
Page 1 of 24 
 

kndhd;kzpak; Re;judhh; gy;fiyf;fHfk; 
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MSU/2017-18/UG-Colleges/Part-I (Tamil)/Semester-II 
 

MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY 

TIRUNELVELI 

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

              PART – I POTHU TAMIL (bghJj;jkpH;) 

(With effect from the Academic Year 2017-2018) 

 

2017-2018 fy;tpahz;L Kjy; eilKiwf;F tut[s;s bghJ tpUg;gg;ghlj; 

njh;t[Kiw (bghJj;jkpH; midj;Jj; Jiwg; ghlg; gphptpdUf;Fk; chpaJ) 

ghlj;jpl;lk; 

ghlj;jpl;lj;jpd; nehf;f';fs;  

1. bghJ tpUg;gg;ghlj; njh;t[ Kiw (Choice Based Credit System) tpjpfis 

mog;gilahff; bfhz;Lk;/ khzth;fspd; fy;tpj; juj;ij cah;j;Jk; 

nehf;fpYk;/ vspikahft[k;/ Mh;tj;ijj; J}z;Lk; tifapYk; fw;gpf;Fk; 

Kiwapy; ,f;fhy ,yf;fpak; bjhl';fpr; r';fhy ,yf;fpak; tiu 

ghlj;jpl;l';fs; bewpg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

2. ,yf;fzg;gapw;rp/ jkpH:bkhHpia vspikg;gLj;Jk; Kiwapy;/ gpiHapd;wp 

vGjt[k;. ngrt[k; gapw;rp bgWk; tpjkhf vGj;J/ brhy;/ bghUs;/ mzp vd 

mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

3. khzth;fspd; eyd; fUjp ,yf;fpa tuyhW bra;a[s; mikg;gpw;nfw;g 

tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  mj;Jld; ,d;iwa jfty; bjhlh;g[ 

rhjd';fspd; tHp jkpH; tsh;r;rpia mwpe;J bfhs;Sk; epiyiaj; 

J}z;Ljy; bra;a[k; nehf;fj;Jld; ghlj;jpl;lk; mikf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

ghlj;jpl;lf; fhytiuaiw (midj;J gUt';fSf;Fk; chpaJ) 

 

ghlg;gFg;g[      fhytiuaiw 

 

bra;a[s;      2 kzp 

,yf;fzk;      1 kzp 

ciueil      1 kzp 

rpWfij      1 kzp 

,yf;fpa tuyhW     1 kzp 
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   MSU/2017-18/UG-Colleges/Part-I (Tamil)/Semester-II 
 
 

         MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY  
              TIRUNELVELI 
 

    UG COURSES – AFFILIATED COLLEGES 
                                                        

                                                     Part - I  Tamil   
                                          

  (Choice Based Credit System) 
 

                     (with effect from the academic year 2017-2018 onwards) 
 

bghJj;jkpH;  - jhs; - 2 

myF 1  : bra;a[s;gFjp  

myF 2  : ,yf;fzk;  

,t;tpU myFfSk; gy;fiyf;fHfj; bjhFg;gpypUe;J fw;gpf;fg;gLk;  

myF 3  : ciueil  - ciukhiy   

bjhFg;ghrphpah; - nguh.gh.Mde;jFkhh; 

bjd;df Ma;t[ ikak; 

,uhag;ngl;il/ brd;id – 600014 

 

myF 4  : thH;f;if tuyhW  - ftpkzp njrpf tpehafk;gps;is 

tpj;Jthd; br.rjhrptk; 

epa{ br";Rhp g[f; Qt[!; (gp) ypl; 

brd;id – 600098 

 

myF 5 : ePjpE}y;fSk;/ gf;jp ,yf;fpa';fSk;  

1. gjpbdz;fPH;f;fzf;F E}y;fs; - mwE}y;fs; kl;Lk;  

2. gd;dpU jpUKiwfs; 

3. ehyhapuj;  jpt;ag;  gpuge;jk; 

ghh;it E}y;fs;  :  

 ,yf;fzk;  - ,yf;fpa tuyhW – 

 

- 1). “ed;D}y; \yKk; ciua[k; 

      jkpH; ,yf;fpa tuyhW” 

Kidth; bg.Rak;g[ 

     ( ghujp;gjpg;gfk;/  

      jpirad;tpis) 
 

2).  “jkpH; ,yf;fpa tuyhW” 

Kidth; K.mUzhr;ryk; 

(mUz; gjpg;gfk;/ jpUr;rpuhg;gs;sp ) 
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      MSU/2017-18/UG-Colleges/Part-I (Tamil)/Semester-II 
       

                                           gFjp 1 - nghJj;jkpo; - jhs;-2 
 

இண்டாம்தரும் 

செய்னள் தாடப்தகுிகள் 

ெ, ீி இனக்கிங்கள் 

ெ இனக்கிங்கள் 

1. செம்                                                -   ிருஞாணெம்தந்ர் 

        ிருாவுக்கெர் 

                                                                   ாிக்காெகர் 

                                                             ிருனேனர். 

2. சம்                                       -    சதாிாழ்ார்ிருசாி 

         ாச்ெிார்ிருசாி  

          சதருாள்ிருசாி  

3. கிநித்ம்                                       -    இட்ெண்னணாகம் 

4.  இசுனாம்                                          -    குங்குடிஸ்ான்ொஹினதாடல்கள் 

5. ீிநூல்கள்                                    -       1.  ிருக்குநள் 

                           2.  ானடிார் 

                           3.  இணிசாற்தது 

                           4.  இன்ணாாற்தது 

                           5.  தசாிானூறு 
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                                               செய்னள்தாடப்தகுிகள் 

          தக்ிஇனக்கிம் 

1. irtk; 

னாம் 

ண்ில்ல் னண்ம் ானாம் சகறம் 

ண்ில்ல் னகிக்கி ாதுனார் குசநிசன 

கண்ில்ல் னஃதுறுங் கறன பகர்ப் 

சதண்ில்ல் னாசபாடும் சதருந்சக ிருந்ன.        (1) 

 

னதாசார் சதாற்கிண்த் டிெில்சதால் னாசணத் 

ாசார் னெணிவுநத் ான்சண ாண்டன் 

காசார் குசிணன் கறன பகர்ப் 

னதசா பசபாடும் சதருந்சக ிருந்ன.             (2) 

 

அக்கணார் அருச சடுத்ன் அனநிட 

சருக்கிணார் ிறணால் ீடிாழ் தாடன 

கருக்குா பருள்செய்ான் கறன பகர்ப் 

சதருக்குீ சபாடும் சதருந்சக ிருந்ன.              (3) 

 

சடின் தினும் ிசணப்தாி ாய்அர் 

அடிசாடு னெடிநி ாஅல் உருிணன் 

கடிகழ் சதாில்அி கறன பகர்ப் 

திடிசட சபாடும் சதருந்சக ிருந்ன.              (4) 

 

                                                                                                              ிருஞாணெம்தந்ர் 
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           னாம் 

                                          னகாில் - ிருக்குறுந்சாசக 

தசணக்சக னெம் ன னொித்ன் 

ிசணப்த ர்ணங் னகாினாக் சகாண்டன் 

அசணத்து னடாம் அம்தனக் கூத்சணத் 

ிசணத் சணப்சதாற தும்நந் துய்னணா.                 (1)  

 

கட்டும் தாம்னங் கதானங்சக ான்நி 

இட்ட ாிடு காட்சடாி ாடுான் 

ெிட்டர் ாழ்ில்சன ம்தனக் கூத்சண 

ட்ட சணப்சதாற தும்நந் துய்னணா.                        (2)  

 

ாி தால்கநந் ாட்டி ிதட 

ீட னசகனாம் ஆபக் சகாடுத்ன் 

ஆி சச்செம்சதான் அம்தனத் துள்ின்ந 

ாட சத்ி னன்நந் துய்னணா.                          (3) 

 

தித் சணப்சதருங் காடங்  காவுசட 

னெத் சணனெசப சண்ி  சூடிசச் 

ெித் சணச்செம்சதான் அம்தனத்  துள்ின்ந 

அத் சணடி னன்நந்  துய்னணா                                 (4) 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      ிருாவுக்கெர் 
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                                                          ிருாெகம் 

                                                        ிருக்னகாத்தும்தி 

னனறு னகானும் னந்னும் சதாற்தசந் 

ானறு செல்ினம் ானும்  ான்சநனம் 

ானறு னொினம் ாணரும் ாநிாச் 

னெனறு  னெடிக்னக சென்றூாய் னகாத்தும்ன !                            (1) 

 

ாணார்ன் உள்பார் ஞாணங்கபார் ன்சண ாநிார் 

ானணார் திான்ன்சண ஆண்டினனணல் ிங்கி 

ஊணார் உசடசனில் உண்தறனர் அம்தனன் 

னணார் கனன சென்றூாய்னகாத்தும்ன!                                    (2) 

 

ிசணத்சண  உள்பனார்  னிணில்னன்  உண்ான 

ிசணத்சாறும் காண்சாறும்  னதசும்சாறும்  ப்னதாதும் 

அசணத்துறம்ன  உள்சக ஆணந்த் னன்சொாினம் 

குணிப்னசட ானுக்னக சென்றூாய் னகாத்தும்ன!                           (3) 

கண்ப்தன் எப்தனார் அன்தின்ச கண்டதின் 

ன்ணப்தன் ன்சணாப்தில் ன்சணனம்ஆட் சகாண்டருபி 

ண்ப் தித்சன்சண ாசன்ந ான்கருசச்  

சுண்ப்சதான் ீற்நற்னக  சென்றூாய் னகாத்தும்ன !                    (4) 

                                                  -ாிக்காெகர் 
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ிருந்ிம் 

செல்ம் ிசனாச 

 

அருறேம் அெனும் ஆசணனம் னரும் 

சதாருறேம்  திநர்சகாள்பப்  னதான்  னென்ணம் 

சருறேம் உிசாடும் செல்சணச் னொில் 

ருறேம் திசணஅன் ாம் அன்னந.                                          (1) 

 

இக்குறு  ிங்கள்இருட்திம்ன  எக்கும் 

துக்குறு  செல்த்சச்  சொல்னவும்  னண்டா ; 

க்கந  ாடுின் ாணர் னகாசணப் 

சதல்சகாண்டல்  னதானப் சதருஞ்செல் ான.                           (2)    

 

ன்ணது  ொச  ணக்கு  உாது கண்டு 

ன்ணது  ாடுன்று  இருப்தர்கள்  சகள் 

உன்னுிர்னதாம்;  உடல் எக்கப் திநந்து 

கண்துகாண்எபிகண்டுசகாள்பீன.                                             (3) 

 

ஈட்டி னன்ன ம் கண்டு இனெம் 

கூட்டிக் சகார்ந்துஎரு   சகாம்திசட  சத்ிடும் 

ஏட்டித்  துந்ிட்டு அது றார்சகாபக் 

காட்டிக் சகாடுத்து சகிட்ட  ானந.                                            (4) 

 

- jpU%yh; 
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2. சம் 

                                                சதாிாழ்ார் ிருசாி 

                                            கண்சண ீாட அசத்ல் 

 

கன்றுக னபாடச் செிில் 

           கட்சடறும் னதிடித் ிட்டால் 

சன்நிக் சகடுாகில் சண்சய் 

          ிட்டி ிறங்குா காண்தன் 

ின்ந ாம் ொய்த்ாய் 

          ீதிநந்  ிரு  னாம் 

இன்று ீ  ீாடனண்டும் 

         ம்திான் ஏடான  ாாய் !                         (1)  

கன்நிசண   ானனாசன  கட்டிக் 

        கணிகள்  உி  நிந்து 

சாடர்ந்து ஏடிஏர் தாம்சதப் 

       திடித்துக் சகாண்டாட்டிணாய் னதாறம் 

ின்ிநத் னணல்னன் ம்ன 

      ீதிநந் ிரு  ல்ாள் 

ன்றுீ ீாட னண்டும் 

     ாா ஏடான ாாய் !(2) 

   

       

                       - nghpaho;thh;
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       ாச்ெிார் ிருசாி 

 

                                          ெிற்நில்ெிசனல்   

 

இன்றுனெற்றும் னெதுகுனா 

            இருந்ிசத்இச் ெிற்நிசன 

ன்றும்கண்டந னாக்கி ாங்சகாறேம் 

           ஆர்ந்ன்சணத் ிகிடாய் 

அன்றுதானக ணாகிஆறசன 

           னல்துின்நம் ஆிாய் 

ன்றுனென்நணக்கு ங்கள்னல் இக் 

          கம்ாது ம்தான.                           (1)  

 

ட்டாய்ச்ெிறு தூசசாடு 

           ெிறுசுபகும் றங்சகாண்டு 

இட்டாிசப  ாடுனாங்கசபச் 

           ெிற்நிறடித்து  ன்தன் 

சாட்டுசத்துற  னல்கண்டாய்சுடர்ச் 

          ெக்கம்சகில்  ந்ிணாய் 

கட்டினம்சகத் ாறன்ணாச 

        அநிினகடல்  ண்னண.                  (2)  

 

 

                         - ஆண்டாள் 
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      சதருாள்ிருசாி 

                                       காகுத்ன்ானாட்டு 

னண்டாிக னன்னல் னணிசல்னாம் தசடத்னண 

ிண்டிநனாள் ாடசகன் உனெருச் ெிசனசபத்ாய் 

கண்டர்ம் ணம்ங்கும் கனத்சன் கருின 

ண்டிசென ாறேசடாய் இாகனண ானனனனா.                       (1)  

 

ாசன னணசணப் தசடத்னண ென்நன் 

ானாய் சிறன் ாபா ண்டிணங்கள் 

காங்கள் இசெதாடும் கனத்சன் கருின 

ருவும் ெிசனனா இாகனண ானனனனா.                                 (2)  

 

ஆறணிசனப் தானகணா ன்றுனக னெண்டனண 

ாறசக்சகான் நெிசப ாணத்துக் கபித்னண 

காறன்ி கசசனக்கும் கனத்சன் கருின 

ஆறகர்க் கிதின அனாத்ினண ானனனனா.                            (3)  

 

சனணா னசகட்டி ிறனங்சக அித்னண 

அசனகடசனக் கசடந்ர்க்கு அனெருபிச் செய்னண 

கசனனர் ாம்ாறம் கனத்சன் கருின 

ெிசனனா னகெனண ெீாா ானனனனா.                                       (4) 

- குனனெகஆழ்ார் 
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3.  கிநித்ம் 

                                           இட்ெினணாகம் 

1.  ெத்ாய் ிட்கபாய் எருொி னெம்இனாய் 

ெித்ாய் ஆணந்ாய்த் ிகழ்கின்ந ிாித்துன 

     த்ால்  ாடினன் கசடத்னறுன் ன்தந்ீர்ந்து 

    அத்ா உன்சணல்னால் ணக்கார்துச ாருநன.                        (1) 311 
 

2. ம்ா ிக்குருகி உிாீந்து னந்ற்னகார் 

சகம்ா றுண்டுசகானனா கசடகாறுங் சகசடாய் 

சும்ா ட்ெசசெய் சொல்சுந்ம் ாதுினனன் 

அம்ான் உன்சணல்னால் ணக்கார்துச ாருநன.                  (2) 312 

 

3.  தித்னநி ச்சுறம் செகப்னதய்திடித் துப்தத்ன 

 செத்னன் உன்ணருபால் திசத்னன்று சென்ாய் 

 த்னாடங்கசபனம் சதாறுத்சன்றும் இங்குகசன்று 

 அத்ா உன்சணல்னால் ணக்கார்துச ாருநன.                       (3) 313 

 

4.   துப்தார் ெிந்சினனன் சநந்ீட்டி சால்ிசணனம் 

  ப்தா னசபிா டுாசபணத் ாங்கிக் சகாள்ப 

  இப்தா ருய்சன்னந னுக்னகானச டுத்ங்கள் 

  அப்தா உன்சணல்னால் ணக்கார்துச ாருநன.                     (4) 314 

5.   ிசனெர் சம்தாம் கடல்னேழ்கிீசசக் 

  கசனெர்த் துய்க்கசன்னந னசாிசண கண்ிறான் 

  தனென் தற்றுகினனன் ன்சணப்தற்நி தற்றுிடாய் 

  அனெ உன்சணல்னால் ணக்கார்துச ாருநன.                      (1) 317 

                                                                              -சஹ. ஆ. கிருஷ்திள்சப 

 



Page 13 of 24 
 

4. ,Ryhk; 

                                                   தாதக்கண்ி 

1.    ஏடித் ிாிந்துஅசனந்தும் உன்தாம் காால் 

      ாடிக் கனங்குகினநன் ாாய் தாதன.                                    574 

     2.    னா ணக்குஉவும் ஆச ிட்டுிட்டுத் 

       சனசத் னடித் ித்னன் தாதன.                                   578 

3.   அடக்க அாிாம்ா ம்சதாநிசக் கட்டிப் 

       தடிக்கப் தடிப்சதணக்குப் தகாய் தாதன.                                583 

4.   னொற்றுப் சதாிசச் சுந்ன ிாிந்சனந்ன 

      ஆற்நால் ின்றுகசபத்து அறனன் தாதன.                          587 

5.    சொல்னாி ஞாணச் சுடன எருார்த்ச 

       செல்ம் சதாிந்ிடீ செப்தாய் தாதன.                                593 

6.    சதான்ணால் க்சகடுத்துப் னத்ிசகட்டு ாசணணன 

       தன்ணாறேம் ின்நால் தனனணா தாதன.                                    606 

7.    காொசெ சகாண்டு கனங்கின சகட்டசனந்ன 

       னாெிாய் ின்னநன் துசன தாதன.                                 612  

8.    ன்சண நிந்துஉத் சனாய்எருார்த்ச 

       இன்ணதடி ன்னந இம்தாய் தாதன.                                       621 

9.    னெந் சணப்னதாட்டு னாந் ொத்ித்சக் 

        காசு தம்தநிக்கக் கற்னநன் தாதன.                                       657 

10.    ாபா க்கறுத்து ணக்கசநசத் ான்கறி 

          ஆபாக்கிக் சகாள்ாசன் ா தாதன.                                659                   

 

                                                          

                                          Fzq;Fb k];jhd; rhfpG 
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                                                          5.  ீிநூல்கள் 

1. ிருக்குநள் 

                  கள்றேண்ாச 

1.   உட்கப் தடாஅர் எபிிப்தர் ஞ்ஞான்றும் 

கட்கால் சகாண்சடாறகு ார். 

2.  உண்ற்க கள்சப உில்உண்க ொன்னநாான் 

ண்ப் தடனண்டா ார். 

3.  ஈன்நாள் னெகத்னனம் இன்ணாால் ன்ற்றுச் 

ொன்னநார் னெகத்துக் கபி. 

4. ாண்ன்னும் ல்னாள் னநங்சகாடுக்கும் கள்சபன்னும் 

னதாப் சதருங்குற்நத் ார்க்கு. 

5. சகநி ாச உசடத்ன சதாருள்சகாடுத்து 

சய்நி ாச சகாபல். 

6. துஞ்ெிணார் செத்ாாின் னநல்னர் ஞ்ஞான்றும் 

ஞ்சுண்தார் கள்றேண் தர். 

7. உள்சபாற்நி உள்றைர் கப்தடுர் ஞ்ஞான்றும் 

கள்சபாற்நிக் கண்ொய் தர். 

8. கபித்நினன் ன்தது சகிடுக சஞ்ெத்து 

எபித்தூஉம் ஆங்னக ிகும். 

9. கபித்ாசணக் காம் காட்டுல் கீழ்ீர்க் 

குபித்ாசணத் ீத்துாீஇ அற்று. 

10.  கள்றேண்ாப் னதாழ்ிற் கபித்ாசணக் காடங்கால் 

உள்பான்சகால் உண்டன்னொர்வு. 

 

         jpUts;Sth; 
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2. ானடிார் 

 ட்தாாய்ல் 

ாசண அசணர் ண்சதாநீஇ ாசணார் 

னகண்ச சகீஇக் சகாபல் னண்டும் ; - ாசண 

அநிந்நிந்தும் தாகசணன சகால்றம் ; நிந்னல்  

சய்ா ால் குசக்கும் ாய்.                                                    (1) 

 

னகாட்டுப்னப் னதான னர்ந்து தின் கூம்தாது 

னட்டனட்டாம்ட்னஆட்ெி; னாட்ட 

கப்னப் னதால்னென் னர்ந்துதின் கூம்னாச 

ப்தாரும் ட்தாரும் இல்.                                                             (2)     

கசடார் ட்தில்கனெ கசணர் ; சண 

இசடார் சங்கின் அசணர் ;  சனாார் 

ண்ரும் சதண்சனதான்று இட்டஞான்று இட்டன 

சான்ச உசடார் சாடர்ன.                                                     (3) 

ாய்க்கால் ெிறுில் னதால்ன்கு அிர் ஆினும் 

ஈக்கால் துசனம் உாார் ட்ன ன்ணாம் ? 

னெய்த்ானும் சென்றுசகாபல் னண்டும் செய்ிசணக்கும் 

ாய்க்கால் அசணார் சாடர்ன.                                                   (4)                         

                                                                              - ெனெணிர்கள் 
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3. இணிசாற்தது 

கசக் சககிந்து ாழ்ல் இணின 

உர்வுள்பி ஊக்கம் திநத்ல் இணின 

பிர் இசன்று இகழ்ந்துசா ாகி 

எபிதட ாழ்ல் இணிது.                                                    (1)  

திச்செனக் குண்தான் திபிநாச னென்இணின 

துச்ெி றருந்து துர்கூா ாண்திணின 

உற்நனத ாசெ கருி அநசணாடூஉம் 

எற்கம் இனாச இணிது.                                                    (2)  

                                                                              - னஞ்னெந்ணார் 

4. இன்ணாாற்தது 

ட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் ணிின்ணா; 

எட்டார் சதருிம் காண்டல் சதாிின்ணா; 

கட்டினா னேதூர் உசநின்ணா; ஆங்கின்ணா 

ட்ட கற்நிணால் சூது.                                                  (1)  

அடக்கம் உசடன் ீபிச இன்ணா; 

சாடக்கம் இனான் ற்செருக்கு இன்ணா; 

அசடக்கனம் வ்வுல் இன்ணா; ஆங்கின்ணா 

அடக்க அடங்காார் சொல்.                                            (3)  

- கதினர் 
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5. தசாி 

றுணத்ன் அல்னா ானத் னந்ன் 

உறுணத் ணாகி எறகின் - செறுணத்ார் 

தாிம் கூநிப் தசடசாக்கால் ன்செய்த? 

ஆிம் காக்சகக்னகார் கல்.                                               (1) 

உற்நான் உநாஅன் ணல்னண்டா எண்சதாருசபக் 

கற்நாசண னாக்கின சகிடுக்க - கற்நான் 

கினுச னகட்கும் னகபான் ணினும் 

இன்று ருதுண்ட உப்ன.                                               (2)  

இப்தர்க்(கு) ஈக் குசநதடும் ன்சநண்ிக் 

கப்தர் கண்டநிார் சகால்னனா - தப்திற் 

துசநத்னாி ின்றுனாம் தூங்குீர்ச் னெர்ப்த! 

இசநத்னாறும் ஊறும் கிறு.                                           (3)  

னென்னும் எருகால் திசப்தாசண ஆற்நவும் 

தின்னும் திசப்தப் சதாறுப்தனா? - இன்ணிசெ 

ாின் ண்டார்க்கும் னணறெ! ஈனுனா 

ாச இருகால் குசன?                                                       (4)  

- னென்றுசநசணார் 
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                                         இண்டாம்தரும் – இனக்கப்தகுி 

அ. சொல்இனக்கம் 

1. சொல்றன்சதாதுஇனக்கம். 

2. சதர்ச்சொல் – அறுசகப்சதர்கள் – ஆகுசதர். 

 3. ிசணச்சொல்றன்சதாதுஇனக்கம் – சககள் – ிசணனெற்று, சதசச்ெம்,   

     ிசணசச்ெம் – ல்ிசணனெற்று – ிங்னகாள்ிசணனெற்று. 

 4. இசடச்சொல்றன்சதாதுஇனக்கம் – காஇசடச்சொல், ஏகாஇசடச் 

சொல், உம்சஇசடச்சொல். 

 5. உாிச்சொல். 

ஆ. சாிப்திற்ெி 

     1. றொஉச்சொற்கறேம், ிருந்ிசொற்கறேம் 

     2. கடிங்கள் (னண்டுல், னெசநனைடு, ிண்ப்தம்)     

t*cr;nrhw;fSk;> jpUe;jpa nrhw;fSk; 

 vOj;J> nghUs; jUk; epiyapy; nrhy;yhFk; jFjpapidg; ngWfpd;wJ.  
nkhopapy; nrhw;fisg; gad;gLj;Jk;NghJ nrhw;Fw;wk; Vw;gLjy; $lhJ.  
tof;fpy; fhzg;gLk; t*cr;nrhw;fisf; fz;lwpe;J mjw;F ,izahd 
jpUe;jpa nrhw;fis mwpe;J nfhs;Sjy; vd;gJ jw;fhyj;jpy; 
,d;wpaikahj xd;whff; fUjg;gLfpd;wJ.  nrhw;fspy; fhzg;gLk; t*cr; 
nrhw;fSk; jpUe;jpa nrhw;fSk; gpd;tUkhW jug;gl;Ls;sd.  
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t.vz;. t*cr; nrhw;fs; jpUe;jpa nrhw;fs; 

1.  mQ;R  Ie;J  

2.  mlkhdk;  milkhdk;  

3.  mlkio milkio 

4.  mUfhikapy; mUfpy; 

5.  mitfs; mit> mtw;iw 

6.  mJfs; mit 

7.  Mk;gilahs; mfKilahs; 

8.  mz;zhf;fapW miuQhz;fapW 

9.  mJ my;y mJ md;W 

10.  mtd; my;y mtd; my;yd; 

11.  ,lJ gf;fk; ,lg;gf;fk; 

12.  crph;> crpU caph; 

13.  clik cilik 

14.  clk;gbf;if cld;gbf;if 

15.  cj;jpuT cj;juT 

16.  Cuzp CUzp 

17.  vypkpr;ir vYkpr;ir 
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18.  vy;NyhUk; vy;yhUk; 

19.  vsf;fhuk; ,sf;fhuk; 

20.  vd;dNkh vd;dNth 

21.  Vw;fdNt Vw;nfdNt 

22.  Vkhe;J Vkhwp 

23.  IE}W Ie;E}W 

24.  xz;baha; xd;wpaha; 

25.  flg;ghiw flg;ghiu 

26.  fl;blk; fl;llk; 

27.  fj;jphpf;fha; fj;jhpf;fha; 

28.  fj;jpupf;Nfhy; fj;jupf;Nfhy; 

29.  fk;gpsp fk;gsp 

30.  faW fapW 

31.  fUtg;gpiy fwpNtg;gpiy 

32.  fUg;gl;b fUg;Gf;fl;b 

33.  fhf;if fhf;fh 

34.  fplh flh (Ml;Lf;flh) 

35.  fPj;J fPw;W 

36.  Fz;Lkzp Fd;wpkzp 
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37.  Fjtis Fuy;tis 

38.  $iwtPL $iutPL 

39.  ifkhW ifk;khW 

40.  nfhok;G Fok;G 

41.  Nfhu;it Nfhit 

42.  rkay; rikay; 

43.  rtjp rfjp 

44.  rhaq;fhyk; rhAq;fhyk; 

45.  rpj;jphpg;G rpj;jupg;G 

46.  rpyJ rpy 

47.  rPaf;fha; rPiff;fha; 

48.  RL jz;zPh; nte;ePh; 

49.  Rtw;wpy; Rthpy; 

50.  nruq;F rpuq;F 

51.  Nrjp nra;jp 

52.  Nrhk;Nghp Nrhk;Ngwp 

53.  jq;fr;rp jq;if 

54.  jkad; jikad; 

55.  jyfhzp jiyaiz 
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56.  jhthuk; jho;thuk; 

57.  Jifay; Jitay; 

58.  Jlg;gk; Jilg;gk; 

59.  Jil njhil 

60.  JwTNfhy; jpwTNfhy; 

61.  Jsph; jsph; 

62.  NjdPh; NjePh; 

63.  njhe;jpuT njhe;juT 

64.  njhshapuk; njhs;shapuk; 

65.  eQ;ir ed;nra; 

66.  ey;nyz;iz ey;nyz;iza; 

67.  ehfhPfk; ehfhpfk; 

68.  ehE}W ehD}W 

69.  Nej;jpf;fld; Neh;j;jpf;fld; 

70.  nehq;F Eq;F 

71.  Nehk;G Nehd;G 

72.  gRk;ghy; gRg;ghy; 

73.  gapW gaW 

74.  gd;dpnuz;L gd;dpuz;L 
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75.  Glit Gilit 

76.  Gl;L gpl;L 

77.  Gz;zhf;F gpz;zhf;F 

78.  Gof;fil Gwf;fil 

79.  g+is gPis 

80.  g+rdpf;fha; g+rizf;fha; 

81.  nghz;lhl;b ngz;lhl;b 

82.  nghk;gpis ngz;gps;is 

83.  kWtPL kUtPL 

84.  khjh khjk; khje;NjhWk; 

85.  khdhkhhp thdhthhp 

86.  kpul;bdhh; kUl;bdhh; 

87.  kpuz;L kUz;L 

88.  Kfh;jy; Nkhj;jy; 

89.  Kaw;rpj;jhh; Kad;whh; 

90.  KOq;F tpOq;F 

91.  Kdp Edp 

92.  Kd;D}W Ke;E}W 

93.  nkd;NkYk; Nkd;NkYk; 
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94.  tj;jy; tw;wy; 

95.  taW tapW 

96.  tyJif tyf;if 

97.  tpuhy;kPd; tuhy;kPd; 

98.  nts;shik Ntshz;ik 

99.  Ntf;FU Nth;f;FU 

100.  2016-k; Mz;L 2016-Mk; Mz;L 

101.  5-k;> 6-tJ Ie;jhk;> MwhtJ -5Mk;> 

6-MtJ 

 

,yf;fpa tuyhW 

ePjp E}y;fSk;> gf;jp ,yf;fpaq;fSk; 

1. gjpndd;fPo;f;fzf;F E}y;fs; (mwE}y;fs; kl;Lk;) 
2. gd;dpU jpUKiwfs; 
3. ehyhapu jpt;a gpuge;jk; 

 

 

 

 

 

 


