பிண்டியின் நழற் ெபருமான் அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.00.1
பண்ைடப் பழெமாழி நானூறும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிதா $பழ.00.2
முன்றுைற மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அடியும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமத்தான் $பழ.00.3
இன் துைற ெவண்பா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட/.பன்.) $பழ.00.4
அrது அவித்து ஆசு இன்று உண/ந்தவன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $பழ.001.1
விr கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வியன் கண் மா ஞாலத்து $பழ.001.2
உrயதனில் கண்டு உண/ந்தா/ ஓக்கேம-ேபால $பழ.001.3
ெபrயதன் ஆவி ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $பழ.001.4
கல்லாதான் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழி நுட்பம்
கற்றா/முன் $பழ.002.1
ெசால்லுங்கால் ேசா/வு படுதலால் நல்ல/ $பழ.002.2
வினா முந்துறாத உைர இல்ைல இல்ைல $பழ.002.3
கனா_ெப.(கனா_ெப.) முந்துறாத விைன $பழ.002.4
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லா/ முன் $பழ.003.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லவும் தய ஆம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பழ.003.2
இவ/_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) வைர நாட தமைர இல்லா/க்கு $பழ.003.3
நகரமும் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபான்றாங்கு $பழ.003.4
ேகட்பாைர நாடி கிளக்கப்படும் ெபாருட்கண் $பழ.004.1
ேவட்ைக அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பா/
வித்தக/ ேவட்ைகயால் $பழ.004.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வழிப்படரும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்ணாய்
ேதாற்பன $பழ.004.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகாஅ/ அைவ
$பழ.004.4
புலம் மிக்கவைரப் புலைம ெதrதல் $பழ.005.1
புலம் மிக்கவ/க்ேக புலனாம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
$பழ.005.2
பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர ெபாது மக்கட்கு ஆகாேத $பழ.005.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட/.ஒரு.)
பாம்பின கால் $பழ.005.4
ஈனுலகத்துஆயின் இைச
ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.006.1
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $பழ.006.2
நாள்வாயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்வாற்கு
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $பழ.006.3
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வாய் கவட்ைட ெநறி $பழ.006.4
ஆஅம் எனக்கு எளிது என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆண்டவன் $பழ.007.1
ேமஎந் துைண
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+ஆன்_பட/.ஒரு.) மிக்கு ந/
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழந்தான் $பழ.007.2
ேதாஒம் உைடய ெதவுடங்குவா/க்கு இல்ைலேய $பழ.007.3
தா அம் தர வாரா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $பழ.007.4
எந் ெநறியானும் இைறவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மக்கைளச் $பழ.008.1

ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநறிேமல் நிற்பச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் அந் ெநறி $பழ.008.2
மான் ேச/ந்த_ெப.எச்.(ேச/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கினாய் ஆங்க
அணங்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.008.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தனக்கு $பழ.008.4
திருந்தாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) ஆ/வத்ைத தைம உைடயா/ $பழ.009.1
வருந்தினா/ என்ேற வயப்படுவது உண்டநூ $பழ.009.2
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrகால்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமயக்
கூட்டியக்கண்ணும் $பழ.009.3
ெபாருந்தா மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆகா சுவ/_ெப.(சுவ/_ெப.) $பழ.009.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நட்டா/க்கும் பைகவ/க்கும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.010.1
திrவு இன்றித் த/ந்தா/ேபால்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவருள் $பழ.010.2
ஒருவேராடு ஒன்றி ஒருப்படாதாேர $பழ.010.3
மிக்குப் ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிகு
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய்ந்தாலும் $பழ.011.1
உப்பு ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லா_எதி/.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒலி
கடல்ேபால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $பழ.011.2
இன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) என்றும் $பழ.011.3
மன நல ஆகாவாம் கீ ழ் $பழ.011.4

விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைழ நல்லா/
ெவருள் பிைணேபால் ேநாக்கம் $பழ.012.1
ெகழுமிய நாைண
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதவுழுைநயுள் $பழ.012.2
மாைலயும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$பழ.012.3
சால்பிைனச் சால்பு அறுக்குமாறு $பழ.012.4
பாப்புக் ெகாடியாற்குப் பால்ேமனியான் ேபாலத் $பழ.013.1
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமருள் தைலப்ெபய்யா/
ேபாக்கி $பழ.013.2
வழியராய் நட்டா/க்கு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்வாேர $பழ.013.3
கழி விழாத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஏற்றுவா/ $பழ.013.4
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்குத் தக்கா/ என ேவண்டா $பழ.014.1
யா/ நட்பது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நட்புக்
ெகாளல் ேவண்டும் $பழ.014.2
கான் அட்டு நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கதுப்பினாய் தற்றாேதா $பழ.014.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) நட்டால் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முயல் $பழ.014.4
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலாப் பாrக்கும் $பழ.015.1
திங்களும் தங்குறுதல் காண்டுமால்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.015.2
அைறப் பாய் அருவி அணி மைல நாட $பழ.015.3
உறற்பால யா/க்கும் உறும் $பழ.015.4
நண்பு ஒன்றித் தம்மாேல நாட்டப்பட்டா/கைள $பழ.016.1

கண் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உள எனினும் காய்ந்தயா/ $பழ.016.2
பண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் பைணத் ேதாளாய் யா/ உளேரா $பழ.016.3
தம் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) சாக் கறப்பா/ $பழ.016.4
உள்ளது ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) ஒருவ/ ைக ைவத்தக்கால் $பழ.017.1
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத
ெகாடுக்க_குைற.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாம்
ெகாள்ளா/_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.) $பழ.017.2
நிைலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று அதைன நட்டித்தல் ேவண்டா
$பழ.017.3
புைலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தங்கா ெவளி $பழ.017.4
தக்காேராடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினா/ $பழ.018.1
மிக்காரால் என்று சிறியாைரத் தாம் ேதறா/ $பழ.018.2
ெகாக்கு ஆ/ வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஊர தினல் ஆேமா $பழ.018.3
அக்காரம் ேச/ந்த_ெப.எச்.(ேச/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $பழ.018.4
கறுத்து ஆற்றித் தம்ைமக் கடிய ெசய்தாைரப் $பழ.019.1
ெபாறுத்து ஆற்றிச் ேசறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் $பழ.019.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய/ வைர
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்ேற $பழ.019.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநான்றிட வரும் சால்பு $பழ.019.4
காவலைன ஆக வழிபட்டா/ மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட/.ஆண்.ஒரு.) $பழ.020.1
ஏவல் விைன ெசய்திருந்தா/க்கு உதவு அடுத்தல் $பழ.020.2

ஆ அைணய நின்றதன் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) இருப்ப
$பழ.020.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அணல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுைவத்தற்று $பழ.020.4
உைர முடிவு காணான் இளைமேயான் என்ற $பழ.021.1
நைர முது மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைர முடித்து $பழ.021.2
ெசால்லால் முைற ெசய்தான் ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) குல விச்ைச
$பழ.021.3
கல்லாமல் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) படும் $பழ.021.4
உைரத்தாைர மீ தூரா மீ க் கூற்றம் பல்லி $பழ.022.1
ெநrத்த சிைன ேபாலும் நள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புன்ைனப் $பழ.022.2
ெபாrப்பூ இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
உைறக்கும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாங்கு ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.022.3
நrக் கூக் கடற்கு எய்தாவாறு $பழ.022.4
அருைமயுைடய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைடயா/ தங்கண் $பழ.023.1
கருமம் உைடயாைர நாடா/ எருைமேமல் $பழ.023.2
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) துயில்
வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊர
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ெதவுட்டு $பழ.023.3
ேதைர வழிச் ெசன்றா/ இல் $பழ.023.4
இைசவ ெகாடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் $பழ.024.1
வைச அன்று ைவயத்து இயற்ைக அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்றி
$பழ.024.2

பைச ெகாண்டவன் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பாத்து
உண்ணான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $பழ.024.3
நைச ெகான்றான் ெசல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) இல் $பழ.024.4
உrதினில் தம்ேமாடு உழந்தைம கண்டு $பழ.025.1
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்றிப் ேபாற்றப் படுவா/ திrவு இன்றித் $பழ.025.2
தாம் ெபற்றதனால் உவவா/ ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அகழின் $பழ.025.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) காண்பாரும்
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.025.4
விடல் அrய துப்புைடய ேவட்ைகைய
நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.026.1
பட/வு அrய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக்கண் நின்றா/ இட/ உைடத்தாய்ப்
$பழ.026.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடக்கு நுக/தல்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நந்தி_வி.எச்.(நந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$பழ.026.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் $பழ.026.4
ேத/ந்து_வி.எச்.(ேத/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ேணாடாது
தவிைனயும் அஞ்சலராய் $பழ.027.1
ேச/ந்தாைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிறிது உைரத்து
த/ந்த_ெப.எச்.(த/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.027.2
விரக/கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவறுப்பனேவ
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.027.3
நரக/கட்கு இல்ைலேயா நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) $பழ.027.4
தாம் ஆற்றகில்லாதா/ தாம் சாரப்பட்டாைரத் $பழ.028.1
த மாற்றத்தாேல பைகப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப $பழ.028.2

முன் ஓட்டுக்ெகாண்டு முரண் அஞ்சிப் ேபாவாேர $பழ.028.3
உண் ஓட்டு அகல் உைடப்பா/ $பழ.028.4
முழுதுடன் முன்ேன வகுத்தவன் என்று $பழ.029.1
ெதவுழுது இருந்தக்கண்ேண ஒழியுேமா அல்லல் $பழ.029.2
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்ைலேய முன்னம் $பழ.029.3
எழுதினான் ஓைல பழுது $பழ.029.4
நிைறயான் மிகுகலா ேநrைழயாைரச் $பழ.030.1
சிைறயான் அகப்படுத்தல் ஆகா அைறேயா $பழ.030.2
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலிதினின் யாப்பினும்
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) வால் $பழ.030.3
திருந்துதல் என்றுேமா இல் $பழ.030.4
எம/ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$பழ.031.1
தமைரத் தைலைவத்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) தம/ அவற்கு $பழ.031.2
ேவலின்வாய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வழ்வா/

மறுத்து உைரப்பின் $பழ.031.3
ஆல் என்னின் பூல் என்னுமாறு $பழ.031.4
ெதருளாது ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறன்
இலாதாைரப் $பழ.032.1
ெபாருளால் அறுத்தல் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுப்ப $பழ.032.2
பாணித்து நிற்கிற்பா/ யாவ/ உள/ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குத்திற்கு $பழ.032.3
ஆணியின் குத்ேத வலிது $பழ.032.4

ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேவண்டாத
ெசய்யினும் $பழ.033.1
ெநஞ்சத்துக் ெகாள்வ சிறிதும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டா $பழ.033.2
என் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகப்பட்டக்கண்ணும்
எடுப்புபேவா $பழ.033.3
துஞ்சு புலிையத் துயில் $பழ.033.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறலாைரப்
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) ேமல் இட்டு $பழ.034.1
கரந்து மைறக்கலும் ஆேமா நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.034.2
ேவயின் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேவற்கண்ணாய் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.034.3
ஞாயிற்ைறக் ைகம் மைறப்பா/ இல் $பழ.034.4
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் $பழ.035.1
நமன் என்று காயினும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) காயான் மன்ேன $பழ.035.2
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட/.ஆண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட/.ஆண்.ஒரு.) என்று உைரத்து எள்ளி மற்று
யாேர $பழ.035.3
நம ெநய்ைய நக்குபவ/ $பழ.035.4
மிக்கு உைடய/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதிக்கப் பட்டாைர $பழ.036.1
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.036.2
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளி/ வைரேமல் $பழ.036.3

கல் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) ைக உய்ந்தா/ இல் $பழ.036.4
ைவத்ததைன ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) என்று உணரற்க தாம் அதைனத்
$பழ.037.1
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகத் $பழ.037.2
தக்குழி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.037.3
எய்ப்பினில் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) என்பது $பழ.037.4
உற்றான் உறாஅன் எனல் ேவண்டா ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருைளக்
$பழ.038.1
கற்றாைன ேநாக்கிேய ைகவிடுக கற்றான் $பழ.038.2
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) உைர
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகளான் எனினும் $பழ.038.3
இழவு அன்று எருது_ெப.(எருது_ெப.) உண்ட உப்பு $பழ.038.4
நாட்டிக் ெகாளப்பட்டா/ நன்ைம இல/ ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$பழ.039.1
காட்டி கைளதும் என ேவண்டா ஓட்டி $பழ.039.2
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் ைம ஆட்ைட $பழ.039.3
உடம்படுத்து ேவள்வு உண்டா/ இல் $பழ.039.4
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேநாக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி $பழ.040.1
இைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈகின்றா/
ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வயமாப்ேபால் $பழ.040.2
ஆலித்துப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப $பழ.040.3

கூலிக்குச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு $பழ.040.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வருங்காைல ஈ/ப்படுக்கும் அஃேதேபால்
$பழ.041.1
கள்ளம் உைடயாைரக் கண்ேட அறியலாம் $பழ.041.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அம/க் கண்ணாய் ஒளிப்பினும்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $பழ.041.3
பட/ந்தேத கூறும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $பழ.041.4
விளிந்தாேர ேபாலப் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பழ.042.1
முளிந்தாைரத் தஞ்சம் ெமாழியேலா ேவண்டா $பழ.042.2
அளிந்தா/கணாயினும் ஆராயான் ஆகித் $பழ.042.3
ெதளிந்தான் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகடும்
$பழ.042.4
மறந்தானும் தாம் உைடய தாம் ேபாற்றின் அல்லால் $பழ.043.1
சிறந்தா/ தம/ என்று ேதற்றா/ ைக ைவயா/ $பழ.043.2
கறங்கு ந/ கல் அைலக்கும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ேச/ப்ப $பழ.043.3
இறந்தது ேப/த்து அறிவா/ இல் $பழ.043.4
ைக ஆர_குைற.எச்.(ஆ/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டைமயால் காய்வா/
ெபாருட்டாக $பழ.044.1
ெபாய்யாகத் தம்ைமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்ல கூறுபேவல் $பழ.044.2
ைம ஆர_குைற.எச்.(ஆ/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்ட கண் மாண் இழாய் என்
பrப $பழ.044.3

ெசய்யாத_எதி/.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) எய்தாஎனின்
$பழ.044.4
ேநாவ உைரத்தாைரத் தாம் ெபாறுக்கலாற்றாதா/ $பழ.045.1
நாவின் ஒருவைர ைவதால் வயவு_ெப.(வயவு_ெப.) உைர $பழ.045.2
பூவின் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாய்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.045.3
த இல்ைல ஊட்டும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $பழ.045.4
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புறத்துக் கண்டால் ெபாறுக்கலாதாைர $பழ.046.1
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுதும் என்று
இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைச-இருங்
கடத்துத் $பழ.046.2
தக்க ெநறியிைடப் பின்னும் ெசலப் ெபறா/ $பழ.046.3
ஒக்கைல ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழல்
$பழ.046.4
ஆயிரவரானும் அறிவிலா/ ெதவுக்கக்கால் $பழ.047.1
மா இரு ஞாலத்து மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேபால்கலா/ $பழ.047.2
பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நக்கும்_ெப.எச்.(நக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதியம்ேபால் பல்
மீ னும் $பழ.047.3
காய்கலாவாகும் நிலா $பழ.047.4
நிைர ெதவுடி தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாற்ேகயும் $பழ.048.1
உைர ஒழியாவாகும் உய/ந்ேதா/கண் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $பழ.048.2
மைரயா கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஊட்டும் மைல நாட மாயா $பழ.048.3

நைர ஆன் புறத்து இட்ட சூடு $பழ.048.4
வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசம்பியன் சீற்றம்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) விசும்பில் $பழ.049.1
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எயிலும்
ெதவுைலத்தலான் ஆங்கு $பழ.049.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறத்தால் முயல்க
தாம் கூ/ அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $பழ.049.3
அடி இழுப்பின் இல்ைல அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) $பழ.049.4
கற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிவிடினும் குடிப் பிறந்தா/ $பழ.050.1
மற்ெறான்று அறிவாrன் மாண் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்லரால் $பழ.050.2
ெபாற்ப உைரப்பான் புக ேவண்டா ெகாற்ேசrத் $பழ.050.3
துன்னூசி
விற்பவ/_வி.அ.ெப.(வில்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ/_பட/.பன்.)
இல் $பழ.050.4
இயல் பைக ெவல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்ேன $பழ.051.1
அயல் பைக தூண்டி விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ/
நயத்தால் $பழ.051.2
கறு வழங்கி ைகக்கு எளிதாச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
அதுேவ $பழ.051.3
சிறு குரங்கின் ைகயால் துழா $பழ.051.4
பாரதத்துள்ளும் பைணயம் தம் தாயமா $பழ.052.1
ஈ/-ஐம்பதின்மரும் ேபா/ எதி/ந்து ஐவெராடு $பழ.052.2
ஏதில/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைட விண்டா/
ஆதலால் $பழ.052.3

காதலெராடு ஆடா/ கவறு $பழ.052.4
அல்லல் ஒருவ/க்கு அைடந்தக்கால் மற்று அவ/க்கு $பழ.053.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கிைளகள் எனப்படுவா/ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$பழ.053.2
விைன மரபின் மற்று அதைன நக்குமதுேவ $பழ.053.3
மைன மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஆய மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $பழ.053.4
ெதள்ளி உணரும் திறன் உைடயா/ தம் பைகக்கு $பழ.054.1
உள் வாழ் பைகையப் ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உறுதிேய $பழ.054.2
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
அன்ேறா $பழ.054.3
முள்ளினால் முள்_ெப.(முள்_ெப.)
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு $பழ.054.4
ஆற்றவும் கற்றா/ அறிவுைடயா/ அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
உைடயா/ $பழ.055.1
நால் திைசயும்
ெசல்லாத_எதி/.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி/.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு இல்ைல
அந் நாடு $பழ.055.2
ேவற்று நாடு ஆகா தமேவ ஆம் ஆயினால் $பழ.055.3
ஆற்று உணா ேவண்டுவது இல் $பழ.055.4
எமக்குத் துைணயாவா/ யாவ/ என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.056.1
தமக்குத் துைணயாவா/த் தாம் ெதrதல் ேவண்டா $பழ.056.2
பிற/க்குப் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ
இல்ைல $பழ.056.3

தமக்கு மருத்துவ/ தாம் $பழ.056.4
ைகவிட்ட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைகவரவு இல்
என்பா/ $பழ.057.1
ெமய்ப்பட்ட ஆேற உண/ந்தாரால் ெமய்யா $பழ.057.2
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) பட்ட மான் ேநாக்கின் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $பழ.057.3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெபற்றான் ெபற்றான் குடம் $பழ.057.4
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நசருள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பழ.058.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.)
நாடுங்கால் பண்புைடயா/ ேதான்றா/ $பழ.058.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல நாட என்றும்
$பழ.058.3
குரங்கினுள் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முகத்த இல் $பழ.058.4
முட்டு இன்று ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) உைடய ெபாழுதின்கண் $பழ.059.1
அட்டிற்றுத் தின்பவ/ ஆயிரவ/ ஆபேவ $பழ.059.2
கட்டு அல/ தா/_ெப.(தா/_ெப.) மா/ப கலி ஊழிக் காலத்து $பழ.059.3
ெகட்டா/க்கு நட்டாேரா இல் $பழ.059.4
ஆற்றும் இளைமக்கண் கல்லாதான் மூப்பின்கண் $பழ.060.1
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனவும்
புணருேம ஆற்றச் $பழ.060.2
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாக்கி உல்கு ெகாண்டா/ இல்ைல மற்று இல்ைல
$பழ.060.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபாக்கிக் கூலி ெகாண்டா/ $பழ.060.4

உணற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) இந் ந/ பிறிதுழி இல் என்னும் $பழ.061.1
கிணற்று அகத்துத் ேதைரேபால் ஆகா/ கணக்கிைன $பழ.061.2
முற்றப் பகலும் முனியாது இனிது ஓதிக் $பழ.061.3
கற்றலின் ேகட்டேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.061.4
கழுமலத்து யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறும் கருவூ/
$பழ.062.1
விழுமிேயான் ேமற்ெசன்றதனால் விழுமிய $பழ.062.2
ேவண்டினும் ேவண்டாவிடினும் உறற்பால $பழ.062.3
தண்டா விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrது $பழ.062.4
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) துைணயாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முடிக்கும்
தாளாண்ைம $பழ.063.1
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) முடிப்புழி என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.063.2
பூப் புக்கு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ/க்கும் ஊர குறும்பு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.063.3
ேகாப் புக்குழி ெசய்வது இல் $பழ.063.4
கல்லாதவrைடக் கட்டுைரயின் மிக்கது ஓ/ $பழ.064.1
ெபால்லாதது இல்ைல ஒருவற்கு-நல்லாய் $பழ.064.2
இழுக்கத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) இழிவு இல்ைல இல்ைல $பழ.064.3
ஒழுக்கத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) உய/வு_ெப.(உய/வு_ெப.) $பழ.064.4
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடுகிற்பாைர
ேவ/ப்பித்து அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) காய்வது $பழ.065.1
ஒன்ெறாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறியா/ பல
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.065.2

குன்ெறாடு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கலாம் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ெபrதும் $பழ.065.3
நன்ெறாடு வந்தது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்று $பழ.065.4
முன் இன்னா/ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இட/
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $பழ.066.1
பின் இன்னா/ ஆகிப் பிrயா/ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குடியா/ $பழ.066.2
ெபான்னாச் ெசயினும் புகாஅ/-புனல் ஊர $பழ.066.3
துன்னினா/ அல்ல/ பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) $பழ.066.4
சுற்றத்தா/ நட்டா/ எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவைர $பழ.067.1
அற்றத்தால் ேதறா/ அறிவுைடயா/ ெகாற்றப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) $பழ.067.2
ஊ/ந்து_வி.எச்.(ஊ/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
தாவிய அண்ணேலஆயினும் $பழ.067.3
சீ/ந்தது ெசய்யாதா/ இல் $பழ.067.4
எைனப் பலேவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ேசய்த்தாப் ெபறலின் $பழ.068.1
திைனத் துைணேயயானும் அணிக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நன்ேற
$பழ.068.2
இனக் கைல ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ்
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $பழ.068.3
பைனப் பதித்து உண்ணா/ பழம் $பழ.068.4
தம் தம் ெபாருளும் தம/தம் வளைமயும் $பழ.069.1
முந்துற நாடிப் புறந்தரல் ஓம்புக $பழ.069.2

அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருவி மைல நாட ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.069.3
நந்து ந/ ெகாண்டேத ேபான்று $பழ.069.4
சிறியவ/ எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்தின்
மாண்ட $பழ.070.1
ெபrயவ/ நல்குரவு நன்ேற ெதrயின் $பழ.070.2
மது மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாணிழாய் ேமாrன் $பழ.070.3
முது ெநய் தது_ெப.(தது_ெப.) ஆகேலா இல் $பழ.070.4
வன் பாட்டவ/ பைக ெகாள்ளினும் ேமலாயா/ $பழ.071.1
புன் பாட்டவ/ பைக ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்ேற
$பழ.071.2
கண் பாட்ட பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காவிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப $பழ.071.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பாட்டம் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தரும்
$பழ.071.4
நடைல இல/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உணராராய $பழ.072.1
முடைல முழுமக்கள் ெமாய் ெகாள் அைவயுள் $பழ.072.2
உடலா ஒருவற்கு உறுதி உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$பழ.072.3
கடலுளால் மா வடித்தற்று $பழ.072.4
யானும் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் முன்னும் ஆயக்கால்
$பழ.073.1

ஈனம் ெசயக் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல்
என்று கூனல் $பழ.073.2
பைட மாறு ெகாள்ளப் பைக தூண்டல் அஃேத $பழ.073.3
இைட நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு $பழ.073.4
கண் இல் கயவ/ கருத்து
உண/ந்து_வி.எச்.(உண/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகம்மிக $பழ.074.1
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ/க்கு நலனுைடய
ெசய்பேவல் $பழ.074.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட/ வரும் என்னா/
புலி_ெப.(புலி_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பழ.074.3
உண்ணி பறித்துவிடல் $பழ.074.4
ெபrயா/க்குச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பிைனப் ேபணிச் $பழ.075.1
சிறியா/க்குச் ெசய்துவிடுதல் ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $பழ.075.2
பூ ேமல் இைச முரலும் ஊர அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா
$பழ.075.3
நாய்ேமல் தவிசு இடும் ஆறு $பழ.075.4
ெசருக் ெகழு மன்ன/த் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடயா/ ேச/ந்தால் $பழ.076.1
ஒருத்தைர அஞ்சி உைலதலும் உண்டநூ $பழ.076.2
உருத்த_ெப.எச்.(உரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுணங்கின் ஒளியிழாய்
கூrது $பழ.076.3
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) வலியதன் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) $பழ.076.4
அன்பின் ெநகிழ_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழிபட்டுக்
ெகாள்ளாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_பட/.ஒரு.) $பழ.077.1

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதின் முடிவித்துக்
ெகாள்வேத $பழ.077.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) விட்டு ஆக் கறக்கும் ேபாழ்தில் கறவானாய் $பழ.077.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) விட்டு ஆக் கறக்குமாறு $பழ.077.4
இண/ ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தாைர என்
உற்றக்கண்ணும் $பழ.078.1
உண/பவ/ அஃேத உண/ப உண/வா/க்கு $பழ.078.2
அணி மைல நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் $பழ.078.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மணியாகி
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.078.4
ேகாவாத ெசால்லும் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) இலா மாக்கைள $பழ.079.1
நாவாய் அடக்கல் அrது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாவாய் $பழ.079.2
களிகள்ேபால் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச/ப்ப வாங்கி $பழ.079.3
வளி_ெப.(வளி_ெப.) ேதாட்கு இடுவாேரா இல் $பழ.079.4
காழ் ஆர_குைற.எச்.(ஆ/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா/ப கசடு அறக் ைக காவாக்
$பழ.080.1
கீ ழாேயா/ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைழப்பிைன
ேமலாேயா/ $பழ.080.2
உள்ளத்துக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந/ந்து
ஊக்கல் குறு நrக்கு $பழ.080.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாராயம் ெகாளல் $பழ.080.4
நாடி நம/ என்று நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) புறந்தந்தாைரக் $பழ.081.1
ேகடு பிறெராடு சூழ்தல் கிள/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) $பழ.081.2

நடு அகல் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நிைனப்பு இன்றி தாம்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.081.3
ேகாடு குைறத்துவிடல் $பழ.081.4
ெபாற்பவும் ெபால்லாதனவும் புண/ந்திருந்தா/ $பழ.082.1
ெசால் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண/த்துதல்
ேவண்டுேமா விற் கீ ழ் $பழ.082.2
அr தாய்ப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாய்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட/.ஒரு.) $பழ.082.3
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆள்பவேன ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $பழ.082.4
உற்றதற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுேமா $பழ.083.1
கற்று அறிந்தா/தம்ைம ெவகுளாைமக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அைமயும்
$பழ.083.2
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ெசய்யப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேதய்ந்தாற்ேபால
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைக $பழ.083.3
தற் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாேன ெகடும் $பழ.083.4
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) மன்னும் தது_ெப.(தது_ெப.) என்று
இையந்ததூஉம் ஆவா/க்கு $பழ.084.1
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) மன்னும் நல்லேத
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மது
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $பழ.084.2
வ நாறு

கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) விr திைரத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப
$பழ.084.3
த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திரு உைடயா/க்கு இல் $பழ.084.4

ஒட்டிய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உைமயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலா
$பழ.085.1
கட்டங்க ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாண்டானும் ெகாண்டாேன $பழ.085.2
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு ெமய்யும் ெகாள்பேவ $பழ.085.3
நட்டாைர ஒட்டியுழி $பழ.085.4
உைழ இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கருமம் $பழ.086.1
புைர இருந்தவாறு
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+ஆன்_பட/.ஒரு.) புக்கான்
விளிதல் $பழ.086.2
நிைர இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாண்ட அரங்கினுள்
வட்டு $பழ.086.3
கைர இருந்தா/க்கு எளிய ேபா/ $பழ.086.4
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) அகிலும் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காக்ைகச்
ெசால்லும்ேபால் $பழ.087.1
எள்ளற்க யா/ வாயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர ெதள்ளிதின் $பழ.087.2
ஆ/க்கும் அருவி மைல நாட நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெகாண்டால் $பழ.087.3
பா/ப்பாரும் தின்ப/ உடும்பு $பழ.087.4
ெதற்றப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) த/ப்ப/ எனப்பட்டா/க்கு $பழ.088.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) குைறைய உைரப்ப தாம்
ெதற்ற $பழ.088.2
அைற ஆ/ அணி வைளயாய் த/தல்_ெதா.ெப.(த/_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உறுவா/ $பழ.088.3
மைறயா/ மருத்துவ/க்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $பழ.088.4

கண்ணின் மணிேயேபால் காதலால் நட்டாரும் $பழ.089.1
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணயும்
உளரா பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) ஆவ/ $பழ.089.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயி/ ெகாள்வான்
ஏன்று திrயினும் $பழ.089.3
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைணக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்று
$பழ.089.4
ெசந்நரா/ ேபான்று சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மிதிப்பா/க்கும் $பழ.090.1
ெபாய்ந்நரா/ ேபான்று ெபாருைள முடிப்பா/க்கும் $பழ.090.2
அந் ந/ அவரவ/க்குத் தக்காங்கு ஒழுகுபேவ $பழ.090.3
ெவந் நrல் தண்ண/ ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பழ.090.4
ெபரு மைல நாட பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) அறியலாகா $பழ.091.1
அரு மைறைய ஆன்ேறாேர காப்ப/ அரு மைறைய $பழ.091.2
ெநஞ்சில் சிறியா/க்கு உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
பைனயின்ேமல் $பழ.091.3
பஞ்சி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எஃகிவிட்டற்று
$பழ.091.4
ெபாலந் தா/_ெப.(தா/_ெப.) இராமன் துைணயாகப் ேபாதந்து $பழ.092.1
இலங்ைகக் கிழவற்கு இைளயான் இலங்ைகக்ேக $பழ.092.2
ேப/ந்து இைற ஆயதூஉம் ெபற்றான் ெபrயாைரச் $பழ.092.3
சா/ந்து ெகழ இயிலா/ இல் $பழ.092.4

சால மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓம்பிச் சான்றவ/
ைககரப்ப $பழ.093.1
காைல_ெப.(காைல_ெப.) கழிந்ததன் பின்ைறயும் ேமைலக் $பழ.093.2
கறைவக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஊ/ந்தாைனத் தந்ைதயும் ஊ/ந்தான் $பழ.093.3
முைறைமக்கு மூப்பு இளைம இல் $பழ.093.4
நற்பால கற்றாரும் நாடாது ெசால்லுவரால் $பழ.094.1
இற்பால/ அல்லா/ இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என் $பழ.094.2
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் $பழ.094.3
ெசால் ேசா/விலாதாேரா இல் $பழ.094.4
தத்தமக்குக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறிேயா
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அல்ல $பழ.095.1
ெசத்துக சாந்து படுக்க மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஒத்துச் $பழ.095.2
சமத்தனாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சால்பு தவேம
$பழ.095.3
நுகத்துப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆணி ேபான்று $பழ.095.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓ/ $பழ.096.1
கூடகாரத்திற்குத் துப்பு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃேதேபால் $பழ.096.2
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலாக்கண்ணும் ெபrயா/ ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தைகய/ $பழ.096.3
ஈடு இல்லதற்கு இல்ைல பாடு $பழ.096.4
தழங்குரல் வானத்துத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபற்றால் $பழ.097.1

கிழங்குைடய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முைளக்கும் ஓ/ ஆற்றான் $பழ.097.2
விைழந்தவைர ேவறன்றிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகல் ேவண்டா
$பழ.097.3
பழம் பைக நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இல் $பழ.097.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பைக வrனும் ேவறு இடத்தா/ ெசய்வது என்
$பழ.098.1
கள்ளம் உைடத்தாகிச் சா/ந்த கழி நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $பழ.098.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலிப் ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா
$பழ.098.3
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு $பழ.098.4
அடங்கி அகப்பட ஐந்திைனயும் காத்து $பழ.099.1
ெதவுடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.099.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாய்க்கு
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சிறுகாைலச் ெசய்தாேர $பழ.099.3
ெகால்லிேமல் ெகாட்டு ைவத்தா/ $பழ.099.4
நல்கூ/ந்தவ/க்கு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபrய/ ஆயினா/ $பழ.100.1
ெசல் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஆகிச்
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டா ஒல்வது $பழ.100.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வருத்தம்-குருவி
$பழ.100.3

குறங்கு அறுப்பச் ேசாரும் குட/ $பழ.100.4
பrயப் படுமவ/ பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலேரனும் $பழ.101.1
திrயப் ெபறுபேவா சான்ேறா/ விr திைரப் $பழ.101.2
பா/ எறியும் முந்ந/த் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அன்ேறா $பழ.101.3
ஊ/ அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நட்டா/க்கு உணா $பழ.101.4
எனக்குத் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அன்றால் என்பேத
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.102.1
தனக்குக் கr ஆவான் தானாய் தவற்ைற $பழ.102.2
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ைக குைறத்தான் ெதன்னவனும் காணா/ $பழ.102.3
எனச் ெசய்யா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ஆ/_பட/.பன்.) மாணா விைன
$பழ.102.4
நிரம்பி நிைரயத்ைதக் கண்டு அந் நிைரயம் $பழ.103.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெபrயானும் புக்கான் இரங்கா/ $பழ.103.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா/ப குடி
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $பழ.103.3
அடி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்றிவிடல் $பழ.103.4
நல்லவும் தயவும் நாடி பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) உைரக்கும் $பழ.104.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பிறவும் உண/வாைர கட்டுைரயின் $பழ.104.2
வல்லிதின் நாடி வலிப்பேத-புல்லத்ைதப் $பழ.104.3
புல்லம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புல்லுமாறு $பழ.104.4
சுடப்பட்டு உயி/ உய்ந்த ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) மகனும் $பழ.105.1

பிட/த்தைலப் ேபராைனப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கைடக்கால் $பழ.105.2
ெசயி/ அறு ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெசlஇயினான் இல்ைல
$பழ.105.3
உயி/ உைடயா/ எய்தா விைன $பழ.105.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) திறலாைன வைளத்தா/கள் அஞ் ஞான்று $பழ.106.1
வட்டிய

ெசன்றா/ விளங்கு ஒளி காட்ட $பழ.106.2
ெபாரு அறு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ஒழிந்தா/ அஃதால் $பழ.106.3
உருவு திரு ஊட்டுமாறு $பழ.106.4
ெபற்றாலும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பிற/க்கு ஈயா/ தாம் துவ்வா/
$பழ.107.1
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா $பழ.107.2
வரம்பிைடப் பூ ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர $பழ.107.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) குைறப்ப மண்ணா மயி/_ெப.(மயி/_ெப.) $பழ.107.4
உள்ளூரவரால் உண/ந்தா/ முதல் எனினும் $பழ.108.1
எள்ளாைம ேவண்டும் இலங்கிழாய் தள்ளாது $பழ.108.2
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.108.3
பழங் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஏறு ஆதலும் உண்டு $பழ.108.4
ெமய்யா உணrன் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) பிற/க்குச் ெசய்வது என் $பழ.109.1
ைப ஆ/ அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ைபந்ெதவுடி எக்காலும் $பழ.109.2
ெசய்யா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ஆ/_பட/.பன்.) எனினும் தம/
ெசய்வ/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ/_பட/.பன்.) ெபய்யுமாம் $பழ.109.3

ெபய்யாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெபய்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனினும்
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $பழ.109.4
கூற்றம் உயி/ ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்து குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.110.1
மாற்றம் உைடயாைர ஆராயாது ஆற்றவும் $பழ.110.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முறுவலாய்
ெசய்வது என் $பழ.110.3
வல்ைல அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆட்ெகாளின் $பழ.110.4
நன்ேற ஒருவன்-துைணக்ேகாடல் பாப்பு இடுக்கண் $பழ.111.1
ெஞண்ேடயும் பா/ப்பான்கண் த/த்தலான் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாயும்
$பழ.111.2
குன்றக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட கூறுங்கால் இல்ைலேய $பழ.111.3
ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $பழ.111.4
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்ேறா ேவண்டா அைடந்தாைர $பழ.112.1
மாண்டில/ என்ேற மறுப்பக் கிடந்தேதா $பழ.112.2
பூண் தாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைலப் ெபாற்ெறாடீஇ
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.112.3
பைற அைறயாப் ேபாயினா/ இல் $பழ.112.4
இைடயீடு உைடயா/ இவ/_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) அவேராடு என்று
$பழ.113.1
தைலயாயா/ ஆய்தந்தும் காணா/ கைடயாயா/ $பழ.113.2
முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறும் குறைள
ெதறிதலால் $பழ.113.3

பின் இன்னா ேபைதயா/ நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $பழ.113.4
ெதற்ற ஒருவைரத் தது_ெப.(தது_ெப.) உைர கண்டக்கால் $பழ.114.1
இற்ேற அவைரத் ெதளியற்க மற்றவ/ $பழ.114.2
யாவேர ேவண்டினும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒழுகா/ ைகக்குேம $பழ.114.3
ேதவேர தின்னினும் ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) $பழ.114.4
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) உைடய அறிவுைடயா/ நாப்பண் $பழ.115.1
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அrயா/ புக்கு அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) தாேம
இகலினால் $பழ.115.2
வண்

ேச/ந்த_ெப.எச்.(ேச/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன் ெசால் விளம்பல்அது அன்ேறா $பழ.115.3
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ேசrப் பல் கிழிக்குமாறு $பழ.115.4
அம/ விலங்கி ஆற்ற அறியவும்பட்டா/ $பழ.116.1
எம/ ேமைல இன்னரால் யா/க்கு உைரத்தும் என்று $பழ.116.2
தம/ மைறயாக் கூழ் உண்டு ேசறல் அதுேவ $பழ.116.3
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மைறயாத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) வாழுமாறு $பழ.116.4
தாயானும் தந்ைதயாலானும் மிகவு இன்றி $பழ.117.1
வாயின் மீ க்கூறுமவ/கைள ஏத்துதல் $பழ.117.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்று எனினும் அடுப்பின் கைட முடங்கும் $பழ.117.3
நாையப் புலியாம் எனல் $பழ.117.4
கட்டு உைடத்தாகக் கருமம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவப்பின் $பழ.118.1
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பrயாைர ைவயற்க $பழ.118.2

ெதவுட்டாைர ஒட்டாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல இல்ைலேய
$பழ.118.3
அட்டாைர ஒட்டாக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $பழ.118.4
ஒற்கம் தாம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும்
உய/ந்தவ/ $பழ.119.1
நிற்பேவ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைலயின்ேமல்
வற்பத்தால் $பழ.119.2
தன்ேமல் நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசி
ெபrதுஆயினும் $பழ.119.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேமயாது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புலி_ெப.(புலி_ெப.)
$பழ.119.4
பல் நாளும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும் கணி
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $பழ.120.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாேள நாடி மல/தலால் மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.)
$பழ.120.2
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழிபட்டு ஒழுகினும்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $பழ.120.3
ெதவுகற்பால ேபாழ்ேத ெதவுகும் $பழ.120.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற வாழ்க்ைகக் கடு விைன மாக்கைள $பழ.121.1
நாடு உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கினும்
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒழுகா/ நாள்ெதவுறும் $பழ.121.2
ைகயுளதாகிவிடினும் குறும்பூழ்க்குச் $பழ.121.3
ெசய் உளது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $பழ.121.4

விலங்ேகயும் தம்ேமாடு உடன்
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமவும் $பழ.122.1
கலந்தாைரக் ைகவிடுதல்
ஒல்லா_எதி/.ம.ெப.எச்.(ஒல்லு_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு
அருவி $பழ.122.2
தாஅய் இழியும் மைல நாட இன்னாேத $பழ.122.3
ேபஎெயாடானும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) $பழ.122.4
கருவினுள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கலந்தாரும் தம்முள் $பழ.123.1
ஒருவழி நடி_வி.எச்.(நடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைறதேலா
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $பழ.123.2
ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமைரேமல் $பழ.123.3
திருெவாடும் இன்னாது துச்சு $பழ.123.4
தம் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நக்கல/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பிற/_ெப.(பிற/_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $பழ.124.1
எங்ெகங்கும் நக்கற்கு இைட புகுதல்-எங்கும் $பழ.124.2
வியன் உலகில் ெவள்ளாடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) தராதுஎதி/.ம.வி.எச்.(த/_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.124.3
அயல் வளி_ெப.(வளி_ெப.) த/த்துவிடல் $பழ.124.4
உைர சான்ற சான்ேறா/
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.125.1
நிைர உள்ள/ அல்லா/ நிமி/ந்து_வி.எச்.(நிமி/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருகல் $பழ.125.2

வைர தாழ் இலங்கு அருவி ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அதுேவ
$பழ.125.3
சுைர ஆழ அம்மி மிதப்பு $பழ.125.4
ஆற்றப் ெபrயா/ பைக ேவண்டிக் ெகாள்ளற்க $பழ.126.1
ேபாற்றாது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கன்
ேபாருள் அகப்பட்டானால் $பழ.126.2
ேநாற்ற ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயாரும் கூற்றம் $பழ.126.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகாம்ைம ெகாட்டினா/ இல் $பழ.126.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சமயத்தா/க்கு
ஆள்விைனயும் ேவண்டாவாம் $பழ.127.1
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாறியா/ புrவும் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்ேற $பழ.127.2
ஏ கல் மைல நாட என் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
என் ெபறினும் $பழ.127.3
ஆகாதா/க்கு ஆகுவது இல் $பழ.127.4
காட்டிக் கருமம் கயவ/ேமல்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) $பழ.128.1
ஆக்குவ/ ஆற்ற எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று
அம/ந்து_வி.எச்.(அம/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.128.2
மாப் புைர ேநாக்கின் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) பூைசையக் $பழ.128.3
காப்பிடுதல் புன் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $பழ.128.4
ெதவுன்ைமயின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதா/ $பழ.129.1

நன்ைமயின் மாண்ட ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன் ஒலி ந/ $பழ.129.2
கல் ேமல் இலங்கு மைல நாட மாக் காய்த்துத் $பழ.129.3
தன்ேமல் குணில்_ெப.(குணில்_ெப.) ெகாள்ளுமாறு $பழ.129.4
ெநடியது காண்கலாய் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.) அளிைய
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $பழ.130.1
ெகாடியது கூறினாய் மன்ற அடியுேள $பழ.130.2
முற்பகல் கண்டான் பிறன் ேகடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகடு $பழ.130.3
பிற்பகல் கண்டுவிடும் $பழ.130.4
ெசம்மாந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசறுநைர அட்டவ/ $பழ.131.1
தம்ேமல் புகழ் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.)
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தம்ேமல் தாம் $பழ.131.2
வரம்_ெப.(வ

ரம்_ெப.)

ெசால்லாைமேய வழ்க

களிப்பினும் $பழ.131.3
ேசாரப் ெபாதியாதவாறு $பழ.131.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமம் சிறிதானும்
ைககூடா $பழ.132.1
ெமய்யா உணரவும் தாம் படா/ எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$பழ.132.2
நலத் தகத் தம்ைமப் புகழ்தல் புலத்தகத்துப் $பழ.132.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அைரக்கால் விற்ேபம் எனல் $பழ.132.4
பண்டு இன்ன/ என்று தமைரயும் தம்ைமயும் $பழ.133.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயால் குைற
தர_குைற.எச்.(த/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கியக்கால் $பழ.133.2

விண்டவேராடு ஒன்றிப் புறன் உைரப்பின்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.133.3
உண்ட இல் த இடுமாறு $பழ.133.4
பல நாளும் ஆற்றா/ எனினும் அறத்ைதச் $பழ.134.1
சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிறந்தவற்றால்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.134.2
ைநவது ேபாலும் நுசுப்பினாய் நல்லறம் $பழ.134.3
ெசய்வது ெசய்யாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகள் $பழ.134.4
ெதrயாதவ/ தம் திறன் இல் ெசால்
ேகட்டால்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $பழ.135.1
பrயாதா/ ேபால இருக்க பrவு இல்லா $பழ.135.2
வம்பல/ வாைய அவிப்பான் புகுவாேர $பழ.135.3
அம்பலம் தாழ்க் கூட்டுவா/ $பழ.135.4
அரு விைல_ெப.(விைல_ெப.) மாண் கலனும் ஆன்ற ெபாருளும் $பழ.136.1
திரு உைடயராயின் திrந்தும் வருமால் $பழ.136.2
ெபரு வைர நாட பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்று அதனால் $பழ.136.3
திருவினும் திட்பேம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.136.4
ேதாற்றம் அrது ஆய மக்கட் பிறப்பினால் $பழ.137.1
ஆற்றும் துைணயும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) மாற்று இன்றி $பழ.137.2
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூற்றுடன்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.137.3
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருேம துயக்கு $பழ.137.4

கற்றானும் கற்றா/ வாய்க் ேகட்டானும் அல்லாதான் $பழ.138.1
ெதற்ற உணரான் ெபாருள்கைள எற்ேற $பழ.138.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலான் ெமய்த் தைலப்பாடு பிறிது இல்ைல $பழ.138.3
நாவற்கீ ழ்ப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனி $பழ.138.4
ெபrயாைரச் சா/ந்தா/ேமல் ேபைதைம கந்தா $பழ.139.1
சிறியா/ முரண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகல் ெவறி ஒலிக்கு $பழ.139.2
ஓநாய் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெவரூஉம்
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) புலம் புகின் $பழ.139.3
த நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) எடுப்புமாம் எண்கு $பழ.139.4
மரம்ேபால் வலிய மனத்தாைர முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.140.1
இரந்தா/ ெபறுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல குரங்கு
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $பழ.140.2
வள்ளியின் ஆடும் மைல நாட அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா
$பழ.140.3
பள்ளியுள் ஐயம் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $பழ.140.4
அற்றாக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறத்திற்கு
அருள் உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $பழ.141.1
முற்ற அறிந்தா/ முதல் அறிந்தா/ ெதற்ற $பழ.141.2
முதல் விட்டு அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ஒழிந்தா/ ஓம்பா ஒழுக்கம்
$பழ.141.3
முயல் விட்டுக் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) தினல் $பழ.141.4
நாணா/ பrயா/ நயன் இல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.142.1

ேபணா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலா மாக்கைளப் ேபணி $பழ.142.2
ஒழுக்கி அவேராடு உடனுைறெசய்தல் $பழ.142.3
புழுப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண் ெபாதியுமாறு
$பழ.142.4
பரந்தவ/ ெகாள்ைகேமல் பல் ஆறும் ஓடா/ $பழ.143.1
நிரம்பிய காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $பழ.143.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தருேம பிரம்பூr
$பழ.143.3
என்றும் பதக்கு ஏழ் வரும் $பழ.143.4
தம/ அல்லவைரத் தைலயளித்தக்கண்ணும் $பழ.144.1
அமராக் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அவ/க்கு ஆகாேத
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.144.2
சுவ/_ெப.(சுவ/_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமத்துக்
கூட்டியக்கண்ணும் $பழ.144.3
உவ/ நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உட்ெகாதிக்குமாறு $பழ.144.4
ஒல்லாது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி உைடயா/ கருமங்கள் $பழ.145.1
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லா/க்கு $பழ.145.2
இடரா இயலும் இலங்கு ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.145.3
கடலுள்ளும் காண்பேவ நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $பழ.145.4
கடுப்பத் தைலக் கீ றி காலும் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பழ.146.1

நைடத் தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்ெதவுடு $பழ.146.2
ேப/ பிறிதாகப் ெபறுதலால் ேபாகாேர $பழ.146.3
ந/ குறிதாகப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $பழ.146.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லா/ கூறிய ெபாய்க் குறைள
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.147.1
ெதருளும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெதrதல் அல்லால் ெவருள
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.147.2
ஆடுபவேராேட ஆடா/ உண/வு_ெப.(உண/வு_ெப.) உைடயா/ $பழ.147.3
ஆடு மைணப் ெபாய்க் காேல ேபான்று $பழ.147.4
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தாைரப்
$பழ.148.1
பின் நலிதும் என்று உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபைதைமேய பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பழ.148.2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அன்ன ேதாளி கலங்கக் கடித்து
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.148.3
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பல் ெகாள்வாேரா இல் $பழ.148.4
ெநறியால் உணராது ந/ைமயும் இன்றி $பழ.149.1
சிறியா/ எளியரால் என்று ெபrயாைரத் $பழ.149.2
தங்கள் ேந/ ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அல்ல கூறுதல் $பழ.149.3
திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரத்தற்று
$பழ.149.4
ஆற்றும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அைடந்தா/க்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $பழ.150.1

வற்று

வழி அல்லால் ேவண்டினும் ைககூடா $பழ.150.2
ேதற்றா/ சிறிய/ எனல் ேவண்டா ேநாற்றா/க்குச் $பழ.150.3
ேசாற்றுள்ளும் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

கறி
$பழ.150.4
வழங்கலும் துய்த்தலும் ேதற்றாதான்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.151.1
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) முரசுைடச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தழங்கு
அருவி $பழ.151.2
ேவய் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத்து
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி/_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
அன்ேறா $பழ.151.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதங்கம்பழம் $பழ.151.4
ஆவிற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனி
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலயும் $பழ.152.1
ேகாவிற்குக் ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
கூறுமால் $பழ.152.2
ேதவ/க்கு மக்கட்கு என ேவண்டா தங்கு உைரக்கும் $பழ.152.3
நாவிற்கு நல்குரவு இல் $பழ.152.4
பூந்தண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகா/ப் பூமி குறி காண்டற்கு $பழ.153.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வினாயினான்
மாந்தைர_ெப.(மாந்த/_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) சான்றவன் $பழ.153.2
ெகாண்டதைன நாணி மைறத்தலால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணின்
$பழ.153.3
கண்டதூஉம் எண்ணிச் ெசாலல் $பழ.153.4

இஞ்சி அைடத்துைவத்து ஏமாந்து இருப்பினும் $பழ.154.1
அஞ்சி அகப்படுவ/ ஆற்றாதா/ அஞ்சி $பழ.154.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புக்கு இருப்பினும் ெமய்ேய ெவரூஉம் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
$பழ.154.3
இருளின் இருந்தும் ெவளி $பழ.154.4
ஆற்ற விைன ெசய்தா/ நிற்ப பல உைரத்து $பழ.155.1
ஆற்றாதா/ ேவந்தைன ேநாவது-ேசற்றுள் $பழ.155.2
வழாஅைமக் காத்து ஓம்பி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எருத்தும்
$பழ.155.3
எழாஅைமச் சாகாடு எழல் $பழ.155.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலிகிற்பான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வrன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவற்குப் $பழ.156.1
பின் நலிவாைனப் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்என்னதூஉம் $பழ.156.2
வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் ேபாகாேத $பழ.156.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) பின்னதாகத் தக/ $பழ.156.4
வலியாைரக் கண்டக்கால் வாய் வாளா/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.157.1
ெமலியாைர மீ தூரும் ேமன்ைம உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $பழ.157.2
புலி_ெப.(புலி_ெப.) கலாம் ெகாள் யாைனப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குன்ற நாட
$பழ.157.3
வலி அலாம் தாக்கு வலிது $பழ.157.4
மறுைம ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டநூ மனப் பட்ட
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $பழ.158.1

ெபறுமாறு ெசய்ம்மின் என்பாேர-நறு ெநய்யுள் $பழ.158.2
கட்டி அைடையக் கைளவித்து கண் ெசrஇ $பழ.158.3
இட்டிைக தற்றுபவ/ $பழ.158.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்பவற்கும் அறவுழி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.159.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்தக்கால் ெசல்வுழி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் $பழ.159.2
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபருகும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.159.3
அல்லைவ நங்கிவிடும் $பழ.159.4
வருவாய் சிறிதுஎனினும் ைவகலும் ஈண்டின் $பழ.160.1
ெபரு வாய்த்தா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபrதும் ஒருவாறு $பழ.160.2
ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) விளக்கும் $பழ.160.3
துளி ஈண்டில் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தரும் $பழ.160.4
இனி யாரும் இல்லாதா/ எம்மின் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) யா/ $பழ.161.1
தனிேயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) தாம்
மடியல் ேவண்டா $பழ.161.2
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இலராகி முயல்க முனியாதா/ $பழ.161.3
முன்னியது எய்தாைம இல் $பழ.161.4
கூஉய்க் ெகாடுப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் எனினும் சா/ந்தா/க்குத்
$பழ.162.1
தூஉய்ப் பயின்றாேர துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைடக்கிற்பா/ $பழ.162.2

வாய்ப்பத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மாழ்கியக்கண்ணும்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) $பழ.162.3
யாப்புள் ேவறு ஆகிவிடும் $பழ.162.4
ேதாற்றம் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நைசயினா/ அந் நைச $பழ.163.1
ஆற்றாதவைர அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகல் ஆற்றின் $பழ.163.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புைர உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் $பழ.163.3
உயவுெநய்யுள் குளிக்குமாறு $பழ.163.4
ெசறலின் ெகாைல புrந்து ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உவப்ப/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.164.1
அறிவின் அருள் புrந்து ெசல்லா/ பிறிதின் $பழ.164.2
உயி/ ெசகுத்து ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) துய்த்து ஒழுகுதல்-ஓம்பா/ $பழ.164.3
தயி/ சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ெறான்று
அடல் $பழ.164.4
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.165.1
உறு மனத்தான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒழுகின்
ெதறு மனத்தா/ $பழ.165.2
பாயிரம் கூறிப் பைட ெதவுக்கால் என் ெசய்ப $பழ.165.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) காக்ைகக்கு ஓ/ கல் $பழ.165.4
ேதாற்றத்தால் ெபால்லா/ துைண இலா/_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ/_பட/.பன்.)
நல்கூ/ந்தா/ $பழ.166.1
மாற்றத்தால் ெசற்றா/ என வலியா/ ஆட்டியக்கால் $பழ.166.2
ஆற்றாது அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.)
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணரைவ

அவ/க்குக்
$பழ.166.3

கூற்றமாய் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.166.4
உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உைறயுள்
உண்டிேயாடு இன்ன $பழ.167.1
ெகாடுத்து குைற த/த்தல் ஆற்றி
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்ெசால் $பழ.167.2
ஈயாைம என்ப-எருைம எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) $பழ.167.3
காயக்கு உேலாபிக்குமாறு $பழ.167.4
ஓ/த்த கருத்தும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உணராத $பழ.168.1
மூ/க்கற்கு உறுதி ெமாழியற்க மூ/க்கன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $பழ.168.2
ெகாண்டேத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடான்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகாேத $பழ.168.3
உண்டது நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பிறிது $பழ.168.4
கரப்புைடயா/ ைவத்த கைடயும் உதவா $பழ.169.1
துரப்புைடய மன்ன/க்ேக துப்புரவு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அல்லால்
$பழ.169.2
நிரப்பு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) மிக்கா/க்கு
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.169.3
சுரத்திைடத் தரப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.169.4
உrஞ்சி நடப்பாைர உள் அடி ேநாவ $பழ.170.1
ெநருஞ்சியும் ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) $பழ.170.2
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கழித் தாழும் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப $பழ.170.3

ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழியும் ேபணாதா/க்கு இல் $பழ.170.4
மாr_ெப.(மாr.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும்
$பழ.171.1
பாr மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகற்கு ந/ உைலயுள்
$பழ.171.2
ெபான் திறந்து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகாவாக நல்கினாள் $பழ.171.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உறா முன்றிேலா இல் $பழ.171.4
உறு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆக ஒருவைன நாட்டி $பழ.172.1
ெபறு மாற்றம் இன்றி ெபய/த்ேத ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$பழ.172.2
சிறுைமக்கு அைமந்தது ஓ/ ெசய்ைக அதுேவ $பழ.172.3
குறுமக்கள் காவு நடல் $பழ.172.4
அல்லது ெசய்வா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ/_பட/.பன்.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆக்கத்ைத $பழ.173.1
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.)
ெசய்வா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ/_பட/.பன்.) நயப்பேவா ஒல்_ஒ.குறி
உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலி ந/ $பழ.173.2
பாய்வேத ேபாலும் துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் தயன
$பழ.173.3
ஆவேத ேபான்று ெகடும் $பழ.173.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தய
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைல மைறத்தது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.174.1
தாம் தயா/ தம் தைம ேதற்றாரால் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $பழ.174.2

மண இல் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலி
திைரச் ேச/ப்ப $பழ.174.3
கைணயிலும் கூrயவாம் கண் $பழ.174.4
ேவளாண்ைம_ெப.(ேவளாண்ைம_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
ஓம்பி ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பழ.175.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆண்ைமயானும் வலியராய் தாளாண்ைம $பழ.175.2
தாழ்க்கும் மடி ேகாள் இலராய் வருந்தாதா/ $பழ.175.3
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) திருந்துதல் இன்று $பழ.175.4
உைரத்தவ/ நாேவா பருந்து_ெப.(பருந்து_ெப.) எறியாது என்று $பழ.176.1
சிைலத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்மாப்பவேரமைலத்தால் $பழ.176.2
இைழத்தது இகவாதவைரக் கனற்றி $பழ.176.3
பலிப் புறத்து உண்ப/ உணா $பழ.176.4
களம/ பலரானும் கள்ளம் படினும் $பழ.177.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மிக்கா/ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வருந்தா
விைளெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) $பழ.177.2
அrந/ அைண திறக்கும் ஊர அறுேமா $பழ.177.3
நr நக்கிற்று என்று கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $பழ.177.4
ஆண்தைக மன்னைரச் ேச/ந்தா/ தாம் அலவுறினும் $பழ.178.1
ஆண்டு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேவண்டுதும் என்பது உைரயற்க $பழ.178.2
பூண் தகு மா/ப ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தக்கா/ ேவண்டாைம $பழ.178.3
ேவண்டியது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தரும் $பழ.178.4

யாவேரயானும் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைடயா/ $பழ.179.1
ேதவேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தங்கு ஓ/ப்ப/
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $பழ.179.2
படத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்லாய்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகடுத்தான் $பழ.179.3
குடத்துள்ளும் நாடிவிடும் $பழ.179.4
ெவள்ள மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைடய தம/
இருப்ப $பழ.180.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இல்லா ஒருவைரத் ெதள்ளி
$பழ.180.2
மைறக்கண் பிrத்து அவைர மாற்றாது
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.180.3
பைறக்கண் கடிப்பு இடுமாறு $பழ.180.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
வியங்ெகாண்டால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஒன்றும் $பழ.181.1
ெபற்றிேலம் என்பது ேபைதைமேய மற்று அதைன $பழ.181.2
ஐயம் இல/ ஆகிச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.181.3
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்றான் உண்க என்னுமாறு
$பழ.181.4
ெகாழித்துக் ெகாளப்பட்ட நண்பினவைரப் $பழ.182.1
பழித்துப் பல/_பதி.ெப.(பல/_ெப.) நடுவண் ெசால்லாடா/ என்ெகால் $பழ.182.2
விழித்து அலரும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உைரயா/ $பழ.182.3

இழித்தக்க காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கனா_ெப.(கனா_ெப.)
$பழ.182.4
வளைமயும் ேதசும் வலியும் வனப்பும் $பழ.183.1
இளைமயும் இற்பிறப்பும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உளவா $பழ.183.2
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) இன்ைமயால்
கூற்றம் $பழ.183.3
குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்து அறிவாேரா இல்
$பழ.183.4
ெபால்லாத ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $பழ.184.1
ெசால்லாேல தன்ைனத் துய/ப்படுக்கும் நல்லாய் $பழ.184.2
மணலுள் முழுகி மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிடக்கும் $பழ.184.3
நுணலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாயால் ெகடும் $பழ.184.4
அகத்தால் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆயக்கண்ணும்
$பழ.185.1
புறத்தால் ெபாலிவுறல் ேவண்டும் எைனத்தும் $பழ.185.2
படுக்ைக_ெப.(படுக்ைக_ெப.) இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாைர $பழ.185.3
உண்டி வினவுவா/ இல் $பழ.185.4
கற்றது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிவிடினும் கருமத்ைத $பழ.186.1
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுைடயான் உற்று இயம்பும் $பழ.186.2
நத்த ந/ச் ேச/ப்ப இைளயாேன
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $பழ.186.3

மூத்தாேன ஆடு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $பழ.186.4
ெசருக்குைட மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.) இைடப் புக்கு அவருள் $பழ.187.1
ஒருத்தற்கு உதவாத ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தனக்குத்
$பழ.187.2
திருத்தலும் ஆகாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
தது_ெப.(தது_ெப.) ஆம் அதுேவ $பழ.187.3
எருத்திைட ைவக்ேகால் தினல் $பழ.187.4
இம்ைமப் பழியும் மறுைமக்குப் பாவமும் $பழ.188.1
தம்ைமப் பிrயா/ தம/ேபால் அைடந்தாrன் $பழ.188.2
ெசம்ைமப் பைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசராதா/ தயேரா $பழ.188.3
ைமம்ைமப்பின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) குருடு $பழ.188.4
எய்தா நைகச் ெசால் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரக்கப்பட்டவ/ $பழ.189.1
ைவதாராக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விடுவ/மன் அஃதால் $பழ.189.2
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஊர விளக்கு எலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.189.3
தனக்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்துவிடல் $பழ.189.4
தூய்ைம மனத்தவ/ ேதாழ/ மைனயகத்தும் $பழ.190.1
தாேம தமிய/ புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ேவண்டா தைமயான் $பழ.190.2
ஊ/ மிகின் இல்ைல கrேய ஒலித்து உடன் $பழ.190.3
ந/ மிகின் இல்ைல சிைற $பழ.190.4
பண்டு உருத்துச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழ விைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம $பழ.191.1

இன்று ஒறுக்கின்றது என
நிைனயா/_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.) துன்புறுக்கும்
$பழ.191.2
ேமவலைர ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்
மின் ேந/ மருங்குலாய் $பழ.191.3
ஏவலாள் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ/_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுடும்
$பழ.191.4
கற்று ஆற்றுவாைரக் கறுப்பித்து கல்லாதா/ $பழ.192.1
ெசால் தாற்றுக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுைனத்து எழுதல் எற்று எனின் $பழ.192.2
தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி $பழ.192.3
யாைனெயாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) $பழ.192.4
தப் பால் விைனயிைனத் தரவும் அஞ்சாராய்க் $பழ.193.1
காப்பாேர ேபான்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய் குறைள ஏய்ப்பா/ முன் $பழ.193.2
ெசால்ெலாடு ஒருப்படா/ ேசா/வு இன்றி மாறுபேவ $பழ.193.3
வில்ெலாடு காக்ைகேய ேபான்று $பழ.193.4
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
வந்தா/_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ/_பட/.பன்.) ெநறி
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) கண்டு $பழ.194.1
நடுங்கிப் ெபrதும் நலிவா/ ெபrய/ $பழ.194.2
அடும்பு ஆ/ அணி கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேச/ப்ப ெகடுேம $பழ.194.3
ெகாடும்பாடு உைடயான் குடி $பழ.194.4
ந/த்து அன்று ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) ெநறி அன்றிக் ெகாண்டக்கால்
$பழ.195.1

ேப/த்துத் ெதருட்டல் ெபrயா/க்கும் ஆகாேத $பழ.195.2
கூ/த்த நுண் ேகள்வி அறிவுைடயா/க்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $பழ.195.3
ஓ/த்தது
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பைற $பழ.195.4
புைர இன்றி நட்டா/க்கு நட்டா/
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.196.1
உைரயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முடிவும் ஒன்றால் உைர பிறிது $பழ.196.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்துக் கூறல்
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப
$பழ.196.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எற்றி ெவண்பைடக்ேகாள் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$பழ.196.4
பட்ட வைகயால் பலரும் வருந்தாமல் $பழ.197.1
கட்டு உைடத்தாகக் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்லறம் $பழ.197.2
முட்டு உைடத்தாகி இைட வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஒழிதலின் $பழ.197.3
நட்டு அறான் ஆதேல நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.197.4
இறப்ப எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈது இளிவரவு என்னா/
$பழ.198.1
பிறப்பின் சிறியாைரச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறப்பினால் $பழ.198.2
சாலவும் மிக்கவ/ சா/ந்து
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்பேவ $பழ.198.3

தால அைடக்கலேம ேபான்று $பழ.198.4
தக்கம் இல் ெசய்ைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபற்றால்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $பழ.199.1
ெதவுக்க வைகயும் முதலும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ஆனால்
$பழ.199.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வைகயால் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய் என
ெவகுடல் $பழ.199.3
அக்காரம் பால் ெசருக்குமாறு $பழ.199.4
உைடப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வத்து
உய/ந்த_ெப.எச்.(உய/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $பழ.200.1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நடக்ைகயின் $பழ.200.2
ஒள்ளியன் அல்லான்ேமல் ைவத்தல்-குரங்கின் ைகக் $பழ.200.3
ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) ெகாடுத்துவிடல் $பழ.200.4
ெமய்ம்ைமேய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கப்பட்டவ/ $பழ.201.1
ைகம் ேமேல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கறுப்பன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகி $பழ.201.2
ெபாய்ம் ேமேல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைறவற் ெகான்றா/-குைறப்ப/ $பழ.201.3
தம் ேமேல வழப்

பைன_ெப.(பைன_ெப.) $பழ.201.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) பழி ெபrதும் ெசய்தக்கால் மீ ட்டு அதற்குத் $பழ.202.1
தக்கது அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
தைலசிறத்தல் எக்க/_ெப.(எக்க/_ெப.) $பழ.202.2
அடும்பு அலரும் ேச/ப்ப அகலுள் நராேல $பழ.202.3

துடும்பல் எறிந்துவிடல் $பழ.202.4
சுட்டிச் ெசாலப்படும் ேப/ அறிவினா/கண்ணும் $பழ.203.1
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட $பழ.203.2
ெபாறியின் வைகய கருமம் அதனால் $பழ.203.3
அறிவிைன ஊேழ அடும் $பழ.203.4
கன்றி முதி/ந்த_ெப.எச்.(முதி/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழியப் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசயினும் $பழ.204.1
என்றும் சிறியா/கண் என்னானும் ேதான்றாதாம் $பழ.204.2
ஒன்றாய்விடினும் உய/ந்தா/ப் படும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $பழ.204.3
குன்றின்ேமல் இட்ட விளக்கு $பழ.204.4
ஆஅய் வள/ந்த_ெப.எச்.(வள/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபண்ைணைய $பழ.205.1
ஏஎய் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காத்தாலும் வாஅய்ப்
$பழ.205.2
படற்பாலா/கண்ேண படுேம ெபாறியும் $பழ.205.3
ெதவுடற்பாலா/கண்ேண ெதவுடும் $பழ.205.4
முைற ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வ/க்கும்
நல்கூ/ந்தவ/க்கும் $பழ.206.1
இைற திrயான் ேந/ ஒத்தல்_ெதா.ெப.(ஒத்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
முைற திrந்து $பழ.206.2
ேந/ ஒழுகான் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அதுவாம்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) $பழ.206.3
ந/ ஒழுக பால் ஒழுகுமாறு $பழ.206.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அன்று அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அன்று அறிவதூஉம்
அன்று $பழ.207.1

சிறிய/ எனற்பாடும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எறி திைர $பழ.207.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம் ேச/ப்ப
குழுவத்தா/ ேமயிருந்த $பழ.207.3
என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று $பழ.207.4
இல்வாழ்க்ைகயானும் இலிங்கானும் ேமற்ெகாள்ளா/ $பழ.208.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுவு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$பழ.208.2
ஒருதைலயாச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துணியாதவேர $பழ.208.3
இரு தைலயும் காக் கழிப்பா/ $பழ.208.4
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கா/ ஆய $பழ.209.1
ெபாதுமக்கள் ெபால்லா ஒழுக்கம் அது-மன்னும் $பழ.209.2
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அருவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட $பழ.209.3
மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேச/ந்தற்று $பழ.209.4
தாம் அகத்தான் நட்டு தம/ என்று ஒழுகியக்கால் $பழ.210.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அகத்துத் தாம் இன்றி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒழுகா/
ஆபேவல் $பழ.210.2
மான் அம/க் கண்ணி மறந்தும் பrயலரால் $பழ.210.3
கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உக்க நிலா $பழ.210.4
உழந்ததூஉம் ேபணா/ ஒறுத்தைம கண்டும் $பழ.211.1

விைழந்தா/ேபால் தயைவ பின்னரும்
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.211.2
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேச/ப்ப $பழ.211.3
முழம் குைறப்பச் சாண் நளுமாறு $பழ.211.4
உலப்பு இல் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறுதிேய ேநாக்கிக்
$பழ.212.1
குைலத்து அடக்கி நல்லறம் ெகாள்ளா/க் ெகாளுத்தல் $பழ.212.2
மைலத்து அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணாக்
குழவிையத் தாய/_ெப.(தாய/_ெப.) $பழ.212.3
அைலத்துப் பால் ெபய்துவிடல் $பழ.212.4
ேச/ந்தா/ ஒருவைரச் ேச/ந்து_வி.எச்.(ேச/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகப்பட்டவ/ $பழ.213.1
த/ந்தாராக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதளியினும் ேத/ந்தவ/க்குச் $பழ.213.2
ெசல்லாைம காணாக்கால் ெசல்லும்வாய் என் உண்டாம் $பழ.213.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாய் அட்டு ஊேண வாய் $பழ.213.4
நறு ஆ/ந்தும் ஒட்டா நிக/ இல் மணிேயேபால் $பழ.214.1
ேவறாகத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விளக்கம் உைடத்தாகும் $பழ.214.2
தாறாப் படினும் தைலமகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி $பழ.214.3
நூறாயிரவ/க்கு ேந/ $பழ.214.4
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுக/ந்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உைடயா/ $பழ.215.1

அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
உைடய/ ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) பிறங்கல் $பழ.215.2
அைமெயாடு ேவய் கலாம் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அதுேவ
$பழ.215.3
சுைமெயாடு ேமல் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) ஆமாறு $பழ.215.4
அட/ந்து வறியராய் ஆற்றாத ேபாழ்தும் $பழ.216.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கண்டு அறிவாம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இராஅ/ $பழ.216.2
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) சான்ேறா/ $பழ.216.3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெகாண்டும்
ெசய்வ/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ/_பட/.பன்.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
$பழ.216.4
ஈட்டிய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் எனினும்
ஒப்புரவு $பழ.217.1
ஆற்றும் குடிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சான்றவன்
ஆற்றவும் $பழ.217.2
ேபாற்றப் படாதாகி புல்_ெப.(புல்_ெப.) இன்றி ேமயினும் $பழ.217.3
ஏற்றுக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஏறாய்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.217.4
அடுத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரந்தாற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈந்தாைன
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட/.ஒரு.) $பழ.218.1
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏைழயாம் என்று ேபாகினும்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.218.2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவ/க்ேகயானும் $பழ.218.3

ெகாடுத்து ஏைழ ஆயினா/ இல் $பழ.218.4
திrயும் இடிஞ்சிலும் ெநய்யும் சா/வு ஆக $பழ.219.1
எrயும் சுட/ ஓ/ அைனத்தால் ெதrயுங்கால் $பழ.219.2
சா/வு அற ஒடிப் பிறப்பு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஃேதேபால் $பழ.219.3
ந/ அற ந/ச் சா/வு அறும் $பழ.219.4
உறுகண் பலவும் உணராைம கந்தா $பழ.220.1
தறுகண்ைம ஆகாதாம் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தறுகண் $பழ.220.2
ெபாறிப் பட்ட ஆறு அல்லால் பூணாது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.220.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ஆற்றப்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $பழ.220.4
முன்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் பிைழப்பு ஆன்றா/ ஆற்றவும்
$பழ.221.1
பின்னும் பிைழப்பப் ெபாறுப்பேவா இன் இைச $பழ.221.2
யாழின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ/க்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர ஈனுேமா
$பழ.221.3
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) இரு கால் குைல $பழ.221.4
ெதவுடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மடவா/ துைண முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $பழ.222.1
மடுத்து அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.)
மா/பில்_ெப.(மா/பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) மடுப்ப
$பழ.222.2
ெநறி அல்ல ெசால்லல் ந_பதி.ெப.(ந_முன்.ஒரு.)
பாண_ெப.(பாண/_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அறி துயில் $பழ.222.3

ஆ/க்கும் எடுப்பல் அrது $பழ.222.4
ஆணம் உைடய அறிவினா/ தம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $பழ.223.1
மானும் அறிவினவைரத் தைலப்படுத்தல் $பழ.223.2
மான் அம/க் கண்ணாய் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு மா
மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.) $பழ.223.3
யாைனயால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாத்தற்று $பழ.223.4
தருக்கி ஒழுகித் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அல்ல ெசய்தும் $பழ.224.1
ெபருக்க மதித்தபின் ேபணாத ெசய்தும் $பழ.224.2
கரப்புைட உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கனற்றுபவேர $பழ.224.3
ெசருப்பிைடப் பட்ட பரல் $பழ.224.4
விடைலைம ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருண்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நில்லாது $பழ.225.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அரு மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒழுகின் $பழ.225.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அணி ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) மலி திைரச்
ேச/ப்ப $பழ.225.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) படும் $பழ.225.4
ெசயி/ அறு ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெசய்ைக $பழ.226.1
பயி/_ெப.(பயி/_ெப.) அறு பக்கத்தா/ ெகாள்வ/ துகி/
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.226.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) சின்ெமாழி ெசய்தாைன $பழ.226.3
ஒவ்வாத பாைவேயா இல் $பழ.226.4
புைரயக் கலந்தவ/கண்ணும் கருமம் $பழ.227.1

உைரயின் வழுவாது உவப்பேவ
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $பழ.227.2
வைரயக நாட விைரயின் கருமம் $பழ.227.3
சிைதயும் இட/ ஆய்விடும் $பழ.227.4
கற்றா/ பலைரத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணாக இல்லாதான் $பழ.228.1
உற்று இட/ப்பட்ட ெபாழுதின்கண் ேதற்றம் $பழ.228.2
மைரயா துைண பயிரும் மா மைல நாட $பழ.228.3
சுைரயாழ் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அறுத்தற்று $பழ.228.4
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் ேகட்டது $பழ.229.1
உயவாது ஒழிவா/ ஒருவரும் இல்ைல $பழ.229.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அைம கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெபாலந்ெதவுடீஇ
சான்ேறா/ $பழ.229.3
கயவ/க்கு உைரயா/ மைற $பழ.229.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாண்டக்கண்ணும் மருவு இல
ெசய்யா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ஆ/_பட/.பன்.) $பழ.230.1
கனம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்தைவ
காக்கேவ ேவண்டும் $பழ.230.2
சனங்கள் உவப்பன ெசய்யாவும்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) $பழ.230.3
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கழு ஏற்றினா/ இல் $பழ.230.4
தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஏற்ற நள் மா/பின் தம் இைறவன் ேநாக்கியக்கால் $பழ.231.1
ேபா/ ஏற்றும் என்பா/ ெபாது ஆக்கல் ேவண்டுேமா $பழ.231.2
யா/ ேமற்றாக் ெகாள்ளினும் ெகாண்டீக காணுங்கால் $பழ.231.3
ஊ/ ேமற்று அமண/க்கும் ஓடு $பழ.231.4

தமேரயும் தம்ைமப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரக்கும் ேபாழ்தின் $பழ.232.1
அமராததைன அகற்றேல ேவண்டும் $பழ.232.2
அைம ஆரும் ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அணியாேர தம்ைம
$பழ.232.3
தமேவயும் ெகாள்ளாக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $பழ.232.4
ஆமாேலா என்று ெபrயாைர முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.233.1
தாமாச் சிறியா/ தறுகண்ைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகல் $பழ.233.2
ேபாம் ஆறு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊ/ புக்கு $பழ.233.3
சாம் மா கண் காணாதவாறு $பழ.233.4
தயன அல்ல ெசயினும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$பழ.234.1
காய்வன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகா/ கற்று
அறிந்தா/ காயும் $பழ.234.2
புலி_ெப.(புலி_ெப.) முன்ன/ப் புல்வாய்க்குப் ேபாக்கு இல் அதுேவ $பழ.234.3
வலி முன்ன/ ைவப் பாரம் இல் $பழ.234.4
சிறிது ஆய கூழ் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வைரச் ேச/ந்தா/ $பழ.235.1
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆய கூழும் ெபறுவ/ அrது ஆம் $பழ.235.2
இடத்துள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இருப்புழிப் ெபற்றால் $பழ.235.3
கிடப்புழியும் ெபற்றுவிடும் $பழ.235.4

இனியாைர உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இட/ த/ உபாயம்
$பழ.236.1
முனியா/ ெசயினும் ெமாழியால் முடியா $பழ.236.2
துனியால் திைர உலாம் தூங்கு ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.236.3
பனியால் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) நிைறதல் இல் $பழ.236.4
முயறேல ேவண்டா முனிவைரயானும் $பழ.237.1
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இன்ன/ என்பது இனத்தான் அறிக $பழ.237.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இகல் உண் கண்ணாய் கrயவேரா ேவண்டா $பழ.237.3
அயல் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அட்டூேணா இல்
$பழ.237.4
நாவின் இரந்தா/ குைற அறிந்தும் தாம் உைடய $பழ.238.1
மாவிைன மாணப் ெபாதிகிற்பா/ தவிைன $பழ.238.2
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டுக் கண் $பழ.238.3
துஞ்சில் என் துஞ்சாக்கால் என் $பழ.238.4
உற்றால் இைறவற்கு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ெகாடுக்கிற்பான் $பழ.239.1
மற்றவற்கு ஒன்னாேராடு ஒன்றுேமா ெதற்ற $பழ.239.2
முரண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாறு ஆய
உண்ணுேமா உண்ணா $பழ.239.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஏறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைறயில் ந/
$பழ.239.4
மறாஅதவனும் பல/_பதி.ெப.(பல/_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரந்தால்
$பழ.240.1
ெபறாஅஅன் ேபதுறுதல்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாறாஅன் $பழ.240.2

கரந்து உள்ளதூஉம்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
அதனால் $பழ.240.3
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்குப் பன்ைமேயா
தது_ெப.(தது_ெப.) $பழ.240.4
ெமாய் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமரகத்து
மாற்றா/_ெப.(மாற்றா/_ெப.) வாய்ப் $பழ.241.1
ெபாய் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறேபாய்த்
திrபவ/க்கு என்ெகாலாம் $பழ.241.2
ைம உண்டு அம/த்த_ெப.எச்.(அம/_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
மாணிழாய் சான்றவ/ $பழ.241.3
ைக உண்டும் கூறுவ/ ெமய் $பழ.241.4
ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) அழியாத பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா/_ெப.(தா/_ெப.) மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.) $பழ.242.1
அருத்தம் அடி நிழலாைர வருத்தாது $பழ.242.2
ெகாண்டாரும் ேபாலாேத ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.242.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) உண்டுவிடல் $பழ.242.4
கற்று அறிந்தா/ கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடக்கம் அறியாதா/ $பழ.243.1
ெபாச்சாந்து தம்ைமப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரப்ப/ ெதற்ற $பழ.243.2
அைற கல் அருவி அணி மைல நாட $பழ.243.3
நிைற குடம் ந/ தளும்பல் இல் $பழ.243.4

ெதrவு உைடயாேராடு ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண/ந்து_வி.எச்.(உண/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா/ $பழ.244.1
பrயாrைடப் புகா/ பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) அறிவா/ மன்ற $பழ.244.2
விrயா இமிழ் திைர வங்கு_ஏவ.(வ

ங்கு_வி.)

ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.244.3
அrவாைரக் காட்டா/ நr $பழ.244.4
தம் ெதவுழில் ஆற்றும் தைகைமயா/ ெசய்வன $பழ.245.1
ெவந் ெதவுழில/ ஆய ெவகுளிகட்குக் கூடுேமா $பழ.245.2
ைமந்து இைறெகாண்ட மைல மா/ப ஆகுேமா $பழ.245.3
நந்து உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கணக்கு $பழ.245.4
நிைனத்தது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) என்று அந் ந/ைமையப்
பா/த்து_வி.எச்.(பா/_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.246.1
மனத்தது அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈவா/ மாண்டா/
புனத்த $பழ.246.2
குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.)
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குளி/ வைர நாட
$பழ.246.3
கடிைஞயுள் கல் இடுவா/ இல் $பழ.246.4
தம் தைம இல்லவ/ நட்டவ/ தைமையயும் $பழ.247.1
எம் தைம என்ேற உண/ப தாம் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $பழ.247.2
ெபாரு திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம் ெபாங்கு
ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.247.3
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) ெபாைற இருவ/_ெப.(இருவ/_ெப.)
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $பழ.247.4

அம் ேகால் அவி/ெதவுடி ஆழியான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $பழ.248.1
ெசங்ேகாலன் அல்லாக்கால் ேச/ந்தாரும் எள்ளுவ/ $பழ.248.2
ெவங்ேகான்ைம ேவந்த/கண் ேவண்டும் சிறிது எனினும் $பழ.248.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகால் எடுப்புமாம் ெமாய் $பழ.248.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவ கண்டக்கால் நாச் சுருட்டி
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உணராப் $பழ.249.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அைவயுள் தம்ைமப்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) புல்லா/_ெப.(புல்லா/_ெப.)
$பழ.249.2
புைடத் தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி $பழ.249.3
இைடக் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) எய்துவிடல் $பழ.249.4
தாக்குற்ற ேபாழ்தில் தமேரேபால் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைரத்து $பழ.250.1
ேபாக்குற்ற ேபாழ்தில் புறன் அழ இ ேமன்ைமக்கண் $பழ.250.2
ேநாக்கு அற்றவைரப் பழித்தல்_ெதா.ெப.(பழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்
என்னானும் $பழ.250.3
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அற்றதற்கு இல் பழி $பழ.250.4
கண்டு அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
ேபால்வ/ ெகழ இயின்ைம ெசய்வாைரப் $பழ.251.1
பண்டு அறிவா/ ேபாலாது தாமும் அவேரயாய் $பழ.251.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ஒrஇ மாற்றிவிடுதல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.251.3
விண்டற்கு விண்டல் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $பழ.251.4

ஆற்றா/ இவ/_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) என்று
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமைரயும் $பழ.252.1
ேதாற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க ேபாற்றான் $பழ.252.2
கைட அைடத்து ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புைடத்தக்கால் நாயும் $பழ.252.3
உைடயாைனக் ெகௗவிவிடும் $பழ.252.4
நிைலஇய பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இலா/_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ/_பட/.பன்.)
ேந/ அல்ல/ என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $பழ.253.1
உைளய உைரயாது உறுதிேய
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $பழ.253.2
வைள ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து $பழ.253.3
ெதவுைள எண்ணா/ அப்பம் தின்பா/ $பழ.253.4
வன் சா/பு உைடய/ எனினும் வலி
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.254.1
தம் சா/பு இலாதாைரத் ேதசு ஊன்றல் ஆகுேமா $பழ.254.2
மஞ்சு சூழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல நாட யா/க்கானும் $பழ.254.3
அஞ்சுவா/க்கு இல்ைல அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) $பழ.254.4
ெசால்லாைம ேநாக்கிக் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட/.ஒரு.) பண்பின் தம் $பழ.255.1
இல்லாேள வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஓம்பி ெசல்வத்து $பழ.255.2
இட/ இன்றி ஏமா/ந்திருந்தாேர என்றும் $பழ.255.3
கடலுள் துலாம் பண்ணினா/ $பழ.255.4
மாணாப் பைகவைர மாறு ஒறுக்கல்லாதா/ $பழ.256.1

ேபணாது உைரக்கும் உைர ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவந்ததுேபால் $பழ.256.2
ஊண் ஆ/ந்து_வி.எச்.(ஆ/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவுவது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல் எனினும் கள்ளிைனக் $பழ.256.3
காணாக் களிக்கும் களி $பழ.256.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அறிந்தபின் அல்லால் யா/ யா/க்கும் தம் மைறைய
$பழ.257.1
முன் பிற/க்கு ஓடி ெமாழியற்க தின்குறுவான் $பழ.257.2
ெகால்வாங்குக் ெகான்றபின் அல்லது உயக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.257.3
புல்வாய் வழிப்படுவா/ இல் $பழ.257.4
விதிப் பட்ட நூல் உண/ந்து_வி.எச்.(உண/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவற்றுைம இல்லா/ $பழ.258.1
கதிப்பவ/ நூலிைனக் ைகயிகந்தா/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.258.2
பதிப்பட வாழ்வா/ பழி ஆய ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$பழ.258.3
மதிப்புறத்துப் பட்ட மறு $பழ.258.4
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தா/ இைமக்கும்
அளவின்கண் $பழ.259.1
ஓப்பப் படினும் உணங்கைலப் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.259.2
ேபாற்றிப் புறந்தந்தக்கண்ணும் ெபாருளிைனக் $பழ.259.3
காப்பாrன் பா/ப்பா/ மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$பழ.259.4

ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயால் உடன்
ெபாரும் சூதின்கண் $பழ.260.1
பக்கத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும் $பழ.260.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சிறப்பின/
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தாய/க்கு $பழ.260.3
மக்களுள் பக்கேமா ேவறு $பழ.260.4
ஆய்வு இன்றிச் ெசய்யாதா/ பின்ைன வழி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.261.2
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) காண் ெபாழுதின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்வா/க்
காணாைம $பழ.261.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) கல்
காணாவாறு $பழ.261.4
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெதவுழில/ ஆய கைடயாயா/ தம்ேமல் $பழ.262.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி ஏறுவ ேபணா/ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $பழ.262.2
புன் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) த/க்கும்
துைறவ_ெப.(துைறவன்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று அஞ்சாேத $பழ.262.3
தின்பது அழுவதன்கண் $பழ.262.4
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) தூய்ைம இல்லாைர ஆற்றப் ெபருக்கி $பழ.263.1
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால்-இகந்து $பழ.263.2
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதrயானாய் நள்
கயத்துள் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $பழ.263.3
நைனந்து வா என்று விடல் $பழ.263.4
கல்வி அகலமும் கட்டுைர வாய்பாடும் $பழ.264.1
ெகால் சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அைவ காட்டும் மல்கி $பழ.264.2

தைலப்ெபய்து இழிதரூஉம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நத்தம் $பழ.264.3
மைலப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காட்டும் துைண
$பழ.264.4
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அஞ்சத்தக்கைவ வந்தக்கால் தங்கண் $பழ.265.1
துனி அஞ்சா/ ெசய்வது உண/வா/ பனி அஞ்சி $பழ.265.2
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பிடி தழூஉம் ேவய் சூழ் மைல நாட $பழ.265.3
ஊழ் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வழா

நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $பழ.265.4
விைனப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி ேவற்றுைம
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.266.1
நிைனத்துப் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) பனிப்ப ெசய்யாைம ேவண்டும் $பழ.266.2
புனப் ெபான் அவி/ சுணங்கின் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்ப/
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $பழ.266.3
தனக்கு இன்னா இன்னா பிற/க்கு $பழ.266.4
எங்கண் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைல எம/ இல்ைல என்று
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) $பழ.267.1
தங்கண் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) தாம் ெசய்யற்க எங்கானும் $பழ.267.2
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபrயவாம் ஆற்றவும் $பழ.267.3
முன் ைக ெநடியா/க்குத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $பழ.267.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவின/ அல்லாதா/
புல்லுைரக்குக் $பழ.268.1
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி/ ெசால்லுபேவா கற்று
அறிந்தா/ தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $பழ.268.2
முசுக் குத்தி நக்கும் மைல நாட தம்ைமப் $பழ.268.3

பசுக் குத்தின் குத்துவா/ இல் $பழ.268.4
அருள் உைடயாரும் மற்று அல்லாதவரும் $பழ.269.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைடயாைரப் புகழாதா/ இல்ைல $பழ.269.2
ெபாரு பைடக் கண்ணாய் அதுவால் திரு உைடயா/ $பழ.269.3
பண்டம் இருவ/_ெப.(இருவ/_ெப.) ெகாளல் $பழ.269.4
நற்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லாைர நாட்டவும் ஆகாேத $பழ.270.1
ெசால் குறிெகாண்டு துடி பண்ணுறுத்ததுேபால் $பழ.270.2
ெவற்பு அைறேமல் தாழும் விலங்கு அருவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட
$பழ.270.3
கற்பறிவு ேபாகா கைட $பழ.270.4
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லா
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $பழ.271.1
பிறிதினால் மாண்டது எவனாம் ெபாறியின் $பழ.271.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான்னும் சாந்தமும் மாைலயும் மற்று இன்ன $பழ.271.3
அணி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆைடயின் பின் $பழ.271.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிேய இன்னா
ெசய்தாைரயும் $பழ.272.1
ஒல்ைல ெவகுளா/ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டும் என்பவ/ $பழ.272.2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வளாஅய் தம்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழற்கீ ழ்க் ெகாள்பேவ $பழ.272.3
ெகால்ைலயில் கூழ்-மரேம ேபான்று $பழ.272.4
எண்ணக் குைறபடாச் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) இற்பிறப்பும்
$பழ.273.1
மன்னருைடய உைடைமயும் மன்னரால் $பழ.273.2

இன்ன/ எனல் ேவண்டா இம்ைமக்கும் உம்ைமக்கும் $பழ.273.3
தம்ைம உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $பழ.273.4
ெசல்வத் துைணைமயும் தம் வாழ்நாள் துைணைமயும் தாம் $பழ.274.1
ெதள்ளி உணரா/_வி.மு.(உண/_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
சிறிதினால் ெசம்மாந்து $பழ.274.2
பள்ளிப்பால் வாழா/ பதி மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்வாேர $பழ.274.3
முள்ளித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண்ணுமவ/ $பழ.274.4
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறிபவ/ நாழி
ெகாடுப்பவ/க்கு $பழ.275.1
என்றும் உறுதிேய சூழ்க எறி திைர $பழ.275.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம் ேச/ப்ப
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ேபால ந/ ேபாயும் $பழ.275.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரண்டாம் வாணிகம் இல் $பழ.275.4
ெசால் எதி/ந்து தம்ைம வழிபட்டு ஒழுகலராய் $பழ.276.1
கல் எறிந்தாற் ேபாலக் கலாம் தைலக்ெகாள்வாைர $பழ.276.2
இல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற முனிவித்தல்
உள் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.276.3
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு $பழ.276.4
புன் ெசால்லும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெசால்லும் ெபாய் இன்று உண/கிற்பா/
$பழ.277.1
வன் ெசால் வழியராய் வாழ்தலும் உண்டாேமா $பழ.277.2
புன் ெசால் இட/ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவைன $பழ.277.3
இன் ெசால் இட/ப்படுப்பது இல் $பழ.277.4

நாடு அறியப்பட்ட ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வ/ நல்கூ/ந்து $பழ.278.1
வாடிய காலத்தும் வட்குபேவா வாடி $பழ.278.2
வலித்து திரங்கி கிடந்ேதவிடினும் $பழ.278.3
புலித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ேமாத்தல் இல் $பழ.278.4
விட்டுக் கருமம் ெசயைவத்த பின்னரும் $பழ.279.1
முட்டாது அவைர வியங்ெகாளேவண்டுமால் $பழ.279.2
ெதவுட்டக்கால் மாழ்கும் தளி/ேமேல நிற்பினும் $பழ.279.3
ெகாட்டாமல் ெசல்லாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளி $பழ.279.4
குைரத்துக் ெகாளப்பட்டா/ ேகாள் இழுக்குப்பட்டு $பழ.280.1
புைரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகினும் ேபாவ/
அரக்கு இல்லுள் $பழ.280.2
ெபாய் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐவரும் ேபாயினா/
இல்ைலேய $பழ.280.3
உய்வதற்கு உய்யா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $பழ.280.4
ெபாருந்தாதவைரப் ெபாருது அட்டக் கண்ணும் $பழ.281.1
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமயா/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறப்ப ெவகுடல் $பழ.281.2
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருவி வழ்தரும்

ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அதுேவ $பழ.281.3
அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrகால் ந/ப் படுக்குமாறு
$பழ.281.4
உைடயதைனக் காப்பான் உைடயான் அதுேவ $பழ.282.1
உைடயாைனக் காப்பதூஉம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைடயின் $பழ.282.2

புதற்குப் புலியும் வலிேய புலிக்குப் $பழ.282.3
புதலும் வலியாய்விடும் $பழ.282.4
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றா/ உணர_குைற.எச்.(உண/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரத்தபின் $பழ.283.1
நற் ெசய்ைக ெசய்வா/ேபால் காட்டி நைச
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.283.2
வற்ெகன்ற ெசய்ைக அதுவால்-அவ் வாயுைறப் $பழ.283.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) யாத்துவிடல்
$பழ.283.4
காத்து ஆற்றுகிற்பாைரக் கண்டால் எதி/ உைரயா/ $பழ.284.1
பா/த்து_வி.எச்.(பா/_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றாதாைரப் பrயாது
மீ தூ/தல் $பழ.284.2
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதசு இல்லா/ பைட
ஆண்ைம-நாவிதன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $பழ.284.3
ேசப்பிைலக்குக் கூ/த்துவிடல் $பழ.284.4
காப்பான் மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காப்பான் ைகப்பட்டிருந்தும் $பழ.285.1
ேமய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள் ஆயினாள் தப் புைகேபால் $பழ.285.2
மஞ்சு ஆடு ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மைறப்பினும் ஆகாேத
$பழ.285.3
தம் சாதி மிக்குவிடும் $பழ.285.4
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைடந்தா/க்கும்
சுற்றத்தவ/க்கும் $பழ.286.1
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசி கைளயா/
வம்ப/க்கு உதவல் $பழ.286.2

இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பைண வில்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) புருவத்தாய் ஆற்றக்
$பழ.286.3
கரும் பைன_ெப.(பைன_ெப.) அன்னது
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.286.4
ஒளியாைர மீ தூ/ந்து ஒழுகுவது அல்லால் $பழ.287.1
களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மன்ன/க்ேகா ைககடத்தல் ஏதம் $பழ.287.2
துளி உண் பறைவேபால் ெசவ்வன் ஓ/ப்பாரும் $பழ.287.3
எளியாைர எள்ளாதா/ இல் $பழ.287.4
தம் நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேநாக்கா/ தம/ வந்தவாறு
அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.) $பழ.288.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேசராச் சிறியா/ேபால்
ஆகாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.288.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நைடயாேன நட-அத்தா
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $பழ.288.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இன்று அறிகிற்பா/ இல் $பழ.288.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மாண்டவ/ ெபற்றக்கால் $பழ.289.1
ெசல்வுழியும் ஏமாப்பச் ெசய்வதாம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) $பழ.289.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒசிந்து ஒல்கு
நுசுப்பினாய் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) $பழ.289.3
ெமன்றிருந்து பாகு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.289.4
அல்லைவ ெசய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் $பழ.290.1
ெசல்வது அறிகில/ ஆகிச்
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவ/ $பழ.290.2

கல்லாக் கயவ/ இயற்ைக நrயிற்கு ஊண் $பழ.290.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாண்டும் த யாண்டும் இல் $பழ.290.4
எய்ப்புழி ைவப்பாம் எனப் ேபாற்றப்பட்டவ/ $பழ.291.1
உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் ைபத்ெதவுடீஇ $பழ.291.2
அச்சு இைடயிட்டுத் திrயின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா
$பழ.291.3
மச்சு ஏற்றி ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) கைளவு $பழ.291.4
வழங்கா/ வலி இலா/_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ/_பட/.பன்.) வாய்ச் ெசால்லும்
ெபால்லா/ $பழ.292.1
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவ/க்கு உற்றால்
உதவலும் இல்லா/ $பழ.292.2
இழந்தது இல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதுேவ $பழ.292.3
பழஞ் ெசய் ேபா/பு ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடல்
$பழ.292.4
தம்மால் முடிவதைனத் தாம் ஆற்றிச் ெசய்கலா/ $பழ.293.1
பின்ைன ஒருவரால் ெசய்வித்தும் என்று
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.293.2
ெசல் ந/ அருவி மைல நாட பாய்பேவா $பழ.293.3
ெவந்நரும் ஆடாதா/ த $பழ.293.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உணராது உடன்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாருள் $பழ.294.1
இருவrைட நட்பான் புக்கால் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $பழ.294.2
ெவறுப்பினால் ேப/த்துச் ெசறுப்பின் தைலயுள் $பழ.294.3
குறுக் கண்ணி ஆகிவிடும் $பழ.294.4

சிறப்புைட மன்னைரச் ெசவ்வியான்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.295.1
திறத்தின் உைரப்பா/க்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகாதது இல்ைல $பழ.295.2
விறற் புகழ் மன்ன/க்கு உயி/ அன்னேரனும் $பழ.295.3
புறத்து அைமச்சின் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அகத்துக் கூன் $பழ.295.4
நூக்கி அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) ெவலினும் தாம் ெவலினும்
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத்துத் $பழ.296.1
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி/ப்படுவ/ தக்கவ/
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்றி $பழ.296.2
காப்பின் அகத்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காய்வா/
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.296.3
யாப்பினுள் அட்டிய ந/ $பழ.296.4
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைலயால் $பழ.297.1
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.297.2
அன்ைறப் பகேலயும் வாழ்கலா/
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட/.ஒரு.) $பழ.297.3
ெசன்றது ேபராதவ/ $பழ.297.4
மானமும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.) மதி
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.298.1
ஞானம் அறிவா/ இைடப்புக்கு தாம்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.298.2
ஞானம் வினாஅய் உைரக்கின் நைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.298.3

யாைனப் பல் காண்பான் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $பழ.298.4
உைளய உைரத்துவிடினும் உறுதி $பழ.299.1
கிைளகள் வாய்க் ேகட்பது நன்ேற விைள வயலுள் $பழ.299.2
பூ மிதித்துப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) கலாம் ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர $பழ.299.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) மிதித்த ஆகா முடம் $பழ.299.4
குலத்துச் சிறியா/ கலாம் தணிப்பான் புக்கு $பழ.300.1
விலக்குவா/ ேமலும் எழுதல்-நிலத்து $பழ.300.2
நிைல அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டிப்
புைடத்தக்கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாத் $பழ.300.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கீ ழாக் காதிவிடல் $பழ.300.4
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறிகல்லாத் தம்
உறுப்பு கண்ணாடி $பழ.301.1
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறிப அதுேவேபால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.301.2
முகன் அறிவா/ முன்னம் அறிப அதுேவ $பழ.301.3
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $பழ.301.4
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுத்துச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனயால் $பழ.302.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருதுவாேர விr பூ
$பழ.302.2
விராஅம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.)
அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) இட்டு $பழ.302.3
வராஅஅல் வாங்குபவ/ $பழ.302.4

இன்றி அைமயா இரு முது மக்களும் $பழ.303.1
ெபான்றினைம கண்டும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபாருளாக் ெகாள்பேவா
$பழ.303.2
ஒன்றும் வைகயான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
ஊ/ந்து_வி.எச்.(ஊ/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருளின் $பழ.303.3
குன்று வழி அடுப்பது இல் $பழ.303.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருைளக் ைகவிட்டு இருப்பா/ $பழ.304.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தம்மிேன என்றால் ெதவுடங்கிப் $பழ.304.2
பைக ேமற்ெகாண்டா/ ேபால ெகாண்டா/ ெவகுடல் $பழ.304.3
நைக ேமலும் ைகப்பாய்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $பழ.304.4
உறாஅ வைகயது ெசய்தாைர ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.305.1
ெபாறாஅஅன் ேபால ெபாறுத்தால் ெபாறாஅைம $பழ.305.2
ேமன்ேமலும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.305.3
கூன்ேமல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரு $பழ.305.4
ஒன்னா/ அட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $பழ.306.1
தன்ைன எைனத்தும் வியவற்க துன்னினா/ $பழ.306.2
நன்ைம இலராய்விடினும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
பல/_பதி.ெப.(பல/_ெப.) ஆம் $பழ.306.3
பன்ைமயின் பாடு உைடயது இல் $பழ.306.4

தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றி $பழ.307.1
நிகராகச் ெசன்றாரும் அல்ல/ இவ/_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) திைர
$பழ.307.2
நத்த ந/த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப ெசய்தது உவவாதா/க்கு $பழ.307.3
ஈத்தைத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இழவு $பழ.307.4
ஆணியாக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமம்
பதிற்றியாண்டும் $பழ.308.1
பாணித்ேத ெசய்ப வியங்ெகாள்ளின் காணி $பழ.308.2
பயவாைமச் ெசய்வா/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ/_பட/.பன்.) ஆ/ தம்
சாகாேடயும் $பழ.308.3
உயவாைமச் ேசறேலா இல் $பழ.308.4
இடு குைடத் ேத/ மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அைமயும் என்று $பழ.309.1
கடிது அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) காதலிப்ப தாம்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.309.2
முடிதல் எைனத்தும் உணரா முயறல் $பழ.309.3
கடிய கைனத்துவிடல் $பழ.309.4
ெதrயாதா/ ெசால்லும் திறன் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ததாப் $பழ.310.1
பrயா/ பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபrயா/ ெசால் $பழ.310.2
ெகாள்ளாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_பட/.ஒரு.) தாம்
தம்ைமக் காவாதவ/ பிறைரக் $பழ.310.3
கள்ளராச் ெசய்குறுவா/ $பழ.310.4

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆைணக்கீ ழ் மற்ைறயா/ மீ க்கூற்றம்
$பழ.311.1
என்ன வைகயால் ெசயப் ெபறுப புன்ைனப் $பழ.311.2
பரப்பில் ந/ தாஅம் படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப
$பழ.311.3
மரத்தின் கீ ழ் ஆகா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $பழ.311.4
முன் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நல்விைன முட்டு இன்றிச் ெசய்யாதா/
$பழ.312.1
பின் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேமா ைவப்ேபாடு $பழ.312.2
இகலிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணியக்கால் என் ஆம்
$பழ.312.3
முதல் இலா/க்கு ஊதியம் இல் $பழ.312.4
ெதற்றப் பைகவ/_ெப.(பைக_ெப.+அ/_பட/.பன்.) இட/ப்பாடு கண்டக்கால்
$பழ.313.1
மற்றும் கண்ேணாடுவ/ ேமன்மக்கள் ெதற்ற $பழ.313.2
நைவக்கப்படும் தன்ைமத்துஆயினும் சான்ேறா/ $பழ.313.3
அைவப்படின் சாவாது பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) $பழ.313.4
அைடயப் பயின்றவ/ ெசால் ஆற்றுவராக்
ேகட்டால்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $பழ.314.1
உைடயது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லாைம ஒட்டின் பைட
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $பழ.314.2
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அம/த்த_ெப.எச்.(அம/_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் ஆயிழாய் அஃதால்
$பழ.314.3

இைடயன் எறிந்த மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $பழ.314.4
ஊக்கி உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) ஈட்டிய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருைள $பழ.315.1
ேநாக்குமின் என்று இகழ்ந்து ெநாவ்வியா/ைக
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.315.2
ேபாக்கு இல் ந/ தூஉம் ெபாரு கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப $பழ.315.3
காக்ைகையக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இட்ட ேசாறு $பழ.315.4
ெதவுடுத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலவன் ெசாற் குைற
தர_குைற.எச்.(த/_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.316.1
அடுத்தர என்றாற்கு வாழியேரா என்றான் $பழ.316.2
ெதவுடுத்து இன்ன/ என்னேலா ேவண்டா ெகாடுப்பவ/ $பழ.316.3
தாம் அறிவ/ தம் சீ / அளவு $பழ.316.4
வைர புைர ேவழத்த வன் பைக என்று அஞ்சி $பழ.317.1
உைரயுைட மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அைவயுள் $பழ.317.2
நிைர உைரத்துப் ேபாகாது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றத் துணிக $பழ.317.3
திைர அவித்து ஆடா/ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $பழ.317.4
ஏற்றா/கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைச நிற்ப தாம் உைடய $பழ.318.1
மாற்றா/_ெப.(மாற்றா/_ெப.) ெகாடுத்திருப்ப வள்ளன்ைம மாற்றாைர $பழ.318.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பற்றிக் ெகாள்கிற்கும் ஆற்றலா/க்கு என் அrதாம்
$பழ.318.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபற்றான் அஞ்சான் இழவு $பழ.318.4
முடிந்ததற்கு இல்ைல முயற்சி முடியாது $பழ.319.1
ஒடிந்ததற்கு இல்ைல ெபருக்கம் வடிந்து அற $பழ.319.2
வல்லதற்கு இல்ைல வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உலகினுள் $பழ.319.3

இல்லதற்கு இல்ைல ெபய/ $பழ.319.4
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
கழி ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வத்ைதக் $பழ.320.1
ேகாப் பrயான் ெகாள்ளின் ெகாடுத்து இராது என்
ெசய்வ/_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ/_பட/.பன்.) $பழ.320.2
நத்த ெபrயா/க்ேக ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ஈத்தைவ $பழ.320.3
ேமவின் பrகாரம் இல் $பழ.320.4
தன்-தூக்கி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணயும் தூக்கி பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
தூக்கி $பழ.321.1
மற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ெகாள்வ மதி வல்லா/ அற்று அன்றி
$பழ.321.2
யாதானும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாதானும்
ெசய்தக்கால் $பழ.321.3
யாதானும் ஆகிவிடும் $பழ.321.4
எம் கண் அைனய/ எனக் கருதின் ஏதமால் $பழ.322.1
தங்கண்ேணயானும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல கண்டக்கால் $பழ.322.2
வன்கண்ணன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒறுக்க
ஒறுக்கல்லா $பழ.322.3
ெமன்கண்ணன் ஆளான் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) $பழ.322.4
ெசறிவுைடத் தா/_ெப.(தா/_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெசவ்வி
மாறாமல் $பழ.323.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடயா/ அவ்வியமும் ெசய்ப வறிது உைரத்து
$பழ.323.2

பிள்ைளகைள மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாய/ேபால் அம்புலிேமல் $பழ.323.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) காட்டாள/க்கு அrது $பழ.323.4
ெகாைடயும் ஒழுக்கமும் ேகாள் உள் உண/வும் $பழ.324.1
உைடய/ எனப்பட்டு ஒழுகி பைகவ/_ெப.(பைக_ெப.+அ/_பட/.பன்.) $பழ.324.2
உைடய ேமற்ெசல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதா/ $பழ.324.3
பைடயின் பைடத் தைகைம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.324.4
முன்ைன உைடயது காவாது இகழ்ந்து
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.325.1
பின்ைன அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) ஆராய்ந்து ெகாள்குறுதல் இன்
இயற்ைகப் $பழ.325.2
ைபத்து அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குலாய்
அஃதால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவண்ெணய்ேமல் $பழ.325.3
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ெகாள்ளுமாறு $பழ.325.4
அல்லைவயுள் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அலவைலத்து வாழ்பவ/ $பழ.326.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவயுள் புக்கு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நா_ெப.(நா_ெப.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கல்வி $பழ.326.2
அளவு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிக்கா/
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எள்ளிக் கூறல் $பழ.326.3
மிளகு உளு உண்பான் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $பழ.326.4
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம்
$பழ.327.1

அவற்று அவற்று ஆம் துைணய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பயத்தான் $பழ.327.2
விைன முதிrன் ெசய்தான்ேமல் ஏறும் பைன_ெப.(பைன_ெப.) முதிrன்
$பழ.327.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தாள்ேமல் வழ்ந்துவிடும்

$பழ.327.4
நிலத்தின் மிைக ஆம் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.328.1
நலத்தகு ேவந்தருள் நல்லாைரச் சா/ந்து $பழ.328.2
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) நிைலெகாள்ளாக் காலேர
காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $பழ.328.3
உலக்ைகேமல் காக்ைக_ெப.(காக்ைக_ெப.) என்பா/ $பழ.328.4
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைடந்தாைர அல்லைவ
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.329.1
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேகால்
ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குடிகள்ேமல் $பழ.329.2
கூட்டு இறப்பக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைலயளிப்பின் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.329.3
சூட்டு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இடல் $பழ.329.4
தன்னின் வலியாைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடயன் அல்லாக்கால்
$பழ.330.1
என்ன குைறயன் இைளயரால் மன்னும் $பழ.330.2
புலியின் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திறல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பூைச $பழ.330.3

எலி இல்வழிப் ெபறா பால் $பழ.330.4
ெகாடித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத/ மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வா/
$பழ.331.1
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமற்ெகாண்டவ/ ஏய
விைனைய $பழ.331.2
மடித்து ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என் உண்டாம்
மாணிழாய் கள்ைளக் $பழ.331.3
குடித்துக் குைழவாேரா இல் $பழ.331.4
ெசால்ெதவுறும் ேசா/வு படுதலால் ேசா/வு இன்றிக் $பழ.332.1
கற்ெறாறும் கல்லாேதன் என்று வழி
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.332.2
உற்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சிந்தித்து
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறியுேமல் $பழ.332.3
கற்ெறாறும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கல்லாதவாறு $பழ.332.4
பாற்பட்டு வாழ்வ/ எனினும் குடிகள்ேமல் $பழ.333.1
ேமற்பட்ட கூட்டு மிைக நிற்றல் ேவண்டாேவ $பழ.333.2
ேகால் தைலேய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெகாண்டீக காணுங்கால் $பழ.333.3
பால் தைலப் பால் ஊறல் இல் $பழ.333.4
விளக்கு விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெகாடுத்துக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
விளக்குத் $பழ.334.1
துளக்கம் இன்று என்று அைனத்தும் தூக்கி விளக்கு $பழ.334.2
மருள் படுவது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மைல நாட என்ைன
$பழ.334.3

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுத்துக்
ெகாள்ளா/_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $பழ.334.4
பூ உட்கும் கண்ணாய் ெபாறுப்ப/ எனக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.335.1
யாவ/க்ேக ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இன்னா
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டா $பழ.335.2
ேதவ/க்கும் ைககூடாத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அன்பினா/க்ேகயும் $பழ.335.3
ேநாவச் ெசயின் ேநான்ைம இல் $பழ.335.4
அைமயா இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ/ அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைவத்தால் $பழ.336.1
இைமயாது காப்பினும் ஆகா இைமயாரும் $பழ.336.2
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலத்து ஓம்பி அமிழ்து ேகாட்பட்டைமயின்
$பழ.336.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) காப்பின் தச் சிைறேய நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.336.4
நல்லா/ நலத்ைத_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) உணrன் அவrனும்
$பழ.337.1
நல்லா/ உண/ப பிற/_ெப.(பிற/_ெப.)
உணரா/_வி.மு.(உண/_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $பழ.337.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆடும் மா மைல
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மற்று என்றும் $பழ.337.3
அயிலாேல ேபாழ்ப அயில் $பழ.337.4
இரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உண் கண் இைளயவைள
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.338.1

தருக என்றால் தன்ைனயரும் ேநரா/_ெப.(ேநரா/_ெப.) ெசரு அைறந்து
$பழ.338.2
பாழித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வட்டித்தா/ காண்பாம் இனிது அல்லால்
$பழ.338.3
வாைழக்காய் உப்பு உைறத்தல் இல் $பழ.338.4
விழுத் ெதவுைடய/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெதவுல்
வந்தா/_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ/_பட/.பன்.) $பழ.339.1
ஒழுக்கு உைடய/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒழுகல்
பழத் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) $பழ.339.2
ெசய்த்தைல வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊர அஃேத நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) $பழ.339.3
ெநய்த்தைலப் பால் உக்குவிடல் $பழ.339.4
ஓரும் ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) ஒருவ/தம் உள்ளத்ைதத் $பழ.340.1
ேதரும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அrதால் ேதெமாழ இ ஆரும் $பழ.340.2
குலக் குல வண்ணத்த/ ஆகுப ஆங்ேக $பழ.340.3
புலப் புல வண்ணத்த புள்_ெப.(புள்_ெப.) $பழ.340.4
தாேமயும் தம்ைமப் புறந்தர ஆற்றாதா/ $பழ.341.1
வாமான் ேத/ மன்னைரக் காய்வது எவன்ெகாேலா $பழ.341.2
ஆமா உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி வைர
ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் $பழ.341.3
ஏமாரா/ ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ஏறினா/ $பழ.341.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் சுற்றமும் ெசய்
ெபாருளும் நக்கி_வி.எச்.(நக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.342.1
துறந்தா/ ெதவுட/ப்பாடு ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) கறங்கு அருவி $பழ.342.2

ஏனல்வாய் வழும்_ெப.எச்.(வ

ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

மைல நாட
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.342.3
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபாய் வால் ேபாகாவாறு $பழ.342.4
முழவு ஒலி முந்ந/ முழுதுடன் ஆண்டநூ/ $பழ.343.1
விழவு ஊrல் கூத்ேதேபால் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ

ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அவிதல் கண்டும் $பழ.343.2
இழவு என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈயாதான்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $பழ.343.3
அழெகாடு_ெப.(அழகு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கண்ணின் இழவு $பழ.343.4
இரப்பவ/க்கு ஈயக் குைறபடும் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.344.1
கரப்பவ/ கண்டறியா/ெகால்ேலா பரப்பில் $பழ.344.2
துைறத் ேதாணி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம்
தூங்கு ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.344.3
இைறத்ேதாறும் ஊறும் கிணறு_ெப.(கிணறு_ெப.) $பழ.344.4
பல்லா/ அைவ நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவ/ $பழ.345.1
ெசால்லா/ ஒருவைரயும் உள்
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல் ஆ $பழ.345.2
நிைரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காத்த ெநடிேயாேன
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $பழ.345.3
உைரத்தால் உைர ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்டு
$பழ.345.4
இம்ைமத் தவமும் அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) என
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $பழ.346.1
தம்ைம உைடயா/ அவற்ைறச் சலம் ஒழுகல் $பழ.346.2

இம்ைமப் பழி ஏயும் அன்றி மறுைமயும் $பழ.346.3
தம்ைமத் தாம் ஆ/க்கும் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) $பழ.346.4
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருவ/_ெப.(இருவ/_ெப.) ெதவுடங்கிய மாற்றத்தில் $பழ.347.1
பின்ைன உைரக்கப்படற்பாலான் முன்னி $பழ.347.2
ெமாழிந்தால் ெமாழி
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+ஆன்_பட/.ஒரு.) கூறல்
முழந்தாள் $பழ.347.3
கிழிந்தாைன மூக்குப் ெபாதிவு $பழ.347.4
ேப/ உைலயுள் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அrசிைய
ெவந்தைம $பழ.348.1
ஓ/ அவிழினாேல உண/ந்தாங்கு யா/கண்ணும் $பழ.348.2
கண்டதனால் காண்டேல ேவண்டுமாம் யாதற்கும் $பழ.348.3
கண்டது காரணம் ஆமாறு $பழ.348.4
தைலைம கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகயாைர ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.349.1
நிைலைமயான் ேந/ ெசய்திருத்தல் மைலமிைசக் $பழ.349.2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அனுக்கும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளாய்
அஃதுஅன்ேறா ஓ/ அைறயுள் $பழ.349.3
பாம்ெபாடு_ெப.(பாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) உடன் உைறயுமாறு $பழ.349.4
கல்லாதும் ேகளாதும் கற்றா/ அைவ நடுவண் $பழ.350.1
ெசால்லாடுவாைரயும் அஞ்சற்பாற்று-எல் அருவி $பழ.350.2
பாய் வைர நாட பrசு அழிந்தாெராடு $பழ.350.3
ேதவரும் மாற்றல் இல/ $பழ.350.4

கூ/ அறிவினா/ வாய்க் குணமுைடச் ெசால்
ெகாள்ளாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_பட/.ஒரு.) $பழ.351.1
கா/ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) கந்தா கடியன ெசய்வாைரப் $பழ.351.2
ேப/ அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட/.பன்.) ேபைதகள் யா/ உளேரா
$பழ.351.3
ஊ/ அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மூrேயா இல்
$பழ.351.4
ஒருவ/_ெப.(ஒருவ/_ெப.) உைரப்ப உைரத்தால்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.352.1
இருவ/_ெப.(இருவ/_ெப.) ஆவாரும் எதி/ ெமாழியற் பாலா $பழ.352.2
ெபரு வைர நாட சிறிேதனும் இன்னாது $பழ.352.3
இருவ/_ெப.(இருவ/_ெப.) உடன் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) $பழ.352.4
துயிலும் ெபாழுேத ெதவுடு ஊண் ேமற்ெகாண்டு $பழ.353.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விr ேபாழ்தின் ெவளிப்பட்டா/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.353.2
அயில் ேபாலும் கண்ணாய் அைடந்தா/ேபால் காட்டி $பழ.353.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபாலும் கள்வ/
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.353.4
நலிந்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நாளும் அடுபாக்குப் புக்கால் $பழ.354.1
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட/.ஆண்.ஒரு.) வழாைம

கண்டு
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.354.2

பூப் பிைழத்து வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) புைட ஆடும் கண்ணினாய் $பழ.354.3
ஏப் பிைழத்துக் காக் ெகாள்ளுமாறு $பழ.354.4
ெபாருந்தாப் பழி என்னும் ெபால்லாப் பிணிக்கு $பழ.355.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் $பழ.355.2
தணியாது_எதி/.ம.வி.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டக்கால்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச/ப்ப $பழ.355.3
பிணி ஈடு அழித்துவிடும் $பழ.355.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) குடிப் பிறந்தாரும் தமக்குச் $பழ.356.1
சிறியா/ இனமா ஒழுகல்-ெவறி இைல $பழ.356.2
ேவெலாடு ேந/ ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணாய் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.356.3
பூெவாடு நா/_ெப.(நா/_ெப.) இையக்குமாறு $பழ.356.4
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டா நல்லைவ
ெசய்விக்கும் தய $பழ.357.1
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பின் விலக்கும்
இகல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $பழ.357.2
தன்ைன நலிந்து தனக்கு உறுதி கூறலால் $பழ.357.3
முன் இன்னா மூத்தா/ வாய்ச் ெசால் $பழ.357.4
தன்ைன மதித்து தம/ என்று ெகாண்டக்கால் $பழ.358.1
என்ன படினும் அவ/_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ/_பட/.பன்.) ெசய்வ ெசய்வேத
$பழ.358.2
இன் ஒலி ெவற்ப_ெப.(ெவற்ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இட/ என்ைன துன்னூசி
$பழ.358.3

ேபாம் வழிப்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைழ $பழ.358.4
மனத்தினும் வாயினும் ெமய்யினும் ெசய்ைக $பழ.359.1
அைனத்தினும் ஆன்று அவிந்தா/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனத்திருந்து $பழ.359.2
ஒன்றும் பrயலராய் ஓம்புவா/ இல் எனின் $பழ.359.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படுமாம் உயி/ $பழ.359.4
ேபதுறவு தரப் ெபருக்கத் தைலயளித்து $பழ.360.1
ஆசு அறுவ ெசய்யாராய் ஆற்றப் ெபருகினும் $பழ.360.2
மாசு அற மாண்ட மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடய/ ஆகாத $பழ.360.3
கூதைறகள் ஆகா/ குடி $பழ.360.4
முல்ைலக்குத் ேதரும் மயிலுக்குப் ேபா/ைவயும் $பழ.361.1
ெதவுல்ைல அளித்தாைரக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிதும் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $பழ.361.2
ெநறி மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாைழ நடு ந/ச் ேச/ப்ப
$பழ.361.3
அறி மடமும் சான்ேறா/க்கு அணி $பழ.361.4
எைனப் பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.362.1
விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெமய் உறுதல் அஞ்சி எைனத்தும் $பழ.362.2
கழிப்புழி ஆற்றாைம காண்டும் அதுேவ $பழ.362.3
குழிப் புழி ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி/.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழிக்கு
$பழ.362.4

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு மூன்றற்கு
உதவாப் பசித் ேதாற்றம் $பழ.363.1
பண்டு ஒழுகி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளைமத்து
அங்கு உண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) $பழ.363.2
கும்பியில் உந்திச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிதலால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $பழ.363.3
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் $பழ.363.4
வழிப்பட்டவைர வலியராச் ெசய்தா/ $பழ.364.1
அழிப்பினும் ஆக்கினும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழுத்தக்க $பழ.364.2
ைப அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பைணத் ேதாளாய் பாத்து
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என் $பழ.364.3
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) கவுள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந/ $பழ.364.4
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதவுழில்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய
கவ/ந்து_வி.எச்.(கவ/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டா/ $பழ.365.1
இன்னாத ெசய்யாைம ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைறவ/க்குப் $பழ.365.2
ெபான் யாத்துக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகுதல் குவைளையத் $பழ.365.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாரால் யாத்துவிடல் $பழ.365.4
பல் கிைளயுள் பாத்துறான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒருவைன $பழ.366.1
நல்குரவால் ேவறாக நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணரான்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $பழ.366.2

உைரயுள் வளவிய ெசால் ெசால்லாததுேபால் $பழ.366.3
நிைரயுள்ேள இன்னா வைரவு $பழ.366.4
கல்லாதான் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழி நுட்பம்
காட்டு அrதால் $பழ.367.1
நல்ேலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதித்தல் என் $பழ.367.2
ெசால்லால் வணக்கி ெவகுண்டு அடுகிற்பா/க்கும் $பழ.367.3
ெசால்லாக்கால் ெசால்லுவது இல் $பழ.367.4
தமக்கு உற்றேத ஆகத் தம் அைடந்தா/க்கு உற்றது $பழ.368.1
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால்
என் ஆம் $பழ.368.2
இைமத்து அருவி ெபான் வரன்றும் ஈ/ங் குன்ற நாட $பழ.368.3
உமிக் குற்றுக் ைக வருந்துமாறு $பழ.368.4
மாற்றத்ைத மாற்றம் உைடத்தலான் மாற்றவ/க்கு $பழ.369.1
ஆற்றும் வைகயான் அவ/க் கைளய ேவண்டுேம $பழ.369.2
ேவற்றுைம யா/க்கும் உண்டுஆதலான் ஆற்றுவான் $பழ.369.3
நூற்றுவைரக் ெகாண்டுவிடும் $பழ.369.4
இறப்பச் சிறியவ/ இன்னா ெசயினும் $பழ.370.1
பிறப்பினால் மாண்டா/ ெவகுளா/ திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளி
$பழ.370.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விறகின் அடினும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெவந்ந/ $பழ.370.3
இல்லம் சுடுகலாவாறு $பழ.370.4
ஊழாயினாைரக் கைளந்திட்டு உதவாத $பழ.371.1

கீ ழாயினாைரப் ெபருக்குதல் யாழ் ேபாலும் $பழ.371.2
தம்_ெப.அ.(தம்_ெப.அ.) ெசால் மழைலயாய் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ/ பலாக்
குைறத்து $பழ.371.3
காஞ்சிைர நட்டுவிடல் $பழ.371.4
மடங்கப் பசிப்பினும் மாண்புைடயாள/ $பழ.372.1
ெதவுடங்கிப் பிற/_ெப.(பிற/_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ேமவா/
குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) $பழ.372.2
மடெலாடு புள்_ெப.(புள்_ெப.) கலாம் மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச/ப்ப
$பழ.372.3
கடெலாடு காட்டு ஒட்டல் இல் $பழ.372.4
ெதற்ற அறிவுைடயா/க்கு அல்லால் திறன் இல்லா $பழ.373.1
முற்றைல நாடிக் கருமம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவயா/ $பழ.373.2
கற்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கசடு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயும் $பழ.373.3
அற்றதன்பால் ேதம்பல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.373.4
வல் ெநஞ்சினா/ பின் வழி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்குைவயால்
$பழ.374.1
என் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) இன்று அழிவாய் ஆயினாய் ெசல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $பழ.374.2
இல் சுட்டி நயும் இனிது உைரத்துச் சாவாேத $பழ.374.3
பல் கட்டு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபண்டி/_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ/_பட/.பன்.) மகா/ $பழ.374.4
ந/த் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல்லா/ நிரம்பாைமத் தம் நலியின் $பழ.375.1

கூ/த்து அவைரத் தாம் நலிதல் ேகாள் அன்றால் சான்றவ/க்கு $பழ.375.2
பா/த்து_வி.எச்.(பா/_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) பட்டு
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) கவ்வின் $பழ.375.3
ேப/த்து நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) கவ்வினா/ இல் $பழ.375.4
எல்லாத் திறத்தும் இறப்பப் ெபrயாைர $பழ.376.1
கல்லாத் துைணயா/ கயப்பித்தல்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $பழ.376.2
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ/ வைளயினாய்
அஃதால் எருக்கு $பழ.376.3
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பாய்ச்சிவிடல் $பழ.376.4
தைலக்ெகாண்ட தம் கருமம் தாம் மடிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.377.1
கைடப்பிடி இல்லா/பால் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கைடப்பிடி $பழ.377.2
மிக்கு ஓடி விட்டுத் திrயின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $பழ.377.3
உக்கு ஓடிக் காட்டிவிடும் $பழ.377.4
உருத்து எழு ஞாட்பினுள் ஒன்னா/ ெதவுைலய $பழ.378.1
ெசருக்கினால் ெசய்கலா/ ெசய்வாேர ேபால $பழ.378.2
தருக்கினால் தம் இைறவன் கூழ் உண்பவேர $பழ.378.3
கருத்தினால் கூைற ெகாள்வா/ $பழ.378.4
படரும்_ெப.எச்.(பட/_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பிற்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயா/ ெபாருைளத் $பழ.379.1

ெதவுடரும் தம் பற்றினால்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறப்பாேர $பழ.379.2
அடரும் ெபாழுதின்கண் இட்டு குட/
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $பழ.379.3
மீ ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேபாக்குபவ/ $பழ.379.4
பல் ஆண்டும் ஈண்டிப் பழுதாய்க்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.380.1
வல்லான் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழங்குங்கால்
வல்ேல $பழ.380.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெநடிது ெகாண்டது அறாஅது அறுேமா $பழ.380.3
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ெநடிது ெகாண்டது ந/ $பழ.380.4
இரவல/_ெப.(இ/வல்_ெப.+அ/_பட/.பன்.) தம் வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) என்பா/
மடவா/ $பழ.381.1
கரவலராய்க் ைக வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவல/ $பழ.381.2
சீ/ வைரய ஆகுமாம் ெசய்ைக
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனத்தும் $பழ.381.3
ந/ வைரயவாம் ந/ மல/ $பழ.381.4
அம/ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின்கண்
ஆற்றுவேரனும் $பழ.382.1
நிக/ ஒன்றின்ேமல் விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏதம் நிக/
இன்றி $பழ.382.2
வில்ெலாடு ேந/ ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புருவத்தாய்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட/.ஒரு.) அன்ேறா $பழ.382.3
கல்ெலாடு ைக எறியுமாறு $பழ.382.4

சீ/த் தகு மன்ன/_ெப.(மன்ன/_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனத்தும் ெகட்டாலும்
$பழ.383.1
ேந/த்து உைரத்து எள்ளா/ நிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சீ /த்த $பழ.383.2
கிைள இன்றிப் ேபாஒய்த் தனித்து ஆயக்கண்ணும் $பழ.383.3
இைளது என்று பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இகழ்வா/ இல் $பழ.383.4
இகலின் வலியாைர எள்ளி எளியா/ $பழ.384.1
இகலின் எதி/ நிற்றல் ஏதம் அகலப் ேபாய் $பழ.384.2
என் ெசய்ேத ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உய்ந்தக
சாவாதான் $பழ.384.3
முன்ைக வைளயும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதவுடும் $பழ.384.4
ஆறாச் சினத்தன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட/.ஒரு.) மற்று அவைன $பழ.385.1
மாறி ஒழுகல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) என்ப ஏறி $பழ.385.2
வளியால் திைர உலாம் வாங்கு ந/ச் ேச/ப்ப $பழ.385.3
ெதளியாைனத் ேதறல் அrது $பழ.385.4
த/ந்ேதம் எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதற்றாது
ஒழுகி தாம் $பழ.386.1
ஊ/ந்த_ெப.எச்.(ஊ/_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrவும் இல/
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேச/ந்தா/ $பழ.386.2
பழைம கந்து ஆக பrயா/ புதுைம $பழ.386.3
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) $பழ.386.4

மைறயாது இனிது உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) மாண்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) $பழ.387.1
அைறயான் அகப்படுத்துக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) முைறயால் $பழ.387.2
நடுவணாச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைர
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எறிதல் அல்லால் $பழ.387.3
ஒடி எறியத் தரா பைக $பழ.387.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) உைடயான் அதன் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
$பழ.388.1
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரயான் இடrனால்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $பழ.388.2
மrசாதியாய் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்று
அஞ்சுவாற்குப் $பழ.388.3
பrகாரம் யாெதவுன்றும் இல் $பழ.388.4
மடிைய வியங்ெகாள்ளின் மற்ைறக் கருமம் $பழ.389.1
முடியாதவாேற முயலும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $பழ.389.2
பாrத்தவைன நலிந்து ெதவுழில் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $பழ.389.3
மூr எருத்தான் உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) $பழ.389.4
எதி/த்த பைகைய இைளது ஆய ேபாழ்ேத $பழ.390.1
கதித்துக் கைளயின் முதிராது எதி/த்து $பழ.390.2
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நிற்பச் ெசய்தவ/ நண்பு எலாம் த/க்க $பழ.390.3
தனி மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல் $பழ.390.4
ெவண்குைடக்கீ ழ் வாழும் குடிகட்கு ேவந்தனும் $பழ.391.1

ெசங்ேகாலன் அல்லேனல் ெசய்வது என் ெபாங்கு $பழ.391.2
படு திைரச் ேச/ப்ப மற்று இல்ைலேய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $பழ.391.3
ெதவுடு உண்ணின் மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $பழ.391.4
ெசல்லற்க ேச/ந்தா/ புலம்புற
ெசல்லாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $பழ.392.1
நில்லற்க நத்தா/ ெநறி ஒrஇ பல் காலும் $பழ.392.2
நாடுக தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுட்பத்ைத ேகளாேத
$பழ.392.3
ஓடுக ஊ/ ஓடுமாறு $பழ.392.4
ஓத ந/ ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகத்தா/ இந் ெநறி $பழ.393.1
காதல/_ெப.(காதல/_ெப.) என்பது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லால் யாது ஒன்றும்
$பழ.393.2
கானக நாட பயிலா/ பயின்றதூஉம் $பழ.393.3
வானகம் ஆகிவிடும் $பழ.393.4
ெகடுவல் எனப்பட்டக்கண்ணும் தனக்கு ஓ/ $பழ.394.1
வடு அல்ல ெசய்தேல ேவண்டும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர $பழ.394.2
முற்று ந/ ஆழி வைரயகத்து
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.394.3
கல் ேதயும் ேதயாது ெசால் $பழ.394.4
ெமய்ந் நர/ ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrயப்
புகுவா/க்கும் $பழ.395.1
ெபாய்ந் நர/ ஆகிப் ெபாருைள முடிப்பா/க்கும் $பழ.395.2

எந் நர/ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக அவரவ/
$பழ.395.3
தம் நர/ ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$பழ.395.4
ெதவுடி முன்ைக நல்லாய் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதவுக்க ெபாருைளக்
$பழ.396.1
குடிமகன் அல்லான் ைக ைவத்தல் கடி ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $பழ.396.2
ேவr கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விr திைரத்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேச/ப்ப $பழ.396.3
மூrையத் தற்றிய புல்_ெப.(புல்_ெப.) $பழ.396.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மதித்து உணரப்பட்டாைரக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏைன $பழ.397.1
மாந்தரும் ஆங்ேக மதித்து உண/ப
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.397.2
நல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கதுப்பினாய் நாடின் ெநய்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $பழ.397.3
கலேம ெநய் ெபய்துவிடும் $பழ.397.4
நட்டாைர ஆக்கி பைக தணித்து ைவ எயிற்றுப் $பழ.398.1
பட்டு ஆ/ அகல் அல்குலா/ப்
பட/ந்து_வி.எச்.(பட/_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒட்டித் $பழ.398.2
ெதவுடங்கினா/ இல்லத்து அதன்பின் துறவா $பழ.398.3
உடம்பினால் என்ன பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $பழ.398.4
பூத்தாலும் காயா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உள மூத்தாலும் $பழ.399.1
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
அறியா/_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி/.ம.+அ/_பட/.பன்.) தாமும்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உள/ பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) $பழ.399.2

விைதத்தாலும் நாறாத வித்து உள ேபைதக்கு $பழ.399.3
உைரத்தாலும்
ேதான்றாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண/வு_ெப.(உண/வு_ெப.) $பழ.399.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இன்றி
ஆகாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபண்ைம
நயவிய $பழ.400.1
ஊண் இன்றி ஆகாது_எதி/.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி/.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி/ வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேபணுங்கால் $பழ.400.2
ைகத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காrைகயாய் $பழ.400.3
வித்து இன்றிச் சம்பிரதம் இல் $பழ.400.4
அருளுைடைம ெகால்லாைம ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அடக்கல்
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $பழ.01.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அைடயாக் கல்விெயாடு ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) புைர
இல்லா $பழ.01.2
உள்ளத்தில் த/த்தம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட/.பன்.) உளவாகப் ெபற்றால்
$பழ.01.3
ெவள்ளத்தில் த/த்தம் மிைக $பழ.01.4
அைமயப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்லா/ ஆற்றாதா/ என்பது $பழ.02.1
இைமயத்து அைனயா/கண் இல்ைல சிைமய $பழ.02.2
நைக ஏ/ இலங்கு அருவி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைர நாட $பழ.02.3
நைகேயதான் ஆற்றுவிடும் $பழ.02.4
அறியாைமேயாடு இளைம ஆவதாம் ஆங்ேக $பழ.03.1
ெசறியப் ெபறுவதாம் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
$பழ.03.2

பிைறெபற்ற வாணுதலாய் தாேன ஆடும் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) $பழ.03.3
பைறெபற்றால் ஆடாேதா பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$பழ.03.4

