எழுத்து எனப்படுப $ெதால்.எழு.001.1
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) முதல் $ெதால்.எழு.001.2
னகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப $ெதால்.எழு.001.3
சாந்து வரல் மரபின் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அலங்கைடேய
$ெதால்.எழு.001.4
அைவதாம் $ெதால்.எழு.002.1
குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஆய்தம் என்ற $ெதால்.எழு.002.2
முப்பாற்புள்ளியும் எழுத்து ஓரன்ன $ெதால்.எழு.002.3
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.003.1
அ இ உ எ ஒ என்னும் அப்பால் ஐந்தும் $ெதால்.எழு.003.2
ஓ அளபு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குற்ெறழுத்து என்ப $ெதால்.எழு.003.3
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள என்னும் $ெதால்.எழு.004.1
அப்பால் ஏழும் $ெதால்.எழு.004.2
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அளபு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநட்ெடழுத்து என்ப $ெதால்.எழு.004.3
மூ அளபு இைசத்தல் ஓ எழுத்து இன்ேற $ெதால்.எழு.005.1
ந=ட்டம் ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளபுைடய $ெதால்.எழு.006.1
கூட்டி எழூஉதல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.006.2
கண் இைம ெநாடி என அவ்ேவ மாத்திைர $ெதால்.எழு.007.1
நுண்ணிதின் உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ெதால்.எழு.007.2

ஒளகார இறுவாய்ப் $ெதால்.எழு.008.1
பன்ன =-எழுத்தும் உயி என ெமாழிப $ெதால்.எழு.008.2
னகார இறுவாய்ப் $ெதால்.எழு.009.1
பதிெனண் எழுத்தும் ெமய் என ெமாழிப $ெதால்.எழு.009.2
ெமய்ெயாடு இையயினும் உயி இயல் திrயா $ெதால்.எழு.010.1
ெமய்யின் அளேப அைர என ெமாழிப $ெதால்.எழு.011.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயும் ஏைன மூன்ேற
$ெதால்.எழு.012.1
அைர அளபு குறுகல் மகரம் உைடத்ேத $ெதால்.எழு.013.1
இைசயிடன் அருகும் ெதrயும் காைல.
உட் ெபறு புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) உரு ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.014.1
ெமய்யின் இயற்ைக புள்ளிெயாடு நிைலயல் $ெதால்.எழு.015.1
எகர ஒகரத்து இயற்ைகயும் அற்ேற $ெதால்.எழு.016.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இல்லா எல்லா ெமய்யும் $ெதால்.எழு.017.1
உரு உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகரெமாடு
உயித்தலும் $ெதால்.எழு.017.2
ஏைன உயிேராடு உருவு திrந்து உயித்தலும் $ெதால்.எழு.017.3
ஆயீ இயல-உயித்தல் ஆேற $ெதால்.எழு.017.4
ெமய்யின் வழியது உயி ேதான்று நிைலேய $ெதால்.எழு.018.1
வல்ெலழுத்து என்ப க ச ட த ப ற $ெதால்.எழு.019.1
ெமல்ெலழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன $ெதால்.எழு.020.1
இைடெயழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள $ெதால்.எழு.021.1
அம் மூ-ஆறும் வழங்கு இயல் மருங்கின் $ெதால்.எழு.022.1

ெமய்ம்மயக்கு உடனிைல ெதrயும் காைல.
ட ற ல ள என்னும் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன்ன $ெதால்.எழு.023.1
க ச ப என்னும் மூஎழுத்து உrய $ெதால்.எழு.023.2
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.024.1
லளஃகான் முன்ன யவவுந்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.024.2
ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன்ன $ெதால்.எழு.025.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) இைசகள் ஒத்தன நிைலேய $ெதால்.எழு.025.2
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.026.1
ண-னஃகான் முன்ன $ெதால்.எழு.026.2
க ச ஞ ப ம ய வ ஏழும் உrய $ெதால்.எழு.026.3
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன்ன $ெதால்.எழு.027.1
யஃகான் நிற்றல் ெமய் ெபற்றன்ேற $ெதால்.எழு.027.2
மஃகான் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன் வ வ்வும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.028.1
ய ர ழ என்னும் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன்ன $ெதால்.எழு.029.1
முதல் ஆகு எழுத்து ஙகரெமாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.029.2
ெமய்ந் நிைல சுட்டின் எல்லா எழுத்தும் $ெதால்.எழு.030.1
தம் முன் தாம் வரூஉம்-ர ழ அலங்கைடேய $ெதால்.எழு.030.2
அ இ உ அம் மூன்றும் சுட்டு $ெதால்.எழு.031.1

ஆ ஏ ஓ அம் மூன்றும் வினா $ெதால்.எழு.032.1
அளபு இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயித்தலும் ஒற்று
இைச ந=டலும் $ெதால்.எழு.033.1
உள என ெமாழிப இைசெயாடு சிவணிய $ெதால்.எழு.033.2
நரம்பின் மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.033.3
குற்றியலிகரம் நிற்றல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.034.1
யா என் சிைனமிைச உைரயைசக் கிளவிக்கு $ெதால்.எழு.034.2
ஆவயின் வரூஉம் மகரம் ஊந்ேத $ெதால்.எழு.034.3
புணrயல் நிைலயிைடக் குறுகலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.035.1
உணரக் கூறின் முன்னத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.035.2
ெநட்ெடழுத்து இம்பரும் ெதாடெமாழி ஈற்றும் $ெதால்.எழு.036.1
குற்றியலுகரம் வல் ஆறு ஊந்ேத $ெதால்.எழு.036.2
இைடப்படின் குறுகும் இடனுமா உண்ேட $ெதால்.எழு.037.1
கடப்பாடு அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புணrயலான
$ெதால்.எழு.037.2
குறியதன் முன்ன ஆய்தப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $ெதால்.எழு.038.1
உயிெராடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் ஆறன்
மிைசத்ேத $ெதால்.எழு.038.2
ஈறு இயல் மருங்கினும் இைசைம
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.039.1

உருவினும் இைசயினும் அருகித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.040.1
ெமாழிக் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எழுத்தின்
இயலா_எதி.ம.வி.எச்.(இயல்_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.040.2
ஆய்தம் அஃகாக் காைலயான $ெதால்.எழு.040.3
குன்று இைச ெமாழிவயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைச
நிைறக்கும்_ெப.எச்.(நிைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.041.1
ெநட்ெடழுத்து இம்ப ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குற்ெறழுத்ேத $ெதால்.எழு.041.2
ஐ ஓள என்னும் ஆயீ-எழுத்திற்கு $ெதால்.எழு.042.1
இகர உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) இைச நிைறவு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.042.2
ெநட்ெடழுத்து ஏேழ ஓ எழுத்து ஒருெமாழி $ெதால்.எழு.043.1
குற்ெறழுத்து ஐந்தும் ெமாழி நிைறபு இலேவ $ெதால்.எழு.044.1
ஓ எழுத்து ஒருெமாழி ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழுத்து ஒருெமாழி
$ெதால்.எழு.045.1
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாடெமாழி உளப்பட $ெதால்.எழு.045.2
மூன்ேற ெமாழி நிைல-ேதான்றிய ெநறிேய $ெதால்.எழு.045.3
ெமய்யின் இயக்கம் அகரெமாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.046.1
தம் இயல் கிளப்பின் எல்லா எழுத்தும் $ெதால்.எழு.047.1

ெமய்ந்நிைல மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.047.2
ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற $ெதால்.எழு.048.1
க ச த ப ங ஞ ந ம ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஒற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.048.2
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.049.1
ரகார ழகாரம் குற்ெறாற்று ஆகா $ெதால்.எழு.049.2
குறுைமயும் ெநடுைமயும் அளவின் ேகாடலின் $ெதால்.எழு.050.1
ெதாடெமாழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெநட்ெடழுத்து
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.050.2
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) இறுதிப் ேபாலும் ெமாழிவயின் $ெதால்.எழு.051.1
னகார மகாரம் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஒற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.051.2
னகாைர முன்ன மகாரம் குறுகும் $ெதால்.எழு.052.1
ெமாழிப்படுத்து இைசப்பினும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு இைசப்பினும்
$ெதால்.எழு.053.1
எழுத்து இயல் திrயா என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.053.2
அகர இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) ஐகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.054.1
அகர உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ஒளகாரம்_ெப.(ஒளகாரம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.055.1
அகரத்து இம்ப யகரப் புள்ளியும் $ெதால்.எழு.056.1
ஐ என் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைன ெமய் ெபறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.056.2

ஓ அளபு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடனுமாருண்ேட $ெதால்.எழு.057.1
ேதரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெமாழிவயினான $ெதால்.எழு.057.2
இகர யகரம் இறுதி விரவும் $ெதால்.எழு.058.1
பன்ன =-உயிரும் ெமாழி முதல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.059.1
உயிெமய் அல்லன ெமாழி முதல் ஆகா $ெதால்.எழு.060.1
க த ந ப ம எனும் ஆைவந்து எழுத்தும் $ெதால்.எழு.061.1
எல்லா உயிெராடும் ெசல்லுமா முதேல $ெதால்.எழு.061.2
சகரக் கிளவியும் அவற்று ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.062.1
அ ஐ ஒள எனும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அலங்கைடேய $ெதால்.எழு.062.2
உ ஊ ஒ ஓ என்னும் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உயி $ெதால்.எழு.063.1
வ என் எழுத்ெதாடு வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இல்ைல $ெதால்.எழு.063.2
ஆ எ ஒ எனும் மூஉயி ஞகாரத்து உrய $ெதால்.எழு.064.1
ஆெவாடு அல்லது யகரம் முதலாது $ெதால்.எழு.065.1
முதலா ஏன தம் ெபய முதலும் $ெதால்.எழு.066.1
குற்றியலுகரம் முைறப்ெபய மருங்கின் $ெதால்.எழு.067.1
ஒற்றிய நகரமிைச நகரெமாடு முதலும் $ெதால்.எழு.067.2
முற்றியலுகரெமாடு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறுபடாஅது
$ெதால்.எழு.068.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய மருங்கின் நிைலயியலான
$ெதால்.எழு.068.2

உயி ஒள எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இறுதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.069.1
கவெவாடு இையயின் ஒளவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.070.1
எஎன வரும் உயி ெமய் ஈறாகாது $ெதால்.எழு.071.1
ஒவ்வும் அற்ேற ந அலங்கைடேய $ெதால்.எழு.072.1
ஏ ஓ எனும் உயி ஞகாரத்து இல்ைல $ெதால்.எழு.073.1
உ ஊகாரம் நவெவாடு நவிலா $ெதால்.எழு.074.1
உச் சகாரம் இருெமாழிக்கு உrத்ேத $ெதால்.எழு.075.1
உப் பகாரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.எழு.076.1
இரு வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிைலயும் ெபாருட்டு ஆகும்ேம
$ெதால்.எழு.076.2
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எஞ்சுதல் இலேவ $ெதால்.எழு.077.1
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் $ெதால்.எழு.078.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிெனான்ேற புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி
$ெதால்.எழு.078.2
உச் சகாரெமாடு நகாரம் சிவணும் $ெதால்.எழு.079.1
உப் பகாரெமாடு ஞகாைரயும் அற்ேற $ெதால்.எழு.080.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இரட்டாது
இவைணயான $ெதால்.எழு.080.2
வகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) நான்ெமாழி ஈற்றது $ெதால்.எழு.081.1
மகரத் ெதாடெமாழி மயங்குதல் வைரந்த $ெதால்.எழு.082.1
னகரத் ெதாடெமாழி ஒன்பஃது என்ப $ெதால்.எழு.082.2

புக_ெப.(புக_ெப.) அறக் கிளந்த அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) ேமன
$ெதால்.எழு.082.3
உந்தி முதலா முந்து வளி_ெப.(வளி_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.083.1
தைலயினும் மிடற்றினும் ெநஞ்சினும்
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.083.2
பல்லும் இதழும் நாவும் மூக்கும் $ெதால்.எழு.083.3
அண்ணமும் உளப்பட எண் முைற நிைலயான் $ெதால்.எழு.083.4
உறுப்பு உற்று அைமய ெநறிப்பட நாடி $ெதால்.எழு.083.5
எல்லா எழுத்தும் ெசால்லும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.083.6
பிறப்பின் ஆக்கம் ேவறு ேவறு இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.083.7
திறப்படத் ெதrயும் காட்சியான $ெதால்.எழு.083.8
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி $ெதால்.எழு.084.1
பன்ன =-உயிரும் தம் நிைல திrயா $ெதால்.எழு.084.2
மிடற்றுப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளியின்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.084.3
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.085.1
அ ஆ ஆயிரண்டு அங்காந்து இயலும் $ெதால்.எழு.085.2
இ ஈ எ ஏ ஐ என
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.086.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ஐந்தும் அவற்று ஓரன்ன $ெதால்.எழு.086.2
அைவதாம் $ெதால்.எழு.086.3

அண்பல் முதல் நா_ெப.(நா_ெப.) விளிம்பு உறல் உைடய $ெதால்.எழு.086.4
உ ஊ ஒ ஓ ஓள என
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.087.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ஐந்தும் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) குவிந்து
இயலும் $ெதால்.எழு.087.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) திrேப சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) என்ப
$ெதால்.எழு.088.1
ககார ஙகாரம் முதல் நா_ெப.(நா_ெப.) அண்ணம் $ெதால்.எழு.089.1
சகார ஞகாரம் இைட நா_ெப.(நா_ெப.) அண்ணம் $ெதால்.எழு.090.1
டகார ணகாரம் நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அண்ணம் $ெதால்.எழு.091.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு எழுத்தும் மூவைகப் பிறப்பின
$ெதால்.எழு.092.1
அண்ணம் நண்ணிய பல்முதல் மருங்கில் $ெதால்.எழு.093.1
நா_ெப.(நா_ெப.) நுனி_ெப.(நுனி_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் உற ஒற்ற
$ெதால்.எழு.093.2
தாம் இனிது பிறக்கும்-தகார நகாரம் $ெதால்.எழு.093.3
அணr நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அண்ணம் ஒற்ற $ெதால்.எழு.094.1
றஃகான் னஃகான் ஆயிரண்டும் பிறக்கும் $ெதால்.எழு.094.2
நுனி_ெப.(நுனி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அணr அண்ணம் வருட $ெதால்.எழு.095.1
ரகார ழகாரம் ஆயிரண்டும் பிறக்கும் $ெதால்.எழு.095.2
நா_ெப.(நா_ெப.) விளிம்பு வங்கி
=
அண்பல் முதல் உற $ெதால்.எழு.096.1
ஆவயின் அண்ணம் ஒற்றவும் வருடவும் $ெதால்.எழு.096.2
லகார ளகாரம் ஆயிரண்டும் பிறக்கும் $ெதால்.எழு.096.3

இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறக்கும்-பகார மகாரம் $ெதால்.எழு.097.1
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) இையய வகாரம் பிறக்கும் $ெதால்.எழு.098.1
அண்ணம் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடற்று எழு
வளி_ெப.(வளி_ெப.) இைச $ெதால்.எழு.099.1
கண்ணுற்று அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யகாரம்
பிறக்கும் $ெதால்.எழு.099.2
ெமல்ெலழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் $ெதால்.எழு.100.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
நிைலயின ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$ெதால்.எழு.100.2
மூக்கின் வளிஇைச யாப்புறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.100.3
சாந்து வrன் அல்லது தமக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இல எனத்
$ெதால்.எழு.101.1
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளிப்படுத்த ஏைன
மூன்றும் $ெதால்.எழு.101.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) சாபின் பிறப்ெபாடு சிவணி $ெதால்.எழு.101.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காட்சியின் தம்
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இயலும் $ெதால்.எழு.101.4
எல்லா எழுத்தும் ெவளிப்படக் கிளந்து $ெதால்.எழு.102.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) வளியின் $ெதால்.எழு.102.2
பிறப்ெபாடு விடுவழி உறழ்ச்சி வாரத்து $ெதால்.எழு.102.3
அகத்து எழு வளி_ெப.(வளி_ெப.) இைச அrல் தப நாடி $ெதால்.எழு.102.4

அளபின் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) மைறத்ேத
$ெதால்.எழு.102.5
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நுவலாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறத்து
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.103.1
ெமய் ெதr வளி_ெப.(வளி_ெப.) இைச அளபு நுவன்றிசிேன $ெதால்.எழு.103.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட முப்பதிற்று எழுத்தின்
$ெதால்.எழு.104.1
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட முதல் ஆகு இருபஃது
$ெதால்.எழு.104.2
அறு-நான்கு ஈற்ெறாடு ெநறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயலும் $ெதால்.எழு.104.3
எல்லா ெமாழிக்கும் இறுதியும் முதலும் $ெதால்.எழு.104.4
ெமய்ேய உயி என்று ஆயீ இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.104.5
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.105.1
ெமய் ஈறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புள்ளிெயாடு நிைலயல்
$ெதால்.எழு.105.2
குற்றியலுகரமும் அற்று என ெமாழிப $ெதால்.எழு.106.1
உயிெமய் ஈறும் உயி ஈற்று இயற்ேற $ெதால்.எழு.107.1
உயி இறு ெசால் முன் உயி வரு வழியும் $ெதால்.எழு.108.1
உயி இறு ெசால் முன் ெமய் வரு வழியும் $ெதால்.எழு.108.2
ெமய் இறு ெசால் முன் உயி வரு வழியும் $ெதால்.எழு.108.3
ெமய் இறு ெசால் முன் ெமய் வரு வழியும் என்று $ெதால்.எழு.108.4

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என அறியக் கிளக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.எழு.108.5
நிறுத்த ெசால்ேல குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று $ெதால்.எழு.108.6
ஆயீ இயல-புண நிைலச் சுட்ேட $ெதால்.எழு.108.7
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.109.1
நிறுத்த ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஈறு ஆகு எழுத்ெதாடு
$ெதால்.எழு.109.2
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முதல் எழுத்து இையய $ெதால்.எழு.109.3
ெபயெராடு ெபயைரப் புணக்குங் காலும் $ெதால்.எழு.109.4
ெபயெராடு ெதாழிைலப் புணக்குங் காலும் $ெதால்.எழு.109.5
ெதாழிெலாடு ெபயைரப் புணக்குங் காலும் $ெதால்.எழு.109.6
ெதாழிெலாடு ெதாழிைலப் புணக்குங் காலும் $ெதால்.எழு.109.7
மூன்ேற திrபு இடன் ஒன்ேற இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என $ெதால்.எழு.109.8
ஆங்கு அந் நான்ேக-ெமாழி புண இயல்ேப $ெதால்.எழு.109.9
அைவதாம் $ெதால்.எழு.110.1
ெமய் பிறிது ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மிகுதல் குன்றல்
என்று $ெதால்.எழு.110.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என ெமாழிப-திrயும் ஆேற $ெதால்.எழு.110.3
நிறுத்த ெசால்லும் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு
கிளவியும் $ெதால்.எழு.111.1
அைடெயாடு ேதான்றினும் புண நிைலக்கு உrய $ெதால்.எழு.111.2
மருவின் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) மயங்கியல் ெமாழியும் $ெதால்.எழு.112.1

உrயைவ உளேவ புண நிைலச் சுட்ேட $ெதால்.எழு.112.2
ேவற்றுைம குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புணெமாழி
நிைலயும் $ெதால்.எழு.113.1
ேவற்றுைம-அல்வழிப் புணெமாழி நிைலயும் $ெதால்.எழு.113.2
எழுத்ேத சாrைய ஆயிரு பண்பின் $ெதால்.எழு.113.3
ஒழுக்கல் வலிய-புணரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.113.4
ஐ ஒடு கு இன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண் என்னும்
$ெதால்.எழு.114.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு என்ப ேவற்றுைம உருேப $ெதால்.எழு.114.2
வல்ெலழுத்து முதலிய ேவற்றுைம உருபிற்கு $ெதால்.எழு.115.1
ஒல்வழி ஒற்று இைட மிகுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.115.2
ஆறன் உருபின் அகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.116.1
ஈறு ஆகு அகர முைனக் ெகடுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.116.2
ேவற்றுைம வழிய ெபய புண நிைலேய $ெதால்.எழு.117.1
உயதிைணப் ெபயேர அஃறிைணப் ெபய என்று $ெதால்.எழு.118.1
ஆயிரண்டு என்ப ெபய நிைலச் சுட்ேட $ெதால்.எழு.118.2
அவற்று வழி மருங்கின் சாrைய வருேம $ெதால்.எழு.119.1
அைவதாம் $ெதால்.எழு.120.1
இன்ேன வற்ேற அத்ேத அம்ேம $ெதால்.எழு.120.2
ஒன்ேன ஆேன அக்ேக இக்ேக $ெதால்.எழு.120.3
அன் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உளப்பட பிறவும் $ெதால்.எழு.120.4
அன்ன என்ப சாrைய ெமாழிேய $ெதால்.எழு.120.5
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.121.1

இன்னின் இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) ஆவின் இறுதி $ெதால்.எழு.121.2
முன்னக் ெகடுதல் உrத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.121.3
அளவு ஆகு ெமாழி முதல் நிைலஇய உயிமிைச $ெதால்.எழு.122.1
னஃகான் றஃகான் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைலத்ேத $ெதால்.எழு.122.2
வஃகான் ெமய் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுட்டு முதல் ஐம்
முன் $ெதால்.எழு.123.1
அஃகான் நிற்றல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ேப
$ெதால்.எழு.123.2
னஃகான் றஃகான் நான்கன் உருபிற்கு $ெதால்.எழு.124.1
ஆனின் னகரமும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.125.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முன் வரூஉம் வல் முதல் ெதாழிற்ேக $ெதால்.எழு.125.2
அத்தின் அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) அகர முைன இல்ைல $ெதால்.எழு.126.1
இக்கின் இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) இகர முைன அற்ேற $ெதால்.எழு.127.1
ஐயின் முன்னரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயும்
$ெதால்.எழு.128.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய முன்னரும் வல்ெலழுத்து வருவழி
$ெதால்.எழு.129.1
அக்கின் இறுதி ெமய்ம் மிைசெயாடும் ெகடுேம $ெதால்.எழு.129.2
குற்றியலுகரம் முற்றத்
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.129.3
அம்மின் இறுதி க ச த-க் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.130.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய் திrந்து ங ஞ ந
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.130.2
ெமன்ைமயும் இைடைமயும் வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.எழு.131.1
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேவண்டும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.எழு.131.2
இன் என வரூஉம் ேவற்றுைம உருபிற்கு $ெதால்.எழு.132.1
இன் என் சாrைய இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேவண்டும் $ெதால்.எழு.132.2
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாழிலும்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு இைசப்ப
$ெதால்.எழு.133.1
ேவற்றுைம உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) நிைலெபறு வழியும் $ெதால்.எழு.133.2
ேதாற்றம் ேவண்டாத் ெதாகுதிக்கண்ணும் $ெதால்.எழு.133.3
ஒட்டுதற்கு ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழக்ெகாடு
சிவணி $ெதால்.எழு.133.4
ெசாற் சித மருங்கின் வழி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்காது $ெதால்.எழு.133.5
இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும் சாrைய
இயற்ைக $ெதால்.எழு.133.6
உைடைமயும் இன்ைமயும் ஒடுவயின்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.133.7
அத்ேத வற்ேற ஆயிரு ெமாழிேமல் $ெதால்.எழு.134.1
ஒற்று ெமய் ெகடுதல் ெதற்ெறன்றற்ேற $ெதால்.எழு.134.2
அவற்று முன் வரூஉம் வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.134.3

காரமும் கரமும் காெனாடு சிவணி $ெதால்.எழு.135.1
ேநரத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழுத்தின் சாrைய $ெதால்.எழு.135.2
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.136.1
கரமும் கானும் ெநட்ெடழுத்து இலேவ $ெதால்.எழு.136.2
வரன்முைற மூன்றும் குற்ெறழுத்து உைடய $ெதால்.எழு.137.1
ஐகார ஒளகாரம்_ெப.(ஒளகாரம்_ெப.) காெனாடும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.138.1
புள்ளி-ஈற்று முன் உயி தனித்து இயலாது $ெதால்.எழு.139.1
ெமய்ெயாடும் சிவணும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் ெகடுத்ேத
$ெதால்.எழு.139.2
ெமய் உயி ந=ங்கின்_நி.எச்.(ந=ங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உரு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.140.1
எல்லா ெமாழிக்கும் உயி வரு வழிேய $ெதால்.எழு.141.1
உடம்படுெமய்யின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) ெகாளல் வைரயா $ெதால்.எழு.141.2
எழுத்து ஓரன்ன ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதr புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.)
$ெதால்.எழு.142.1
இைசயின் திrதல் நிைலஇய பண்ேப $ெதால்.எழு.142.2
அைவதாம் $ெதால்.எழு.143.1
முன்னப் ெபாருள புணச்சிவாயின் $ெதால்.எழு.143.2
இன்ன என்னும் எழுத்துக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இலேவ $ெதால்.எழு.143.3
க ச த ப முதலிய ெமாழிேமல்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.144.1

ெமல்ெலழுத்து இயற்ைக
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயான்
$ெதால்.எழு.144.2
ங ஞ ந ம என்னும் ஒற்று ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.144.3
அன்ன மரபின் ெமாழிவயினான $ெதால்.எழு.144.4
ஞ ந ம ய வ எனும் முதல் ஆகு ெமாழியும் $ெதால்.எழு.145.1
உயி முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியும்
உளப்பட $ெதால்.எழு.145.2
அன்றி அைனத்தும் எல்லா வழியும் $ெதால்.எழு.145.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் முன்
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.145.4
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.146.1
ெமல்ெலழுத்து இயற்ைக உறழினும் வைரயா $ெதால்.எழு.146.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாடெமாழி
இறுதியான $ெதால்.எழு.146.3
ண ன என் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன் யாவும் ஞாவும் $ெதால்.எழு.147.1
விைன ஓரைனய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.147.2
ெமாழி முதல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்லா
எழுத்தும் $ெதால்.எழு.148.1
வருவழி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிரு புள்ளியும்
$ெதால்.எழு.148.2
ேவற்றுைம அல் வழித் திrபு இடன் இலேவ $ெதால்.எழு.148.3
ேவற்றுைமக்கண்ணும் வல்ெலழுத்து அல் வழி $ெதால்.எழு.149.1
ேமற் கூறு இயற்ைக ஆவயினான $ெதால்.எழு.149.2
ேவற்றுைமக்கண்ணும் வல்ெலழுத்து அல் வழி $ெதால்.எழு.150.1

ேமற் கூறு இயற்ைக ஆவயினான $ெதால்.எழு.150.2
ண ள என் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன் ட ண எனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.151.1
உயி ஈறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்னிைலக்
கிளவியும் $ெதால்.எழு.152.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி முன்னிைலக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.152.2
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகுநவும் உறழ்பு ஆகுநவும் என்று $ெதால்.எழு.152.3
ஆயீ இயல-வல்ெலழுத்து வrேன $ெதால்.எழு.152.4
ஒள என வரூஉம் உயி இறு ெசால்லும் $ெதால்.எழு.153.1
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதியும் $ெதால்.எழு.153.2
குற்றியலுகரத்து இறுதியும் உளப்பட $ெதால்.எழு.153.3
முற்றத் ேதான்றா-முன்னிைல ெமாழிக்ேக $ெதால்.எழு.153.4
உயி ஈறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயதிைணப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.154.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி உயதிைணப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.154.2
எல்லா வழியும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.எழு.154.3
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.155.1
இகர ஈற்றுப் ெபய திrபு இடன் உைடத்ேத $ெதால்.எழு.155.2
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) விரவுப்ெபய இயல்புமா உளேவ
$ெதால்.எழு.156.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதியும் உயி இறு கிளவியும் $ெதால்.எழு.157.1

வல்ெலழுத்து மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.)
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயான்
$ெதால்.எழு.157.2
தம்மின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாழிற்ெசால்
முன் வrன் $ெதால்.எழு.157.3
ெமய்ம்ைம ஆகலும் உறழத் ேதான்றலும் $ெதால்.எழு.157.4
அம் முைற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) உrயைவ உளேவ
$ெதால்.எழு.157.5
ேவற்றுைம மருங்கின் ேபாற்றல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.157.6
ெமல்ெலழுத்து மிகு வழி வலிப்ெபாடு ேதான்றலும் $ெதால்.எழு.158.01
வல்ெலழுத்து மிகு வழி ெமலிப்ெபாடு ேதான்றலும் $ெதால்.எழு.158.02
இயற்ைக மருங்கின் மிகற்ைக ேதான்றலும் $ெதால்.எழு.158.03
உயி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு வழி உயி
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருதலும் $ெதால்.எழு.158.04
சாrைய உள் வழிச் சாrைய ெகடுதலும் $ெதால்.எழு.158.05
சாrைய உள் வழித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) நிைலயலும்
$ெதால்.எழு.158.06
சாrைய இயற்ைக உறழத் ேதான்றலும் $ெதால்.எழு.158.07
உயதிைண மருங்கின் ஒழியாது வருதலும் $ெதால்.எழு.158.08
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) விரவுப் ெபயக்கு அ இயல் நிைலயலும்
$ெதால்.எழு.158.09
ெமய்பிறிது ஆகு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயற்ைக ஆதலும்
$ெதால்.எழு.158.10
அன்னபிறவும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல் மருங்கின் $ெதால்.எழு.158.11

ெமய்ெபற கிளந்து ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வைரந்து
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.158.12
ஐகார ேவற்றுைமத்திrபு என ெமாழிப $ெதால்.எழு.158.13
ேவற்றுைம அல் வழி இ ஐ என்னும் $ெதால்.எழு.159.1
ஈற்றுப் ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.)
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட.பன்.) $ெதால்.எழு.159.2
அைவதாம் $ெதால்.எழு.159.3
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகுநவும் வல்ெலழுத்து மிகுநவும் $ெதால்.எழு.159.4
உறழ் ஆகுநவும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.159.5
சுட்டு முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகர
இறுதியும் $ெதால்.எழு.160.1
எகர முதல் வினாவின் இகர இறுதியும் $ெதால்.எழு.160.2
சுட்டுச் சிைன ந=டிய_ெப.எச்.(ந=டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐ என்
இறுதியும் $ெதால்.எழு.160.3
யா என் வினாவின் ஐ என் இறுதியும் $ெதால்.எழு.160.4
வல்ெலழுத்து மிகுநவும் உறழ் ஆகுநவும் $ெதால்.எழு.160.5
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கின் உள என
ெமாழிப $ெதால்.எழு.160.6
ெநடியதன் முன்ன ஒற்று ெமய் ெகடுதலும் $ெதால்.எழு.161.1
குறியதன் முன்னத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உரு இரட்டலும் $ெதால்.எழு.161.2
அறியத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
இயல் என்ப $ெதால்.எழு.161.3
ஆறன் உருபினு நான்கன் உருபினும் $ெதால்.எழு.162.1
கூறிய குற்ெறாற்று இரட்டல் இல்ைல $ெதால்.எழு.162.2

ஈறு ஆகு புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) அகரெமாடு நிைலயும் $ெதால்.எழு.162.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதல் குறுகும் ெமாழி முன் ஆன $ெதால்.எழு.162.4
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) என் இறுதியும் அந் நிைல திrயாது $ெதால்.எழு.163.1
உகரெமாடு புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி $ெதால்.எழு.164.1
யகரமும் உயிரும் வரு வழி இயற்ைக $ெதால்.எழு.164.2
உயிரும் புள்ளியும் இறுதி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.165.1
அளவும் நிைறயும் எண்ணும் சுட்டி $ெதால்.எழு.165.2
உள எனப்பட்ட எல்லாச் ெசால்லும் $ெதால்.எழு.165.3
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தம் அகப்பட்ட
$ெதால்.எழு.165.4
முத்ைத வரூஉம் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதான்றின் $ெதால்.எழு.165.5
ஒத்தது என்ப ஏ என் சாrைய $ெதால்.எழு.165.6
அைர என வரூஉம் பால் வைர கிளவிக்கு $ெதால்.எழு.166.1
புைரவது அன்றால் சாrைய இயற்ைக $ெதால்.எழு.166.2
குைற என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முன் வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.எழு.167.1
நிைறயத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்றுைம இயற்ைக $ெதால்.எழு.167.2
குற்றியலுகரக்கு இன்ேன சாrைய $ெதால்.எழு.168.1
அத்து இைட வரூஉம் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) என் அளேவ $ெதால்.எழு.169.1
பைன_ெப.(பைன_ெப.) என் அளவும் கா என் நிைறயும் $ெதால்.எழு.170.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) இன்ெனாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.170.2

அளவிற்கும் நிைறயிற்கும் ெமாழி முதல்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.171.1
உள எனப்பட்ட ஒன்பதிற்று எழுத்ேத $ெதால்.எழு.171.2
அைவதாம் $ெதால்.எழு.171.3
க ச த ப என்றா ந ம வ என்றா $ெதால்.எழு.171.4
அகர உகரெமாடு அைவ என ெமாழிப $ெதால்.எழு.171.5
ஈறு இயல் மருங்கின் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இவற்று
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எனக் $ெதால்.எழு.172.1
கூறிய கிளவிப் பல் ஆறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.எழு.172.2
ெமய்த் தைலப்பட்ட வழக்ெகாடு சிவணி $ெதால்.எழு.172.3
ஒத்தைவ உrய புண ெமாழி நிைலேய $ெதால்.எழு.172.4
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அறி ெசால் முன் யாவ என்னும் $ெதால்.எழு.173.1
ெபயrைட வகரம் ெகடுதலும் ஏைன $ெதால்.எழு.173.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறி ெசால் முன் யாது என் வினா இைட
$ெதால்.எழு.173.3
ஒன்றிய வகரம் வருதலும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$ெதால்.எழு.173.4
மருவின் பாத்தியின் திrயுமன் பயின்ேற $ெதால்.எழு.173.5
அ ஆ உ ஊ ஏ ஒள என்னும் $ெதால்.எழு.174.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ஆறன் நிைலெமாழி முன்ன
$ெதால்.எழு.174.2
ேவற்றுைம உருபிற்கு இன்ேன சாrைய $ெதால்.எழு.174.3
பல்லைவ நுதலிய அகர இறுெபய $ெதால்.எழு.175.1
வற்ெறாடு சிவணல் எச்சம் இன்ேற $ெதால்.எழு.175.2

யா என் வினாவும் ஆயியல் திrயாது $ெதால்.எழு.176.1
சுட்டு முதல் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) அன்ெனாடு சிவணி $ெதால்.எழு.177.1
ஒட்டிய ெமய் ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ெகடுேம $ெதால்.எழு.177.2
சுட்டு முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐ என்
இறுதி $ெதால்.எழு.178.1
வற்ெறாடு சிவணி நிற்றலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.178.2
யா என் வினாவின் ஐ என் இறுதியும் $ெதால்.எழு.179.1
ஆயியல் திrயாது என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.179.2
ஆவயின் வகரம் ஐெயாடும் ெகடுேம $ெதால்.எழு.179.3
ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதல் குறுகும் $ெதால்.எழு.180.1
ஆவயின் னகரம் ஒற்று ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.180.2
ஓகார இறுதிக்கு ஒன்ேன சாrைய $ெதால்.எழு.181.1
அ ஆ என்னும் மரப்ெபயக் கிளவிக்கு $ெதால்.எழு.182.1
அத்ெதாடும் சிவணும் ஏழன் உருேப $ெதால்.எழு.182.2
ஞ ந என் புள்ளிக்கு இன்ேன சாrைய $ெதால்.எழு.183.1
சுட்டு முதல் வகரம் ஐயும் ெமய்யும் $ெதால்.எழு.184.1
ெகட்ட இறுதி இயல் திrபு இன்ேற $ெதால்.எழு.184.2
ஏைன வகரம் இன்ெனாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.185.1
மஃகான் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) முன் அத்ேத சாrைய $ெதால்.எழு.186.1
இன் இைட வரூஉம் ெமாழியுமா உளேவ $ெதால்.எழு.187.1
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) என் இறுதி இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.188.1

தாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னும் மகர இறுதியும் $ெதால்.எழு.189.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என் இறுதியும் அதன் ஓரன்ன $ெதால்.எழு.189.2
ஆஎ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என் இறுதி $ெதால்.எழு.189.3
ஆவயின் யகர ெமய் ெகடுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.189.4
ஏைன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதல்
குறுகும் $ெதால்.எழு.189.5
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்னும் இறுதி முன்ன $ெதால்.எழு.190.1
வற்று என் சாrைய முற்றத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.190.2
உம்ைம நிைலயும் இறுதியான $ெதால்.எழு.190.3
உயதிைண ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
இைட வருேம $ெதால்.எழு.191.1
எல்லாரும் என்னும் படக்ைக இறுதியும் $ெதால்.எழு.192.1
எல்lரும் என்னும் முன்னிைல இறுதியும் $ெதால்.எழு.192.2
ஒற்றும் உகரமும் ெகடும் என ெமாழிப $ெதால்.எழு.192.3
நிற்றல் ேவண்டும் ரகரப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $ெதால்.எழு.192.4
உம்ைம நிைலயும் இறுதியான $ெதால்.எழு.192.5
தம் இைட வரூஉம் படக்ைக ேமன $ெதால்.எழு.192.6
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இைட வரூஉம் முன்னிைல ெமாழிக்ேக
$ெதால்.எழு.192.7
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும் ஆயீ
இறுதியும் $ெதால்.எழு.193.1
ேமல் முப் ெபயெராடும் ேவறுபாடு இலேவ $ெதால்.எழு.193.2

அழேன புழேன ஆயிரு ெமாழிக்கும் $ெதால்.எழு.194.1
அத்தும் இன்னும் உறழத் ேதான்றல் $ெதால்.எழு.194.2
ஒத்தது என்ப உணருேமாேர $ெதால்.எழு.194.3
அன் என் சாrைய ஏழன் இறுதி $ெதால்.எழு.195.1
முன்னத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயற்ைகத்து என்ப $ெதால்.எழு.195.2
குற்றியலுகரத்து இறுதி முன்ன $ெதால்.எழு.196.1
முற்றத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்
என் சாrைய $ெதால்.எழு.196.2
ெநட்ெடழுத்து இம்ப ஒற்று மிகத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.197.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ெமாழிகள் அல் வழியான $ெதால்.எழு.197.2
அைவதாம் $ெதால்.எழு.198.1
இயற்ைகய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயற்ைகய என்ப $ெதால்.எழு.198.2
எண்ணின் இறுதி அன்ெனாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.199.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல் ஆக பத்து
ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரூஉம் $ெதால்.எழு.200.1
எல்லா எண்ணும் ெசால்லும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.200.2
ஆன் இைட வrனும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.200.3
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆவயின்
ெகடுேம $ெதால்.எழு.200.4
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் பஃகான் ெமய்ேய
$ெதால்.எழு.200.5

யாது என் இறுதியும் சுட்டு முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.201.1
ஆய்த இறுதியும் அன்ெனாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.201.2
ஆய்தம் ெகடுதல் ஆவயினான $ெதால்.எழு.201.3
ஏழன் உருபிற்குத் திைசப் ெபய முன்ன $ெதால்.எழு.202.1
சாrையக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இயற்ைகயும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.202.2
ஆவயின் இறுதி ெமய்ெயாடும் ெகடுேம $ெதால்.எழு.202.3
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதியும் உயி இறு கிளவியும் $ெதால்.எழு.203.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்ல ஏைனய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.எழு.203.2
ேதரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) உருெபாடு சிவணி $ெதால்.எழு.203.3
சாrைய நிைலயும் கடப்பாடு இலேவ $ெதால்.எழு.203.4
அகர இறுதிப் ெபயநிைல முன்ன $ெதால்.எழு.204.1
ேவற்றுைம அல் வழி க ச த ப ேதான்றின் $ெதால்.எழு.204.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒற்று இைட
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.204.3
விைன எஞ்சு கிளவியும் உவமக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.205.1
என என் எச்சமும் சுட்டின் இறுதியும் $ெதால்.எழு.205.2
ஆங்க என்னும் உைரயைசக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.205.3
ஞாங்கக் கிளந்த வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.205.4

சுட்டின் முன்ன ஞ ந ம ேதான்றின் $ெதால்.எழு.206.1
ஒட்டிய ஒற்று இைட மிகுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.206.2
ய வ முன் வrேன வகரம் ஒற்றும் $ெதால்.எழு.207.1
உயி முன் வrனும் ஆயியல் திrயாது $ெதால்.எழு.208.1
ந=ட_குைற.எச்.(ந=டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்யுளுள் உrத்ேத
$ெதால்.எழு.209.1
சாவ என்னும் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் எச்சத்து
$ெதால்.எழு.210.1
இறுதி வகரம் ெகடுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.210.2
அன்ன என்னும் உவமக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.211.1
அண்ைம_ெப.(அண்ைம_ெப.) சுட்டிய விளிநிைலக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.211.2
ெசய்ம்மன என்னும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இறு ெசால்லும்
$ெதால்.எழு.211.3
ஏவல் கண்ணிய வியங்ேகாட் கிளவியும் $ெதால்.எழு.211.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னும் ெபய எஞ்சு
கிளவியும் $ெதால்.எழு.211.5
ெசய்யிய என்னும் விைன எஞ்சு கிளவியும் $ெதால்.எழு.211.6
அம்ம என்னும் உைரப்ெபாருட் கிளவ $ெதால்.எழு.211.7
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னும்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.எழு.212.1
இறுதி யகரம் ெகடுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.212.2
உைரப்ெபாருட் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ந=ட்டமும் வைரயா $ெதால்.எழு.213.1
பலவற்று இறுதி ந=டு ெமாழி உளேவ $ெதால்.எழு.214.1

ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) கண்ணிய ெதாடெமாழியான $ெதால்.எழு.214.2
ெதாட அல் இறுதி தம் முன் தாம் வrன் $ெதால்.எழு.215.1
லகரம் றகர-ஒற்று ஆதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.215.2
வல்ெலழுத்து இயற்ைக உறழத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.216.1
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.217.1
மரப்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.218.1
மகப்ெபயக் கிளவிக்கு இன்ேன சாrைய $ெதால்.எழு.219.1
அத்து அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வrனும் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.எழு.220.1
பலவற்று இறுதி உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.221.1
ஆகார இறுதி அகர இயற்ேற $ெதால்.எழு.222.1
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னும்
விைன எஞ்சு கிளவியும் $ெதால்.எழு.223.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் திrயாது என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.223.2
உம்ைம எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரு ெபயத்
ெதாைகெமாழி $ெதால்.எழு.224.1
ெமய்ம்ைமயாக அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.)
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.224.2
ஆவும் மாவும் விளிப்ெபயக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.225.1
யா என் வினாவும் பலவற்று இறுதியும் $ெதால்.எழு.225.2

ஏவல் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைரயைச
மியாவும் $ெதால்.எழு.225.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உைரக்கும் வினாவின்
கிளவிெயாடு $ெதால்.எழு.225.4
அன்றி அைனத்தும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.எழு.225.5
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.226.1
குறியதன் முன்னரும் ஓெரழுத்து ெமாழிக்கும் $ெதால்.எழு.227.1
அறியத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.227.2
இரா_ெப.(இரா_ெப.) என் கிளவிக்கு அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) இல்ைல
$ெதால்.எழு.228.1
நிலா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அத்ெதாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.229.1
யா-மரக்கிளவியும் பிடாவும் தளாவும் $ெதால்.எழு.230.1
ஆமுப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.230.2
வல்ெலழுத்து மிகினும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.231.1
மா-மரக்கிளவியும் ஆவும் மாவும் $ெதால்.எழு.232.1
ஆமுப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவற்று
ஓரன்ன $ெதால்.எழு.232.2
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) வல்ெலழுத்து அைவ அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
நிைலயா $ெதால்.எழு.232.3
னகரம் ஒற்றும் ஆவும் மாவும் $ெதால்.எழு.232.4
ஆன் ஒற்று அகரெமாடு நிைல இடன் உைடத்ேத $ெதால்.எழு.233.1

ஆன் முன் வரூஉம் ஈகார பகரம் $ெதால்.எழு.234.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மிகத் ேதான்றிக் குறுகலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.234.2
குறியதன் இறுதிச் சிைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) $ெதால்.எழு.235.1
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்யுளுள் உrத்ேத
$ெதால்.எழு.235.2
இகர இறுதிப் ெபயநிைல முன்ன $ெதால்.எழு.236.1
ேவற்றுைமஆயின் வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.236.2
இனி அணி என்னும் காைலயும் இடனும் $ெதால்.எழு.237.1
விைன எஞ்சு கிளவியும் சுட்டும் அன்ன $ெதால்.எழு.237.2
இன்றி என்னும் விைன எஞ்சு இறுதி $ெதால்.எழு.238.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.)
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.எழு.238.2
ெதான்று இயல் மருங்கின் ெசய்யுளுள் உrத்ேத $ெதால்.எழு.238.3
சுட்டின் இயற்ைக முன் கிளந்தற்ேற $ெதால்.எழு.239.1
பதக்கு முன் வrேன தூணிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.240.1
முதல் கிளந்து எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவற்றுைம
இயற்ேற $ெதால்.எழு.240.2
உr வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) நாழிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.எழு.241.1
இறுதி இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) ெமய்ெயாடும் ெகடுேம $ெதால்.எழு.241.2

டகாரம் ஒற்றும் ஆவயினான $ெதால்.எழு.241.3
பனி என வரூஉம் கால ேவற்றுைமக்கு $ெதால்.எழு.242.1
அத்தும் இன்னும் சாrைய
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.242.2
வளி_ெப.(வளி_ெப.) என வரூஉம் பூதக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.243.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயல் ெசவ்விது என்ப
$ெதால்.எழு.243.2
உதி-மரக்கிளவி ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.244.1
புளி-மரக்கிளவிக்கு அம்ேம சாrைய $ெதால்.எழு.245.1
ஏைனப் புளிப் ெபய ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.246.1
வல்ெலழுத்து மிகினும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.247.1
ஒல்வழி அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வழக்கத்தான
$ெதால்.எழு.247.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முன்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்நிைலக் கிளவிக்கு $ெதால்.எழு.248.1
ஆன் இைட வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஐயம் இன்ேற
$ெதால்.எழு.248.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முன் வrன் இக்ேக சாrைய $ெதால்.எழு.249.1
ஈகார இறுதி ஆகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.250.1

ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) என்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடக்கப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.251.1
மீ என மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வைர கிளவியும் $ெதால்.எழு.251.2
ஆவயின் வல்ெலழுத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.251.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வைர கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முன் வல்ெலழுத்து
மிகூஉம் $ெதால்.எழு.252.1
உடன் நிைல ெமாழியும் உள என ெமாழிப $ெதால்.எழு.252.2
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.253.1
ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய
உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.254.1
ஆவயின் வல்ெலழுத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.254.2
உகர இறுதி அகர இயற்ேற $ெதால்.எழு.255.1
சுட்டின் முன்னரும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாழிற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.256.1
ஏனைவ வrேன ேமல் நிைல இயல்ேப $ெதால்.எழு.257.1
சுட்டு முதல் இறுதி இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.258.1
அன்று வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆ ஆகுதலும் $ெதால்.எழு.259.1
ஐ வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெமய் வைரந்து ெகடுதலும் $ெதால்.எழு.259.2
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கின்
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிப
$ெதால்.எழு.259.3
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.260.1

எருவும் ெசருவும் அம்ெமாடு சிவணி $ெதால்.எழு.261.1
திrபு இடன் உைடய ெதrயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.261.2
அம்மின் மகரம் ெசருவயின் ெகடுேம $ெதால்.எழு.261.3
தம் ஒற்று மிகூஉம் வல்ெலழுத்து இயற்ைக $ெதால்.எழு.261.4
ழகர உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ந=டு இடன் உைடத்ேத $ெதால்.எழு.262.1
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆவயினான $ெதால்.எழு.262.2
ஒடு-மரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உதி-மர இயற்ேற $ெதால்.எழு.263.1
சுட்டு முதல் இறுதி உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.264.1
ஒற்று இைட மிகா வல்ெலழுத்து இயற்ைக $ெதால்.எழு.264.2
ஊகார இறுதி ஆகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.265.1
விைன எஞ்சு கிளவிக்கும் முன்னிைல ெமாழிக்கும் $ெதால்.எழு.266.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக
வைரயா $ெதால்.எழு.266.2
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.267.1
குற்ெறழுத்து இம்பரும் ஓெரழுத்து ெமாழிக்கும் $ெதால்.எழு.268.1
நிற்றல் ேவண்டும் உகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.268.2
பூ என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய ஆயியல்பு இன்ேற $ெதால்.எழு.269.1
ஆவயின் வல்ெலழுத்து மிகுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.269.2
ஊ என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய ஆெவாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.270.1
அக்கு என் சாrைய ெபறுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.271.1
தக்க வழி அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வழக்கத்தான
$ெதால்.எழு.271.2

ஆடூஉ மகடூஉ ஆயிரு ெபயக்கும் $ெதால்.எழு.272.1
இன் இைட வrனும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.272.2
எகர ஒகரம் ெபயக்கு ஈறு ஆகா $ெதால்.எழு.273.1
முன்னிைல ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.273.2
ேதற்றமும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) அல் வழியான
$ெதால்.எழு.273.3
ேதற்ற எகரமும் சிறப்பின் ஒவ்வும் $ெதால்.எழு.274.1
ேமற் கூறு இயற்ைக வல்ெலழுத்து மிகா $ெதால்.எழு.274.2
ஏகார இறுதி ஊகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.275.1
மாறு ெகாள் எச்சமும் வினாவும் எண்ணும் $ெதால்.எழு.276.1
கூறிய வல்ெலழுத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.276.2
ேவற்றுைமக் கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.277.1
ஏ என் இறுதிக்கு எகரம் வருேம $ெதால்.எழு.278.1
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) என் மரப்ெபய ஒடு-மர இயற்ேற $ெதால்.எழு.279.1
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முற்ற இன்
ேவண்டும் $ெதால்.எழு.280.1
ஐகார இறுதிப் ெபயநிைல முன்ன $ெதால்.எழு.281.1
ேவற்றுைமஆயின் வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.281.2
சுட்டு முதல் இறுதி உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.282.1
விைச-மரக்கிளவியும் ெஞைமயும் நைமயும் $ெதால்.எழு.283.1

ஆமுப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேச-மர
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.283.2
பைனயும் அைரயும் ஆவிைரக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.284.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அம்ெமாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.284.2
ஐ என் இறுதி அைர வைரந்து ெகடுேம $ெதால்.எழு.284.3
ெமய் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.284.4
பைனயின் முன்ன அட்டு வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.285.1
நிைல இன்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐ என்
உயிேர $ெதால்.எழு.285.2
ஆகாரம் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆவயினான
$ெதால்.எழு.285.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முன் வrேன ஐ அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிற்ப
$ெதால்.எழு.286.1
கடி நிைல இன்ேற வல்ெலழுத்து மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) $ெதால்.எழு.286.2
திங்களும் நாளும் முந்து கிளந்தன்ன $ெதால்.எழு.287.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) இயல்
நிைலயும் $ெதால்.எழு.288.1
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கின் ேவட்ைக என்னும் $ெதால்.எழு.289.1
ஐ என் இறுதி அவா முன் வrேன $ெதால்.எழு.289.2
ெமய்ெயாடும் ெகடுதல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.289.3
டகாரம் ணகாரம் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
$ெதால்.எழு.289.4
ஓகார இறுதி ஏகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.290.1
மாறு ெகாள் எச்சமும் வினாவும் ஐயமும் $ெதால்.எழு.291.1

கூறிய வல்ெலழுத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.291.2
ஒழிந்ததன் நிைலயும் ெமாழிந்தவற்று இயற்ேற $ெதால்.எழு.292.1
ேவற்றுைமக்கண்ணும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.293.1
ஒகரம் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆவயினான
$ெதால்.எழு.293.2
இல்ெலாடு கிளப்பின் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.294.1
உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் ெமாழியுமா உளேவ $ெதால்.எழு.295.1
ஆவயின் வல்ெலழுத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.295.2
ஒளகார இறுதிப் ெபயநிைல முன்ன $ெதால்.எழு.296.1
அல்வழியானும் ேவற்றுைமக்கண்ணும் $ெதால்.எழு.296.2
வல்ெலழுத்து மிகுதல் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.எழு.296.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரு ஈற்றும் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.எழு.296.4
ெசவ்விது என்ப சிறந்திசிேனாேர $ெதால்.எழு.296.5
ஞகாைர ஒற்றிய ெதாழிற்ெபய முன்ன $ெதால்.எழு.297.1
அல்லது கிளப்பினும் ேவற்றுைமக்கண்ணும் $ெதால்.எழு.297.2
வல்ெலழுத்து இையயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.297.3
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆவயினான $ெதால்.எழு.297.4
ஞ ந ம வ இையயினும் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) நிைலயும் $ெதால்.எழு.298.1

நகர இறுதியும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.299.1
ேவற்றுைமக்கு உ-க் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) நிைலயும் $ெதால்.எழு.300.1
ெவrந் என் இறுதி முழுதும் ெகடுவழி $ெதால்.எழு.301.1
வரும் இடன் உைடத்ேத ெமல்ெலழுத்து இயற $ெதால்.எழு.301.2
ஆவயின் வல்ெலழுத்து மிகுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.302.1
ணகார இறுதி வல்ெலழுத்து இையயின் $ெதால்.எழு.303.1
டகாரம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவற்றுைமப்
ெபாருட்ேக $ெதால்.எழு.303.2
ஆணும் ெபண்ணும் அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) இயற்ைக
$ெதால்.எழு.304.1
ஆண்-மரக்கிளவி அைர-மர இயற்ேற $ெதால்.எழு.305.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) என வரூஉம் காயப் ெபயவயின் $ெதால்.எழு.306.1
உண்ைமயும் உrத்ேத அத்து என் சாrைய $ெதால்.எழு.306.2
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கின் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வரு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.306.3
ெதாழிற்ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழிற்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.307.1
கிைளப் ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகாளத் திrபு இலேவ
$ெதால்.எழு.308.1
ேவற்றுைம அல்வழி எண் என் உணவுப் ெபய $ெதால்.எழு.309.1
ேவற்றுைம இயற்ைக நிைலயலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.309.2
முரண் என் ெதாழிற்ெபய முதல் இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.310.1
மகர இறுதி ேவற்றுைமஆயின் $ெதால்.எழு.311.1

துவரக் ெகட்டு வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.311.2
அகர ஆகாரம் வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.312.1
ஈற்றுமிைச அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) ந=டலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.312.2
ெமல்ெலழுத்து உறழும் ெமாழியுமா உளேவ $ெதால்.எழு.313.1
ெசல் வழி அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வழக்கத்தான
$ெதால்.எழு.313.2
இல்லம்-மரப்ெபய விைச-மர இயற $ெதால்.எழு.314.1
அல்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமல்ெலழுத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.315.1
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) என் கிளவிக்குக் ைக முன் வrேன $ெதால்.எழு.316.1
முதல்நிைல ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்னைவ
ெகடுதலும் $ெதால்.எழு.316.2
வைர நிைல இன்ேற ஆசிrயக்க $ெதால்.எழு.316.3
ெமல்ெலழுத்து மிகுதல் ஆவயினான $ெதால்.எழு.316.4
இலம் என் கிளவிக்குப் படு வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.317.1
நிைலயலும் உrத்ேத ெசய்யுளான $ெதால்.எழு.317.2
அத்ெதாடு சிவணும் ஆயிரத்து இறுதி $ெதால்.எழு.318.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணு முன் வரு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.318.2
அைடெயாடு ேதான்றினும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.319.1
அளவும் நிைறயும் ேவற்றுைம
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.320.1

படக்ைகப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன்னிைலப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.321.1
ெதாடக்கம் குறுகும் ெபயநிைலக் கிளவியும் $ெதால்.எழு.321.2
ேவற்றுைமஆயின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.321.3
ெமல்ெலழுத்து மிகுதல் ஆவயினான $ெதால்.எழு.321.4
அல்லது கிளப்பின் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.322.1
அல்லது கிளப்பினும் ேவற்றுைமக்கண்ணும் $ெதால்.எழு.323.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எனும் ெபய உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல்
நிைலயும் $ெதால்.எழு.323.2
ேவற்றுைம அல் வழிச் சாrைய நிைலயாது $ெதால்.எழு.323.3
ெமல்ெலழுத்து மிகினும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.324.1
உயதிைணஆயின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.325.1
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.326.1
அல்லதன் மருங்கின் ெசால்லும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.327.1
உ-க் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்வயின் ஈ
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இ இைட
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈறு
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ரகரம் $ெதால்.எழு.327.2
நிற்றல் ேவண்டும் புள்ளிெயாடு புணந்ேத $ெதால்.எழு.327.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ெமாழிவயின் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.327.4

ெதாழிற்ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழிற்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.328.1
ஈமும் கம்மும் உரும் என் கிளவியும் $ெதால்.எழு.329.1
ஆமுப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவற்று
ஓரன $ெதால்.எழு.329.2
ேவற்றுைமஆயின் ஏைன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$ெதால்.எழு.330.1
ேதாற்றம் ேவண்டும் அக்கு என் சாrைய $ெதால்.எழு.330.2
வகாரம் மிைசயும் மகாரம் குறுகும் $ெதால்.எழு.331.1
நாட்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேமல் கிளந்தன்ன $ெதால்.எழு.332.1
அத்தும் ஆன்மிைச வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.எழு.332.2
ஒற்று ெமய் ெகடுதல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.332.3
னகார இறுதி வல்ெலழுத்து இையயின் $ெதால்.எழு.333.1
றகாரம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவற்றுைமப்
ெபாருட்ேக $ெதால்.எழு.333.2
மன்னும் சின்னும் ஆனும்
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.334.1
பின்னும் முன்னும் விைன எஞ்சு கிளவியும் $ெதால்.எழு.334.2
அன்ன இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.334.3
சுட்டு முதல் வயினும் எகரம் முதல் வயினும் $ெதால்.எழு.335.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) நிைலயும் இயற்ைகய என்ப
$ெதால்.எழு.335.2

குயின் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.336.1
எகின்-மரம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆண்-மர இயற்ேற
$ெதால்.எழு.337.1
ஏைன எகிேன அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) வருேம $ெதால்.எழு.338.1
வல்ெலழுத்து இயற்ைக மிகுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.338.2
கிைளப் ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கிைளப் ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.339.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வல்ெலழுத்து உறழ்ேவ
$ெதால்.எழு.340.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வல்ெலழுத்து இையயின்
$ெதால்.எழு.341.1
ேமல் நிைல ஒத்தலும் வல்ெலழுத்து மிகுதலும் $ெதால்.எழு.341.2
ஆமுைற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) உrைமயும் உைடத்ேத
$ெதால்.எழு.341.3
வல்ெலழுத்து மிகு வழி இறுதி இல்ைல $ெதால்.எழு.341.4
ெமல்ெலழுத்து மிகினும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.342.1
ெமல்ெலழுத்து இையயின் இறுதிெயாடு உறழும் $ெதால்.எழு.343.1
இறாஅல் ேதாற்றம் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.344.1
ஒற்று மிகு தகரெமாடு நிற்றலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.345.1
மின்னும் பின்னும் பன்னும் கன்னும் $ெதால்.எழு.346.1
அந் நாற் ெசால்லும் ெதாழிற்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.346.2
ேவற்றுைமஆயின் ஏைன எகிெனாடு $ெதால்.எழு.347.1

ேதாற்றம் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கன் என்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.347.2
இயற்ெபய முன்னத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முைற வrன் $ெதால்.எழு.348.1
முதற்கண் ெமய் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) நிைலயும் $ெதால்.எழு.348.2
ெமய் ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன் ெகடும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயற்ெபயேர $ெதால்.எழு.348.3
ஆதனும் பூதனும் கூறிய இயல்ெபாடு $ெதால்.எழு.349.1
ெபய ஒற்று அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) துவரக் ெகடுேம $ெதால்.எழு.349.2
சிறப்ெபாடு வருவழி இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.350.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய ெமய்
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன் ெகடு வழிேய
$ெதால்.எழு.351.1
நிற்றலும் உrத்ேத அம் என் சாrைய $ெதால்.எழு.351.2
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) முைற ெதாகூஉம் மருங்கினான $ெதால்.எழு.351.3
தானும் ேபனும் ேகானும் என்னும் $ெதால்.எழு.352.1
ஆமுைற இயற்ெபய திrபு இடன் இலேவ $ெதால்.எழு.352.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனும் ெபய
உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.353.1
ேவற்றுைம அல் வழிக் குறுகலும் திrதலும் $ெதால்.எழு.354.1
ேதாற்றம் இல்ைல என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.354.2
அழன் என் இறுதி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.355.1

முன் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முன்னத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.356.1
இல் என் கிளவிமிைச றகரம் ஒற்றல் $ெதால்.எழு.356.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் மருங்கின்
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரேப $ெதால்.எழு.356.3
ெபான் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஈறு
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைறயின் $ெதால்.எழு.357.1
முன்னத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
லகார மகாரம் $ெதால்.எழு.357.2
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கின் ெதாட இயலான $ெதால்.எழு.357.3
யகர இறுதி ேவற்றுைமப் ெபாருள்வயின் $ெதால்.எழு.358.1
வல்ெலழுத்து இையயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.358.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.359.1
மகைன விைன கிளப்பின் முதல் நிைல இயற்ேற $ெதால்.எழு.360.1
ெமல்ெலழுத்து உறழும் ெமாழியுமா உளேவ $ெதால்.எழு.361.1
அல்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப
$ெதால்.எழு.362.1
ரகார இறுதி யகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.363.1
ஆரும் ெவதிரும் சாரும் பீரும் $ெதால்.எழு.364.1
ெமல்ெலழுத்து மிகுதல் ெமய் ெபறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.364.2

சா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) காழ்வயின் வலிக்கும் $ெதால்.எழு.365.1
பீ என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அம்ெமாடும் சிவணும் $ெதால்.எழு.366.1
லகார இறுதி னகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.367.1
ெமல்ெலழுத்து இையயின் னகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.368.1
அல்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறழ் என ெமாழிப $ெதால்.எழு.369.1
தகரம் வருவழி ஆய்தம் நிைலயலும் $ெதால்.எழு.370.1
புக_ெப.(புக_ெப.) இன்று என்மனா புலைமேயாேர $ெதால்.எழு.370.2
ெநடியதன் இறுதி இயல்புமா உளேவ $ெதால்.எழு.371.1
ெநல்லும் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லும்
$ெதால்.எழு.372.1
அல்லது கிளப்பினும் ேவற்றுைம
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.372.2
இல் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெசப்பின்
$ெதால்.எழு.373.1
வல்ெலழுத்து மிகுதலும் ஐ இைட வருதலும் $ெதால்.எழு.373.2
இயற்ைக ஆதலும் ஆகாரம் வருதலும் $ெதால்.எழு.373.3
ெகாளத் தகு மரபின் ஆகு இடன் உைடத்ேத $ெதால்.எழு.373.4
வல் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெதாழிற்ெபய இயற்ேற $ெதால்.எழு.374.1
நாயும் பலைகயும் வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.375.1
ஆவயின் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ெகடுதலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.375.2
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ெகடு வழி அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) நிைலயும்
$ெதால்.எழு.375.3

பூல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என்றா ஆல் என் கிளவிெயாடு $ெதால்.எழு.376.1
ஆமுப் ெபயக்கும் அம் இைட வருேம $ெதால்.எழு.376.2
ெதாழிற்ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழிற்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.377.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.378.1
சுட்டு முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வகர இறுதி
$ெதால்.எழு.379.1
முற்படக் கிளந்த உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.379.2
ேவற்றுைம அல்வழி ஆய்தம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.380.1
ெமல்ெலழுத்து இையயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.381.1
ஏனைவ புணrன் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.எழு.382.1
ஏைன வகரம் ெதாழிற்ெபய இயற்ேற $ெதால்.எழு.383.1
ழகார இறுதி ரகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.384.1
தாழ் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேகாெலாடு புணrன் $ெதால்.எழு.385.1
அக்கு இைட வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உrத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.385.2
தமிழ் என் கிளவியும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.எழு.386.1
குமிழ் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மரப்ெபய
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.387.1
பீ என் கிளவிெயாடு ஓ இயற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.387.2
பாழ் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெமல்ெலழுத்து உறழ்ேவ $ெதால்.எழு.388.1

ஏழ் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும்
$ெதால்.எழு.389.1
அளவும் நிைறயும் எண்ணும் வரு வழி $ெதால்.எழு.390.1
ெநடுமுதல் குறுகலும் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) வருதலும் $ெதால்.எழு.390.2
கடி நிைல இன்ேற ஆசிrயக்க $ெதால்.எழு.390.3
பத்து என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஒற்று இைட ெகடு வழி $ெதால்.எழு.391.1
நிற்றல் ேவண்டும் ஆய்தப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $ெதால்.எழு.391.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வரு வழி உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ெகடுேம
$ெதால்.எழு.392.1
நூறு ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரூஉம் ஆயிரக்
கிளவிக்குக் $ெதால்.எழு.393.1
கூறிய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதல் குறுக்கம் இன்ேற $ெதால்.எழு.393.2
ஐ அம் பல் என வரூஉம் இறுதி $ெதால்.எழு.394.1
அல் ெபய எண்ணும் ஆயியல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.394.2
உயி முன் வrனும் ஆயியல் திrயாது $ெதால்.எழு.395.1
கீ ழ் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உறழத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.396.1
ளகார இறுதி ணகார இயற்ேற $ெதால்.எழு.397.1
ெமல்ெலழுத்து இையயின் ணகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.398.1
அல்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறழ் என ெமாழிப $ெதால்.எழு.399.1
ஆய்தம் நிைலயலும் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.எழு.400.1
தகரம் வரூஉம் காைலயான $ெதால்.எழு.400.2

ெநடியதன் இறுதி இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகுநவும் $ெதால்.எழு.401.1
ேவற்றுைம அல் வழி ேவற்றுைம நிைலயலும் $ெதால்.எழு.401.2
ேபாற்றல் ேவண்டும் ெமாழியுமா உளேவ $ெதால்.எழு.401.3
ெதாழிற்ெபய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழிற்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.402.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.403.1
புள்ளும் வள்ளுற் ெதாழில்ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.404.1
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்னும் ெபயச்ெசால் இறுதி $ெதால்.எழு.405.1
தக்கவழி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலித்தலும்
உrத்ேத $ெதால்.எழு.405.2
உணரக் கூறிய புண இயல் மருங்கின் $ெதால்.எழு.406.1
கண்டு ெசயற்கு உrயைவ கண்ணின ெகாளேல $ெதால்.எழு.406.2
ஈ-எழுத்து ஒருெமாழி உயித்ெதாட இைடத்ெதாட $ெதால்.எழு.407.1
ஆய்தத்ெதாடெமாழி வன்ெறாட ெமன்ெறாட $ெதால்.எழு.407.2
ஆயிரு மூன்ேற-உகரம் குறுகு இடன் $ெதால்.எழு.407.3
அவற்றுள் $ெதால்.எழு.408.1
ஈ-ஒற்றுத் ெதாடெமாழி இைடத்ெதாட ஆகா $ெதால்.எழு.408.2
அல்லது கிளப்பினும் ேவற்றுைமக்கண்ணும் $ெதால்.எழு.409.1
எல்லா இறுதியும் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) நிைறயும் $ெதால்.எழு.409.2
வல்ெலாற்றுத் ெதாடெமாழி வல்ெலழுத்து வரு வழி $ெதால்.எழு.410.1
ெதால்ைல இயற்ைக நிைலயலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.410.2
யகரம் வரு வழி இகரம்_ெப.(இகரம்_ெப.) குறுகும் $ெதால்.எழு.411.1

உகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) துவரத்
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.411.2
ஈ-எழுத்து ெமாழியும் உயித்ெதாட ெமாழியும் $ெதால்.எழு.412.1
ேவற்றுைமஆயின் ஒற்று இைட இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.412.2
ேதாற்றம் ேவண்டும் வல்ெலழுத்து மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) $ெதால்.எழு.412.3
ஒற்று இைட இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிகா ெமாழியுமா உளேவ
$ெதால்.எழு.413.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல்ைல
வல்ெலழுத்து மிகேல $ெதால்.எழு.413.2
இைடெயாற்றுத் ெதாடரும் ஆய்தத் ெதாடரும் $ெதால்.எழு.414.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆயியல என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.எழு.414.2
வன்ெறாட ெமாழியும் ெமன்ெறாட ெமாழியும் $ெதால்.எழு.415.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்ெலழுத்து ஒற்று இைட
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.415.2
ெமல்ெலாற்றுத் ெதாடெமாழி ெமல்ெலாற்று எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.எழு.415.3
வல்ெலாற்று இறுதி கிைள ஒற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.415.4
மரப்ெபயக் கிளவிக்கு அம்ேம சாrைய $ெதால்.எழு.416.1
ெமல்ெலாற்று வலியா மரப்ெபயரும் உளேவ $ெதால்.எழு.417.1
ஈ-எழுத்து ெமாழியும் வல்ெலாற்றுத் ெதாடரும் $ெதால்.எழு.418.1
அம் இைட வரற்கும் உrயைவ உளேவ $ெதால்.எழு.418.2

அம் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிவயினான
$ெதால்.எழு.418.3
ஒற்று நிைல திrயாது அக்ெகாடு வரூஉம் $ெதால்.எழு.419.1
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளெமாழியும் உள என ெமாழிப
$ெதால்.எழு.419.2
எண்ணுப்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல்
நிைலயும் $ெதால்.எழு.420.1
வண்டும் ெபண்டும் இன்ெனாடு சிவணும் $ெதால்.எழு.421.1
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) என் கிளவிக்கு அன்னும் வைரயா $ெதால்.எழு.422.1
யாது என் இறுதியும் சுட்டு முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.423.1
ஆய்த இறுதியும் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.எழு.423.2
முன் உயி வரும் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய்தப்
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) $ெதால்.எழு.424.1
மன்னல் ேவண்டும் அல்வழியான $ெதால்.எழு.424.2
ஏைன முன் வrேன தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிைல இன்ேற $ெதால்.எழு.425.1
அல்லது கிளப்பின் எல்லா ெமாழியும் $ெதால்.எழு.426.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பின் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.426.2
வல்ெலாற்றுத் ெதாடெமாழி வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.427.1
சுட்டுச் சிைன ந=டிய_ெப.எச்.(ந=டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமன்ெறாட
ெமாழியும் $ெதால்.எழு.428.1
யா வினா முதலிய ெமன்ெறாட ெமாழியும் $ெதால்.எழு.428.2

ஆயியல் திrயா வல்ெலழுத்து இயற்ைக $ெதால்.எழு.428.3
யா வினா ெமாழிேய இயல்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.429.1
அந் நால் ெமாழியும் தம் நிைல திrயா $ெதால்.எழு.430.1
உண்டு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ெசப்பின்
$ெதால்.எழு.431.1
முந்ைத இறுதி ெமய்ெயாடும் ெகடுதலும் $ெதால்.எழு.431.2
ேமல் நிைல ஒற்ேற ளகாரம் ஆதலும் $ெதால்.எழு.431.3
ஆமுைற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) உrைமயும் உைடத்ேத
$ெதால்.எழு.431.4
வல்ெலழுத்து வரூஉம் காைலயான $ெதால்.எழு.431.5
இரு திைச புணrன் ஏ இைட வருேம $ெதால்.எழு.432.1
திrபு ேவறு கிளப்பின் ஒற்றும் உகரமும் $ெதால்.எழு.433.1
ெகடுதல் ேவண்டும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.433.2
ஒற்று ெமய் திrந்து னகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.433.3
ெதற்ெகாடு புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைலயான $ெதால்.எழு.433.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல் ஆக எட்டன் இறுதி $ெதால்.எழு.434.1
எல்லா எண்ணும் பத்தன் முன் வrன் $ெதால்.எழு.434.2
குற்றியலுகரம் ெமய்ெயாடும் ெகடுேம $ெதால்.எழு.434.3
முற்ற இன் வரூஉம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அலங்கைடேய
$ெதால்.எழு.434.4
பத்தன் ஒற்றுக் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) னகாரம் இரட்டல்
$ெதால்.எழு.435.1

ஒத்தது என்ப இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.எழு.435.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வrனும் ஆயியல் திrயாது $ெதால்.எழு.436.1
நிைறயும் அளவும் வரூஉம் காைலயும் $ெதால்.எழு.437.1
குைறயாது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன் என்
சாrைய $ெதால்.எழு.437.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல் ஒன்பான் இறுதி முன்ன $ெதால்.எழு.438.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தன் ஒற்றுக்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய்தம் $ெதால்.எழு.438.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட நிைலயும்
இயற்ைகத்து என்ப $ெதால்.எழு.438.3
கூறிய இயற்ைக குற்றியலுகரம் $ெதால்.எழு.438.4
ஆறன் இறுதி அல் வழியான $ெதால்.எழு.438.5
முதல் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எண்ணின் ஒற்று ரகரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.439.1
உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆவயினான $ெதால்.எழு.439.2
இைட நிைல ரகரம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என் எண்ணிற்கு
$ெதால்.எழு.440.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இன்ேற ெபாருள்வயினான
$ெதால்.எழு.440.2
மூன்றும் ஆறும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதல் குறுகும் $ெதால்.எழு.441.1
மூன்றன் ஒற்ேற பகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.441.2
நான்கன் ஒற்ேற றகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.442.1

ஐந்தன் ஒற்ேற மகாரம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.443.1
எட்டன் ஒற்ேற ணகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.444.1
ஒன்பான் ஒகரமிைசத் தகரம் ஒற்றும் $ெதால்.எழு.445.1
முந்ைத ஒற்ேற ணகாரம்
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.445.2
பஃது என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆய்த பகரம்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.445.3
நிற்றல் ேவண்டும் ஊகாரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.445.4
ஒற்றிய தகரம் றகரம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.445.5
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) அறி கிளவியும் நிைறயின்
கிளவியும் $ெதால்.எழு.446.1
கிளந்த இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.446.2
மூன்றன் ஒற்ேற வந்தது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.447.1
ஐந்தன் ஒற்ேற ெமல்ெலழுத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.448.1
க ச த ப முதல் ெமாழி வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.449.1
ந ம வ என்னும் மூன்ெறாடு சிவணி $ெதால்.எழு.450.1
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) வrனும் எட்டன் முன் இயல்ேப $ெதால்.எழு.450.2
ஐந்தும் மூன்றும் ந ம வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.451.1

வந்தது ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒற்று இயல்
நிைலேய $ெதால்.எழு.451.2
மூன்றன் ஒற்ேற வகாரம் வரு வழி $ெதால்.எழு.452.1
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வகாரத்து உரு
ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.452.2
நான்கன் ஒற்ேற லகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.453.1
ஐந்தன் ஒற்ேற முந்ைதயது ெகடுேம $ெதால்.எழு.454.1
முதல் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எண்ணின் முன் உயி வரு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.455.1
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) என ெமாழிப உகரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.எழு.455.2
முதல் நிைல ந=டல் ஆவயினான $ெதால்.எழு.455.3
மூன்றும் நான்கும் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) என் கிளவியும் $ெதால்.எழு.456.1
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வகரத்து இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.456.2
மூன்றன் முதல் நிைல ந=டலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.457.1
உழக்கு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வழக்கத்தான $ெதால்.எழு.457.2
ஆறு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முதல் ந=டும்ேம $ெதால்.எழு.458.1
ஒன்பான் இறுதி உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) நிைல திrயாது $ெதால்.எழு.459.1
இன் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் சாrைய
ெமாழிேய $ெதால்.எழு.459.2
நூறு முன் வrனும் கூறிய இயல்ேப $ெதால்.எழு.460.1
மூன்றன் ஒற்ேற நகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.461.1

நான்கும் ஐந்தும் ஒற்று ெமய் திrயா $ெதால்.எழு.462.1
ஒன்பான் முதல் நிைல முந்து கிளந்தற்ேறன $ெதால்.எழு.463.1
முந்ைத ஒற்ேற காரம்
இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.463.2
நூறு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) நகாரம் ெமய்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.463.3
ஊஆ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைகத்து
என்ப $ெதால்.எழு.463.4
ஆயிைட வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இகார ரகாரம்
$ெதால்.எழு.463.5
ஈறு ெமய் ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகாரம்
ஒற்றும் $ெதால்.எழு.463.6
ஆயிரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.எழு.464.1
முதல் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எண்ணின் உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) ெகடுேம
$ெதால்.எழு.464.2
முதல் நிைல ந=டினும் மானம் இல்ைல $ெதால்.எழு.465.1
மூன்றன் ஒற்ேற வகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.466.1
நான்கன் ஒற்ேற லகாரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.467.1
ஐந்தன் ஒற்ேற யகாரம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.468.1
ஆறன் மருங்கின் குற்றியலுகரம் $ெதால்.எழு.469.1
ஈறு ெமய் ஒழியக் ெகடுதல் ேவண்டும் $ெதால்.எழு.469.2
ஒன்பான் இறுதி உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) நிைல திrயாது $ெதால்.எழு.470.1

இன் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் சாrைய மரேப
$ெதால்.எழு.470.2
நூறாயிரம் முன் வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.471.1
நூறன் இயற்ைக முதல்-நிைலக்கிளவி $ெதால்.எழு.471.2
நூறு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல் ஒன்பாற்கு
$ெதால்.எழு.472.1
ஈறு சிைன ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன ஒற்று
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.472.2
அைவ ஊ பத்தினும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாழிற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.473.1
அளவும் நிைறயும் ஆயியல் திrயா $ெதால்.எழு.474.1
குற்றியலுகரமும் வல்ெலழுத்து இயற்ைகயும் $ெதால்.எழு.474.2
முன் கிளந்தன்ன என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.474.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்து ஊ
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.எழு.475.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முதல் ஒன்பாற்கு ஒற்று இைட
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.எழு.475.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்தம் ெகடுதல்
ேவண்டும் $ெதால்.எழு.475.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வrேன இன் ஆம் சாrைய $ெதால்.எழு.476.1
ஆவயின் ஒற்று இைட மிகுதல் இல்ைல $ெதால்.எழு.476.2
அளவும் நிைறயும் ஆயியல் திrயா $ெதால்.எழு.477.1
முதல் நிைல எண்ணின் முன் வல்ெலழுத்து வrனும் $ெதால்.எழு.478.1

ஞ ந ம-த் ேதான்றினும் ய வ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இையயினும் $ெதால்.எழு.478.2
முதல் நிைல இயற்ைக என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.எழு.478.3
அதன் நிைல உயிக்கும் யா வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.எழு.479.1
முதல் நிைல ஒகரம் ஓ ஆகும்ேம $ெதால்.எழு.479.2
ரகரத்து உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) துவரக் ெகடுேம $ெதால்.எழு.479.3
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) முதல் ஒன்பான் இறுதி முன்ன $ெதால்.எழு.480.1
வழங்கு இயல் மா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதான்றின் $ெதால்.எழு.480.2
மகர அளெவாடு நிகரலும் உrத்ேத $ெதால்.எழு.480.3
ல ன என வரூஉம் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி முன் $ெதால்.எழு.481.1
உம்மும் ெகழுவும் உளப்படப் பிறவும் $ெதால்.எழு.481.2
அன்ன மரபின் ெமாழியிைடத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.481.3
ெசய்யுள்-ெதாடவயின் ெமய் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைலயும் $ெதால்.எழு.481.4
ேவற்றுைம குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்வயினான $ெதால்.எழு.481.5
உயிரும் புள்ளியும் இறுதி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.எழு.482.01
குறிப்பினும் பண்பினும் இைசயினும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.எழு.482.02
ெநறிப் பட வாராக் குைறச்ெசாற் கிளவியும் $ெதால்.எழு.482.03
உயதிைண அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) ஆயிரு மருங்கின்
$ெதால்.எழு.482.04

ஐம் பால் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெதாகு ெமாழியும் $ெதால்.எழு.482.05
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னும் கிளவியின்
$ெதால்.எழு.482.06
ெமய் ஒருங்கு இயலும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெதாகு ெமாழியும்
$ெதால்.எழு.482.07
தம் இயல் கிளப்பின் தம் முன் தாம் வரூஉம் $ெதால்.எழு.482.08
எண்ணின் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) உளப்படப் பிறவும் $ெதால்.எழு.482.09
அன்னைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மருவின் பாத்திய $ெதால்.எழு.482.10
புண இயல் நிைலயிைட உணரத் ேதான்றா $ெதால்.எழு.482.11
கிளந்த அல்ல ெசய்யுளுள் திrநவும் $ெதால்.எழு.483.1
வழங்கு இயல் மருங்கின் மருெவாடு திrநவும் $ெதால்.எழு.483.2
விளம்பிய இயற்ைகயின் ேவறுபடத் ேதான்றின் $ெதால்.எழு.483.3
வழங்கு இயல் மருங்கின் உணந்தன ஒழுக்கல் $ெதால்.எழு.483.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மதி நாட்டத்து என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.எழு.483.5
உயதிைண என்மனா மக்கட் சுட்ேட $ெதால்.ெசால்.001.1
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) என்மனா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அல பிறேவ $ெதால்.ெசால்.001.2
ஆயிரு திைணயின் இைசக்குமன் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.001.3
ஆடூஉ அறி ெசால் மகடூஉ அறி ெசால் $ெதால்.ெசால்.002.1
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ெசால்ெலாடு சிவணி
$ெதால்.ெசால்.002.2

அம் முப் பாற்ெசால் உயதிைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.002.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறி ெசால்ேல பல அறி ெசால் என்று
$ெதால்.ெசால்.003.1
ஆயிரு பாற் ெசால் அஃறிைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.003.2
ெபண்ைம சுட்டிய உயதிைண மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.004.1
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) திrந்த ெபய நிைலக் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.004.2
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) சுட்டிய ெபய நிைலக் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.004.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) அந்தம் தமக்கு இலேவ
$ெதால்.ெசால்.004.4
உயதிைண மருங்கின் பால்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.004.5
னஃகான் ஒற்ேற ஆடூஉ அறி ெசால் $ெதால்.ெசால்.005.1
ரஃகான் ஒற்றும் பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இறுதியும்
$ெதால்.ெசால்.007.1
மாைரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உளப்பட மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.007.2
ேநரத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) அறி ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.007.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) த ற ட
ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.008.1
குன்றியலுகரத்து இறுதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.008.2

அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி $ெதால்.ெசால்.009.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் மூன்ேற பல அறி ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.009.2
இரு திைண மருங்கின் ஐம் பால் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.010.1
ஈற்றின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பதிேனா எழுத்தும் $ெதால்.ெசால்.010.2
ேதாற்றம்தாேம விைனெயாடு வருேம $ெதால்.ெசால்.010.3
விைனயின் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பால் அறி கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.011.1
ெபயrன் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பால்
அறி கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.011.2
மயங்கல் கூடா தம் மரபினேவ $ெதால்.ெசால்.011.3
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) திrந்த ெபய நிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.012.1
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அறி ெசாற்கு ஆகு இடன் இன்ேற
$ெதால்.ெசால்.012.2
ெசப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல் $ெதால்.ெசால்.013.1
வினாவும் ெசப்ேப வினா எதி வrேன $ெதால்.ெசால்.014.1
ெசப்ேப வழ= இயினும் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.ெசால்.015.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவியான
$ெதால்.ெசால்.015.2
ெசப்பினும் வினாவினும் சிைன முதல் கிளவிக்கு $ெதால்.ெசால்.016.1

அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உறழ் துைணப்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெசால்.016.2
தகுதியும் வழக்கும் தழ= இயின
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.017.1
பகுதிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வைர நிைல இலேவ $ெதால்.ெசால்.017.2
இனச் சுட்டு இல்லாப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள் ெபயக்
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $ெதால்.ெசால்.018.1
வழக்கு ஆறு அல்ல ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) ஆேற $ெதால்.ெசால்.018.2
இயற்ைகப் ெபாருைள இற்று எனக் கிளத்தல் $ெதால்.ெசால்.019.1
ெசயற்ைகப் ெபாருைள ஆக்கெமாடு கூறல் $ெதால்.ெசால்.020.1
ஆக்கம்தாேன காரணம் முதற்ேற $ெதால்.ெசால்.021.1
ஆக்கக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) காரணம் இன்றியும் $ெதால்.ெசால்.022.1
ேபாக்கு இன்று என்ப வழக்கினுள்ேள $ெதால்.ெசால்.022.2
பால் மயக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயக்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.023.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறி ெபாருள்வயின் பன்ைம கூறல்
$ெதால்.ெசால்.023.2
உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) என ெமாழியினும் அஃறிைணப் பிrப்பினும்
$ெதால்.ெசால்.024.1
இரு வற்றும்
=
உrத்ேத சுட்டும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.024.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சுட்டலும்
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிப
$ெதால்.ெசால்.025.1
அன்ைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேவறு இடத்தான $ெதால்.ெசால்.025.2

அைட சிைன முதல் என முைற மூன்றும் மயங்காைம $ெதால்.ெசால்.026.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயலும் வண்ணச் சிைனச் ெசால் $ெதால்.ெசால்.026.2
ஒருவைரக் கூறும் பன்ைமக் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.027.1
ஒன்றைனக் கூறும் பன்ைமக் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.027.2
வழக்கின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய ெசால்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.027.3
இலக்கண மருங்கின் ெசால் ஆறு அல்ல $ெதால்.ெசால்.027.4
ெசலவினும் வரவினும் தரவினும் ெகாைடயினும் $ெதால்.ெசால்.028.1
நிைல ெபறத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அந் நாற் ெசால்லும் $ெதால்.ெசால்.028.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைல படக்ைக என்னும் $ெதால்.ெசால்.028.3
அம் மூஇடத்தும் உrய என்ப $ெதால்.ெசால்.028.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.029.1
தரு ெசால் வரு ெசால் ஆயிரு கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.029.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைல ஆயீrடத்த $ெதால்.ெசால்.029.3
ஏைன இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஏைன இடத்த
$ெதால்.ெசால்.030.1
யாது எவன் என்னும் ஆயிரு கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.031.1
அறியாப் ெபாருள்வயின் ெசறியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.031.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.032.1
யாது என வரூஉம் வினாவின் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.032.2

அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்வயின் ஐயம்
த=தற்குத் $ெதால்.ெசால்.032.3
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ஆதலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.032.4
இைனத்து என அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைன
முதல் கிளவிக்கு $ெதால்.ெசால்.033.1
விைனப்படு ெதாகுதியின் உம்ைம ேவண்டும் $ெதால்.ெசால்.033.2
மன்னாப் ெபாருளும் அன்ன இயற்ேற $ெதால்.ெசால்.034.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருளாயினும் அல்லது இல் எனின்
$ெதால்.ெசால்.035.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லாப் பிறிது
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கூறல் $ெதால்.ெசால்.035.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கூறின் சுட்டிக் கூறல்
$ெதால்.ெசால்.036.1
ெபாருெளாடு புணராச் சுட்டுப் ெபயராயினும் $ெதால்.ெசால்.037.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறுபடாஅது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகும்ேம
$ெதால்.ெசால்.037.2
இயற்ெபயக் கிளவியும் சுட்டுப்ெபயக் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.038.1
விைனக்கு ஒருங்கு இயலும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதான்றின்
$ெதால்.ெசால்.038.2
சுட்டுப்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முற்படக் கிளவா $ெதால்.ெசால்.038.3
இயற்ெபய வழிய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.038.4
முற்படக் கிளத்தல் ெசய்யுளுள் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.039.1
சுட்டு முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணக்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.040.1

சுட்டுப்ெபய இயற்ைகயின் ெசறியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.040.2
சிறப்பின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபயநிைலக்
கிளவிக்கும் $ெதால்.ெசால்.041.1
இயற்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முற்படக் கிளவா $ெதால்.ெசால்.041.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறு ெபயக்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.042.1
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேவறு கிளப்பின் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இடன்
இலேவ $ெதால்.ெசால்.042.2
தன்ைமச் ெசால்ேல அஃறிைணக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று
$ெதால்.ெசால்.043.1
எண்ணுவழிமருங்கின் விரவுதல் வைரயா $ெதால்.ெசால்.043.2
ஒருைம எண்ணின் ெபாதுப் பிr பாற்ெசால் $ெதால்.ெசால்.044.1
ஒருைமக்கு அல்லது எண்ணு முைற நில்லாது $ெதால்.ெசால்.044.2
வியங்ேகாள் எண்ணுப்ெபய திைண விரவு வைரயா $ெதால்.ெசால்.045.1
ேவறு விைனப் ெபாதுச் ெசால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன கிளவா
$ெதால்.ெசால்.046.1
எண்ணுங்காலும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அதன் மரேப
$ெதால்.ெசால்.047.1
இரட்ைடக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இரட்டின்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயா
$ெதால்.ெசால்.048.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபயப் ெபாதுச் ெசால் உள்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒழியத் $ெதால்.ெசால்.049.1

ெதrபு ேவறு கிளத்தல் தைலைமயும் பன்ைமயும் $ெதால்.ெசால்.049.2
உயதிைண மருங்கினும் அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கினும்
$ெதால்.ெசால்.049.3
ெபயrனும் ெதாழிலினும் பிrபைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.050.1
மயங்கல் கூடா வழக்கு வழிப்பட்டன $ெதால்.ெசால்.050.2
பலவயினானும் எண்ணுத் திைண விரவுப் ெபய $ெதால்.ெசால்.051.1
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) முடிபின ெசய்யுளுள்ேள $ெதால்.ெசால்.051.2
விைன ேவறுபடூஉம் பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் $ெதால்.ெசால்.052.1
விைன ேவறுபடாஅப் பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் என்று $ெதால்.ெசால்.052.2
ஆயிரு வைகய-பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் $ெதால்.ெசால்.052.3
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.053.1
விைன ேவறுபடூஉம் பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் $ெதால்.ெசால்.053.2
ேவறுபடு விைனயினும் இனத்தினும் சாபினும் $ெதால்.ெசால்.053.3
ேதறத் ேதான்றும்-ெபாருள் ெதr நிைலேய $ெதால்.ெசால்.053.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விைன மருங்கின் ஒன்றித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.054.1
விைன ேவறுபடாஅப் பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் $ெதால்.ெசால்.054.2
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) கிளந்தாங்கு இயலும் $ெதால்.ெசால்.054.3

குறித்ேதான் கூற்றம் ெதrத்து ெமாழி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.055.1
குடிைம ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) இளைம மூப்ேப $ெதால்.ெசால்.056.01
அடிைம வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) விருந்ேத குழுேவ $ெதால்.ெசால்.056.02
ெபண்ைம அரேச மகேவ குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.056.03
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) திr ெபய உறுப்பின் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.056.04
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சிறப்ேப ெசறற்ெசால் விறற்ெசால்-என்று
$ெதால்.ெசால்.056.05
ஆவறு-மூன்றும் உளப்படத் ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.056.06
அன்ன பிறவும் அவற்ெறாடு சிவணி $ெதால்.ெசால்.056.07
முன்னத்தின் உணரும் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.056.08
உயதிைண மருங்கின் நிைலயினஆயினும் $ெதால்.ெசால்.056.09
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கின் கிளந்தாங்கு இயலும்
$ெதால்.ெசால்.056.10
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உயிேர உடம்ேப
$ெதால்.ெசால்.057.1
பால் வைர ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) விைனேய பூதம் $ெதால்.ெசால்.057.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசால் என வரூஉம்
$ெதால்.ெசால்.057.3
ஆயீ-ஐந்ெதாடு பிறவும் அன்ன $ெதால்.ெசால்.057.4
ஆவயின் வரூஉம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.057.5

பால் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயா உயதிைண
ேமன $ெதால்.ெசால்.057.6
நின்றாங்கு இைசத்தல் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
இன்ேற $ெதால்.ெசால்.058.1
இைசத்தலும் உrய ேவறிடத்தான $ெதால்.ெசால்.059.1
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெசப்பலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.060.1
கண்ணும் ேதாளும் முைலயும் பிறவும் $ெதால்.ெசால்.061.1
பன்ைம சுட்டிய சிைன நிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.061.2
பன்ைம கூறும் கடப்பாடு இலேவ $ெதால்.ெசால்.061.3
தம் விைனக்கு இயலும் எழுத்து அலங்கைடேய $ெதால்.ெசால்.061.4
ேவற்றுைமதாேம ஏழ் என ெமாழிப $ெதால்.ெசால்.062.1
விளி ெகாள்வதன்கண் விளிெயாடு எட்ேட $ெதால்.ெசால்.063.1
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.064.1
ெபய ஐ ஒடு கு $ெதால்.ெசால்.064.2
இன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண் விளி என்னும் ஈற்ற
$ெதால்.ெசால்.064.3
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.065.1
எழுவாய் ேவற்றுைம ெபய ேதான்று நிைலேய $ெதால்.ெசால்.065.2
ெபாருண்ைம சுட்டல் வியங்ெகாள
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.066.1
விைன நிைல உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வினாவிற்கு ஏற்றல் $ெதால்.ெசால்.066.2

பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபய ெகாள
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று $ெதால்.ெசால்.066.3
அன்றி அைனத்தும் ெபயப் பயனிைலேய $ெதால்.ெசால்.066.4
ெபயrன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாைகயுமா
உளேவ $ெதால்.ெசால்.067.1
அவ்வும் உrய அப்பாலான $ெதால்.ெசால்.067.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவளிப்படத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.068.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயல் ெசவ்விது என்ப
$ெதால்.ெசால்.068.2
கூறிய முைறயின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) நிைல திrயாது $ெதால்.ெசால்.069.1
ஈறு ெபயக்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயற்ைகய என்ப $ெதால்.ெசால்.069.2
ெபயநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதான்றா
$ெதால்.ெசால்.070.1
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நிைல
ஒட்டும்_ெப.எச்.(ஒட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலங்கைடேய $ெதால்.ெசால்.070.2
இரண்டாகுவேத $ெதால்.ெசால்.071.1
ஐ எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி வrனும் விைனேய விைனக்குறிப்பு
$ெதால்.ெசால்.071.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரு முதலின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதுேவ
$ெதால்.ெசால்.071.3

காப்பின் ஒப்பின் ஊதியின் இைழயின் $ெதால்.ெசால்.072.1
ஓப்பின் புகழின் பழியின் என்றா $ெதால்.ெசால்.072.2
ெபறலின் இழவின் காதலின் ெவகுளியின் ெசறலின் உவத்தலின் கற்பின்
என்றா $ெதால்.ெசால்.072.3
அறுத்தலின் குைறத்தலின் ெதாகுத்தலின் பிrத்தலின் $ெதால்.ெசால்.072.4
நிறுத்தலின் அளவின் எண்ணின் என்றா $ெதால்.ெசால்.072.5
ஆக்கலின் சாதலின் ெசலவின் கன்றலின் $ெதால்.ெசால்.072.6
ேநாக்கலின் அஞ்சலின் சிைதப்பின் என்றா அன்ன பிறவும் அம் முதற் ெபாருள
$ெதால்.ெசால்.072.7
என்ன கிளவியும் அதன் பால என்மனா $ெதால்.ெசால்.072.8
மூன்றாகுவேத $ெதால்.ெசால்.073.1
ஒடு எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.073.2
விைனமுதல் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) அைன முதற்று-அதுேவ
$ெதால்.ெசால்.073.3
அதனின் இயறல் அதன்-தகு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.074.1
அதன் விைனப்படுதல் அதனின் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.074.2
அதனின் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அதெனாடு மயங்கல் அதெனாடு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைனக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.074.3
அதெனாடு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறு
விைனக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.074.4
அதெனாடு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பு அல்
ஒப்பு உைர $ெதால்.ெசால்.074.5
இன் ஆன் ஏது ஈங்கு என வரூஉம $ெதால்.ெசால்.074.6

அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனா $ெதால்.ெசால்.074.7
நான்காகுவேத $ெதால்.ெசால்.075.1
கு எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.075.2
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதுேவ
$ெதால்.ெசால்.075.3
அதற்கு விைன உைடைமயின் அதற்கு உடம்படுதலின் $ெதால்.ெசால்.076.1
அதற்குப் படு ெபாருளின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகு கிளவியின்
$ெதால்.ெசால்.076.2
அதற்கு யாப்பு உைடைமயின் அதன் ெபாருட்டு ஆதலின் $ெதால்.ெசால்.076.3
நட்பின் பைகயின் காதலின் சிறப்பின் என்று $ெதால்.ெசால்.076.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருட் கிளவியும் அதன் பால என்மனா
$ெதால்.ெசால்.076.5
ஐந்தாகுவேத $ெதால்.ெசால்.077.1
இன் எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.077.2
இதனின் இற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னும் அதுேவ
$ெதால்.ெசால்.077.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வடிேவ அளேவ சுைவேய $ெதால்.ெசால்.078.1
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.) ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) என்றா $ெதால்.ெசால்.078.2
நன்ைம த=ைம சிறுைம ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெமன்ைம கடுைம என்றா $ெதால்.ெசால்.078.3
முதுைம இளைம சிறத்தல் இழித்தல் $ெதால்.ெசால்.078.4

புதுைம பழைம ஆக்கம் என்றா இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
த=தல்_ெதா.ெப.(த=_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.078.5
பன்ைம சின்ைம பற்று விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று
$ெதால்.ெசால்.078.6
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனா $ெதால்.ெசால்.078.7
ஆறாகுவேத $ெதால்.ெசால்.079.1
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.079.2
தன்னினும் பிறிதினும் இதனது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எனும்
$ெதால்.ெசால்.079.3
அன்ன கிளவிக் கிழைமத்து அதுேவ $ெதால்.ெசால்.079.4
இயற்ைகயின் உைடைமயின் முைறைமயின் கிழைமயின்
$ெதால்.ெசால்.080.1
ெசயற்ைகயின் முதுைமயின் விைனயின் என்றா $ெதால்.ெசால்.080.2
கருவியின் துைணயின் கலத்தின் முதலின் $ெதால்.ெசால்.080.3
ஒருவழி உறுப்பின் குழுவின் என்றா $ெதால்.ெசால்.080.4
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிச் ெசய்தியின்
நிைலயின் வாழ்ச்சியின் $ெதால்.ெசால்.080.5
திrந்து ேவறுபடூஉம் பிறவும் அன்ன $ெதால்.ெசால்.080.6
கூறிய மருங்கின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.080.7
ஆறன் பால என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.080.8
ஏழாகுவேத $ெதால்.ெசால்.081.1

கண் எனப் ெபயrய ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.081.2
விைன ெசய் இடத்தின் நிலத்தின் காலத்தின் $ெதால்.ெசால்.081.3
அைன வைகக் குறிப்பின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதுேவ
$ெதால்.ெசால்.081.4
கண் கால் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உள் உைழ கீ ழ் ேமல்
$ெதால்.ெசால்.082.1
பின் சா அயல் புைட ேதவைக எனாஅ $ெதால்.ெசால்.082.2
முன் இைட கைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) வலம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனாஅ
$ெதால்.ெசால்.082.3
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனா $ெதால்.ெசால்.082.4
ேவற்றுைமப் ெபாருைள விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.083.1
ஈற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும்
ெதாைகவயின் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.083.2
பல் ஆறாகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.083.3
எல்லாச் ெசால்லும் உrய என்ப $ெதால்.ெசால்.083.4
கருமம் அல்லாச் சாபு என் கிளவிக்கு $ெதால்.ெசால்.084.1
உrைமயும் உைடத்ேத கண் என் ேவற்றுைம $ெதால்.ெசால்.084.2
சிைன நிைலக் கிளவிக்கு ஐயும் கண்ணும் $ெதால்.ெசால்.085.1

விைன நிைல ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.085.2
கண் கன்றல் ெபாருண்ேமல் வருஞ் ெசால்லும் ெசலவு $ெதால்.ெசால்.086.1
முதற்சிைனக் கிளவிக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ேவற்றுைம
$ெதால்.ெசால்.087.1
முதற்கண் வrேன சிைனக்கு ஐ வருேம $ெதால்.ெசால்.087.2
முதல் முன் ஐ வrன் கண் என் ேவற்றுைம $ெதால்.ெசால்.088.1
சிைன முன் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதள்ளிது
என்ப $ெதால்.ெசால்.088.2
முதலும் சிைனயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறுபடாஅ
$ெதால்.ெசால்.089.1
நுவலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெசாற்குறிப்பினேவ $ெதால்.ெசால்.089.2
பிண்டப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆயியல்
=திrயா $ெதால்.ெசால்.090.1
பண்டு இயல் மருங்கின் மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரேப $ெதால்.ெசால்.090.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன ஒடுச் ெசால் உயபின் வழித்ேத
$ெதால்.ெசால்.091.1
மூன்றனும் ஐந்தனும் ேதான்றக் கூறிய $ெதால்.ெசால்.092.1
ஆக்கெமாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏதுக்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.092.2
ேநாக்கு ஓரைனய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.092.3
இரண்டன் மருங்கின் ேநாக்கு அல் ேநாக்கம் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$ெதால்.ெசால்.093.1
இரண்டன் மருங்கின் ஏதுவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.093.2

அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ேவற்றுைம
உயதிைணத்ெதாைகவயின் $ெதால்.ெசால்.094.1
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குகரம் வருேம
$ெதால்.ெசால்.094.2
தடுமாறு ெதாழிற்ெபயக்கு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) மூன்றும்
$ெதால்.ெசால்.095.1
கடி நிைல இலேவ ெபாருள்வயினான $ெதால்.ெசால்.095.2
ஈற்றுப் ெபய முன்ன ெமய் அறி பனுவலின் $ெதால்.ெசால்.096.1
ேவற்றுைம ெதrப உணருேமாேர $ெதால்.ெசால்.096.2
ஓம்பைடக் கிளவிக்கு ஐயும் ஆனும் $ெதால்.ெசால்.097.1
தாம் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இலேவ ெதாைக வரு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.097.2
ஆறன் மருங்கின் வாழ்ச்சிக் கிழைமக்கு $ெதால்.ெசால்.098.1
ஏழும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைற
நிலத்தான $ெதால்.ெசால்.098.2
குத் ெதாக வரூஉம் ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) எதி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.099.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆறற்கு உrத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.099.2
அச்சக் கிளவிக்கு ஐந்தும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$ெதால்.ெசால்.100.1
எச்சம் இலேவ ெபாருள்வயினான $ெதால்.ெசால்.100.2
அன்ன பிறவும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி பிைழயாது
$ெதால்.ெசால்.101.1
உருபினும் ெபாருளினும் ெமய் தடுமாறி $ெதால்.ெசால்.101.2

இரு வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிைலயும் ேவற்றுைம
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.ெசால்.101.3
திrபு இடன் இலேவ ெதrயுேமாக்ேக $ெதால்.ெசால்.101.4
உருபு_ெப.(உருபு_ெப.)
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவற்றுைமக்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.102.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் நைடய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசல்
மருங்ேக $ெதால்.ெசால்.102.2
இறுதியும் இைடயும் எல்லா உருபும் $ெதால்.ெசால்.103.1
ெநறி படு ெபாருள்வயின் நிலவுதல் வைரயா $ெதால்.ெசால்.103.2
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) ெதாக வருதலும்
$ெதால்.ெசால்.104.1
ெநறிபட வழங்கிய வழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) என்ப $ெதால்.ெசால்.104.2
ஐயும் கண்ணும் அல்லாப் ெபாருள்வயின் $ெதால்.ெசால்.105.1
ெமய் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) ெதாகாஅ இறுதியான $ெதால்.ெசால்.105.2
யாதன் உருபின் கூறிற்றுஆயினும் $ெதால்.ெசால்.106.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசல் மருங்கின் ேவற்றுைம சாரும்
$ெதால்.ெசால்.106.2
எதி மறுத்து ெமாழியினும் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின்
$ெதால்.ெசால்.107.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைல திrயா ேவற்றுைமச் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.107.2
கு ஐ ஆன் என வரூஉம் இறுதி $ெதால்.ெசால்.108.1
அவ்ெவாடு சிவணும் ெசய்யுளுள்ேள $ெதால்.ெசால்.108.2

அஎனப் பிறத்தல் அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கின்
$ெதால்.ெசால்.109.1
குவ்வும் ஐயும் இல் என ெமாழிப $ெதால்.ெசால்.109.2
இதனது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இற்று என்னும் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.110.1
அதைனக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்வயினானும் $ெதால்.ெசால்.110.2
அதனான் ெசயற்படற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.110.3
முைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபயச்ெசால் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.110.4
பால் வைர கிள+வியும் பண்பின் ஆக்கமும் $ெதால்.ெசால்.110.5
காலத்தின் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ேவற்றுைமக்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.110.6
பற்று விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கிளவியும்
த=ந்து_வி.எச்.(த=_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிக் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.110.7
அன்ன பிறவும் நான்கன் உருபின் $ெதால்.ெசால்.110.8
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி மரபின ேதான்றலாேற $ெதால்.ெசால்.110.9
ஏைன உருபும் அன்ன மரபின $ெதால்.ெசால்.111.1
மானம் இலேவ ெசால் முைறயான $ெதால்.ெசால்.111.2
விைனேய ெசய்வது ெசயப்படுெபாருேள $ெதால்.ெசால்.112.1
நிலேன காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) என்றா
$ெதால்.ெசால்.112.2

இன்னதற்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆக
என்னும் $ெதால்.ெசால்.112.3
அன்ன மரபின் இரண்ெடாடும் ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.112.4
ஆெயட்டு என்ப-ெதாழில் முதனிைலேய $ெதால்.ெசால்.112.5
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.113.1
வழங்கு இயல் மருங்கின் குன்றுவ குன்றும் $ெதால்.ெசால்.113.2
முதலின் கூறும் சிைன அறி கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.114.1
சிைனயின் கூறும் முதல் அறி கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.114.2
பிறந்தவழிக் கூறலும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.114.3
இயன்றது ெமாழிதலும் இருெபயெராட்டும் $ெதால்.ெசால்.114.4
விைனமுதல் உைரக்கும் கிளவிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.114.5
அைன மரபினேவ-ஆகுெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.114.6
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.115.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) ெபாருள்வயின் தம்ெமாடு சிவணலும்
$ெதால்.ெசால்.115.2
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) சுட்டலும்
$ெதால்.ெசால்.115.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்பினேவ நுவலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.115.4
ேவற்றுைம மருங்கின் ேபாற்றல் ேவண்டும் $ெதால்.ெசால்.115.5
அளவு நிைறயும் அவற்ெறாடு ெகாள்வழி $ெதால்.ெசால்.116.1
உள என ெமாழிப உணந்திசிேனாேர $ெதால்.ெசால்.116.2
கிளந்த அல்ல ேவறு பிற ேதான்றினும் $ெதால்.ெசால்.117.1

கிளந்தவற்று இயலான் உணந்தன ெகாளேல $ெதால்.ெசால்.117.2
விளி எனப்படுப ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபயெராடு $ெதால்.ெசால்.118.1
ெதளியத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயற்ைகய என்ப $ெதால்.ெசால்.118.2
அவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.119.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என அறிதற்கு ெமய் ெபறக் கிளப்ப
$ெதால்.ெசால்.119.2
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.120.1
இ உ ஐ ஓ என்னும் இறுதி $ெதால்.ெசால்.120.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் நான்ேக-உயதிைணமருங்கின்
$ெதால்.ெசால்.120.3
ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) சுட்டிய விளி ெகாள் ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.120.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.121.1
இஈ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐ ஆய்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.121.2
ஓவும் உவ்வும் ஏெயாடு சிவணும் $ெதால்.ெசால்.122.1
உகரம்தாேன குற்றியலுகரம் $ெதால்.ெசால்.123.1
ஏைன உயிேர உயதிைண மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.124.1
தாம் விளி ெகாள்ளா என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.124.2
அளெபைட மிகூஉம் இகர இறு ெபய $ெதால்.ெசால்.125.1
இயற்ைகய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயற்ைகய என்ப $ெதால்.ெசால்.125.2
முைறப் ெபய மருங்கின் ஐ என் இறுதி $ெதால்.ெசால்.126.1

ஆெவாடு வருதற்கு உrயவும் உளேவ $ெதால்.ெசால்.126.2
அண்ைமச் ெசால்ேல இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.127.1
ன ர ல ள என்னும் அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப $ெதால்.ெசால்.128.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி விளி ெகாள் ெபயேர $ெதால்.ெசால்.128.2
ஏைனப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ஈறு விளி ெகாள்ளா $ெதால்.ெசால்.129.1
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.130.1
அன் என் இறுதி ஆ ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.130.2
அண்ைமச் ெசால்லிற்கு அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.131.1
ஆன் என் இறுதி இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.132.1
ெதாழிலின் கூறும் ஆன் என் இறுதி $ெதால்.ெசால்.133.1
ஆய் ஆகும்ேம விளிவயினான $ெதால்.ெசால்.133.2
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதன் ஓரற்ேற
$ெதால்.ெசால்.134.1
அளெபைடப் ெபயேர அளெபைட
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.135.1
முைறப் ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஏெயாடு வருேம $ெதால்.ெசால்.136.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுட்டுமுதற்ெபயரும் $ெதால்.ெசால்.137.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வினாவின்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.137.2

அன்றி அைனத்தும் விளி ேகாள் இலேவ $ெதால்.ெசால்.137.3
ஆரும் அருவும் ஈெராடு சிவணும் $ெதால்.ெசால்.138.1
ெதாழிற்ெபய ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஏகாரம் வருதலும்
$ெதால்.ெசால்.139.1
வழுக்கு இன்று என்மனா வயங்கிேயாேர $ெதால்.ெசால்.139.2
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதன் ஓரற்ேற
$ெதால்.ெசால்.140.1
அளெபைடப் ெபயேர அளெபைட
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.141.1
சுட்டுமுதற் ெபயேர முன் கிளந்தன்ன $ெதால்.ெசால்.142.1
நும்மின் திrெபய வினாவின் ெபய என்று $ெதால்.ெசால்.143.1
அம் முைற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அவற்று
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இயலும் $ெதால்.ெசால்.143.2
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரண்டின் இறுதிப்
ெபயேர $ெதால்.ெசால்.144.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈற்று அயல் ந=ட்டம்
ேவண்டும் $ெதால்.ெசால்.144.2
அயல் ெநடிதுஆயின் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.145.1
விைனயினும் பண்பினும் $ெதால்.ெசால்.146.1
நிைனயத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆள் என் இறுதி $ெதால்.ெசால்.146.2
ஆய் ஆகும்ேம விளிவயினான $ெதால்.ெசால்.146.3
முைறப் ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) முைறப் ெபய
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.147.1

சுட்டுமுதற்ெபயரும் வினாவின்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.148.1
முன் கிளந்தன்ன என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.148.2
அளெபைடப் ெபயேர அளெபைடப் ெபய $ெதால்.ெசால்.149.1
புள்ளியும் உயிரும் இறுதி
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.150.1
அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கின் எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.150.2
விளி நிைல ெபறூஉம்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதான்றின் $ெதால்.ெசால்.151.1
ெதளி நிைல உைடய ஏகாரம் வரேல $ெதால்.ெசால்.151.2
உள எனப்பட்ட எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.152.1
அளபு இறந்தனேவ விளிக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.152.2
ேசய்ைமயின்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வழக்கத்தான $ெதால்.ெசால்.152.3
அம்ம என்னும் அைசச்ெசால் ந=ட்டம் $ெதால்.ெசால்.153.1
அம் முைறப்ெபயெராடு சிவணாதுஆயினும் $ெதால்.ெசால்.153.2
விளிெயாடு ெகாள்ப ெதளியுேமாேர $ெதால்.ெசால்.153.3
த ந நு எ என அைவ முதல் ஆகித் $ெதால்.ெசால்.154.1
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ன ர ள என் இறுதியும் $ெதால்.ெசால்.154.2
அன்ன பிறவும் ெபய நிைல வrேன $ெதால்.ெசால்.154.3

இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ேவண்டும் விளிெயாடு ெகாளேல
$ெதால்.ெசால்.154.4
எல்லாச் ெசால்லும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) குறித்தனேவ
$ெதால்.ெசால்.155.1
ெபாருண்ைம ெதrதலும் ெசான்ைம ெதrதலும் $ெதால்.ெசால்.156.1
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.156.2
ெதrபு ேவறு நிைலயலும் குறிப்பின் ேதான்றலும் $ெதால்.ெசால்.157.1
இரு பாற்று என்ப ெபாருண்ைம நிைலேய $ெதால்.ெசால்.157.2
ெசால் எனப்படுப ெபயேர விைன என்று $ெதால்.ெசால்.158.1
ஆயிரண்டு என்ப அறிந்திசிேனாேர $ெதால்.ெசால்.158.2
இைடச்ெசால் கிளவியும் உrச்ெசால் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.159.1
அவற்று வழி மருங்கின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெசால்.159.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.160.1
ெபய எனப்படுபைவ ெதrயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.160.2
உயதிைணக்கு உrைமயும் அஃறிைணக்கு உrைமயும் $ெதால்.ெசால்.160.3
ஆயிரு திைணக்கும் ஓரன்ன உrைமயும் $ெதால்.ெசால்.160.4
அம் மூ உருவின ேதான்றலாேற $ெதால்.ெசால்.160.5
இரு திைணப் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம் பால்
கிளவிக்கும் $ெதால்.ெசால்.161.1
உrயைவ உrய ெபயவயினான $ெதால்.ெசால்.161.2
அவ்வழி $ெதால்.ெசால்.162.1

அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உவன் என வரூஉம்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.162.2
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உவள் என வரூஉம்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.162.3
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
உவ என வரூஉம் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.162.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என வரூஉம்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.162.5
யாவன் யாவள் யாவ என்னும் $ெதால்.ெசால்.162.6
ஆவயின் மூன்ெறாடு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிைனந்தும்
$ெதால்.ெசால்.162.7
பால் அறிவந்த உயதிைணப் ெபயேர $ெதால்.ெசால்.162.8
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அடுத்த மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.163.01
ெபண்ைம அடுத்த மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.163.02
ெபண்ைம அடுத்த இகர இறுதியும் $ெதால்.ெசால்.163.03
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரூஉம் இகர ஐகாரமும் $ெதால்.ெசால்.163.04
முைறைம சுட்டா மகனும் மகளும் $ெதால்.ெசால்.163.05
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்னும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.163.06

ஆடூஉ மகடூஉ ஆயிரு
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.163.07
சுட்டு முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்னும்
ஆனும் $ெதால்.ெசால்.163.08
அைவ முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபண்டு_ெப.(ெபண்டு_ெப.) என் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.163.09
ஒப்ெபாடு வரூஉம் கிளவிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.163.10
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிைனந்தும் அவற்று ஓரன்ன
$ெதால்.ெசால்.163.11
எல்லாரும் என்னும் ெபயநிைலக் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.164.1
எல்lரும் என்னும் ெபயநிைலக் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.164.2
ெபண்ைம அடுத்த மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.164.3
அன்ன இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.164.4
நிலப் ெபய குடிப் ெபய குழுவின் ெபயேர $ெதால்.ெசால்.165.1
விைனப் ெபய உைடப் ெபய பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள் ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.165.2
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைற நிைலப் ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.165.3
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைன நிைலப் ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.165.4
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைண நிைலப் ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.165.5

கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு வழக்கின் ஆடு இயற்
ெபயேர $ெதால்.ெசால்.165.6
இன்றிவ என்னும் எண்ணியற்ெபயெராடு $ெதால்.ெசால்.165.7
அன்றி அைனத்தும் அவற்று இயல்பினேவ $ெதால்.ெசால்.165.8
அன்ன பிறவும் உயதிைண மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.166.1
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.166.2
என்ன ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.166.3
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உது என
வரூஉம் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.167.1
அைவ முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்தப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.167.2
அைவ இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைவ என வரூஉம்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.167.3
அைவ முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வகரப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.167.4
யாது யா யாைவ என்னும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.167.5
ஆவயின் மூன்ெறாடு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிைனந்தும்
$ெதால்.ெசால்.167.6
பால் அறி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அஃறிைணப்
ெபயேர $ெதால்.ெசால்.167.7
பல்ல பல சில என்னும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.168.1

உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இல்ல என்னும்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.168.2
விைனப் ெபயக் கிளவியும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.168.3
இைனத்து எனக் கிளக்கும் எண்ணுக்குறிப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.168.4
ஒப்பின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபயநிைல
உளப்பட $ெதால்.ெசால்.168.5
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் ஒன்பதும் அவற்று ஓரன்ன
$ெதால்.ெசால்.168.6
கள்ெளாடு சிவணும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயற்ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.169.1
ெகாள் வழி உைடய பல அறி ெசாற்ேக $ெதால்.ெசால்.169.2
அன்ன பிறவும் அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.170.1
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.170.2
என்ன ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.170.3
ெதrநிைல உைடய அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) இயற்ெபய
$ெதால்.ெசால்.171.1
ஒருைமயும் பன்ைமயும் விைனெயாடு வrேன $ெதால்.ெசால்.171.2
இரு திைணச் ெசாற்கும் ஓரன்ன உrைமயின் $ெதால்.ெசால்.172.1
திrபு ேவறுபடூஉம் எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.172.2
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின்
$ெதால்.ெசால்.172.3
விைனெயாடு அல்லது பால் ெதrபு இலேவ $ெதால்.ெசால்.172.4

நிகழூஉ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) வைர கிளவியின் $ெதால்.ெசால்.173.1
உயதிைண ஒருைம ேதான்றலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.173.2
அன்ன மரபின் விைனவயினான $ெதால்.ெசால்.173.3
இயற்ெபய சிைனப்ெபய சிைனமுதற்ெபயேர $ெதால்.ெசால்.174.1
முைறப்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தாேம தாேன $ெதால்.ெசால்.174.2
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந=யி ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) எனக் கிளந்து
$ெதால்.ெசால்.174.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்ல பிறவும்
ஆஅங்கு $ெதால்.ெசால்.174.4
அன்னைவ ேதான்றின் அவற்ெறாடும் ெகாளேல $ெதால்.ெசால்.174.5
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.175.1
நான்ேக இயற்ெபய நான்ேக சிைனப்ெபய $ெதால்.ெசால்.175.2
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என ெமாழிமனா சிைனமுதற்ெபயேர
$ெதால்.ெசால்.175.3
முைறப்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆகும்ேம
$ெதால்.ெசால்.175.4
ஏைனப் ெபயேர தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின $ெதால்.ெசால்.175.5
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.176.1
ெபண்ைம இயற்ெபய ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) இயற்ெபய
$ெதால்.ெசால்.176.2
பன்ைம இயற்ெபய ஒருைம இயற்ெபய என்று $ெதால்.ெசால்.176.3
அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப இயற்ெபய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.176.4
ெபண்ைமச் சிைனப்ெபய ஆண்ைமச் சிைனப்ெபய $ெதால்.ெசால்.177.1

பன்ைமச் சிைனப்ெபய ஒருைமச் சிைனப்ெபய என்று $ெதால்.ெசால்.177.2
அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப சிைனப்ெபய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.177.3
ெபண்ைம சுட்டிய சிைனமுதற்ெபயேர $ெதால்.ெசால்.178.1
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) சுட்டிய சிைனமுதற்ெபயேர $ெதால்.ெசால்.178.2
பன்ைம சுட்டிய சிைனமுதற்ெபயேர $ெதால்.ெசால்.178.3
ஒருைம சுட்டிய சிைனமுதற்ெபய என்று $ெதால்.ெசால்.178.4
அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப சிைனமுதற்ெபயேர $ெதால்.ெசால்.178.5
ெபண்ைம முைறப்ெபய ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) முைறப்ெபய என்று
$ெதால்.ெசால்.179.1
ஆயிரண்டு என்ப முைறப்ெபய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.179.2
ெபண்ைம சுட்டிய எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.180.1
ஒன்றற்கும் ஒருத்திக்கும் ஒன்றிய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.180.2
ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) சுட்டிய எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.181.1
ஒன்றற்கும் ஒருவற்கும் ஒன்றிய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.181.2
பன்ைம சுட்டிய எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.182.1
ஒன்ேற பலேவ ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) என்னும் $ெதால்.ெசால்.182.2
என்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாற்கும் ஓரன்னவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.182.3
ஒருைம சுட்டிய எல்லாப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.183.1
ஒன்றற்கும் ஒருவக்கும் ஒன்றிய நிைலேய $ெதால்.ெசால்.183.2
தாம் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பன்ைமக்கு உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.184.1

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஒருைமக்கு உrத்ேத
$ெதால்.ெசால்.185.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்னும் ெபயநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.186.1
பல்வழி நுதலிய நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.186.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள்ளுறுத்த பன்ைமக்கு அல்லது $ெதால்.ெசால்.187.1
உயதிைண மருங்கின் ஆக்கம் இல்ைல $ெதால்.ெசால்.187.2
ந=யி ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) என வரூஉம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.188.1
பால் ெதrபு இலேவ உடன்ெமாழிப் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.188.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.189.1
ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஒருைமக்கு உrத்ேத
$ெதால்.ெசால்.189.2
ஏைனக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பன்ைமக்கு உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.190.1
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) என்னும் ெபயநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.191.1
இரு பாற்கும் உrத்ேத ெதrயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.191.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சுட்டின் பன்ைமக்கு ஏற்கும் $ெதால்.ெசால்.192.1
இன்ன ெபயேர இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எனல்
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.193.1
முன்னம் ேசத்தி முைறயின் உணதல் $ெதால்.ெசால்.193.2
மகடூஉ மருங்கின் பால் திr கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.194.1
மகடூஉ இயற்ைக ெதாழில்வயினான $ெதால்.ெசால்.194.2

ஆஓ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபயருமா
உளேவ $ெதால்.ெசால்.195.1
ஆயிடன் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்யுளுள்ேள
$ெதால்.ெசால்.195.2
இைறச்சிப் ெபாருள்வயின் ெசய்யுளுள் கிளக்கும் $ெதால்.ெசால்.196.1
இயற்ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உயதிைண சுட்டா $ெதால்.ெசால்.196.2
நிலத்துவழி மருங்கின் ேதான்றலான $ெதால்.ெசால்.196.3
திைணெயாடு பழகிய ெபய அலங்கைடேய $ெதால்.ெசால்.197.1
விைன எனப்படுவது ேவற்றுைம
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.)
$ெதால்.ெசால்.198.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) காலெமாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.198.2
காலம்தாேம மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெசால்.199.1
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) நிகழ்வின்
எதிவின் என்றா $ெதால்.ெசால்.200.1
அம் முக் காலமும் குறிப்ெபாடும்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.200.2
ெமய்ந் நிைல உைடய ேதான்றலாேற $ெதால்.ெசால்.200.3
குறிப்பினும் விைனயினும் ெநறிப்படத் ேதான்றிக் $ெதால்.ெசால்.201.1
காலெமாடு வரூஉம் விைனச்ெசால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.201.2
உயதிைணக்கு உrைமயும் அஃறிைணக்கு உrைமயும் $ெதால்.ெசால்.201.3
ஆயிரு திைணக்கும் ஓரன்ன உrைமயும் $ெதால்.ெசால்.201.4

அம் மூஉருபின ேதான்றலாேற $ெதால்.ெசால்.201.5
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.202.1
அம் ஆம் எம் ஏம் என்னும் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.202.2
உம்ெமாடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் $ெதால்.ெசால்.202.3
அந் நாற் கிளவிெயாடு ஆெயண் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.202.4
பன்ைம உைரக்கும் தன்ைமச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.202.5
க ட த ற என்னும் $ெதால்.ெசால்.203.1
அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றியலுகரெமாடு
$ெதால்.ெசால்.203.2
என் ஏன் அல் என வரூஉம் ஏழும் $ெதால்.ெசால்.203.3
தன்விைன உைரக்கும் தன்ைமச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.203.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.204.1
ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
விைனெயாடு முடியினும் $ெதால்.ெசால்.204.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் திrயாது என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.204.3
அன் ஆன் அள் ஆள் என்னும் நான்கும் $ெதால்.ெசால்.205.1
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) மருங்கின் படக்ைகச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.205.2
அ ஆ ப என வரூஉம் மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.206.1
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) மருங்கின் படக்ைகச் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.206.2
மாைரக் கிளவியும் பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) படக்ைக $ெதால்.ெசால்.207.1

காலக் கிளவிெயாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $ெதால்.ெசால்.207.2
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.208.1
அந் நால்-ஐந்தும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட
$ெதால்.ெசால்.208.2
முன்னுறக் கிளந்த உயதிைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.208.3
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.209.1
பன்ைம உைரக்கும் தன்ைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.209.2
எண் இயல் மருங்கின் திrபைவ உளேவ $ெதால்.ெசால்.209.3
யாஅ என்னும் வினாவின் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.210.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைண மருங்கின் முப் பாற்கும் உrத்ேத
$ெதால்.ெசால்.210.2
பால் அறி மரபின் அம் மூஈற்றும் $ெதால்.ெசால்.211.1
ஆஓ ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்யுளுள்ேள
$ெதால்.ெசால்.211.2
ஆய் என் கிளவியும் அவற்ெறாடு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.212.1
அதுச் ெசால் ேவற்றுைம உைடைமயானும் $ெதால்.ெசால்.213.1
கண் என் ேவற்றுைம நிலத்தினானும் $ெதால்.ெசால்.213.2
ஒப்பினானும் பண்பினானும் என்று $ெதால்.ெசால்.213.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) குறிப்ெபாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.213.4
அன்ைமயின் இன்ைமயின் உண்ைமயின் வன்ைமயின் $ெதால்.ெசால்.214.1

அன்ன பிறவும் குறிப்ெபாடு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.214.2
என்ன கிளவியும் குறிப்ேப காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $ெதால்.ெசால்.214.3
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.215.1
அன்ன மரபின் குறிப்ெபாடு வரூஉம் $ெதால்.ெசால்.215.2
காலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உயதிைண ருங்கின் $ெதால்.ெசால்.215.3
ேமைலக் கிளவிெயாடு ேவறுபாடு இலேவ $ெதால்.ெசால்.215.4
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி $ெதால்.ெசால்.216.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் மூன்ேற பலவற்றுப் படக்ைக
$ெதால்.ெசால்.216.2
ஒன்றன் படக்ைக த ற ட ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.217.1
குன்றியலுகரத்து இறுதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.217.2
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.218.1
அம் மூ-இரண்டும் அஃறிைணயவ்ேவ $ெதால்.ெசால்.218.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைண மருங்கின் இரு பால் கிளவிக்கும்
$ெதால்.ெசால்.219.1
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப எவன் என்
வினாேவ $ெதால்.ெசால்.219.2
இன்று இல உைடய என்னும் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.220.1
அன்று உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்ல என்னும்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.220.2

பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள் கிளவியும் உள என் கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.220.3
பண்பின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைனமுதற்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.220.4
ஒப்ெபாடு வரூஉம் கிளவிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.220.5
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் பத்தும் குறிப்ெபாடு ெகாள்ளும
$ெதால்.ெசால்.220.6
பன்ைமயும் ஒருைமயும் பால் அறிவந்த $ெதால்.ெசால்.221.1
அன்ன மரபின் குறிப்ெபாடு வரூஉம் $ெதால்.ெசால்.221.2
காலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அஃறிைண_ெப.(அஃறிைண_ெப.) மருங்கின்
$ெதால்.ெசால்.221.3
ேமைலக் கிளவிெயாடு ேவறுபாடு இலேவ $ெதால்.ெசால்.221.4
முன்னிைல வியங்ேகாள் விைன எஞ்சு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.222.1
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) ெசப்பல் ேவறு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.222.2
ெசய்ம்மன ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னும் $ெதால்.ெசால்.222.3
அம் முைற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆெயண்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.222.4
திrபு ேவறுபடூஉம் ெசய்திய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.222.5
இரு திைணச் ெசாற்கும் ஓரன்ன உrைமய $ெதால்.ெசால்.222.6
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.223.1
முன்னிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.223.2

இ ஐ ஆய் என வரூஉம் மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.223.3
ஒப்பத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவக்கும் ஒன்றற்கும் $ெதால்.ெசால்.223.4
இ ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) மின் என வரூஉம் மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.224.1
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) மருங்கினும் பலவற்று மருங்கினும்
$ெதால்.ெசால்.224.2
ெசால் ஓரைனய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.224.3
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
இடத்ெதாடு_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஒடு_கரு.ேவ.) சிவணி
$ெதால்.ெசால்.225.1
ஐம் பாற்கும் உrய ேதான்றலாேற $ெதால்.ெசால்.225.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.226.1
முன்னிைல தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆயீr டத்ெதாடு $ெதால்.ெசால்.226.2
மன்னாது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வியங்ேகாள்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.226.3
பல்ேலா_ெப.(பல்ேலா_ெப.) படக்ைக முன்னிைல
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $ெதால்.ெசால்.227.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) மூன்றும்
நிகழும் காலத்துச் $ெதால்.ெசால்.227.2
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னும்
கிளவிெயாடு ெகாள்ளா $ெதால்.ெசால்.227.3
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்யூ ெசய்பு ெசய்ெதன
$ெதால்.ெசால்.228.1
ெசய்யிய ெசய்யிய ெசயின் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசயற்கு என $ெதால்.ெசால்.228.2

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக ஒன்பதும் விைன எஞ்சு
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.228.3
பின் முன் கால் கைட வழி இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்னும்
$ெதால்.ெசால்.229.1
அன்ன மரபின் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கண்ணிய $ெதால்.ெசால்.229.2
என்ன கிளவியும் அவற்று இயல்பினேவ $ெதால்.ெசால்.229.3
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.230.1
முதல் நிைல மூன்றும் விைனமுதல் முடிபின $ெதால்.ெசால்.230.2
அம் முக் கிளவியும் சிைன விைன ேதான்றின் $ெதால்.ெசால்.231.1
சிைனெயாடு முடியா முதெலாடு முடியினும் $ெதால்.ெசால்.231.2
விைன ஓரைனய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.231.3
ஏைன எச்சம் விைனமுதலானும் $ெதால்.ெசால்.232.1
ஆன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இையயும்
விைனநிைலயானும் $ெதால்.ெசால்.232.2
தாம் இயல் மருங்கின்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெசால்.232.3
பல் முைறயானும் விைன எஞ்சு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.233.1
ெசால் முைற முடியாது அடுக்குந வrனும் $ெதால்.ெசால்.233.2
முன்னது முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடியுமன்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெசால்.233.3
நிலனும் ெபாருளும் காலமும் கருவியும் $ெதால்.ெசால்.234.1
விைனமுதற் கிளவியும் விைனயும் உளப்பட $ெதால்.ெசால்.234.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறு ெபாருட்கும் ஓரன்ன உrைமய
$ெதால்.ெசால்.234.3

ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னும் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.234.4
அவற்ெறாடு வருவழி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.235.1
முதற்கண் வைரந்த மூஈற்றும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.235.2
ெபய எஞ்சு கிளவியும் விைன எஞ்சு கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.236.1
எதி மறுத்து ெமாழியினும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைல திrயா
$ெதால்.ெசால்.236.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) எச்செமாடு சிவணும் குறிப்பின்
$ெதால்.ெசால்.237.1
எச்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இைடநிைல வைரயா
$ெதால்.ெசால்.237.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.238.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னும் ெபய
எஞ்சு கிளவிக்கு $ெதால்.ெசால்.238.2
ெமய்ெயாடும் ெகடுேம ஈற்றுமிைச உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) $ெதால்.ெசால்.238.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடன்
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.238.4
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் எச்சத்து
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.239.1
எய்து இடன் உைடத்ேத வாராக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $ெதால்.ெசால்.239.2

முந் நிைலக் காலமும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைக
$ெதால்.ெசால்.240.1
எம் முைறச் ெசால்லும் நிகழும் காலத்து $ெதால்.ெசால்.240.2
ெமய்ந் நிைலப் ெபாதுச் ெசால் கிளத்தல் ேவண்டும் $ெதால்.ெசால்.240.3
வாராக் காலத்தும் நிகழும் காலத்தும் $ெதால்.ெசால்.241.1
ஓராங்கு வரூஉம் விைனச்ெசாற் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.241.2
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்துக் குறிப்ெபாடு
கிளத்தல் $ெதால்.ெசால்.241.3
விைரந்த_ெப.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.241.4
மிக்கதன் மருங்கின் விைனச்ெசால் சுட்டி $ெதால்.ெசால்.242.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனமுதற்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.242.2
ெசய்வது இல்வழி நிகழும் காலத்து $ெதால்.ெசால்.242.3
ெமய் ெபறத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட்டு ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.242.4
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் என்னும்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.243.1
இரு வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நிைலயும் ெபாருட்டு ஆகும்ேம
$ெதால்.ெசால்.243.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாலானும் பிறன் பாலானும் $ெதால்.ெசால்.243.3
வன்புற வரூஉம் வினாவுைட விைனச் ெசால் $ெதால்.ெசால்.244.1
எதி மறுத்து உணத்துதற்கு உrைமயும் உைடத்ேத $ெதால்.ெசால்.244.2

வாராக் காலத்து விைனச்ெசால் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.245.1
இறப்பினும் நிகழ்வினும் சிறப்பத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.245.2
இயற்ைகயும் ெதளிவும் கிளக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.245.3
ெசயப்படுெபாருைளச் ெசய்தது ேபாலத் $ெதால்.ெசால்.246.1
ெதாழிற்படக் கிளத்தலும் வழக்கு இயல் மரேப $ெதால்.ெசால்.246.2
இறப்ேப எதிேவ ஆயிரு காலமும் $ெதால்.ெசால்.247.1
சிறப்பத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயங்குெமாழிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.247.2
ஏைனக் காலமும் மயங்குதல் வைரயா $ெதால்.ெசால்.248.1
இைட எனப்படுப ெபயெராடும் விைனெயாடும் $ெதால்.ெசால்.249.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயலும் தமக்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இலேவ $ெதால்.ெசால்.249.2
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.250.1
புணrயல் நிைலயிைடப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைலக்கு உதவுநவும்
$ெதால்.ெசால்.250.2
விைன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மருங்கின் காலெமாடு
வருநவும் $ெதால்.ெசால்.250.3
ேவற்றுைமப் ெபாருள்வயின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) ஆகுநவும்
$ெதால்.ெசால்.250.4
அைசநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருநவும் $ெதால்.ெசால்.250.5
இைசநிைறக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருநவும் $ெதால்.ெசால்.250.6

தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) குறிப்பின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெசய்குநவும் $ெதால்.ெசால்.250.7
ஒப்பு இல் வழியான் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்குநவும் என்று
$ெதால்.ெசால்.250.8
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்பினேவ நுவலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.250.9
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.251.1
முன்னும் பின்னும் ெமாழி அடுத்து வருதலும் $ெதால்.ெசால்.251.2
தம் ஈறு திrதலும் $ெதால்.ெசால்.251.3
பிறிது அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிைலயலும் $ெதால்.ெசால்.251.4
அன்னைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உrய என்ப $ெதால்.ெசால்.251.5
கழிேவ ஆக்கம் ஒழியிைசக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று $ெதால்.ெசால்.252.1
அம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என்ப மன்ைனச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.252.2
விைழேவ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒழியிைசக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று
$ெதால்.ெசால்.253.1
அம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என்ப தில்ைலச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.253.2
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இலி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) என்று $ெதால்.ெசால்.254.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் நான்ேக-ெகான்ைனச் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.254.2
எச்சம் சிறப்ேப ஐயம் எதிமைற $ெதால்.ெசால்.255.1
முற்ேற எண்ேண ெதrநிைல ஆக்கம் என்று $ெதால்.ெசால்.255.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் எட்ேட-உம்ைமச் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.255.3
பிrநிைல வினாேவ எதிமைற ஒழியிைச $ெதால்.ெசால்.256.1

ெதrநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) சிறப்ெபாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெசால்.256.2
இரு-மூன்று என்ப ஓகாரம்ேம $ெதால்.ெசால்.256.3
ேதற்றம் வினாேவ பிrநிைல எண்ேண $ெதால்.ெசால்.257.1
ஈற்றைச இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்து-ஏகாரம்ேம $ெதால்.ெசால்.257.2
விைனேய குறிப்ேப இைசேய பண்ேப $ெதால்.ெசால்.258.1
எண்ேண ெபயெராடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறு கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.258.2
கண்ணிய நிைலத்ேத என என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.258.3
என்று என் கிளவியும் அதன் ஓரற்ேற $ெதால்.ெசால்.259.1
விைழவின் தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) தன்னிடத்து இயலும்
$ெதால்.ெசால்.260.1
ெதளிவின் ஏயும் சிறப்பின் ஓவும் $ெதால்.ெசால்.261.1
அளபின் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ப $ெதால்.ெசால்.261.2
மற்று என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விைனமாற்று அைசநிைல
$ெதால்.ெசால்.262.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என
ெமாழிமனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.262.2
எற்று என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்ேட
$ெதால்.ெசால்.263.1
மற்ைறயது என்னும் கிளவிதாேன $ெதால்.ெசால்.264.1
சுட்டு நிைல ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குறித்தன்ேற $ெதால்.ெசால்.264.2

மன்ற என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதற்றம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.265.1
தஞ்சக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எண்ைமப் ெபாருட்ேட $ெதால்.ெசால்.266.1
அந்தில்-ஆங்க அைசநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்று $ெதால்.ெசால்.267.1
ஆயிரண்டாகும் இயற்ைகத்து என்ப.
ெகால்ேல ஐயம் $ெதால்.ெசால்.268.1
எல்ேல இலக்கம் $ெதால்.ெசால்.269.1
இயற்ெபய முன்ன ஆைரக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.270.1
பலக்கு உrஎழுத்தின் விைனெயாடு முடிேம $ெதால்.ெசால்.270.2
அைசநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆகுவழி
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.271.1
ஏயும் குைரயும்-இைசநிைற அைசநிைல $ெதால்.ெசால்.272.1
ஆயிரண்டு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயற்ைகய என்ப $ெதால்.ெசால்.272.2
மா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வியங்ேகாள் அைசச்ெசால் $ெதால்.ெசால்.273.1
மியா இக ேமா மதி இகும் சின் என்னும் $ெதால்.ெசால்.274.1
ஆவயின் ஆறும் முன்னிைல அைசச்ெசால் $ெதால்.ெசால்.274.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.275.1
இகுமும் சின்னும் ஏைன இடத்ெதாடும் $ெதால்.ெசால்.275.2
தகு நிைல உைடய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.275.3
அம்ம ேகட்பிக்கும் $ெதால்.ெசால்.276.1
ஆங்க உைரயைச $ெதால்.ெசால்.277.1
ஒப்பு இல் ேபாலியும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருட்டு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.278.1

யா கா $ெதால்.ெசால்.279.1
பிற பிறக்கு அேரா ேபா மாது என வரூஉம் $ெதால்.ெசால்.279.2
ஆேயழ் ெசால்லும் அைசநிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.279.3
ஆக ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்பது என்னும்
$ெதால்.ெசால்.280.1
ஆவயின் மூன்றும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல் அைசநிைல $ெதால்.ெசால்.280.2
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அளபு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இறுதியில் உயிேர $ெதால்.ெசால்.281.1
ஆயியல் நிைலயும் காலத்தானும் $ெதால்.ெசால்.281.2
அளெபைட நிைலயும் காலத்தானும் $ெதால்.ெசால்.281.3
அளெபைட இன்றித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வரும் காைலயும்
$ெதால்.ெசால்.281.4
உள என ெமாழிப ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறுபடுதல் $ெதால்.ெசால்.281.5
குறிப்பின் இைசயான் ெநறிப்படத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.281.6
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஈற்று ஏயும் அன்று ஈற்று ஏயும் $ெதால்.ெசால்.282.1
அந்து ஈற்று ஓவும் அன் ஈற்று ஓவும் $ெதால்.ெசால்.282.2
அன்ன பிறவும் குறிப்ெபாடு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.282.3
எச்ச உம்ைமயும் எதிமைற உம்ைமயும் $ெதால்.ெசால்.283.1
தத்தமுள் மயங்கும் உடனிைல இலேவ $ெதால்.ெசால்.283.2
எஞ்சு ெபாருட் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெசஞ்ெசால்_ஆயின் $ெதால்.ெசால்.284.1

பிற்படக் கிளவா முற்படக் கிளத்தல் $ெதால்.ெசால்.284.2
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம்ைமத்
ெதாைகச்ெசால் மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.285.1
எச்சக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உrத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.285.2
ஈற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏ என் இறுதி $ெதால்.ெசால்.286.1
கூற்றுவயின் ஒ அளபு ஆகலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.286.2
உம்ைம எண்ணும் என என் எண்ணும் $ெதால்.ெசால்.287.1
தம்வயின் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) கடப்பாடு இலேவ $ெதால்.ெசால்.287.2
எண் ஏகாரம் இைடயிட்டுக் ெகாளினும் $ெதால்.ெசால்.288.1
எண்ணுக் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும்
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.288.2
உம்ைம ெதாக்க எனா என் கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.289.1
ஆ ஈறு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று என்
கிளவியும் $ெதால்.ெசால்.289.2
ஆயிரு கிளவியும் எண்ணுவழிப்பட்டன $ெதால்.ெசால்.289.3
அவற்றின் வரூஉம் எண்ணின் இறுதியும் $ெதால்.ெசால்.290.1
ெபயக்கு உr மரபின் ெசவ்ெவண் இறுதியும் $ெதால்.ெசால்.290.2
ஏயின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணின்
இறுதியும் $ெதால்.ெசால்.290.3
யாவயின் வrனும் ெதாைக இன்று
இயலா_எதி.ம.வி.எச்.(இயல்_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.290.4

உம்ைம எண்ணின் உருபு_ெப.(உருபு_ெப.) ெதாகல் வைரயா
$ெதால்.ெசால்.291.1
உம் உந்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனுமா
உண்ேட $ெதால்.ெசால்.292.1
விைனெயாடு நிைலயினும் எண்ணு நிைல திrயா $ெதால்.ெசால்.293.1
நிைனயல் ேவண்டும் அவற்று அவற்று இயல்ேப $ெதால்.ெசால்.293.2
என்றும் எனவும் ஒடுவும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.294.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வழி உைடய எண்ணினுள் பிrந்ேத $ெதால்.ெசால்.294.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால்லிற்கு அைவ
அைவ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என $ெதால்.ெசால்.295.1
ெமய் ெபறக் கிளந்த இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ெதால்.ெசால்.295.2
விைனெயாடும் ெபயெராடும் நிைனயத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.295.3
திrந்து ேவறு வrனும் ெதrந்தன ெகாளேல $ெதால்.ெசால்.295.4
கிளந்த அல்ல ேவறு பிற ேதான்றினும் $ெதால்.ெசால்.296.1
கிளந்தவற்று இயலான் உணந்தன ெகாளேல $ெதால்.ெசால்.296.2
உrச்ெசால் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.297.1
இைசயினும் குறிப்பினும் பண்பினும்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.297.2
ெபயrனும் விைனயினும் ெமய் தடுமாறி $ெதால்.ெசால்.297.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் பல ெபாருட்கு உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ேதான்றினும் $ெதால்.ெசால்.297.4

பல ெசால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருட்கு உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ேதான்றினும் $ெதால்.ெசால்.297.5
பயிலாதவற்ைறப் பயின்றைவ சாத்தி $ெதால்.ெசால்.297.6
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல மருங்கின்
$ெதால்.ெசால்.297.7
எச்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறு கிளத்தல் $ெதால்.ெசால்.297.8
ெவளிப்படு ெசால்ேல கிளத்தல் ேவண்டா $ெதால்.ெசால்.298.1
ெவளிப்பட வாரா உrச்ெசால் ேமன $ெதால்.ெசால்.298.2
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.299.1
உறு தவ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) என வரூஉம் மூன்றும்
$ெதால்.ெசால்.299.2
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள என்ப
$ெதால்.ெசால்.299.3
உரு உட்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புைர உயபு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.300.1
குருவும் ெகழுவும் நிறன் ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.301.1
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இன்னாைமேய
$ெதால்.ெசால்.302.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) வளேன $ெதால்.ெசால்.303.1
ஏெபற்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.304.1

உகப்ேப உயதல்_ெதா.ெப.(உய_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உவப்ேப உவைக
$ெதால்.ெசால்.305.1
பயப்ேப பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆம் $ெதால்.ெசால்.306.1
பசப்பு நிறன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.307.1
இையேப புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.308.1
இைசப்பு இைச ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.309.1
அலமரல் ெதருமரல் ஆயிரண்டும் சுழற்சி $ெதால்.ெசால்.310.1
மழவும் குழவும் இளைமப் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.311.1
சீத்தி மிகு புகழ் $ெதால்.ெசால்.312.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இயல்ேப $ெதால்.ெசால்.313.1
கூப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் $ெதால்.ெசால்.314.1
கதழ்வும் துைனவும் விைரவின் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.315.1
அதிவும் விதிப்பும் நடுக்கம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.316.1
வாதல் ேபாகல் ஒழுகல் மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.317.1
ேநபும் ெநடுைமயும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள
$ெதால்.ெசால்.317.2
த=தலும் த=த்தலும் விடல் ெபாருட்டு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.318.1
ெகடவரல் பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ஆயிரண்டும் விைளயாட்டு
$ெதால்.ெசால்.319.1
தடவும் கயவும் நளியும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $ெதால்.ெசால்.320.1

அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.321.1
தட என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேகாட்டமும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.321.2
கய என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெமன்ைமயும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.322.1
நளி என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெசறிவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.323.1
பழுது பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) இன்ேற $ெதால்.ெசால்.324.1
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ெமன்ைம $ெதால்.ெசால்.325.1
முழுது என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எஞ்சாப் ெபாருட்ேட $ெதால்.ெசால்.326.1
வம்பு நிைல இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) $ெதால்.ெசால்.327.1
மாத_ெப.(மாத_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $ெதால்.ெசால்.328.1
நம்பும் ேமவும் நைச ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.329.1
ஓய்தல் ஆய்தல் நிழத்தல் சாஅய் $ெதால்.ெசால்.330.1
ஆவயின் நான்கும் உள்ளதன் நுணுக்கம் $ெதால்.ெசால்.330.2
புலம்ேப தனிைம $ெதால்.ெசால்.331.1
துவன்று நிைறவு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.332.1
முரஞ்சல் முதிேவ $ெதால்.ெசால்.333.1
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ேவண்டல் $ெதால்.ெசால்.334.1
ெபாற்ேப ெபாலிவு $ெதால்.ெசால்.335.1
வறிது சிறிது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.336.1

ஏற்றம் நிைனவும் துணிவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.337.1
பிைணயும் ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபட்பின் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.338.1
பைணேய பிைழத்தல் ெபருப்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.339.1
படேர உள்ளல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசலவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.340.1
ைபயுளும் சிறுைமயும் ேநாயின் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.341.1
எய்யாைமேய அறியாைமேய $ெதால்.ெசால்.342.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.343.1
தாேவ வலியும் வருத்தமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.344.1
ெதவுக் ெகாளல் ெபாருட்ேட $ெதால்.ெசால்.345.1
ெதவ்வுப் பைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.346.1
விறப்பும் உறப்பும் ெவறுப்பும் ெசறிேவ $ெதால்.ெசால்.347.1
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.348.1
விறப்ேப ெவரூஉப் ெபாருட்டும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.348.2
கம்பைல சும்ைம கலிேய அழுங்கல் $ெதால்.ெசால்.349.1
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நான்கும் அரவப் ெபாருள
$ெதால்.ெசால்.349.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.350.1

அழுங்கல் இரக்கமும் ேகடும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.350.2
கழுமு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.351.1
ெசழுைம_ெப.(ெசழுைம_ெப.) வளனும் ெகாழுப்பும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.352.1
விழுமம் சீைமயும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) இடும்ைபயும்
$ெதால்.ெசால்.353.1
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.354.1
கமம் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும்
$ெதால்.ெசால்.355.1
அrேய ஐம்ைம $ெதால்.ெசால்.356.1
கவவு அகத்திடுேம $ெதால்.ெசால்.357.1
துைவத்தலும் சிைலத்தலும் இயம்பலும் இரங்கலும் $ெதால்.ெசால்.358.1
இைசப் ெபாருட் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.358.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.359.1
இரங்கல் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்டும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.359.2
இலம்பாடு ஒற்கம் ஆயிரண்டும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.360.1
ெஞமிதலும் பாய்தலும் பரத்தல் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.361.1
கவவு விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.362.1
ேசேர திரட்சி_ெப.(திரட்சி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.363.1

வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அகலப் ெபாருட்ேட
$ெதால்.ெசால்.364.1
ேபம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உரும் என வரூஉம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.365.1
ஆமுைற மூன்றும் அச்சப் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.365.2
வய வலி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.366.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.367.1
துயவு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அறிவின் திrேப $ெதால்.ெசால்.368.1
உயாேவ உயங்கல் $ெதால்.ெசால்.369.1
உசாேவ சூழ்ச்சி $ெதால்.ெசால்.370.1
வயா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேவட்ைகப் ெபருக்கம் $ெதால்.ெசால்.371.1
கறுப்பும் சிவப்பும் ெவகுளிப் ெபாருள $ெதால்.ெசால்.372.1
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உரு உணத்தற்கும் உrய என்ப
$ெதால்.ெசால்.373.1
ெநாசிவும் நுைழவும் நுணங்கும் நுண்ைம $ெதால்.ெசால்.374.1
புனிறு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஈன்றணிைமப் ெபாருட்ேட
$ெதால்.ெசால்.375.1
நனேவ களனும் அகலமும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.376.1
மதேவ மடனும் வலியும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.377.1
மிகுதியும் வனப்பும் ஆகலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.378.1
புதிதுபடல் ெபாருட்ேட யாணக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.379.1

அமதல் ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.380.1
யாணுக் கவின் ஆம் $ெதால்.ெசால்.381.1
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழிச்சும் வழுத்தின்
ெபாருள $ெதால்.ெசால்.382.1
கடி என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.383.1
வைரேவ கூைம காப்ேப புதுைம $ெதால்.ெசால்.383.2
விைரேவ விளக்கம் மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) சிறப்ேப $ெதால்.ெசால்.383.3
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) முன்ேதற்று ஆயீ-ஐந்தும் $ெதால்.ெசால்.383.4
ெமய்ப்படத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட்டு ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.383.5
ஐயமும் கrப்பும் ஆகலும் உrத்ேத $ெதால்.ெசால்.384.1
ஐ வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.385.1
முைனவு முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.386.1
ைவேய கூைம $ெதால்.ெசால்.387.1
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.388.1
ெமய் ெபறக் கிளந்த உrச்ெசால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.389.1
முன்னும் பின்னும் வருபைவ நாடி $ெதால்.ெசால்.389.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாழியான் புணத்தன
உணத்தல் $ெதால்.ெசால்.389.3
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின் ேதான்றும்மன்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெசால்.389.4

கூறிய கிளவிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைல அல்ல $ெதால்.ெசால்.390.1
ேவறு பிற ேதான்றினும் அவற்ெறாடு ெகாளேல $ெதால்.ெசால்.390.2
ெபாருட்குப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதrயின்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்ேற
$ெதால்.ெசால்.391.1
ெபாருட்குத் திrபு இல்ைல
உணத்த_குைற.எச்.(உணத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லின்
$ெதால்.ெசால்.392.1
உணச்சி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உணேவா வலித்ேத $ெதால்.ெசால்.393.1
ெமாழிப் ெபாருட் காரணம் விழிப்பத் ேதான்றா $ெதால்.ெசால்.394.1
எழுத்துப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்தல்
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இன்ேற $ெதால்.ெசால்.395.1
அன்ன பிறவும் கிளந்த அல்ல $ெதால்.ெசால்.396.1
பல் முைறயானும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) வரூஉம்
$ெதால்.ெசால்.396.2
உrச்ெசால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாருட்குைற கூட்ட
$ெதால்.ெசால்.396.3
இயன்ற மருங்கின் இைனத்து என
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) $ெதால்.ெசால்.396.4
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) தமக்கு இன்ைமயின் வழி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கைடப்பிடித்து $ெதால்.ெசால்.396.5
ஓம்பைட ஆைணயின் கிளந்தவற்று இயலான் $ெதால்.ெசால்.396.6
பாங்குற உணதல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.396.7
இயற்ெசால் திrெசால் திைசச்ெசால் வடெசால் என்று $ெதால்.ெசால்.397.1
அைனத்ேத-ெசய்யுள் ஈட்டச் ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.397.2

அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.398.1
இயற்ெசால்தாேம $ெதால்.ெசால்.398.2
ெசந்தமிழ் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழக்ெகாடு சிவணி
$ெதால்.ெசால்.398.3
தம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வழாைம
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.398.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறு ெசால் ஆகியும்
$ெதால்.ெசால்.399.1
ேவறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசால் ஆகியும் $ெதால்.ெசால்.399.2
இரு பாற்று என்ப திrெசால்-கிளவி $ெதால்.ெசால்.399.3
ெசந்தமிழ் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பன்னிரு
நிலத்தும் $ெதால்.ெசால்.400.1
தம் குறிப்பினேவ-திைசச்ெசால்-கிளவி $ெதால்.ெசால்.400.2
வடெசால்-கிளவி வட எழுத்து ஓrஇ $ெதால்.ெசால்.401.1
எழுத்ெதாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.401.2
சிைதந்தன வrனும் இையந்தன வைரயா $ெதால்.ெசால்.402.1
அந் நாற் ெசால்லும் ெதாடுக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.403.1
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் ெமலிக்கும் வழி ெமலித்தலும் $ெதால்.ெசால்.403.2
விrக்கும்_ெப.எச்.(விr-வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வழி விrத்தலும்

ெதாகுக்கும்_ெப.எச்.(ெதாகு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வழித் ெதாகுத்தலும் $ெதால்.ெசால்.403.3
ந=ட்டும் வழி ந=ட்டலும் குறுக்கும் வழிக் குறுக்கலும் $ெதால்.ெசால்.403.4
நாட்டல் வலிய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.403.5
நிரல்-நிைற சுண்ணம் அடிமறி ெமாழிமாற்று $ெதால்.ெசால்.404.1
அைவ நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப ெமாழி புண இயல்ேப
$ெதால்.ெசால்.404.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.405.1
நிரல்-நிைறதாேன $ெதால்.ெசால்.405.2
விைனயினும் ெபயrனும் நிைனயத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.405.3
ெசால் ேவறு நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவறு நிைலயல் $ெதால்.ெசால்.405.4
சுண்ணம்தாேன $ெதால்.ெசால்.406.1
பட்டாங்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அடி எண் சீ  $ெதால்.ெசால்.406.2
ஒட்டு வழி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துணித்தன
இயற்றல் $ெதால்.ெசால்.406.3
அடிமறிச் ெசய்தி அடி நிைல திrந்து $ெதால்.ெசால்.407.1
சீ நிைல திrயாது தடுமாறும்ேம $ெதால்.ெசால்.407.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதr மருங்கின் $ெதால்.ெசால்.408.1
ஈற்று அடி இறு சீ எருத்துவயின் திrயும் $ெதால்.ெசால்.408.2
ேதாற்றமும் வைரயா அடிமறியான $ெதால்.ெசால்.408.3
ெமாழிமாற்று இயற்ைக $ெதால்.ெசால்.409.1

ெசால் நிைல மாற்றி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எதி இையய
$ெதால்.ெசால்.409.2
முன்னும் பின்னும் ெகாள் வழிக் ெகாளாஅல் $ெதால்.ெசால்.409.3
த ந நு எ எனும் அைவ முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.410.1
கிைள நுதற் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிrப்பப் பிrயா $ெதால்.ெசால்.410.2
இைசநிைற அைசநிைல ெபாருெளாடு புணதல் என்று $ெதால்.ெசால்.411.1
அைவ மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என்ப ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் அடுக்ேக
$ெதால்.ெசால்.411.2
ேவற்றுைமத் ெதாைகேய உவமத் ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.412.1
விைனயின் ெதாைகேய பண்பின் ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.412.2
உம்ைமத் ெதாைகேய அன்ெமாழித் ெதாைக என்று $ெதால்.ெசால்.412.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு என்ப ெதாைகெமாழி நிைலேய
$ெதால்.ெசால்.412.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.413.1
ேவற்றுைமத் ெதாைகேய ேவற்றுைம இயல் $ெதால்.ெசால்.413.2
உவமத் ெதாைகேய உவம இயல் $ெதால்.ெசால்.414.1
விைனயின் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) காலத்து இயலும் $ெதால்.ெசால்.415.1
வண்ணத்தின் வடிவின் அளவின் சுைவயின் என்று $ெதால்.ெசால்.416.1
அன்ன பிறவும் அதன் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) நுதலி $ெதால்.ெசால்.416.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என வரூஉம் இயற்ைக $ெதால்.ெசால்.416.3
என்ன கிளவியும் பண்பின் ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.416.4

இரு ெபய பல ெபய அளவின் ெபயேர $ெதால்.ெசால்.417.1
எண்ணியற் ெபயேர நிைறப் ெபயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.417.2
எண்ணின் ெபயெராடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறு கிளவியும்
$ெதால்.ெசால்.417.3
கண்ணிய நிைலத்ேத-உம்ைமத் ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.417.4
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெதாக வரூஉம் கிளவியானும் $ெதால்.ெசால்.418.1
உம்ைம ெதாக்க ெபயவயினானும் $ெதால்.ெசால்.418.2
ேவற்றுைம ெதாக்க ெபயவயினானும் $ெதால்.ெசால்.418.3
ஈற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும்அன்ெமாழித்ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.418.4
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.419.1
முன் ெமாழி நிைலயலும் பின் ெமாழி நிைலயலும் $ெதால்.ெசால்.419.2
இரு ெமாழி ேமலும் ஒருங்குடன் நிைலயலும் $ெதால்.ெசால்.419.3
அம் ெமாழி நிைலயாது அல் ெமாழி நிைலயலும் $ெதால்.ெசால்.419.4
அந் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைல மரேப.
$ெதால்.ெசால்.419.5
எல்லாத் ெதாைகயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால் நைடய
$ெதால்.ெசால்.420.1
உயதிைண மருங்கின் உம்ைமத் ெதாைகேய $ெதால்.ெசால்.421.1
பலெசால் நைடத்து என ெமாழிமனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.421.2
வாரா மரபின வரக் கூறுதலும் $ெதால்.ெசால்.422.1
என்னா மரபின எனக் கூறுதலும் $ெதால்.ெசால்.422.2

அன்னைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவற்று அவற்று இயல்பான்
$ெதால்.ெசால்.422.3
இன்ன என்னும் குறிப்புைர
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.422.4
இைசப் படு ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெசால்.423.1
விைர ெசால் அடுக்ேக மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.424.1
கண்டீ என்றா ெகாண்டீ என்றா $ெதால்.ெசால்.425.1
ெசன்றது என்றா ேபாயிற்று என்றா $ெதால்.ெசால்.425.2
அன்றி அைனத்தும் வினாெவாடு சிவணி $ெதால்.ெசால்.425.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி அைசக்கும்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்ப $ெதால்.ெசால்.425.4
ேகட்ைட என்றா நின்ைற என்றா $ெதால்.ெசால்.426.1
காத்ைத என்றா கண்ைட என்றா $ெதால்.ெசால்.426.2
அன்றி அைனத்தும் முன்னிைல அல் வழி $ெதால்.ெசால்.426.3
முன்னுறக் கிளந்த இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.426.4
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) நிகழ்வின்
எதிவின் என்ற $ெதால்.ெசால்.427.1
சிறப்புைட மரபின் அம் முக் காலமும் $ெதால்.ெசால்.427.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) முன்னிைல படக்ைக என்னும் $ெதால்.ெசால்.427.3
அம் மூஇடத்தான் விைனயினும் குறிப்பினும் $ெதால்.ெசால்.427.4
ெமய்ம்ைமயானும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.427.5

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறு என்ப முற்று இயல் ெமாழிேய
$ெதால்.ெசால்.427.6
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
விைனயும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயும் $ெதால்.ெசால்.428.1
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.429.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அடுக்குந வrனும்
$ெதால்.ெசால்.429.2
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தானும் ெபய முடிபினேவ
$ெதால்.ெசால்.429.3
பிrநிைல விைனேய ெபயேர ஒழியிைச $ெதால்.ெசால்.430.1
எதிமைற உம்ைம எனேவ ெசால்ேல $ெதால்.ெசால்.430.2
குறிப்ேப இைசேய ஆயீ-ஐந்தும் $ெதால்.ெசால்.430.3
ெநறிப்படத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எஞ்சு ெபாருட் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.430.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெசால்.431.1
பிrநிைல எச்சம் பிrநிைல முடிபின $ெதால்.ெசால்.431.2
விைன எஞ்சு கிளவிக்கு விைனயும் குறிப்பும் $ெதால்.ெசால்.432.1
நிைனயத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடிபு
ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.432.2
ஆவயின் குறிப்ேப ஆக்கெமாடு வருேம $ெதால்.ெசால்.432.3
ெபய எஞ்சு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெபயெராடு முடிேம $ெதால்.ெசால்.433.1
ஒழியிைச எச்சம் ஒழியிைச முடிபின $ெதால்.ெசால்.434.1
எதிமைற எச்சம் எதிமைற முடிபின $ெதால்.ெசால்.435.1
உம்ைம எச்சம் இரு வற்றானும்
=
$ெதால்.ெசால்.436.1

தன்விைன ஒன்றிய முடிபு ஆகும்ேம $ெதால்.ெசால்.436.2
தன்ேமல் ெசஞ்ெசால் வரூஉம் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெசால்.437.1
நிகழும் காலெமாடு வாராக் காலமும் $ெதால்.ெசால்.437.2
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலெமாடு வாராக்
காலமும் $ெதால்.ெசால்.437.3
மயங்குதல் வைரயா முைறநிைலயான $ெதால்.ெசால்.437.4
என என் எச்சம் விைனெயாடு முடிேம $ெதால்.ெசால்.438.1
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றும் ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிக்கும் $ெதால்.ெசால்.439.1
எஞ்சு ெபாருட் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இல என ெமாழிப $ெதால்.ெசால்.439.2
அைவதாம் $ெதால்.ெசால்.440.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) குறிப்பின் எச்சம் ெசப்பும் $ெதால்.ெசால்.440.2
ெசால் என் எச்சம் முன்னும் பின்னும் $ெதால்.ெசால்.441.1
ெசால் அளவு அல்லது எஞ்சுதல் இன்ேற $ெதால்.ெசால்.441.2
அைவயல் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மைறத்தன கிளத்தல் $ெதால்.ெசால்.442.1
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) மrஇயது ஒராஅல் $ெதால்.ெசால்.443.1
ஈ தா ெகாடு எனக் கிளக்கும் மூன்றும் $ெதால்.ெசால்.444.1
இரவின் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆகு இடன் உைடய $ெதால்.ெசால்.444.2
ஈ என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இழிந்ேதான் கூற்ேற $ெதால்.ெசால்.445.2
தா என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஒப்ேபான் கூற்ேற $ெதால்.ெசால்.446.1
ெகாடு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
உயந்ேதான்_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கூற்ேற
$ெதால்.ெசால்.447.1

ெகாடு என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) படக்ைகஆயினும் $ெதால்.ெசால்.448.1
தன்ைனப் பிறன்ேபால் கூறும் குறிப்பின் $ெதால்.ெசால்.448.2
தன்னிடத்து இயலும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெசால்.448.3
ெபயநிைலக் கிளவியின் ஆஅகுநவும் $ெதால்.ெசால்.449.1
திைசநிைலக் கிளவியின் ஆஅகுநவும் $ெதால்.ெசால்.449.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி ெமாழிவயின் ஆஅகுநவும்
$ெதால்.ெசால்.449.3
ெமய்ந் நிைல மயக்கின் ஆஅகுநவும் $ெதால்.ெசால்.449.4
மந்திரப் ெபாருள்வயின் ஆஅகுநவும் $ெதால்.ெசால்.449.5
அன்றி அைனத்தும் கடப்பாடு இலேவ $ெதால்.ெசால்.449.6
ெசய்யாய் என்னும் முன்னிைல விைனச்ெசால் $ெதால்.ெசால்.450.1
ெசய் என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆகு இடன் உைடத்ேத $ெதால்.ெசால்.450.2
முன்னிைல முன்ன ஈயும் ஏயும் $ெதால்.ெசால்.451.1
அந் நிைல மரபின் ெமய் ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருேம $ெதால்.ெசால்.451.2
கடி ெசால் இல்ைல காலத்துப் படிேன $ெதால்.ெசால்.452.1
குைறச்ெசாற் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) குைறக்கும்வழி
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.453.1
குைறந்தன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நிைறப்
ெபய இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெசால்.454.1
இைடச் ெசால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவற்றுைமச் ெசால்ேல
$ெதால்.ெசால்.455.1
உrச் ெசால் மருங்கினும் உrயைவ உrய $ெதால்.ெசால்.456.1
விைன எஞ்சு கிளவியும் ேவறு பல் குறிய $ெதால்.ெசால்.457.1

உைரயிடத்து இயலும் உடனிைல
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெசால்.458.1
முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளேவ $ெதால்.ெசால்.459.1
இன்ன என்னும் ெசால்முைறயான $ெதால்.ெசால்.459.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இரு ெசால்
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல வைரயா $ெதால்.ெசால்.460.1
ஒருைம சுட்டிய ெபய நிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.461.1
பன்ைமக்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனுமா
உண்ேட $ெதால்.ெசால்.461.2
முன்னிைல சுட்டிய ஒருைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெசால்.462.1
பன்ைமெயாடு முடியினும் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.ெசால்.462.2
ஆற்றுப்பைட மருங்கின் ேபாற்றல் ேவண்டும் $ெதால்.ெசால்.462.3
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கினும் வழக்கியல் மருங்கினும்
$ெதால்.ெசால்.463.1
ெமய் ெபறக் கிளந்த கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெசால்.463.2
பல் ேவறு ெசய்தியின் நூல் ெநறி பிைழயாது $ெதால்.ெசால்.463.3
ெசால் வைரந்து அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிrத்தன
காட்டல் $ெதால்.ெசால்.463.4
ைகக்கிைள முதலாப் ெபருந்திைண இறுவாய் $ெதால்.ெபாரு.001.1
முற்படக் கிளந்த எழு திைண என்ப $ெதால்.ெபாரு.001.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.002.1
நடுவண் ஐந்திைண நடுவணது ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.002.2
படு திைர ைவயம் பாத்திய பண்ேப $ெதால்.ெபாரு.002.3

முதல் கரு உrப்ெபாருள் என்ற மூன்ேற $ெதால்.ெபாரு.003.1
நுவலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) முைற சிறந்தனேவ $ெதால்.ெபாரு.003.2
பாடலுள் பயின்றைவ நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.003.3
முதல் எனப்படுவது நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
இரண்டின் $ெதால்.ெபாரு.004.1
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப-இயல்பு உணந்ேதாேர
$ெதால்.ெபாரு.004.2
மாேயான் ேமய காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற உலகமும் $ெதால்.ெபாரு.005.1
ேசேயான் ேமய ைம வைர உலகமும் $ெதால்.ெபாரு.005.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேமய த=ம்_ெப.அ.(த=ம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உலகமும் $ெதால்.ெபாரு.005.3
வருணன் ேமய ெபரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) உலகமும் $ெதால்.ெபாரு.005.4
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.)
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) எனச் $ெதால்.ெபாரு.005.5
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயான்
ெசால்லவும்படுேம $ெதால்.ெபாரு.005.6
காரும் மாைலயும்-முல்ைல $ெதால்.ெபாரு.006.1
குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.007.1
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.007.2
பனி எதி பருவமும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.008.1
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.009.1

எற்பாடு $ெதால்.ெபாரு.010.1
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமய்
ெபறத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.010.2
நடுவுநிைலத் திைணேய நண்பகல் ேவனிெலாடு $ெதால்.ெபாரு.011.1
முடிவு நிைல மருங்கின்
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறித்ேத
$ெதால்.ெபாரு.011.2
பின்பனிதானும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.012.1
இரு வைகப் பிrவும் நிைல ெபறத் ேதான்றலும் $ெதால்.ெபாரு.013.1
உrயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.013.2
திைண மயக்குறுதலும் கடி நிைல இலேவ $ெதால்.ெபாரு.014.1
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஒருங்கு மயங்குதல் இல என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.014.2
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலைமேயாேர
$ெதால்.ெபாரு.014.3
உrப்ெபாருள் அல்லன மயங்கவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.015.1
புணதல் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இரங்கல்
$ெதால்.ெபாரு.016.1
ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம் என்றிைவ $ெதால்.ெபாரு.016.2
ேதரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) திைணக்கு உrப்ெபாருேள
$ெதால்.ெபாரு.016.3

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைலக்கழிதலும்
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
இரங்கலும் $ெதால்.ெபாரு.017.1
உண்டு என ெமாழிப ஓ இடத்தான $ெதால்.ெபாரு.017.2
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதும் காட்சியும்
அன்ன $ெதால்.ெபாரு.018.1
முதல் எனப்படுவது ஆயிரு வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.019.1
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) உணாேவ மா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) பைற $ெதால்.ெபாரு.020.1
ெசய்தி யாழின் பகுதிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.020.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக பிறவும் கரு என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.020.3
எந் நில மருங்கின் பூவும் புள்ளும் $ெதால்.ெபாரு.021.1
அந் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாழுெதாடு வாராஆயினும் $ெதால்.ெபாரு.021.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலத்தின் பயத்த
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.021.3
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனயும் என்று
ஆயிரு வைகய $ெதால்.ெபாரு.022.1
திைணெதாறும் மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைண
நிைலப் ெபயேர $ெதால்.ெபாரு.022.2
ஆய ேவட்டுவ ஆடூஉத் திைணப் ெபய $ெதால்.ெபாரு.023.1
ஆவயின் வரூஉம் கிழவரும் உளேர $ெதால்.ெபாரு.023.2
ஏேனா மருங்கினும் எண்ணும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.024.1
ஆனா வைகய-திைண நிைலப் ெபயேர $ெதால்.ெபாரு.024.2
அடிேயா பாங்கினும் விைனவல பாங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.025.1

கடிவைர இல புறத்து என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.025.2
ஏவல் மரபின் ஏேனாரும் உrய $ெதால்.ெபாரு.026.1
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அவரும் அன்ன $ெதால்.ெபாரு.026.2
ஓதல் பைகேய துது_ெப.(தூது_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிrேவ
$ெதால்.ெபாரு.027.1
ஓதல் பைகேய துது_ெப.(தூது_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிrேவ
$ெதால்.ெபாரு.028.1
தாேன ேசறலும் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சிவணிய
$ெதால்.ெபாரு.029.1
ஏேனா ேசறலும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.029.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பின் ஏேனா
படிைமய $ெதால்.ெபாரு.030.1
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) முதலாச்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயான்
$ெதால்.ெபாரு.030.2
பிைழத்தது பிைழயாது ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டியும் $ெதால்.ெபாரு.030.3
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முடியவும் பிrேவ
$ெதால்.ெபாரு.030.4
ேமேலா முைறைம நால்வக்கும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.031.1
மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பாங்கின் பின்ேனா ஆகுப $ெதால்.ெபாரு.032.1
உயந்ேதாக்கு உrய ஓத்தினான $ெதால்.ெபாரு.033.1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விைன இயற்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ஒrஇய $ெதால்.ெபாரு.034.1

ஏேனா மருங்கினும் எய்து இடன் உைடத்ேத $ெதால்.ெபாரு.034.2
ெபாருள்வயின் பிrதலும் அவவயின் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.035.1
உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) ெபாருள்வயின்
ஒழுக்கத்தான $ெதால்.ெபாரு.036.1
முந்ந= வழக்கம் மகடூஉெவாடு இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.037.1
எத்திைண மருங்கினும் மகடூஉ மடல்ேமல் $ெதால்.ெபாரு.038.1
ெபாற்புைட ெநறிைம இன்ைமயான $ெதால்.ெபாரு.038.2
தன்னும் அவனும் அவளும் சுட்டி $ெதால்.ெபாரு.039.1
மன்னும் நிமித்தம் ெமாழிப் ெபாருள்-ெதய்வம் $ெதால்.ெபாரு.039.2
நன்ைம த=ைம அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) சாதல் என்று $ெதால்.ெபாரு.039.3
அன்ன பிறவும் அவற்ெறாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.039.4
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்றுடன் விளக்கி $ெதால்.ெபாரு.039.5
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதஎத்தும் கண்டநூ பாங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.039.6
ேபாகிய திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) நற்றாய் புலம்பலும்
$ெதால்.ெபாரு.039.7
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவியும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி உrய $ெதால்.ெபாரு.039.8
ஏமப் ேபரூச் 1ேசrயும் சுரத்தும் $ெதால்.ெபாரு.040.1
தாேம ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாயரும்
உளேர $ெதால்.ெபாரு.040.2
அயேலா ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அகற்சி
ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.041.1

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரும் விழும நிைல
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.042.01
ேபாக்கற்கண்ணும் விடுத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.042.02
ந=க்கலின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் உறு
விழுமமும் $ெதால்.ெபாரு.042.03
வாய்ைமயும் ெபாய்ம்ைமயும் கண்டநூச் சுட்டித் $ெதால்.ெபாரு.042.04
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) நிைல ேநாக்கித் தைலப்ெபயத்துக் ெகாளினும்
$ெதால்.ெபாரு.042.05
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மிகப் ெபருகித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) கலுழ்ந்ேதாைள $ெதால்.ெபாரு.042.06
அழிந்தது கைள என ெமாழிந்தது
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.042.07
வன்புைற ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்ததன்
திறத்ெதாடு $ெதால்.ெபாரு.042.08
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இயல்புற நாடின் $ெதால்.ெபாரு.042.09
ஒன்றித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேமன $ெதால்.ெபாரு.042.10
ெபாழுதும் ஆறும் உட்கு வரத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.043.1
வழுவின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) காட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.043.2
ஊரது சாபும் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதயமும் $ெதால்.ெபாரு.043.3
ஆவ ெநஞ்செமாடு ெசப்பிய வழியினும் $ெதால்.ெபாரு.043.4

புணந்ேதா_வி.அ.ெப.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) பாங்கின்
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்செமாடு
$ெதால்.ெபாரு.043.5
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுப்பினும் ஆங்கத்
$ெதால்.ெபாரு.043.6
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) நிைல கண்டு தடுப்பினும் விடுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.043.7
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நிைலக்கு அகன்ேறா ெசலவினும் வரவினும்
$ெதால்.ெபாரு.043.8
கண்டநூ ெமாழிதல் கண்டது என்ப $ெதால்.ெபாரு.043.9
ஒன்றாத் தமrனும் பருவத்தும் சுரத்தும் $ெதால்.ெபாரு.044.01
ஒன்றிய ெமாழிெயாடு வலிப்பினும் விடுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.044.02
இைடச் சுர மருங்கின் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) தம
எய்திக் $ெதால்.ெபாரு.044.03
கைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபயதலின்
கலங்கு அஞ எய்திக் $ெதால்.ெபாரு.044.04
கற்ெபாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) உளப்பட $ெதால்.ெபாரு.044.05
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் பட்ட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்தானும்
$ெதால்.ெபாரு.044.06
நாளது சின்ைமயும் இளைமயது அருைமயும் $ெதால்.ெபாரு.044.07
தாளாண் பக்கமும் தகுதியது அைமதியும் $ெதால்.ெபாரு.044.08
இன்ைமயது இளிவும் உைடைமயது உயச்சியும் $ெதால்.ெபாரு.044.09
அன்பினது அகலமும் அகற்சியது அருைமயும் $ெதால்.ெபாரு.044.10
ஒன்றாப் ெபாருள்வயின் ஊக்கிய_ெப.எச்.(ஊக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாலினும் $ெதால்.ெபாரு.044.11

வாயினும் ைகயினும் வகுத்த பக்கெமாடு $ெதால்.ெபாரு.044.12
ஊதியம் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.044.13
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மானமும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்புறுத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.044.14
துது_ெப.(தூது_ெப.) இைடயிட்ட வைகயினானும் $ெதால்.ெபாரு.044.15
ஆகித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாங்ேகா பாங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.044.16
மூன்றன் பகுதியும் மண்டிலத்து அருைமயும் $ெதால்.ெபாரு.044.17
ேதான்றல் சான்ற மாற்ேறா ேமன்ைமயும் $ெதால்.ெபாரு.044.18
பாசைறப் புலம்பலும் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலத்துப் $ெதால்.ெபாரு.044.19
பாகெனாடு விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விைனத்திற வைகயினும் $ெதால்.ெபாரு.044.20
காவற் பாங்கின் ஆங்ேகா பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.044.21
பரத்ைதயின் அகற்சியின் பrந்ேதாள் குறுகி $ெதால்.ெபாரு.044.22
இரத்தலும் ெதளித்தலும் என இரு வைகெயாடு $ெதால்.ெபாரு.044.23
உைரத் திற நாட்டம்-கிழேவான் ேமன $ெதால்.ெபாரு.044.24
எஞ்சிேயாக்கும் எஞ்சுதல் இலேவ $ெதால்.ெபாரு.045.1
நிகழ்ந்தது நிைனத்தற்கு ஏதுவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.046.1
நிகழ்ந்தது கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைலயலும்
திைணேய $ெதால்.ெபாரு.047.1

மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) நிைல திrயா மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.048.1
விரவும் ெபாருளும் விரவும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.048.2
உள்ளுைற உவமம் ஏைன உவமம் எனத் $ெதால்.ெபாரு.049.1
தள்ளாது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திைண
உண வைகேய $ெதால்.ெபாரு.049.2
உள்ளுைற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஒழிந்தைத நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எனக் $ெதால்.ெபாரு.050.1
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப-குறி
அறிந்ேதாேர $ெதால்.ெபாரு.050.2
உள்ளுறுத்து இதெனாடு ஒத்துப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $ெதால்.ெபாரு.051.1
உள்ளுறுத்து இறுவைத உள்ளுைற உவமம் $ெதால்.ெபாரு.051.2
ஏைன உவமம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.052.1
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சாலா இளைமேயாள்வயின் $ெதால்.ெபாரு.053.1
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சாலா இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.053.2
நன்ைமயும் த=ைமயும் என்று இரு திறத்தான் $ெதால்.ெபாரு.053.3
தன்ெனாடும் அவெளாடும் தருக்கிய புணத்து $ெதால்.ெபாரு.053.4
ெசால் எதி ெபறாஅன் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்புறல் $ெதால்.ெபாரு.053.5
புல்லித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைகக்கிைளக் குறிப்ேப $ெதால்.ெபாரு.053.6
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இளைம த= திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.054.1

ேதறுதல்_ெதா.ெப.(ேதறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத்து மிகு
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.054.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) காமத்து மிடெலாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.054.3
ெசப்பிய நான்கும்-ெபருந்திைணக் குறிப்ேப $ெதால்.ெபாரு.054.4
முன்ைனய நான்கும் முன்னதற்கு என்ப $ெதால்.ெபாரு.055.1
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்
$ெதால்.ெபாரு.056.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சான்ற புலெனறி வழக்கம் $ெதால்.ெபாரு.056.2
கலிேய பrபாட்டு ஆயிரு பாவினும் $ெதால்.ெபாரு.056.3
உrயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.056.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) நுதலிய அகன் ஐந்திைணயும் $ெதால்.ெபாரு.057.1
சுட்டி ஒருவப் ெபய ெகாளப் ெபறாஅ $ெதால்.ெபாரு.057.2
புறத்திைண மருங்கின் ெபாருந்தின் அல்லது $ெதால்.ெபாரு.058.1
அகத்திைண மருங்கின் அளவுதல் இலேவ $ெதால்.ெபாரு.058.2
அகத்திைண மருங்கின் அrல் தப
உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
$ெதால்.ெபாரு.059.1
புறத்திைண இலக்கணம் திறப்படக் கிளப்பின் $ெதால்.ெபாரு.059.2
ெவட்சிதாேன குறிஞ்சியது புறேன $ெதால்.ெபாரு.059.3
உட்கு வரத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈ-ஏழ் துைறத்ேத $ெதால்.ெபாரு.059.4
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முைனஞ ேவற்றுப் புலக்
களவின் $ெதால்.ெபாரு.060.1

ஆதந்து ஓம்பல் ேமவற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.060.2
பைட இயங்கு அரவம் பாக்கத்து விrச்சி $ெதால்.ெபாரு.061.1
புைட ெகடப் ேபாகிய ெசலேவ புைட
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.061.2
ஒற்றின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவேய
ேவய்ப்புறம் $ெதால்.ெபாரு.061.3
முற்றின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறத்து இைற
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.061.4
ஊ ெகாைல ஆ ேகாள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) மாற்ேற $ெதால்.ெபாரு.061.5
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்று உய்த்தல் நுவல்வழித் ேதாற்றம்
$ெதால்.ெபாரு.061.6
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைற பாத=டு உண்டாட்டு
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) என $ெதால்.ெபாரு.061.7
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈ-ஏழ் வைகயிற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.061.8
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கைடக்கூட்டிய குடிநிைல
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.062.1
ெகாற்றைவ நிைலயும்-அத் திைணப் புறேன $ெதால்.ெபாரு.062.2
ெவறி அறி சிறப்பின் ெவவ்வாய் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.063.01
ெவறியாட்டு அயந்த காந்தளும் உறுபைக $ெதால்.ெபாரு.063.02
ேவந்திைட ெதrதல் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏந்து புகழ்ப் $ெதால்.ெபாரு.063.03
ேபாந்ைத ேவம்ேப ஆ என வரூஉம் $ெதால்.ெபாரு.063.04
மாெபருந் தாைனய மைலந்த பூவும் $ெதால்.ெபாரு.063.05

வாடா வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) வயவ
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.063.06
ஓடாக் கழல்-நிைல உளப்பட ஓடா $ெதால்.ெபாரு.063.07
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்ன நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.063.08
மாேயான் ேமய மன் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின்
$ெதால்.ெபாரு.063.09
தாவா விழுப் புகழ்ப் பூைவ நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.063.10
ஆ அம ஓட்டலும் ஆ ெபயத்துத் தருதலும் $ெதால்.ெபாரு.063.11
சீ சால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.063.12
தைலத்தாள் ெநடுெமாழி தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
புணத்தலும் $ெதால்.ெபாரு.063.13
அைனக்கு உr மரபினது கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) அன்றியும்
$ெதால்.ெபாரு.063.14
வரு தா_ெப.(தா_ெப.) தாங்கல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய்த்துக்
கவிழ்தெலன்று $ெதால்.ெபாரு.063.15
இரு வைகப் பட்ட பிள்ைள நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.063.16
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மைலந்து எழுந்ேதாைன
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைற தூங்க
$ெதால்.ெபாரு.063.17
நாடு அவற்கு அருளிய பிள்ைளயாட்டும் $ெதால்.ெபாரு.063.18
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) கால்ேகாள் ந=ப்பைட நடுதல் $ெதால்.ெபாரு.063.19
சீத்த மரபின் ெபரும்பைட வாழ்த்தல் என்று $ெதால்.ெபாரு.063.20

இரு-மூன்று மரபின் கல்ெலாடு புணரச் $ெதால்.ெபாரு.063.21
ெசால்லப்பட்ட எழு-மூன்று துைறத்ேத $ெதால்.ெபாரு.063.22
வஞ்சிதாேன முல்ைலயது புறேன $ெதால்.ெபாரு.064.1
எஞ்சா மண்_ெப.(மண்_ெப.) நைச ேவந்தைன ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.064.2
அஞ்சு தகத் தைலச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடல் குறித்தன்ேற $ெதால்.ெபாரு.064.3
இயங்கு பைட அரவம் எr பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்தல் $ெதால்.ெபாரு.065.01
வயங்கல்-ெதா.ெப.(வயங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருைமயானும்
$ெதால்.ெபாரு.065.02
ெகாடுத்தல் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாைடைமயானும் $ெதால்.ெபாரு.065.03
அடுத்து ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட
ெகாற்றத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.065.04
மாராயம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுெமாழியானும் $ெதால்.ெபாரு.065.05
ெபாருளின்று உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபராண்
பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.065.06
வரு விைசப் புனைலக் கற் சிைற ேபால $ெதால்.ெபாரு.065.07
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருைமயானும்
$ெதால்.ெபாரு.065.08
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) ேமய ெபருஞ்ேசாற்று நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.065.09

ெவன்ேறா விளக்கமும் ேதாற்ேறா ேதய்வும் $ெதால்.ெபாரு.065.10
குன்றாச் சிறப்பின் ெகாற்ற வள்ைளயும் $ெதால்.ெபாரு.065.11
அழி பைட தட்டநூ தழிஞ்சிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.065.12
கழி ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் துைற பதின்மூன்ேற
$ெதால்.ெபாரு.065.13
உழிைஞதாேன மருதத்துப் புறேன $ெதால்.ெபாரு.066.1
முழு முதல் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) முற்றலும் ேகாடலும்
$ெதால்.ெபாரு.066.2
அைன ெநறி மரபிற்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப8 $ெதால்.ெபாரு.066.3
அதுேவதானும் இரு-நால் வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.067.1
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ேதஎம்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றமும்
$ெதால்.ெபாரு.068.1
உள்ளியது முடிக்கும் ேவந்தனது சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.068.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) எயிற்கு இவதலும் ேதாலது ெபருக்கமும்
$ெதால்.ெபாரு.068.3
அகத்ேதான் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) அன்றி முரணிய
$ெதால்.ெபாரு.068.4
புறத்ேதான் அணங்கிய பக்கமும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பட $ெதால்.ெபாரு.068.5
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மண்டிய குறுைமயும்
உடன்ேறாவரு பைக ேபணா ஆ எயில் உளப்பட $ெதால்.ெபாரு.068.6
ெசால்லப்பட்ட நால்-இரு வைகத்ேத10 $ெதால்.ெபாரு.068.7
குைடயும் வாளும் நாள்ேகாள் அன்றி $ெதால்.ெபாரு.069.01

மைட அைம ஏணிமிைச மயக்கமும் கைடஇச் $ெதால்.ெபாரு.069.02
சுற்று அம ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.069.03
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதிவும் அன்றி
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.069.04
அகத்ேதான் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
ெநாச்சியும்
மற்று அதன் $ெதால்.ெபாரு.069.05
புறத்ேதான் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
புதுைமயானும்
$ெதால்.ெபாரு.069.06
ந=ச் ெசரு வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
பாசியும்
அதாஅன்று $ெதால்.ெபாரு.069.07
ஊச் ெசரு வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
மற்றதன்
மறனும் $ெதால்.ெபாரு.069.08
மதில்மிைசக்கு இவந்த ேமேலா பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.069.09
இகல் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ணுமங்கலமும்
$ெதால்.ெபாரு.069.10
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வாளின் மண்ெணாடு
ஒன்ற $ெதால்.ெபாரு.069.11
ெதாைகநிைல என்னும் துைறெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.069.12
வைக நால்-மூன்ேற துைற என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.069.13
தும்ைபதாேன ெநய்தலது புறேன $ெதால்.ெபாரு.070.1
ைமந்து ெபாருளாக வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தைனச் $ெதால்.ெபாரு.070.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பிற்று என்ப $ெதால்.ெபாரு.070.3
கைணயும் ேவலும் துைணயுற ெமாய்த்தலின் $ெதால்.ெபாரு.071.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிrன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக
$ெதால்.ெபாரு.071.2
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) த=ண்டா அரு நிைல வைகெயாடு
$ெதால்.ெபாரு.071.3
இரு பாற்பட்ட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறப்பின்ேற $ெதால்.ெபாரு.071.4
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.)
என்ற $ெதால்.ெபாரு.072.01
ேநானா உட்கும் மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.072.02
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மிகு ேவந்தைன ெமாய்த்தவழி
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.072.03
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்த தா_ெப.(தா_ெப.) நிைல அன்றியும் $ெதால்.ெபாரு.072.04
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) தைலவ தபுதிப் பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.072.05
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஒருவைன உைட பைட புக்கு $ெதால்.ெபாரு.072.06
கூைழ தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எருைமயும்
பைட அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.072.07
பாழி ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏமத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.072.08
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதிந்ேதா பாடும் களிற்ெறாடு $ெதால்.ெபாரு.072.09
பட்ட ேவந்தைன அட்ட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.072.10

வாேளா ஆடும் அமைலயும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாய்த்து
$ெதால்.ெபாரு.072.11
இரு ெபரு ேவந்ததாமும் சுற்றமும் $ெதால்.ெபாரு.072.12
ஒருவரும் ஒழியாத் ெதாைகநிைலக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.072.13
ெசருவகத்து இைறவன் வழ்ந்ெதன
=
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.072.14
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) மண்டிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.072.15
பல் பைட ஒருவற்கு உைடதலின் மற்றவன் $ெதால்.ெபாரு.072.16
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வசிய_ெப.எச்.(வ
=
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
நூழிலும் உளப்படப்
$ெதால்.ெபாரு.072.17
புல்லித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பன்னிரு துைறத்ேத $ெதால்.ெபாரு.072.18
வாைகதாேன பாைலயது புறேன $ெதால்.ெபாரு.073.1
தா இல் ெகாள்ைகத் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) கூற்ைறப்
$ெதால்.ெபாரு.073.2
பாகுபட மிகுதிப் படுத்தல் என்ப $ெதால்.ெபாரு.073.3
அறு வைகப்பட்ட பாப்பனப் பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.074.1
ஐவைக மரபின் அரச_ெப.(அரெச_ெப.) பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.074.2
இரு-மூன்று மரபின் ஏேனா பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.074.3
மறு இல் ெசய்தி மூ வைகக் காலமும் $ெதால்.ெபாரு.074.4
ெநறியின் ஆற்றிய அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ேதயமும் $ெதால்.ெபாரு.074.5
நால்-இரு வழக்கின் தாபதப் பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.074.6

பால் அறி மரபின் ெபாருநகண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.074.7
அைன நிைல வைகெயாடு ஆங்கு எழு வைகயான் $ெதால்.ெபாரு.074.8
ெதாைக நிைலெபற்றது என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.074.9
கூதி_ெப.(கூதி_ெப.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) என்று இரு பாசைறக்
$ெதால்.ெபாரு.075.01
காதலின் ஒன்றிக் கண்ணிய வைகயினும் $ெதால்.ெபாரு.075.02
ஏேரா களவழி அன்றி களவழித் $ெதால்.ெபாரு.075.03
ேதேரா ேதாற்றிய ெவன்றியும் ேதேரா $ெதால்.ெபாரு.075.04
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) முன்ேதக் குரைவயும் $ெதால்.ெபாரு.075.05
ஒன்றிய மரபின் பின்ேதக் குரைவயும் $ெதால்.ெபாரு.075.06
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைக தாங்கும் ேவலினானும்
$ெதால்.ெபாரு.075.07
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பைக தாங்கும் ஆற்றலானும் $ெதால்.ெபாரு.075.08
புல்லா வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) வல்லாண் பக்கமும்
$ெதால்.ெபாரு.075.09
ஒல்லா நாண ெபrயவக் கண்ணிச் $ெதால்.ெபாரு.075.10
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயின் ஒன்ெறாடு
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.075.11
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயி வழங்கிய அவிப்பலியானும்
$ெதால்.ெபாரு.075.12
ஒல்லா இடவயின் புல்லிய பாங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.075.13
பகட்டினானும் ஆவினானும் $ெதால்.ெபாரு.075.14
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தபு_வி.(தபு_வி.) சிறப்பின் சான்ேறா பக்கமும்
$ெதால்.ெபாரு.075.15

கடி மைன ந=த்த பாலின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.075.16
எட்டு வைக நுதலிய அைவயகத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.075.17
கட்டு அைம ஒழுக்கத்துக் கண்ணுைமயானும் $ெதால்.ெபாரு.075.18
இைட இல் வண் புகழ்க் ெகாைடைமயானும் $ெதால்.ெபாரு.075.19
பிைழத்ேதாத் தாங்கும் காவலானும் $ெதால்.ெபாரு.075.20
ெபாருெளாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பக்கத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.075.21
அருெளாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகற்சியானும் $ெதால்.ெபாரு.075.22
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ந=த்த பாலினானும் என்று $ெதால்.ெபாரு.075.23
இரு பாற்பட்ட ஒன்பதின் துைறத்ேத $ெதால்.ெபாரு.075.24
காஞ்சிதாேன ெபருந்திைணப் புறேன $ெதால்.ெபாரு.076.1
பாங்கு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் பல்லாற்றானும்
$ெதால்.ெபாரு.076.2
நில்லா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புல்லிய ெநறித்ேத $ெதால்.ெபாரு.076.3
மாற்ற அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கூற்றம் சாற்றிய ெபருைமயும்
$ெதால்.ெபாரு.077.01
கழிந்ேதா ஒழிந்ேதாக்குக் காட்டிய முதுைமயும் $ெதால்.ெபாரு.077.02
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) உற வரூஉம் பகுதி ேநாக்கிப் $ெதால்.ெபாரு.077.03
புண் கிழித்து முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மறத்தினானும் $ெதால்.ெபாரு.077.04
ஏமச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) இன்றிப் புண்ேணாற் $ெதால்.ெபாரு.077.05
ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஓம்பிய ேபஎய்ப் பக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.077.06

இன்னன்_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என்று
இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்ைனயானும்
$ெதால்.ெபாரு.077.07
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட.ஒரு.) பிைழப்பின்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகிய எனத் $ெதால்.ெபாரு.077.08
துன்ன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் வஞ்சினத்தானும்
$ெதால்.ெபாரு.077.09
இன் நைக மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேபஎய்_ெப.(ேபய்_ெப.) புண்ேணான்
$ெதால்.ெபாரு.077.10
துன்னுதல் கடிந்த ெதாடாஅக் காஞ்சியும் $ெதால்.ெபாரு.077.11
ந=த்த கணவன்-த=த்த ேவலின் $ெதால்.ெபாரு.077.12
ேபஎத்த மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அஞ்சியானும் $ெதால்.ெபாரு.077.13
நிகத்து ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தெனாடு
முதுகுடி $ெதால்.ெபாரு.077.14
மகட்பாடு அஞ்சிய மகட்பாலானும் $ெதால்.ெபாரு.077.15
முைலயும் முகனும் ேசத்திக் ெகாண்டநூன் $ெதால்.ெபாரு.077.16
தைலெயாடு முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைலெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.077.17
ஈ-ஐந்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப ேப
இைச $ெதால்.ெபாரு.077.18
மாய்ந்த மகைனச் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.077.19
மாய்ந்த பூசல்-மயக்கத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.077.20
தாேம எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ைபயுளும் $ெதால்.ெபாரு.077.21

கணவெனாடு முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படச்சி
ேநாக்கிச் $ெதால்.ெபாரு.077.22
ெசல்ேவா ெசப்பிய மூதானந்தமும் $ெதால்.ெபாரு.077.23
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மிகு சுரத்திைடக் கணவைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.077.24
தனி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுபாைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.077.25
கழிந்ேதா ேதஎத்துக் கழி பட உற=இ $ெதால்.ெபாரு.077.26
ஒழிந்ேதா_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயறு நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.077.27
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தபுதார நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.077.28
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாபத நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.077.29
நல்ேலாள்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓள்_பட.ஒரு.) கணவெனாடு நளி அழல்
புகீ இச் $ெதால்.ெபாரு.077.30
ெசால் இைடயிட்ட பாைல நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.077.31
மாய் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் புதல்வற்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.077.32
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தப வரூஉம் தைலப்ெபயல் நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.077.33
மல தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறியப் $ெதால்.ெபாரு.077.34
பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ெசலச் ெசல்லாக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) வாழ்த்ெதாடு
$ெதால்.ெபாரு.077.35

நிைற அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் துைற இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
உைடத்ேத $ெதால்.ெபாரு.077.36
பாடாண் பகுதி ைகக்கிைளப் புறேன $ெதால்.ெபாரு.078.1
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) நால்-இரண்டு உைடத்ேத $ெதால்.ெபாரு.078.2
அமரகண் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறு
வைகயானும் $ெதால்.ெபாரு.079.1
புைர த= காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புல்லிய வைகயினும் $ெதால்.ெபாரு.079.2
ஒன்றன் பகுதி ஒன்றும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.079.3
வழக்கு இயல் மருங்கின் வைகபட
நிைலஇ_வி.எச்.(நிைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.080.1
பரவலும் புகழ்ச்சியும் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.080.2
முன்ேனா கூறிய குறிப்பினும் ெசந்துைற $ெதால்.ெபாரு.080.3
வண்ணப் பகுதி வைரவு இன்று ஆங்ேக $ெதால்.ெபாரு.080.4
காமப் பகுதி கடவுளும் வைரயா $ெதால்.ெபாரு.081.1
ஏேனா பாங்கினும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.081.2
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) மருங்கினும் கிழவது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.082.1
ஊெராடு ேதாற்றமும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.083.1
வழக்ெகாடு சிவணிய வைகைமயான $ெதால்.ெபாரு.083.2
ெமய்ப் ெபய மருங்கின் ைவத்தன வழிேய $ெதால்.ெபாரு.084.1
ெகாடிநிைல கந்தழி வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) என்ற $ெதால்.ெபாரு.085.1
வடு ந=ங்கு_ஏவ.(ந=ங்கு_வி.) சிறப்பின் முதலன மூன்றும் $ெதால்.ெபாரு.085.2

கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வாழ்த்ெதாடு கண்ணிய வருேம $ெதால்.ெபாரு.085.3
ெகாற்றவள்ைள ஓ இடத்தான $ெதால்.ெபாரு.086.1
ெகாடுப்ேபா ஏத்திக் ெகாடாஅப் பழித்தலும் $ெதால்.ெபாரு.087.01
அடுத்து ஊந்து_வி.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயன்ெமாழி வாழ்த்தும்
$ெதால்.ெபாரு.087.02
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) வரல் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வட
=
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.087.03
காவலக்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைடநிைலயானும் $ெதால்.ெபாரு.087.04
கண்பைட கண்ணிய கண்பைட நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.087.05
கபிைல கண்ணிய ேவள்வி நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.087.06
ேவைல ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளக்கு
நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.087.07
வாயுைற வாழ்த்தும் ெசவியறிவுறூஉவும் $ெதால்.ெபாரு.087.08
ஆவயின் வரூஉம் புறநிைல வாழ்த்தும் $ெதால்.ெபாரு.087.09
ைகக்கிைள வைகெயாடு உளப்படத் ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.087.10
ெதாக்க நான்கும் உள என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.087.11
தாவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிடந்ேதாக்குச்
$ெதால்.ெபாரு.088.01
சூத ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயிெலைட
நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.088.02
கூத்தரும் பாணரும் ெபாருநரும் விறலியும் $ெதால்.ெபாரு.088.03

ஆற்றிைடக் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) உறழத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.088.04
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரு
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபறாஅக்கு அறிவுற=இ $ெதால்.ெபாரு.088.05
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எதிரச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பக்கமும்
$ெதால்.ெபாரு.088.06
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளினில் ெசற்றம்
ந=க்கி_வி.எச்.(ந=க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.088.07
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்வயின்
ெபருமங்கலமும் $ெதால்.ெபாரு.088.08
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீத்தி மண்ணுமங்கலமும்
$ெதால்.ெபாரு.088.09
நைட_ெப.(நைட_ெப.) மிகுத்து
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைட
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மரபும் $ெதால்.ெபாரு.088.10
மாணாச் சுட்டிய வாள்மங்கலமும் $ெதால்.ெபாரு.088.11
மன் எயில் அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மண்ணுமங்கலமும் $ெதால்.ெபாரு.088.12
பrசில் கைடஇய கைடக்கூட்டு நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.088.13
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னரும் ெபரு வளன்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.088.14
நைடவயின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரு
வைக விைடயும் $ெதால்.ெபாரு.088.15
அச்சமும் உவைகயும் எச்சம் இன்றி $ெதால்.ெபாரு.088.16
நாளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் $ெதால்.ெபாரு.088.17

காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கண்ணிய ஓம்பைட-உளப்பட $ெதால்.ெபாரு.088.18
ஞாலத்து வரூஉம் நடக்ைகயது குறிப்பின் $ெதால்.ெபாரு.088.19
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்ெறாடு கண்ணிய வருேம $ெதால்.ெபாரு.088.20
இன்பமும் ெபாருளும் அறனும் என்றாங்கு $ெதால்.ெபாரு.089.1
அன்ெபாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐந்திைண
மருங்கின் $ெதால்.ெபாரு.089.2
காமக் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.089.3
மைறேயா ேதஎத்து_ெப.(ேதயம்_ெப.+அத்து_சாr.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
எட்டனுள் $ெதால்.ெபாரு.089.4
துைற அைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்த் துைணைமேயா இயல்ேப
$ெதால்.ெபாரு.089.5
ஒன்ேற ேவேற என்று இரு பால்வயின் $ெதால்.ெபாரு.090.1
ஒன்றி உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாலது
ஆைணயின் $ெதால்.ெபாரு.090.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) கிழத்தியும் காண்ப $ெதால்.ெபாரு.090.3
மிக்ேகான் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கடி வைர
இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.090.4
சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ப $ெதால்.ெபாரு.091.1
இழிந்துழி இழிேப சுட்டலான $ெதால்.ெபாரு.091.2
வண்ேட இைழேய வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) பூேவ $ெதால்.ெபாரு.092.1
கண்ேண அலமரல் இைமப்ேப அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) என்று
$ெதால்.ெபாரு.092.2

அன்னைவ பிறவும் ஆங்கண் நிகழ $ெதால்.ெபாரு.092.3
நின்றைவ கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.092.4
நாட்டம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உடம்படுத்தற்குக் $ெதால்.ெபாரு.093.1
கூட்டி உைரக்கும் குறிப்புைர
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.093.2
குறிப்ேப குறித்தது ெகாள்ளுமாயின் $ெதால்.ெபாரு.094.1
ஆங்கு அைவ நிகழும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.094.2
ெபருைமயும் உரனும் ஆடூஉ ேமன $ெதால்.ெபாரு.095.1
அச்சமும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடனும்
முந்துறுதல் $ெதால்.ெபாரு.096.1
நிச்சமும் ெபண்பாற்கு உrய என்ப $ெதால்.ெபாரு.096.2
ேவட்ைக ஒருதைல உள்ளுதல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெமலிதல் $ெதால்.ெபாரு.097.1
ஆக்கம் ெசப்பல் நாணு வைர இறத்தல் $ெதால்.ெபாரு.097.2
ேநாக்குவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைவேய ேபாறல் $ெதால்.ெபாரு.097.3
மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
சாக்காடு என்று இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $ெதால்.ெபாரு.097.4
சிறப்புைட மரபினைவ களவு_ெப.(களவு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.097.5
முன்னிைல ஆக்கல் ெசால்வழிப்படுத்தல் $ெதால்.ெபாரு.098.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) நைக
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உறாஅ $ெதால்.ெபாரு.098.2

அந் நிைல அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமலிவு
விளக்குறுத்தல் $ெதால்.ெபாரு.098.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதளிவு அகப்படுத்தல்
என்று $ெதால்.ெபாரு.098.4
இன்னைவ நிகழும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.098.5
ெமய் ெதாட்டுப் பயிறல் ெபாய் பாராட்டல் $ெதால்.ெபாரு.099.01
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபற்றுத் தழாஅல் இைடயூறு கிளத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.099.02
ந=டு நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கல் கூடுதல்
உறுதல் $ெதால்.ெபாரு.099.03
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) வல்ேல ெபற்றுழித் $ெதால்.ெபாரு.099.04
த=ராத் ேதற்றம் உளப்படத் ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.099.05
ேபராச் சிறப்பின் இரு-நான்கு கிளவியும் $ெதால்.ெபாரு.099.06
ெபற்றவழி மகிழ்ச்சியும் பிrந்தவழிக் கலங்கலும் $ெதால்.ெபாரு.099.07
நிற்பைவ நிைனஇ_வி.எச்.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எச்.குறி.) நிகழ்பைவ
உைரப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.099.08
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) காட்டிய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெபட்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.099.09
ெபட்ட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
வலியுறுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.099.10
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபரும் ெகடுதியும்
பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.099.11
ந=rன் குறிப்பின் நிரம்பக் கூறித் $ெதால்.ெபாரு.099.12

ேதாழிையக் குைறயுறும் பகுதியும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.099.13
குைற அவட் சாத்தி ெமய்யுறக் கூறலும் $ெதால்.ெபாரு.099.14
தண்டாது இரப்பினும் மற்ைறய வழியும் $ெதால்.ெபாரு.099.15
ெசால் அவட் சாதலின் புல்லிய வைகயினும் $ெதால்.ெபாரு.099.16
அறிந்ேதாள் அயப்பின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி மருங்கின்
$ெதால்.ெபாரு.099.17
ேகடும் பீடும் கூறலும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந=க்கலின்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைலைமயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.099.18
மடல்-மா கூறும் இடனுமா உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.099.19
பண்பின் ெபயப்பினும் பrவுற்று ெமலியினும் $ெதால்.ெபாரு.100.1
அன்புற்று நகினும் அவட் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மலியினும் $ெதால்.ெபாரு.100.2
ஆற்றிைட உறுதலும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைனக்கு இயல்ேப
$ெதால்.ெபாரு.100.3
பாங்கன் நிமித்தம் பன்னிரண்டு என்ப $ெதால்.ெபாரு.101.1
முன்ைனய மூன்றும் ைகக்கிைளக் குறிப்ேப $ெதால்.ெபாரு.102.1
பின்ன நான்கும் ெபருந்திைண ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.103.1
முதெலாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாேழா
ேமன $ெதால்.ெபாரு.104.1
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் ஐந்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.104.2
இரு வைகக் குறி பிைழப்பு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.105.01

காணா வைகயின் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
இகப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.105.02
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகாஅன் ெபயதல்
இன்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.105.03
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஆைசயின் களம் புக்குக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.105.04
ேவட்ைகயின் மயங்கிக் ைகயறு ெபாழுதினும் $ெதால்.ெபாரு.105.05
புகாக் காைலப் புக்கு எதிப்பட்டுழி $ெதால்.ெபாரு.105.06
பகாஅ விருந்தின் பகுதிக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.105.07
ேவளாண் எதிரும் விருப்பின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.105.08
தாளாண் எதிரும் பிrவினானும் $ெதால்.ெபாரு.105.09
நாணு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அைலப்ப விடுத்தற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.105.10
வைரதல் ேவண்டித் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசப்பிய $ெதால்.ெபாரு.105.11
புைர த= கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) புல்லிய எதிரும் $ெதால்.ெபாரு.105.12
வைரவு உடன்படுதலும் ஆங்கு அதன் புறத்துப் $ெதால்.ெபாரு.105.13
புைர பட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுத்தெலாடு
ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.105.14
கிழேவாள் ேமன என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.105.15
காமத் திைணயின் கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரூஉம் $ெதால்.ெபாரு.106.1
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடனும் ெபண்ைமய
ஆகலின் $ெதால்.ெபாரு.106.2
குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது ேவட்ைக $ெதால்.ெபாரு.106.3
ெநறிப்பட வாரா அவள்வயினான $ெதால்.ெபாரு.106.4

காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசால்லா நாட்டம் இன்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.107.1
ஏமுற இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) உள என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.107.2
ெசால் எதி ெமாழிதல் அருைமத்து ஆகலின் $ெதால்.ெபாரு.108.1
அல்ல கூற்றுெமாழி அவளவயினான $ெதால்.ெபாரு.108.2
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற் காண்டல் தற்
காட்டுறுதல் $ெதால்.ெபாரு.109.01
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலின் ெசால் எதி
மழுங்கல் $ெதால்.ெபாரு.109.02
வழிபாடு மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) மறுத்து
எதிேகாடல் $ெதால்.ெபாரு.109.03
பழி த= முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) சிறிேத ேதாற்றல் $ெதால்.ெபாரு.109.04
ைகப்பட்டுக் கலங்கினும் நாணு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வrனும் $ெதால்.ெபாரு.109.05
இட்டுப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இரங்கினும் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.109.06
வந்தவழி எள்ளினும் விட்டு உயித்து அழுங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.109.07
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதளிவு ஒழிப்பினும்
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ந=டினும் $ெதால்.ெபாரு.109.08
பிrந்தவழிக் கலங்கினும் ெபற்றவழி மலியினும் $ெதால்.ெபாரு.109.09
வரும் ெதாழிற்கு அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
கூறினும் $ெதால்.ெபாரு.109.10
கூறிய வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெகாள்ளாக் காைலயும் $ெதால்.ெபாரு.109.11
மைனப் பட்டுக் கலங்கிச் சிைதந்தவழித்
ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ெதால்.ெபாரு.109.12

நிைனத்தல்_ெதா.ெப.(நிைன_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) சான்ற அரு மைற
உயித்தலும் $ெதால்.ெபாரு.109.13
உயிராக் காலத்து உயித்தலும் உயி
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.109.14
ேவற்று வைரவு வrன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மாற்றுதற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.109.15
ெநறி படு நாட்டத்து நிகழ்ந்தைவ மைறப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.109.16
ெபாறியின் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.109.17
ஒருைமக் ேகண்ைமயின் உறு குைற ெதளிந்ேதாள் $ெதால்.ெபாரு.109.18
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) சான்ற நால்-இரண்டு வைகயின்
$ெதால்.ெபாரு.109.19
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சான்ற இயல்பின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.109.20
ெபாய் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அடுத்த மடலின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.109.21
ைகயறு ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கண்ண_ெப.(கண்ண
=
_ெப.)
=
துைடப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.109.22
ெவறியாட்டு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவருவின்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.109.23
குறியின் ஒப்புைம மருடற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.109.24
வைரவு தைலவrனும் களவு_ெப.(களவு_ெப.) அறிவுறினும்
$ெதால்.ெபாரு.109.25
தம தற் காத்த காரண மருங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.109.26
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குறி தள்ளிய ெதருளாக் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.109.27

வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
ெபயந்த வறுங் களம் ேநாக்கித் $ெதால்.ெபாரு.109.28
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பிைழப்பாகத் தழ= இத் ேதறலும் $ெதால்.ெபாரு.109.29
வழு இன்று நிைலஇய இயற்படு ெபாருளினும் $ெதால்.ெபாரு.109.30
ெபாழுதும் ஆறும் புைரவது அன்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.109.31
அழிவுதைல வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதக்
கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.109.32
காமஞ் சிறப்பினும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அளி
சிறப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.109.33
ஏமஞ் சான்ற உவைகக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.109.34
தன்வயின் உrைமயும் அவன்வயிற் பரத்ைதயும் $ெதால்.ெபாரு.109.35
அன்னவும் உளேவ ஓrடத் தான $ெதால்.ெபாரு.109.36
வைரவிைட ைவத்த காலத்து வருந்தினும் $ெதால்.ெபாரு.110.1
வைரயா நாளிைட வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.)
முட்டினும் $ெதால்.ெபாரு.110.2
உைர எனத் ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைரத்தற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.110.3
தாேன கூறும் காலமும் உளேவ $ெதால்.ெபாரு.110.4
உயிrனும் சிறந்தன்று நாேண நாணினும் $ெதால்.ெபாரு.111.1
ெசயி த= காட்சிக் கற்புச் சிறந்தன்று எனத் $ெதால்.ெபாரு.111.2
ெதால்ேலா கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) புல்லிய ெநஞ்செமாடு $ெதால்.ெபாரு.111.3
காமக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) உள்வழிப் படினும் $ெதால்.ெபாரு.111.4
தா இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி கிழவி கிளப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.111.5

ஆவைக பிறவும் ேதான்றுமன் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.111.6
நாற்றமும் ேதாற்றமும் ஒழுக்கமும் உண்டியும் $ெதால்.ெபாரு.112.01
ெசய் விைன மைறப்பினும் ெசலவினும் பயில்வினும் $ெதால்.ெபாரு.112.02
புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) எதிப்பாடு உள்ளுறுத்து வரூஉம்
$ெதால்.ெபாரு.112.03
உணச்சி ஏழினும் உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற $ெதால்.ெபாரு.112.04
ெமய்யினும் ெபாய்யினும் வழிநிைல பிைழயாது $ெதால்.ெபாரு.112.05
பல் ேவறு கவ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நாட்டத்தானும்
$ெதால்.ெபாரு.112.06
குைறயுறற்கு ெகதிrய கிழவைன மைறயுறப் $ெதால்.ெபாரு.112.07
ெபருைமயின் ெபயப்பினும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைரத்து ஒழிப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.08
அருைமயின் அகற்சியும் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
அறிவுறுத்துப் $ெதால்.ெபாரு.112.09
பின் வா1 ெவன்றலும் ேபைதைம ஊட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.112.10
முன் உறு புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) முைற நிறுத்து உைரத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.112.11
அஞ்சி அச்சுறுத்தலும் உைரத்துழிக் கூட்டெமாடு $ெதால்.ெபாரு.112.12
எஞ்சாது கிளந்த இரு-நான்கு கிளவியும் $ெதால்.ெபாரு.112.13
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழவைன மாயம் ெசப்பிப்
$ெதால்.ெபாரு.112.14
ெபாறுத்த காரணம் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயும் $ெதால்.ெபாரு.112.15

புணந்தபின் அவன்வயின் வணங்கற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.112.16
குைறந்து அவட் படrனும் மைறந்தவள் அருக $ெதால்.ெபாரு.112.17
தன்ெனாடும் அவெளாடும் முதல் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
அைளஇ_வி.எச்.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.112.18
பின்னிைல நிகழும் பல் ேவறு மருங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.112.19
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெபற்றுழி நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
புr இடத்தினும் $ெதால்.ெபாரு.112.20
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பல் நைக கண்ணிய வைகயினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.21
புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.) ேவண்டினும் ேவண்டாப் பிrவினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.22
ேவளாண் ெபரு ெநறி
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.23
புணந்துழி உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறி மடச்
சிறப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.112.24
ஓம்பைடக் கிளவிப் பாங்கின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.112.25
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கடுெமாழியான் சிைதவுைடத்துஆயினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.26
என்பு ெநகப் பிrந்ேதாள் வழிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கைடஇ_வி.எச்.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.112.27
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தைலயடுத்த வன்புைறக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.112.28
ஆற்றது த=ைம அறிவுறு கலக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.112.29
காப்பின் கடுைம ைகயற வrனும் $ெதால்.ெபாரு.112.30

களனும் ெபாழுதும் வைர நிைல விலக்கி $ெதால்.ெபாரு.112.31
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) உளப்படப் பிறவும்
$ெதால்.ெபாரு.112.32
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இல்லும் குடியும்
$ெதால்.ெபாரு.112.33
பிறப்பும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) இறப்ப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.112.34
அவன்வயின் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிளவிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.112.35
அைன நிைல வைகயான் வைரதல் ேவண்டினும் $ெதால்.ெபாரு.112.36
ஐயச் ெசய்ைக தாய்க்கு எதி மறுத்து $ெதால்.ெபாரு.112.37
ெபாய் என மாற்றி ெமய்வழிக் ெகாடுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.112.38
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) விலங்குறினும் களம் ெபறக்
காட்டினும் $ெதால்.ெபாரு.112.39
பிறன் வைரவு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வைரவு மறுப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.112.40
முன்னிைல அறன் எனப்படுதல் என்று இரு வைகப் $ெதால்.ெபாரு.112.41
புைர த= கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தாயிைடப் புகுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.112.42
வைரவு உடன்பட்டநூ கடாவல் ேவண்டினும் $ெதால்.ெபாரு.112.43
ஆங்கு அதன் தன்ைமயின் வன்புைற உளப்பட $ெதால்.ெபாரு.112.44
பாங்குற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்-எட்டு வைகயும்
$ெதால்.ெபாரு.112.45
தாங்ககு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேமன
$ெதால்.ெபாரு.112.46

களவு_ெப.(களவு_ெப.) அல_ஆயினும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
ெமய்ப்படுப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.113.01
அளவு மிகத் ேதான்றினும் தைலப்ெபய்து காணினும் $ெதால்.ெபாரு.113.02
கட்டினும் கழங்கினும் ெவறி என இருவரும் $ெதால்.ெபாரு.113.03
ஒட்டிய திறத்தான் ெசய்திக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.113.04
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்றுழி
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) தைலவrனும் $ெதால்.ெபாரு.113.05
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைகம்மிகக் கனவின் அரற்றலும் $ெதால்.ெபாரு.113.06
ேதாழிைய வினாவலும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வாழ்த்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.113.07
ேபாக்கு உடன் அறிந்தபின் ேதாழிெயாடு ெகழ= இக் $ெதால்.ெபாரு.113.08
கற்பின் ஆக்கத்து நிற்றற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.113.09
பிrவின் எச்சத்தும் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) வலிப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.113.10
இரு பால் குடிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இயல்பின்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.113.11
இன்ன வைகயின் பதின்மூன்று கிளவிெயாடு $ெதால்.ெபாரு.113.12
அன்னைவ பிறவும்-ெசவிலி ேமன $ெதால்.ெபாரு.113.13
தாய்க்கும் வைரயா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உடம்படிேன
$ெதால்.ெபாரு.114.1
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவினள்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) என $ெதால்.ெபாரு.115.1
ைம அறு சிறப்பின் உயந்ேதாபாங்கின் $ெதால்.ெபாரு.115.2
ஐயக் கிளவியின் அறிதலும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.115.3

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறு ேவட்ைக கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) முன்
கிளத்தல் $ெதால்.ெபாரு.116.1
எண்ணும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) கிழத்திக்கு இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.116.2
பிற ந= மாக்களின் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிைடப்
$ெதால்.ெபாரு.116.3
ெபய்ந் ந= ேபாலும் உணவிற்று என்ப $ெதால்.ெபாரு.116.4
காமக் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) தனிைமயின் ெபாலிதலின்
$ெதால்.ெபாரு.117.1
தாேம தூதுவ ஆகலும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.117.2
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இறத்தல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தனக்கு இன்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.118.1
களம் சுட்டுக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கிழவியது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.118.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசலற்கு உrய வழி ஆகலான $ெதால்.ெபாரு.118.3
ேதாழியின் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடனுமாருண்ேட $ெதால்.ெபாரு.119.1
முந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அல்லது துைண இன்று கழியாது $ெதால்.ெபாரு.120.1
அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அகத்தும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வைரவு
இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.120.2
பல் நூறு வைகயினும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வரூஉம் $ெதால்.ெபாரு.121.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நய மருங்கின் நாட்டம் ேவண்டலின்
$ெதால்.ெபாரு.121.2
துைணச் சுட்டுக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கிழவியது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.121.3
துைணேயா_ெப.(துைணேயா_ெப.) கருமம் ஆகலான $ெதால்.ெபாரு.121.4

ஆய் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் அரு மைற கிளத்தலின்
$ெதால்.ெபாரு.122.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனப்படுேவாள் ெசவிலி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.122.2
ேதாழிதாேன ெசவிலி மகேள $ெதால்.ெபாரு.123.1
சூழ்தலும் உசாத்துைண நிைலைமயின் ெபாலிேம $ெதால்.ெபாரு.124.1
குைறயுற உணதல் முன் உற உணதல் $ெதால்.ெபாரு.125.1
இருவரும் உள்வழி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) உணதல் என $ெதால்.ெபாரு.125.2
மதியுடம்படுத்தல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.125.3
அன்ன வைகயான் உணந்தபின் அல்லது $ெதால்.ெபாரு.126.1
பின்னிைல முயற்சி ெபறாள் என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.126.2
முயற்சிக் காலத்து அதற்பட நாடி $ெதால்.ெபாரு.127.1
புணத்தல் ஆற்றலும் அவள்வயினான $ெதால்.ெபாரு.127.2
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் $ெதால்.ெபாரு.128.1
அறியக் கிளந்த ஆற்றது என்ப $ெதால்.ெபாரு.128.2
இரவுக் குறிேய இல்லகத்துள்ளும் $ெதால்.ெபாரு.129.1
மைனேயா கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வழியதுேவ $ெதால்.ெபாரு.129.2
மைனயகம் புகாஅக் காைலயான $ெதால்.ெபாரு.129.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) புண களேன புறன் என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.130.1
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவழியான
$ெதால்.ெபாரு.130.2

அல்லகுறிப்படுதலும் அவள்வயின் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.131.1
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குறி
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைமெவாடு வrேன
$ெதால்.ெபாரு.131.2
ஆங்கு ஆங்கு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒழுக்கமும் உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.132.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பின்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறயான $ெதால்.ெபாரு.132.2
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கத்து ஓைரயும்
நாளும் $ெதால்.ெபாரு.133.1
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கம் கிழேவாற்கு
இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.133.2
ஆற்றினது அருைமயும் அழிவும் அச்சமும் $ெதால்.ெபாரு.134.1
ஊறும் உளப்பட அதன் ஓரன்ன $ெதால்.ெபாரு.134.2
தந்ைதயும் தன்ைனயும் முன்னத்தின் உணப $ெதால்.ெபாரு.135.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அறிவுறுதல் ெசவிலிெயாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.136.1
அம்பலும் அலரும் களவு_ெப.(களவு_ெப.) ெவளிப்படுத்தலின்
$ெதால்.ெபாரு.137.1
அங்கு அதன் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.137.2
ெவளிப்பட வைரதல் படாைம வைரதல் என்று $ெதால்.ெபாரு.138.1
ஆயிரண்டு என்ப வைரதல் ஆேற $ெதால்.ெபாரு.138.2
ெவளிப்பைடதாேன கற்பிெனாடு ஒப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.139.1
ஞாங்கக் கிளந்த மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ெபாருளாக $ெதால்.ெபாரு.139.2

வைரயாது பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கிழேவாற்கு இல்ைல
$ெதால்.ெபாரு.139.3
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனப்படுவது கரணெமாடு புணர $ெதால்.ெபாரு.140.1
ெகாளற்கு உr மரபின் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கிழத்திைய
$ெதால்.ெபாரு.140.2
ெகாைடக்கு உr மரபிேனா ெகாடுப்ப ெகாள்வதுேவ $ெதால்.ெபாரு.140.3
ெகாடுப்ேபா இன்றியும் கரணம் உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.141.1
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேபாகிய
காைலயான $ெதால்.ெபாரு.141.2
ேமேலா மூவக்கும் புணத்த கரணம் $ெதால்.ெபாரு.142.1
கீ ேழாக்கு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலமும்
உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.142.2
ெபாய்யும் வழுவும் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ன $ெதால்.ெபாரு.143.1
ஐய யாத்தன கரணம் என்ப $ெதால்.ெபாரு.143.2
கரணத்தின் அைமந்து முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.144.01
ெநஞ்சுதைள அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புணச்சிக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.02
எஞ்சா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) இறந்துவரு பருவத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.144.03
அஞ்ச வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உrைமக் கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.144.04
நன்ெனறிப் படருந் ெதான்னலப் ெபாருளினும் $ெதால்.ெபாரு.144.05
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதஎத்துப் ெபாருைமயின்
நிைலஇக்1 $ெதால்.ெபாரு.144.06

குற்றஞ் சான்ற ெபாருெளடுத் துைரப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.144.07
நாமக் காலத் துண்ெடனத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.144.08
ஏமுறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கினும்
$ெதால்.ெபாரு.144.09
அல்லல் த=ர_குைற.எச்.(த=_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆவேமா டைளஇச்2
$ெதால்.ெபாரு.144.10
ெசால்லுறு ெபாருளின் கண்ணுஞ் ெசால்ெலன $ெதால்.ெபாரு.144.11
ஏனது சுைவப்பினும் ந=ைக ெதாட்டது $ெதால்.ெபாரு.144.12
வாேனா அமிழ்தம் புைரயுமால் எமக்ெகன $ெதால்.ெபாரு.144.13
அடிசிலும் பூவுந் ெதாடுத்தற்3கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.14
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) திறத்தும் சான்ேறா ேதஎத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.144.15
அந்தமில் சிறப்பிற் பிறபிற திறத்தினும் $ெதால்.ெபாரு.144.16
ஒழுக்கங் காட்டிய குறிப்பினும் ஒழுக்கத்துக் $ெதால்.ெபாரு.144.17
களவினுள் நிகழ்ந்த அருைமையப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.144.18
அலமர லுள்ளெமா டளவிய இடத்தும் $ெதால்.ெபாரு.144.19
அந்தரத் ெதழுதிய எழுத்தின் மான $ெதால்.ெபாரு.144.20
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
வழிெகட ஒழுகலும் $ெதால்.ெபாரு.144.21
அழியல்_அஞ்செலன் றாயிறு ெபாருளினுந் $ெதால்.ெபாரு.144.22
தானவட் பிைழத்த பருவத் தானும் $ெதால்.ெபாரு.144.23
ேநான்ைமயும் ெபருைமயும் ெமய்ெகாள வருளிப்4 $ெதால்.ெபாரு.144.24

பன்னல் சான்ற வாயிெலாடு ெபாருந்தித் $ெதால்.ெபாரு.144.25
தன்னி னாகிய தகுதிக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.26
புதல்வற் பயந்தபுனிறுத=5ெபாழுதின் $ெதால்.ெபாரு.144.27
ெநய்யணி மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) புrந்ேதாள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.144.28
ஐய பாங்கினும் அமரச் சுட்டியுஞ் $ெதால்.ெபாரு.144.29
ெசய்ெபருஞ் சிறப்ெபாடு ேசதற் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.30
பயங்ெகழு துைணயைணப் புல்லிப் புல்லாது6 $ெதால்.ெபாரு.144.31
உயங்குவனள்7 கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிழத்திையக் குறுகி $ெதால்.ெபாரு.144.32
அல்கல் 8முன்னிய நிைறயழி ெபாழுதின் $ெதால்.ெபாரு.144.33
ெமல்லன் சீறடி புல்லிய இரவினும் $ெதால்.ெபாரு.144.34
உறலருங் குைரைமயின் 9 ஊடன்மிகுத் ேதாைளப் $ெதால்.ெபாரு.144.35
பிறபிற ெபண்டிrற் ெபயத்தற் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.36
பிrவின் எச்சத்துப் புலம்பிய_ெப.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருவைரப் $ெதால்.ெபாரு.144.37
பrவு ந=க்கிய10பகுதிக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.38
நின்றுநனி பிrவின் அஞ்சிய ைபயுளுஞ் $ெதால்.ெபாரு.144.39
ெசன்றுைக இகந்துெபயத் துள்ளிய வழியுங் $ெதால்.ெபாரு.144.40
காமத்தின் வலியுங் ைகவிடின் அச்சமுந் $ெதால்.ெபாரு.144.41
தானவட் பிைழத்த நிைலயின் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.42
உடன்ேசறற் ெசய்ைகெயா டன்னைவ பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.144.43
மடம்பட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாழிக் கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.144.44

ேவற்றுநாட்டகல்வயின் விழுமத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.144.45
மீ ட்டுவர வாய்ந்த வைகயின் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.46
அவ்வழிப் ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பின்
கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.47
ேபrைச யூதிப்பாக பாங்கினுங் $ெதால்.ெபாரு.144.48
காமக் கிழத்தி மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) என்றிவ
$ெதால்.ெபாரு.144.49
ஏமுறு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எதிருஞ்
$ெதால்.ெபாரு.144.50
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதஎத் துழப்புநனி
விளக்கி $ெதால்.ெபாரு.144.51
இன்றிச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்னிைல
கிளப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.144.52
அருந்ெதாழில் முடித்த ெசம்மற் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.144.53
விருந்ேதாடு நல்லைவ ேவண்டற் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.54
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேயந்திய ெபண்டிரும் மக்களுங் $ெதால்.ெபாரு.144.55
ேகளி ஒழுக்கத்துப் புகற்சிக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.144.56
ஏைனய வாயிேலா ெரதிெராடு ெதாைகஇப்11 $ெதால்.ெபாரு.144.57
பண்ணைமபகுதிமுப் பதிெனாரு மூன்றும் $ெதால்.ெபாரு.144.58
எண்ணருஞ் சிறப்பிற் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) ேமன
$ெதால்.ெபாரு.144.59
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆற்ற
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) ஆகலின்
$ெதால்.ெபாரு.145.01

ஏற்றற்கண்ணும் நிறுத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.02
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) பாங்கில் $ெதால்.ெபாரு.145.03
ெபருைமயின் திrயா அன்பின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.04
கிழவைன மகடூஉப் புலம்பு ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆகலின்
$ெதால்.ெபாரு.145.05
அலமரல் ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத்து
மிகுதியும் $ெதால்.ெபாரு.145.06
இன்பமும் இடும்ைபயும்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.145.07
கயந்தைல ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம_ெப.(காம_ெப.) ெநய்யணி $ெதால்.ெபாரு.145.08
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழவைன
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புண்ணுற=இ $ெதால்.ெபாரு.145.09
நளியின் ந=க்கிய இளி வரு நிைலயும் $ெதால்.ெபாரு.145.10
புகன்ற உள்ளெமாடு புருெவா_குறி.வி.மு.(புது_ெப.+ஓ_பட.பன்.) சாயற்கு
$ெதால்.ெபாரு.145.11
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழவைனப் புலம்பு
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) காட்டி $ெதால்.ெபாரு.145.12
இயன்ற ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தைலப் ெபயத்து அருக்கி
$ெதால்.ெபாரு.145.13
எதி ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறுத்த ஈரத்து
மருங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.145.14
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒழுக்கத்துக் கிழவைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.145.15

எங்ைகயக்கு உைர என இரத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.16
ெசல்லாக் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விடுத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.145.17
காமக்கிழத்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகத்
தழ= இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.145.18
ஏமுறு விைளயாட்டு இறுதிக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.19
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.145.20
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr ெநஞ்செமாடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.145.21
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபயத்தல் ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) இடத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.145.22
தந்ைதய ஒப்ப மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்பதனால் $ெதால்.ெபாரு.145.23
அந்தம் இல் சிறப்பின் மகப் பழித்து ெநருங்கலும் $ெதால்.ெபாரு.145.24
ெகாடிேயா ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) சுடும் என ஒடியாது
$ெதால்.ெபாரு.145.25
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைச
நயந்ேதா_வி.அ.ெப.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.ஒரு.) ெசால்ெலாடு
ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.145.26
பகுதியின் ந=ங்கிய_ெப.எச்.(ந=ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தகுதிக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.27
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) ஒழுக்கம் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.145.28

அடிேமல் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
=
கிழவைன
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.145.29
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) எங்ைகய காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என $ெதால்.ெபாரு.145.30
மாத_ெப.(மாத_ெப.) சான்ற வைகயின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.31
தாய_ெப.(தாய_ெப.) கண்ணிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணிப் புதல்வைன
$ெதால்.ெபாரு.145.32
மாயப் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) உள்ளிய வழியும் $ெதால்.ெபாரு.145.33
தன்வயின் சிைறப்பினும் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பிrப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.145.34
இன்னாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) எடுத்தற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.145.35
காமக்கிழத்திய நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாராட்டிய $ெதால்.ெபாரு.145.36
த=ைமயின் முடிக்கும் ெபாருளின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.145.37
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) ஒழுக்கத்துத்
ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உrயைவ $ெதால்.ெபாரு.145.38
வடு அறு சிறப்பின் கற்பின் திrயாைம $ெதால்.ெபாரு.145.39
காய்தலும் உவத்தலும் பிrத்தலும் ெபட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.145.40
ஆவயின் வரூஉம் பல் ேவறு நிைலயினும் $ெதால்.ெபாரு.145.41
வாயிலின் வரூஉம் வைகெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.145.42
கிழேவாள் ெசப்பல் கிழவது என்ப $ெதால்.ெபாரு.145.43
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேபாகிய
கிழேவாள் மைன இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.146.1

இைடச் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைறச்சியும் விைனயும் சுட்டி
$ெதால்.ெபாரு.146.2
அன்புறு தக்க கிளத்தல்தாேன $ெதால்.ெபாரு.146.3
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) ெசய் விைனக்கு அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.146.4
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உள்ளுறுத்த வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) புகுப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.147.1
ஆவயின் நிகழும் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.147.2
ெபறற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.148.01
ெதறற்கு அரு மரபின் சிறப்பின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.02
அற்றம் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) உைரப்பினும் அற்றம் இல்லாக்
$ெதால்.ெபாரு.148.03
கிழேவாட் சுட்டிய ெதய்வக் கடத்தினும் $ெதால்.ெபாரு.148.04
சீருைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ைவத்தவழி மறப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.148.05
அடங்கா ஒழுக்கத்து அவன்வயின் அழிந்ேதாைள $ெதால்.ெபாரு.148.06
அடங்கக் காட்டுதற் ெபாருளின்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.07
பிைழத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழவைன
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.148.08
இைழத்து_வி.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஆக்கிக்
ெகாடுத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.09
வணங்கு இயல் ெமாழியான் வணங்கற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.10

புறம்படு விைளயாட்டுப் புல்லிய புகற்சியும் $ெதால்.ெபாரு.148.11
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதல்வைனத் ேதராது
புலம்பினும் $ெதால்.ெபாரு.148.12
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தா என வகுத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.13
ேபணா ஒழுக்கம் நாணிய ெபாருளினும் $ெதால்.ெபாரு.148.14
சூள்வயின் திறத்தால் ேசாவு கண்டு அழியினும் $ெதால்.ெபாரு.148.15
ெபrேயா ஒழுக்கம் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எனக் கிளந்து
$ெதால்.ெபாரு.148.16
ெபறு தைக இல்லாப் பிைழப்பினும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
$ெதால்.ெபாரு.148.17
உறு தைக இல்லாப் புலவியுள்
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.148.18
கிழேவாள்பால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகடுத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.148.19
உணப்புவயின் வாரா ஊடல் உற்ேறாள்வயின் $ெதால்.ெபாரு.148.20
உணத்தல் ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிழேவான்பால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.148.21
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெவகுண்டு ஆக்கிய தகுதிக்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.148.22
அருைமக் காலத்துப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) காட்டிய
$ெதால்.ெபாரு.148.23
எளிைமக் காலத்து இரக்கத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.148.24
பாண_ெப.(பாண_ெப.) கூத்த விறலிய என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $ெதால்.ெபாரு.148.25

ேபணிச் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைறவிைன
எதிரும் $ெதால்.ெபாரு.148.26
ந=த்த கிழவைன நிகழுமாறு படீஇய $ெதால்.ெபாரு.148.27
காத்த தன்ைமயின் கண் இன்று ெபயப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.148.28
பிrயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) எதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாற்றிய
$ெதால்.ெபாரு.148.29
மரபுைட எதிரும் உளப்பட பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.148.30
வைக பட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.148.31
ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உrய என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.148.32
புல்லுதல்_ெதா.ெப.(புல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புலவிக்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.149.01
இல்ேலா ெசய்விைன இகழ்ச்சிக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.149.02
பல் ேவறு புதல்வக் கண்டு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உவப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.149.03
மைறயின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) ெசய்விைன $ெதால்.ெபாரு.149.04
ெபாைற இன்று ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருவரற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.149.05
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேசாவின் கடப்பாட்டு ஆண்ைமயின்
$ெதால்.ெபாரு.149.06
தாய்ேபால் தழ= இக் கழறி அம் மைனவிையக் $ெதால்.ெபாரு.149.07
காய்வு இன்று அவன்வயின் ெபாருத்தற்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.149.08

இன் நைகப் புதல்வைனத் தழ= இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைழ அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.149.09
பின்ன வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயிற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.149.10
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) ஒத்தலின் தன்ேனா அன்ேனா
$ெதால்.ெபாரு.149.11
மிைக எனக் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.149.12
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) என்று இவற்ெறாடு பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.149.13
கண்ணிய காமக்கிழத்திய ேமன $ெதால்.ெபாரு.149.14
கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும் $ெதால்.ெபாரு.150.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) ெபாைறயும் நிைறயும்
வல்லிதின் $ெதால்.ெபாரு.150.2
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) புறந்தருதலும் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஓம்பலும்
$ெதால்.ெபாரு.150.3
பிறவும் அன்ன கிழேவாள் மாண்புகள் $ெதால்.ெபாரு.150.4
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) முைறைமயின் கிழேவாற்கு
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.150.5
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) மரபின் வாயில்கட்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.150.6
கழிவினும் நிகழ்வினும் எதிவினும் வழி ெகாள $ெதால்.ெபாரு.151.1
நல்லைவ உைரத்தலும் அல்லைவ கடிதலும் $ெதால்.ெபாரு.151.2
ெசவிலிக்கு உrய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $ெதால்.ெபாரு.151.3

ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அறிவக்கும் உrய $ெதால்.ெபாரு.152.1
இடித்து_வி.எச்.(இடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைர நிறுத்தலும் அவரது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.153.1
கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) கிழத்தியும்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வைர நிற்றலின் $ெதால்.ெபாரு.153.2
உணப்பு வைர இறப்பினும் ெசய் குறி பிைழப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.154.1
புலத்தலும் ஊடலும் கிழேவாற்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.154.2
புலத்தலும் ஊடலும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடத்தும் $ெதால்.ெபாரு.155.1
ெசாலத் தகு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
உrய $ெதால்.ெபாரு.155.2
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டியும் கிழத்தி $ெதால்.ெபாரு.156.1
மடத் தகு கிழைம உைடைமயானும் $ெதால்.ெபாரு.156.2
அன்பிைல ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) என்றலும் உrயள்
$ெதால்.ெபாரு.156.3
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டியும் கிழவி
$ெதால்.ெபாரு.157.1
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மலி ஊடல் அகற்சிக் கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.157.2
ேவற்றுைமக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதாற்றவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.157.3
காமக் கடப்பினுள் பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.158.1
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) கிழேவாற்கு உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.158.2

வழிபடு கிழைம அவட்கு இயலான $ெதால்.ெபாரு.158.3
அருள் முந்துறுத்த அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெபாதி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.159.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பட ெமாழிதல் கிழேவாட்கும் உrத்ேத
$ெதால்.ெபாரு.159.2
களவும் கற்பும் அல வைரவு இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.160.1
அலrன் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காமத்து மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.161.1
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) விைளயாட்டு ஆங்கும் அற்ேற
$ெதால்.ெபாரு.162.1
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தைலத்தாள் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.163.1
தம் உள ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வாயில்கட்கு இல்ைல
$ெதால்.ெபாரு.163.2
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) முன்னக் ைகயறு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.164.1
மைனவிக்கு உறுதி உள்வழி உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.164.2
முன்னிைலப் புறெமாழி எல்லா வாயிற்கும் $ெதால்.ெபாரு.165.1
பின்னிைலத் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.165.2
ெதால்லைவ உைரத்தலும் நுகச்சி_ெப.(நுகச்சி_ெப.) ஏத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.166.1
பலாற்றானும் ஊடலின் தைகத்தலும் $ெதால்.ெபாரு.166.2
உறுதி காட்டலும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெமய்ந் நிறுத்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.166.3
ஏதுவின் உைரத்தலும் துணிவு காட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.166.4

அணி நிைல உைரத்தலும்-கூத்த ேமன $ெதால்.ெபாரு.166.5
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நிைல
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.167.1
கூத்தக்கும் பாணக்கும் யாத்தைவ உrய $ெதால்.ெபாரு.167.2
ஆற்றது பண்பும் கருமத்து விைளவும் $ெதால்.ெபாரு.168.1
ஏவல் முடிவும் வினாவும் ெசப்பும் $ெதால்.ெபாரு.168.2
ஆற்றிைடக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருளும்
இைறச்சியும் $ெதால்.ெபாரு.168.3
ேதாற்றம் சான்ற அன்னைவ பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.168.4
இைளேயாக்கு உrய கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.168.5
உைழக் குறுந்ெதாழிலும் காப்பும்
உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) $ெதால்.ெபாரு.169.1
நடக்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவகண் படுேம $ெதால்.ெபாரு.169.2
பின் முைற ஆக்கிய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வதுைவத் $ெதால்.ெபாரு.170.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.)
எதிப்பாடுஆயினும் $ெதால்.ெபாரு.170.2
இன் இைழப் புதல்வைன வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகினும்
$ெதால்.ெபாரு.170.3
இறந்தது நிைனஇக் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) ஆங்கண்
$ெதால்.ெபாரு.170.4
கலங்கலும் உrயன் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.170.5
தாய்ேபால் கழறித் தழ= இக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.171.1

ஆய் மைனக் கிழத்திக்கும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.171.2
கவெவாடு மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயான $ெதால்.ெபாரு.171.3
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேசாபு காத்தல்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எனப்படுதலின் $ெதால்.ெபாரு.172.1
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உயபும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உயபு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.172.2
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) பணி ெமாழி இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகலான
$ெதால்.ெபாரு.172.3
எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.)
ெபண்ெணாடு_ெப.(ெபண்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புணரா $ெதால்.ெபாரு.173.1
புறத்ேதா ஆங்கண் புணவது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.174.1
காம நிைல உைரத்தலும் ேத நிைல உைரத்தலும் $ெதால்.ெபாரு.175.1
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) குறிப்பிைன எடுத்துக் கூறலும்
$ெதால்.ெபாரு.175.2
ஆெவாடு பட்ட நிமித்தம் கூறலும் $ெதால்.ெபாரு.175.3
ெசலவு உறு கிளவியும் ெசலவு அழுங்கு கிளவியும் $ெதால்.ெபாரு.175.4
அன்னைவ பிறவும்-பாப்பாக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.175.5
எல்லா வாயிலும் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ேதஎத்தும் $ெதால்.ெபாரு.176.1
புல்லிய மகிழ்ச்சிப் ெபாருள என்ப $ெதால்.ெபாரு.176.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தைலப்பிrந்த கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதான்றின்
$ெதால்.ெபாரு.177.1

சிைறப்புறம் குறித்தன்று என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.177.2
தற் புகழ் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) முன் கிளத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.178.1
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தானும் கிழத்திக்கு இல்ைல
$ெதால்.ெபாரு.178.2
முற்பட வகுத்த இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அலங்கைடேய
$ெதால்.ெபாரு.178.3
கிழவி முன்னத் தற் புகழ் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.179.1
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) விைனவயின் உrய என்ப $ெதால்.ெபாரு.179.2
ெமாழி எதி ெமாழிதல் பாங்கற்கு உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.180.1
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி ெமாழிதல் அஃகித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.181.1
துன்புறு ெபாழுதினும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.182.1
வன்புறுத்தல்லது ேசறல் இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.182.2
ெசலவிைட அழுங்கல் ெசல்லாைம அன்ேற $ெதால்.ெபாரு.183.1
வன்புைற குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவிச்சி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.183.2
கிழவி நிைலேய விைனயிடத்து உைரயா $ெதால்.ெபாரு.184.1
ெவன்றிக் காலத்து விளங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.184.2
பூப்பின் புறப்பாடு ஈ-ஆறு நாளும் $ெதால்.ெபாரு.185.1

ந=த்து அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயா
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.185.2
பரத்ைதயின் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயான.
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்வி யாண்டு
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) இறவாது $ெதால்.ெபாரு.186.1
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உறு ெதாழிேல யாண்டினது அகேம
$ெதால்.ெபாரு.187.1
ஏைனப் பிrவும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.188.1
யாறும் குளனும் காவும் ஆடி $ெதால்.ெபாரு.189.1
பதி இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுகதலும் உrய என்ப
$ெதால்.ெபாரு.189.2
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சான்ற கைடக்ேகாட் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.190.1
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சான்ற மக்கெளாடு_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
துவன்றி $ெதால்.ெபாரு.190.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr சுற்றெமாடு கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.)
கிழத்தியும் $ெதால்.ெபாரு.190.3
சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயேன $ெதால்.ெபாரு.190.4
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தாேய பாப்பான் பாங்கன் $ெதால்.ெபாரு.191.1
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) பாடினி இைளய_ெப.(இைளய_ெப.)
விருந்தின_ெப.(விருந்தின_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.191.2
கூத்த விறலிய அறிவ கண்டநூ $ெதால்.ெபாரு.191.3
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பின்
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.191.4

விைன வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பிrந்ேதான்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.192.1
இைடச்சுர மருங்கின் தவிதல் இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.192.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால உற்றுழி உதவும் $ெதால்.ெபாரு.192.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயல் கலி மா உைடைமயான $ெதால்.ெபாரு.192.4
இைச திrந்து இைசப்பினும் இையயுமன் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.193.1
அைச திrந்து இைசயா என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.193.2
ேநாயும் இன்பமும் இரு வைக நிைலயின் $ெதால்.ெபாரு.194.01
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கண்ணிய மரபிைட ெதrய $ெதால்.ெபாரு.194.02
எட்டன் பகுதியும் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒட்டிய
$ெதால்.ெபாரு.194.03
உறுப்புைடயதுேபால் உணவுைடயதுேபால் $ெதால்.ெபாரு.194.04
மறுத்து உைரப்பதுேபால் ெநஞ்ெசாடு புணத்தும் $ெதால்.ெபாரு.194.05
ெசால்லா மரபின் அவற்ெறாடு ெகழ= இ $ெதால்.ெபாரு.194.06
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
ெதாழிற்படுத்து அடக்கியும் $ெதால்.ெபாரு.194.07
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) உறு பிணி
தமேபால் ேசத்தியும் $ெதால்.ெபாரு.194.08
அறிவும் புலனும் ேவறுபட நிற=இ $ெதால்.ெபாரு.194.09
இரு ெபய மூன்றும் உrய ஆக $ெதால்.ெபாரு.194.10
உவமவாயில் படுத்தலும் உவமம் $ெதால்.ெபாரு.194.11
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருவக்கும்
உrய பாற் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.194.12

கனவும் உrத்தால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்தான
$ெதால்.ெபாரு.195.1
தாய்க்கும் உrத்தால் ேபாக்கு உடன் கிளப்பின் $ெதால்.ெபாரு.196.1
பால் ெகழு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) நால்வக்கும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.197.1
நட்பின் நடக்ைக ஆங்கு அலங்கைடேய $ெதால்.ெபாரு.197.2
உயிரும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடனும்
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ெதால்.ெபாரு.198.1
ெசயி த= சிறப்பின் நால்வக்கும் உrய $ெதால்.ெபாரு.198.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புலம்புறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.199.1
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால உறுப்பிைனக்
கிழவி $ெதால்.ெபாரு.199.2
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயான்
புணக்கவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.199.3
உடம்பும் உயிரும் வாடியக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.200.1
என் உற்றனெகால் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எனின் அல்லைத
$ெதால்.ெபாரு.200.2
கிழேவாற் ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கிழத்திக்கு இல்ைல
$ெதால்.ெபாரு.200.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற ெநஞ்செமாடு உசாவும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.201.1
உrயதாகலும் உண்டு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.201.2
தன்வயின் கரத்தலும் அவன்வயின் ேவட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.202.1
அன்ன இடங்கள் அல்வழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.202.2
மடெனாடு நிற்றல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.202.3

அறத்ெதாடு
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காலத்து அன்றி $ெதால்.ெபாரு.203.1
அறத்து இயல் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட.ஒரு.)
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.203.2
எளித்தல் ஏத்தல் ேவட்ைக உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.204.1
கூறுதல் உசாஅதல் ஏத=டு தைலப்பாடு $ெதால்.ெபாரு.204.2
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ெசப்பும் கிளவிெயாடு ெதாைகஇ
$ெதால்.ெபாரு.204.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழு வைகய என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.204.4
உற்றுழி அல்லது ெசால்லல் இன்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.205.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவட்ைக கிழவியின்
உணப $ெதால்.ெபாரு.205.2
ெசறிவும் நிைறவும் ெசம்ைமயும் ெசப்பும் $ெதால்.ெபாரு.206.1
அறிவும் அருைமயும் ெபண்பாலான $ெதால்.ெபாரு.206.2
ெபாழுதும் ஆறும் காப்பும் என்று இவற்றின் $ெதால்.ெபாரு.207.1
வழுவின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) காட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.207.2
தன்ைன அழிதலும் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ஊறு அஞ்சலும்
$ெதால்.ெபாரு.207.3
இரவினும் பகலினும் ந=_பதி.ெப.(ந=_முன்.ஒரு.) வா என்றலும்
$ெதால்.ெபாரு.207.4
கிழேவான்தன்ைன வாரல் என்றலும் $ெதால்.ெபாரு.207.5
நன்ைமயும் த=ைமயும் பிறிதிைனக் கூறலும் $ெதால்.ெபாரு.207.6

புைர பட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்னைவ பிறவும்
$ெதால்.ெபாரு.207.7
வைரதல் ேவட்ைகப் ெபாருள என்ப $ெதால்.ெபாரு.207.8
ேவட்ைக மறுத்துக் கிளந்தாங்கு
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.208.1
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கின்
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.208.2
ேதரும் யாைனயும் குதிைரயும் பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.209.1
ஊந்தன இயங்கலும் உrய என்ப $ெதால்.ெபாரு.209.2
உண்டற்கு உrய அல்லாப் ெபாருைள $ெதால்.ெபாரு.210.1
உண்டன ேபாலக் கூறலும் மரேப $ெதால்.ெபாரு.210.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என ெமாழிதலும் வைரநிைல இன்ேற
$ெதால்.ெபாரு.211.1
காப்புக் ைகம்மிகுதல் உண்ைமயான $ெதால்.ெபாரு.211.2
அன்ேப அறேன இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நாெணாடு $ெதால்.ெபாரு.211.3
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒழுக்கம் பழித்து அன்று
ஆகலின் $ெதால்.ெபாரு.211.4
ஒன்றும் ேவண்டா காப்பினுள்ேள $ெதால்.ெபாரு.211.5
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) என ெமாழிதலும் வைர நிைல இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.212.1
உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) வழக்ெகாடு புணதலின் $ெதால்.ெபாரு.213.1
வழக்கு வழிப்படுதல் ெசய்யுட்குக் கடேன $ெதால்.ெபாரு.213.2
அறக் கழிவு உைடயன ெபாருட் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) பட வrன்
$ெதால்.ெபாரு.214.1

வழக்கு என வழங்கலும் பழித்து அன்று என்ப $ெதால்.ெபாரு.214.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெபாருளினுள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வைக
புணக்க $ெதால்.ெபாரு.215.1
நாணுத் தைலப்பிrயா நல்வழிப் படுத்ேத $ெதால்.ெபாரு.215.2
முைறப்ெபய மருங்கின் ெகழுதைகப் ெபாதுச் ெசால் $ெதால்.ெபாரு.216.1
நிைலக்கு உr மரபின் இரு வற்றும்
=
உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.216.2
விைனவயின் தங்கா வற்றுக்
=
ெகாளப்படா $ெதால்.ெபாரு.217.2
எம் என வரூஉம் கிழைமத் ேதாற்றம் $ெதால்.ெபாரு.217.3
அல்லாவாயினும் புல்லுவ உளேவ $ெதால்.ெபாரு.217.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எைனப் பாற்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.218.1
வரு வைகதாேன வழக்கு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.218.2
எல்லா உயிக்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்பது $ெதால்.ெபாரு.219.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரூஉம் ேமவற்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.219.2
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நால்வக்கும் உrத்ேத
$ெதால்.ெபாரு.220.1
நிலத் திrபு இன்று அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.220.2
ஒருதைல உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ேவண்டினும் மகடூஉப்
$ெதால்.ெபாரு.221.1
பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
உண்ைமயானும் $ெதால்.ெபாரு.221.2

அம்பலும் அலரும் களவு_ெப.(களவு_ெப.) ெவளிப்படுக்கும் என்று
$ெதால்.ெபாரு.221.3
அஞ்ச வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு இரு
வைகயினும் $ெதால்.ெபாரு.221.4
ேநாக்ெகாடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடயூறு
ெபாருளினும் $ெதால்.ெபாரு.221.5
ேபாக்கும் வைரவும் மைனவிகண்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.221.6
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.)
சுட்டும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.222.1
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிப வாழ்க்ைகயுள்
இரக்கம் $ெதால்.ெபாரு.222.2
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) உயவும் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
பணிவும் $ெதால்.ெபாரு.223.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) புலவியுள் உrய $ெதால்.ெபாரு.223.2
நிகழ் தைக மருங்கின் ேவட்ைக மிகுதியின் $ெதால்.ெபாரு.224.1
புகழ் தைக வைரயா கற்பினுள்ேள $ெதால்.ெபாரு.224.2
இைறச்சிதாேன உrப்புறத்ததுேவ $ெதால்.ெபாரு.225.1
இைறச்சியின் பிறக்கும் ெபாருளுமா உளேவ $ெதால்.ெபாரு.226.1
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் மருங்கின் ெதrயுேமாக்ேக
$ெதால்.ெபாரு.226.2
அன்புறு தகுவன இைறச்சியுள் சுட்டலும் $ெதால்.ெபாரு.227.1
வன்புைற ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத
$ெதால்.ெபாரு.227.2

ெசய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அச்சமும் விைனவயின் பிrவும்
$ெதால்.ெபாரு.228.1
ெமய்ெபற உணத்தும்-கிழவி பாராட்ேட $ெதால்.ெபாரு.228.2
கற்புவழிப் பட்டவள் பரத்ைதைம ஏத்தினும் $ெதால்.ெபாரு.229.1
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஊடல் உண்டு என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.229.2
கிழேவாள் பிறள் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.230.1
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) குறிப்பிைன உணதற்கும் உrயள்
$ெதால்.ெபாரு.230.2
தம் உறு விழுமம் பரத்ைதய_ெப.(பரத்ைதய_ெப.) கூறினும்
$ெதால்.ெபாரு.231.1
ெமய்ம்ைமயாக அவவயின் உணந்தும் $ெதால்.ெபாரு.231.2
தைலத்தாட் கழறல் தம் எதிப்ெபாழுது இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.231.3
மலிதலும் ஊடலும் அைவ அலங்கைடேய $ெதால்.ெபாரு.231.4
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தைலைவத்த ைகயறு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.232.1
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலக் கிளக்கும்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.232.2
மடேன வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) மருட்ைக மிகுதிெயாடு
$ெதால்.ெபாரு.232.3
அைவ நாற் ெபாருட்கண் நிகழும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.232.4
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைறயுற்ற கிழவைனத்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.233.1

நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந=க்கி_வி.எச்.(ந=க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்றியும் $ெதால்.ெபாரு.233.2
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) கூறலும் ெபாய் தைலப்ெபய்தலும்
$ெதால்.ெபாரு.233.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைகயுைடய நயத்தின் கூறியும் $ெதால்.ெபாரு.233.4
பல் வைகயானும் பைடக்கவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.233.5
உயெமாழிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) உறழும் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.234.1
ஐயக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆடூஉவிற்கு உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.234.2
உறுகண் ஓம்பல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகலின்
$ெதால்.ெபாரு.235.1
உrயதாகும் ேதாழிகண் உரேன $ெதால்.ெபாரு.235.2
உய ெமாழிக் கிளவியும் உrயவால் அவட்ேக $ெதால்.ெபாரு.236.1
வாயிற் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெவளிப்படக் கிளத்தல் $ெதால்.ெபாரு.237.1
தா இன்று உrய தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) கூற்ேற $ெதால்.ெபாரு.237.2
உடனுைற உவமம் சுட்டு நைக சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எனக்
$ெதால்.ெபாரு.238.1
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரு மரபின் உள்ளுைற ஐந்ேத
$ெதால்.ெபாரு.238.2
அந்தம் இல் சிறப்பின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.239.1
தன்வயின் வருதலும் வகுத்த பண்ேப $ெதால்.ெபாரு.239.2
மங்கல ெமாழியும் ைவஇய ெமாழியும் $ெதால்.ெபாரு.240.1

மாறு இல் ஆண்ைமயின்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியும்
$ெதால்.ெபாரு.240.2
கூறிய மருங்கின்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.240.3
சினேன ேபைதைம நிம்பிr நல்குரவு $ெதால்.ெபாரு.241.1
அைன நால் வைகயும் சிறப்ெபாடு வருேம $ெதால்.ெபாரு.241.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்ைன என்றலும் உளேவ
$ெதால்.ெபாரு.242.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி முைறைம ெசால்லினும் எழுத்தினும்
$ெதால்.ெபாரு.242.2
ேதான்றா மரபின என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.242.3
ஒப்பும் உருவும் ெவறுப்பும் என்றா $ெதால்.ெபாரு.243.1
கற்பும் ஏரும் எழிலும் என்றா $ெதால்.ெபாரு.243.2
சாயலும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடனும்
என்றா $ெதால்.ெபாரு.243.3
ேநாயும் ேவட்ைகயும் நுகவும் என்று ஆங்கு $ெதால்.ெபாரு.243.4
ஆவயின் வரூஉம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.243.5
நாட்டிய மரபின் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெகாளின் அல்லது
$ெதால்.ெபாரு.243.6
காட்டலாகாப் ெபாருள என்ப $ெதால்.ெபாரு.243.7
இைமேயா ேதஎத்தும் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பினும்
$ெதால்.ெபாரு.244.1
அைவ இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்ைமயான $ெதால்.ெபாரு.244.2

பண்ைணத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்நான்கு ெபாருளும் $ெதால்.ெபாரு.245.1
கண்ணிய புறேன நால்-நான்கு என்ப $ெதால்.ெபாரு.245.2
நால்-இரண்டு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாலுமா உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.246.1
நைகேய அழுைக இளிவரல் மருட்ைக $ெதால்.ெபாரு.247.1
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ெபருமிதம் ெவகுளி உவைக என்று
$ெதால்.ெபாரு.247.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் எட்ேட ெமய்ப்பாடு என்ப $ெதால்.ெபாரு.247.3
எள்ளல் இளைம ேபைதைம மடன் என்று $ெதால்.ெபாரு.248.1
உள்ளப்பட்ட நைக நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.248.2
இளிேவ இழேவ அைசேவ வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) என $ெதால்.ெபாரு.249.1
விளிவு இல் ெகாள்ைக அழுைக நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.249.2
மூப்ேப பிணிேய வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ெமன்ைமெயாடு
$ெதால்.ெபாரு.250.1
யாப்புற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளிவரல் நான்ேக
$ெதால்.ெபாரு.250.2
புதுைம ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சிறுைம ஆக்கெமாடு $ெதால்.ெபாரு.251.1
மதிைம சாலா மருட்ைக நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.251.2
அணங்ேக விலங்ேக கள்வ தம் இைற எனப் $ெதால்.ெபாரு.252.1
பிணங்கல் சாலா அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.252.2
கல்வி தறுகண் புகழ்ைம ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) எனச் $ெதால்.ெபாரு.253.1
ெசால்லப்பட்ட ெபருமிதம் நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.253.2
உறுப்பைற குடிேகாள் அைல ெகாைல என்ற $ெதால்.ெபாரு.254.1

ெவறுப்பின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவகுளி நான்ேக
$ெதால்.ெபாரு.254.2
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) புலேன_ெப.(புலன்_ெப.+ஏ_சாr.)
புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) விைளயாட்டு என்று $ெதால்.ெபாரு.255.1
அல்லல் ந=த்த உவைக நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.255.2
ஆங்கைவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் ஆக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால்
$ெதால்.ெபாரு.256.01
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) இன்புறல் நடுவுநிைல அருளல்
$ெதால்.ெபாரு.256.02
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அடக்கம் வைரதல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனாஅ
$ெதால்.ெபாரு.256.03
ைகம்மிகல் நலிதல் சூழ்ச்சி வாழ்த்தல் $ெதால்.ெபாரு.256.04
நாணுதல் துஞ்சல் அரற்று கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.256.05
முனிதல் நிைனதல் ெவரூஉதல் மடிைம $ெதால்.ெபாரு.256.06
கருதல் ஆராய்ச்சி விைரவு உயிப்பு எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.256.07
ைகயாறு இடுக்கண் ெபாச்சாப்பு ெபாறாைம $ெதால்.ெபாரு.256.08
வியத்தல் ஐயம் மிைக நடுக்கு எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.256.09
இைவயும் உளேவ அைவ அலங்கைடேய $ெதால்.ெபாரு.256.10
புகு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புrதல் ெபாறி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வியத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.257.1
நகு நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிைதவு
பிறக்கு இன்ைமெயாடு $ெதால்.ெபாரு.257.2
தகு முைற நான்ேக ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.257.3
கூைழ விrத்தல் காது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கைளதல் $ெதால்.ெபாரு.258.1

ஊழ் அணி ைதவரல் உைட ெபயத்து உடுத்தெலாடு $ெதால்.ெபாரு.258.2
ெகஜிய நான்ேக இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.258.3
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ைதவரல் அணிந்தைவ திருத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.259.1
இல் வலியுறுத்தல் இரு ைகயும் எடுத்தெலாடு $ெதால்.ெபாரு.259.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்ேக
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.259.3
பாராட்டு எடுத்தல் மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) தப
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.260.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல் கூற்றம் ஏற்று அல நாணல் $ெதால்.ெபாரு.260.2
ெகாடுப்பைவ ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) உளப்படத் ெதாைகஇ
$ெதால்.ெபாரு.260.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்ேக
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.260.4
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடம்படுதல் திைளப்பு
விைன மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.261.1
கரந்திடத்து ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டவழி
உவத்தெலாடு $ெதால்.ெபாரு.261.2
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்ேக
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.261.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசயச் சிைததல் புலம்பித் ேதான்றல் $ெதால்.ெபாரு.262.1
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாழிதல் ைகயறவு
உைரத்தெலாடு $ெதால்.ெபாரு.262.2
விளம்பிய நான்ேக ஆறு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.262.3
அன்ன பிறவும் அவற்ெறாடு சிவணி $ெதால்.ெபாரு.20263.1

மன்னிய விைனய நிமித்தம் என்ப $ெதால்.ெபாரு.20263.2
விைன உயி ெமலிவு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்ைமயும்
உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.264.1
அைவயும் உளேவ அைவ அலங்கைடேய $ெதால்.ெபாரு.265.1
இன்பத்ைத_ெப.(இன்பம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவறுத்தல் துன்பத்துப்
புலம்பல் $ெதால்.ெபாரு.266.01
எதி ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrதல் ஏதம் ஆய்தல்
$ெதால்.ெபாரு.266.02
பசி அட நிற்றல் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) பாய்தல் $ெதால்.ெபாரு.266.03
உண்டியின் குைறதல் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
சுருங்கல் $ெதால்.ெபாரு.266.04
கண் துயில் மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) கனெவாடு
மயங்கல் $ெதால்.ெபாரு.266.05
ெபாய்யாக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ெமய்ேய என்றல் $ெதால்.ெபாரு.266.06
ஐயம் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தம உவத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.266.07
அறன் அளித்து உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆங்கு
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.266.08
எம் ெமய் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஒப்புைம
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.266.09
ஒப்புவழி உவத்தல் உறு ெபய ேகட்டல் $ெதால்.ெபாரு.266.10
நலத் தக நாடின் கலக்கமும் அதுேவ $ெதால்.ெபாரு.266.11
முட்டுவயின் கழறல் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ெமய்ந்
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.267.1

அச்சத்தின் அகறல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.267.2
துது_ெப.(தூது_ெப.) முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
துஞ்சிச் ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.267.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைகம்மிகல் கட்டுைர இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) என்று
$ெதால்.ெபாரு.267.4
ஆயிரு-நான்ேக அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.267.5
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அஞ்சல் புைர அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதளிதல்
$ெதால்.ெபாரு.268.1
இல்லது காய்தல்_ெதா.ெப.(காய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உள்ளது உவத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.268.2
புணந்துழி உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) மறுப்பு
ஆக்கம் $ெதால்.ெபாரு.268.3
அருள் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெதாக நிற்றல்
$ெதால்.ெபாரு.268.4
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ஆற்றாைம மைறந்தைவ
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.268.5
புறஞ்ெசால் மாணாக் கிளவிெயாடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.268.6
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் ெசப்பிய
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெபாரு.268.7
பிறப்ேப குடிைம ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) ஆண்ெடாடு
$ெதால்.ெபாரு.269.1
உருவு நிறுத்த காம வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.269.2
நிைறேய அருேள உணெவாடு திரு என $ெதால்.ெபாரு.269.3

முைறயுறக் கிளந்த ஒப்பினது வைகேய $ெதால்.ெபாரு.269.4
நிம்பிr ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) வியப்ெபாடு புறெமாழி
$ெதால்.ெபாரு.270.1
வன்ெசால் ெபாச்சாப்பு மடிைமெயாடு குடிைம $ெதால்.ெபாரு.270.2
இன்புறல் ஏைழைம மறப்ெபாடு ஒப்புைம $ெதால்.ெபாரு.270.3
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.270.4
கண்ணினும் ெசவியினும் திண்ணிதின் உணரும் $ெதால்.ெபாரு.271.1
உணவுைட மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அல்லது ெதrயின்
$ெதால்.ெபாரு.271.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயப் ெபாருள்ேகாள்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருங்குைரத்ேத
$ெதால்.ெபாரு.271.3
விைன பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெமய் உரு என்ற நான்ேக $ெதால்.ெபாரு.272.1
வைக ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவமத் ேதாற்றம்
$ெதால்.ெபாரு.272.2
விரவியும் வரூஉம் மரபின என்ப $ெதால்.ெபாரு.273.1
உயந்ததன் ேமற்ேற
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.274.1
சிறப்ேப நலேன காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) வலிெயாடு $ெதால்.ெபாரு.275.1
அந் நால் பண்பும் நிைலக்களம் என்ப $ெதால்.ெபாரு.275.2
கிழக்கிடு ெபாருெளாடு ஐந்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.276.1
முதலும் சிைனயும் என்று ஆயிரு ெபாருட்கும் $ெதால்.ெபாரு.277.1

நுதலிய மரபின் உrயைவ உrய $ெதால்.ெபாரு.277.2
சுட்டிக் கூறா உவமமாயின் $ெதால்.ெபாரு.278.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எதி புணத்துப் புணத்தன ெகாளேல
$ெதால்.ெபாரு.278.2
உவமமும் ெபாருளும் ஒத்தல்_ெதா.ெப.(ஒத்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டும் $ெதால்.ெபாரு.279.1
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) உவமம் ெசய்தன ெமாழினும்
$ெதால்.ெபாரு.280.1
மருள் அறு சிறப்பின் அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உவமம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.280.2
ெபருைமயும் சிறுைமயும் சிறப்பின் த=ராக் $ெதால்.ெபாரு.281.1
குறிப்பின் வரூஉம் ெநறிப்பாடு உைடய $ெதால்.ெபாரு.281.2
அைவதாம் $ெதால்.ெபாரு.282.01
அன்ன ஏய்ப்ப உறழ ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.282.02
என்ன மான என்றைவ எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.282.03
ஒன்ற ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒட்ட ஆங்க
$ெதால்.ெபாரு.282.04
என்ற வியப்ப என்றைவ எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.282.05
எள்ள விைழய விறப்ப நிகப்ப $ெதால்.ெபாரு.282.06
கள்ள கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கைவ
எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.282.07
காய்ப்ப மதிப்ப தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.282.08

மாற்ற மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கைவ எனாஅ
$ெதால்.ெபாரு.282.09
புல்ல ெபாருவ ெபாற்ப ேபால $ெதால்.ெபாரு.282.10
ெவல்ல வழ_குைற.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
=
ஆங்கைவ எனாஅ
$ெதால்.ெபாரு.282.11
நாட நளிய_ெப.அ.(நளிய_ெப.அ.) நடுங்க
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.282.12
ஓட புைரய என்றைவ எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.282.13
ஆறு-ஆறு அைவயும் அன்ன பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.282.14
கூறும் காைலப் பல் குறிப்பினேவ $ெதால்.ெபாரு.282.15
அன்ன ஆங்க மான இறப்ப $ெதால்.ெபாரு.283.1
என்ன உறழ தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்ெகாடு
$ெதால்.ெபாரு.283.2
கண்ணிய எட்டும்-விைனப்பால் உவமம் $ெதால்.ெபாரு.283.3
அன்ன என் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பிறெவாடும் சிவணும் $ெதால்.ெபாரு.284.1
எள்ள விைழய புல்ல ெபாருவ $ெதால்.ெபாரு.285.1
கள்ள மதிப்ப ெவல்ல வழ_குைற.எச்.(வ
=
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
=
$ெதால்.ெபாரு.285.2
என்று ஆங்கு எட்ேட-பயனிைல உவமம் $ெதால்.ெபாரு.285.3
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏய்ப்ப
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புைரய $ெதால்.ெபாரு.286.1
ஒட்ட ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓட நிகப்ப என்று
$ெதால்.ெபாரு.286.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் எட்ேட-ெமய்ப்பால் உவமம்
$ெதால்.ெபாரு.286.3

ேபால மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.287.1
ேநர வியப்ப நளிய_ெப.அ.(நளிய_ெப.அ.)
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று $ெதால்.ெபாரு.287.2
ஒத்து வரு கிளவி-உருவின் உவமம் $ெதால்.ெபாரு.287.3
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மரபின் ேதான்றுமன்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெபாரு.288.1
நால்-இரண்டு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாலுமா உண்ேட $ெதால்.ெபாரு.289.1
ெபருைமயும் சிறுைமயும் ெமய்ப்பாடு எட்டன் $ெதால்.ெபாரு.290.1
வழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அறியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.290.2
உவமப் ெபாருளின் உற்றது உணரும் $ெதால்.ெபாரு.291.1
ெதளி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உளேவ திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இயலான $ெதால்.ெபாரு.291.2
உவமப் ெபாருைள உணரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.292.1
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபின் வழக்ெகாடு வருேம
$ெதால்.ெபாரு.292.2
இரட்ைடக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) இரட்ைட வழித்ேத $ெதால்.ெபாரு.293.1
பிறிெதாடு படாது பிறப்ெபாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.294.1
முன்ன மரபின் கூறும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.294.2
துணிெவாடு வரூஉம் துணிவிேனா ெகாளிேன $ெதால்.ெபாரு.294.3
உவமப் ேபாலி ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.295.1

தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நாடின்
$ெதால்.ெபாரு.296.1
விைனயினும் பயத்தினும் உறுப்பினும் உருவினும் $ெதால்.ெபாரு.296.2
பிறப்பினும் வரூஉம் திறத்த என்ப $ெதால்.ெபாரு.296.3
கிழவி ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அறி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.297.1
ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாது
$ெதால்.ெபாரு.298.1
கிழேவாற்கு ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உரெனாடு கிளக்கும்
$ெதால்.ெபாரு.299.1
ஏேனாக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வைரவு இன்ேற
$ெதால்.ெபாரு.300.1
இனிது உறு கிளவியும் துனி உறு கிளவியும் $ெதால்.ெபாரு.301.1
உவம மருங்கின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.301.2
கிழேவாட்கு உவமம் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.302.1
கிழேவாற்கு ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வைரவு இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.303.1
ேதாழியும் ெசவிலியும் ெபாருந்துவழி ேநாக்கிக் $ெதால்.ெபாரு.304.1
கூறுதற்கு உrய ெகாள் வழியான $ெதால்.ெபாரு.304.2

ேவறுபட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவமத் ேதாற்றம்
$ெதால்.ெபாரு.305.1
கூறிய மருங்கின் ெகாள்வழிக் ெகாளாஅல் $ெதால்.ெபாரு.305.2
ஒrஇக் கூறலும் மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ேப
$ெதால்.ெபாரு.306.1
உவமத் தன்ைமயும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.307.1
பயனிைல புrந்த வழக்கத்தான $ெதால்.ெபாரு.307.2
தடுமாறு உவமம் கடி வைர இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.308.1
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் விடுத்தல்
பண்ேப $ெதால்.ெபாரு.309.1
நிரல் நிறுத்து அைமத்தல் நிரல்-நிைற சுண்ணம் $ெதால்.ெபாரு.309.2
வரன் முைற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அலங்கைடேய $ெதால்.ெபாரு.309.3
மாத்திைர எழுத்து இயல் அைச வைக எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.01
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ேர அடி யாப்பு எனாஅ
$ெதால்.ெபாரு.310.02
மரேப தூக்ேக ெதாைட வைக எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.03
ேநாக்ேக பாேவ அளவு இயல் எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.04
திைணேய ைகேகாள் கூற்றுவைக எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.05
ேகட்ேபா களேன கால வைக எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.06
பயேன ெமய்ப்பாடு எச்ச வைக எனாஅ $ெதால்.ெபாரு.310.07
முன்னம் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) துைற வைக எனாஅ
$ெதால்.ெபாரு.310.08
மாட்ேட வண்ணெமாடு யாப்பு இயல் வைகயின் $ெதால்.ெபாரு.310.09

ஆறு தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட அந் நால்-ஐந்தும் $ெதால்.ெபாரு.310.10
அம்ைம அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெதான்ைம ேதாேல $ெதால்.ெபாரு.310.11
விருந்ேத இையேப புலேன_ெப.(புலன்_ெப.+ஏ_சாr.) இைழபு எனாஅப்
$ெதால்.ெபாரு.310.12
ெபாருந்தக் கூறிய எட்ெடாடும் ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.310.13
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைசப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) உறுப்பு என $ெதால்.ெபாரு.310.14
வல்லிதின் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வகுத்து
உைரத்தனேர $ெதால்.ெபாரு.310.15
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.311.1
மாத்திைர வைகயும் எழுத்து இயல் வைகயும் $ெதால்.ெபாரு.311.2
ேமல் கிளந்தனேவ என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.311.3
குறிேல ெநடிேல குறில்-இைண குறில்-ெநடில் $ெதால்.ெபாரு.312.1
ஒற்ெறாடு வருதெலாடு ெமய்ப் பட நாடி $ெதால்.ெபாரு.312.2
ேநரும் நிைரயும் என்றிசின் ெபயேர $ெதால்.ெபாரு.312.3
இரு வைக உகரெமாடு இையந்தைவ வrேன $ெதால்.ெபாரு.313.1
ேநபும் நிைரபும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.313.2
குறில்-இைண உகரம்_ெப.(உகரம்_ெப.) அல் வழியான $ெதால்.ெபாரு.313.3
இயலைச முதல் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஏனைவ உrயைச
$ெதால்.ெபாரு.314.1
தனிக் குறில் முதலைச ெமாழி சிைதந்து
ஆகாது_எதி.ம.வி.எச்.(ஆகு_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.315.1
ஒற்று எழுத்து இயற்ேற குற்றியலிகரம் $ெதால்.ெபாரு.316.1

முற்றியலுகரமும் ெமாழி சிைதத்துக் ெகாளாஅ $ெதால்.ெபாரு.317.1
நிற்றல் இன்ேற ஈற்று அடி மருங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.317.2
குற்றியலுகரமும் முற்றியலுகரமும் $ெதால்.ெபாரு.318.1
ஒற்ெறாடு ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்கவும்
ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.318.2
அைசயும் சீ ரும் இைசெயாடு ேசத்தி $ெதால்.ெபாரு.319.1
வகுத்தன உணத்தல் வல்ேலா ஆேற $ெதால்.ெபாரு.319.2
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அைச ெகாண்டும் மூஅைச புணத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.320.1
சீ இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இற்றது சீ 
எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.320.2
இயலைச மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) இயற்சீ  ஏைன $ெதால்.ெபாரு.321.1
உrயைச மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) ஆசிrய உrச்சீ  $ெதால்.ெபாரு.321.2
முன் நிைர உறினும் அன்ன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.322.1
ேந அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிற்பின் இயற்சீ ப் பால $ெதால்.ெபாரு.323.1
இயலைச ஈற்று முன் உrயைச வrேன $ெதால்.ெபாரு.324.1
நிைரயைச இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.324.2
அளெபைட அைசநிைல ஆகலும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.325.1
ஒற்று அளெபடுப்பினும் அற்று என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.326.1
இயற்சீ  இறுதி முன் ேந அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிற்பின் $ெதால்.ெபாரு.327.1
உrச்சீ ெவண்பா ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $ெதால்.ெபாரு.327.2

வஞ்சிச் சீ  என வைக ெபற்றனேவ $ெதால்.ெபாரு.328.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சீ அல்லா மூஅைச என்ப $ெதால்.ெபாரு.328.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பா அல் வழி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைடவு இன்ேற
$ெதால்.ெபாரு.329.1
வஞ்சி மருங்கின் எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உrய
$ெதால்.ெபாரு.330.1
ெவண்பா உrச்சீ ஆசிrய உrச்சீ $ெதால்.ெபாரு.331.1
இன் பா ேநரடிக்கு ஒருங்கு நிைல இலேவ $ெதால்.ெபாரு.331.2
கலித்தைள மருங்கின் கடியவும் ெபறாஅ $ெதால்.ெபாரு.332.1
கலித்தைள அடிவயின் ேந ஈற்று இயற்சீ $ெதால்.ெபாரு.333.1
நிைலக்கு உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற
ெதrயுேமாக்ேக $ெதால்.ெபாரு.333.2
வஞ்சி மருங்கினும் இறுதி நில்லா $ெதால்.ெபாரு.334.1
இைசநிைல நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்குவது
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.335.1
அைசநிைல வைரயா சீ  நிைலெபறேவ 26 $ெதால்.ெபாரு.335.2
இயற்சீ ப் பாற்படுத்து இயற்றின ெகாளேல $ெதால்.ெபாரு.336.1
தைள வைக சிைதயாத் தன்ைமயான 27 $ெதால்.ெபாரு.336.2
ெவண்சீ ஈற்றைச நிைரயைச இயற்ேற $ெதால்.ெபாரு.337.1
இன் சீ இையய வருகுவது ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.338.1
ெவண்சீ வைரயா ஆசிrய அடிக்ேக 29 $ெதால்.ெபாரு.338.2
அந் நிைல மருங்கின் வஞ்சி உrச்சீ  $ெதால்.ெபாரு.339.1
ஒன்றுதல் உைடய ஓெராரு வழிேய 30 $ெதால்.ெபாரு.339.2

நாற் சீ ெகாண்டது அடி எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.340.1
அடி உள்ளனேவ தைளெயாடு ெதாைடேய $ெதால்.ெபாரு.341.1
அடி இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.342.1
அடியின் சிறப்ேப பாட்டு எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.343.1
நால் எழுத்து ஆதி ஆக ஆறு எழுத்து $ெதால்.ெபாரு.344.1
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலத்ேத குறளடி என்ப 35
$ெதால்.ெபாரு.344.2
ஏழ் எழுத்து என்ப சிந்தடிக்கு அளேவ $ெதால்.ெபாரு.345.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழுத்து ஏற்றம் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழியான
36 $ெதால்.ெபாரு.345.2
பத்து எழுத்து என்ப ேநரடிக்கு அளேவ $ெதால்.ெபாரு.346.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நால் எழுத்து ஏற்றலங்கைடேய
37 $ெதால்.ெபாரு.346.2
மூ-ஐந்து எழுத்ேத ெநடிலடிக்கு அளேவ $ெதால்.ெபாரு.347.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழுத்து மிகுதலும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.347.2
மூ-ஆறு எழுத்ேத கழிெநடிற்கு அளேவ $ெதால்.ெபாரு.348.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழுத்து மிகுதலும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என ெமாழிப
39 $ெதால்.ெபாரு.348.2
சீ நிைலதாேன ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) எழுத்து இறவாது $ெதால்.ெபாரு.349.1
ேந நிைல வஞ்சிக்கு ஆறும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) 40 $ெதால்.ெபாரு.349.2
எழுத்து அளவு எஞ்சினும் சீ நிைலதாேன $ெதால்.ெபாரு.350.1

குன்றலும் மிகுதலும் இல் என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.350.2
உயி இல் எழுத்தும் எண்ணப்படாஅ $ெதால்.ெபாரு.351.1
உயித்திறம் இயக்கம் இன்ைமயான 42 $ெதால்.ெபாரு.351.2
வஞ்சி அடிேய இரு சீத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.352.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீ எழுத்தின் சின்ைம மூன்ேற $ெதால்.ெபாரு.353.1
முச் சீ ரானும் வரும் இடன் உைடத்ேத $ெதால்.ெபாரு.354.1
அைச கூன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்வயினான $ெதால்.ெபாரு.355.1
சீ கூன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநரடிக்கு உrத்ேத
$ெதால்.ெபாரு.356.1
ஐவைக அடியும் விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.357.1
ெமய் வைக அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதிேனழ்
நிலத்தும் $ெதால்.ெபாரு.357.2
எழுபது வைகயின் வழு இல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.357.3
அறுநூற்று இருபத்ைதந்து ஆகும்ேம $ெதால்.ெபாரு.357.4
ஆங்கனம் விrப்பின் அளவு இறந்தனேவ $ெதால்.ெபாரு.358.1
பாங்குற உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) பன்னும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.358.2
ஐவைக அடியும் ஆசிrயக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.359.1
விராஅய் வrனும் ஒரூஉ நிைல இலேவ $ெதால்.ெபாரு.360.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீ வைகயினும் தைள நிைல வைகயினும்
$ெதால்.ெபாரு.361.1
இன் சீ வைகயின் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உrய $ெதால்.ெபாரு.361.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீ உள்வழித் தைள வைக ேவண்டா $ெதால்.ெபாரு.361.3
சீ இைய மருங்கின் ஓ அைச ஒப்பின் $ெதால்.ெபாரு.362.1
ஆசிrயத் தைள என்று அறியல் ேவண்டும் $ெதால்.ெபாரு.362.2
குறளடி முதலா அளவடிகாறும் $ெதால்.ெபாரு.363.1
உறழ் நிைல இலேவ வஞ்சிக்கு என்ப $ெதால்.ெபாரு.363.2
அளவும் சிந்தும் ெவள்ைளக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.364.1
தைள வைக ஒன்றாத் தன்ைமயான $ெதால்.ெபாரு.364.2
அளவடி மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) உளப்படத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.365.1
இரு ெநடிலடியும் கலியிற்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.365.2
நிைர முதல் ெவண்சீ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைர
தட்பினும் $ெதால்.ெபாரு.366.1
வைர நிைல இன்ேற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடிக்கு என்ப
$ெதால்.ெபாரு.366.2
விராஅய தைளயும் ஒரூஉ நிைல இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.367.1
இயற்சீ  ெவள்ளடி ஆசிrய மருங்கின் $ெதால்.ெபாரு.368.1
நிைலக்கு உr மரபின் நிற்கவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.368.2
ெவண்தைள விரவியும் ஆசிrயம் விரவியும் $ெதால்.ெபாரு.369.1
ஐஞ் சீ  அடியும் உள என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.369.2

அறு சீ  அடிேய ஆசிrயத் தைளெயாடு $ெதால்.ெபாரு.370.1
ெநறி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரூஉம் ேநரடி
முன்ேன $ெதால்.ெபாரு.370.2
எழு சீ  அடிேய முடுகியல்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.371.1
முடுகியல் வைரயா முதல் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.)
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.372.1
ஆசிrய மருங்கினும் ெவண்பா மருங்கினும் $ெதால்.ெபாரு.373.1
மூவைக_ெப.(மூவைக_ெப.) அடியும்
முன்னுதல்_ெதா.ெப.(முன்னு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இலேவ
$ெதால்.ெபாரு.373.2
ஈற்று அயல் அடிேய ஆசிrய மருங்கின் $ெதால்.ெபாரு.374.1
ேதாற்றம் முச் சீ த்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $ெதால்.ெபாரு.374.2
இைடயும் வைரயா ெதாைட உணேவாேர $ெதால்.ெபாரு.375.1
முச் சீ முரற்ைகயுள் நிைறயவும்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.376.1
வஞ்சித் தூக்ேக ெசந்தூக்கு இயற்ேற $ெதால்.ெபாரு.377.1
ெவண்பாட்டு ஈற்று அடி முச் சீ த்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.378.1
அைச சீ த்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழியான $ெதால்.ெபாரு.378.2
ேந ஈற்று இயற்சீ  நிைரயும் நிைரபும் $ெதால்.ெபாரு.379.1

சீ ஏற்று இறூஉம் இயற்ைகய என்ப $ெதால்.ெபாரு.379.2
நிைர அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) நிற்பின் ேநரும் ேநபும் $ெதால்.ெபாரு.380.1
வைரவு இன்று என்ப-வாய்ெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.380.2
எழு சீ  இறுதி ஆசிrயம் கலிேய $ெதால்.ெபாரு.381.1
ெவண்பா இயலினும் பண்புற
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.382.1
எழுத்து முதலா ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடியின் $ெதால்.ெபாரு.383.1
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருைள
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாட்டல் $ெதால்.ெபாரு.383.2
யாப்பு என ெமாழிப-யாப்பு அறி புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.383.3
பாட்டு உைர நூேல வாய்ெமாழி பிசிேய $ெதால்.ெபாரு.384.1
அங்கதம் முதுெசால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஏழ் நிலத்தும்
$ெதால்.ெபாரு.384.2
வண் புகழ் மூவ தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
வைரப்பின் $ெதால்.ெபாரு.384.3
நாற் ெபய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
அகத்தவ_வி.அ.ெப.(அக_வி.+அத்து_சாr.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.384.4
யாப்பின் வழியது என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.384.5
மரேபதானும் $ெதால்.ெபாரு.385.1
நாற் ெசால் இயலான் யாப்புவழிப் பட்டன்று $ெதால்.ெபாரு.385.2
அகவல் என்பது ஆசிrயம்ேம $ெதால்.ெபாரு.386.1

அஃதா அன்று என்ப ெவண்பா யாப்ேப $ெதால்.ெபாரு.387.1
துள்ளல் ஓைச கலி என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.388.1
தூங்கல் ஓைச வஞ்சி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.389.1
மருட்பா ஏைன இரு சா அல்லது $ெதால்.ெபாரு.390.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னும்
தனிநிைல இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.390.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் அல்லது பாட்டு ஆங்குக் கிளவா
$ெதால்.ெபாரு.391.1
தூக்கு இயல் வைகேய ஆங்கு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.392.1
ேமாைன எதுைக முரேண இையபு என $ெதால்.ெபாரு.393.1
நால் ெநறி மரபின ெதாைட வைக என்ப $ெதால்.ெபாரு.393.2
அளெபைட தைலப்ெபய ஐந்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.394.1
ெபாழிப்பும் ஒரூஉவும் ெசந்ெதாைட மரபும் $ெதால்.ெபாரு.395.1
அைமத்தன ெதrயின் அைவயுமா உளேவ $ெதால்.ெபாரு.395.2
நிரல்-நிறுத்து அைமத்தலும் இரட்ைட யாப்பும் $ெதால்.ெபாரு.396.1
ெமாழிந்தவற்று இயலான் முற்றும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.396.2
அடிெதாறும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) எழுத்து ஒப்பது ேமாைன
$ெதால்.ெபாரு.397.1
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றின் எதுைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.398.1
ஆயிரு ெதாைடக்கும் கிைளெயழுத்து உrய $ெதால்.ெபாரு.399.1
ெமாழியினும் ெபாருளினும் முரணுதல் முரேண $ெதால்.ெபாரு.400.1

இறுவாய் ஒன்றல் இையபின் யாப்ேப $ெதால்.ெபாரு.401.1
அளபு எழின் அைவேய அளெபைடத் ெதாைடேய $ெதால்.ெபாரு.402.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சீ இைடயிட்டு எதுைக
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.403.1
ெபாழிப்பு என ெமாழிதல் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) ஆேற $ெதால்.ெபாரு.403.2
இரு சீ  இைடயிடின் ஒரூஉ என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.404.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாைடெயாடு
ேவறுபட்டு இயலின் $ெதால்.ெபாரு.405.1
ெசால் இயற்புலவ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசந்ெதாைட என்ப
$ெதால்.ெபாரு.405.2
ெமய் ெபறு மரபின் ெதாைட வைகதாேம $ெதால்.ெபாரு.406.1
ஐ-ஈ ஆயிரத்து ஆறு-ஐஞ்ஞூற்ெறாடு $ெதால்.ெபாரு.406.2
ெதாண்டு தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்ட பத்துக் குைற எழுநூற்று
$ெதால்.ெபாரு.406.3
ஒன்பஃது என்ப-உணந்திசிேனாேர $ெதால்.ெபாரு.406.4
ெதrந்தன விrப்பின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.407.1
ெதாைட வைக நிைலேய ஆங்கு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.408.1
மாத்திைர முதலா அடிநிைலகாறும் $ெதால்.ெபாரு.409.1
ேநாக்குதல் காரணம் ேநாக்கு எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.409.2
ஆசிrயம் வஞ்சி ெவண்பா கலி என $ெதால்.ெபாரு.410.1
நால் இயற்று என்ப பா வைக விrேய $ெதால்.ெபாரு.410.2
அந் நிைல மருங்கின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.411.1

மும் முதல் ெபாருட்கும் உrய என்ப $ெதால்.ெபாரு.411.2
பா விr மருங்கிைனப் பண்புறத் ெதாகுப்பின் $ெதால்.ெபாரு.412.1
ஆசிrயப்பா ெவண்பா என்று ஆங்கு $ெதால்.ெபாரு.412.2
ஆயிரு பாவினுள் அடங்கும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.412.3
ஆசிrய நைடத்ேத வஞ்சி ஏைன $ெதால்.ெபாரு.413.1
ெவண்பா நைடத்ேத கலி என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.413.2
வாழ்த்தியல் வைகேய நாற்பாக்கும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.414.1
வழிபடு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புறங்காப்ப
$ெதால்.ெபாரு.415.1
பழி த= ெசல்வெமாடு வழி வழி
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.415.2
ெபாலிமின் என்னும் புறநிைல வாழ்த்ேத $ெதால்.ெபாரு.415.3
கலி நிைல வைகயும் வஞ்சியும் ெபறாஅ $ெதால்.ெபாரு.415.4
வாயுைற வாழ்த்ேத அைவயடக்கியேல $ெதால்.ெபாரு.416.1
ெசவியறிவுறூஉ என அைவயும் அன்ன $ெதால்.ெபாரு.416.2
வாயுைற வாழ்த்ேத வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடின்
$ெதால்.ெபாரு.417.1
ேவம்பும் கடுவும் ேபால ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் $ெதால்.ெபாரு.417.2
தாங்குதல் இன்றி வழி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பயக்கும் என்று
$ெதால்.ெபாரு.417.3
ஓம்பைடக் கிளவியின் வாயுறுத்தற்ேற $ெதால்.ெபாரு.417.4
அைவயடக்கியேல அrல் தபத் ெதrயின் $ெதால்.ெபாரு.418.1
வல்லா கூறினும் வகுத்தன ெகாண்மின் என்று $ெதால்.ெபாரு.418.2
எல்லா மாந்தக்கும் வழி ெமாழிந்தன்ேற $ெதால்.ெபாரு.418.3

ெசவியுைறதாேன $ெதால்.ெபாரு.419.1
ெபாங்குதல் இன்றி புைரேயா நாப்பண் $ெதால்.ெபாரு.419.2
அவிதல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எனச் ெசவியுறுத்தன்ேற $ெதால்.ெபாரு.419.3
ஒத்தாழிைசயும் மண்டில யாப்பும் $ெதால்.ெபாரு.420.1
குட்டமும் ேநரடிக்கு ஒட்டின என்ப $ெதால்.ெபாரு.420.2
குட்டம் எருத்தடி உைடத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.421.1
மண்டிலம் குட்டம் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $ெதால்.ெபாரு.422.1
ெசந்தூக்கு இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்மனா
புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.422.2
ெநடுெவண்பாட்ேட குறுெவண்பாட்ேட $ெதால்.ெபாரு.423.1
ைகக்கிைள பrபாட்டு அங்கதச் ெசய்யுெளாடு $ெதால்.ெபாரு.423.2
ஒத்தைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவண்பா யாப்பின $ெதால்.ெபாரு.423.3
ைகக்கிைளதாேன ெவண்பா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.424.1
ஆசிrய இயலான் முடியவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.424.2
பrபாடல்ேல ெதாைக நிைல வைகயின் $ெதால்.ெபாரு.425.1
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பா என்னும் இயல் ெநறி இன்றி
$ெதால்.ெபாரு.425.2
ெபாதுவாய் நிற்றற்கும் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.425.3
ெகாச்சகம் அராகம் சுrதகம் எருத்ெதாடு $ெதால்.ெபாரு.426.1
ெசப்பிய நான்கும் தனக்கு உறுப்பு ஆக $ெதால்.ெபாரு.426.2

காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கண்ணிய நிைலைமத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.426.3
ெசாற்சீ அடியும் முடுகியல் அடியும் $ெதால்.ெபாரு.427.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா நிைலைமக்கு உrய
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.427.2
கட்டுைர வைகயான் எண்ெணாடு புணந்தும் $ெதால்.ெபாரு.428.1
முட்டடி இன்றிக் குைறவு சீ த்து ஆகியும் $ெதால்.ெபாரு.428.2
ெமாழி அைச ஆகியும் வழி-அைச புணந்தும் $ெதால்.ெபாரு.428.3
ெசாற்சீத்து இறுதல் ெசாற்சீக்கு இயல்ேப $ெதால்.ெபாரு.428.4
அங்கதம்தாேன அrல் தபத் ெதrயின் $ெதால்.ெபாரு.429.1
ெசம்ெபாருள் கரந்தது என இரு வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.429.2
ெசம்ெபாருள் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வைச எனப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.430.1
ெமாழி கரந்து ெமாழியின் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பழிகரப்பு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.431.1
ெசய்யுள்தாேம இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.432.1
துகெளாடும் ெபாருெளாடும்
புணந்தன்று_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.433.1
ெசவியுைறச் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.433.2
வைசெயாடும் நைசெயாடும்
புணந்தன்று_வி.மு.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அந்_ெபாரு.உரு.+று_பட.ஒரு.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.434.1
அங்கதச் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.434.2

ஒத்தாழிைசக்கலி கலிெவண்பாட்ேட $ெதால்.ெபாரு.435.1
ெகாச்சகம் உறெழாடு கலி நால் வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.435.2
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.436.1
ஒத்தாழிைசக்கலி இரு வைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.436.2
இைடநிைலப்பாட்ேட தரவு ேபாக்கு அைட என $ெதால்.ெபாரு.437.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவின்று
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.437.2
தரேவதானும் நால் அடி இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) ஆய்
$ெதால்.ெபாரு.438.1
ஆறு-இரண்டு உயவும் பிறவும் ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.438.2
இைடநிைலப்பாட்ேட $ெதால்.ெபாரு.439.1
தரவு அகப்பட்ட மரபினது என்ப $ெதால்.ெபாரு.439.2
அைட நிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தாழிைசப் பின்ன $ெதால்.ெபாரு.440.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவின்று
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு என்
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.440.2
ேபாக்கு இயல் வைகேய ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எனப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.441.1
தரவு இயல் ஒத்தும் அதன் அகப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.441.2
புைர த= இறுதி நிைலயுைரத்தன்ேற $ெதால்.ெபாரு.441.3
ஏைன ஒன்ேற $ெதால்.ெபாரு.442.1
ேதவப் பராஅய முன்னிைலக்கண்ேண $ெதால்.ெபாரு.442.2
அதுேவ $ெதால்.ெபாரு.443.1

வண்ணகம் ஒருேபாகு என இருவைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.443.2
வண்ணகம்தாேன $ெதால்.ெபாரு.444.1
தரேவ தாழிைச எண்ேண வாரம் என்று $ெதால்.ெபாரு.444.2
அந் நால் வைகயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.444.3
தரேவதானும் $ெதால்.ெபாரு.445.1
நான்கும் ஆறும் எட்டும் என்ற $ெதால்.ெபாரு.445.2
ேநரடி பற்றிய நிைலைமத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.445.3
ஒத்து மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தாழிைசேய
$ெதால்.ெபாரு.446.1
தரவின் சுருங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.446.2
அடக்கு இயல் வாரம் தரெவாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.447.1
முதல் ெதாைட ெபருகிச் சுருங்குமன் எண்ேண $ெதால்.ெபாரு.448.1
எண் இைட ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏதம் இன்ேற
$ெதால்.ெபாரு.449.1
சின்னம் அல்லாக் காைலயான $ெதால்.ெபாரு.449.2
ஒருேபாகு இயற்ைகயும் இரு வைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.450.1
ெகாச்சக ஒருேபாகு அம்ேபாதரங்கம் என்று $ெதால்.ெபாரு.451.1

ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடி உணதல்
ேவண்டும் $ெதால்.ெபாரு.451.2
தரவு இன்று ஆகித் தாழிைச ெபற்றும் $ெதால்.ெபாரு.452.1
தாழிைச இன்றித் தரவு உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகியும் $ெதால்.ெபாரு.452.2
எண் இைட இட்டுச் சின்னம் குன்றியும் $ெதால்.ெபாரு.452.3
அடக்கியல் இன்றி அடி நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகியும் $ெதால்.ெபாரு.452.4
யாப்பினும் ெபாருளினும் ேவற்றுைம உைடயது $ெதால்.ெபாரு.452.5
ெகாச்சக ஒருேபாகு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப $ெதால்.ெபாரு.452.6
ஒருபான் சிறுைம இரட்டி அதன் உயேப $ெதால்.ெபாரு.453.1
அம்ேபாதரங்கம் அறுபதிற்று அடித்ேத $ெதால்.ெபாரு.454.1
ெசம்பால் வாரம் சிறுைமக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.454.2
எருத்ேத ெகாச்சகம் அராகம் சிற்ெறண் $ெதால்.ெபாரு.455.1
அடக்கு இயல் வாரெமாடு அந் நிைலக்கு உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.455.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நுதலிய ெவள்ளடி
இயலான் $ெதால்.ெபாரு.456.1
திrபு இன்றி வருவது கலிெவண்பாட்ேட $ெதால்.ெபாரு.456.2
தரவும் ேபாக்கும் பாட்டு இைட மிைடந்தும் $ெதால்.ெபாரு.457.1
ஐஞ் சீ  அடுக்கியும் ஆறு ெமய் ெபற்றும் $ெதால்.ெபாரு.457.2
ெவண்பா இயலான் ெவளிப்படத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.457.3
பாநிைல வைகேய ெகாச்சகக் கலி என $ெதால்.ெபாரு.457.4

நூல் நவில் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) நுவன்று அைறந்தனேர
$ெதால்.ெபாரு.457.5
கூற்றும் மாற்றமும் இைட இைட மிைடந்தும் $ெதால்.ெபாரு.458.1
ேபாக்கு இன்றாகல் உறழ்கலிக்கு இயல்ேப $ெதால்.ெபாரு.458.2
ஆசிrயப் பாட்டின் அளவிற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.459.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
அடிேய $ெதால்.ெபாரு.459.2
ெநடுெவண்பாட்ேட முந்-நால் அடித்ேத $ெதால்.ெபாரு.460.1
குறுெவண்பாட்டின் அளவு எழு சீ ேர $ெதால்.ெபாரு.460.2
அங்கதப் பாட்டு அளவு அவற்ெறாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.461.1
கலிெவண்பாட்ேட ைகக்கிைளச் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.462.1
ெசவியறி வாயுைற புறநிைல என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$ெதால்.ெபாரு.462.2
ெதாகு நிைல மரபின் அடி இல என்ப $ெதால்.ெபாரு.462.3
புறநிைல வாயுைற ெசவியறிவுறூஉ எனத் $ெதால்.ெபாரு.463.1
திறநிைல மூன்றும் திண்ணிதின் ெதrயின் $ெதால்.ெபாரு.463.2
ெவண்பா இயலினும் ஆசிrய இயலினும் $ெதால்.ெபாரு.463.3
பண்புற முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாவின
என்ப $ெதால்.ெபாரு.463.4
பrபாடல்ேல $ெதால்.ெபாரு.464.1
நால்-ஈைரம்பது உயபு அடி ஆக $ெதால்.ெபாரு.464.2

ஐ-ஐந்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இழிபு_வி.எச்.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) அடிக்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.464.3
அளவியல் வைகேய அைனவைகப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.465.1
எழு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) ெதrயின் $ெதால்.ெபாரு.466.1
அடி வைர இல்லன ஆறு என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.466.2
அைவதாம் $ெதால்.ெபாரு.467.1
நூலினான உைரயினான $ெதால்.ெபாரு.467.2
ெநாடிெயாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிசியினான $ெதால்.ெபாரு.467.3
ஏது நுதலிய முதுெமாழியான $ெதால்.ெபாரு.467.4
மைற ெமாழி கிளந்த மந்திரத்தான $ெதால்.ெபாரு.467.5
கூற்று இைட ைவத்த குறிப்பினான $ெதால்.ெபாரு.467.6
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.468.1
நூல் எனப்படுவது நுவலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.468.2
முதலும் முடிவும் மாறுேகாள் இன்றி $ெதால்.ெபாரு.468.3
ெதாைகயினும் வைகயினும் ெபாருண்ைம காட்டி $ெதால்.ெபாரு.468.4
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைரெயாடு
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.468.5
நுண்ணிதின் விளக்கல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அதன் பண்ேப
$ெதால்.ெபாரு.468.6
அதுேவதானும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நால் வைகத்ேத $ெதால்.ெபாரு.469.1

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நுதலிய சூத்திரத்தானும்
$ெதால்.ெபாரு.470.1
இன ெமாழி கிளந்த ஓத்தினானும் $ெதால்.ெபாரு.470.2
ெபாது ெமாழி கிளந்த படலத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.470.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உறுப்பு
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிண்டத்தானும் என்று
$ெதால்.ெபாரு.470.4
ஆங்கு அைன மரபின் இயலும் என்ப $ெதால்.ெபாரு.470.5
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.471.1
சூத்திரம் தாேன $ெதால்.ெபாரு.471.2
ஆடி நிழலின் அறியத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.471.3
நாடுதல் இன்றிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.471.4
யாப்பினுள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாத்து
அைமப்பதுேவ $ெதால்.ெபாரு.471.5
ேந இன மணிைய நிரல்பட ைவத்தாங்கு $ெதால்.ெபாரு.472.1
ஓ இனப் ெபாருைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி ைவப்பது
$ெதால்.ெபாரு.472.2
ஓத்து என ெமாழிப-உயெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.472.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறி இன்றி விரவிய ெபாருளான் $ெதால்.ெபாரு.473.1
ெபாது ெமாழி ெதாடrன் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) படலம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.473.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உறுப்பு
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமத்து
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.474.1

ேதான்று ெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.474.2
பாட்டு இைட ைவத்த குறிப்பினானும் $ெதால்.ெபாரு.475.1
பா இன்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளவியானும்
$ெதால்.ெபாரு.475.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இல்லாப்
ெபாய்ம்ெமாழியானும் $ெதால்.ெபாரு.475.3
ெபாருெளாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நைகெமாழியானும் என்று $ெதால்.ெபாரு.475.4
உைர வைக நைடேய நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.475.5
அதுேவதானும் இரு வைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.476.1
ஒன்ேற மற்றும் ெசவிலிக்கு உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.477.1
ஒன்ேற யாக்கும் வைரநிைல இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.477.2
ஒப்ெபாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உவமத்தானும் $ெதால்.ெபாரு.478.1
ேதான்றுவது கிளந்த துணிவினானும் $ெதால்.ெபாரு.478.2
என்று இரு வைகத்ேத பிசி நிைல வைகேய $ெதால்.ெபாரு.478.3
நுண்ைமயும் சுருக்கமும் ஒளியுைடைமயும் $ெதால்.ெபாரு.479.1
எண்ைமயும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) விளங்கத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.479.2
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருைள முடித்தற்கு
வரூஉம் $ெதால்.ெபாரு.479.3
ஏது நுதலிய முதுெமாழி என்ப $ெதால்.ெபாரு.479.4

நிைறெமாழி மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) ஆைணயின் கிளக்கும்
$ெதால்.ெபாரு.480.1
மைறெமாழிதாேன மந்திரம் என்ப $ெதால்.ெபாரு.480.2
எழுத்ெதாடும் ெசால்ெலாடும் புணராதாகி $ெதால்.ெபாரு.481.1
ெபாருட்புறத்ததுேவ குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ெமாழிேய $ெதால்.ெபாரு.481.2
பாட்டிைடக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.482.1
பாட்டின் இயல-பண்ணத்திய்ேய $ெதால்.ெபாரு.482.2
அதுேவதானும் பிசிெயாடு மானும் $ெதால்.ெபாரு.483.1
அடி நிமி கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஈ-ஆறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.484.1
அடி இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வrனும் கடி வைர
இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.484.2
கிள இயல் வைகயின் கிளந்தன ெதrயின் $ெதால்.ெபாரு.485.1
அளவியல் வைகேய அைன வைகப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.485.2
ைகக்கிைள முதலா ஏழ் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திைணயும்
$ெதால்.ெபாரு.486.1
முன் கிளந்தனேவ முைறயினான $ெதால்.ெபாரு.486.2
காமப் புணச்சியும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தைலப்படலும் $ெதால்.ெபாரு.487.1
பாங்ெகாடு தழாஅலும் ேதாழியின் புணவும் என்று $ெதால்.ெபாரு.487.2
ஆங்க நால் வைகயினும்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாெபாடு
$ெதால்.ெபாரு.487.3
மைற என ெமாழிதல் மைறேயா ஆேற $ெதால்.ெபாரு.487.4
மைற ெவளிப்படுதலும் தமrன் ெபறுதலும் $ெதால்.ெபாரு.488.1

இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) முதலாகிய இயல் ெநறி திrயாது
$ெதால்.ெபாரு.488.2
மலிவும் புலவியும் ஊடலும் உணவும் $ெதால்.ெபாரு.488.3
பிrெவாடு புணந்தது கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.488.4
ெமய் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைவேய
ைகேகாள் வைகேய $ெதால்.ெபாரு.489.1
பாப்பான் பாங்கன் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசவிலி $ெதால்.ெபாரு.490.1
சீத்தகு சிறப்பின் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கிழத்திெயாடு $ெதால்.ெபாரு.490.2
அளவு இயல் மரபின் அறு வைகேயாரும் $ெதால்.ெபாரு.490.3
களவின் கிளவிக்கு உrய என்ப $ெதால்.ெபாரு.490.4
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) கூத்தன் விறலி பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.491.1
ஆணம் சான்ற அறிவ கண்டநூ $ெதால்.ெபாரு.491.2
ேபணுதகு சிறப்பின் பாப்பான் முதலா $ெதால்.ெபாரு.491.3
முன்னுறக் கிளந்த அறுவெராடு ெதாைகஇ $ெதால்.ெபாரு.491.4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி மரபின் கற்பிற்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.491.5
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அயலும் ேசrேயாரும்
$ெதால்.ெபாரு.492.1
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அறிநரும் தந்ைதயும்
ன்ைனயும் $ெதால்.ெபாரு.492.2
ெகாண்ெடடுத்து ெமாழியப்படுதல் அல்லது $ெதால்.ெபாரு.492.3
கூற்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) யாப்புறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.492.4

கிழவன்தன்ெனாடும் கிழத்திதன்ெனாடும் $ெதால்.ெபாரு.493.1
நற்றாய் கூறல் முற்றத்
ேதான்றாது_எதி.ம.வி.எச்.(ேதான்று_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.493.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கிழத்திெயாடு $ெதால்.ெபாரு.494.1
கண்டநூ ெமாழிதல் கண்டது என்ப $ெதால்.ெபாரு.494.2
இைடச் சுரமருங்கின் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கிழத்திெயாடு
$ெதால்.ெபாரு.495.1
வழக்கியல் ஆைணயின் கிளத்தற்கும் உrயன் $ெதால்.ெபாரு.495.2
ஒழிந்ேதா_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) கிழத்திெயாடு
$ெதால்.ெபாரு.496.1
ெமாழிந்தாங்கு உrய முன்னத்தின் எடுத்ேத $ெதால்.ெபாரு.496.2
மைனேயாள்_ெப.(மைனேயாள்_ெப.) கிளவியும் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
கிளவியும் $ெதால்.ெபாரு.497.1
நிைனயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேகட்குந அவேர $ெதால்.ெபாரு.497.2
பாப்பா அறிவ என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.498.1
யாக்கும் வைரயா யாப்ெபாடு புணந்ேத $ெதால்.ெபாரு.498.2
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) என இரு வற்றும்
=
$ெதால்.ெபாரு.499.1
கிழத்திையச் சுட்டாக் கிளப்புப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இலேவ
$ெதால்.ெபாரு.499.2
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உசாேவ தம்முள் உrய $ெதால்.ெபாரு.500.1

ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அறிேவ நாேண
$ெதால்.ெபாரு.501.1
கடேல கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) விலங்ேக மரேன $ெதால்.ெபாரு.501.2
புலம்புறு ெபாழுேத புள்ேள ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.501.3
அைவ அல பிறவும் நுதலிய ெநறியான் $ெதால்.ெபாரு.501.4
ெசால்லுந ேபாலவும் ேகட்குந ேபாலவும் $ெதால்.ெபாரு.501.5
ெசால்லியாங்கு அைமயும் என்மனா புலவர $ெதால்.ெபாரு.501.6
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறிப்பட்டு ஆங்கு ஓ இயல்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.502.1
கரும நிகழ்ச்சி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.502.2
இறப்ேப நிகழ்ேவ எதிரது என்னும் $ெதால்.ெபாரு.503.1
திறத்தியல் மருங்கின் ெதrந்தன
உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.503.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிகழ்வு உைரப்பது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.503.3
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பயக்கும்
இதன் மாறு என்னும் $ெதால்.ெபாரு.504.1
ெதாகு நிைலக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எனப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.504.2
உய்த்துணவு இன்றி தைலவரு ெபாருண்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.505.1
ெமய்ப் பட முடிப்பது ெமய்ப்பாடு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.505.2
எண் வைக இயல் ெநறி பிைழயாதாகி $ெதால்.ெபாரு.506.1
முன்னுறக் கிளந்த முடிவினது அதுேவ $ெதால்.ெபாரு.506.2

ெசால்ெலாடும் குறிப்ெபாடும் முடிவு ெகாள் இயற்ைக $ெதால்.ெபாரு.507.1
புல்லிய கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எச்சம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.507.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இம் ெமாழி
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இவக்கு உrய என்று $ெதால்.ெபாரு.508.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவக்கு உைரப்பது-முன்னம்
$ெதால்.ெபாரு.508.2
இன்பமும் இடும்ைபயும் புணவும் பிrவும் $ெதால்.ெபாரு.509.1
ஒழுக்கமும் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இழுக்கு ெநறி இன்றி
$ெதால்.ெபாரு.509.2
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகு இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
திைணக்கு உrப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்னாது $ெதால்.ெபாரு.509.3
ெபாதுவாய் நிற்றல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வைக என்ப
$ெதால்.ெபாரு.509.4
அவ்வம் மக்களும் விலங்கும் அன்றிப் $ெதால்.ெபாரு.510.1
பிற அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வrனும் திறவதின் நாடி $ெதால்.ெபாரு.510.2
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) இயலின் மரெபாடு முடியின்
$ெதால்.ெபாரு.510.3
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்தாேன துைற எனப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.510.4
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கிடப்பினும் அணுகிய நிைலயினும்
$ெதால்.ெபாரு.511.1
இயன்று ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தந்தன உணத்தல்
$ெதால்.ெபாரு.511.2

மாட்டு என ெமாழிப பாட்டியல் வழக்கின் $ெதால்.ெபாரு.511.3
மாட்டும் எச்சமும் நாட்டல் இன்றி $ெதால்.ெபாரு.512.1
உடனிைல ெமாழியினும் ெதாடநிைல ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.512.2
வண்ணம்தாேம நால்-ஐந்து என்ப $ெதால்.ெபாரு.513.1
அைவதாம் $ெதால்.ெபாரு.514.01
பாஅ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தாஅ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.514.02
வல்லிைச வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெமல்லிைச
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.514.03
இையபு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அளெபைட
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.514.04
ெநடுஞ்சீ  வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) குறுஞ்சீ
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.514.05
சித்திர வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நலிபு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.514.06
அகப்பாட்டு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) புறப்பாட்டு
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.514.07
ஒழுகு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒரூஉ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.514.08
எண்ணு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அைகப்பு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.514.09
தூங்கல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஏந்தல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.514.10
உருட்டு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) முடுகு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
என்று $ெதால்.ெபாரு.514.11
ஆங்கு என ெமாழிப-அறிந்திசிேனாேர $ெதால்.ெபாரு.514.12

அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.515.1
பாஅ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.515.2
ெசாற்சீத்து ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூற்பால்
பயிலும் $ெதால்.ெபாரு.515.3
தாஅ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.516.1
இைடயிட்டு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எதுைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.516.2
வல்லிைச வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.517.1
ெமல்லிைச வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெமல்ெலழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.518.1
இையபு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைடெயழுத்து
மிகுேம_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.519.1
அளெபைட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அளெபைட பயிலும்
$ெதால்.ெபாரு.520.1
ெநடுஞ்சீ  வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெநட்ெடழுத்துப் பயிலும்
$ெதால்.ெபாரு.521.1
குறுஞ்சீ  வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) குற்ெறழுத்துப் பயிலும்
$ெதால்.ெபாரு.522.1
சித்திர வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.523.1
ெநடியவும் குறியவும் ேநந்து உடன் வருேம $ெதால்.ெபாரு.523.2
நலிபு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆய்தம் பயிலும் $ெதால்.ெபாரு.524.1
அகப்பாட்டு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.525.1

முடியாத் தன்ைமயின் முடிந்ததன் ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.525.2
புறப்பாட்டு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.526.1
முடிந்தது ேபான்று முடியாதாகும் $ெதால்.ெபாரு.526.2
ஒழுகு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஓைசயின்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.527.1
ஒரூஉ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒrஇத் ெதாடுக்கும் $ெதால்.ெபாரு.528.1
எண்ணு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எண்ணுப் பயிலும் $ெதால்.ெபாரு.529.1
அைகப்பு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.530.1
தூங்கல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வஞ்சி பயிலும் $ெதால்.ெபாரு.531.1
ஏந்தல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.532.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) சிறக்கும்
$ெதால்.ெபாரு.532.2
உருட்டு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அராகம் ெதாடுக்கும்
$ெதால்.ெபாரு.533.1
முடுகு வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.534.1
அடி இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி அதன் ஓரற்ேற
$ெதால்.ெபாரு.534.2
வண்ணம்தாேம இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.535.1

வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இயல்தாேன வகுக்கும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.536.1
சில் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெமாழியான் தாய பனுவலின்
$ெதால்.ெபாரு.536.2
அம்ைமதாேன அடி நிமிவு இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.536.3
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) ெமாழியான் சீ 
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) யாப்பின்
$ெதால்.ெபாரு.537.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைகதாேன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எனப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.537.2
ெதான்ைமதாேன $ெதால்.ெபாரு.538.1
உைரெயாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாப்பின்
ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.538.2
இழுெமன் ெமாழியான் விழுமியது நுவலினும் $ெதால்.ெபாரு.539.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியான் அடி
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகினும்
$ெதால்.ெபாரு.539.2
ேதால் என ெமாழிப-ெதால் ெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.539.3
விருந்ேததானும் $ெதால்.ெபாரு.540.1
புதுவது புைனந்த யாப்பின் ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.540.2
ஞகாைர முதலா ளகாைர ஈற்றுப் $ெதால்.ெபாரு.541.1
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) இறுதி இையபு எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.541.2
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ெமாழியான் ெசவ்விதின் கிளந்து $ெதால்.ெபாரு.542.1
ேததல் ேவண்டாது குறித்தது ேதான்றின் $ெதால்.ெபாரு.542.2

புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) என ெமாழிப-புலன் உணந்ேதாேர $ெதால்.ெபாரு.542.3
ஒற்ெறாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல்ெலழுத்து அடங்காது $ெதால்.ெபாரு.543.1
குறளடி முதலா ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அடி ஒப்பித்து $ெதால்.ெபாரு.543.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியான் ஆங்கு
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ெமாழியின் $ெதால்.ெபாரு.543.3
இைழபின் இலக்கணம் இையந்ததாகும் $ெதால்.ெபாரு.543.4
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) மருங்கின் ெமய்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடி $ெதால்.ெபாரு.544.1
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலக்கணம்
பிைழத்தன ேபால $ெதால்.ெபாரு.544.2
வருவ உள எனினும் வந்தவற்று இயலான் $ெதால்.ெபாரு.544.3
திrபு இன்றி முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதள்ளிேயா
கடேன $ெதால்.ெபாரு.544.4
மாற்ற அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிறப்பின் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இயல்
கிளப்பின் $ெதால்.ெபாரு.545.1
பாப்பும் பறழும் குட்டியும் குருைளயும் $ெதால்.ெபாரு.545.2
கன்றும் பிள்ைளயும் மகவும் மறியும் என்று $ெதால்.ெபாரு.545.3
ஒன்பதும் குழவிெயாடு இளைமப் ெபயேர $ெதால்.ெபாரு.545.4
ஏறும் ஏற்ைறயும் ஒருத்தலும் களிறும் $ெதால்.ெபாரு.546.1
ேசவும் ேசவலும் இரைலயும் கைலயும் $ெதால்.ெபாரு.546.2
ேமாத்ைதயும் தகரும் உதளும் அப்பரும் $ெதால்.ெபாரு.546.3
ேபாத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.546.4
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆண்பாற் ெபய என
ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.546.5

ேபைடயும் ெபைடயும் ெபட்ைடயும் ெபண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.547.1
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாகும் கடைமயும்
அளகும் $ெதால்.ெபாரு.547.2
மந்தியும் பாட்டியும் பிைணயும் பிணவும் $ெதால்.ெபாரு.547.3
அந்தம் சான்ற பிடிெயாடு ெபண்ேண_ெப.(ெபண்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ெதால்.ெபாரு.547.4
அவற்றுள் $ெதால்.ெபாரு.548.1
பாப்பும் பிள்ைளயும் பறப்பவற்று இளைம $ெதால்.ெபாரு.548.2
தவழ்பைவதாமும் அவற்று ஓரன்ன $ெதால்.ெபாரு.549.1
மூங்கா ெவருகு எலி மூவr அணிெலாடு $ெதால்.ெபாரு.550.1
ஆங்கு-அைவ நான்கும் குட்டிக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.550.2
பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) எனப்படினும் உறழ் ஆண்டு இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.551.1
நாேய பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) முயல் நான்கும்
$ெதால்.ெபாரு.552.1
ஆயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) என்ப
$ெதால்.ெபாரு.552.2
நrயும் அற்ேற நாடின ெகாளிேன $ெதால்.ெபாரு.553.1
குட்டியும் பறழும் கூற்று அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வைரயா
$ெதால்.ெபாரு.554.1
பிள்ைளப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைழப்பு ஆண்டு இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.555.1
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அலங்கைடேய
$ெதால்.ெபாரு.555.2
யாடும் குதிைரயும் நவ்வியும் உைழயும் $ெதால்.ெபாரு.556.1

ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புல்வாய் உளப்பட
மறிேய $ெதால்.ெபாரு.556.2
ேகாடு வாழ் குரங்கும் குட்டி கூறுப $ெதால்.ெபாரு.557.1
மகவும் பிள்ைளயும் பறழும் பாப்பும் $ெதால்.ெபாரு.558.1
அைவயும் அன்ன அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலான $ெதால்.ெபாரு.558.2
யாைனயும் குதிைரயும் கழுைதயும் கடைமயும் $ெதால்.ெபாரு.559.1
மாெனாடு ஐந்தும் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) எனற்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.559.2
எருைமயும் மைரயும் வைரயா ஆண்ேட $ெதால்.ெபாரு.560.1
கவrயும் கராமும் நிக அவற்றுள்ேள $ெதால்.ெபாரு.561.1
ஒட்டகம் அவற்ெறாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி நிைலயும்
$ெதால்.ெபாரு.562.1
குஞ்சரம் ெபறுேம குழவிப் ெபயக் ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.563.1
ஆவும் எருைமயும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசாலப்படுேம
$ெதால்.ெபாரு.564.1
கடைமயும் மைரயும் முதனிைல ஒன்றும் $ெதால்.ெபாரு.565.1
குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மூன்றும் $ெதால்.ெபாரு.566.1
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடின்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபயக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.566.2
குழவியும் மகவும் ஆயிரண்டு அல்லைவ $ெதால்.ெபாரு.567.1
கிழவ அல்ல மக்கட்கண்ேண $ெதால்.ெபாரு.567.2
பிள்ைள குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) கன்ேற ேபாத்து எனக் $ெதால்.ெபாரு.568.1
ெகாள்ளவும் அைமயும் ஓ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயிக்ேக
$ெதால்.ெபாரு.568.2

ெநல்லும் புல்லும் ேநரா_ெப.(ேநரா_ெப.) ஆண்ேட $ெதால்.ெபாரு.569.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபின்
இளைமதாேன $ெதால்.ெபாரு.570.1
ெசால்லும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அைவ அல இலேவ $ெதால்.ெபாரு.570.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறிவதுேவ உற்று அறிவதுேவ $ெதால்.ெபாரு.571.1
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அறிவதுேவ அதெனாடு நாேவ $ெதால்.ெபாரு.571.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அறிவதுேவ அவற்ெறாடு மூக்ேக $ெதால்.ெபாரு.571.3
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அறிவதுேவ அவற்ெறாடு கண்ேண
$ெதால்.ெபாரு.571.4
ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அறிவதுேவ அவற்ெறாடு ெசவிேய $ெதால்.ெபாரு.571.5
ஆறு அறிவதுேவ அவற்ெறாடு மனேன $ெதால்.ெபாரு.571.6
ேநrதின் உணந்ேதா_வி.அ.ெப.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.)
ெநறிப்படுத்தினேர $ெதால்.ெபாரு.571.7
புல்லும் மரனும் ஓ அறிவினேவ $ெதால்.ெபாரு.572.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.572.2
நந்தும் முரளும் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அறிவினேவ $ெதால்.ெபாரு.573.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.573.2
சிதலும் எறும்பும் மூ அறிவினேவ $ெதால்.ெபாரு.574.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.574.2
நண்டும் தும்பியும் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அறிவினேவ $ெதால்.ெபாரு.575.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.575.2

மாவும் மாக்களும் ஐஅறிவினேவ $ெதால்.ெபாரு.576.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.576.2
மக்கள்தாேம ஆறு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உயிேர $ெதால்.ெபாரு.577.1
பிறவும் உளேவ அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிைளப் பிறப்ேப
$ெதால்.ெபாரு.577.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா விலங்கும் உள என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.578.1
ேவழக்கு உrத்ேத விதந்து களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என்றல் $ெதால்.ெபாரு.579.1
ேகழற்கண்ணும் கடி வைர இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.580.1
புல்வாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.) உைழ மைரேய கவr $ெதால்.ெபாரு.581.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கராெமாடு ஒருத்தல்
ஒன்றும் $ெதால்.ெபாரு.581.2
வா ேகாட்டு யாைனயும் பன்றியும் அன்ன $ெதால்.ெபாரு.582.1
ஏற்புைடத்து என்ப எருைமக்கண்ணும் $ெதால்.ெபாரு.583.1
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) புல்வாய் உைழேய கவr $ெதால்.ெபாரு.584.1
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நான்கும் ஏறு எனற்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.584.2
எருைமயும் மைரயும் ெபற்றமும் அன்ன $ெதால்.ெபாரு.585.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாழ் சுறவும் ஏறு எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.586.1
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) எருைம_ெப.(எருைம_ெப.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) மைர
புல்வாய் $ெதால்.ெபாரு.587.1
மற்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேபாத்து எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.587.2
ந= வாழ் சாதியும் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெபறற்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.588.1

மயிலும் எழாலும் பயிலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.589.1
இரைலயும் கைலயும் புல்வாய்க்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.590.1
கைல என் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) உைழக்கும் உrத்ேத $ெதால்.ெபாரு.591.1
நிைலயிற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய முசுவின்கண்ணும்
$ெதால்.ெபாரு.591.2
ேமாத்ைதயும் தகரும் உதளும் அப்பரும் $ெதால்.ெபாரு.592.1
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ப யாட்டின்கண்ேண
$ெதால்.ெபாரு.592.2
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ெபயக்ெகாைட சிறெகாடு சிவணும்
$ெதால்.ெபாரு.593.1
மா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தூவி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அலங்கைடேய
$ெதால்.ெபாரு.593.2
ஆற்றெலாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆண்பாற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.594.1
ஏற்ைறக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிப
$ெதால்.ெபாரு.594.2
ஆண்பால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) எனற்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.595.1
ெபண்பால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனற்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.595.2
காண்ப அைவ அைவ அப்பாலான $ெதால்.ெபாரு.595.3
பிடி என் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமற்ேற
$ெதால்.ெபாரு.596.1

ஒட்டகம் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) கழுைத மைர
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ெதால்.ெபாரு.597.1
ெபட்ைட_ெப.(ெபட்ைட_ெப.) என்னும் ெபயக்ெகாைடக்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.597.2
புள்ளும் உrய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபயக்கு என்ப $ெதால்.ெபாரு.598.1
ேபைடயும் ெபைடயும் நாடின் ஒன்றும் $ெதால்.ெபாரு.599.1
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) கூைக ஆயிரண்டு அல்லைவ $ெதால்.ெபாரு.600.1
சூழும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அளகு எனல் அைமயா $ெதால்.ெபாரு.600.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபயக் கிழைம மயிற்கும் உrத்ேத
$ெதால்.ெபாரு.601.1
புல்வாய் நவ்வி உைழேய கவr $ெதால்.ெபாரு.602.1
ெசால்வாய்_வி.மு.(ெசால்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) நாடின் பிைண
எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.602.2
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) புல்வாய் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) என மூன்றும்
$ெதால்.ெபாரு.603.1
ஒன்றிய என்ப பிணவின் ெபயக்ெகாைட $ெதால்.ெபாரு.603.2
பிணவல் எனினும் அவற்றின் ேமற்ேற $ெதால்.ெபாரு.604.1
ெபற்றமும் எருைமயும் மைரயும் ஆேவ $ெதால்.ெபாரு.605.1
ெபண்ணும் பிணாவும் மக்கட்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.606.1
எருைமயும் மைரயும் ெபற்றமும் நாேக $ெதால்.ெபாரு.607.1
ந= வாழ் சாதியுள் நந்தும் நாேக $ெதால்.ெபாரு.608.1
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடைமயும் யாடு அல
ெபறாஅ $ெதால்.ெபாரு.609.1
பாட்டி என்ப பன்றியும் நாயும் $ெதால்.ெபாரு.610.1

நrயும் அற்ேற நாடின ெகாளிேன $ெதால்.ெபாரு.611.1
குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மந்தி $ெதால்.ெபாரு.612.1
குரங்கின் ஏற்றிைனக் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) என்றலும் $ெதால்.ெபாரு.613.1
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் கூைகையக் ேகாட்டான் என்றலும்
$ெதால்.ெபாரு.613.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்க் கிளிையத் தத்ைத என்றலும்
$ெதால்.ெபாரு.613.3
ெவவ் வாய் ெவருகிைனப் பூைச என்றலும் $ெதால்.ெபாரு.613.4
குதிைரயுள் ஆணிைனச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) என்றலும்
$ெதால்.ெபாரு.613.5
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிறப் பன்றிைய ஏனம் என்றலும் $ெதால்.ெபாரு.613.6
எருைமயுள் ஆணிைனக் கண்டி என்றலும் $ெதால்.ெபாரு.613.7
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வழக்கு உண்ைமயின் $ெதால்.ெபாரு.613.8
கடியல் ஆகா கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அறிந்ேதாக்ேக $ெதால்.ெபாரு.613.9
ெபண்ணும் ஆணும் பிள்ைளயும் அைவேய $ெதால்.ெபாரு.614.1
நூேல கரகம் முக்ேகால் மைணேய $ெதால்.ெபாரு.615.1
ஆயும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அந்தணக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.615.2
பைடயும் ெகாடியும் குைடயும் முரசும் $ெதால்.ெபாரு.616.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவில் புரவியும் களிறும் ேதரும் $ெதால்.ெபாரு.616.2
தாரும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநவன
பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.616.3
ெதrவு ெகாள் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) அரசக்கு உrய
$ெதால்.ெபாரு.616.4

அந்தணாளக்கு உrயவும் அரசக்கு $ெதால்.ெபாரு.617.1
ஒன்றிய வரூஉம் ெபாருளுமா உளேவ $ெதால்.ெபாரு.617.2
பrசில் பாடாண் திைணத் துைறக் கிழைமப்ெபய $ெதால்.ெபாரு.618.1
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) ெசம்மல் என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.618.2
ெபாருந்தச் ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அவக்கு
உrத்தன்ேற $ெதால்.ெபாரு.618.3
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைடத்ெதாழிற்
கருவியும் $ெதால்.ெபாரு.619.1
யாரும் சாத்தி அைவ அைவ ெபறுேம $ெதால்.ெபாரு.619.2
தைலைமக் குணச் ெசாலும் தம்தமக்கு உrய $ெதால்.ெபாரு.620.1
நிைலைமக்கு ஏற்ப நிகழ்த்துப என்ப $ெதால்.ெபாரு.620.2
இைட இரு வைகேயா அல்லது நாடின் $ெதால்.ெபாரு.621.1
பைட வைக ெபறாஅ என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.621.2
ைவசிகன் ெபறுேம வாணிக வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.622.1
ெமய் ெதr வைகயின் எண் வைக உணவின் $ெதால்.ெபாரு.623.1
ெசய்தியும் வைரயா அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலான $ெதால்.ெபாரு.623.2
கண்ணியும் தாரும் எண்ணின ஆண்ேட $ெதால்.ெபாரு.624.1
ேவளாண் மாந்தக்கு_ெப.(மாந்த_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உழுதூண் அல்லது
$ெதால்.ெபாரு.625.1
இல் என ெமாழிப பிறவைக நிகழ்ச்சி $ெதால்.ெபாரு.625.2
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெதாழிலின் பைடயும் கண்ணியும்
$ெதால்.ெபாரு.626.1

வாய்ந்தன என்ப அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $ெதால்.ெபாரு.626.2
அந்தணாளக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வைரவு இன்ேற $ெதால்.ெபாரு.627.1
வில்லும் ேவலும் கழலும் கண்ணியும் $ெதால்.ெபாரு.628.1
தாரும் மாைலயும் ேதரும் மாவும் $ெதால்.ெபாரு.628.2
மன் ெபறு மரபின் ஏேனாக்கும் உrய $ெதால்.ெபாரு.628.3
அன்ன ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இழிந்ேதாக்கு
இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.629.1
புறக் காழனேவ புல்_ெப.(புல்_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.630.1
அகக் காழனேவ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) என ெமாழிப $ெதால்.ெபாரு.631.1
ேதாேட மடேல ஓைல என்றா $ெதால்.ெபாரு.632.1
ஏேட இதேழ பாைள என்றா $ெதால்.ெபாரு.632.2
ஈக்ேக குைல என ேநந்தன பிறவும் $ெதால்.ெபாரு.632.3
புல்ெலாடு வரும் எனச் ெசால்லின புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.632.4
இைலேய தளிேர முறிேய ேதாேட $ெதால்.ெபாரு.633.1
சிைனேய குைழேய பூேவ அரும்ேப $ெதால்.ெபாரு.633.2
நைன உள்ளுறுத்த அைனயைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.633.3
மரெனாடு வரூஉம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) என்ப $ெதால்.ெபாரு.633.4
காேய பழேம ேதாேல ெசதிேள $ெதால்.ெபாரு.634.1
வெழாடு
=
என்று ஆங்கு அைவயும் அன்ன $ெதால்.ெபாரு.634.2

நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) த= ந= வளி_ெப.(வளி_ெப.) விசும்ெபாடு ஐந்தும்
$ெதால்.ெபாரு.635.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆதலின் $ெதால்.ெபாரு.635.2
இரு திைண ஐம் பால் இயல் ெநறி வழாஅைமத் $ெதால்.ெபாரு.635.3
திrவு இல் ெசால்ெலாடு தழாஅல் ேவண்டும் $ெதால்.ெபாரு.635.4
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) நிைல திrதல் ெசய்யுட்கு இல்ைல $ெதால்.ெபாரு.636.1
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) வழிப்பட்ட ெசால்லினாேன $ெதால்.ெபாரு.636.2
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) நிைல திrயின் பிறிது பிறிது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.637.1
வழக்கு எனப்படுவது
உயந்ேதா_வி.அ.ெப.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) ேமற்ேற
$ெதால்.ெபாரு.638.1
நிகழ்ச்சி அவகட்டு ஆகலான $ெதால்.ெபாரு.638.2
மரபுநிைல திrயா மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.639.1
உைர படு நூல்தாம் இரு வைக இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.639.2
முதலும் வழியும் என நுதலிய ெநறியின $ெதால்.ெபாரு.639.3
விைனயின் நிங்கி_வி.எச்.(ந=ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவின்
$ெதால்.ெபாரு.640.1
முைனவன் கண்டது முதல் நூல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.640.2
வழி எனப்படுவது அதன் வழித்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.641.1

வழியின் ெநறிேய நால் வைகத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.642.1
ெதாகுத்தல் விrத்தல் ெதாைகவிr ெமாழிெபயத்து $ெதால்.ெபாரு.643.1
அதப்பட யாத்தெலாடு அைன மரபினேவ $ெதால்.ெபாரு.643.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சூத்திரம் உைரப்பின்
காண்டிைக $ெதால்.ெபாரு.644.1
ெமய்ப்படக் கிளந்த வைகயது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.644.2
ஈ-ஐங் குற்றமும் இன்றி ேநrதின் $ெதால்.ெபாரு.644.3
முப்பத்திருவைக உத்திெயாடு புணrன் $ெதால்.ெபாரு.644.4
நூல் என ெமாழிப நுணங்கு ெமாழிப் புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.644.5
உைர எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் முன்
யாப்பினும் சூத்திரம் $ெதால்.ெபாரு.645.1
புைர தப உடன்படக் காண்டிைக புணப்பினும் $ெதால்.ெபாரு.645.2
விதித்தலும் விலக்கலும் என இரு வைகெயாடு $ெதால்.ெபாரு.645.3
புைர தப நாடிப் புணக்கவும் படுேம $ெதால்.ெபாரு.645.4
ேமற் கிளந்ெதடுத்த யாப்பினுள் ெபாருெளாடு $ெதால்.ெபாரு.646.1
சில் வைக எழுத்தின் ெசய்யுட்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.646.2
ெசால்லும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) உைர அகத்து அடக்கி $ெதால்.ெபாரு.646.3
நுண்ைமெயாடு புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்ைமத்து ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.646.4

துளக்கல் ஆகாத் துைணைம எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.646.5
அளக்கல் ஆகா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருட்டு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.646.6
பல வைகயானும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதrபு உைடயது $ெதால்.ெபாரு.646.7
சூத்திரத்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என யாத்தன புலவ_ெப.(புலவ_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.646.8
பழிப்பு இல் சூத்திரம் பட்ட பண்பின் $ெதால்.ெபாரு.647.1
கரப்பு இன்றி முடிவது காண்டிைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.647.2
விட்டு அகல்வு இன்றி விrெவாடு
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.648.1
சுட்டிய சூத்திரம் முடித்தற் ெபாருட்டா $ெதால்.ெபாரு.648.2
ஏது நைடயினும் எடுத்துக்காட்டினும் $ெதால்.ெபாரு.648.3
ேமவாங்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ந்
ெநறித்து அதுேவ $ெதால்.ெபாரு.648.4
சூத்திரத்துட் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்றியும் யாப்புற $ெதால்.ெபாரு.649.1
இன்றியைமயாது இையபைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.649.2
ஒன்ற உைரப்பது உைர எனப்படுேம $ெதால்.ெபாரு.649.3
மறுதைலக் கடாஅ மாற்றமும் உைடத்தாய் $ெதால்.ெபாரு.650.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நூலானும்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலானும்
$ெதால்.ெபாரு.650.2
ஐயமும் மருட்ைகயும் ெசவ்விதின்
ந=க்கி_வி.எச்.(ந=க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.650.3

ெதற்ெறன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒற்றுைம
ெகாள =இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.650.4
துணிெவாடு நிற்றல் என்மனா புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) $ெதால்.ெபாரு.650.5
ெசால்லப்பட்டன எல்லா மாண்பும் $ெதால்.ெபாரு.651.1
மறுதைல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மற்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சிைதேவ $ெதால்.ெபாரு.651.2
சிைதவு இல் என்ப முதல்வன்கண்ேண $ெதால்.ெபாரு.652.1
முதல் வழி ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) யாப்பினுள்
சிைதயும் $ெதால்.ெபாரு.653.1
வல்ேலான் புணரா வாரம் ேபான்ேற $ெதால்.ெபாரு.653.2
சிைதவு எனப்படுபைவ வைச அற நாடின் $ெதால்.ெபாரு.654.1
கூறியது கூறல் மாறு ெகாளக் கூறல் $ெதால்.ெபாரு.654.2
குன்றக் கூறல் மிைக படக் கூறல் $ெதால்.ெபாரு.654.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல கூறல் மயங்கக் கூறல் $ெதால்.ெபாரு.654.4
ேகட்ேபாக்கு இன்னா யாப்பிற்று ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.654.5
பழித்த ெமாழியான் இழுக்கம் கூறல் $ெதால்.ெபாரு.654.6
தன்னான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருதிக் கூறல்
$ெதால்.ெபாரு.654.7
என்ன வைகயினும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேகாள் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.654.8
அன்ன பிறவும் அவற்று விr
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.654.9
எதி மறுத்து உணrன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தவும் அைவேய
$ெதால்.ெபாரு.655.1

ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) உத்தி
வைக விrப்பின் $ெதால்.ெபாரு.656.01
நுதலியது அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அதிகார முைறேய
$ெதால்.ெபாரு.656.02
ெதாகுத்துக் கூறல் வகுத்து ெமய்ந்
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.656.03
ெமாழிந்த ெபாருெளாடு ஒன்ற ைவத்தல் $ெதால்.ெபாரு.656.04
ெமாழியாததைன முட்டு இன்றி
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.656.05
வாராததனான் வந்தது முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$ெதால்.ெபாரு.656.06
வந்தது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாராதது
உணத்தல் $ெதால்.ெபாரு.656.07
முந்து ெமாழிந்ததன் தைலதடுமாற்ேற $ெதால்.ெபாரு.656.08
ஒப்பக் கூறல் ஒருதைல ெமாழிதல் $ெதால்.ெபாரு.656.09
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாள் கூறல் முைற பிறழாைம $ெதால்.ெபாரு.656.10
பிறன் உடன்பட்டது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உடம்படுதல்
$ெதால்.ெபாரு.656.11
இறந்தது காத்தல் எதிரது ேபாற்றல் $ெதால்.ெபாரு.656.12
ெமாழிவாம் என்றல் கூறிற்று என்றல் $ெதால்.ெபாரு.656.13
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) குறியிடுதல் ஒருதைல அன்ைம $ெதால்.ெபாரு.656.14
முடிந்தது காட்டல் ஆைண கூறல் $ெதால்.ெபாரு.656.15
பல் ெபாருட்கு ஏற்பின் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.656.16

ெதாகுத்த ெமாழியான் வகுத்தன ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
$ெதால்.ெபாரு.656.17
மறுதைல சிைதத்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துணிபு
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.656.18
பிறன் ேகாள் கூறல்
அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உடம்படல்
$ெதால்.ெபாரு.656.19
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இைடயிடுதல் எதி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உணத்தல் $ெதால்.ெபாரு.656.20
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) எச்சம் ெசால்லியாங்கு
உணத்தல் $ெதால்.ெபாரு.656.21
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஞாபகம் கூறல்
$ெதால்.ெபாரு.656.22
உய்த்துக்ெகாண்டு உணத்தெலாடு ெமய்ப்பட நாடிச் $ெதால்.ெபாரு.656.23
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்ல பிற
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) வrனும் $ெதால்.ெபாரு.656.24
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயான் சுருங்க
நாடி $ெதால்.ெபாரு.656.25
மனத்தின் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாசு அறத்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ெதால்.ெபாரு.656.26
நுனித்தகு புலவ_ெப.(புலவ_ெப.) கூறிய நூேல $ெதால்.ெபாரு.656.28

