ய ர ழ முன்னக் க ச த ப அல்வழி $நன்.224.1
இயல்பும் மிகலும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்றுைம $நன்.224.2
மிகலும் இனத்ேதாடு உறழ்தலும் விதிேமல் $நன்.224.3
தமிழ் அவ்வுறவும் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்றுைமக்ேக $நன்.225.1
தாழும் ேகால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுேமல்
அற்ேற $நன்.225.2
கீ ழின்முன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) விகற்பமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.226.1
ல ள ேவற்றுைமயில் ற டவும் அல்வழி $நன்.227.1
அவற்ேறாடு உறழ்வும் வலிவrனாம் ெமலி $நன்.227.2
ேமவின் ன ணவும் இைடவrன் இயல்பும் $நன்.227.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரு வழி யானும்
என்ப $நன்.227.4
குறில் வழி ல ள தவ்வைணயின் ஆய்தம் $நன்.228.1
ஆகவும் ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) அல்வழி
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $நன்.228.2
குறில் ெசறியா ல ள அல்வழி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$நன்.229.1
தகரம் திrந்தபின் ேகடும் ஈ இடத்தும் $நன்.229.2
வரு ந திrந்தபின் மாய்வும் வலிவrன் $நன்.229.3
இயல்பும் திrபும் ஆவன உள பிற $நன்.229.4

ல ள இறு ெதாழிற்ெபய ஈ இடத்தும் உவ்வுறா $நன்.230.1
வலிவrன் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள $நன்.230.2
வல்ேல ெதாழிற்ெபய அற்று இரு வழியும் $நன்.231.1
பலைக நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) வrனும் ேவற்றுைமக்கு அவ்வுமாம் $நன்.231.2
ெநல்லும் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லும்
$நன்.232.1
அல்வழி யானும் றகரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.232.2
இல் என் இன்ைமச் ெசாற்கு ஐ
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $நன்.233.1
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) விகற்பமும் ஆகா ரத்ெதாடு $நன்.233.2
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆகலும் இயல்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.233.3
புள்ளும் வள்ளும் ெதாழிற்ெபயரும் மானும் $நன்.234.1
சுட்டு வகரம் மூ இனம் உற முைறேய $நன்.235.1
ஆய்தமும் ெமன்ைமயும் இயல்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.235.2
ெதவ் என் ெமாழிேய ெதாழிற்ெபய அற்ேற $நன்.236.1
மவ்வrன் வஃகான் மவ்வும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.236.2
னலமுன் றனவும் ணளமுன் டணவும் $நன்.237.1
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தநக்கள் ஆயும் காேல
$நன்.237.2

உருபின் முடிபைவ ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்ெபாருளினும் $நன்.238.1
இைட உr வடெசாலின் இயம்பிய ெகாளாதவும் $நன்.239.1
ேபாலியும் மரூஉவும்
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றிற்கு
$நன்.239.2
இையயப் புணத்தல் யாவக்கும் ெநறிேய $நன்.239.3
ஒருவன் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) பல_பதி.ெப.(பல_பதி.ெப.) ஒன்று பல என
$நன்.240.1
வருெபய ஐந்ெதாடு ெபயமுதல் இருநான்கு $நன்.240.2
உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருேப $நன்.240.3
ெபயவழித் தம்ெபாருள் தரவரும் உருேப $நன்.241.1
ஒற்று உயி முதல் ஈற்று உருபுகள் புணச்சியின் $நன்.242.1
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன் அப்ெபய
ேவற்றுைமப் புணப்ேப $நன்.242.2
பதம்முன் விகுதியும் பதமும் உருபும் $நன்.243.1
புணவழி ஒன்றும் பலவும் சாrைய $நன்.243.2
வருதலும் தவிதலும் விகற்பமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.243.3
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் $நன்.244.1
தம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஏ அ உ ஐ கு ன
$நன்.244.2
இன்ன பிறவும் ெபாதுச் சாrையேய $நன்.244.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பது இழிதிைண
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $நன்.245.1

அற்று ஓடு உருபின் ேமல் உம் உறுேம $நன்.245.2
அன்ேறல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இைட
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.245.3
எல்லாரும் எல்lரும் என்பவற்று உம்ைம $நன்.246.1
தள்ளி நிரேல தம் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) சாரப் $நன்.246.2
புல்லும் உருபின் பின்ன உம்ேம $நன்.246.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) முதல் குறுகும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $நன்.247.1
நH_பதி.ெப.(நH_முன்.ஒரு.) நH என் எம் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஆம் பிற $நன்.247.2
குவ்வின் அவ்வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல $நன்.247.3
ஆ மா ேகா னவ்வைணயவும் ெபறுேம $நன்.248.1
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊ $நன்.249.1
பத்தின் முன் ஆன் வrன் பவ்ெவாற்று
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் $நன்.249.2
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஓடும் ஒன்பதும் இற்ேற $நன்.249.3
வவ்விறு சுட்டிற்கு அற்று உறல் வழிேய $நன்.250.1
சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வrன் ெகடுேம $நன்.251.1
அத்தின் அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) அகர முைன இல்ைல $நன்.252.1
இதற்கு இது சாrைய எனின் அளவு இன்ைமயின் $நன்.253.1
விகுதியும் பதமும் உருபும் பகுத்து இைட $நன்.253.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழுத்தும் பதமும்
இயற்ைகயும் $நன்.253.3

ஒன்ற உணத்தல் உரேவா ெநறிேய $நன்.253.4
விகுதி பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) சாrைய உருபு அைனத்தினும் $நன்.254.1
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியின் ஓந்து
ஒப்பன ெகாளேல. $நன்.254.2
இயல்பின் விகாரமும் விகாரத்து இயல்பும் $நன்.255.1
உயதிைண இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) விrந்தும் ெதாக்கும்
$நன்.255.2
விரவுப் ெபயrன் விrந்தும் நின்றும் $நன்.255.3
அன்ன பிறவும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐ
உருேப $நன்.255.4
புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு ெசால் முன் $நன்.256.1
தம்மின் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெமாழி வrேன $நன்.256.2
வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.256.3
இதற்கு இது முடிபு என்று எஞ்சாது யாவும் $நன்.257.1
விதிப்ப அளவு இன்ைமயின் விதித்தவற்று இயலான் $நன்.257.2
வகுத்து உைரயாதவும் வகுத்தன ெகாளேல $நன்.257.3
முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குைட $நன்.258.1
அச்சுதன் அடிெதாழுது அைறகுவன் ெசால்ேல $நன்.258.2
ஒருெமாழி ெதாடெமாழி ெபாதுெமாழி என்றா $நன்.259.1
இருதிைண ஐம்பால் ெபாருைளயும் தன்ைனயும் $நன்.259.2
மூவைக இடத்தும் வழக்ெகாடு ெசய்யுளின் $நன்.259.3
ெவளிப்பைட குறிப்பின் விrப்பது ெசால்ேல $நன்.259.4

ஒருெமாழி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருளனவாம் ெதாடெமாழி $நன்.260.1
பல ெபாருளன ெபாது இருைமயும் ஏற்பன $நன்.260.2
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நரக உயதிைண $நன்.261.1
மற்று உயி உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிைண $நன்.261.2
ஆண் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பல_பதி.ெப.(பல_பதி.ெப.) என முப்பாற்று
உயதிைண $நன்.262.1
ஒன்ேற பல என்று இருபாற்று அஃறிைண $நன்.263.1
ெபண்ைம விட்டு ஆண் அவாவுவ ேபடு ஆண்பால் $நன்.264.1
ஆண்ைம விட்டு அல்லது அவாவுவ ெபண்பால் $நன்.264.2
இருைமயும் அஃறிைண அன்னவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.264.3
படக்ைக விைனமுற்று நாமம் குறிப்பின் $நன்.265.1
ெபறப்படும் திைணபால் அைனத்தும் ஏைன $நன்.265.2
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவற்று ஒருைமப் பன்ைமப் பாேல
$நன்.265.3
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைல படக்ைக மூ இடேன $நன்.266.1
இலக்கணம் உைடயது இலக்கணப் ேபாலி $நன்.267.1
மரூஉ என்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மூவைக
இயல்பும் $நன்.267.2
இடக்கரடக்கல் மங்கலம் குழூஉக்குறி $நன்.267.3
எனும் முத் தகுதிேயாடு ஆறாம் வழக்கு இயல் $நன்.267.4
பல்வைகத் தாதுவின் உயிக்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபால் பல $நன்.268.1
ெசால்லால் ெபாருட்கு இடன் ஆக உணவினின் $நன்.268.2
வல்ேலா அணிெபறச் ெசய்வன ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) $நன்.268.3

ஒன்று ஒழி ெபாதுச்ெசால் விகாரம் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) $நன்.269.1
ஆகுெபய அன்ெமாழி விைனக்குறிப்ேப $நன்.269.2
முதல் ெதாைக குறிப்ேபாடு இன்ன பிறவும் $நன்.269.3
குறிப்பின் தருெமாழி அல்லன ெவளிப்பைட $நன்.269.4
அதுேவ $நன்.270.1
இயற்ெசால் திrெசால் இயல்பின் ெபயவிைன $நன்.270.2
என இரண்டு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைட
உr அடுத்து $நன்.270.3
நான்குமாம் திைச வடெசால் அணுகா வழி $நன்.270.4
ெசந்தமிழ் ஆகித் திrயாது யாக்கும் $நன்.271.1
தம்ெபாருள் விளக்கும் தன்ைமய இயற்ெசால் $நன்.271.2
ஒருெபாருள் குறித்த பலெசால் ஆகியும் $நன்.272.1
பலெபாருள் குறித்த ஒருெசால் ஆகியும் $நன்.272.2
அrது உண ெபாருளன திrெசால்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.272.3
ெசந்தமிழ் நிலம்ேச பன்னிரு நிலத்தினும் $நன்.273.1
ஒன்பதிற்று இரண்டினில் தமிழ் ஒழி நிலத்தினும் $நன்.273.2
தம் குறிப்பினேவ திைசச்ெசால் என்ப $நன்.273.3
ெபாது எழுத்தானும் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எழுத்தானும் $நன்.274.1
ஈ எழுத்தானும் இையவன வடெசால் $நன்.274.2
இடுகுறி காரணம் மரேபாடு ஆக்கம் $நன்.275.1
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதாற்றா $நன்.275.2

ேவற்றுைமக்கு இடனாய்த் திைணபால் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒன்று $நன்.275.3
ஏற்பவும் ெபாதுவும் ஆவன ெபயேர $நன்.275.4
அவற்றுள் $நன்.276.1
கிைள எண் குழூஉ முதல் பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திைண ேதம்
$நன்.276.2
ஊ வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) முதல
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) யாண்டு $நன்.276.3
இருது மதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆதிக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $நன்.276.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) கண் காது
முதல் உறுப்பு $நன்.276.5
அளவு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒப்பு வடிவு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கதி $நன்.276.6
சாதி குடி சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ஆதிப் பல் குணம் $நன்.276.7
ஓதல் ஈதல் ஆதிப் பல் விைன $நன்.276.8
இைவ அைட சுட்டு வினா பிற மற்ேறாடு $நன்.276.9
உற்ற னவ்வறு
H நம்பி ஆடூஉ $நன்.276.10
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ேகா ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) குrசில் ேதான்றல்
$நன்.276.11
இன்னன ஆண் ெபய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $நன்.276.12
கிைளமுதல் ஆகக் கிளந்த ெபாருள்களுள் $நன்.277.1
ளவ்ெவாற்று இகரக்கு ஏற்ற ஈற்றவும் $நன்.277.2
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசவிலி மகடூஉ நங்ைக $நன்.277.3
ைதயேலாடு இன்னன ெபண்பால் ெபயேர $நன்.277.4

கிளந்த கிைளமுதல் உற்ற ரவ்வற்றவும்
H
$நன்.278.1
கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் $நன்.278.2
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) ெபயrன் பகுதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.278.3
வினாச் சுட்டு உடனும் ேவறும் ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நன்.279.1
ஆதி உறு து சுட்டு அைண ஆய்தம் $நன்.279.2
ஒன்றன் எண் இன்னன ஒன்றன் ெபயேர $நன்.279.3
முன்ன அவ்ெவாடு வரு ைவ அவ்வும் $நன்.280.1
சுட்டு இறு வவ்வும் கள் இறு ெமாழியும் $நன்.280.2
ஒன்று அல் எண்ணும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இல்ல $நன்.280.3
பல்ல சில்ல உள இல பல சில $நன்.280.4
இன்னவும் பலவின் ெபய ஆகுேம $நன்.280.5
பால் பகா அஃறிைணப் ெபயகள் பால் ெபாதுைமய $நன்.281.1
முதற்ெபய நான்கும் சிைனப்ெபய நான்கும் $நன்.282.1
சிைனமுதற்ெபய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்கும் முைற
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $நன்.282.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நான்கும் முன்னிைல ஐந்தும் $நன்.282.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இன்னன
ெபாதுப்ெபய $நன்.282.4
ஆண்ைம ெபண்ைம ஒருைம பன்ைமயின் $நன்.283.1
ஆம் அந்நான்ைமகள் ஆண்ெபண் முைறப்ெபய $நன்.283.2
அவற்றுள் $நன்.284.1
ஒன்ேற இருதிைணத் தன்பால் ஏற்கும் $நன்.284.2

தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நான்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) முன்னிைல
$நன்.285.1
எல்l நHயி நHவி நH நH_பதி.ெப.(நH_முன்.ஒரு.) $நன்.285.2
அல்லன படக்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எனல் ெபாது $நன்.285.3
விைனயின் ெபயேர படக்ைக விைனயால் $நன்.286.1
அைணயும் ெபயேர யாண்டும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.286.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நான்
நH_பதி.ெப.(நH_முன்.ஒரு.) ஒருைம பன்ைம தாம் $நன்.287.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம் எl நHயி
நH நHவி $நன்.287.2
ஒருவன் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெபயேமல் எண் இல $நன்.288.1
ஒருவ என்பது உய இரு பாற்றாய்ப் $நன்.289.1
பன்ைம விைனெகாளும் பாங்கிற்று என்ப $நன்.289.2
ெபாருள்முதல் ஆேறாடு அளைவ ெசால் தானி $நன்.290.1
கருவி காrயம் கருத்தன் ஆதியுள் $நன்.290.2
ஒன்றன் ெபயரான் அதற்கு இைய பிறிைதத் $நன்.290.3
ெதால்முைற உைரப்பன ஆகு ெபயேர $நன்.290.4
ஏற்கும் எவ்வைகப் ெபயக்கும் ஈறாய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $நன்.291.1
ேவற்றுைம ெசய்வன எட்ேட ேவற்றுைம $நன்.291.2
ெபயேர ஐ ஆல் கு இன் அது கண் $நன்.292.1
விளி என்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவற்றின்
ெபய முைற $நன்.292.2

ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ்வுருேப $நன்.293.1
நHயி நHவி நான் எழுவாய் அல ெபறா $நன்.294.1
அவற்றுள் $நன்.295.1
எழுவாய் உருபு திrபு இல் ெபயேர $நன்.295.2
விைனெபய வினாக்ெகாளல் அதன் பயனிைலேய $நன்.295.3
இரண்டாவதன் உருபு ஐேய அதன்ெபாருள் $நன்.296.1
ஆக்கல் அழித்தல் அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நHத்தல்_ெதா.ெப.(நH_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $நன்.296.2
ஒத்தல்_ெதா.ெப.(ஒத்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உைடைம ஆதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.296.3
மூன்றாவதன் உருபு ஆல் ஆன் ஓடு ஒடு $நன்.297.1
கருவி கருத்தா உடனிகழ்வு அதன்ெபாருள் $நன்.297.2
நான்கா வதற்கு உருபு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குவ்ேவ $நன்.298.1
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) பைக ேநச்சி தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அதுவாதல்
$நன்.298.2
ெபாருட்டு முைற ஆதியின் இதற்கு இது எனல்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நன்.298.3
ஐந்தாவதன் உருபு இல்லும் இன்னும் $நன்.299.1
நHங்கல்_ெதா.ெப.(நHங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒப்பு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஏதுப் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$நன்.299.2
ஆறன் ஒருைமக்கு அதுவும் ஆதுவும் $நன்.300.1
பன்ைமக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உறுப்பு $நன்.300.2
ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் $நன்.300.3

திrபின் ஆக்கமாம் தற் கிழைமயும் $நன்.300.4
பிறிதின் கிழைமயும் ேபணுதல் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நன்.300.5
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$நன்.301.1
ெபாருள்முதல் ஆறும் ஓ இரு கிழைமயின் $நன்.301.2
இடனாய் நிற்றல் இதன்ெபாருள் என்ப $நன்.301.3
கண்கால் கைடஇைட தைலவாய் திைசவயின் $நன்.302.1
முன்சா வலம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமல்கீ ழ் புைடமுதல் $நன்.302.2
பின்பாடு அைளேதம் உைழவழி உழிஉளி $நன்.302.3
உள் அகம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) இல் இடப்ெபாருள் உருேப $நன்.302.4
எட்டன் உருேப எய்துெபய ஈற்றின் $நன்.303.1
திrபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அயல் $நன்.303.2
திrபுமாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) படக்ைக ேயாைரத் $நன்.303.3
தன்முகம் ஆகத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைழப்பதுேவ $நன்.303.4
இ உ ஊேவாடு ஐ ஓ ன ள ர ல $நன்.304.1
யவ்வற்று
H
உயதிைண ஓ ர அல் இவற்ெறாடு $நன்.304.2
ணஃகான் ஆ ஈறு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாதுப்ெபய $நன்.304.3
ஞ ந ஒழி அைனத்து ஈற்று அஃறிைண விளிப்பன $நன்.304.4
இம்முப் ெபயக்கண் இயல்பும் ஏயும் $நன்.305.1
இகர நHட்சியும் உருபாம் மன்ேன $நன்.305.2
ஐ இறு ெபாதுப்ெபயக்கு ஆயும் ஆவும் $நன்.306.1

உருபாம் அல்லவற்று ஆயும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.306.2
ஒருசா னவ்வற்று
H
உயதிைணப் ெபயக்கண் $நன்.307.1
அளபு ஈறு அழிவு அயல் நHட்சி அதேனாடு $நன்.307.2
ஈறு ேபாதல் அவற்ேறாடு ஓ உறல் $நன்.307.3
ஈறு அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ உறல் இறுதி
யவ்வாதல் $நன்.307.4
அதேனாடு அயல் திrந்து ஏ உறல் ஈறு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $நன்.307.5
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.307.6
ளஃகான் உய ெபயக்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் $நன்.308.1
நHட்சி இறுதி யவ்ெவாற்று ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$நன்.308.2
அயலில் அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) ஏ ஆதலும் விளித்தனு $நன்.308.3
ரவ்வற்று
H
உய ெபயக்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் $நன்.309.1
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) இ ஈ ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆண்ைட ஆ $நன்.309.2
ஈ ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதேனாடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ
$நன்.309.3
மிக்கு அயல் யா ெகட்டு அதன் அயல் நHடல் $நன்.309.4
ஈற்றின் ஈ உறல் இைவயும் ஈண்டு உருேப $நன்.309.5
லகார ஈற்று உயெபயக்கு அளபு அயல் நHட்சியும் $நன்.310.1
யகார ஈற்றிற்கு அளபுமாம் உருேப $நன்.310.2
னவ்வற்று
H
உயதிைண அல் இரு ெபயக்கண் $நன்.311.1

இறுதி அழிவு அதேனாடு அயல் நHட்சி $நன்.311.2
ல ள ஈற்று அஃறிைணப் ெபய ெபாதுப் ெபயக்கண் $நன்.312.1
ஈற்று அயல் நHட்சியும் உருபு ஆகுேம $நன்.312.2
அண்ைமயின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் ேசய்ைமயின் $நன்.313.1
அளபும் புலம்பின் ஓவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.313.2
நுவ்ெவாடு வினாச்சுட்டு உற்ற ன ள ர $நன்.314.1
ைவ து தாம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இன்னன விளியா $நன்.314.2
முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) ஐ உறின் சிைனையக் கண் உறும் $நன்.315.1
அது முதற்கு ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) சிைனக்கு ஐ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.315.2
முதல் இைவ சிைன இைவ என ேவறு உள இல $நன்.316.1
உைரப்ேபா குறிப்பின அற்ேற பிண்டமும் $நன்.316.2
யாதன் உருபின் கூறிற்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $நன்.317.1
ெபாருள்ெசல் மருங்கின் ேவற்றுைம சாரும் $நன்.317.2
ஐ ஆன் கு ெசய்யுட்கு அவ்வும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.318.1
ஆகா அஃறிைணக்கு ஆன் அல்லாதன $நன்.318.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இன்னும் அதுவும் ெபயெகாளும் $நன்.319.1
அல்ல விைனெகாளும் நான்கு ஏழ் இருைமயும் $நன்.319.2
புல்லும் ெபரும்பாலும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $நன்.319.3
ெசய்பவன் கருவி நிலம்ெசயல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $நன்.320.1
ெசய்ெபாருள் ஆறும் தருவது விைனேய $நன்.320.2

ெபாருள்முதல் ஆறினும் ேதாற்றி முன் ஆறனுள் $நன்.321.1
விைனமுதல் மாத்திைர விளக்கல் விைனக்குறிப்ேப $நன்.321.2
அைவதாம் $நன்.322.1
முற்றும் ெபயவிைன எச்சமும் ஆகி $நன்.322.2
ஒன்றற்கு உrயவும் ெபாதுவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.322.3
ெபாது இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆைறயும் ேதாற்றிப் ெபாருட்ெபய $நன்.323.1
முதல் அறு ெபய அலது ஏற்பில முற்ேற $நன்.323.2
ஒருவன்முதல் ஐந்ைதயும் படக்ைக இடத்தும் $நன்.324.1
ஒருைம பன்ைமையத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைலயினும்
$நன்.324.2
முக்கா லத்தினும் முரண முைறேய $நன்.324.3
மூ ஐந்து இரு மூன்று ஆறாய் முற்று $நன்.324.4
விைனப்பதம் ஒன்ேற மூ ஒன்பான் ஆம் $நன்.324.5
அன் ஆன் இறுெமாழி ஆண்பால் படக்ைக $நன்.325.1
அள் ஆள் இறு ெமாழி ெபண்பால் படக்ைக $நன்.326.1
அ ஆ ப ஊ அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) மா ஈற்ற $நன்.327.1
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) படக்ைக மா விைனெயாடு முடிேம $நன்.327.2
து று டு குற்றிய லுகர ஈற்ற $நன்.328.1
ஒன்றன் படக்ைக டு குறிப்பின்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.328.2
அ ஆ ஈற்ற பலவின் படக்ைக $நன்.329.1
ஆேவ எதிமைறக் கண்ணது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.329.2

தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைல வியங்ேகாள் ேவறு இைல $நன்.330.1
உண்டு ஈ எச்சம் இருதிைணப் ெபாதுவிைன $நன்.330.2
கு டு து று என்னும் குன்றிய லுகரேமாடு $நன்.331.1
அல் அன் என் ஏன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈற்ற $நன்.331.2
இருதிைண முக்கூற்று ஒருைமத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $நன்.331.3
அம் ஆம் என்பன முன்னிைல யாைரயும் $நன்.332.1
எம் ஏம் ஓம் இைவ படக்ைக யாைரயும் $நன்.332.2
உம் ஊ க ட த ற இருபா லாைரயும் $நன்.332.3
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) படுக்கும் தன்ைமப் பன்ைம
$நன்.332.4
ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) என் ஒருைமயும் ெசய்கும்
என் பன்ைமயும் $நன்.333.1
விைனெயாடு முடியினும் விளம்பிய முற்ேற $நன்.333.2
முன்னிைல கூடிய படக்ைகயும் முன்னிைல $நன்.334.1
ஐ ஆய் இகர ஈற்ற மூன்றும் $நன்.335.1
ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும் $நன்.335.2
முப்பால் ஒருைம முன்னிைல ெமாழிேய $நன்.335.3
முன்னிைல முன்ன ஈயும் ஏயும் $நன்.336.1
அந்நிைல மரபின் ெமய் ஊந்து வருேம $நன்.336.2
இ ஈ ஈற்ற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) இருதிைணப் $நன்.337.1
பன்ைம முன்னிைல மின் அவற்று ஏவல் $நன்.337.2
கயெவாடு ரவ்ெவாற்று ஈற்ற வியங்ேகாள் $நன்.338.1

இயலும் இடம்பால் எங்கும் என்ப $நன்.338.2
ேவறு இல்ைல உண்டு ஐம்பால் மூ இடத்தன $நன்.339.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்கின்ற
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் பாட்டில்
$நன்.340.1
காலமும் ெசயலும் ேதான்றிப் பாெலாடு $நன்.340.2
ெசய்வது ஆதி அறுெபாருட்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.340.3
எஞ்ச நிற்பது ெபயெரச் சம்ேம $நன்.340.4
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் எச்ச ஈற்று
உயிெமய் ேசறலும் $நன்.341.1
ெசய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்ேறல் $நன்.341.2
உயிரும் உயிெமய்யும் ஏகலும் உளேவ $நன்.341.3
ெதாழிலும் காலமும் ேதான்றிப் பால்விைன $நன்.342.1
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்பது விைனெயச் சம்ேம
$நன்.342.2
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்பு
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்யூ
$நன்.343.1
ெசய்ெதன ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசயின் ெசய்யிய
ெசய்யிய $நன்.343.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பான் பாக்கு இன விைனெயச்சம் பிற $நன்.343.3
ஐந்து ஒன்று ஆறு முக் காலமும் முைறதரும் $நன்.343.4
அவற்றுள் $நன்.344.1
முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும் $நன்.344.2

விைனமுதல் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிறவும் ஏற்கும் பிற $நன்.344.3
சிைனவிைன சிைனெயாடும் முதெலாடும் ெசறியும் $நன்.345.1
ெசால் திrயினும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திrயா விைனக்குைற $நன்.346.1
ஆக்க விைனக்குறிப்பு ஆக்கம் இன்று இயலா $நன்.347.1
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) படக்ைக முன்னிைல தன்ைமயில் $நன்.348.1
ெசல்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் முற்ேற $நன்.348.2
யா என் வினா விைனக்குறிப்பு உய முப்பால் $நன்.349.1
எவன் என் வினா விைனக்குறிப்பு இழி_வி.(இழி_வி.) இருபால் $நன்.350.1
விைனமுற்ேற விைனெயச்சம் ஆகலும் $நன்.351.1
குறிப்புமுற்று ஈெரச்சம் ஆகலும் உளேவ $நன்.351.2
இருதிைண ஆண்ெபண்ணுள் ஒன்றைன ஒழிக்கும் $நன்.352.1
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனயும்
குறிப்பி னாேன $நன்.352.2
ெபயவிைன இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ன ள ர ய ஈற்று அயல்
$நன்.353.1
ஆ ஓ ஆகலும் ெசய்யுளுள் உrத்ேத $நன்.353.2
உருபும் விைனயும் எதிமறுத்து உைரப்பினும் $நன்.354.1
திrயா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப $நன்.354.2
உருபுபல அடுக்கினும் விைனேவறு அடுக்கினும் $நன்.355.1
ஒருதம் எச்சம் ஈறு உற
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.355.2

உருபு முற்று ஈ எச்சம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.356.1
ெபயவிைன இைடப்பிற வரலுமாம் ஏற்பன $நன்.356.2
எச்சப் ெபயவிைன எய்தும் ஈற்றினும் $நன்.357.1
ஒருெமாழி ஒழி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இனம் ெகாளற்கு உrத்ேத $நன்.358.1
ெபாதுப்ெபய விைனகளின் ெபாதுைம நHக்கும் $நன்.359.1
ேமல்வரும் சிறப்புப் ெபயவிைன தாேம $நன்.359.2
ெபயவிைன உம்ைமெசால் பிrப்பு என ஒழியிைச $நன்.360.1
எதிமைற இைசஎனும் ெசால் ஒழிபு ஒன்பதும் $நன்.360.2
குறிப்பும் தத்தம் எச்சம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.360.3
ெபயெராடு ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைனயும் ேவற்றுைம $நன்.361.1
முதலிய ெபாருளின் அவற்றின் உருபு இைட $நன்.361.2
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரண்டு முதலாத்
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $நன்.361.3
ெமாழிேபால் நடப்பன ெதாைகநிைலத் ெதாடச்ெசால் $நன்.361.4
ேவற்றுைம விைனபண்பு உவைம உம்ைம $நன்.362.1
அன்ெமாழி என அத்ெதாைக ஆறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.362.2
இரண்டு முதலாம் இைட ஆறு உருபும் $நன்.363.1
ெவளிப்படல் இல்லது ேவற்றுைமத் ெதாைகேய $நன்.363.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கரந்த ெபயெரச்சம் விைனத்ெதாைக $நன்.364.1

பண்ைப_ெப.(பண்பு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) விளக்கும் ெமாழிெதாக் கனவும் $நன்.365.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருட்கு இருெபய வந்தவும் குணத்ெதாைக
$நன்.365.2
உவம உருபு இலது உவமத் ெதாைகேய $நன்.366.1
ேபால புைரய ஒப்ப உறழ $நன்.367.1
மான கடுப்ப இையய ஏய்ப்ப $நன்.367.2
ேநர நிகர அன்ன இன்ன $நன்.367.3
என்பவும் பிறவும் உவமத்து உருேப $நன்.367.4
எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நHட்டல் $நன்.368.1
எனும் நான்கு அளைவயுள் உம் இலது அத்ெதாைக $நன்.368.2
ஐந்ெதாைக ெமாழிேமல் பிறெதாகல் அன்ெமாழி $நன்.369.1
முன்ெமாழி பின்ெமாழி பல்ெமாழி புறெமாழி $நன்.370.1
எனும் நான்கு இடத்தும் சிறக்கும் ெதாைகப்ெபாருள் $நன்.370.2
வல் ஒற்று வrேன இடத்ெதாைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.371.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஒற்று வrேன ெபயத்ெதாைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.371.2
உயதிைண உம்ைமத்ெதாைக பல_பதி.ெப.(பல_பதி.ெப.) ஈேற $நன்.372.1
ெதாக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ் $நன்.373.1
எல்ைலப் ெபாருளின் மயங்கும் என்ப $நன்.373.2
முற்று ஈ எச்சம் எழுவாய் விளிப்ெபாருள் $நன்.374.1
ஆறு உருபு இைட உr அடுக்கு இைவ ெதாகாநிைல $நன்.374.2
திைணேய பால் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபாழுது வினா இைற $நன்.375.1

மரபாம் ஏழும் மயங்கினாம் வழுேவ $நன்.375.2
ஐயம் திைணபால் அவ்வப் ெபாதுவினும் $நன்.376.1
ெமய்ெதr ெபாருள்ேமல் அன்ைமயும் விளம்புப $நன்.376.2
உயதிைண ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்முதல் ஆறும் $நன்.377.1
அதெனாடு சாத்தின் அத்திைண முடிபின $நன்.377.2
திைணபால் ெபாருள்பல விரவின சிறப்பினும் $நன்.378.1
மிகவினும் இழிபினும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முடிபினேவ $நன்.378.2
உவப்பினும் உயவினும் சிறப்பினும் ெசறலினும் $நன்.379.1
இழிப்பினும் பால்திைண இழுக்கினும் இயல்ேப $நன்.379.2
ஒருைமயின் பன்ைமயும் பன்ைமயின் ஒருைமயும் $நன்.380.1
ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தழுவலும் உளேவ
$நன்.380.2
தரல்வரல் ெகாைடெசலல் சாரும் படக்ைக $நன்.381.1
எழுவாய் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) எஞ்சிய ஏற்கும் $நன்.381.2
இறப்பு எதிவு நிகழ்வு எனக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்ேற $நன்.382.1
முக்கா லத்தினும் ஒத்து இயல் ெபாருைளச் $நன்.383.1
ெசப்புவ நிகழும் காலத் தாேன $நன்.383.2
விைரவினும் மிகவினும் ெதளிவினும் இயல்பினும் $நன்.384.1
பிறழவும் ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
முக்காலமும் ஏற்புழி $நன்.384.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறியாைம_ெப.(அறியாைம_ெப.) ஐயுறல் ெகாளல்
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $நன்.385.1
ஏவல் தரும் வினா ஆறும் இழுக்கா $நன்.385.2

சுட்டு மைற ேந ஏவல் வினாதல் $நன்.386.1
உற்றது உைரத்தல் உறுவது கூறல் $நன்.386.2
இனெமாழி எனும் எண் இைறயுள் இறுதி $நன்.386.3
நிலவிய ஐந்தும் அப்ெபாருண்ைமயின் ேநப $நன்.386.4
வினாவினும் ெசப்பினும் விரவா சிைனமுதல் $நன்.387.1
எப்ெபாருள் எச்ெசாலின் எவ்வாறு உயந்ேதா $நன்.388.1
ெசப்பின அப்படிச் ெசப்புதல் மரேப $நன்.388.2
ேவறுவிைன பல்ெபாருள்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாதுச்ெசாலும்
$நன்.389.1
ேவறு அவற்று எண்ணும் ஓ ெபாதுவிைன ேவண்டும் $நன்.389.2
விைன சாபு இனம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமவி விளங்காப் $நன்.390.1
பலெபாருள் ஒருெசால் பணிப்ப சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எடுத்ேத $நன்.390.2
எழுத்து இயல் திrயாப் ெபாருள்திr புணெமாழி $நன்.391.1
இைசத் திrபால் ெதளிவு எய்தும் என்ப $நன்.391.2
ஒருெபாருள் ேமல்பல ெபயவrன் இறுதி $நன்.392.1
ஒருவிைன ெகாடுப்ப தனியும் ஒேராவழி $நன்.392.2
திைண நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சாதி குடிேய உைடைம $நன்.393.1
குணம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கல்வி சிறப்பாம் ெபயேராடு $நன்.393.2
இயற்ெபய ஏற்றிடின் பின்வரல் சிறப்ேப $நன்.393.3
படக்ைக முப்ெபயேராடு அைணயின் சுட்டுப் $நன்.394.1
ெபயபின் வரும்விைன எனின் ெபயக்கு எங்கும் $நன்.394.2
அைசநிைல ெபாருள்நிைல இைசநிைறக்கு ஒருெசால் $நன்.395.1

இரண்டு மூன்று நான்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முைற அடுக்கும் $நன்.395.2
இரட்ைடக் கிளவி இரட்டின்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயா $நன்.396.1
ஒருெபாருள் பல்ெபய பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல வைரயா $நன்.397.1
ஒருெபாருட் பன்ெமாழி சிறப்பினின் வழா $நன்.398.1
இைனத்து என்று அறிெபாருள் உலகின் இலாப்ெபாருள் $நன்.399.1
விைனப்படுத்து உைரப்பின் உம்ைம ேவண்டும் $நன்.399.2
ெசயப்படு ெபாருைளச் ெசய்தது ேபாலத் $நன்.400.1
ெதாழிற்படக் கிளத்தலும் வழக்கினுள் உrத்ேத $நன்.400.2
ெபாருள்முதல் ஆறாம் அைடேச ெமாழி இனம் $நன்.401.1
உள்ளவும் இல்லவுமாம் இரு வழக்கினும் $நன்.401.2
அைடெமாழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் $நன்.402.1
அைடசிைன முதல்முைற அைடதலும் ஈ அைட $நன்.403.1
முதேலாடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈ அைட $நன்.403.2
சிைனெயாடு ெசறிதலும் மயங்கலும் ெசய்யுட்ேக $நன்.403.3
இயற்ைகப் ெபாருைள இற்று எனக் கிளத்தல் $நன்.404.1
காரணம் முதலா ஆக்கம் ெபற்றும் $நன்.405.1
காரணம் இன்றி ஆக்கம் ெபற்றும் $நன்.405.2
ஆக்கம் இன்றிக் காரணம் அடுத்தும் $நன்.405.3
இருைமயும் இன்றியும் இயலும் ெசயும்ெபாருள் $நன்.405.4
தம்பால் இல்லது இல் எனின் இனன் ஆய் $நன்.406.1
உள்ளது கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாற்றியும் உள்ளது
$நன்.406.2

சுட்டியும் உைரப்ப ெசால் சுருங்குதற்ேக $நன்.406.3
ஈ தா ெகாடு எனும் மூன்றும் முைறேய $நன்.407.1
இழிந்ேதான் ஒப்ேபான் மிக்ேகான் இரப்பு உைர $நன்.407.2
முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளேவ $நன்.408.1
ேகட்குந ேபாலவும் கிளக்குந ேபாலவும் $நன்.409.1
இயங்குந ேபாலவும் இயற்றுந ேபாலவும் $நன்.409.2
அஃறிைண மருங்கினும் அைறயப் படுேம $நன்.409.3
உருவக உவைமயில் திைணசிைன முதல்கள் $நன்.410.1
பிறழ்தலும் பிறவும் ேபணின ெகாளேல $நன்.410.2
யாற்றுநH ெமாழிமாற்று நிரல்நிைற விற்பூண் $நன்.411.1
தாப்பிைச அைளமறி பாப்பு ெகாண்டுகூட்டு $நன்.411.2
அடிமறி மாற்று எனப் ெபாருள்ேகாள் எட்ேட $நன்.411.3
மற்ைறய ேநாக்காது அடிெதாறும் வான்ெபாருள் $நன்.412.1
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப்புனேல $நன்.412.2
ஏற்ற ெபாருளுக்கு இையயும் ெமாழிகைள $நன்.413.1
மாற்றி ஓ அடியுள் வழங்கல் ெமாழிமாற்ேற $நன்.413.2
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனயுமாம்
ெசால்ைலயும் ெபாருைளயும் $நன்.414.1
ேவறு நிரல் நிறHஇ முைறயினும் எதிrனும் $நன்.414.2
ேநரும் ெபாருள்ேகாள் நிரல்நிைற ெநறிேய $நன்.414.3
எழுவாய் இறுதி நிைலெமாழி தம்முள் $நன்.415.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேநாக்கு உைடயது பூட்டுவில்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.415.2

இைடநிைல ெமாழிேய ஏைன ஈ இடத்தும் $நன்.416.1
நடந்து ெபாருைள நண்ணுதல் தாப்பிைச $நன்.416.2
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) இறுதி ெமாழி இைட முதலினும் $நன்.417.1
எய்திய ெபாருள்ேகாள் அைளமறி பாப்ேப $நன்.417.2
யாப்பு அடி பலவினும் ேகாப்பு உைட ெமாழிகைள $நன்.418.1
ஏற்புழி இைசப்பது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூட்ேட $நன்.418.2
ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும் $நன்.419.1
யாப்பு ஈறு இைட முதல் ஆக்கினும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இைச
$நன்.419.2
மாட்சியும் மாறா அடியவும் அடிமறி $நன்.419.3
ேவற்றுைம விைன சாrைய ஒப்பு உருபுகள் $நன்.420.1
தத்தம் ெபாருள இைசநிைற அைசநிைல $நன்.420.2
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றிப் $நன்.420.3
ெபயrனும் விைனயினும் பின்முன் ஓ இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$நன்.420.4
ஒன்றும் பலவும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றுவது
இைடச்ெசால் $நன்.420.5
ெதrநிைல ேதற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) $நன்.421.1
எதிமைற எச்சம் வினா விைழவு ஒழியிைச $நன்.421.2
பிrப்பு கழிவு ஆக்கம் இன்னன இைடப்ெபாருள் $நன்.421.3
பிrநிைல வினா எண் ஈற்றைச ேதற்றம் $நன்.422.1
இைசநிைற என ஆறு ஏகாரேம $நன்.422.2
ஒழியிைச வினா சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எதிமைற ெதrநிைல $நன்.423.1

கழிவு அைசநிைல பிrப்பு என எட்டு ஓேவ $நன்.423.2
விைனெபய குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) இைச எண்பண்பு ஆறினும் $நன்.424.1
என எனும் ெமாழிவரும் என்றும் அற்ேற $நன்.424.2
எதிமைற சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ஐயம் எச்சம் முற்று அளைவ $நன்.425.1
ெதrநிைல ஆக்கேமாடு உம்ைம எட்ேட $நன்.425.2
முற்றும்ைம ஒேரா வழி எச்சமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.426.1
ெசவ்ெவண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்ைம $நன்.427.1
ெபயச்ெசவ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ஏ என்றா எனா எண் $நன்.428.1
நான்கும் ெதாைகெபறும் உம்ைம என்று என ஓடு $நன்.428.2
இந்நான்கு எண்ணும் அஃது இன்றியும் இயலும் $நன்.428.3
என்றும் எனவும் ஒடுவும் ஒேராவழி $நன்.429.1
நின்றும் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்ெபாருள்
ெதாறும் ேநரும் $நன்.429.2
விைனெயாடு வrனும் எண் இைனய ஏற்பன $நன்.430.1
விைழேவ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒழியிைச தில்ேல $நன்.431.1
மன்ேன அைசநிைல ஒழியிைச ஆக்கம் $நன்.432.1
கழிவு மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) நிைலேபறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.432.2
விைனமாற்று அைசநிைல பிறிது எனும் மற்ேற $நன்.433.1
மற்ைறயது என்பது சுட்டியதற்கு இனம் $நன்.434.1
ெகால்ேல ஐயம் அைசநிைலக் கூற்ேற $நன்.435.1
ஒடுவும் ெதய்யவும் இைசநிைற ெமாழிேய $நன்.436.1

அந்தில் ஆங்கு அைசநிைல இடப் ெபாருளவ்ேவ $நன்.437.1
அம்ம உைரயைச ேகண்மின் என்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.438.1
மா என் கிளவி வியங்ேகாள் அைசச்ெசால் $நன்.439.1
மியா இக ேமா மதி அத்ைத இத்ைத $நன்.440.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) மாள ஈ யாழ
முன்னிைல அைச $நன்.440.2
யா கா பிற பிறக்கு அேரா ேபா மாது இகும் $நன்.441.1
சின் குைர ஓரும் ேபாலும் இருந்து இட்டு $நன்.441.2
அன்று ஆம் தாம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கின்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசெமாழி $நன்.441.3
பல்வைகப் பண்பும் பகெபய ஆகி $நன்.442.1
ஒருகுணம் பலகுணம் தழுவிப் ெபயவிைன $நன்.442.2
ஒருவா ெசய்யுட்கு உrயன உrச்ெசால் $நன்.442.3
உயி உயி அல்லதாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) குணம் பண்ேப $நன்.443.1
ெமய் நா_ெப.(நா_ெப.) மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) நாட்டம் ெசவிகளின் $நன்.444.1
ஒன்று முதலாக் கீ ழ்க்ெகாண்டு ேமல் உணதலின் $நன்.444.2
ஓ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆதியா உயி ஐந்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.444.3
புல்மரம் முதல உற்று அறியும் ஓ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயி $நன்.445.1
முரள் நந்து ஆதி நாஅறிெவாடு ஈ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயி $நன்.446.1
சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அறிவின் மூ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உயி $நன்.447.1

தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆதி கண் அறிவின் நால்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயி $நன்.448.1
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) நரக விலங்கு
புள்_ெப.(புள்_ெப.) $நன்.449.1
ஆதி ெசவி அறிேவாடு ஐ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயிேர $நன்.449.2
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இயலாம் உயி ஒன்றும் ஒழித்த $நன்.450.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முதல் அைனத்தும் உயி அல்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $நன்.450.2
ஒற்றுைம நயத்தின் ஒன்று எனத் ேதான்றினும் $நன்.451.1
ேவற்றுைம நயத்தின் ேவேற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயி $நன்.451.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அருள் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அச்சம் மானம் $நன்.452.1
நிைற ெபாைற ஓப்பு கைடப்பிடி ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) $நன்.452.2
நிைனவு ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) உவப்பு இரக்கம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
ெவகுளி $நன்.452.3
துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிைம எய்த்தல் $நன்.452.4
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இளைம மூப்பு இகல்
$நன்.452.5
ெவன்றி ெபாச்சாப்பு ஊக்கம் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
$நன்.452.6
மறவி இைனய உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகாள் உயிக்குணம் $நன்.452.7
துய்த்தல்_ெதா.ெப.(துய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) துஞ்சல் ெதாழுதல் அணிதல்
$நன்.453.1
உய்த்தல் ஆதி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயித் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
குணம் $நன்.453.2

பல்வைக வடிவு இரு நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ஐ
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $நன்.454.1
அறு சுைவ ஊறு எட்டு உயி அல் ெபாருள்குணம் $நன்.454.2
ேதான்றல் மைறதல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வளதல்
சுருங்கல் $நன்.455.1
நHங்கல்_ெதா.ெப.(நHங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நடுங்கல் இைசத்தல்
$நன்.455.2
ஈதல் இன்னன இருெபாருள் ெதாழில்குணம் $நன்.455.3
சால உறு தவ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கூ கழி மிகல் $நன்.456.1
கடி என் கிளவி காப்ேப கூைம $நன்.457.1
விைரேய விளக்கம் அச்சம் சிறப்ேப $நன்.457.2
விைரேவ மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) புதுைம ஆத்தல் $நன்.457.3
வைரேவ மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) கrப்பின்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $நன்.457.4
மாற்றம் நுவற்சி ெசப்பு உைர கைர ெநாடி இைச $நன்.458.1
கூற்றுப் புகறல் ெமாழிகிளவி விளம்பு அைற $நன்.458.2
பாட்டுப் பகச்சி இயம்பல் ெசால்ேல $நன்.458.3
முழக்கு இரட்டு ஒலிகலி இைசதுைவ பிளிறு இைர $நன்.459.1
இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ்குளிறு அதிகுைர $நன்.459.2
கைனசிைல சும்ைம ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) கம்பைல $நன்.459.3
அரவம் ஆப்ேபாடு இன்னன ஓைச $நன்.459.4
இன்னது இன்னுழி இன்னணம் இயலும் $நன்.460.1
என்று இைச நூலுள் குண குணிப்ெபயகள் $நன்.460.2

ெசால்லாம் பரத்தலின் பிங்கலம் முதலா $நன்.460.3
ெசால் ெதாறும் இற்று இதன் ெபற்றி என்று அைனத்தும் $நன்.461.1
முற்ற ெமாழிகுறின் முடிவு இல ஆதலின் $நன்.461.2
ெசாற்றவற்று இயலான் மற்ைறய பிறவும் $நன்.461.3
ெதற்ெறன உணதல் ெதள்ளிேயா திறேன $நன்.461.4
பைழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் $நன்.462.1

