கண் அகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அளந்ததூஉம் காமரு சீத் $திr.00.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய $திr.00.2
மாயச் சகடம் உைதத்ததூஉம் இம் மூன்றும் $திr.00.3
பூைவப் பூ வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) அடி $திr.00.4
உலகில் கடுகம் உடலின் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மாற்றும் $திr.01.1
அலகு இல் அக ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அகற்றும் நிைல ெகாள் $திr.01.2
திrகடுகம் என்னும் திகழ் தமிழ்ச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $திr.01.3
மருவு நல்லாதன் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $திr.01.4
ெசல்வத் திருத்துளா ெசம்மல் ெசரு அடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திr.01.1
நல்லாதன் என்னும் ெபயராேன-பல்லா $திr.01.2
பrேவாடு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அவியப் பன்னி ஆராய்ந்து $திr.01.3
திrகடுகம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $திr.01.4
அருந்ததிக் கற்பினா ேதாளும் திருந்திய $திr.001.1
ெதவுல் குடியில் மாண்டா ெதவுடச்சியும்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $திr.001.2
அrல் அகற்றும் ேகள்வியா நட்பும் இம் மூன்றும் $திr.001.3
திrகடுகம் ேபாலும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $திr.001.4
தம் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குன்றாத் தைகைமயும் தா இல் சீ $திr.002.1
இன் குணத்தா ஏவின ெசய்தலும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணவின்
$திr.002.2
நான்மைறயாள வழிச் ெசலவும் இம் மூன்றும் $திr.002.3
ேமல் முைறயாள ெதவுழில் $திr.002.4

கல்லாக்கு இனனா ஒழுகலும் காழ்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.003.1
இல்லாைளக் ேகாலால் புைடத்தலும் இல்லம் $திr.003.2
சிறியாைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகலும்
இம் மூன்றும் $திr.003.3
அறியாைமயான் வரும் ேகடு $திr.003.4
பைக முன்ன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ெசயலும் ெதவுைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.004.1
ெபற்றத்துள் ேகால் இன்றிச் ேசறலும் முன் தன்ைனக் $திr.004.2
காய்வாைனக் ைக வாங்கிக் ேகாடலும் இம் மூன்றும் $திr.004.3
சாவ உறுவான் ெதவுழில் $திr.004.4
வழங்காத்_எதி.ம.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) துைற
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCப் ேபாக்கும்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திr.005.1
விைழவு இலாப் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேசவும்
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.005.2
விருந்தினனாய் ேவற்றூ புகலும் இம் மூன்றும் $திr.005.3
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) காட்டும் ெநறி $திr.005.4
பிற_ெப.(பிற_ெப.) தன்ைனப் ேபணுங்கால் நாணலும் ேபணா $திr.006.1
திறன் ேவறு கூறின் ெபாைறயும் அற விைனையக் $திr.006.2
கா ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) ேபால ஒழுகலும் இம் மூன்றும் $திr.006.3
ஊராண்ைம என்னும் ெசருக்கு $திr.006.4

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தைலப்படலும் ஆள்
அல்லான் $திr.007.1
ெசல்வக் குடியுள் பிறத்தலும் பல் சைவயின் $திr.007.2
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இம் மூன்றும் $திr.007.3
துஞ்சு ஊமன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கனா_ெப.(கனா_ெப.) $திr.007.4
ெதவுல் அைவயுள்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடிைமயும்
ெதவுக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.008.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவயுள் ேமம்பட்ட கல்வியும் ெவல்
சமத்து_ெப.(சமம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திr.008.2
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அட்டு ஆத்த ெவன்றியும் இம் மூன்றும் $திr.008.3
தாம் தம்ைமக் கூறாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.008.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயா இனத்தின் அகறல் $திr.009.1
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) இல் ெபண்டிைரக் காமுற்று
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $திr.009.2
விழுமிய அல்ல துணிதல் இம் மூன்றும் $திr.009.3
முழுமக்கள் காதலைவ $திr.009.4
கணக்காய இல்லாத ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிணக்கு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திr.010.1
மூத்ேதாைர இல்லா அைவக் களனும் பாத்து உண்ணாத் $திr.010.2
தன்ைமயிலாள அயல் இருப்பும் இம் மூன்றும் $திr.010.3

நன்ைம பயத்தல் இல $திr.010.4
விளியாதான் கூத்தாட்டுக் காண்டலும் வழக்
C
$திr.011.1
களியாதான் காவாது உைரயும் ெதளியாதான் $திr.011.2
கூைரயுள் பல் காலும் ேசறலும் இம் மூன்றும் $திr.011.3
ஊ எலாம் ெமாவது_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.011.4
தாளாளன் என்பான் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) படா வாழ்பவன் $திr.012.1
ேவளாளன் என்பான் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இருக்க உண்ணாதான்
$திr.012.2
ேகாளாளன் என்பான் மறவாதான் இம் மூவ $திr.012.3
ேகள் ஆக வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இனிது $திr.012.4
சீலம் அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) இளங்கிைள
சாலக் $திr.013.1
குடி ஓம்ப வல்லான் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) வடு இன்றி $திr.013.2
மாண்ட குணத்தான் தவசி என மூவ $திr.013.3
யாண்டும் ெபறற்கு அrயா $திr.013.4
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளைம பழித்தைவ $திr.014.1
ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வற்றாகும் ேபைதைம
யாண்டும் $திr.014.2
ெசறுேவாடு
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறுைம இம் மூன்றும் $திr.014.3
குறுகா அறிவுைடயா $திr.014.4
ெபாய் வழங்கி வாழும் ெபாறியைறயும் ைக திrந்து $திr.015.1

தாழ்விடத்து ேந கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தட்ைடயும் ஊழினால் $திr.015.2
ஒட்டி விைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாப்பானும் இம் மூவ $திr.015.3
நட்கப் படாஅதவ $திr.015.4
மண்ணின் ேமல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீ ப்
$திr.016.1
ெபண்ணினுள் கற்புைடயாள்-ெபற்றானும் உண்ணு நCக் $திr.016.2
கூவல் குைற இன்றித் ெதவுட்டானும் இம் மூவ $திr.016.3
சாவா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எய்தினா $திr.016.4
மூப்பின்கண் நன்ைமக்கு அகன்றானும் கற்புைடயாள் $திr.017.1
பூப்பின்கண் சாராத் தைலமகனும் வாய்ப் பைகயுள் $திr.017.2
ெசால் ெவன்றி ேவண்டும் இலிங்கியும் இம் மூவ $திr.017.3
கல்விப் புைண ைகவிட்டா $திr.017.4
ஒருதைலயான் வந்துறூஉம் மூப்பும் புணந்தாக்கு $திr.018.1
இரு தைலயும் இன்னாப் பிrவும் உருவிைன $திr.018.2
உள் உருக்கித் தின்னும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணியும் இம் மூன்றும்
$திr.018.3
கள்வrன் அஞ்சப்படும் $திr.018.4
ெகால் யாைனக்கு ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குணமிலியும் எல்லில் $திr.019.1
பிறன் கைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுவானும்
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
ெதrயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.019.2
ஆடும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ஆட்டும் அறிவிலியும் இம் மூவ $திr.019.3

நாடுங்கால் தூங்குபவ $திr.019.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பிறன்கண் படுதலும் பாசம் $திr.020.1
பசிப்ப மடிையக் ெகாளலும் கதித்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $திr.020.2
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இம் மூன்றும் $திr.020.3
எல்லாக்கும் இன்னாதன $திr.020.4
வருவாயுள் கால் வழங்கி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசரு வாய்ப்பச் $திr.021.1
ெசய்தைம நாடாச் சிறப்புைடைம எய்தப் $திr.021.2
பல நாடி நல்லைவ கற்றல் இம் மூன்றும் $திr.021.3
நல மாட்சி நல்லவ ேகாள் $திr.021.4
பற்று என்னும் பாசத் தைளயும் பல வழியும் $திr.022.1
பற்று அறாது ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவாத்
ேதரும் ெதற்ெறனப் $திr.022.2
ெபாய்த்துைர என்னும் புைக இருளும் இம் மூன்றும் $திr.022.3
வித்து அற வடும்
C
பிறப்பு $திr.022.4
தானம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைமயும் மானத்தால் $திr.023.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) கடிந்த ஒழுக்கமும் ெதற்ெறனப் $திr.023.2
பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயும் இம் மூன்றும்
$திr.023.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன ஆக்கும் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) $திr.023.4
காண் தகு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) வாய் இன் ெசால்லும் $திr.024.1

தூண்டிலினுள் ெபாதிந்த ேதைரயும் மாண்ட சீ  $திr.024.2
காழ்த்த பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) வணக்கமும் இம் மூன்றும்
$திr.024.3
ஆழ்ச்சிப் படுக்கும் அளறு $திr.024.4
ெசருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் ைபத்து
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.025.1
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.)
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆய்ெதவுடியும்
நல்லவக்கு $திr.025.2
ைவத்த அறப்புறம் ெகாண்டானும் இம் மூவ $திr.025.3
ைகத்து உண்ணா கற்றறிந்தா $திr.025.4
ஒல்வது அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) விருந்தினனும்
ஆ உயிைரக் $திr.026.1
ெகால்வது இைட நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்வானும் வல்லிதின் $திr.026.2
சீலம் இனிது உைடய ஆசானும் இம் மூவ $திr.026.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எனப் படுவா $திr.026.4
உண் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நCராடி உண்டலும் என் ெபறினும் $திr.027.1
பால் பற்றிச் ெசால்லா விடுதலும் ேதால் வற்றிச் $திr.027.2
சாயினும் சான்றாண்ைம குன்றாைம இம் மூன்றும் $திr.027.3
தூஉயம் என்பா ெதவுழில் $திr.027.4
ெவல்வது ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்டு
உைரக்கும் ேநான்பியும்
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்விச் $திr.028.1
ெசவிக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பாத்திருப்பானும் இம் மூவ $திr.028.2

உமிக் குற்றுக் ைக வருந்துவா $திr.028.3
$திr.028.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) விைழந்து பின் ெசலினும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசலவில் குன்றாைம $திr.029.1
கண் விைழந்து ைகயுறினும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபாருட்கு
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $திr.029.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) விைழந்து வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதியாைம இம்
மூன்றும் $திr.029.3
நுண் விைழந்த நூலவ ேநாக்கு $திr.029.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நச்சிச் ெசன்றாைர எள்ளா ஒருவனும் $திr.030.1
மன்னிய ெசல்வத்துப் ெபாச்சாப்பு நCத்தானும் $திr.030.2
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இம் மூவ $திr.030.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் உைடயா $திr.030.4
பல்லைவயுள் நல்லைவ கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு $திr.031.1
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் $திr.031.2
தாளின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆக்கலும் இம்
மூன்றும் $திr.031.3
ேகள்வியுள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $திr.031.4
நுண் ெமாழி ேநாக்கிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாளலும் நூற்கு ஏலா
$திr.032.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெமாழி ேவண்டினும் ெசால்லாைம
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழிையச் $திr.032.2
சிற்றினம் அல்லாகண் ெசால்லலும் இம் மூன்றும் $திr.032.3
கற்றறிந்தா பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $திr.032.4

ேகால் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி
தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திr.033.1
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) வழ்
C ேபாலும் அைமச்சனும் ேவலின் $திr.033.2
கைட மணிேபால் திண்ணியான் காப்பும் இம் மூன்றும் $திr.033.3
பைட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பற்று விடல் $திr.033.4
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்த பாப்பானும் ஓந்து
$திr.034.1
முைற நிைல ேகாடா அரசும் சிைறநின்று $திr.034.2
அலவைல அல்லாக் குடியும் இம் மூவ $திr.034.3
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எனப்படுவா $திr.034.4
முந்நCத் திைரயின் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயங்கா ேமைதயும் $திr.035.1
நுண் நூல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகள்வி நூல் கைர கண்டானும்
$திr.035.2
ைமந் நCைம இன்றி மயல் அறுப்பான் இம் மூவ $திr.035.3
ெமய்ந் நCைமேமல் நிற்பவ $திr.035.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உண்டு உயிகட்கு அருளுைடெயம் என்பானும் $திr.036.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உடன்பாடு இன்றி விைன ஆக்கும் என்பானும்
$திr.036.2
காமுறு ேவள்வியில் ெகால்வானும் இம் மூவ $திr.036.3
தாம் அறிவ தாம் கண்டவாறு $திr.036.4
குறைளயுள் நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) அளவு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உறல்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $திr.037.1

சால்பினில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குடிைமயும் பால் ேபாலும் $திr.037.2
தூய்ைமயுள் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிரமாணம் இம் மூன்றும் $திr.037.3
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) உைடயா வழக்கு $திr.037.4
தன்ைன வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றிக் $திr.038.1
ெகான்ேன ெவகுளி ெபருக்கலும்
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.038.2
பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகும் சிறுைமயும் இம் மூன்றும் $திr.038.3
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உைடக்கும் பைட $திr.038.4
புைல மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) ேவண்டிப் ெபாருட்ெபண்டித் ேதாய்தல்
$திr.039.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) கள் உண்டு
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசாைல முனிந்து $திr.039.2
ெபாய்ம் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) சூதின்கண்
தங்குதல்_ெதா.ெப.(தங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இம் மூன்றும் $திr.039.3
நன்ைம இலாள ெதவுழில் $திr.039.4
ெவகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிகட்கு $திr.040.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒழுக்கம் உைடைமயும் பாத்து
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திr.040.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவாண்ைம தைலப்படலும் இம் மூன்றும்
$திr.040.3
ெதவுல் அறிவாள ெதவுழில் $திr.040.4
அலந்தாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈந்த
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துளங்கினும் $திr.041.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குடிைம குன்றாத் தைகைமயும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ஓடி $திr.041.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாளும் நட்டாப் ெபருக்கலும் இம் மூன்றும் $திr.041.3
ேகள்வியுள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $திr.041.4
கழகத்தால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காமுறாைம $திr.042.1
பழகினும் பாப்பாைரத் தCப்ேபால் ஒழுகல் $திr.042.2
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இம்
மூன்றும் $திr.042.3
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) என்ப ேவளாண் குடிக்கு $திr.042.4
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.043.1
ெசய்ைக அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் ெபாய் இன்றி $திr.043.2
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அடங்குதல் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இம் மூன்றும் $திr.043.3
வஞ்சத்தின் தCந்த_ெப.எச்.(தC_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.043.4
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திைழயா $திr.044.1
புல்லப் புைட ெபயராக் கங்குலும் இல்லாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$திr.044.2
ஈயாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஈ_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிந்தகன்ற
காைலயும் இம் மூன்றும் $திr.044.3
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) உரன் உைடயாக்கு $திr.044.4
ஆற்றாைன ஆற்று என்று அைலப்பானும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்றி
$திr.045.1

ஏற்றாக்கு இையவ கரப்பானும் கூற்றம் $திr.045.2
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) சிந்தியாதானும் இம் மூவ
$திr.045.3
நிரயத்துச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்வா
C
$திr.045.4
கால் தூய்ைம இல்லாக் கலி மாவும் காழ் கடிந்து $திr.046.1
ேமல் தூய்ைம இல்லாத ெவங் களிறும் சீறிக் $திr.046.2
கறுவி ெவகுண்டு உைரப்பான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) இம் மூன்றும் $திr.046.3
குறுகா அறிவுைடயா $திr.046.4
சில் ெசால் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மகளிரும் பல்
வைகயும் $திr.047.1
தாளினால் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழு நிதியும்
நாள்ெதவுறும் $திr.047.2
நாத் தளிப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இம் மூன்றும் $திr.047.3
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இகழல் ஆகாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.047.4
ைவததைன இன் ெசால்லாக் ெகாள்வானும் ெநய்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.0408.1
ேசாறு என்று கூைழ மதிப்பானும் ஊறிய $திr.0408.2
ைகப்பதைனக் கட்டி என்று உண்பானும் இம் மூவ $திr.0408.3
ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கண்டு வாழ்வா $திr.0408.4
ஏவியது மாற்றும் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கிைளயும் காவாது $திr.049.1
ைவது எள்ளிச் ெசால்லும் தைலமகனும் ெபாய் ெதள்ளி $திr.049.2
அம் மைன ேதய்க்கும் மைனயாளும் இம் மூவ $திr.049.3
இம்ைமக்கு உறுதி இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $திr.049.4

ெகாள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகிக் குடி அைலக்கும் ேவந்தனும்
$திr.050.1
உள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசால்லாச் சல ெமாழி மாந்தரும் $திr.050.2
இல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கடப்பாளும் இம் மூவ $திr.050.3
வல்ேல மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அருக்கும் ேகாள் $திr.050.4
தூந்து ஒழுகிக்கண்ணும் துைணகள் துைணகேள $திr.051.1
சாந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவ சலவேர $திr.051.2
ஈந்த கல் இன்னா கயவ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மூவ
$திr.051.3
ேதந்தக்கால் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.051.4
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ேணாட்டம் காமுற்ற $திr.052.1
ெபண்ணுக்கு அணிகலம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
நண்ணும் $திr.052.2
மறுைமக்கு அணிகலம் கல்வி இம் மூன்றும் $திr.052.3
குறியுைடயா கண்ேண உள $திr.052.4
குருடன் மைனயாள் அழகும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தCரக் $திr.053.1
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துைரயும் பற்றிய $திr.053.2
பண்ணின் ெதrயாதான் யாழ் ேகட்பும் இம் மூன்றும் $திr.053.3
எண்ணின் ெதrயாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.053.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தூக்காைரச் சாதலும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பயவா $திr.054.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) காய்வின்கண் கூறலும் பின்
பயவாக் $திr.054.2

குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பிற_ெப.(பிற_ெப.) ேமல் உைரத்தலும் இம்
மூன்றும் $திr.054.3
ெதற்ெறனவு இல்லா ெதவுழில் $திr.054.4
அரு மைற காவாத நட்பும் ெபருைமைய $திr.055.1
ேவண்டாது விட்டு ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபண்பாலும் யாண்டானும் $திr.055.2
ெசற்றம் ெகாண்டாடும் சிறு ெதவுழும்பும் இம் மூவ $திr.055.3
ஒற்றாள் எனப்படுவா $திr.055.4
முந்ைத எழுத்தின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிற்பாடு $திr.056.1
தந்ைதயும் தாயும் வழிபட்டு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திr.056.2
ஒழுக்கம் ெபரு ெநறி ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இம்
மூன்றும் $திr.056.3
விழுப்ப ெநறி தூராவாறு $திr.056.4
ெகாட்டி அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமயாப் பாடலும்
தட்டித்துப் $திr.057.1
பிச்ைச புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் $திr.057.2
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இம் மூன்றும் $திr.057.3
ேகள்வியுள் இன்னாதன $திr.057.4
பழைமைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) கிழைமயால் $திr.058.1
ேகளி உவப்பத் தழுவுதல்_ெதா.ெப.(தழுவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகளிராத்
$திr.058.2
துன்னிய ெசால்லால் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திரட்டல் இம் மூன்றும் $திr.058.3

மன்னற்கு இைளயான் ெதவுழில் $திr.058.4
கிைளஞக்கு உதவாதான் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கூழ் $திr.059.1
விைளவின் கண் ேபாற்றான் உழவும் இைளயனாய்க் $திr.059.2
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிைமயும் இம் மூன்றும் $திr.059.3
உள்ளன ேபாலக் ெகடும் $திr.059.4
ேபஎய்ப் பிறப்பில் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பசியும் பாஅய் $திr.060.1
விலங்கின் பிறப்பின் ெவரூஉம் புலம் ெதrயா $திr.060.2
மக்கட் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) இம் மூன்றும் $திr.060.3
துக்கப் பிறப்பாய்விடும் $திr.060.4
ஐஅறிவும் தம்ைம அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒழுகுதல் $திr.061.1
எய்துவது எய்தாைம முன் காத்தல் ைவகலும் $திr.061.2
மாறு ஏற்கும் மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) நிைல
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இம் மூன்றும் $திr.061.3
வறு
C சால் ேப அைமச்ச ேகாள் $திr.061.4
நன்றிப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தூக்கா நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலியும் சான்றா
முன் $திr.062.1
மன்றில் ெகாடும்பாடு உைரப்பானும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இன்றி $திr.062.2
ைவத்த அைடக்கலம் ெகாள்வானும் இம் மூவ $திr.062.3
எச்சம் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்வா $திr.062.4
ேநவு அஞ்சாதாெராடு நட்பும் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அஞ்சும் $திr.063.1
ஈவைளைய இல்லத்து இருத்தலும் சீ பயவாத் $திr.063.2
தன்ைமயிலாள அயல் இருப்பும் இம் மூன்றும் $திr.063.3

நன்ைம பயத்தல் இல $திr.063.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஓம்பலின் நட்டாளாம்
ைவகலும் $திr.064.1
இல் புறஞ் ெசய்தலின் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெதவுல் குடியின் $திr.064.2
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ெபறலின் மைனக் கிழத்தி இம் மூன்றும் $திr.064.3
கற்புைடயாள் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $திr.064.4
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) அைல கடலின் ேதான்றலும் ஆவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.065.1
விட்டகலகில்லாத ேவட்ைகயும் கட்டிய $திr.065.2
ெமய்ந் நிைல காணா ெவகுளியும் இம் மூன்றும் $திr.065.3
தம் ெநய்யில் தாம் ெபாrயுமாறு $திr.065.4
ெகாழுநைன இல்லாள் கைறயும் வழி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திr.066.1
சிற்றாள் இல்லாதான் ைகம் ேமாதிரமும் பற்றிய $திr.066.2
ேகால் ேகாடி வாழும் அரசும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும்
$திr.066.3
சால்ேபாடு பட்டது இல $திr.066.4
எதிநிற்கும் ெபண்ணும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இல் ெதவுழும்பும் $திr.067.1
ெசயி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுற்றமும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மயி_ெப.(மயி_ெப.) நைரப்ப $திr.067.2

முந்ைதப் பழ விைனயாய்த் தின்னும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
மூன்றும் $திr.067.3
ெநாந்தா ெசயக் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
இல் $திr.067.4
இல்லாக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈயும் உைடைமயும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகின் $திr.068.1
நில்லாைம உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறிப்பாடும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிக்கும் $திr.068.2
துன்புறுவ ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூய்ைமயும் இம் மூன்றும் $திr.068.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உள $திr.068.4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதவுழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய $திr.069.1
ெமய்ந் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னியும்
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.069.2
ெநறி மாறி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விருந்தும் இம்
மூன்றும் $திr.069.3
ெபறுமாறு அrய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.069.4
காேவாடு அறக் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ெதவுட்டானும் நாவினால் $திr.070.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) கைர
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாப்பானும்
தCது_ெப.(தCது_ெப.) இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.070.2
ஒல்வது பாத்து உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவனும் இம் மூவ $திr.070.3
ெசல்வ எனப்படுவா $திr.070.4

உடுத்தாைட இல்லாது நCராட்டும் ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.)
$திr.071.1
ெதவுடுத்தாண்டு அைவப் ேபா புகலும் ெகாடுத்து
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திr.071.2
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) உைடயவ நல்குரவும் இம் மூன்றும் $திr.071.3
காண அrய என் கண் $திr.071.4
நிைற ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைடயாைன நல்குரவு அஞ்சும் $திr.072.1
அறைன நிைனப்பாைன அல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அஞ்சும் $திr.072.2
மறவைன எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும் அஞ்சும் இம்
மூன்றும் $திr.072.3
திறவதின் தCந்த_ெப.எச்.(தC_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திr.072.4
இரந்துெகாண்டு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வல்
என்பானும் $திr.073.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபண்பாைலப்
பாசம் என்பானும் $திr.073.2
விr கடலூடு ெசல்வானும் இம் மூவ $திr.073.3
அrய துணிந்து ஒழுகுவா $திr.073.4
ெகாைலநின்று தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகுவானும் ெபrயவ $திr.074.1
புல்லுங்கால் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புல்லும் ேபைதயும் இல் எனக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திr.074.2
ஈக என்பவைன நகுவானும் இம் மூவ $திr.074.3
யாதும் கைடப்பிடியாதா $திr.074.4

வள்ளன்ைம பூண்டான்கண் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திr.075.1
உணவுைடயான் ஓதிய நூலும் புணவின்கண் $திr.075.2
தக்கது அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) தைலமகனும் இம்
மூவ $திr.075.3
ெபாத்து இன்றிக் காழ்த்த மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $திr.075.4
மாr_ெப.(மாr.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விருந்தும்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பிறிதாக் $திr.076.1
காrயத்தில் குன்றாக் கணிைகயும் வrயத்து
C
$திr.076.2
மாற்றம் மறுத்து உைரக்கும் ேசவகனும் இம் மூவ $திr.076.3
ேபாற்றற்கு அrயா புrந்து $திr.076.4
கயவைரக் ைகயிகந்து வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நயவைர $திr.077.1
நள் இருளும் ைகவிடா நட்டு ஒழுகல் ெதள்ளி $திr.077.2
வடுவான வாராமல்_எதி.ம.வி.எச்.(வா_வி.+ஆ_எதி.ம.+மல்_வி.எச்.குறி.)
காத்தல் இம் மூன்றும் $திr.077.3
குடி மாசு இலாக்ேக உள $திr.077.4
தூய்ைம உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) துணிவு ஆம் ெதவுழில் அகற்று
$திr.078.1
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தCைம $திr.078.2
மனத்தினும் வாயினும் ெசால்லாைம மூன்றும் $திr.078.3
தவத்தின் தருக்கினா ேகாள் $திr.078.4

பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் $திr.079.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) விட்டானும் ெகாண்டிருந்து
$திr.079.2
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மூவ
$திr.079.3
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) உண்டல் ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) ஓ
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $திr.079.4
முைற ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலைமயும் ெநஞ்சின்
$திr.080.1
நிைற இல்லான் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவமும் நிைற ஒழுக்கம் $திr.080.2
ேதற்றாதான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனப்பும்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும் $திr.080.3
தூற்றின்கண் தூவிய வித்து $திr.080.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வழங்கி வாழும் துைறேபால் கணிைகயும் $திr.081.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழகம்
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இலாச் சூதனும் $திr.081.2
வாசி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வானும் இம் மூவ
$திr.081.3
ஆைசக் கடலுள் ஆழ்வா $திr.081.4
சான்றாருள் சான்றான் எனப்படுதல் எஞ் ஞான்றும் $திr.082.1

ேதாய்ந்தாருள் ேதாய்ந்தான் எனப்படுதல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.082.2
ெகாள்ளாருள் ெகாள்ளாத கூறாைம இம் மூன்றும் $திr.082.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆள்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி $திr.082.4
உப்பின் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) நC படின்
இல்லாகும் $திr.083.1
நட்பின் ெகாழு முைள ெபாய் வழங்கின் இல்லாகும் $திr.083.2
ெசப்பம் உைடயா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அைனய இம் மூன்றும் $திr.083.3
ெசப்ப ெநறி தூராவாறு $திr.083.4
வாய் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அைமயாக் குளனும் வயிறு ஆரத் $திr.084.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) உண்ணாக் குழவியும்
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) மரபின் $திr.084.2
கல்வி மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இல்லாத மாந்தரும் இம் மூவ $திr.084.3
நல்குரவு ேசரப்பட்டா $திr.084.4
எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் ெபாருைளக் $திr.085.1
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறவாத கூைமயும் முட்டு
இன்றி $திr.085.2
உள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசால்லும் உணச்சியும் இம் மூன்றும்
$திr.085.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) ஒற்றாள் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) $திr.085.4
அற்புப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைள யாப்பு
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $திr.086.1

கற்புப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புைண காதலின் ைகவிடுதல் $திr.086.2
நட்பின் நய நCைம நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும் $திr.086.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) தரூஉம் பைக $திr.086.4
ெகால்வது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அஞ்சான் ேவண்டலும் கல்விக்கு
$திr.087.1
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
புகுவானும் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திr.087.2
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இம் மூவ $திr.087.3
முழுமக்கள் ஆகற்பாலா $திr.087.4
பிணி தன்ைனத் தின்னுங்கால் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வருந்துமாறும்
$திr.088.1
தணிவு இல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கூற்று உயி உண்ணுமாறும்
$திr.088.2
பிைணச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இன்று
இயங்கல் இம் மூன்றும் $திr.088.3
புைண இல் நிைல கலக்குமாறு $திr.088.4
அருளிைன ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைடெகாடாதானும்
$திr.089.1
ெபாருளிைனத் துவ்வான்
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவப்பானும் $திr.089.2
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னா ெசால்லகிற்பானும்
இம் மூவ $திr.089.3
பிறந்தும் பிறந்திலாதா $திr.089.4
ஈதற்குச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) ெபாருைள அற ெநறி
$திr.090.1

ேசதற்குச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) ெபரு நூைல
யாதும் $திr.090.2
அருள் புrந்து ெசால்லுக ெசால்ைல இம் மூன்றும் $திr.090.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேசராத ஆறு $திr.090.4
ெபறுதிக்கண் ெபாச்சாந்து உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உயிைர $திr.091.1
இறுதிக்கண் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இழந்ேதம் என்றல் மறுவந்து
$திr.091.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) கன்றுங்கால் நாணுதல் இம்
மூன்றும் $திr.091.3
மன்னா உடம்பின் ெதவுழில் $திr.091.4
விழுத் திைணத் ேதான்றாதவனும் எழுத்திைன $திr.092.1
ஒன்றும் உணராத ஏைழயும் என்றும் $திr.092.2
இறந்துைர காமுறுவானும் இம் மூவ $திr.092.3
பிறந்தும் பிறவாதவ $திr.092.4
இருளாய்க் கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகமும்
யாதும் $திr.093.1
ெதருளாது உைரக்கும் ெவகுள்வும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்ல
$திr.093.2
காதற்படுக்கும் விைழவும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும்
$திr.093.3
ேபைதைம வாழும் உயிக்கு $திr.093.4
நண்பு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) மாட்டு நைசக் கிழைம
ெசய்வானும் $திr.094.1

ெபண்பாைலக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
இகழும்_ெப.(இகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபைதயும்
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல் $திr.094.2
இழுக்கு ஆய ெசால்லாடுவானும் இம் மூவ $திr.094.3
ஒழுக்கம் கைடப்பிடியாதா $திr.094.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழுங்கத் தின்னும் பசி ேநாயும்
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) $திr.095.1
ெசறிவு அழுங்கத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைழவும்
ெசறுநrன் $திr.095.2
ெவவ் உைர ேநானா ெவகுள்வும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மூன்றும்
$திr.095.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன
நCக்கும்_ெப.எச்.(நCக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைட $திr.095.4
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அறிவாள் ெபண்டாட்டி
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
$திr.096.1
ெசய் வைக ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) தவசி
ெகாடிது ஒrஇ $திr.096.2
நல்லைவ ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மூவ
$திr.096.3
ெபய் எனப் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $திr.096.4
ஐங் குரவ ஆைண மறுத்தலும் ஆவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.097.1

எஞ்சாத நட்பினுள் ெபாய் வழக்கும் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.097.2
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடயாைளத் துறத்தலும் இம் மூன்றும் $திr.097.3
நற் புைடயிலாள ெதவுழில் $திr.097.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தC முதல்வ அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்தலும் $திr.098.1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முைற ெநறியால்
ேசதலும் $திr.098.2
ெபண்பால் ெகாழுநன் வழிச் ெசலவும் இம் மூன்றும் $திr.098.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மும் மாrக்கு வித்து $திr.098.4
கற்றாைரக் ைகவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற $திr.099.1
ெபட்டாங்கு ெ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.) ேபைதயும் முட்டு
இன்றி $திr.099.2
அல்லைவ ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அலவைலயும் இம் மூவ $திr.099.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேசராதவ $திr.099.4
பத்திைம சான்ற பைடயும் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெதவுகினும் $திr.100.1
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திைசயும் அஞ்சா எயில்-அரணும்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திr.100.2
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இம் மூன்றும் $திr.100.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆளும் ேவந்தக்கு உறுப்பு $திr.100.4
கரப்பவ நCைமத்தாய் நண்பகலில் ேதான்றல் $திr.01.1

இரப்பவகண் ேதய்ேவேபால் ேதான்றல் இரப்பவக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$திr.01.2
ஈவாமுகம்ேபால் ஒளிவிடுதல் இம்மூன்றும் $திr.01.3
ஓவாேத திங்கட்கு உள $திr.01.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் ஒருவற்கு இளைமயும்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திr.02.1
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் ெதருளான் $திr.02.2
திrந்து ஆளும் ெநஞ்சினான் கல்வியும் மூன்றும் $திr.02.3
பrத்தாலும் ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $திr.02.4
சால் ெநறிப் பாரா உழவனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைனயில் $திr.03.1
மானம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லா மைனயாளும்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $திr.03.2
உடன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ளா அரசும்
இம்மூன்றும் $திr.03.3
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ெகாண்டா ெநஞ்சில் கனா_ெப.(கனா_ெப.) $திr.03.4
ஏக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பாரா உழவனும் இன் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.)
$திr.04.1
பாத்திட்டு ஊட்டாத ைபந்ெதாடியும் ஊக்கு $திr.04.2
வரும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பாராத மன்னும் இம் மூவ $திr.04.3
இருந்திட்டு என் ேபாய் என் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $திr.04.4

