
�� க� பகவ� அ	 ெதாழாதா��� இ�னா $இ�னா.00.1 

 ெபா�பைன ெவ�ைளைய உ�ளா� ஒ�� இ�னா $இ�னா.00.2 

 ச�கர�தாைன மற ! இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.00.3 

 ச�தியா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெதாழாதா��� $இ�னா.00.4 

 ப%த& இ'லாத மைனயி� வன !_ெப.(வன !_ெப.) இ�னா $இ�னா.01.1 

 த%ைத_ெப.(த%ைத_ெப.) இ'லாத !த'வ�_ெப.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.01.2 

 அ%தண�_ெப.(அ%தண�_ெப.) இ' 

இ+%�_வி.எ-.(இ+_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஊ/ இ�னா ஆ#� 

இ�னா $இ�னா.01.3 

 ம%திர& வாயா வி	�_நி.எ-.(வி1_வி.+இ�_நி.எ-.�றி.) $இ�னா.01.4 

 பா� பா� இ' ேகாழி3& நா3& !க'_ெப.(!க'_ெப.) இ�னா $இ�னா.02.1 

 ஆ��த மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அட#காைம ந�� இ�னா $இ�னா.02.2 

 பா�� இ' !ைடைவ உைட இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.02.3 

 கா !_ெப.(கா !_ெப.) ஆ�றா_ெப.எ-.(ஆ�5_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ேவ%த�_ெப.(ேவ%த�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) $இ�னா.02.4 

 ெகா1#_ெப.அ.(ெகா1&_ெப.அ.) ேகா' மற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) கீ7 

வா7த'_ெதா.ெப.(வா7_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா $இ�னா.03.1 

 ெந1ந8� !ைண இ�றி ந8%�த' இ�னா $இ�னா.03.2 

 க1 ெமாழியாள� ெத9ட�! இ�னா இ�னா $இ�னா.03.3 

 த1மாறி வா7த'_ெதா.ெப.(வா7_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) உயி��� 

$இ�னா.03.4 

 எ+�_ெப.(எ+�_ெப.) இ' உழவ���  ேபா� ஈர&_ெப.(ஈர&_ெப.) இ�னா 

$இ�னா.04.1 

 க+விக� மாறி  !ற#ெகா1�த' இ�னா $இ�னா.04.2 



 தி+9ைடயாைர- ெசற' இ�னா இ�னா $இ�னா.04.3 

 ெப+ வலியா��� இ�னா ெசய'_ெதா.ெப.(ெச;_வி.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) 

$இ�னா.04.4 

 சிைற இ' க+&பிைன� கா�� ஓ&ப' இ�னா $இ�னா.05.1 

 உைற ேசா� பழ# =ைர ேச�%�_வி.எ-.(ேச�_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஒ�க' இ�னா $இ�னா.05.2 

 �ைற இ�றி ஆ>& அர?_ெப.(அர?_ெப.) இ�னா இ�னா $இ�னா.05.3 

 மைற இ�றி- ெச;3&_ெப.எ-.(ெச;_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

விைன $இ�னா.05.4 

 அற மன�தா� =5& க1 ெமாழி இ�னா $இ�னா.06.1 

 மற மன�தா� ஞா�பி' ம	%� ஒ�க' இ�னா $இ�னா.06.2 

 இ1&ைப_ெப.(இ1&ைப_ெப.) உைடயா� ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இ�னா 

இ�னா $இ�னா.06.3 

 ெகா1&பா1 உைடயா� வா;- ெசா' $இ�னா.06.4 

 ஆ�ற'_ெப.(ஆ�ற'_ெப.) இலாதா� 

பி	�த_ெப.எ-.(பி	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பைட இ�னா $இ�னா.07.1 

 நா�ற&_ெப.(நா�ற&_ெப.) இலாத மலA� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இ�னா 

$இ�னா.07.2 

 ேத�ற& இலாதா� �ணி9 இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.07.3 

 மா�ற& அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ+.) 

உைர $இ�னா.07.4 

 பக'_ெப.(பக'_ெப.) ேபாB& ெநCச�தா� ப/!_ெப.(ப/!_ெப.) 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ�னா $இ�னா.08.1 

 நைக ஆய ந/பினா� நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ�னா 

$இ�னா.08.2 



 இகலி� எ�%தவ� ஓ�1 இ�னா இ�னா $இ�னா.08.3 

 நய&_ெப.(நய&_ெப.) இ' மன�தவ� ந�!_ெப.(ந�!_ெப.) $இ�னா.08.4 

 க� இ'லா DE� களிக�� ந�� இ�னா $இ�னா.09.1 

 வ�ள'க� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) பAசில��� �� இ�னா 

$இ�னா.09.2 

 வ/ைம_ெப.(வ/ைம_ெப.) இலாள� வன !_ெப.(வன !_ெப.) இ�னா ஆ#� 

இ�னா $இ�னா.09.3 

 ப/ இ' !ரவி  பA ! $இ�னா.09.4 

 ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) உண�வா� இ'வழி  பா�1 

உைர�த'_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா $இ�னா.10.1 

 இ+�_ெப.(இ+�_ெப.) =� சி5 ெநறி தா& தனி ேபா�� இ�னா $இ�னா.10.2 

 அ+� இ'லா� த& க/ ெசல9 இ�னா இ�னா $இ�னா.10.3 

 ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) இ'லா� வ/ைம_ெப.(வ/ைம_ெப.) !A9 

$இ�னா.10.4 

 உட&பா1 இலாத மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இ�னா 

$இ�னா.11.1 

 இட� இ' சிறியாேரா1 யா�த_ெப.எ-.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ந/! இ�னா $இ�னா.11.2 

 இட#கழியாள� ெத9ட�! இ�னா இ�னா $இ�னா.11.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உைடயா� காண  !க'_ெப.(!க'_ெப.) $இ�னா.11.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) த/டமாக- ?ர&_ெப.(?ர&_ெப.) ேபாத' இ�னா 

$இ�னா.12.1 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) ?ம%� உ/பா� ெப+மித& இ�னா $இ�னா.12.2 

 !ைல உ�ளி வா7த'_ெதா.ெப.(வா7_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) உயி��� 

இ�னா இ�னா $இ�னா.12.3 



 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) இ'லா� ெப/ைம விைழ9 $இ�னா.12.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இலா� �Cசர& ேவ%�_ெப.(ேவ%�_ெப.) ஊ�த' இ�னா 

$இ�னா.13.1 

 �ணி9 இ'லா� ெசா'B& த5க/ைம இ�னா $இ�னா.13.2 

 பணியாத ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பணி9 இ�னா இ�னா $இ�னா.13.3 

 பிணி அ�னா� வா�& மைன $இ�னா.13.4 

 வண� ஒலி ஐ&பாலா� வCசி�த' இ�னா $இ�னா.14.1 

 �ண� E#� மாவி� ப1 பழ& இ�னா $இ�னா.14.2 

 !ண� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ�னா� பிA9_ெப.(பிA9_ெப.) இ�னா இ�னா 

$இ�னா.14.3 

 உண�வா� உணரா�கைட $இ�னா.14.4 

 !'_ெப.(!'_ெப.) ஆ� !ரவி_ெப.(!ரவி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ�றி ஊ�9 

இ�னா $இ�னா.15.1 

 க'லா� உைர��& க+ம  ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) இ�னா $இ�னா.15.2 

 இ'லாதா� ந'ல_ெப.அ.(ந'ல�_ெப.) விைழ9 இ�னா ஆ#� இ�னா 

$இ�னா.15.3 

 ப'லா+� நாH  பட' $இ�னா.15.4 

 உ/ணா�_எதி�.ம.வி.எ-.(உ/_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ைவ��&_ெப.எ-.(ைவ_வி.+��_ெபா+.உ+.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ெப+&_ெப.அ.(ெப+&_ெப.அ.) ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) 

ைவ !_ெப.(ைவ !_ெப.) இ�னா $இ�னா.16.1 

 ந/ணா  பைகவ�_ெப.(பைக_ெப.+அ�_பட�.ப�.) !ண�-சி_ெப.(!ண�-சி_ெப.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இ�னா $இ�னா.16.2 

 க/ இ' ஒ+வ�_ெப.(ஒ+வ�_ெப.) வன !_ெப.(வன !_ெப.) இ�னா ஆ#� 

இ�னா $இ�னா.16.3 



 எ/ இலா� ெச;3&_ெப.எ-.(ெச;_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

கண�� $இ�னா.16.4 

 ஆ�5 அவி%த சா�ேறா+� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) !க'_ெப.(!க'_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.17.1 

 மா�5 இ+/ட ேபா7தி� வழ#க' ெபA�_ெப.(ெபA�_ெப.) இ�னா 

$இ�னா.17.2 

 ேநா�5 அவி%�_வி.எ-.(அவி_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) வாழாதா� 

ேநா�!_ெப.(ேநா�!_ெப.) இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.17.3 

 ஈ�றாைள ஓ&பா விட' $இ�னா.17.4 

 உர� உைடயா� உ�ள&_ெப.(உ�ள&_ெப.) ம	%தி+�த' இ�னா 

$இ�னா.18.1 

 மற� உைடயா� ஆைடயா' மா�!_ெப.(மா�!_ெப.) ஆ��த' இ�னா 

$இ�னா.18.2 

 ?ர&_ெப.(?ர&_ெப.) அAய கான&_ெப.(கான&_ெப.) ெசல9 இ�னா இ�னா 

$இ�னா.18.3 

 மன வறியாள� ெத9ட�! $இ�னா.18.4 

 �ல��  பிற%தவ� க'லாைம இ�னா $இ�னா.19.1 

 நில��_ெப.(நில&_ெப.+அ��_சாA.) இ�ட ந'_ெப.அ.(ந'ல�_ெப.) வி�� 

நாறாைம இ�னா $இ�னா.19.2 

 நல�தைகயா� நாணாைம இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.19.3 

 கல�த' �ல&_ெப.(�ல&_ெப.) இ' வழி $இ�னா.19.4 

 மாA_ெப.(மாA.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) =9& �யிலி� �ர'_ெப.(�ர'_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.20.1 

 ஈர&_ெப.(ஈர&_ெப.) இலாள� க1 ெமாழி� =�5 இ�னா $இ�னா.20.2 

 மாA_ெப.(மாA.) வள&_ெப.(வள&_ெப.) ெபா; பி� ஊ��� இ�னா ஆ#� 

இ�னா $இ�னா.20.3 



 DA எ+�தா' உழ9_ெப.(உழ9_ெப.) $இ�னா.20.4 

 ஈ�த வைகயா' உவவாதா��� ஈ ! இ�னா $இ�னா.21.1 

 பா�� உண' இ'லா+ைழ- 

ெச�5_வி.எ-.(ெச'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உண' இ�னா 

$இ�னா.21.2 

 D�த இட��  பிணி இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.21.3 

 ஓ�� இலா  பா� பா� உைர $இ�னா.21.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இ' ம�னைர� கா/ட' 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இ�னா $இ�னா.22.1 

 ஊைன� தி�5_வி.எ-.(தி�_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ-.�றி.) ஊைன  

ெப+��த' �� இ�னா $இ�னா.22.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந; !ளி பி� ?ைவ இ�னா ஆ#� இ�னா 

$இ�னா.22.3 

 கா� யா5 இைடயி�ட ஊ� $இ�னா.22.4 

 சிைற இ'லா DEA� வாயி'_ெப.(வாயி'_ெப.) கா !_ெப.(கா !_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.23.1 

 �ைற இ+%�_வி.எ-.(இ+_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) க�9த'_ெதா.ெப.(க�9_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) 

இ�னா $இ�னா.23.2 

 அைற பைற அ�ன� ெசா' இ�னா இ�னா $இ�னா.23.3 

 நிைற இலா� ெகா/ட_ெப.எ-.(ெகா�_வி.+/�_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

தவ&_ெப.(தவ&_ெப.) $இ�னா.23.4 

 ஏம&_ெப.(ஏம&_ெப.) இ' DE� 

இ+�த'_ெதா.ெப.(இ+_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) 

மிக_�ைற.எ-.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) இ�னா $இ�னா.24.1 



 த8ைம உைடயா� அய' 

இ+�த'_ெதா.ெப.(இ+_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) ந�� இ�னா 

$இ�னா.24.2 

 காம&_ெப.(காம&_ெப.) �திA� உயி��� இ�னா ஆ#� இ�னா 

$இ�னா.24.3 

 யா&_பதி.ெப.(யா&_த�.ப�.) எ�பவேரா1 ந�!_ெப.(ந�!_ெப.) $இ�னா.24.4 

 ந�டா� இ1�க/க� கா/ட' நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இ�னா 

$இ�னா.25.1 

 ஒ�டா� ெப+மித& கா/ட' ெபA�_ெப.(ெபA�_ெப.) இ�னா $இ�னா.25.2 

 க�1 இலா DE� உைற9_ெதா.ெப.(உைற_வி.+9_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா 

ஆ#� இ�னா $இ�னா.25.3 

 ந�ட கவ�றினா' J�_ெப.(J�_ெப.) $இ�னா.25.4 

 ெபAயாேரா1 யா�த_ெப.எ-.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெத9ட� 

வி1த'_ெதா.ெப.(வி1_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா $இ�னா.26.1 

 அAயைவ ெச;�& என உைர�த'_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த'_ெதா.ெப.�றி.) 

இ�னா $இ�னா.26.2 

 பAயா���� தா& உ�ற_ெப.எ-.(உ5_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) =�5 

இ�னா இ�னா $இ�னா.26.3 

 ெபAயா���� த8ய ெசய'_ெதா.ெப.(ெச;_வி.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) $இ�னா.26.4 

 ெப+ைம_ெப.(ெப+ைம_ெப.) உைடயாைர  ப1ீ_ெப.(பீ1_ெப.) அழி�த' 

இ�னா $இ�னா.27.1 

 கிழைம உைடயாைர� கீ7%தி1த' இ�னா $இ�னா.27.2 

 வளைம இலாள� வன !_ெப.(வன !_ெப.) இ�னா இ�னா $இ�னா.27.3 

 இளைம3� D !  !க'_ெப.(!க'_ெப.) $இ�னா.27.4 

 க'லாதா� ஊ+&_ெப.எ-.(ஊ�_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) கலிமா  

பA ! இ�னா $இ�னா.28.1 



 வ'லாதா� ெசா'B& உைரயி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�னா $இ�னா.28.2 

 இ'லா� வா;- ெசா'லி�_நி.எ-.(ெசா'_வி.+இ�_நி.எ-.�றி.) 

நய&_ெப.(நய&_ெப.) இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.28.3 

 க'லாதா� ேகா�	 ெகாள' $இ�னா.28.4 

 �றி அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ+.) மா 

நாக&_ெப.(நாக&_ெப.) ஆ�1வி�த' இ�னா $இ�னா.29.1 

 தறி அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ+.) கீ7 

ந8�  பா;%தா1த' இ�னா $இ�னா.29.2 

 அறி9_ெப.(அறி9_ெப.) அறியா_ெப.எ-.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) ெபற'_ெதா.ெப.(ெப5_வி.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா 

இ�னா $இ�னா.29.3 

 ெசறி9 இலா� ேக�ட மைற $இ�னா.29.4 

 ெந1_ெப.அ.(ெந1_ெப.அ.) மர&_ெப.(மர&_ெப.) ந8� ேகா�1 உய� பா;த' 

இ�னா $இ�னா.30.1 

 க1C சின ேவழ��_ெப.(ேவழ&_ெப.+அ��_சாA.) எதி� ேசற' இ�னா 

$இ�னா.30.2 

 ஒ1#கி_வி.எ-.(ஒ1#�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) அர9 

உைற3&_ெப.எ-.(உைற_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) இ' இ�னா 

இ�னா $இ�னா.30.3 

 க1& !லி_ெப.(!லி_ெப.) வா�& அத� $இ�னா.30.4 

 ப/ அைமயா யாழி�கீ7  பாட'_ெப.(பாட'_ெப.) ெபA�_ெப.(ெபA�_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.31.1 

 எ/ அறியா_ெப.எ-.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

மா%த�_ெப.(மா%த�_ெப.) ஒ��� நா�_ெப.(நா�_ெப.) =�5 இ�னா 

$இ�னா.31.2 

 ம/_ெப.(ம/_ெப.) இ' �ழவி� ஒலி இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.31.3 



 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இலாள� பைக $இ�னா.31.4 

 த�ைன� தா�_த�.?.(தா�_த�.?.) ேபா�றா� ஒ��த' 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) இ�னா $இ�னா.32.1 

 ��ைன உைரயா� !றெமாழி� =�5 இ�னா $இ�னா.32.2 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இலாள� ெத9ட�! இ�னா ஆ#� இ�னா 

$இ�னா.32.3 

 ெத9�ைம உைடயா� ெகட'_ெதா.ெப.(ெக1_வி.+அ'_ெதா.ெப.�றி.) 

$இ�னா.32.4 

 க� உ/பா� =5& க+ம  ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) இ�னா $இ�னா.33.1 

 ��>ைட� கா�	' நட�த'_ெதா.ெப.(நட_வி.+�த'_ெதா.ெப.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இ�னா $இ�னா.33.2 

 ெவ�ள&_ெப.(ெவ�ள&_ெப.) ப1 மா� ெகாைல இ�னா ஆ#� இ�னா 

$இ�னா.33.3 

 க�ள மன�தா� ெத9ட�! $இ�னா.33.4 

 ஒ��க& இலாள��� உற9_ெப.(உற9_ெப.) 

உைர�த'_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா $இ�னா.34.1 

 வி��த� LB& விைழயாதா��� இ�னா $இ�னா.34.2 

 இழி�த ெத9ழிலவ� ந�!_ெப.(ந�!_ெப.) இ�னா இ�னா $இ�னா.34.3 

 கழி ! வா; ம/	ல& ெகா�! $இ�னா.34.4 

 எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) உைற ந8#கி�_நி.எ-.(ந8#�_வி.+இ�_நி.எ-.�றி.) 

ஈ/ைடயா��� இ�னா $இ�னா.35.1 

 �ழ'_ெப.(�ழ'_ெப.) இ' இயமர�� ஓைச ந�� இ�னா $இ�னா.35.2 

 �ழவிக� உ�ற_ெப.எ-.(உ5_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) பிணி இ�னா 

இ�னா $இ�னா.35.3 

 அழ�ைடயா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) என' $இ�னா.35.4 



 ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) இலா� ேவளா/ைம_ெப.(ேவளா/ைம_ெப.) 

கா�5த' இ�னா $இ�னா.36.1 

 ெந1_ெப.அ.(ெந1_ெப.அ.) மாட ந8� நக�� ைக�� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

இ�னா $இ�னா.36.2 

 அ1 மைன பா��தி+%� ஊ/ இ�னா இ�னா $இ�னா.36.3 

 ெக1& இட&_ெப.(இட&_ெப.) ைகவி1வா� ந�!_ெப.(ந�!_ெப.) $இ�னா.36.4 

 நறிய மல� ெபA�& நாறாைம இ�னா $இ�னா.37.1 

 �ைற அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ+.) ந8� 

இழி%�_வி.எ-.(இழி_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ேபா�த' இ�னா 

$இ�னா.37.2 

 அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ+.) 

வினா ப1த' இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.37.3 

 சிறியா�ேம' ெச�ற& ெகாள' $இ�னா.37.4 

 பிற� மைனயா� பி� 

ேநா��&_ெப.(ேநா��_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ேபைதைம இ�னா 

$இ�னா.38.1 

 மற&_ெப.(மற&_ெப.) இலா ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெச+  !�த' இ�னா 

$இ�னா.38.2 

 ெவ5&_ெப.அ.(ெவ5&_ெப.அ.) !ற&_ெப.(!ற&_ெப.) 

ெவ&_ெப.அ.(ெவ&_ெப.அ.) !ரவி_ெப.(!ரவி_ெப.) ஏ�5 இ�னா இ�னா 

$இ�னா.38.3 

 திற� இலா� ெச;3&_ெப.எ-.(ெச;_வி.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

விைன $இ�னா.38.4 

 

ெகா1��&_ெப.எ-.(ெகா1_வி.+��_ெபா+.உ+.+உ&_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ெபா+�_ெப.(ெபா+�_ெப.) இ'லா� வ�ள�ைம இ�னா $இ�னா.39.1 



 க	�� அைம%த_ெப.எ-.(அைம_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பா�கிM� க' 

ப1த'_ெதா.ெப.(ப1_வி.+த'_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா $இ�னா.39.2 

 ெகா1�� விடாைம கவி�� இ�னா இ�னா $இ�னா.39.3 

 ம1��ழி  பாடா விட' $இ�னா.39.4 

 அட�க& உைடயவ� மீளிைம இ�னா $இ�னா.40.1 

 ெத9ட�க& இலாதவ� த�ெச+�� இ�னா $இ�னா.40.2 

 அைட�கல& வO9த' இ�னா ஆ#� இ�னா $இ�னா.40.3 

 அட�க அட#காதா� ெசா' $இ�னா.40.4 


