முக் கட் பகவன் அடி ெதாழாதாக்கு இன்னா $இன்னா.00.1
ெபாற்பைன ெவள்ைளைய உள்ளாது ஒழுகு இன்னா $இன்னா.00.2
சக்கரத்தாைன மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.00.3
சத்தியான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழாதாக்கு $இன்னா.00.4
பந்தம் இல்லாத மைனயின் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இன்னா $இன்னா.01.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இல்லாத புதல்வன்_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
இன்னா $இன்னா.01.2
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) இல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊண் இன்னா ஆங்கு
இன்னா $இன்னா.01.3
மந்திரம் வாயா விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $இன்னா.01.4
பாப்பா இல் ேகாழியும் நாயும் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இன்னா $இன்னா.02.1
ஆத்த மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அடங்காைம நற்கு இன்னா $இன்னா.02.2
பாத்து இல் புைடைவ உைட இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.02.3
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $இன்னா.02.4
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகால் மற மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) கீ ழ்
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா $இன்னா.03.1
ெநடுந8 புைண இன்றி ந8ந்துதல் இன்னா $இன்னா.03.2
கடு ெமாழியாள ெதவுடபு இன்னா இன்னா $இன்னா.03.3
தடுமாறி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உயிக்கு
$இன்னா.03.4
எருது_ெப.(எருது_ெப.) இல் உழவக்குப் ேபாகு ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இன்னா
$இன்னா.04.1
கருவிகள் மாறிப் புறங்ெகாடுத்தல் இன்னா $இன்னா.04.2

திருவுைடயாைரச் ெசறல் இன்னா இன்னா $இன்னா.04.3
ெபரு வலியாக்கு இன்னா ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$இன்னா.04.4
சிைற இல் கரும்பிைனக் காத்து ஓம்பல் இன்னா $இன்னா.05.1
உைற ேசா பழங் கூைர ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகல் இன்னா $இன்னா.05.2
முைற இன்றி ஆளும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இன்னா இன்னா $இன்னா.05.3
மைற இன்றிச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன $இன்னா.05.4
அற மனத்தா கூறும் கடு ெமாழி இன்னா $இன்னா.06.1
மற மனத்தா ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா $இன்னா.06.2
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) உைடயா ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இன்னா
இன்னா $இன்னா.06.3
ெகாடும்பாடு உைடயா வாய்ச் ெசால் $இன்னா.06.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) இலாதான்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட இன்னா $இன்னா.07.1
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) இலாத மலrன் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இன்னா
$இன்னா.07.2
ேதற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.07.3
மாற்றம் அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
உைர $இன்னா.07.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாலும் ெநஞ்சத்தா பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) இன்னா $இன்னா.08.1
நைக ஆய நண்பினா நா_ெப.(நா_ெப.) இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) இன்னா
$இன்னா.08.2

இகலின் எழுந்தவ ஓட்டு இன்னா இன்னா $இன்னா.08.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல் மனத்தவ நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $இன்னா.08.4
கள் இல்லா மூதூ களிகட்கு நற்கு இன்னா $இன்னா.09.1
வள்ளல்கள் இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.) பrசிலக்கு முன் இன்னா
$இன்னா.09.2
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) இலாள வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இன்னா ஆங்கு
இன்னா $இன்னா.09.3
பண் இல் புரவிப் பrப்பு $இன்னா.09.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணவா இல்வழிப் பாட்டு
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா $இன்னா.10.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூ சிறு ெநறி தாம் தனிப்ேபாக்கு இன்னா $இன்னா.10.2
அருள் இல்லா தம் கண் ெசலவு இன்னா இன்னா $இன்னா.10.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்லா வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) புrவு
$இன்னா.10.4
உடம்பாடு இலாத மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இன்னா
$இன்னா.11.1
இடன் இல் சிறியாேராடு யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நண்பு இன்னா $இன்னா.11.2
இடங்கழியாள ெதவுடபு இன்னா இன்னா $இன்னா.11.3
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) உைடயா காணப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $இன்னா.11.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தண்டமாகச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாதல் இன்னா
$இன்னா.12.1
வைல_ெப.(வைல_ெப.) சுமந்து உண்பான் ெபருமிதம் இன்னா $இன்னா.12.2
புைல உள்ளி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உயிக்கு
இன்னா இன்னா $இன்னா.12.3

முைல_ெப.(முைல_ெப.) இல்லாள் ெபண்ைம விைழவு $இன்னா.12.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இலாக் குஞ்சரம் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஊதல் இன்னா
$இன்னா.13.1
துணிவு இல்லா ெசால்லும் தறுகண்ைம இன்னா $இன்னா.13.2
பணியாத மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) பணிவு இன்னா இன்னா $இன்னா.13.3
பிணி அன்னா வாழும் மைன $இன்னா.13.4
வண ஒலி ஐம்பாலா வஞ்சித்தல் இன்னா $இன்னா.14.1
துண தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா $இன்னா.14.2
புண பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்னா பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இன்னா இன்னா
$இன்னா.14.3
உணவா உணராக்கைட $இன்னா.14.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆ புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன்றி ஊவு
இன்னா $இன்னா.15.1
கல்லா உைரக்கும் கருமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்னா $இன்னா.15.2
இல்லாதா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைழவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
$இன்னா.15.3
பல்லாருள் நாணுப் படல் $இன்னா.15.4
உண்ணாது_எதி.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) இன்னா $இன்னா.16.1
நண்ணாப் பைகவ_ெப.(பைக_ெப.+அ_பட.பன்.) புணச்சி_ெப.(புணச்சி_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னா $இன்னா.16.2
கண் இல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இன்னா ஆங்கு
இன்னா $இன்னா.16.3

எண் இலான் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கணக்கு $இன்னா.16.4
ஆன்று அவிந்த சான்ேறாருள் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
இன்னா $இன்னா.17.1
மான்று இருண்ட ேபாழ்தின் வழங்கல் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இன்னா
$இன்னா.17.2
ேநான்று அவிந்து_வி.எச்.(அவி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழாதா
ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.17.3
ஈன்றாைள ஓம்பா விடல் $இன்னா.17.4
உரன் உைடயான் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மடிந்திருத்தல் இன்னா
$இன்னா.18.1
மறன் உைடயான் ஆைடயால் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ஆத்தல் இன்னா
$இன்னா.18.2
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) அrய கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெசலவு இன்னா இன்னா
$இன்னா.18.3
மன வறியாள ெதவுடபு $இன்னா.18.4
குலத்துப் பிறந்தவன் கல்லாைம இன்னா $இன்னா.19.1
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வித்து
நாறாைம இன்னா $இன்னா.19.2
நலத்தைகயா நாணாைம இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.19.3
கலத்தல் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இல் வழி $இன்னா.19.4
மாr_ெப.(மாr.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கூவும் குயிலின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
இன்னா $இன்னா.20.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலாள கடு ெமாழிக் கூற்று இன்னா $இன்னா.20.2
மாr_ெப.(மாr.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபாய்ப்பின் ஊக்கு இன்னா ஆங்கு
இன்னா $இன்னா.20.3

மூr எருத்தால் உழவு_ெப.(உழவு_ெப.) $இன்னா.20.4
ஈத்த வைகயால் உவவாதாக்கு ஈப்பு இன்னா $இன்னா.21.1
பாத்து உணல் இல்லாருைழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணல் இன்னா
$இன்னா.21.2
மூத்த இடத்துப் பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.21.3
ஓத்து இலாப் பாப்பான் உைர $இன்னா.21.4
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இல் மன்னைரக் காண்டல்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னா $இன்னா.22.1
ஊைனத் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஊைனப்
ெபருக்குதல் முன் இன்னா $இன்னா.22.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் புளிப்பின் சுைவ இன்னா ஆங்கு இன்னா
$இன்னா.22.3
கான் யாறு இைடயிட்ட ஊ $இன்னா.22.4
சிைற இல்லா மூதூrன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
இன்னா $இன்னா.23.1
துைற இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) கழுவுதல்_ெதா.ெப.(கழுவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இன்னா $இன்னா.23.2
அைற பைற அன்ன ெசால் இன்னா இன்னா $இன்னா.23.3
நிைற இலான் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $இன்னா.23.4
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) இல் மூதூ
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்னா $இன்னா.24.1

த8ைம உைடயா அயல்
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நற்கு இன்னா
$இன்னா.24.2
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முதிrன் உயிக்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா
$இன்னா.24.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்பவேராடு நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $இன்னா.24.4
நட்டா இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னா
$இன்னா.25.1
ஒட்டா ெபருமிதம் காண்டல் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இன்னா $இன்னா.25.2
கட்டு இலா மூதூ உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா
ஆங்கு இன்னா $இன்னா.25.3
நட்ட கவற்றினால் சூது_ெப.(சூது_ெப.) $இன்னா.25.4
ெபrயாேராடு யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவுட
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா $இன்னா.26.1
அrயைவ ெசய்தும் என உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இன்னா $இன்னா.26.2
பrயாக்குத் தாம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்று
இன்னா இன்னா $இன்னா.26.3
ெபrயாக்குத் த8ய ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $இன்னா.26.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடயாைரப் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அழித்தல்
இன்னா $இன்னா.27.1
கிழைம உைடயாைரக் கீ ழ்ந்திடுதல் இன்னா $இன்னா.27.2
வளைம இலாள வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) இன்னா இன்னா $இன்னா.27.3
இளைமயுள் மூப்புப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $இன்னா.27.4
கல்லாதான் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலிமாப்
பrப்பு இன்னா $இன்னா.28.1

வல்லாதான் ெசால்லும் உைரயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்னா $இன்னா.28.2
இல்லா வாய்ச் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.28.3
கல்லாதான் ேகாட்டி ெகாளல் $இன்னா.28.4
குறி அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) மா
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆட்டுவித்தல் இன்னா $இன்னா.29.1
தறி அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) கீ ழ்
ந8ப் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா $இன்னா.29.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா
இன்னா $இன்னா.29.3
ெசறிவு இலான் ேகட்ட மைற $இன்னா.29.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ந8ள் ேகாட்டு உய பாய்தல்
இன்னா $இன்னா.30.1
கடுஞ் சின ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி ேசறல் இன்னா
$இன்னா.30.2
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரவு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இல் இன்னா
இன்னா $இன்னா.30.3
கடும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) வாழும் அத $இன்னா.30.4
பண் அைமயா யாழின்கீ ழ்ப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
இன்னா $இன்னா.31.1
எண் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) ஒழுக்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கூற்று இன்னா
$இன்னா.31.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.31.3

தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இலாள பைக $இன்னா.31.4
தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேபாற்றாது ஒழுகுதல்
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இன்னா $இன்னா.32.1
முன்ைன உைரயா புறெமாழிக் கூற்று இன்னா $இன்னா.32.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இலாள ெதவுடபு இன்னா ஆங்கு இன்னா
$இன்னா.32.3
ெதவுன்ைம உைடயா ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$இன்னா.32.4
கள் உண்பான் கூறும் கருமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்னா $இன்னா.33.1
முள்ளுைடக் காட்டில் நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இன்னா $இன்னா.33.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) படு மாக் ெகாைல இன்னா ஆங்கு இன்னா
$இன்னா.33.3
கள்ள மனத்தா ெதவுடபு $இன்னா.33.4
ஒழுக்கம் இலாளக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா $இன்னா.34.1
விழுத்தகு நூலும் விைழயாதாக்கு இன்னா $இன்னா.34.2
இழித்த ெதவுழிலவ நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) இன்னா இன்னா $இன்னா.34.3
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் ெகாட்பு $இன்னா.34.4
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) உைற ந8ங்கின்_நி.எச்.(ந8ங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஈண்ைடயாக்கு இன்னா $இன்னா.35.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இல் இயமரத்து ஓைச நற்கு இன்னா $இன்னா.35.2
குழவிகள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பிணி இன்னா
இன்னா $இன்னா.35.3
அழகுைடயான் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) எனல் $இன்னா.35.4

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இலான் ேவளாண்ைம_ெப.(ேவளாண்ைம_ெப.)
காமுறுதல் இன்னா $இன்னா.36.1
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாட ந8ள் நகக் ைகத்து இன்ைம_ெப.(இன்ைம_ெப.)
இன்னா $இன்னா.36.2
அடு மைன பாத்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா $இன்னா.36.3
ெகடும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ைகவிடுவா நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) $இன்னா.36.4
நறிய மல ெபrதும் நாறாைம இன்னா $இன்னா.37.1
துைற அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) ந8
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகுதல் இன்னா
$இன்னா.37.2
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.37.3
சிறியாேமல் ெசற்றம் ெகாளல் $இன்னா.37.4
பிறன் மைனயாள் பின்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபைதைம இன்னா
$இன்னா.38.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) இலா மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) ெசருப் புகுதல் இன்னா
$இன்னா.38.2
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஏற்று இன்னா இன்னா
$இன்னா.38.3
திறன் இலான் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன $இன்னா.38.4

ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்லான் வள்ளன்ைம இன்னா $இன்னா.39.1

கடித்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாக்கினுள் கல்
படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்னா $இன்னா.39.2
ெகாடுத்து விடாைம கவிக்கு இன்னா இன்னா $இன்னா.39.3
மடுத்துழிப் பாடா விடல் $இன்னா.39.4
அடக்கம் உைடயவன் மீ ளிைம இன்னா $இன்னா.40.1
ெதவுடக்கம் இலாதவன் தற்ெசருக்கு இன்னா $இன்னா.40.2
அைடக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா $இன்னா.40.3
அடக்க அடங்காதா ெசால் $இன்னா.40.4

