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திருக்குறள் & ழம ோழிகள்
S.No

Kural
No

1

1

2

6

Kural
அகர முதல எழுத்ததல்லாம் ஆதி

Meaning
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில்

பகவன் முதற்றே உலகு

ததாடங்குகின்ேன; (அது றபால) உலகம்

தபாேிவாயில் ஐந்தவித்தான் தபாய்தீர் ஒழுக்க

தெய், வாய், கண், மூக்கு, தெவி ஆகிய ஐந்து

தெேிெின்ோர் ெீடுவாழ் வார்

கடவுளில் ததாடங்குகிேது.
தபாேிகளின் வழிப் பிேக்கும் தீய ஆசெகசள
அழித்து கடவுளின் தபாய்யற்ே ஒழுக்க
வழியிறல ெின்ேவர் தெடுங்காலம் வாழ்வார்

3

7

தனக்குவசெ இல்லாதான் தாள்றெர்ந்தார்க் கல்லால்

தனக்கு இசையில்லாத கடவுளின்

ெனக்கவசல ொற்ேல் அரிது

திருவடிகசளச் றெர்ந்தவர்க்றக அன்ேி,
ெற்ேவர்களுக்கு ெனக்கவசலசயப்
றபாக்குவது கடினம்

4

10

பிேவிப் தபருங்கடல் ெீந்துவர் ெீந்தார்
இசேவன் அடிறெரா தார்

வாழ்க்சக எனும் தபருங்கடசல ெீந்திக்
கடக்க முசனறவார், தசலயானவனாக

இருப்பவனின் அடி ததாடர்ந்து தெல்லாவிடில்
ெீந்த முடியாெல் தவிக்க றெரிடும்

5

11

வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்

உரிய காலத்தில் இசடவிடாது ெசழ

தானெிழ்தம் என்றுைரற் பாற்று

தபய்வதால்தான் உலகம் ெிசலதபற்று
வருகிேது; அதனால் ெசழறய அெிழ்தம்
எனலாம்

6

13

விண்இன்று தபாய்ப்பின் விரிெீர் வியனுலகத்து

உரிய காலத்றத ெசழ தபய்யாது

உள்ெின் றுடற்றும் பெி

தபாய்க்குொனால், கடல் சூழ்ந்த

இப்றபருலகத்தில் வாழும் உயிர்கசளப் பெி
வருத்தும்

7

25

ஐந்தவித்தான் ஆற்ேல் அகல்விசும்பு ளார்றகாொன்

அகன்ே வானத்து வாழ்பவரின்

இந்திரறன ொலுங் கரி

இசேவனாகிய இந்திரறன, புலன்வழிப்
தபருகும் ஆசெ ஐந்சதயும்

அறுத்தவனின்வலிசெக்குத் தகுந்த ொன்று
ஆவான்

8

9

26

35

தெயற்கரிய தெய்வார் தபரியர் ெிேியர்

பிேர் தெய்வதற்கு முடியாத தெயல்கசளச்

தெயற்கரிய தெய்கலா தார்

தெய்பவறர றென்ெக்கள்; தெய்ய

அழுக்கா ேவாதவகுளி இன்னாச்தொல் ொன்கும்

பிேர் றென்செ கண்டு தபாோசெ, புலன்கள்

இழுக்கா இயன்ே தேம்

முடியாதவறரா ெிேியவறர.
றபாகும் வழிச் தெல்லும் ஆசெ, இசவ

தசடபடும் றபாது வரும் றகாபம், றகாபத்தில்
பிேக்கும் தீய தொல் எனும் இந்ொன்சகயும்
விலக்கித் ததாடர்ந்து தெய்யப்படுவது அேம்

Page 1 of 8

2019 தமிழ் ப ோட்டிகள் / Tamil Competition

திருக்குறள் & ழம ோழிகள்
10

43

ததன்புலத்தார் ததய்வம் விருந்ததாக்கல்

இேந்து ததன்திசெயில் வாழ்பவர், றதவர்கள்,

தாதனன்ோங்கு

விருந்தினர், சுற்ேத்தார், தான் என்னும் ஐந்து

ஐம்புலத்தா றோம்பல் தசல

றபருக்கும் தெய்ய றவண்டிய அேத்சதத்
தவோெல் தெய்வது ெிேப்பு

11

47

இயல்பினான் இல்வாழ்க்சக வாழ்பவன் என்பான்

கடவுசள அேியவும், அசடயவும்

முயல்வாருள் எல்லாம் தசல

முயல்பவருள் ெசனவிறயாடு கூடிய

வாழ்க்சகசய அதற்குரிய இயல்புகறளாடு
வாழ்பவறன முதன்செயானவன்

12

49

அேன்எனப் பட்டறத இல்வாழ்க்சக அஃதும்

அேம் என்று ெிேப்பிக்கப்பட்டது,

பிேன்பழிப்ப தில்லாயின் ென்று

ெசனவியுடன் வாழும் வாழ்க்சகறய;
துேவே வாழ்க்சகயும், பிேரால்
பழிக்கப்படாெல் இருக்குொனால் ெல்லது.

13

50

சவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உசேயும்

ெசனவியுடன் வாழும் வாழ்க்சகசயச்

ததய்வத்துள் சவக்கப் படும்

ெிேப்பாக வாழ்பவன், பூெியில் வாழ்ந்தாலும்,

வானத்துள் வாழும் றதவருள் ஒருவனாகறவ
ெதிக்கப்படுவான்

14

53

இல்லததன் இல்லவள் ொண்பானால் உள்ளததன்
இல்லவள் ொைாக் கசட

ெல்ல குைமும் ெல்ல தெயல்களும்

உசடயவனாய் ெசனவி அசெந்துவிட்டால்
ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன?

அசெயாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான்
என்ன?

15

63

தம்தபாருள் என்பதம் ெக்கள் அவர்தபாருள்
தந்தம் விசனயான் வரும்

பிள்சளகசளத் தம் தெல்வம் என்று
அேிந்றதார் கூறுவர். அப்பிள்சளகள்

உள்ளபடிறய தெல்வொவது அவரவர்
தெய்யும் ெற்தெயல்களால் அசெயும்

16

71

அன்பிற்கும் உண்றடா அசடக்குந்தாழ் ஆர்வலர்

அன்பிற்கும் உண்றடா அசடக்குந்தாழ்

புண்கைர்ீ பூெல் தரும்

ஆர்வலர்
புண்கைர்ீ பூெல் தரும்

17

77

என்பி லதசன தவயில்றபாலக் காயுறெ

எலும்பு இல்லாத புழுசவ தவயில் காய்ந்து

அன்பி லதசன அேம்

தகாள்வது றபால அன்பு இல்லாத உயிசர
அேக்கடவுள் காய்ந்து தகால்லும்.

18

78

அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்சக வன்பாற்கண்

ெனத்தில் அன்பு இல்லாெல் குடும்பத்றதாடு

வற்ேல் ெரந்தளிர்த் தற்று

வாழும் வாழ்க்சக, வேண்ட பாசல
ெிலத்தில் காய்ந்து சுக்காகிப் றபான ெரம்
ெீ ண்டும் இசல விடுவது றபாலாம்
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80

அன்பின் வழிய துயிர்ெிசல அஃதிலார்க்கு

அன்சப அடிப்பசடயாகக் தகாண்டறத உயிர்

என்புறதால் றபார்த்த உடம்பு

ெிசேந்த இந்த உடம்பு, அன்பு ெட்டும்
இல்சல என்ோல் இந்த உடம்பு தவறும்
எலும்பின்றெல் றதாசலப் றபார்த்தியது
றபான்ேது ஆகும்

20

21

83

90

வருவிருந்து சவகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்சக

ொளும் வரும் விருந்தினசரப் றபணுபவனின்

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று

வாழ்க்சக வறுசெப்பட்டுக் தகட்டுப் றபாவது

றொப்பக் குசழயும் அனிச்ெம் முகந்திரிந்து

அனிச்ெம் எனப்படும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி

றொக்கக் குசழயும் விருந்து

விடக் கூடியது அதுறபால் ெற்று

இல்சல

முகங்றகாைி வரறவற்ோறல விருந்தினர்
வாடிவிடுவர்

22

95

பைிவுசடயன் இன்தொலன் ஆதல் ஒருவற்கு

தகுதிக்குக் குசேவானவரிடமும் பைிவுடன்

அைியல்ல ெற்றுப் பிே

இனிய தொற்கசளச் தொல்பவனாக ஆவது

ஒருவனுக்கு ஆபரைம் ஆகும்; பிே அைிகள்
அைி ஆகா

23

103

பயன்தூக்கார் தெய்த உதவி ெயன்தூக்கின்
ென்செ கடலின் தபரிது

இன்ன பயன் கிசடக்கும் என்றுஆராயாெல்
ஒருவன் தெய்த உதவியின்

அன்புசடசெசய ஆராய்ந்தால் அதன்
ென்செ கடசலவிட தபரியதாகும்

24

107

எழுசெ எழுபிேப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்

தம்முசடய துன்பத்சதப் றபாக்கி

விழுெந் துசடத்தவர் ெட்பு

உதவியவரின் ெட்சபப் பல்றவறு வசகயான
பிேவியிலும் ெேவாெல் றபாற்றுவர்
தபரிறயார்

25

109

தகான்ேன்ன இன்னா தெயினும் அவர்தெய்த
ஒன்றுென் றுள்ளக் தகடும்

ஒருவர் தெய்யும் ெிகக் தகாடுசெயான
தீசெகூட ெெது உள்ளத்சதப்
புண்படுத்தாெல் அகன்றுவிட

றவண்டுொனால், அந்த ஒருவர் முன்னர்
ெெக்குச் தெய்த ென்செசய ெட்டும்
ெிசனத்துப் பார்த்தாறல றபாதுொனது

26

114

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்

ெடுவுெிசலசெ உசடயவர் ெடுவுெிசலசெ

எச்ெத்தாற் காைப் படும்

இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின்
எஞ்ெி ெிற்கும் புகழாலும் பழியாலும்
காைப்படும்

27

121

அடக்கம் அெரருள் உய்க்கும் அடங்காசெ
ஆரிருள் உய்த்து விடும்

அடக்கம் ஒருவசன உயர்த்தித் றதவருள்
றெர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல்,
தபால்லாத இருள் றபான்ே தீய
வாழ்க்சகயில் தெலுத்தி விடும்
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138

ென்ேிக்கு வித்தாகும் ெல்தலாழுக்கந் தீதயாழுக்கம்

ெல்தலாழுக்கம், அேொகிய ென்செக்கு

என்றும் இடும்சப தரும்

வித்தாக அசெந்து இம்செ ெறுசெயிலும்
இன்பம் தரும்; தீதயாழுக்கறொ துன்பறெ
தரும்.

29

155

ஒறுத்தாசர தயான்ோக சவயாறர சவப்பர்

தனக்குத் தீசெ தெய்தவசரப் தபாறுக்காெல்

தபாறுத்தாசரப் தபான்றபாற் தபாதிந்து

தண்டித்தவசரப் தபரிறயார் ஒரு தபாருட்டாக
ெதிக்கொட்டார்; தபாறுத்துக்

தகாண்டவசரறயா தபான்னாகக் கருதி
ெதிப்பர்

30

179

அேனேிந்து தவஃகா அேிவுசடயார்ச் றெருந்

அேம் இஃது என்று அேிந்து பிேர் தபாருசள

திேனேிந் தாங்றக திரு

விரும்பாத அேிவுசடயாசரத் திருெகள்
தான் றெரும் திேன் அேிந்து அதற்கு
ஏற்ேவாறு றெர்வாள்.

31

181

அேங்கூோ னல்ல தெயினும் ஒருவன்
புேங்கூோ தனன்ேல் இனிது

ஒருவன் அேத்சதச் தொல்லாெல் பாவறெ
தெய்தாலும், அடுத்தவசரப் பற்ேிப் புேம்

றபெொட்டான் என்ோல் அதுறவ அவனுக்கு
ெல்லது

32

184

கண்ைின்று கண்ைேச் தொல்லினுஞ் தொல்லற்க

எதிறர ெின்று கண்றைாட்டம் இல்லாெல்

முன்னின்று பின்றனாக்காச் தொல்

கடுசெயாகச் தொன்னாலும் தொல்லலாம்;
றெரில் இல்லாதறபாது பின் விசளசவ

ஆராயாத தொல்சலச் தொல்லக்கூடாது

33

186

பிேன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திேன்ததரிந்து கூேப் படும்

ெற்ேவசனப் பற்ேிப் புேங்கூறுகின்ேவன்,
அவனுசடய பழிகள் பலவற்ேிலும்

றொகத்தக்கசவ ஆராய்ந்து கூேிப் பிேரால்
பழிக்கப்படுவான்

34

190

ஏதிலார் குற்ேம்றபால் தங்குற்ேங் காண்கிற்பின்

அயலாருசடய குற்ேத்சதக் காண்பது றபால்

தீதுண்றடா ென்னு முயிர்க்கு

தம் குற்ேத்சதயும் காை வல்லவரானால்,

ெிசலதபற்ே உயிர் வாழ்க்சகக்குத் துன்பம்
உண்றடா?

35

202

தீயசவ தீய பயத்தலால் தீயசவ
தீயினும் அஞ்ெப் படும்

ெெக்கு ென்செ என்று பிேருக்குச் தெய்யும்
தீசெகள், ெெக்குத் தீசெறய தருவதால்,
தீசெகசளத் தீயினும் தகாடியனவாக
எண்ைிச் தெய்ய அஞ்ெ றவண்டும்

36

214

ஒத்த தேிவான் உயிர்வாழ்வான் ெற்சேயான்

உசழக்கும் ெக்தி அற்ேவர்க்கு உதவுபவறன

தெத்தாருள் சவக்கப் படும்

உயிறராடு வாழ்பவன். உதவாதவன்
இருந்தாலும் இேந்தவனாகறவ
எண்ைப்படுவான்
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37

38

39

40

41

226

231

243

291

293

அற்ோர் அழிபெி தீர்த்தல் அஃததாருவன்

ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பெிசயத் தீர்த்து

தபற்ோன் தபாருள்சவப் புழி

சவயுங்கள். தபாருசளப் தபற்ேவன்

ஈத லிசெபட வாழ்தல் அதுவல்ல

தகாசடத் தன்செயும், குன்ோத புகழும்தவிர

தூதிய ெில்சல உயிர்க்கு

வாழ்க்சகக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது

அருள்றெர்ந்த தெஞ்ெினார்க் கில்சல இருள்றெர்ந்த

அருள் ெிசேந்த ெனம் பசடத்தவர்

இன்னா உலகம் புகல்

அேியாசெ எனும் இருள் சூழ்ந்த துன்ப

வாய்செ எனப்படுவ தியாததனின் யாததான்ேந்

உண்செ என்று தொல்லப்படுவது எது

றெெித்து சவக்கும் இடம் அதுறவ.

றவதேதுவும் இல்சல

உலகில் உழலொட்டார்

தீசெ யிலாத தொலல்

என்ோல், எவர்க்கும் எத்தசகய தீங்சகயும்

தன்தெஞ் ெேிவது தபாய்யற்க தபாய்த்தபின்

ஒருவன் தன் தெஞ்ெம் அேிவதாகிய

தன்தெஞ்றெ தன்சனச் சுடும்

தராத தொற்கசளச் தொல்வறத ஆகும்
ஒன்சேக்குேித்துப் தபாய்ச் தொல்லக்கூடாது,
தபாய் தொன்னால் அசதக்குேித்துத் தன்
தெஞ்ெறெ தன்சன வருத்தும்

42

294

தன்சனத்தான் காக்கின் ெினங்காக்க காவாக்கால்

ஒருவன் தன்சனத்தான் காத்துக்

தன்சனறய தகால்லுஞ் ெினம்

தகாள்வதானால் ெினம் வராெல் காத்துக்

தகாள்ள றவண்டும், காக்கா விட்டால் ெினம்
தன்சனறய அழித்து விடும்

43

322

பகுத்துைடு பல்லுயி றராம்புதல் நூறலார்
ததாகுத்தவற்று தளல்லாந் தசல

கிசடத்தசதப் பகுந்து தகாடுத்துத் தானும்
உண்டு பல உயிர்கசளயும் காப்பாற்றுதல்
அேநூலார் ததாகுத்த அேங்கள்
எல்லாவற்ேிலும் தசலயான அேொகும்

44

706

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குறபால் தெஞ்ெம்

தன்சன அடுத்தப் தபாருசளத் தன்னிடம்

கடுத்தது காட்டும் முகம்

காட்டும் பளிங்கு றபால், ஒருவனுசடய
தெஞ்ெில் ெிகுந்துள்ளசத அவனுசடய
முகம் காட்டும்

45

722

கற்ோருள் கற்ோர் எனப்படுவர் கற்ோர்முன்
கற்ே தெலச்தொல்லு வார்

கற்ேவரின் முன் தாம் கற்ேசவகசளச்
அவருசடய ெனதில் பதியுொறுச்

தொல்லவல்லவர், கற்ேவர் எல்லாரிலும்
கற்ேவராக ெதித்துச் தொல்லப்படுவார்

46

872

வில்றலர் உழவர் பசகதகாளினும் தகாள்ளற்க

வில்சல ஏராக உசடய உழவராகிய

தொல்றலர் உழவர் பசக

வரருடன்
ீ
பசக தகாண்ட றபாதிலும்,

தொல்சல ஏராக உசடய உழவராகிய
அேிஞருடன் பசக தகாள்ளக் கூடாது.
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47

879

இசளதாக முள்ெரம் தகால்க கசளயுெர்

முள்ெரத்சத, அது ெிேிய கன்ோக

சகதகால்லும் காழ்த்த இடத்து

இருக்கும்றபாறத கிள்ளி எேிவது றபால,
பசகசயயும், அது முற்றுவதற்கு முன்றப
வழ்த்திட
ீ
றவண்டும்

48

882

வாள்றபால் பசகவசர அஞ்ெற்க அஞ்சுக

வாசளப்றபால் தவளிப்பசடயான

றகள்றபால் பசகவர் ததாடர்பு

பசகவர்க்கு அஞ்ெ றவண்டியதில்சல,
ஆனால் உேவினசரப் றபால் இருந்து

உட்பசக தகாண்டவரின் ததாடர்புக்கு அஞ்ெ
றவண்டும்

49

948

றொய்ொடி றொய்முதல் ொடி அதுதைிக்கும்

றொய் இன்னததன்று ஆராய்ந்து, றொயின்

வாய்ொடி வாய்ப்பச் தெயல்

காரைம் ஆராய்ந்து, அசதத் தைிக்கும்
வழிசயயும் ஆராய்ந்து, உடலுக்கு

தபாருந்தும் படியாகச் தெய்யறவண்டும்

50

1033

உழுதுண்டு வாழ்வாறர வாழ்வார்ெற் தேல்லாம்

உழவு தெய்து அதனால் கிசடத்தசதக்

தகாண்டு வாழ்கின்ேவறர உரிசெறயாடு

ததாழுதுண்டு பின்தெல் பவர்

வாழ்கின்ேவர், ெற்ேவர் எல்றலாரும்
பிேசரத் ததாழுது உண்டு பின்
தெல்கின்ேவறர.

S.No

Proverbs / பழம

ொழிகள்

1

அகத்தின் அழகு முகத்தில் ததரியும்

2

அகல உழுகிேசத விட ஆழ உழு.

3

அஞ்ெிறல வசளயாதது ஐம்பதிறல வசளயுொ?

4

அடி உதவுவது றபால் அண்ைன் தம்பி உதவ ொட்டார்கள்.

5

அடி றெல் அடி அடித்தால் அம்ெியும் ெகரும்.

6

அடியாத ொடு படியாது.

7

அரென் இல்லாத ொடு அச்ெில்லாத றதர்.

8

அழுத பிள்சளதான் பால் குடிக்கும்

9

அழுதாலும் பிள்சள அவறள தபே றவண்டும்.

10

அளவுக்கு ெிஞ்ெினால் அெிர்தமும் ெஞ்சு.

11

அன்னம் இட்டவர் வட்டில்
ீ
கன்னம் இடலாொ?

12

ஆக்கப் தபாறுத்தவர் ஆேப் தபாறுப்பதில்சல.

13

ஆசடயில்லாதவன் அசர ெனிதன்.

14

ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி ெட்டு.

15

ஆலும் றவலும் பல்லுக்குறுதி, ொலும் இரண்டும் தொல்லுக்குறுதி.
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16

ஆசல இல்லாத ஊரிறல இலுப்சபபபூ ெக்கசர.

17

ஆவும் ததன்சனயும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும்.

18

ஆழெேியாெல் காசல இடாறத.

19

ஆேிலுஞ் ொவு நூேிலுஞ் ொவு.

20

ஆேின கஞ்ெி பழங் கஞ்ெி.

21

ஆற்ேிறல றபாட்டாலும் அளந்து றபாடு.

22

ஆற்ேில் ஒரு கால் றெற்ேில் ஒரு கால்

23

ஆசன வரும் பின்றன. ெைி ஓசெ வரும் முன்றன

24

ஆசனக்கு ஒரு காலம் பூசனக்கு ஒரு காலம்.

25

ஆசனக்கும் அடிெறுக்கும்.

26

இக்கசர ொட்டுக்கு அக்கசர பச்செ.

27

இடம் தகாடுத்தால் ெடம் பிடுங்குவான்.

28

இட்டார் தபரிறயார் இடாதார் இழி குலத்றதார்.

29

இட்டுக் தகட்டார் எங்குறெ இல்சல.

30

இசெக்குற்ேம் கண்ணுக்குத் ததரியாது.

31

இலவு காத்த கிளி றபால

32

இல்லது வாராது, உள்ளது றபாகாது

33

இல்லாது பிோவது அள்ளாது குசேயாது.

34

இளங்கன்று பயெேியாது.

35

இளசெயில் றொம்பல் முதுசெயில் வருத்தம்.

36

இசேக்கிே ஊற்றே சுரக்கும்.

37

ஈசரப் றபனாக்கிப் றபசனப் தபருொள் ஆக்குகிோன்

38

உண்டிக்கு அழகு விருந்றதாடு உண்டல்.

39

உண்டு தகாழுத்தால் ெண்டு வசலயில் இராது.

40

உப்பிட்டவசர உள்ளளவும் ெிசன.

41

உயர உயரப் பேந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகுொ?

42

உயிர் காப்பான் றதாழன்.

43

உழுதவன் கைக்குப் பார்த்தால் உழக்றகனும் ெிஞ்ொது.

44

உளவு இல்லாெல் களவு இல்சல.

45

உள்ளது றபாகாது இல்லது வாராது.

46

உேியிறல தவண்தைய் இருக்க தெய்க்கசலவாறனன்?

47

ஊருக்கு இசளத்தவன் பிள்சளயார் றகாவில் ஆண்டி?

48

ஊருடன் ஒட்டி வாழ்.

49

ஊருடன் பசகக்கின் றவறுடன் தகடும்.

50

ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் தகாண்டாட்டம்
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51

ஊர் வாசய மூட உசலமுடி இல்சல.

52

ஊழி தபயரினும் ஊக்கெது சகவிறடல்.

53

எட்டாக் கனிக்குக் தகாட்டாவி விடாறத.

54

எண்ொண் உடம்பிற்கு ெிரறெ பிரதானம்.

55

எண்ணும் எழுத்தும் கண்தைனத் தகும்.

56

எசத அடக்காவிட்டாலும் ொக்சக அடக்கறவண்டும்.

57

எய்தவன் இருக்க அம்சப றொவாறனன் ?

58

எரிகிேசதப் பிடுங்கினால் தகாதிக்கிேது அடங்கும்.

59

எலி வசளயானாலும் தனி வசல றவண்டும்.

60

எழுத்தேிவித்தவன் இசேவன் ஆவான்.

61

எளியாசர வலியார் அடித்தால் வலியாசர ததய்வம் அடிக்கும்.

62

எள்ளூ என்கிேதற்கு முன்றன எண்தைய் தகாண்டு வருகிோன்.

63

ஏட்டுச் சுசரக்காய் கேிக்கு உதவாது.

64

ஏசழறபச்சு அம்பலம் ஏோது.

65

ஐந்திறல வசளயாதது, ஐம்பதிறல வசளயுொ?

66

ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்சடத் தாழ்ப்பாள்.

67

ஒரு காசு றபைின் இரு காசு றதறும்.

68

ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி விஷம்.

69

ஒரு சக தட்டினால் ஓசெ எழும்புொ?

70

ஒரு பாசனச் றொற்றுக்கு ஒரு றொறு பதம்.

71

ஒரு தபாய்சய ெசேக்க ஒன்பது தபாய்.

72

ஒருவர் அேிந்தால் இரகெியம், இருவர் அேிந்தால் அம்பலம்.

73

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.

74

ஓடும் ொசயக் கண்டால் துரத்தும் ொய்க்கு இளக்காரம்.
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