உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) மாண்
$வைள.க.01.1
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆய திறல்_அறிவன் அடி $வைள.க.01.2
வழுவில் ெநஞ்ெசாடு வாலிதின் ஆற்றவும் $வைள.க.01.3
ெதாழுவல்_வி.மு.(ெதாழு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அல்_தன்.ஒரு.) ெதால்விைன
ந,ங்குக_வியங்.வி.மு.(ந,ங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $வைள.க.01.4
துக்கம் துைடக்கும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறு காட்சிய $வைள.02.1
நிக்கந்த ேவடத்து இருடி கணங்கைள $வைள.02.2
ஒக்க அடி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
,
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
,
உலகியல்
ெசய்தபின் $வைள.02.3
அக்கைத யாழ்ெகாண்டு அைமவரப் பண்ணி $வைள.02.4
ந,ல_ெப.அ.(ந,லம்_ெப.) நிறத்தனவாய் ெநய்கனிந்து ேபாது
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.03.1
ேகாலம் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.03.2
ேகாலம் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழலும் ெகாழும்
சிைகயும் $வைள.03.3
காலக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எrயின் ேவம்வாழி
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.03.4
காலக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எrயின் ேவவன கண்டாலும் $வைள.03.5
சால மயங்குவது என் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.03.6

வித்தக? ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளங்கு முடி
கவித்தா? $வைள.04.1
மத்தக மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
காண் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.04.2
மத்தக மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்டால் மயங்காேத $வைள.04.3
உத்தம நன்ெனறிக்கண் நில்வாழி ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.04.4
உத்தம நன்ெனறிக்கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊக்கம் ெசய்திேயல் $வைள.04.5
சித்தி பட?தல்_ெதா.ெப.(பட?_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதளிவாழி
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $வைள.04.6
விைனபல வலியினாேல $வைள.05.1
ேவறுேவறு யாக்ைக ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $வைள.05.2
நனிபல பிறவி தன்னுள் $வைள.05.3
துன்புறூஉம் நல்_உயி?க்கு $வைள.05.4
மனிதrன் அrயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$வைள.05.5
ேதான்றுதல் ேதான்றினாலும் $வைள.05.6
இனியைவ நுகர_குைற.எச்.(நுக?_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $வைள.05.7
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) அன்னேதயாம் $வைள.05.8
உய?குடி நனிஉள் ேதான்றல் $வைள.06.1

ஊனம்_இல் யாக்ைக ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $வைள.06.2
மய?வு அறு கல்வி ேகள்வித் $வைள.06.3
தன்ைமயால் வல்ல? ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $வைள.06.4
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உண? அறிேவ
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $வைள.06.5
ேபரறம் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) என்று ஆங்கு $வைள.06.6
அrது இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட?.பன்.)
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேலாேட $வைள.06.7
ெபற்றவ? மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்பா? $வைள.06.8
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.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தலும் $வைள.07.1
பீடுறும் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் ெபய்தலும் $வைள.07.2
கூடல் ஆற்றவ? நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) கூறுங்கால் $வைள.07.3
பாடு சால்மிகு பத்தினிக்கு ஆவேத $வைள.07.4
பள்ள முதுந,?ப் பழகினும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $வைள.08.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) புதியது காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
விருப்புறூஉம் $வைள.08.2
கள்_அவிழ் ேகாைதய? காமேனாடு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $வைள.08.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிறிதாய் உருகலும் ெகாள் ந,_பதி.ெப.(ந,_முன்.ஒரு.)
$வைள.08.4

உண்டியுள் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உண்டு உறுெபாருள் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
உண்டு $வைள.09.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழுப்ெபாருள் கல்விக்குக்
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உண்டு $வைள.09.2
ெபண்டிைரக் காப்பது இலம்_என்று ஞாலத்துக் $வைள.09.3
கண்டு ெமாழிந்தன? கற்று அறிந்ேதாேர $வைள.09.4
எத்துைண ஆற்றுள் இடுமணல் ந,?த்துளி $வைள.10.1
புற்பனி உக்க மரத்து இைல நுண் மயி?_ெப.(மயி?_ெப.) $வைள.10.2
அத்துைணயும் பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) அஞ்ெசாலினா? மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
$வைள.10.3
புக்கனம் என்று ெபாதி அைறப் பட்டா? $வைள.10.4
தனிப்ெபயல் தண்துளி தாமைரயின் ேமல் $வைள.11.1
வளிப்ெபறு மாத்திைர நின்றற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $வைள.11.2
அளிப்பவன் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுவைர
அல்லால் $வைள.11.3
துளக்கில? நில்லா? துைணவைனக் ைகயா? $வைள.11.4
ெபாைற இலா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபாகப் $வைள.12.1
புண?வு_ெப.(புண?வு_ெப.) இலா இளைம ேமவத் $வைள.12.2
துைறஇலா வனச வாவி $வைள.12.3
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) இலாக் ேகாலத் தூய்ைம $வைள.12.4
நைறஇலா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கல்வி $வைள.12.5
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இலாப் புலைம நன்ன ,?ச் $வைள.12.6

சிைறஇலா நகரம் ேபாலும் $வைள.12.7
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இலாச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அன்ேற $வைள.12.8
ஆக்கப் படுக்கும் அருந்தைளவாய்ப் ெபய்விக்கும் $வைள.13.1
ேபாக்கப் படுக்கும் புைலநரகத்து உய்விக்கும் $வைள.13.2
காக்கப் படுவன இந்திrயம் ஐந்தினும் $வைள.13.3
நாக்கு_ெப.(நாக்கு_ெப.) அல்லது இல்ைல நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேபணுமாேற $வைள.13.4
தாரம் நல்வதம் தாங்கித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்மின் $வைள.14.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ?_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவத்தல் ஒருதைல
$வைள.14.2
வர, ெவன்றி விறல்மிகு விண்ணவ?_ெப.(விண்ணவ?_ெப.) $வைள.14.3
சீrன் ஏத்திச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எதி? ெகாள்பேவ $வைள.14.4
ெபண்ணின் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப?_அஞ?
பூமியுள் $வைள.15.1
எண்ணம் மிக்கவ? எண்ணினும் எண்ணிலா? $வைள.15.2
பின்னி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருவிைன
ேமல்வரும் $வைள.15.3
என்னது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஏதில்ெபண்
ந,க்குமின் $வைள.15.4
ெபாய்யன்மின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூறன்மின் யாைரயும் $வைள.16.1
ைவயன்மின் வடி வல்லன ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந,? $வைள.16.2

உய்யன்மின் உயி? ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்டு வாழுநாள் $வைள.16.3
ெசய்யன்மின் சிறியாெராடு த,யன்மின் $வைள.16.4
கள்ளன்மின் கள வாயின யாைவயும் $வைள.17.1
ெகாள்ளனமின் ெகாைல கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) $வைள.17.2
எள்ளன்மின் இல? என்றுஎண்ணி யாைரயும் $வைள.17.3
நள்ளன்மின் பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) ெபண்ெணாடு_ெப.(ெபண்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நண்ணன்மின் $வைள.17.4
துற்றுள வாகத் ெதவுகுத்து விரல்ைவத்தது $வைள.18.1
எற்றுக்கு அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட?.ஒரு.) உன்னின் இதுஅதன் காரணம்
$வைள.18.2
அற்றம்_இல் தானம் எைனப்பல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $வைள.18.3
துற்றவிழ் ஒவ்வாத் துணிவு என்னு மாேற $வைள.18.4
ஆற்றுமின் அருள் ஆருயி? மாட்ெடல்லாம் $வைள.19.1
தூற்றுமின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேதாம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
துன்னன்மின் $வைள.19.2
மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும் $வைள.19.3
ேபாற்றுமின் ெபாருளா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட?.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந,? $வைள.19.4
ெபாருைளப் ெபாருளாப் ெபாதிந்து ஓம்பல்
ெசல்லாது_எதி?.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி?.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.20.1

அருைளப் ெபாருளா அறம்ெசய்தல் ேவண்டும் $வைள.20.2
அருைளப் ெபாருளா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்கண் $வைள.20.3
இருள்_இல் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எய்தாது என்ேனா நமரங்காள் $வைள.20.4
தகாது உயி? ெகால்வானின் $வைள.21.1
மிகாைம இைல பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $வைள.21.2
அவா விைலயில் உண்பான் $வைள.21.3
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ெபருகல் ேவண்டும் $வைள.21.4
புகா வைல_ெப.(வைல_ெப.) விலங்காய்ப் $வைள.21.5
ெபாறாது பிற ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.21.6
அவா விைலயில் விற்பானும் $வைள.21.7
ஆண்டு அதுேவ ேவண்டுமால் $வைள.21.8
பிறவிக் கடல்_அகத்து ஆராய்ந்து உணrன் $வைள.22.1
ெதறுவதில் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இலா?களும் இல்ைல $வைள.22.2
அறவைக ஓரா விடக்கு மிைசேவா? $வைள.22.3
குைறவின்றித் தம்சுற்றம் தின்றன? ஆவ? $வைள.22.4
உயி?கள் ஓம்புமின் ஊன்விைழந்து உண்ணன்மின் $வைள.23.1
ெசயி?கள் ந,ங்குமின் ெசற்றம் இகழ்ந்து ஒrஇக் $வைள.23.2
கதிகள் நல்லுருக் கண்டனி? ைகெதவுழு $வைள.23.3
மதிகள் ேபால மறுவிலி? ேதான்றுவ?, $வைள.23.4

ெபாருேளாடு ேபாகம் புண?தல் உறினும் $வைள.24.1
அருளுதல் சான்ற அருந்தவம் ெசய்ம்மின் $வைள.24.2
இருள்_இல் கதிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வாr? $வைள.24.3
ெதருளல் உறினும் ெதருண்மின் அதுேவ $வைள.24.4
தவத்தின் ேமல்_உைர தவத்திைற $வைள.25.1
தனக்கு அலது அrேத $வைள.25.2
மயக்கு ந,ங்குதல்_ெதா.ெப.(ந,ங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மனம்ெமாழி $வைள.25.3
ெயாடும்ெசயல் ெசறிதல் $வைள.25.4
உவத்தல் காய்தெலாடு இலாது பல் $வைள.25.5
வைக உயி?க்கு அருைள $வைள.25.6
நயத்து ந,ங்குதல்_ெதா.ெப.(ந,ங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாருள்தைன
$வைள.25.7
அைனயதும் அறி ந,_பதி.ெப.(ந,_முன்.ஒரு.) $வைள.25.8
எண் இன்றிேய துணியும் எவ்வழியானும்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $வைள.26.1
உள்நின்று உருக்கும் உரேவா?_குறி.வி.மு.(உரவு_ெப.+ஓ?_பட?.பன்) உைரேகாடல்
இன்றாம் $வைள.26.2
நண் இன்று ஏயும் நயவாைர நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$வைள.26.3
கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) காமுறு வாைர வழ்க்கும்
,
$வைள.26.4

சான்ேறா? உவ?ப்பத் தனிநின்று $வைள.27.1
பழிப்ப காணா? $வைள.27.2
ஆன்றாங்கு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரவ?
$வைள.27.3
ெமாழிேகாடல் ஈயா? $வைள.27.4
வான்தாங்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ்மாசு
$வைள.27.5
படுப்ப? காமன் $வைள.27.6
தான்தாங்கி விட்ட கைணெமய்ப் $வைள.27.7
படுமாயி னக்கால் $வைள.27.8
மாஎன்று உைரத்து மடல்_ஏறுப மன்று ேதாறும் $வைள.28.1
பூஎன்று எருக்கின் இண?சூடுப புன்ைமெகாண்ேட $வைள.28.2
ேபய்_என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) ஆ?ப்பவும் நிற்ப?காம $வைள.28.3
ேநாய்நன்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனிகாழ்க்ெகாள்வது ஆயினக்கால் $வைள.28.4
நக்ேக விலாசிறுவ? நாணுவ? $வைள.29.1
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவண்டா? $வைள.29.2
புக்ேக கிடப்ப? கனவும் $வைள.29.3
நிைனைகயும் ஏற்ப? $வைள.29.4
துற்றூண் மறப்ப? அழுவ? நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $வைள.29.5
துஞ்சல் இல்லா? $வைள.29.6

நற்ேறாள் மிைகெபrது நாடுஅறி $வைள.29.7
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆக்கும் $வைள.29.8
அரெசாடு நட்டவ? ஆள்ப விருத்தி $வைள.30.1
அரெவாடு நட்டவ? ஆட்டியும் உண்ப? $வைள.30.2
புrவைள முன்ைகப் புைனஇைழ நல்லா? $வைள.30.3
விரகில? என்று விடுத்தன? முன்ேன $வைள.30.4
பீடுஇல் ெசய்திகளால் களவில் பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) $வைள.31.1
வடுஇல்
,
பல்ெபாருள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_எனக் $வைள.31.2
கூடிக் காெலாடு ைககைளப் பற்றி
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.31.3
ஓடல் இன்றி உைலயக் குைறக்குேம $வைள.31.4
ெபாய்யின் ந,ங்குமின் ெபாய் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) பூண்டு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.32.1
ஐயம் இன்றி அறெநறி ஆற்றுமின் $வைள.32.2
ைவகல் ேவதைன வந்துறல் ஒன்றின்றிக் $வைள.32.3
ெகௗைவயில் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எய்துதல் கண்டேத $வைள.32.4
கல்வி இன்ைமயும் ைகப்ெபாருள் ேபாகலும் $வைள.33.1
நல்லில் ெசல்லல்களால் நலிவு உண்ைமயும் $வைள.33.2
ெபாய்யில் ெபாய்ேயாடு கூடுதற்கு ஆகுதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$வைள.33.3
ஐயம் இல்ைல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட?.ஒரு.) கடிந்து ஓம்புமின் $வைள.33.4

உலகுடன் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய? சீ?த்தி
நிைல ெகாள்ளின் $வைள.34.1
நிைலயில் கதி நான்கின் இைடநின்று தடுமாறும் $வைள.34.2
அலகில் துய?_அஞ்சின் உயி?_அஞ்ச வரும் வஞ்சக் $வைள.34.3
ெகாைல ஒழிமின் என்று நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கூறின? அறிந்தா?
$வைள.34.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மறவி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ேவந்த?_ெப.(ேவந்த?_ெப.) த,த்தாயம் $வைள.35.1
கள்வ?_என்று இவ்வாறின் ைக கரப்பத்
த,?ந்து_வி.எச்.(த,?_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகலும் $வைள.35.2
உள்ளில் ஒருெபாருைள ஒட்டாது ஒழிந்தவ? $வைள.35.3
எள்ளும் ெபருந்துய?ேநாய் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இகப்பேவா $வைள.35.4
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறஅறன் உண்டு என்பா?
உட்க $வைள.36.1
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிற?_அவாம் வம்பப்
ெபாருைள $வைள.36.2
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தா?
$வைள.36.3
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபருந்துய?
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அல்லாப் பவேர $வைள.36.4
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) இளிவாம் உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) உயி?க்கு
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $வைள.37.1
மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆகிப்
$வைள.37.2

புன்ைம உறுக்கும் புைரஇல் ெபாருைளத் $வைள.37.3
துன்னாது ஒழிந்தா? துறேவா விழுமிேத $வைள.37.4
ஈண்டல் அrதாய்க் ெகடுதல் எளிது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $வைள.38.1
நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் $வைள.38.2
மாண்பில் இயற்ைக மருவில் அரும்ெபாருைள $வைள.38.3
ேவண்டாது ஒழிந்தா? விறேலா விழுமிேத $வைள.38.4
இல்_எனின் வாழ்க்ைகயும் இல்ைல உண்டாய்விடின் $வைள.39.1
ெகால்வ? கயவ? ெகாளப்பட்டும் வடுவ?
,
$வைள.39.2
இல்ைலஉண் டாய்விடின் இம்ைம மறுைமக்கும் $வைள.39.3
புல்_என்று காட்டும் புண?வதும் அன்ேற $வைள.39.4
ேவல்கண் மடவா? விைழவு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) விைழயக் $வைள.40.1
ேகால்கண் ெநறிகாட்டக் ெகால்கூற்று உைழய தாம் $வைள.40.2
நாற்பது இகந்தாம் நைரத் தூதும் வந்தது இனி $வைள.40.3
ந,த்தல்_ெதா.ெப.(ந,_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) துணிவாம் நிைலயாது இளைமேய
$வைள.40.4
இளைமயும் நிைலயாவால் இன்பமும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்ல $வைள.41.1
வளைமயும் அஃேதேபால் ைவகலும் துன்ப ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$வைள.41.2
உளஎன நிைனயாேத ெசல்கதிக்கு என்றும் என்றும் $வைள.41.3

விைளநிலம் உழுவா? ேபால் வித்துந,?
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்மின் $வைள.41.4
மற்றும் ெதவுட?ப்பாடு எவன்ெகால் பிறப்பு அறுக்கல் $வைள.42.1
உற்றா?க்கு உடம்பும் மிைக அைவ உள்வழிப் $வைள.42.2
பற்றா விைனயாய்ப் பலபல ேயானிகள் $வைள.42.3
அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அrேத $வைள.42.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உதிரம் ஒழிப்பான் கலிங்கத்ைத
$வைள.43.1
மற்றது ேதாய்த்துக் கழுவுதல்_ெதா.ெப.(கழுவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) என்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $வைள.43.2
பற்றினால் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவத்ைத_ெப.(பாவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) மீ ட்டும் $வைள.43.3
பற்ெறாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைறக்குறு மாறு
$வைள.43.4
தானம் ெசய்திலம் தவமும் அன்னேத $வைள.44.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேதாய் நிலவிற்கு அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
எய்தின_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட?.பன்.) $வைள.44.2
மானம் த,?ந்தவ? மாற்றம் ெபாய் அல்லவால் $வைள.44.4
பருவந்து சாலப் பல?ெகால் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $வைள.45.1
ஒருவந்தம் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உவத்தல் ஒழிமின்
$வைள.45.2
ெவருவந்த துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) விடுக்கும் திறேலான் $வைள.45.3

ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உலகிற்கு உளன் என்னுமாேற $வைள.45.4
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றி ஏ?தந்து உழ_உழுது
ஆற்றவும் $வைள.46.1
வித்தின்றிப் ைபங்கூழ் விைளக்குறல் என்_ஒக்கும் $வைள.46.2
ெமய்த்தவம் இல்லான் ெபாருேளாடு ேபாகங்கட்கு $வைள.46.3
எய்த்து உழந்ேததான் இட?ப்படுமாேற $வைள.46.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தரும் கல்வி ெகாண?ந்து முடிக்கும் $வைள.47.1
அலந்த கிைளகள் அழிபசி த,?க்கும் $வைள.47.2
நிலம்பக ெவம்பிய ந,ள்சுரம் ேபாகிப் $வைள.47.3
புலம்பில் ெபாருள்தரப் புன்கண்ைம உண்டநூ $வைள.47.4
ெகட்ேடம் இதுஎம் நிைலஎன்று சா?தற்கண் $வைள.48.1
நட்டவ? அல்லா? நனிமிகுபவ? சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $வைள.48.2
ெபட்டது ெசால்லிப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இகழ்ந்து ஆற்றவும் $வைள.48.3
எட்டவந்து ஓrடத்து ஏகி நிற்பேவ $வைள.48.4
ெதண்ண?, பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைசேதாறும்
$வைள.49.1
ேபாய்ெகட்ட $வைள.49.2
எண்ெணய் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈட்டற்கு
$வைள.49.3
இவறுதல் என் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$வைள.49.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேபதித்து $வைள.49.5

ஒருப்படுப்ேபன் என்னும் $வைள.49.6
எண்ணில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) $வைள.49.7
எண்ணுமாேற $வைள.49.8
ந,ள்முைக ைகயால் கிழித்து ேமாக்குமாறு $வைள.50.1
மாண்விைனப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மைறநின்று ேகட்குறின் $வைள.50.2
ேபணலும் அன்பும் பிறந்துழிப் ேபாது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.50.3
ஆைணப் ெபண்_ஐய அைணக்குறு மாேற $வைள.50.4
யாெறாடு யாழ்ெஞலிேகால் நிலவா? ெகாடிப் $வைள.51.1
பாெறாடு பத்தினி மாேபால் ஒழுெகன்று $வைள.51.2
கூறினள் கூத்தி முதி?ந்தாள் மகட்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட?.பன்.)
$வைள.51.3
ேவறுஓ? இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவளிப்படல் நன்றாம் $வைள.51.4
ஆய்குரங்கு அஞ்சிைற வண்டினம் ேபால்க என்று $வைள.52.1
பாயிரம் இன்றிப் பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமாழிந்தனள் $வைள.52.2
ேமவரும் வான்ெபாருள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நம்பி $வைள.52.3
யாவ? அைடந்தவ?க்கு அைவயும் புைரய $வைள.52.4
வாr ெபருகப் ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதைல
$வைள.53.1
வாr சுருங்கச் சுருக்கி விடுதலின் $வைள.53.2

மாr_ெப.(மாr.) ெபருகப் ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறஅறும் $வைள.53.3
வா?புனல் ஆற்றின் வைகயும் புைரப $வைள.53.4
எங்ஙனம் ஆகியது இப்ெபாருள் அப்ெபாருட்கு $வைள.54.1
அங்ஙனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பின?
ஆதலின் $வைள.54.2
எங்ஙனம் பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட?.ஒரு.)
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பாண்மகற்கு $வைள.54.3
அங்ஙனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாழும் புைரப
$வைள.54.4
கரணம் பலெசய்து ைகயுற்றவ?கட்கு $வைள.55.1
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) எனும்_இல? ஆற்றில்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $வைள.55.2
திரணி உபாயத்தில் திண்ெபாருள் ேகாடற்கு $வைள.55.3
அரணி ெஞலி ேகால் அைமவர
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $வைள.55.4
நாள்ெதவுறும் நாள்ெதவுறும் நந்திய காதைல $வைள.56.1
நாள்ெதவுறும் நாள்ெதவுறும் நய்ய ஒழுகலின் $வைள.56.2
நாள்ெதவுறும் நாள்ெதவுறும் நந்தி உய?வு_ெப.(உய?வு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $வைள.56.3
நாள்ெதவுறும் ேதயும் நைக மதி
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $வைள.56.4
வனப்பில? ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வளைம
உேளாைர $வைள.57.1

நிைனத்தவ? ேமவர நிற்பைமக்கு அவ?தாம் $வைள.57.2
கைனத்துடன் வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதனினம் ஆ?ப்பப்
$வைள.57.3
புனத்திைடப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்ெகாடி
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $வைள.57.4
தம்கண் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழி அன்பினா?கைள
$வைள.58.1
வன்கண்ைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலிய
விடுதலின் $வைள.58.2
இன்ெபாருள் ஏற்றி எழநின்ற வணிக?க்கு $வைள.58.3
அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ்கலம்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $வைள.58.4
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருளால் உறுதி ெசய்வா?கைள
$வைள.59.1
எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின் $வைள.59.2
ைபத்தரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெபான்பாைவயின் நல்லவ? $வைள.59.3
பத்தினிப் ெபண்டி?_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ?_பட?.பன்.) படியும் புைரப $வைள.59.4
வ ெபாருளாைன
,
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறனும்
ஓ? $வைள.60.1
மாெபாருளான் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) மாண நயத்தலின் $வைள.60.2
ேமய்புலம் புல்லற மற்ேறா? புலம்புகு $வைள.60.3
மாவும் புைரப மல?_அன்ன கண்ணா? $வைள.60.4
நுண்ெபாருளாைன நுக?ந்திட்டு வான்ெபாருள் $வைள.61.1

நன்குைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நயந்தன? ேகாடலின் $வைள.61.2
வம்புஇள ெமன்முைல வாள்ெநடுங் கண்ணவ? $வைள.61.3
ெகாம்பிைட வாழும் குரங்கும் புைரப $வைள.61.4
முருக்கு அல? ேபால் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒள்ளியேரனும் $வைள.62.1
பருக்ெகாடு இல்லவ? பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
நிைனயா?_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி?.ம.+அ?_பட?.பன்.) $வைள.62.2
அருப்பிள ெமன்முைல அம்ெசால் அவ?தாம் $வைள.62.3
வrச்சிைற வண்டின் வைகயும் புைரப $வைள.62.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைனயறம் ஆற்றுதல் $வைள.63.1
தக்கது அறிந்தா? தைலைமக் குணம்_என்ப $வைள.63.2
ைபத்தரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) படிற்றுைரயாெராடு $வைள.63.3
துய்த்துக் கழிப்பது ேதாற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்ேற $வைள.63.4
நைகநனி த,து_ெப.(த,து_ெப.) துனி நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) யா?க்கும் $வைள.64.1
பைகநனி த,து_ெப.(த,து_ெப.) பணிந்த, யாேராடும் $வைள.64.2
மிைகமிகு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று இறத்தல் இலேர $வைள.64.3
வைகமிகு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்பவேர $வைள.64.4
ெபண்டி?_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ?_பட?.பன்.) மதியா? ெபருங்கிைள தான்_அது
$வைள.65.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரக? குறிப்பினின்
அஃகுப $வைள.65.2

ெவண்டைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவறுக்ைக
இலராயின் $வைள.65.3
மண்டின? ேபாவ?தம் மக்களும் ஒட்டா? $வைள.65.4
ெசால்லைவ ெசால்லா? சுருங்குபு சூழ்ந்துண? $வைள.66.1
நல்லைவ யாரும் நனிமதிப்பா? அல்ல? $வைள.66.2
கல்வியும் ைகப்ெபாருள் இல்லா? பயிற்றிய $வைள.66.3
புல்_என்று ேபாதைல ெமய்_என்று ெகாள் ந,_பதி.ெப.(ந,_முன்.ஒரு.) $வைள.66.4
ெதவுழுமகன் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
துற்றுைடயாைனப் $வைள.67.1
பழுமரம் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறைவயின் சூழ்ப
$வைள.67.2
விழுமியேரனும் ெவறுக்ைக உலந்தால் $வைள.67.3
பழுமரம் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
,
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
,
பறைவயின் ேபாப
$வைள.67.4
ெபாருளில் குலனும் ெபாைறைமயில் ேநான்பும் $வைள.68.1
அருளி லறனு மைமச்சி லரசு $வைள.68.2
மிருளினு ளிட்ட விருண்ைமயிது ெவன்ேற $வைள.68.3
மருளில் புலவ?_ெப.(புலவ?_ெப.) மனங்ெகாண் டுைரப்ப $வைள.68.4
அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு ெசாலல்_ஒக்கும் $வைள.69.1
முந்துெசய் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெகடுப்பான் முழுவதும் $வைள.69.2
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல்லான்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட?.ஒரு.) அறியாதவற்கு $வைள.69.3

இன்புறு வட்டின்
,
ெநறிெசால்லுமாேற $வைள.69.4
ெபாருளில் குலனும் ெபாைறைமயில் ேநான்பும் $வைள.70.1
கன்னல்_அம் கரும்புதான் கமுைகக் காய்ந்ெதழும் $வைள.70.2
இன்னைவ காண்கிலன் என்று பூகமும் $வைள.70.3
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகில்களான்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புைதக்குேம $வைள.70.4
பண்ணால் திறத்தில் பழுதின்றி ேமம்பட்ட $வைள.71.1
ெதவுண்ணூற்று அறுவைகக் ேகாைவயும் வல்லவன் $வைள.71.2
விண்ணாறு இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விறலவ? ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $வைள.71.3
கண்ணாறி ேநாக்கிக் கடுநைக
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட?.ஒரு.) $வைள.71.4
அன்ைற பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிந்தாள்_இன்று இராப்பகற்கு $வைள.72.1
அன்றில் குரலும் கறைவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) கறங்கக் $வைள.72.2
ெகான்ைறப் பழக்குழல் ேகாவல?_ெப.(ேகாவல?_ெப.) ஆம்பலும் $வைள.72.3
ஒன்றல் சுரம்பு நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) என ஆ?ப்பவும் $வைள.72.4

