
வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ� வி	லி� வர_ெப.(வர_ெப.) 

அறியா_ெப.எ�.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா�ைமயா	 

$நால�.00.1 

 கா	 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேதாயா! கடைள யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) $நால�.00.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) உற வண(கி� ேச�)� எ�_உ*ள+) $நால�.00.3 

 ,�னியைவ ,�க_விய(.வி.,.(,�_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) எ�- 

$நால�.00.4 

 அ- .ைவ உ/� அம�0)_வி.எ�.(அம�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ	லா* ஊ2ட_�ைற.எ�.(ஊ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $நால�.001.1 

 ம- சிைக ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ/டா4� 

வறிஞரா�� $நால�.001.2 

 ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர7ப� ஓ� இட+)! 9: 

எனி� ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) $நால�.001.3 

 உ/டாக ைவ!க6பா6- அ�- $நால�.001.4 

 )க*_ெப.()க*_ெப.) த3� ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) 

ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ேதா�றிய!கா	 ெத2� $நால�.002.1 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) நட0த_ெப.எ�.(நட_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9: 

ப	லாேரா� உ/க $நால�.002.2 

 அக� உற யா� மா2�� நி	லா). ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) $நால�.002.3 

 சகட!கா	 ேபால வ4� $நால�.002.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ4+த� 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ைட நிழ6கீ:� 

$நால�.003.1 

 ேசைன+ தைலவரா�� ெச�ேறா4� ஏைன $நால�.003.2 



 விைன உல7ப ேவ- ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ 3:வ� 

தா� ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.003.3 

 மைனயாைள மா6றா�_ெப.(மா6றா�_ெப.) ெகாள $நால�.003.4 

 நினறன_வி.,.(நி	_வி.+�6_இ.க.+அ�_ெபா4.உ4.+அ_பட�.ப�.) நி�றன 

நி	லா என உண�0)_வி.எ�.(உண�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.004.1 

 ஒ�றின ஒ�றின வ	ேல ெசயி� 

ெச�க_விய(.வி.,.(ெச�_வி.+க_விய(.வி.,.) $நால�.004.2 

 ெச�றன ெச�றன வா:நா* ெச-+) உட� $நால�.004.3 

 வ0த) வ0த) 96- $நால�.004.4 

 எ�னா@� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) த� ைகAற7 ெப6ற!கா	 $நால�.005.1 

 பி� ஆவ)_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ)_ெதா.ெப.�றி.) எ�- 

பி�+)_வி.எ�.(பி�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரா� ,�ேன $நால�.005.2 

 ெகா�+தா�_வி.,.(ெகா�_வி.+++_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) உய7 ேபாவ�-ேகா� 

இ	 த3! 96ற� $நால�.005.3 

 ெத�+) ஆ- ெச	B�_ெப.எ�.(ெச	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

.ர�_ெப.(.ர�_ெப.) $நால�.005.4 

 இைழ+த_ெப.எ�.(இைழ_வி.+++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா*_ெப.(நா*_ெப.) 

எ	ைல_ெப.(எ	ைல_ெப.) இகவா பிைழ+) ஒCஇ $நால�.006.1 

 96ற� �தி+)_வி.எ�.(�தி_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0தா� ஈ(� 

இ	ைல ஆ6ற7 $நால�.006.2 

 ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) ைவ+த3� 

வழ(�மி� நாைள+ $நால�.006.3 

 தழ3இ� தழ3இ� த/ண� ப�� $நால�.006.4 

 ேதா6ற� சா	 ஞாயி-_ெப.(ஞாயி-_ெப.) நாழியா ைவகB� $நால�.007.1 



 96ற� அள0)_வி.எ�.(அள_வி.+0+_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) 

E�_தி�.(E�_,�.ஒ4.) நா*_ெப.(நா*_ெப.) 

உ/F�_ெப.எ�.(உ/F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ6ற 

$நால�.007.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ4Gைடய�ீ ஆ�மி� யா4� $நால�.007.3 

 பிற0)� பிறவாதா�	 $நால�.007.4 

 ெச	வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�- தா� ெச	ழி எ/ணாத 

$நால�.008.1 

 I	லறிவாள� ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) 

எ	லி	 $நால�.008.2 

 க4(_ெப.அ.(க4ைம_ெப.) ெகா/J வா� திற0த மி�@7ேபா	 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.008.3 

 ம4(�_ெப.(ம4(�_ெப.) அற! ெக2�வி�� $நால�.008.4 

 உ/ணா� ஒளி நிறா� ஓ(�_ஏவ.(ஓ(�_வி.) Iக: 

ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ4.) $நால�.009.1 

 )�@ அ4(_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) ேகளி� )ய� கைளயா� ெகா�ேன 

$நால�.009.2 

 வழ(கா� ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) கா+) இ47பாேன	 அஆ $நால�.009.3 

 இழ0தா� எ�- எ/ண7ப�� $நால�.009.4 

 உடாஅ)� உ/ணா)� த� உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) ெச6-� $நால�.010.1 

 ெகடாஅத ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) அற,�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா� ) 

ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) ெகாடாஅ) $நால�.010.2 

 ைவ+)_வி.எ�.(ைவ_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ2�னா� இழ7ப� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� மைல நாட $நால�.010.3 



 உ�+)_வி.எ�.(உ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ2�� ேதன 3! க� 

$நால�.010.4 

 நைர வ4� எ�- எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) அறிவாள� $நால�.011.1 

 �ழவியிட+ேத )ற0தா� Iைர த3ரா $நால�.011.2 

 ம�னா இளைம மகி:0தாேர ேகா	 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.011.3 

 இ�னா(� எK0தி47பா� $நால�.011.4 

 ந2Iநா� அ6றன ந	லா4� அஃகினா� $நால�.012.1 

 அ6I+ தைளA� அவி:0தன உ* காணா� $நால�.012.2 

 வா:தலி� ஊதிய� எ� உ/டா� வ0தேத $நால�.012.3 

 ஆ: கல+)_ெப.(கல�_ெப.+அ+)_சா�.) அ�ன கB: $நால�.012.4 

 ெசா	 தள�0) ேகா	 ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேசா�0த நைடயின� ஆ� $நால�.013.1 

 ப	 கழ�-_வி.எ�.(கழ	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப/ட� பழிகா-� 

இ	-ெசறி0) $நால�.013.2 

 காம ெநறி பட4�_ெப.எ�.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க/ணினா�!� இ	ைலேய $நால�.013.3 

 ஏம ெநறி பட4�_ெப.எ�.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ- 

$நால�.013.4 

 தாழா தளரா தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந�(கா த/�_ெப.(த/)_ெப.) ஊ�றா 

$நால�.014.1 

 வ 3ழா இற!�� இவ*மா2�� கா: இலா $நால�.014.2 

 ம�ம� ெகா* மா0த�!�_ெப.(மா0த�_ெப.+!�_ெகா.ேவ.) அண(� ஆ��-த� 

ைக! ேகா	 $நால�.014.3 



 அ�மைன! ேகா	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞா�- $நால�.014.4 

 என!�+ தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆகியா* எ�ைன ஈ(� இ2� $நால�.015.1 

 தன!�+ தா�_ெப.(தா�_ெப.) நா�ேய ெச�றா* தன!�+ தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

$நால�.015.2 

 ஆகியவG� அ)ஆனா	 தா�+ தா�!ெகா/� $நால�.015.3 

 ஏ�� அளி+) இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

$நால�.015.4 

 ெவறி அய� ெவ( கள+) ேவ	மக� பாணி $நால�.016.1 

 ,றி ஆ� ந-(_ெப.அ.(ந-�_ெப.அ.) க/ணி ,�ன�+ தய(க $நால�.016.2 

 மறி �ள� உ/ட�ன ம�னா மகி:�சி_ெப.(மகி:�சி_ெப.) $நால�.016.3 

 அறிைடயாள�க/ இ	 $நால�.016.4 

 பனி ப� ேசாைல7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.017.1 

 கனி உதி�0)_வி.எ�.(உதி�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ 3:0த6- இளைம 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெப�)� $நால�.017.2 

 ேவ	-க/ண* எ�- இவைள ெவஃக�மி� ம6- இவG� $நால�.017.3 

 ப4வ�_ெப.(ப4வ�_ெப.) எைன+) உள ப	லி� பா	 ஏைன $நால�.018.1 

 இ4 சிைகA� உ/Nேரா எ�- வ�ைசயா	 $நால�.018.2 

 உ* நா2ட� ெகா*ள7ப�தலா	 யா!ைக! ேகா* $நால�.018.3 

 எ/ணா� அறிைடயா� $நால�.018.4 

 ம6- அறிவா� ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) விைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

இைளய� எ�னா) $நால�.019.1 

 ைக+) உ/டா� ேபா:ேத கரவா) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச��மி� 

$நால�.019.2 



 ,6றி_வி.எ�.(,6-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ40த_ெப.எ�.(இர_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கனி 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த3 வளியா	 $நால�.019.3 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) கா� உதி�தB� உ/� $நால�.019.4 

 ஆ* பா�+)_வி.எ�.(பா�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழB� அ4* இ	 

96- உ/ைமயா	 $நால�.020.1 

 ேதா*ேகா7I! கால+தா	 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��மி� ப*ீ 

பி)!கி7 $நால�.020.2 

 பி*ைளைய+ தா�_ெப.(தா�_ெப.) அலற! ேகாடலா	 ம6- அத� 

$நால�.020.3 

 க*ள� கைட7பி�+த	 ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.020.4 

 மைலமிைச+ ேதா�-�_ெப.எ�.(ேதா�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மதிய�ேபா	 யாைன+ $நால�.021.1 

 தைலமிைச! ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைடய� நிலமிைச+ $நால�.021.2 

 )<சினா� எ�- எ�+)+ O6ற7ப2டா� அ	லா	 $நால�.021.3 

 எ<சினா� இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) 

உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) இ	 $நால�.021.4 

 வா:நா2� அலகா வய(�_எவ.(வய(�_வி.) ஒளி ம/�ல� $நால�.022.1 

 வ 3: நா*_ெப.(நா*_ெப.) படாஅ) எKதலா	 வா:நா* $நால�.022.2 

 உலவா,� ஒ7Iர ஆ6-மி� யா4� $நால�.022.3 

 நிலவா� நிலமிைச ேம	 $நால�.022.4 

 ம�ற�_ெப.(ம�ற�_ெப.) கற(க_�ைற.எ�.(கற(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மண7 பைற ஆயின_வி.,.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) $நால�.023.1 

 அ�- அவ�!� ஆ(ேக பிண7 பைற ஆ� பி�ைற $நால�.023.2 



 ஒலி+தB� உ/டா� எ�- உ�0)ேபா� ஆேற $நால�.023.3 

 வலி!�மா�-மா/டா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நால�.023.4 

 ெச�ேற எறிப ஒ4கா	 சி- வைர $நால�.024.1 

 நி�ேற எறிப பைறயிைன ந�ேறகா/ $நால�.024.2 

 ,! காைல! ெகா2�@* J� த3! 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எKவ� $நால�.024.3 

 ெச+தாைர� சாவா� .ம0) $நால�.024.4 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) .6ற+தா� 

க	ெல�- அலற $நால�.025.1 

 பிண� ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா2� 

உ�7பா�! க/�� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ/� $நால�.025.2 

 உ/� உ/� உ/� எ�@� உண�வினா�-சா6-ேம $நால�.025.3 

 ெடா/ ெடா/ ெடா/ எ�@� பைற $நால�.025.4 

 நா�+ ெத�+) ஈ�!கி	 எ� ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) 

ஆ�0)_வி.எ�.(ஆ�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட!கி	 எ� $நால�.026.1 

 பா�+)ழி7 ெப�யி	 எ� ப	ேலா�_ெப.(ப	ேலா�_ெப.) பழி!கி	 எ� 

$நால�.026.2 

 ேதா6ைபA*நி�- ெதழி	 அற� 

ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ2�� $நால�.026.3 

 9+த� Iற7ப2ட!கா	 $நால�.026.4 

 ப� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெமா!�ளி� ப	 காB� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.027.1 



 ெக�� இ)_பதி.ெப.(இ_.2.+)_பட�.ஒ4.) ஓ� யா!ைக எ�- 

எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த�மா6ற� 

$நால�.027.2 

 த3�7ேப� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�- உண4� 

தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) அறிவாளைர $நால�.027.3 

 ேந�7பா� யா� ந3* நில+தி�ேம	 $நால�.027.4 

 யா!ைகைய யா7Iைட+தா7 ெப6றவ� தா� 

ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.028.1 

 யா!ைகயா	 ஆய பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா*க-யா!ைக $நால�.028.2 

 மைல ஆ�� ம<.ேபா	 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம6- ஆ(ேக 

$நால�.028.3 

 நிைலயா) ந3+)வி�� $நால�.028.4 

 I	_ெப.(I	_ெப.) Eனிேம	 ந3�ேபா	 நிைலயாைம எ�- 

எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.029.1 

 இ�னினிேய ெச�க_விய(.வி.,.(ெச�_வி.+க_விய(.வி.,.) அறவிைன 

இ�னினிேய $நால�.029.2 

 நி�றா�_வி.,.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ4.) இ40தா� கிட0தா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேக* அலற� $நால�.029.3 

 ெச�றா� என7ப�தலா	 $நால�.029.4 

 ேகளாேத வ0)_வி.எ�.(வா_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கிைளகளா� இ	 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.030.1 

 வாளாேத ேபாவரா	 மா0த�க*-வாளாேத $நால�.030.2 

 ேச!ைக மர� ஒழிய� ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ந3(�_ஏவ.(ந3(�_வி.) 

I*_ெப.(I*_ெப.) ேபால $நால�.030.3 



 யா!ைக தம�!� ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந3+) 

$நால�.030.4 

 அக+) ஆேர வா:வா� எ�- அ/ணா0) 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.031.1 

 Iக+ தா� ெபறாஅ� Iற(கைட ப6றி $நால�.031.2 

 மிக+ தா� வ40தியி47பேர-ேமைல+ $நால�.031.3 

 தவ+தா	 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�யாதா� $நால�.031.4 

 ஆவா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ஆ!க� 

நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

மற0)_வி.எ�.(மற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.032.1 

 ேபாவா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�னா Iைல 

ெந<ேச_ெப.(ெந<._ெப.+ஏ_சா�.) ஓவா) $நால�.032.2 

 நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உஞ6றி வா:தி எனி@� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_,�.ஒ4.) வா:நா*க* $நால�.032.3 

 ெச�றன ெச�வ) உைர $நால�.032.4 

 விைன7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) வ0த!கா	 

ெவ�ய_�றி.வி.,.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) உயிரா $நால�.033.1 

 மன+தி� அழிAமா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

நிைன+)_வி.எ�.(நிைன_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதைன+ $நால�.033.2 

 ெத	ைலய) எ�- உண�வாேர த�மா6ற+) $நால�.033.3 

 எ	ைல_ெப.(எ	ைல_ெப.) இக0)_வி.எ�.(இக_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ4வா� $நால�.033.4 

 அ4�_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) ெபற	_ெதா.ெப.(ெப-_வி.+அ	_ெதா.ெப.�றி.) 

யா!ைகைய7 ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பய+தா	 

$நால�.034.1 



 ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) பய@� ஆ6றேவ 

ெகா*க_விய(.வி.,.(ெகா*_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) 

க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) ஊ�0த_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.034.2 

 சா-ேபா	 சால� பி� உதவி ம6- அத� $நால�.034.3 

 ேகா)ேபா	 

ேபா��_ெப.எ�.(ேபா_வி.+!_ெபா4.உ4.+உ�_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) $நால�.034.4 

 க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) ஆ2�_வி.எ�.(ஆ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

க2� சி-காைல! ெகா/டா� $நால�.035.1 

 )4�I எK0)_வி.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ(கா	 )ய� 

ஆ/� உழவா� $நால�.035.2 

 வ40தி_வி.எ�.(வ40)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உட�பி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா/டா� 96ற� $நால�.035.3 

 வ4(கா	 ப�வ) இல� $நால�.035.4 

 இ�-ெகா	 அ�-ெகா	 எ�-ெகா	 எ�னா) $நால�.036.1 

 பி�ைறேய நி�ற)_வி.,.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+அ)_பட�.ஒ4.) 96ற� 

எ�- எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.036.2 

 ஒ4மி� த3யைவ ஒ	B� வைகயா	 $நால�.036.3 

 ம4மி� மா/டா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) $நால�.036.4 

 ம!களா	 ஆய ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) பய@� ஆA(கா	 

$நால�.037.1 

 எ+)ைணA� ஆ6ற7 பலஆனா	 ெத!க $நால�.037.2 

 உட�பி6ேக ஒ7Iர ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒKகா) உ�ப�! $நால�.037.3 



 கிட0)_வி.எ�.(கிட_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ண7 ப/ண7ப�� 

$நால�.037.4 

 உற!�� )ைணய) ஓ� ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) வி+) ஈ/� $நால�.038.1 

 இற7ப நிழ	_ெப.(நிழ	_ெப.) பய0தாஅ(� அற7பய@� $நால�.038.2 

 தா�_த6...(தா�_த6...) சிறி)ஆயி@� த!கா� ைக7 ப2ட!கா	 

$நால�.038.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) சிறிதா7 ேபா�+)வி�� $நால�.038.4 

 ைவகB� ைவக	 வர!க/�� அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) 

உணரா�_வி.,.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

$நால�.039.1 

 ைவகB� ைவகைல ைவ�� எ�- இ�I-வ� $நால�.039.2 

 ைவகB� ைவக	 த� வா:நா*ேம	 ைவ�த	 $நால�.039.3 

 ைவகைல ைவ+)_வி.எ�.(ைவ_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உணராதா� 

$நால�.039.4 

 மான அ4(_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இர_ெப.(இர_ெப.) 

எ�@� $நால�.040.1 

 ஈன இளிவினா	 வா:ேவ�ம�-ஈன+தா	 $நால�.040.2 

 ஊ2�ய! க/F� உ-தி ேச�0)_வி.எ�.(ேச�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) $நால�.040.3 

 ந32�+) 

நி6��_ெப.எ�.(நி	_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எனி� $நால�.040.4 

 மா! ேக: மட ந	லா� எ�- அர6-� சா�றவ� $நால�.041.1 

 ேநா!கா�ெகா	 ெநா�ய) ஓ� )�சிைல யா!ைக!� ஓ� $நால�.041.2 



 ஈ� சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) அ�ன) ஓ� ேதா	 அறி@� ேவ/�ேம 

$நால�.041.3 

 கா!ைக_ெப.(கா!ைக_ெப.) க�வ) ஓ� ேகா	 $நால�.041.4 

 ேதா6 ேபா�ைவேமB� )ைள பலவா� ெபா�� 

மைற!�_ெப.எ�.(மைற_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.042.1 

 மீ7 ேபா�ைவ மா2சி+) உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) ஆனா	 மீ7 ேபா�ைவ 

$நால�.042.2 

 ெபா�� மைறயா காம�_ெப.(காம�_ெப.) Iகலா) ம6- அதைன7 

$நால�.042.3 

 ைப� மறியா7 பா�!க7ப�� $நால�.042.4 

 த!ேகால� தி�-_வி.எ�.(தி�_வி.+�6_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைறய7 Q� 

R�_வி.எ�.(R�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.043.1 

 ெபா�! ேகால� ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒழிAேம 

எ!காB� $நால�.043.2 

 உ/� விைனA* 

உைற!��_ெப.எ�.(உைற_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

என7 ெப�ேயா� $நால�.043.3 

 க/� ைகவி2ட மய	 $நால�.043.4 

 ெத* ந3�! �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ெபா4 கய	_ெப.(கய	_ெப.) 

ேவ	_ெப.(ேவ	_ெப.) எ�- $நால�.044.1 

 க/ இ	 I�மா!க* கவ6ற வி�ெவேனா $நால�.044.2 

 உ* ந3� கைள0த!கா	 E(� R�றி2ட�ன $நால�.044.3 

 க/ ந3�ைம க/� ஒK�ேவ� $நால�.044.4 



 ,	ைல_ெப.(,	ைல_ெப.) ,ைக ,-வ	_ெப.(,-வ	_ெப.) ,+) 

எ�- இைவ_பதி.ெப.(இ_.2.+ஐ_பட�.ப�.) பித6-� $நால�.045.1 

 க	லா7 I�மா!க* கவ6ற வி�ெவேனா $நால�.045.2 

 எ	லா4� காண Iற(கா2� 

உதி�0)_வி.எ�.(உதி�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ!க $நால�.045.3 

 ப	-எ�I க/� ஒK�ேவ� $நால�.045.4 

 �ட4� ெகாK� �4திA� எ�I� $நால�.046.1 

 ெதட4� நர�ெபா� ேதாB� இைடயிைடேய $நால�.046.2 

 ைவ+த த�A� வK�I� ஆ� ம6- இவ6-* $நால�.046.3 

 எ+_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.++_ஒ6.) திற+தா* ஈ�( ேகாைதயா* $நால�.046.4 

 ஊறி உவ�+த!க ஒ�ப) வா�7 Iல@� $நால�.047.1 

 ேகாதி! �ழ�I அைல!�� ��ப+ைத ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நால�.047.2 

 ெப40ேதாளி ெப�வளா� எ�@�-மீ7 ேபா�+த $நால�.047.3 

 க40_ெப.அ.(க4ைம_ெப.) ேதாலா	 க/ விள!க7ப2� $நால�.047.4 

 ப/ட� அறியா�_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ப� 

சா0)� ேகாைதA� $நால�.048.1 

 க/� பாரா2�வா� க/�ல�ெகா	-ம/�7 $நால�.048.2 

 ெபைட� ேசவ	_ெப.(ேசவ	_ெப.) வ� கK�_ெப.(கK�_ெப.) ேப�+) இ2�! 

�+த	 $நால�.048.3 

 ,ைட� சாகா� அ�. இ6-ழி $நால�.048.4 

 கழி0தா� இ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) க/டா� ெந<._ெப.(ெந<._ெப.) உ2க 

$நால�.049.1 

 �ழி0) ஆ:0த க/ணவா�+ 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒழி0தாைர 

$நால�.049.2 



 ேபா6றி_வி.எ�.(ேபா6-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெநறி நி�மி� இ6- 

இத� ப/I_ெப.(ப/I_ெப.) எ�- $நால�.049.3 

 சா6-�ெகா	 சால� சி�+) $நால�.049.4 

 உயி� ேபாயா� ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ2க� 

சி�+) $நால�.050.1 

 ெசயி� த3�!�� ெச�மா7பவைர ெசயி� த3�0தா� $நால�.050.2 

 க/� இ6- இத� வ/ண�_ெப.(வ/ண�_ெப.) எ�பதனா	 த�ைம ஓ� 

$நால�.050.3 

 ப/ட+)* ைவ7ப) இல� $நால�.050.4 

 விள!�7 Iக இ4*_ெப.(இ4*_ெப.) மா�0தா(� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.051.1 

 தவ+தி�,� நி	லாதா� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) விள!� ெந� $நால�.051.2 

 ேத�விட+)� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ4*_ெப.(இ4*_ெப.) பா�0தா(� ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) விைன 

$நால�.051.3 

 த3�விட+) நி6�மா� த3)_ெப.(த3)_ெப.) $நால�.051.4 

 நிைலயாைம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) J7I சா!கா� எ�- 

எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.052.1 

 தைலயாயா� த� க4ம� 

ெச�வா�_வி.,.(ெச�_வி.+M_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ெதைல இ	லா� 

$நால�.052.2 

 ச+த,� ேசாதிட,� எ�- ஆ(� இைவ_பதி.ெப.(இ_.2.+ஐ_பட�.ப�.) 

பித6-� $நால�.052.3 

 பி+த�� ேபைதயா� இ	 $நால�.052.4 

 இ	ல� இளைம எழி	_ெப.(எழி	_ெப.) வன7I_ெப.(வன7I_ெப.) மீ!96ற� 

$நால�.053.1 



 ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) வலி எ�- இைவ_பதி.ெப.(இ_.2.+ஐ_பட�.ப�.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) ெம	ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $நால�.053.2 

 நிைலயாைம க/� ெந�யா� )ற7ப� $நால�.053.3 

 தைலயாயா�-தா� உ�ய! 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.053.4 

 )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) பல நா*_ெப.(நா*_ெப.) உழ0)� 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) நாைள $நால�.054.1 

 இ�பேம கா,-வ� ஏைழயா� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $நால�.054.2 

 இைட ெத�0)_வி.எ�.(ெத�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�னாைம 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மைன ஆ- 

$நால�.054.3 

 அைட ஒழி0தா� ஆ�- அைம0தா� $நால�.054.4 

 ெகா�ேன கழி0த�- இளைமA� இ�ேன $நால�.055.1 

 பிணிெயா� J7I� வ4மா	 )ணி ஒ�றி $நால�.055.2 

 எ�ெனா� Rழா) எKெந<ேச ேபாதிேயா $நால�.055.3 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ெநறி ேசர நம!�_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+!�_ெகா.ேவ.) 

$நால�.055.4 

 மா/ட �ண+ெத� ம!க2 ேப- இ	 எனி@� $நால�.056.1 

 Q/டா� கழி+த6� அ4ைமயா	 

Q/ட_ெப.எ�.(Q/_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.056.2 

 மி� எ�@� காரண+தி� ேம�,ைற!க/ேண $நால�.056.3 

 க� எ�றா� க6- அறி0தா� $நால�.056.4 

 ஊ!கி+ தா� ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விரத(க* உ* உைடய $நால�.057.1 



 தா!� அ40_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) )�ப(க* தா� தைலவ0த!கா	 

$நால�.057.2 

 ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிTஉ�_ெப.எ�.(நி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உரேவாேர 

ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ஒK!க� $நால�.057.3 

 கா!��_ெப.எ�.(கா_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி4வ+தவ� $நால�.057.4 

 த�ைம இக:0தைம தா� ெபா-7ப) அ�றி ம6- $நால�.058.1 

 எ�ைம இக:0த விைன7 பய+தா� உ�ைம $நால�.058.2 

 எ�வா� நிரய+) வ 3:வ�ெகா	 எ�- $நால�.058.3 

 ப�வOஉ� சா�ேறா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நால�.058.4 

 ெம� வா� க/ J!�_ெப.(J!�_ெப.) ெசவி என7 ேப� 

ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.059.1 

 ஐ வாய ேவ2ைக அவாவிைன ைகவா� $நால�.059.2 

 கல(காம	 கா+) உ�!�� ஆ6ற	_ெப.(ஆ6ற	_ெப.) உைடயா� 

$நால�.059.3 

 வில(கா) வ 3�_ெப.(வ 3�_ெப.) 

ெப-�_ெப.எ�.(ெப-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.059.4 

 )�பேம மீOர! க/�� )ற உ*ளா� $நால�.060.1 

 இ�பேம கா,-வ� ஏைழயா� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $நால�.060.2 

 இைசெத-� ம6- அத� இ�னாைம 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.060.3 

 பைசத	 ப�யாதா� ேம	 $நால�.060.4 

 மதி+) இற7பா4� இற!க_�ைற.எ�.(இற!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதியா� 

$நால�.061.1 



 மிதி+) இற7பா4� இற!க_�ைற.எ�.(இற!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மிதி+) 

ஏறி $நால�.061.2 

 ஈA� தைலேம	 இ4+தலா	 அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) அறிவா� 

$நால�.061.3 

 காA� கத�_ெப.(கத�_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) 

$நால�.061.4 

 த/டா� சிற7பி� த� இ� உயிைர+ தா(கா) $நால�.062.1 

 க/�ழி எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) )ற7பேவா-ம/� $நால�.062.2 

 அ� ெபயரா) ஆ6ற இளி வ0த_ெப.எ�.(வா_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா:தி� $நால�.062.3 

 ,�கி6�� உ*ள+தவ� $நால�.062.4 

 காவா) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வா� திற0) 

ெசா	B� ெசா	 $நால�.063.1 

 ஓவாேத த�ைம� .�தலா	 ஓவாேத $நால�.063.2 

 ஆ�0)_வி.எ�.(ஆ�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைம0த_ெப.எ�.(அைம_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக*வி அறிைடயா� 

எ< ஞா�-� $நால�.063.3 

 கா�0)_வி.எ�.(கா�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைம0த_ெப.எ�.(அைம_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா	லா� க-+) 

$நால�.063.4 

 ேந�+) நிக� அ	லா� ந3� அ	ல ெசா	லிய!கா	 $நால�.064.1 

 ேவ�+) ெவ�ளா� விKமிேயா� ஓ�+) அதைன $நால�.064.2 

 உ*ள+தா� உ*ளி உைர+) உரா� ஊ� ேக2ப $நால�.064.3 

 )*ளி O/ ,2�மா� கீ: $நால�.064.4 

 இைளயா� அட!க� அட!க� கிைள ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) $நால�.065.1 



 இ	லா� ெகாைடேய ெகாைட7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.065.2 

 ஒ-!�� ம)ைக உர@ைடயாள� $நால�.065.3 

 ெபா-!�� ெபாைறேய ெபாைற $நால�.065.4 

 க	 எறி0த�ன கயவ� வா� இ�னா� ெசா	 $நால�.066.1 

 எ	லா4� காண7 ெபா-+) உ�7ப�-ஒ	ைல $நால�.066.2 

 இ� ந36றா	 ைப அவி0த நாக�ேபா	 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) 

$நால�.066.3 

 ��ைமயா� வாதி!க7ப2� $நால�.066.4 

 மா6றாரா� நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த� மா- 

ஏ6பா�!� ஏலாைம $நால�.067.1 

 ஆ6றாைம எ�னா� அறிைடயா� ஆ6றாைம $நால�.067.2 

 ேந�+) இ�னா ம6- அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) ெச�த!கா	 தா� 

அவைர7 $நால�.067.3 

 ேப�+) இ�னா ெச�யாைம ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.067.4 

 ெந�(_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஓ�@� ந3ச� ெவ�ளி 

$நால�.068.1 

 ெக�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ�றி7 

பர!��_ெப.எ�.(பர_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $நால�.068.2 

 ந3� ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ7ப�ேபா	 

தாேன தணிAேம $நால�.068.3 

 சீ� ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா�ேறா� 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) $நால�.068.4 

 உபகார� ெச�ததைன ஓராேத த(க/ $நால�.069.1 



 அபகார� ஆ6ற� ெசயி@� உபகார� $நால�.069.2 

 தா� ெச�வ) அ	லா	 தவ6றினா	 த3(� ஊ!க	 $நால�.069.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� ��7 பிற0தா�!� இ	 $நால�.069.4 

 9�+) நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகௗவி! ெகாள! க/�� த� வாயா	 

$நால�.070.1 

 ேப�+) நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகௗவினா� ஈ(� இ	ைல ந3�+) அ�றி! 

$நால�.070.2 

 கீ:ம!க* கீ: ஆய ெசா	லிய!கா	 ெசா	பேவா $நால�.070.3 

 ேம�ம!க* த� வாயா	 மீ2� $நால�.070.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அ4வி! �ளி� வைர ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட 

$நால�.071.1 

 ேபைதேயா� யா)� உைரய6க ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $நால�.071.2 

 உைர!கி� சிைத0) உைர!�� ஒ	B� வைகயா	 $நால�.071.3 

 வK!கி! கழிதேல ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.071.4 

 ேந� அ	லா� ந3� அ	ல ெசா	லிய!கா	 ம6- 

அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) $நால�.072.1 

 தா�+தி4+த	 த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) ம6- ஓ4� $நால�.072.2 

 Iக:ைமயா! 

ெகா*ளா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா*_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ4.) ெபா(� ந3� 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $நால�.072.3 

 சம:ைமயா! ெகா/�வி�� $நால�.072.4 

 காதலா� ெசா	B� க�< ெசா	 

உவ0)_வி.எ�.(உவ_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர!�� $நால�.073.1 

 ஏதிலா� இ� ெசாலி� த3)_ெப.(த3)_ெப.) ஆேமா-ேபா) எலா� $நால�.073.2 



 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வ/�_ெப.(வ/�_ெப.) ஆ�!�� மலி 

கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.073.3 

 ஆவ)_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ)_ெதா.ெப.�றி.) அறிவா�7 

ெபறி0_நி.எ�.(ெப-_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.073.4 

 அறிவ) அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட(கி 

அ<.வ) அ<சி $நால�.074.1 

 உ-வ) உல�_ெப.(உல�_ெப.) உவ7ப� 

ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெப-வதனா	 $நால�.074.2 

 இ�I6- வாK� இய	Iைடயா� எ< ஞா�-� $நால�.074.3 

 )�I6- வா:த	_ெதா.ெப.(வா:_வி.+த	_ெதா.ெப.�றி.) அ�) $நால�.074.4 

 ேவ6-ைம இ�றி! கல0)_வி.எ�.(கல_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ4வ�_ெப.(இ4வ�_ெப.) ந2ட!கா	 $நால�.075.1 

 ேத6றா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ேத6-_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒK!க� 

ஒ4வ�க/ உ/டாயி� $நால�.075.2 

 ஆ6-� )ைணA� ெபா-!க ெபாறா� 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.075.3 

 O6றாேத Oர விட	 $நால�.075.4 

 இ�னா ெசயி@� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ஒழிக_விய(.வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) எ�- $நால�.076.1 

 த�ைனேய தா�_த6...(தா�_த6...) ேநாவி� அ	ல) )�னி! $நால�.076.2 

 கல0தாைர! ைகவி�த	-கானக நாட $நால�.076.3 

 வில(கி6�� வி*ள	 அ�) $நால�.076.4 

 ெப�யா� ெப4 ந2I! ேகாட	_ெப.(ேகாட	_ெப.) தா� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.077.1 

 அ�ய ெபா-7ப எ�- அ�ேறா அ�யேரா $நால�.077.2 



 ஒ	ெல� அ4வி உய� வைர ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.077.3 

 ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ெச�வா�!�+ தம� $நால�.077.4 

 வ6றி ம6- ஆ6ற7 பசி7பி@� ப/I_ெப.(ப/I_ெப.) இலா�!� $நால�.078.1 

 அ6ற� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைரய6க அ6ற� 

$நால�.078.2 

 மைற!�_ெப.எ�.(மைற_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

)ைணயா�!� உைர7பேவ த�ைம+ $நால�.078.3 

 )ற!�� )ணி இலாதா� $நால�.078.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய0தா(� இழி தைலவ�@� $நால�.079.1 

 இ�ப+தி� ப!க�_ெப.(ப!க�_ெப.) இ40ைத!க இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$நால�.079.2 

 ஒழியாைம க/டாB�-ஓ(� அ4வி நாட $நால�.079.3 

 பழி ஆகா ஆேற தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நால�.079.4 

 தா�_த6...(தா�_த6...) ெக�@� த!கா� ேக� எ/ண6க 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உட�பி� $நால�.080.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெக�@� உ/ணா� ைக+) உ/ண6க 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) கவி0த $நால�.080.2 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) ெபறி@� 

உைரய6க $நால�.080.3 

 ெபா�ேயா� இைட மிைட0த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெசா	 $நால�.080.4 

 அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) ெப�தா	 அத6� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

சி6றளவா	 $நால�.081.1 

 நி�ச	 நிைனA(கா	 ேகா! ெகாைலயா	 நி�சB� $நால�.081.2 

 ��பி!ேக 9�+த விைனயா	 பிற� தார� $நால�.081.3 



 ந�ப6க நா/_ெப.(நா/_ெப.) உைடயா� $நால�.081.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) Iக: ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) 

ெப4ைம_ெப.(ெப4ைம_ெப.) இ0 நா��� $நால�.082.1 

 பிற� தார� ந�.வா�� ேசரா பிற� தார� $நால�.082.2 

 ந�.வா�� ேச4�_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பைக பழி 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�- $நால�.082.3 

 அ�ச+ேதா� இ0 நா6 ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) $நால�.082.4 

 I!க இட+)_ெப.(இட�_ெப.+அ+)_சா�.) அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) ேபாத4� 

ேபா) அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) $நால�.083.1 

 )�!�� இட+)_ெப.(இட�_ெப.+அ+)_சா�.) அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) 

ேதா�றாைம! கா7I_ெப.(கா7I_ெப.) அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) $நால�.083.2 

 எ!_.2.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ6.) காB� அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) த4மா	 

எவ�ெகாேலா $நால�.083.3 

 உ2கா� பிற� இ	 Iக	_ெப.(Iக	_ெப.) $நால�.083.4 

 காணி�_நி.எ�.(கா/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) ��7 பழி ஆ� ைகAறி� கா	 

�ைறA� $நால�.084.1 

 ஆ/_ெப.(ஆ/_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ெச�A(கா	 

அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) ஆ� ந3* நிரய+ $நால�.084.2 

 )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) பய!�மா	 )�சா� ந3_பதி.ெப.(ந3_,�.ஒ4.) 

க/ட_ெப.எ�.(கா/_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.084.3 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) என!� எைன+தா	 9- $நால�.084.4 

 ெச�ைம ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ�றி சிறியா� இன+த� ஆ� $நால�.085.1 

 ெகா�ைம வ� ,ைலயா* ேதா*_ெப.(ேதா*_ெப.) 

மCஇ_வி.எ�.(ம�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ�ைம $நால�.085.2 

 வலியா	 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மைனேம	 ெச�றாேர-இ�ைம $நால�.085.3 



 அலி ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ� உ/பா� 

$நால�.085.4 

 ப	லா� அறிய7 பைற அைற0) நா*_ெப.(நா*_ெப.) 

ேக2�_வி.எ�.(ேக*_வி.+2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.086.1 

 க	யாண� ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க� I!க 

ெம	_ெப.அ.(ெம	_ெப.அ.) இய	_ெப.(இய	_ெப.) $நால�.086.2 

 காத	_ெப.(காத	_ெப.) மைனயாG� இ	லாளா எ� 

ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) $நால�.086.3 

 ஏதி	 மைனயாைள ேநா!� $நால�.086.4 

 அ�ப	 அய	 எ�7ப_�ைற.எ�.(எ�77_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ<சி+ தம� 

பCஇ $நால�.087.1 

 வ�பல� ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) 

மCஇ_வி.எ�.(ம�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைம0)6- ந�I� 

$நால�.087.2 

 நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) இ	 ெந<ச+தா� )7Iர-பா�பி� $நால�.087.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந!கிய�ன) 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.087.4 

 பரவா ெவளி7படா ப	ேலா�க/ த(கா $நால�.088.1 

 உரேவா�க/ காம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஓஒ ெகா�ேத $நால�.088.2 

 விரவா4* நாF7பட	 அ<சி யா)� $நால�.088.3 

 உைரயா) உ* ஆறிவி�� $நால�.088.4 

 அ�I� அழB� அவி� கதி� ஞாயி-� $நால�.089.1 

 ெவ�பி� .�@� Iற�_ெப.(Iற�_ெப.) .�� ெவ�பி! $நால�.089.2 

 கவ6றி மன+ைத� .�தலா	 காம�_ெப.(காம�_ெப.) $நால�.089.3 

 அவ6றி@� அ<ச7ப�� $நால�.089.4 



 ஊ4* எK0த_ெப.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ4 ெகK 

ெச0_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த3!� $நால�.090.1 

 ந34* �ளி+)� உய	 ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந34* $நால�.090.2 

 �ளி7பி@� காம�_ெப.(காம�_ெப.) .�ேம ��- ஏறி $நால�.090.3 

 ஒளி7பி@� காம�_ெப.(காம�_ெப.) .�� $நால�.090.4 

 இ	லா இட+)� இைய0த_ெப.எ�.(இைய_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அளவினா	 $நால�.091.1 

 உ*ள_ெப.அ.(உ*_ெப.) இட�ேபா	 ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) 

உவ0)_வி.எ�.(உவ_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம	ல! $நால�.091.2 

 ெகாைடெயா� ப2ட �ண@ைட மா0த�!�_ெப.(மா0த�_ெப.+!�_ெகா.ேவ.) 

$நால�.091.3 

 அைடயாவா� ஆ/ைட! கத $நால�.091.4 

 ,�னேர சா� நா*_ெப.(நா*_ெப.) ,னித!க J7I உள $நால�.092.1 

 பி�ன4� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) 

அழி!��_ெப.எ�.(அழி_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உள ெகா�ேன $நால�.092.2 

 பரவ�மி� ப6ற�மி� பா+) உ/மி� யா)� $நால�.092.3 

 கரவ�மி� ைக+) உ/டா� ேபா:) $நால�.092.4 

 ந�!�6-+ த6 ேச�0தா� )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) )ைடயா� $நால�.093.1 

 ெகா�+)+ தா�_த6...(தா�_த6...) )�7பி@� ஈ/�(கா	 ஈ/�� 

$நால�.093.2 

 மி�!� உ6-7 ப6றி@� நி	லா) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) $நால�.093.3 

 வி�!�� விைன உல0த!கா	 $நால�.093.4 

 இ�மி அ�சி+ )ைணயா@� ைவகB� $நால�.094.1 



 E�மி	 இையவ ெகா�+) உ/மி� E�ைம! $நால�.094.2 

 ெகாடாஅதவ� எ�ப� �/� ந3� ைவய+) $நால�.094.3 

 அடாஅ அ�7பினவ� $நால�.094.4 

 ம-ைமA� இ�ைமA� 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ4வ6� $நால�.095.1 

 உ-மா- இையவ ெகா�+த	 வ-ைமயா	 $நால�.095.2 

 ஈத	_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த	_ெதா.ெப.�றி.) இைசயா)எனி@� இரவாைம 

$நால�.095.3 

 ஈத	_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த	_ெதா.ெப.�றி.) இர2� உ-� $நால�.095.4 

 ந� ஊ4* ேவதிைக .6-!ேகா* I!க $நால�.096.1 

 ப� பைன_ெப.(பைன_ெப.) அ�ன� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ந�ச வா:வா� 

$நால�.096.2 

 �� ெகாK+த!க/F� ெகா�+) உ/ணா மா!க* $நால�.096.3 

 இ�கா2�* ஏ6ைற7 பைன_ெப.(பைன_ெப.) $நால�.096.4 

 ெபய6பா	 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெப�யா!க/F� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நால�.097.1 

 ெசய6பால ெச�யாவி�@� கய	_ெப.(கய	_ெப.) Iலா	_ெப.(Iலா	_ெப.) 

$நால�.097.2 

 I�ைன_ெப.(I�ைன_ெப.) க�A� ெபா4 கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.097.3 

 எ�ைன உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ�A� ஆ- $நால�.097.4 

 ஏ6ற ைக மா6றாைம எ�னா@� தா� வைரயா) $நால�.098.6 

 ஆ6றதா�!� ஈவ) ஆ� ஆ/_ெப.(ஆ/_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ6றி� 

$நால�.098.7 



 மலி கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப மா- ஈவா�!� 

ஈத	_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த	_ெதா.ெப.�றி.) $நால�.098.8 

 ெபாலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�@� ெபய�+) $நால�.098.9 

 இற7ப� சிறி) எ�னா) இ	 எ�னா) எ�-� $நால�.099.1 

 அற7பய� யா� மா2�� ெச�க_விய(.வி.,.(ெச�_வி.+க_விய(.வி.,.) 

,ைற7 Iதவி� $நால�.099.2 

 ஐய� I9உ� தவசி க�ைஞேபா	 $நால�.099.3 

 ைபய நிைற+)வி�� $நால�.099.4 

 க�7I இ� க/ ,ரச�_ெப.(,ரச�_ெப.) காத+ேதா� ேக2ப� $நால�.100.1 

 இ�+)_வி.எ�.(இ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ,ழ(கிய) ஓ� 

ேயாசைனேயா� ேக2ப� $நால�.100.2 

 அ�!கிய_ெப.எ�.(அ�!�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Jஉல�� ேக2�ேம 

சா�ேறா� $நால�.100.3 

 ெகா�+தா�_வி.,.(ெகா�_வி.+++_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) என7ப�� ெசா	 

$நால�.100.4 

 ப	 ஆ* உ�+)வி�@� �ழ! க�-_ெப.(க�-_ெப.) $நால�.101.1 

 வ	ல) ஆ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) நா�! ேகாடைல ெத	ைல7 $நால�.101.2 

 பழவிைனA� அ�ன தைக+ேத த6 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.101.3 

 கிழவைன நா�! ெகாள6� $நால�.101.4 

 உ4� இளைமA� ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) ெபா4G� உ2�� $நால�.102.1 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) வழி நி	லாைம க/�� ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) 

வழி $நால�.102.2 

 ஒ�ேறA� இ	லாதா� வா:!ைக_ெப.(வா:!ைக_ெப.) 

உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) இ2� $நால�.102.3 



 நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ 3:� த!க) 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.102.4 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) பட ேவ/டாதா� யா� யா4� இ	ைல $நால�.103.1 

 அள0தன ேபாக� அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ6றா� $நால�.103.2 

 விள(கா� திர2�னா� இ	ைல கள( கனிைய! $நால�.103.3 

 கா� என� ெச�தா4� இ	 $நால�.103.4 

 உற6பால ந3!க	 உ-வ�!�� ஆகா $நால�.104.1 

 ெபற6பா	 அைனய� அ�ன ஆ� மா�_ெப.(மா�.) $நால�.104.2 

 வற7பி� த4வா4� இ	ைல அதைன� $நால�.104.3 

 சிற7பி� தணி7பா4� இ	 $நால�.104.4 

 திைன+ )ைணய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த� ேத. 

உ* அட!கி $நால�.105.1 

 பைன+ )ைணயா� ைவகB� பா� 

அழி0)_வி.எ�.(அழி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா:வ� $நால�.105.2 

 நிைன7ப! கிட0த)_ெதா.ெப.(கிட_வி.+0+_இ.கா.+அ)_ெதா.ெப.�றி.) எவ� 

உ/டா� ேமைல $நால�.105.3 

 விைன7பய� அ	லா	 பிற $நால�.105.4 

 ப	 ஆ�ற ேக*வி7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உண�வா� வ 3ய� $நால�.106.1 

 க	லாதா� வா:வ) அறிதிேர	 க	லாதா� $நால�.106.2 

 ேசதன� எ�@� அ�_.2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) அக+) 

இ�ைமயா	 $நால�.106.3 

 ேகா) எ�- ெகா*ளாதா� 96- $நால�.106.4 

 இ��ைப_ெப.(இ��ைப_ெப.) 9� ெந<ச+தா� எ	லா4� காண $நால�.107.1 



 ெந�(_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கைட 

நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ	வ) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) அ��ப�Q $நால�.107.2 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) கிழி!�� அைல கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.107.3 

 ,�ைன விைன ஆ�வி�� $நால�.107.4 

 அறியா4� அ	ல� அறிவ) அறி0)� $நால�.108.1 

 பழிேயா� ப2டைவ ெச�த	_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த	_ெதா.ெப.�றி.) 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஓ� $நால�.108.2 

 ெந�த	_ெப.(ெந�த	_ெப.) நற உயி�!�� ந3* கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.108.3 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைனயா� வ4� 

$நால�.108.4 

 ஈ/� ந3� ைவய+)* எ	லா4� எ*)ைணA� $நால�.109.1 

 ேவ/டா�ம� த3ய விைழபம� ந	லைவ $நால�.109.2 

 ேவ/�@� ேவ/டாவி�@� உற6பால $நால�.109.3 

 த3/டாவி�த	 அ�) $நால�.109.4 

 சி-கா ெப4கா ,ைற பிற:0) வாரா $நால�.110.1 

 உ- கால+) ஊ6- ஆகா ஆ� இட+ேத 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.110.2 

 சி-காைல7 ப2ட ெபாறிA� அதனா	 $நால�.110.3 

 இ-கால+) எ�ைன ப� $நால�.110.4 

 இைசயா ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) இ	 எ�ற	 

யா�!�� $நால�.111.1 



 வைச அ�- ைவய+) இய6ைக நைச 

அK(க_�ைற.எ�.(அK(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $நால�.111.2 

 நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�7 

ெபா�+த	_ெதா.ெப.(ெபா�_வி.++த	_ெதா.ெப.�றி.) நிைரெதNஇ 

ெச�0ந�றி $நால�.111.3 

 ெகா�றா�� �6ற�_ெப.(�6ற�_ெப.) 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.111.4 

 த!கா4� த!கவ� அ	லா4� த� ந3�ைம $நால�.112.1 

 எ!காB� ��ற	 இல� ஆவ� அ!கார� $நால�.112.2 

 யாவேர தி�னி@� ைகயாதா� ைக!�மா� $நால�.112.3 

 ேதவேர தி�னி@� ேவ�I_ெப.(ேவ�I_ெப.) $நால�.112.4 

 கா	 ஆ� ேபா:தி	 கழி கிைளஞ� வான+)_ெப.(வான�_ெப.+அ+)_சா�.) 

$நால�.113.1 

 ேம	 ஆ�� மீனி� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஆவ� ஏலா $நால�.113.2 

 இட� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) உ6ற!கா	 ஈ�( ��ற நாட $நால�.113.3 

 ெதட�I உைடேய� எ�பா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $நால�.113.4 

 வ� இலா ைவய+) ம�னிய J�றி	 $நால�.114.1 

 ந�வண) எ�த_�ைற.எ�.(எ�)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ4 தைலA� 

எ�)�_ெப.எ�.(எ�)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.114.2 

 ந�வண) எ�தாதா� 

எ�)�_ெப.எ�.(எ�)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உைல7 

ெப�)_வி.எ�.(ெப�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.114.3 

 அ�வ) ேபாB� )ய� $நால�.114.4 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ஆவி� க�-ஆயி� நா�� விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

ெபTஉ�_ெப.எ�.(ெப-_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.115.1 



 க	லாேர ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ெச	வ� 

வா�� ெசா	 ெச	B�_ெப.எ�.(ெச	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.115.2 

 I	_ெப.(I	_ெப.) ஈர7 ேபா:தி� உழேவேபா	 மீ) ஆ� $நால�.115.3 

 ெச	லாவா� ந	9�0தா� ெசா	 $நால�.115.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) பட ெம�<ஞான� க6பி@� எ�-� $நால�.116.1 

 அட(காதா� எ�-� அட(கா� தட(_ெப.அ.(தட�_ெப.) க/ணா� 

$நால�.116.2 

 உ7ெபா� ெந� பா	 தயி� காய� 

ெப�)_வி.எ�.(ெப�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@� $நால�.116.3 

 ைக7I அறா ேப�� .ைரயி� கா� $நால�.116.4 

 த�ைம இக:வாைர+ தா� அவ�� ,� இக:க $நால�.117.1 

 எ�ைன அவெரா� ப2ட) I�ைன_ெப.(I�ைன_ெப.) $நால�.117.2 

 விற	_ெப.(விற	_ெப.) Q(_ெப.அ.(Q�_ெப.அ.) கம: கான	_ெப.(கான	_ெப.) 

வ 3(�_ஏவ.(வ 3(�_வி.) ந3�� ேச�7ப $நால�.117.3 

 உற6பால யா�!�� உ-� $நால�.117.4 

 ஆ ேவ- உ4வின ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ஆ 

பய0த_ெப.எ�.(பய_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.118.1 

 பா	 ேவ- உ4வின அ	லவா� பா	ேபா	 $நால�.118.2 

 ஒ4த�ைம+) ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெநறி ஆேபா	 $நால�.118.3 

 உ4 பலெகாள	 ஈ(� $நால�.118.4 

 யாஅ� உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) ஓ� ெசா	 இ	லா� 

ேத4(கா	 $நால�.119.1 

 யாஅ� உபாய+தி� வாழாதா� யாஅ� $நால�.119.2 



 இைடயாக இ�னாத) எ�தாதா� யாஅ� $நால�.119.3 

 கைடேபாக� ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) உ�+தா� $நால�.119.4 

 தா� ெச� விைன அ	லா	 த�ெமா� ெச	வ) ம6- $நால�.120.1 

 யா(கF� ேத�� பிறி) இ	ைல ஆ(�+ தா� $நால�.120.2 

 ேபா6றி7 Iைன0த உட�I� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ேற $நால�.120.3 

 96ற� ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ��_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாK)_ெப.(ெபாK)_ெப.) $நால�.120.4 

 )!க+)* O(கி )றவி�க/ ேச�கலா $நால�.121.1 

 ம!க2 பிண+த .�கா� ெத!க $நால�.121.2 

 வில(கி6�� I*ளி6�� காேட Iல� ெக2ட $நால�.121.3 

 I	லறிவாள� வயி- $நால�.121.4 

 இ4�I_ெப.(இ4�I_ெப.) ஆ�!�� கால� ஆ� ஏதிலா�!� ஆ* ஆ� 

$நால�.122.1 

 க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) ஆ� கழனிA* ேச�வ� .4�I_ெப.(.4�I_ெப.) 

ஆ�!�� $நால�.122.2 

 கா2�* ஆ� வாK� சிவB� �-�QK� $நால�.122.3 

 92�* ஆ�! ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைவ7பா� $நால�.122.4 

 அ!ேகேபா	 அ(ைக ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விர	_ெப.(விர	_ெப.) அKகி $நால�.123.1 

 )!க+ ெதKேநா� எKபேவ-அ! கா	 $நால�.123.2 

 அலவைன! காதலி+)! கா	 ,�+)+ 

தி�ற_ெப.எ�.(தி�_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.123.3 



 பழவிைன வ0)_வி.எ�.(வா_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட0த!கா	 

$நால�.123.4 

 ெந47I_ெப.(ெந47I_ெப.) அழ	 ேச�0த!கா	 ெந� ேபா	வOஉ� 

$நால�.124.1 

 எ�7ப� .2� எMவ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஆ!�� பர7ப! $நால�.124.2 

 ெகா� விைனய� ஆ�வ� ேகாடா4� ேகா�! $நால�.124.3 

 க� விைனய� ஆகியா�� சா�0) $நால�.124.4 

 ெப�யவ� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபால நாG� 

$நால�.125.1 

 வ�ைச_ெப.(வ�ைச_ெப.) வ�ைசயா ந0)� வ�ைசயா	 $நால�.125.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஊ� மதிய�ேபா	 ைவகB� ேதAேம $நால�.125.3 

 தாேன சிறியா� ெதட�I $நால�.125.4 

 சா�ேறா� என மதி+)� சா�0தா�ம� சா�0தா�!�� $நால�.126.1 

 சா�றா/ைம சா�0தா�க/ இ	 ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) 

சா�0ேதா� ேக* $நால�.126.2 

 சா0) அக+) உ/� எ�- ெச7I+ திற0) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.126.3 

 பா�I_ெப.(பா�I_ெப.) க/ட�ன) 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.126.4 

 யாஅ� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ஒ4வ�த� உ*ள+ைத+ $நால�.127.1 

 ேத4� )ைணைம உைடயவ� சார	_ெப.(சார	_ெப.) $நால�.127.2 

 கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைம!�� நாட ேக* ம!க*_ெப.(ம!க*_ெப.) $நால�.127.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேவ- ெச�ைகA� ேவ- $நால�.127.4 

 உ*ள+தா	 ந*ளா) உ-தி+ ெதழில� ஆ� $நால�.128.1 



 க*ள+தா	 ந2டா� கழி ேக/ைம-ெத*ளி7 $நால�.128.2 

 Iன6 ெச)�I நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல!�� 

Q(_ெப.அ.(Q�_ெப.அ.) ��ற நாட $நால�.128.3 

 மன+)!க/ மா. ஆ�வி�� $நால�.128.4 

 ஓ!கிய ஒ*_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) வா*_ெப.(வா*_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஒ�னா� ைக7 ப2ட!கா	 $நால�.129.1 

 ஊ!க� அழி7பOஉ� ெம� 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ!க� $நால�.129.2 

 இ4ைமA� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) .�தலா	 

ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) $நால�.129.3 

 க4மேம க	லா�க/ த3� $நால�.129.4 

 மைன7 பாச� ைகவிடா� ம!க2� எ�- ஏ(கி $நால�.130.1 

 எைன+) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா:திேயா ெந<ேச_ெப.(ெந<._ெப.+ஏ_சா�.) 

எைன+)� $நால�.130.2 

 சி- வைரேய ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) 

அ	லா	 $நால�.130.3 

 உ- பயேனா இ	ைல உயி�!� $நால�.130.4 

 �<சி அழ�� ெகா�0_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) தாைன! ேகா2டழ�� 

$நால�.131.1 

 ம<ச*_ெப.(ம<ச*_ெப.) அழ�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அ	ல 

ெந0ச+)_ெப.(ெந0ச�_ெப.+அ+)_சா�.) $நால�.131.2 

 ந	ல� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�@� ந� நிைலைமயா	 

$நால�.131.3 

 க	வி அழேக அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) $நால�.131.4 

 இ�ைம பய!�மா	 ஈய! �ைற இ�றா	 $நால�.132.1 



 த�ைம விள!�மா	 தா� உளரா! ேக� இ�றா	 $நால�.132.2 

 எ�ைம உலக+)� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

காேண�_வி.,.(கா/_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ப�.) க	விேபா	 

$நால�.132.3 

 ம�ம� 

அ-!��_ெப.எ�.(அ-_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம40)_ெப.(ம40)_ெப.) $நால�.132.4 

 கள� நில+)7 பிற0த_ெப.எ�.(பிற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ7பிைன� 

சா�ேறா� $நால�.133.1 

 விைள நில+)_ெப.(நில�_ெப.+அ+)_சா�.) ெந	லி� விKமிதா! ெகா*வ� 

$நால�.133.2 

 கைட நில+ேதா� ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) க6- 

அறி0ேதாைர+ $நால�.133.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நில+)_ெப.(நில�_ெப.+அ+)_சா�.) ைவ!க7ப�� 

$நால�.133.4 

 ைவ7Iழி! ேகா2படா வா�+) ஈயி� ேக� இ	ைல $நால�.134.1 

 மி!க_ெப.அ.(மி!க_ெப.அ.) சிற7பி� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ெசறி� வMவா� 

$நால�.134.2 

 எ�ச� என ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ம!க2�� ெச�வன $நால�.134.3 

 வி�ைச ம6- அ	ல பிற $நால�.134.4 

 க	வி கைர இல க6பவ� நா*_ெப.(நா*_ெப.) சில $நால�.135.1 

 ெம	ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) நிைன!கி� பிணி பல ெத*ளிதி� $நால�.135.2 

 ஆரா�0) அைமைடய க6பேவ ந3� ஒழிய7 $நால�.135.3 

 பா	 உ/ �4கி� ெத�0)_வி.எ�.(ெத�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.135.4 

 ேதாணி இய!�வா� ெத	ைல வ4ண+) $நால�.136.1 



 காணி�_நி.எ�.(கா/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) கைட7ப2டா� எ�- இகழா� 

காணா� $நால�.136.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ஆ/.ஒ4.) )ைணயா ஆ- ேபாய6ேற V	 

க6ற $நால�.136.3 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) )ைணயா ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ெகாள	 

$நால�.136.4 

 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) அ40_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) ெத	 ேக*வி+ 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) உைடயா� $நால�.137.1 

 இக	 இல� எஃ� உைடயா� த�,* 

�ழ3இ_வி.எ�.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.137.2 

 நகலி� இனி)ஆயி� கா/பா� அக	 

வான+)_ெப.(வான�_ெப.+அ+)_சா�.) $நால�.137.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உைறவா� பதி $நால�.137.4 

 கைன கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப க6- அறி0தா� 

ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) $நால�.138.1 

 Eனியி� க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) தி�ற6ேற Eனி_ெப.(Eனி_ெப.) ந3!கி+ 

$நால�.138.2 

 O�� தி�ற�ன தைக+)அேரா ப/I_ெப.(ப/I_ெப.) இலா $நால�.138.3 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) இலாள� ெதட�I $நால�.138.4 

 க	லாேர ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) க6றாைர� 

ேச�0)_வி.எ�.(ேச�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒKகி� $நால�.139.1 

 ந	லறி நாG� தைல7ப�வ�-ெத	 சிற7பி� $நால�.139.2 

 ஒ*_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) நிற7 பாதி�7Q� ேச�தலா	 I+ேதா� $நால�.139.3 

 த/ண3�!�+ தா�_த6...(தா�_த6...) பய0தா(� $நால�.139.4 

 அல� சா	 க6பி� அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ4.) 

V	 க	லா) $நால�.140.1 



 உலக V	 ஓ)வ) எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) கலகல $நால�.140.2 

 9உ� )ைணஅ	லா	 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�மா6ற� 

$நால�.140.3 

 ேபாஒ� )ைண அறிவா� இ	 $நால�.140.4 

 உ�!ைக_ெப.(உ�!ைக_ெப.) உலறி உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) 

அழி0த!க/F� $நால�.141.1 

 ��7 பிற7பாள� த� ெகா*ைகயி� ��றா� $நால�.141.2 

 இ�!க/ தைலவ0த!க/F� அ�மா $நால�.141.3 

 ெகா�7 I	_ெப.(I	_ெப.) கறி!�ேமா ம6- $நால�.141.4 

 சா�றா/ைம சாய	_ெப.(சாய	_ெப.) ஒK!க� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.2.+ஐ_பட�.ப�.) J�-� $நால�.142.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� ��7 பிற0தா�!� அ	ல) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேதாA� $நால�.142.2 

 ைம தவ: ெவ6ப_ெப.(ெவ6ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) படாஅ 

ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) $நால�.142.3 

 எ�திய!க/F� பிற�!� $நால�.142.4 

 இ4!ைக எழB� எதி� ெசல� ஏைன $நால�.143.1 

 வி�7ப ஒழிதேலா� இ�ன ��7 பிற0தா� $நால�.143.2 

 ��றா ஒK!கமா! ெகா/டா� கயவேரா� $நால�.143.3 

 ஒ�றா உணர6பா6- அ�- $நால�.143.4 

 ந	லைவ ெச�யி� இய	I_ெப.(இய	I_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த3யைவ $நால�.144.1 

 ப	லவ� O6-� பழி ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.144.2 



 உண4� ��7 பிற7பி� ஊதிய� எ�ேனா $நால�.144.3 

 Iண4�_ெப.எ�.(Iண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ4வ�!� எனி� 

$நால�.144.4 

 க	லாைம அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) கயவ� ெதழி	 அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) 

$நால�.145.1 

 ெசா	லாைமA*G� ஓ� ேசா� அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.145.2 

 இர7பா�!� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) ஈயாைம அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) 

மர+தா� இ� $நால�.145.3 

 மாணா! ��7 பிற0தா� $நால�.145.4 

 இன ந�ைம இ�ெசா	 ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) 

ஈத	_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த	_ெதா.ெப.�றி.) ம6- ஏைன $நால�.146.1 

 மன ந�ைம எ�- இைவ_பதி.ெப.(இ_.2.+ஐ_பட�.ப�.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நால�.146.2 

 ,+ேதா� இைம!�� ,ழ(�_ஏவ.(,ழ(�_வி.) உவ�+ 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.146.3 

 இ6 பிற0தா�க/ேண உள $நால�.146.4 

 ெச�ைக அழி0)_வி.எ�.(அழி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சித	 

ம/�6-ஆயி@� $நால�.147.1 

 ெப�யா ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) சிைற ேப� இ	 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.147.2 

 எMவ�_ெப.(எMவ�_ெப.) உழ0த!கைட+)� ��7 பிற0தா� $நால�.147.3 

 ெச�வ�_வி.,.(ெச�_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ெசய6பாலைவ 

$நால�.147.4 



 ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) Iைட பா�I_ெப.(பா�I_ெப.) ெகாளி@� 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) Iைட $நால�.148.1 

 அ� க/ மா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) விள!�Tஉ� தி(க*ேபா	 

$நால�.148.2 

 ெச	லாைம ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ேந� நி6பி@� ஒ7Iரவி6� 

$நால�.148.3 

 ஒ	கா�-��7 பிற0தா� $நால�.148.4 

 ெச	லா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச	_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட+)� 

��7 பிற0தா� ெச�வன $நால�.149.1 

 ெச	 இட+)� ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

சிறியவ� I	வா� $நால�.149.2 

 ப4ம� ெபா-7பி@� பா� ப�மாேபா	 $நால�.149.3 

 ெபா4 ,ர/ ஆ6-த	 இ�- $நால�.149.4 

 எ6- ஒ�-� இ	லா இட+)� ��7 பிற0தா� $நால�.150.1 

 அ6-+ த6 ேச�0தா�!� அைசவிட+) ஊ6- ஆவ� $நால�.150.2 

 அ6ற! கைட+)� அக	 யா- அக:0த!கா	 $நால�.150.3 

 ெத6ெறன+ ெத* ந3� ப�� $நால�.150.4 

 அ� க/ வி.�பி� அக	 நிலா7 பா�!�� $நால�.151.1 

 தி(கG� சா�ேறா4� ஒ7ப�ம� தி(க*_ெப.(தி(க*_ெப.) $நால�.151.2 

 ம- ஆ6-� சா�ேறா� அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) ஆ6றா� 

ெத4ம0) $நால�.151.3 

 ேத�வ� ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) மா. உறி� $நால�.151.4 

 இைசA� எனி@� இைசயா)எனி@� $நால�.152.1 

 வைச த3ர_�ைற.எ�.(த3�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ/Fவ� சா�ேறா� 

விைசயி� $நால�.152.2 



 ந�மா உள� கிழி+த அ�பினி� த3ேதா $நால�.152.3 

 அ�மா7 பிைழ7ப எ�த_�ைற.எ�.(எ�)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேகா	 

$நால�.152.4 

 நர�I_ெப.(நர�I_ெப.) எK0)_வி.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந	9�0தா� ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) சா�ேறா� 

$நால�.153.1 

 �ர�I எK0)_வி.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�6ற�_ெப.(�6ற�_ெப.) 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறா� 

உர�_ெப.(உர�_ெப.) கவறா $நால�.153.2 

 உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) எ@� நா�னா	 க2� உளவைரயா	 $நால�.153.3 

 ெச�வ�_வி.,.(ெச�_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ெசய6பாலைவ 

$நால�.153.4 

 ெச	ழி!க/ ஒ4நா* காணி@� சா�றவ� $நால�.154.1 

 ெத	 வழி! ேக/ைமயி� ேதா�ற7 I�0) யா7ப� $நால�.154.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) வைர நாட சில நா*_ெப.(நா*_ெப.) அ�7ப�� 

$நால�.154.3 

 க	 வைரA� உ/டா� ெநறி $நால�.154.4 

 I	லா எK+தி� ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) இ	 வ-( ேகா2� $நால�.155.1 

 க	லா ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) உைர7ப� க/ ஓ� $நால�.155.2 

 ந	லா� வ40திA� ேக2பேர ம6- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ஆ/.ஒ4.) $நால�.155.3 

 ப	லா4* நாண	 ப�0)_வி.எ�.(ப�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.155.4 

 க�+)! க4�பிைன! க/ தகர Vறி $நால�.156.1 



 இ�+)_வி.எ�.(இ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந3� ெகா*ளி@� இ� 

.ைவ+ேத ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.156.2 

 வ�7பட ைவ) இற0த!க/F� ��7 பிற0தா� $நால�.156.3 

 9றா� த� வாயி� சிைத0) $நால�.156.4 

 க*ளா� க* உ/ணா� க�வ க�0) ஒCஇ $நால�.157.1 

 எ*ளி7 பிறைர இக:0) உைரயா� த*ளிA� $நால�.157.2 

 வாயி� ெபா� 9றா� வ� அ- கா2சியா� $நால�.157.3 

 சாயி� ப�வ) இல� $நால�.157.4 

 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மைறயி�க/ ெசவி� ஆ� திற� 

அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.158.1 

 ஏதிலா� இ6க/ �4ட� ஆ� த3ய $நால�.158.2 

 Iற(96றி� J(ைக ஆ� நி6பாேன	 யா)� $நால�.158.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) 9ற ேவ/டா அவ6� $நால�.158.4 

 ப	 நாG� ெச�ற!கா	 ப/I_ெப.(ப/I_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) த�,ைழ $நால�.159.1 

 எ�னா@� ேவ/�ப எ�- இக:ப எ�னா@� $நால�.159.2 

 ேவ/�@� ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) ம6- எ�- விKமிேயா� $நால�.159.3 

 கா/ெத-� ெச�வ�_வி.,.(ெச�_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

சிற7I_ெப.(சிற7I_ெப.) $நால�.159.4 

 உைடயா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.2.+அ�_பட�.ப�.) எ�- ஒ4தைலயா7 ப6றி 

$நால�.160.1 

 கைடயாயா� பி� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா:வ� உைடய $நால�.160.2 

 பில� தைல7ப2ட) ேபாலாேத ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) $நால�.160.3 



 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) தைல7ப2ட இட+)_ெப.(இட�_ெப.+அ+)_சா�.) 

$நால�.160.4 

 ெபா-7ப� எ�- எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Iைர 

த3�0தா� மா2�� $நால�.161.1 

 ெவ-7பன ெச�யாைம ேவ/�� ெவ-+தபி� $நால�.161.2 

 ஆ�!�� அ4வி அணி மைல ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.161.3 

 ேப�!�த	 யா�!�� அ�) $நால�.161.4 

 ெபா�ேன ெகா�+)� Iண�த6� அ�யாைர! $நால�.162.1 

 ெகா�ேன தைல!9ட7 ெப6றி40)� அ�ேனா $நால�.162.2 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ	 ெபாKதா! கழி7பேர-ந	ல $நால�.162.3 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) இ	 அறிவினவ� $நால�.162.4 

 அவமதி7I� ஆ�ற மதி7I� இர/��_ெப.(இர/�_ெப.+உ�_சா�.) 

$நால�.163.1 

 மிைக ம!களா	 மதி!க6பால நய�_ெப.(நய�_ெப.) உணரா $நால�.163.2 

 ைக அறியா_ெப.எ�.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா!க* இழி7I� 

எ�+)_வி.எ�.(எ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ+)� $நால�.163.3 

 ைவயா� வ�+த Vலா� $நால�.163.4 

 வி� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) விட�_ெப.(விட�_ெப.) 

உளேத@� $நால�.164.1 

 உ4மி� க�< சின�_ெப.(சின�_ெப.) ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) நி�-� உ2�� 

$நால�.164.2 

 அ4ைம_ெப.(அ4ைம_ெப.) உைடய அர/_ெப.(அர/_ெப.) ேச�0)� உ�யா� 

$நால�.164.3 

 ெப4ைம_ெப.(ெப4ைம_ெப.) உைடயா� ெசறி� $நால�.164.4 

 எ�ைம அறி0திலி� எ� ேபா	வா� இ	 எ�- $நால�.165.1 



 த�ைம+ தா� ெகா*வ) ேகா* அ�- த�ைம $நால�.165.2 

 அ�யரா ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அற� 

அறிA�_வி.,.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ4.) சா�ேறா� $நால�.165.3 

 ெப�யரா! ெகா*வ) ேகா* $நால�.165.4 

 நளி கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப நா*_ெப.(நா*_ெப.) 

நிழ	_ெப.(நிழ	_ெப.) ேபால $நால�.166.1 

 விளிA� சிறியவ� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) விளி இ�றி $நால�.166.2 

 அ	� நிழ	ேபா	 அக�-_வி.எ�.(அக�_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக�-_வி.எ�.(அக	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�ேம $நால�.166.3 

 ெத	 Iகழாள� ெதட�I $நால�.166.4 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தி4� மகளி�_ெப.) எழி	_ெப.(எழி	_ெப.) நல,� 

$நால�.167.1 

 )�னியா� )�7ப� தக	 ேவ/டா )�னி! $நால�.167.2 

 �ைழ ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தா:0த_ெப.எ�.(தா:_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ளி� மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.167.3 

 உைழ த�க/ ெச�றா�!� ஒ4(� $நால�.167.4 

 ெத�ய+ ெத�A� ெத� இலா�!க/F� $நால�.168.1 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�)_ெப.) ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) பட� 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெச�A�_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�)_ெப.) $நால�.168.2 

 உலவா இ4(_ெப.அ.(இ4�_ெப.அ.) கழி� ேச�7ப யா� மா2�� $நால�.168.3 

 கலவாைம ேகா� உ-� $நால�.168.4 

 க	லா) ேபாகிய நாG� ெப�யவ�க/ $நால�.169.1 



 ெச	லா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெச	_வி.ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைவகB� ஒ	வ 

$நால�.169.2 

 ெகாடாஅ) ஒழி0த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பகB� 

உைர7பி� $நால�.169.3 

 படாஅ ஆ� ப/Iைடயா�க/ $நால�.169.4 

 ெப�யா� ெப4ைம_ெப.(ெப4ைம_ெப.) சி- தைகைம ஒ�றி6� $நால�.170.1 

 உ�யா� உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) அட!க� ெத�A(கா	 $நால�.170.2 

 ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) உைடயா4� ெச	வேர த6ேச�0தா� 

$நால�.170.3 

 அ	ல	 கைளபஎனி� $நால�.170.4 

 அறியா7 ப4வ+) அட(காேரா� ஒ�றி $நால�.171.1 

 ெநறிய	ல ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒKகியM� 

ெநறி அறி0த_ெப.எ�.(அ�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.171.2 

 ந6 சா� சார ெக�ேம-ெவயி	 ,-க7 $நால�.171.3 

 I6 பனி7 ப6- வி2டா(� $நால�.171.4 

 அறிமி� அற ெநறி அ<.மி� 96ற� $நால�.172.1 

 ெபா-மி� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) க�< ெசா	 ேபா6-மி� வ<ச� $நால�.172.2 

 ெவ-மி� விைன த3யா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) எ< ஞா�-� 

$நால�.172.3 

 ெப-மி� ெப�யா� வா�� ெசா	 $நால�.172.4 

 அைட0தா�7 பி�� அ4�_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) பிணிA� ேக�� 

$நால�.173.1 

 உட(� உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) ெகா/டா�!� உறலா	 ெதட(கி 

$நால�.173.2 



 பிற7I இ�னா) எ�- உண4� ேப� அறிவினாைர $நால�.173.3 

 உற7 Iண�க அ�மா எ� ெந<._ெப.(ெந<._ெப.) $நால�.173.4 

 இற7ப நிைனA(கா	 இ�னா) எனி@� $நால�.174.1 

 பிற7பிைன யா4� ,னியா�-பிற7பி@* $நால�.174.2 

 ப/I_ெப.(ப/I_ெப.) ஆ6-� ெந<ச+தவ�ெகௗ◌ா� எ<ஞா�-� 

$நால�.174.3 

 ந/I ஆ6றி ந2க7 ெபறி0_நி.எ�.(ெப-_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.174.4 

 ஊ� அ(கண ந3� உர ந3�� ேச�0த!கா	 $நால�.175.1 

 ேப4� பிறி) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த3�+த� ஆ� 

ஓ4� $நால�.175.2 

 �ல மா2சி இ	லா4� ��-ேபா	 நி6ப� $நால�.175.3 

 நல மா2சி ந	லாைர� சா�0) $நால�.175.4 

 ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) கதி� வா*_ெப.(வா*_ெப.) மதிய� ேச�தலா	 

ஓ(கிய_ெப.எ�.(ஓ(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.176.1 

 அ� க/ வி.�பி� ,யB� ெதழ7பXஉ� $நால�.176.2 

 ��றிய சீ�ைமய� ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) சீ� 

ெப-வ� $நால�.176.3 

 ��- அ�னா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) ெகாளி� $நால�.176.4 

 பாேலா� அளாய ந3� பா	 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ	ல) $நால�.177.1 

 ந3ரா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ெத�0)_வி.எ�.(ெத�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா�றாதா� ேத�� 

$நால�.177.2 

 சிறியா� சி-ைமA� ேதா�றாதா� ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) $நால�.177.3 

 ெப�யா� ெப4ைமைய� சா�0) $நால�.177.4 



 ெகா	ைல இ4�_ெப.அ.(இ4�_ெப.அ.) Iன+)! �6றி 

அைட0த_ெப.எ�.(அைட_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) I	_ெப.(I	_ெப.) 

$நால�.178.1 

 ஒ	காேவ ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) உKபைட!� $நால�.178.2 

 ெம	லியேரஆயி@� ந6 சா� சா�0தா�ேம	 $நால�.178.3 

 ெச	லாவா� ெச6றா� சின�_ெப.(சின�_ெப.) $நால�.178.4 

 நில நல+தா	 ந0திய ெந	ேலேபா	 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) 

$நால�.179.1 

 �ல நல+தா	 ஆ�வ� சா�ேறா� கல நல+ைத+ $நால�.179.2 

 த3 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சிைத+தா(� சா�றா/ைம $நால�.179.3 

 த3இன� ேசர! ெக�� $நால�.179.4 

 மன+தா	 ம- இலேர@� தா� 

ேச�0த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.180.1 

 இன+தா	 இகழ7ப�வ� Iன+) $நால�.180.2 

 ெவறி கம: ச0தன,� ேவ(ைகA� ேவேம $நால�.180.3 

 எறி Iன�_ெப.(Iன�_ெப.) த37ப2ட!கா	 $நால�.180.4 

 ஈத	_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த	_ெதா.ெப.�றி.) இைசயா) இளைம 

ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ந3(�தலா	 $நால�.181.1 

 காதலவ4� க4+) அ	ல� காதலி+) $நால�.181.2 

 ஆ)� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�@� அவாவிைன! ைகவி2�7 

$நால�.181.3 

 ேபாவேத ேபாB� ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) $நால�.181.4 



 இ�_.2.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) சா�வி� ஏமா0ேத� ஈ(� அைம0ேத� எ�- 

எ/ணி7 $நால�.182.1 

 ெபா�சா0) ஒK�வ� ேபைதயா� அ�_.2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) சா� 

$நால�.182.2 

 நினறன_வி.,.(நி	_வி.+�6_இ.க.+அ�_ெபா4.உ4.+அ_பட�.ப�.) ேபா�- 

நிைலயா என உண�0தா� $நால�.182.3 

 எ�-� ப�வ) இல� $நால�.182.4 

 ம-ைம!� வி+) மய	 இ�றி� 

ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.183.1 

 சி-ைம7 படாேத ந3� வா:மி� அறிஞரா� $நால�.183.2 

 நி�-ழி நி�ேற நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ேவ- ஆ� காரண� $நால�.183.3 

 இ�றி7 பல� உள $நால�.183.4 

 உைற7I அ4(_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) கால+)� ஊ6- ந3�! ேகணி 

$நால�.184.1 

 இைற+) உணி@� ஊ� ஆ6-� எ�ப� ெகாைட!கட@� $நால�.184.2 

 சாஅய!க/F� ெப�யா�ேபா	 ம6ைறயா� $நால�.184.3 

 ஆஅய!க/F� அ�) $நால�.184.4 

 உ- Iன	_ெப.(Iன	_ெப.) த0)_வி.எ�.(தா_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஊ2� அ-� இட+)� $நால�.185.1 

 க	B6-ழி ஊ-� ஆேறேபா	 ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) $நால�.185.2 

 பல�!� ஆ6றி ெக2� உல0த!க/F� சில�!� ஆ6றி� $நால�.185.3 

 ெச�வ�_வி.,.(ெச�_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ெசய6பாலைவ 

$நால�.185.4 

 ெப4 வைர நாட ெப�யா�க/ த3ைம $நால�.186.1 



 க4 நைரேம	 Rேடேபா	 

ேதா�-�_ெப.எ�.(ேதா�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க4 நைரைய! 

$நால�.186.2 

 ெகா�ற�ன இ�னா ெசயி@� சிறியா�ேம	 $நால�.186.3 

 ஒ�றா@� ேதா�றா! ெக�� $நால�.186.4 

 இைச0த_ெப.எ�.(இைச_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி-ைம 

இய	I_ெப.(இய	I_ெப.) இலாதா�க/ $நால�.187.1 

 பைச0த )ைணA� ப� ஆ� 

அைச0த_ெப.எ�.(அைச_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.187.2 

 நைகேயA� ேவ/டாத ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) அறிவினா�க/ $நால�.187.3 

 பைகேயA� பா� ெப-�_ெப.எ�.(ெப-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.187.4 

 ெம	லிய ந	லா4* ெம�ைம அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) 

இற0)_வி.எ�.(இற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.188.1 

 ஒ�னா4* 96- உ2�� உ2� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.188.2 

 சலவ4* சால� சலேம நலவ4* $நால�.188.3 

 ந�ைம வர�பா� விட	 $நால�.188.4 

 க�!கி ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) க�(_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) �றைள 

ேபசி_வி.எ�.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.189.1 

 மய!கிவி�@� மன7 பி�7I ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ�றி $நால�.189.2 

 )ள!க� இலாதவ� Oய மன+தா� $நால�.189.3 

 விள!கி@* ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) .டேர ேபா�- $நால�.189.4 

 ,� )6-� )6றிைன நாG� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.190.1 



 பி� )6-+ )6-வ� சா�றவ� அ+_.2.(அ_பதி.ெப.++_ஒ6.) )6- 

$நால�.190.2 

 ,! �6ற�_ெப.(�6ற�_ெப.) 

ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

,�A�_ெப.எ�.(,�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அள 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.190.3 

 )!க+)* ந3!கிவி�� $நால�.190.4 

 ேகா* ஆ6ற! ெகா*ளா! �ள+தி�கீ:7 ைப(_ெப.அ.(ைப(_ெப.அ.) 

9:ேபா	 $நால�.191.1 

 ேக* ஈவ) உ/� கிைளேகளா )<.ப $நால�.191.2 

 வா*_ெப.(வா*_ெப.) ஆ� 9+திய� க/ேபா	 த�மா-� $நால�.191.3 

 தாளாள�!� உ/டV தவ-_ெப.(தவ-_ெப.) $நால�.191.4 

 ஆ� ேகா� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அத�ைட 

நி�றOஉ� $நால�.192.1 

 கா: ெகா/டக/ேண களி-_ெப.(களி-_ெப.) அைண!�� க0) 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.192.2 

 வா:தB� அ�ன தைக+ேத ஒ4வ�தா� $நால�.192.3 

 தா: இ�றி+ த�ைன� ெசயி� $நால�.192.4 

 உ- Iலி_ெப.(Iலி_ெப.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இைர இ�றி ஒ4நா* $நால�.193.1 

 சி- ேதைர ப6றிA� தி�@� அறிவினா	 $நால�.193.2 

 கா	-ெதழி	 எ�- க4த6க ைகயினா	 $நால�.193.3 

 ேம	 ெதழிB� ஆ(ேக 

மி��_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.193.4 

 இைசயா) எனி@� இய6றி_வி.எ�.(இய6-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஓ� ஆ6றா	 $நால�.194.1 



 அசியா)_எதி�.ம.வி.எ�.(அைச_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) நி6பதா� 

ஆ/ைம_ெப.(ஆ/ைம_ெப.) இைசA(கா	 $நால�.194.2 

 க/ட	 திைர அைல!�� கான	_ெப.(கான	_ெப.) அ� 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.194.3 

 ெப/�4� வாழாேரா ம6- $நால�.194.4 

 ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எ�-� த3ய 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எ�-� $நால�.195.1 

 ெசா	 அள அ	லா	 ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) இ	ைல ெத	 சிற7பி� 

$நால�.195.2 

 ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) ஒ�ேறா 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) க	வி ஆ*விைன $நால�.195.3 

 எ�- இவ6றா� ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $நால�.195.4 

 ஆ6-� )ைணA� அறிவிைன உ* அட!கி $நால�.196.1 

 ஊ6ற� உைரயா� உண�_ெப.(உண�_ெப.) உைடயா� ஊ6ற� $நால�.196.2 

 உ-7பினா	 ஆராA� ஒ/ைம உைடயா� $நால�.196.3 

 �றி7பி�கீ:7 ப2ட) உல�_ெப.(உல�_ெப.) $நால�.196.4 

 சிதைல தின7ப2ட ஆல மர+ைத $நால�.197.1 

 மதைல ஆ� ம6- அத� வ 3: ஊ�றியா(� $நால�.197.2 

 �தைலைம த0ைதக/ ேதா�றி� தா�_த6...(தா�_த6...) 

ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.197.3 

 Iத	வ�_ெப.) மைற7ப ெக�� $நால�.197.4 

 ஈனமா� இ	 இ40)_வி.எ�.(இ4_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�றி 

விளியி@� $நால�.198.1 

 மான� தைலவ4வ ெச�பேவா-யாைன $நால�.198.2 



 வ� ,க�_ெப.(,க�_ெப.) I/ப�!�� வ* உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ேநா� 

தா*_ெப.(தா*_ெப.) $நால�.198.3 

 அ�மா ம)ைகயவ� $நால�.198.4 

 த3�_ெப.அ.(த3�_ெப.அ.) க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திர* கா	 உைள அல� 

$நால�.199.1 

 ேத� கம: நா6ற�_ெப.(நா6ற�_ெப.) இழ0தாஅ(� 

ஓ(��_ெப.எ�.(ஓ(�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.199.2 

 உய� ��A* பிற7பி� எ�னா�-ெபய� ெபாறி!�� $நால�.199.3 

 ேப� ஆ/ைம_ெப.(ஆ/ைம_ெப.) இ	லா!கைட $நால�.199.4 

 ெப4 ,+தைரய� ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) 

உவ0)_வி.எ�.(உவ_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈA� $நால�.200.1 

 க4ைன� ேசா- ஆ�வ� கயவ� க4ைனைய7 $நால�.200.2 

 ேப4� அறியா�_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வி4�I தாளா/ைம $நால�.200.3 

 ந34� அமி:) ஆ�வி�� $நால�.200.4 

 வயா� வ4+த,� ஈ�ற!கா	 ேநா� $நால�.201.1 

 கவாஅ� மக6 க/� தா�_ெப.(தா�_ெப.) மற0தாஅ(� $நால�.201.2 

 அசாஅ+தா� உ6ற_ெப.எ�.(உ-_வி.+6_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ4+த�_ெப.(வ4+த�_ெப.) உசாஅ+ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நால�.201.3 

 ேகளிைர! காண ெக�� $நால�.201.4 

 அழ	 ம/� ேபா:தி� அைட0தவ�க2� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) 

$நால�.202.1 

 நிழ	_ெப.(நிழ	_ெப.) மர�ேபா	 ேந� ஒ7ப+ தா(கி பK மர�ேபா	 

$நால�.202.2 



 ப	லா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) )�7ப தா�_த6...(தா�_த6...) 

வ40தி_வி.எ�.(வ40)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:வேத $நால�.202.3 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ஆ/மக6�! கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நால�.202.4 

 அ�!க	 மைல நாட த6 ேச�0தவைர $நால�.203.1 

 எ�!கல� எ�னா� ெப�ேயா� அ�+) அ�+) $நால�.203.2 

 வ� கா� பலபல கா�7பி@� இ	ைலேய $நால�.203.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கா� ெபா-!கலா! ெகா�I_ெப.(ெகா�I_ெப.) 

$நால�.203.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அறிய+ த3ர! கல7பி@� நி	லா $நால�.204.1 

 சில பக	_ெப.(பக	_ெப.) ஆ� சி6றின+தா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) 

நிைல தி�யா $நால�.204.2 

 நி6��_ெப.எ�.(நி	_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�ேயா� ெநறி அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றைன+தா	 $நால�.204.3 

 ஒ6க� இலாள� ெதட�I $நால�.204.4 

 இ�ன� இைனய� எம� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) எ�@� ெசா	 $நால�.205.1 

 எ�@� இல� ஆ� இய	பினா	 

)�னி_வி.எ�.()�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.205.2 

 ெதைல ம!க*_ெப.(ம!க*_ெப.) )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) த3�7பாேர 

யா�மா2�� $நால�.205.3 

 தைலம!க* ஆக6பாலா� $நால�.205.4 

 ெபா6 கல+)7_ெப.(கல�_ெப.+அ+)_சா�.+7_ஒ6.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Iலி_ெப.(Iலி_ெப.) 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) IK!க	 $நால�.206.1 

 அ!கார� பாேலா� அமரா� ைக+) உ/டலி� $நால�.206.2 



 உ7I இலி7 I6ைக உயி�ேபா	 கிைளஞ� மா2� $நால�.206.3 

 எ!_.2.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ6.) கல+தா@� இனி) $நால�.206.4 

 நா*வா�7 ெபறி@� த� ந*ளாதா� இ	ல+) $நால�.207.1 

 ேவளா/ைம_ெப.(ேவளா/ைம_ெப.) ெவ( க4ைன ேவ�I_ெப.(ேவ�I_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகளா� $நால�.207.2 

 அபரான7 ேபா:தி� அட� இ�வேர@� $நால�.207.3 

 தம� ஆயா�மா2ேட இனி) $நால�.207.4 

 ,2�ைக ேபால ,னியா) ைவகB� $நால�.208.1 

 ெகா2� உ/பா4� �ற�ேபா	 ைகவி�வ� $நால�.208.2 

 .2�!ேகா	 ேபால எ�A� I�வேர $நால�.208.3 

 ந2டா� என7ப�வா� $நால�.208.4 

 ந-_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) மல�+ த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேகாதா� ந2டா�!� 

ந2டா� $நால�.209.1 

 ம-ைமA� ெச�வ) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) உ/டV-இ-� அள� 

$நால�.209.2 

 இ�I-வ இ�I6- எழ3இ அவெரா� $நால�.209.3 

 )�I-வ )�Iறா!கா	 $நால�.209.4 

 வி47I_ெப.(வி47I_ெப.) இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

இ	ல+) ேவ- இ40)_வி.எ�.(இ4_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ/F�_ெப.எ�.(உ/F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.210.1 

 ெவ4!�! க/ ெவ(க4ைன ேவ�I_ெப.(ேவ�I_ெப.) ஆ� வி47Iைட+ 

$நால�.210.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேபா	வா� இ	B* தய(�_வி.(தய(�_வி.) ந3�+ 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) I6ைக $நால�.210.3 



 எ�ேபா� இைய0த_ெப.எ�.(இைய_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமி:) 

$நால�.210.4 

 க4+) உண�0)_வி.எ�.(உண�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க6- 

அறி0தா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) எ< ஞா�-� $நால�.211.1 

 �4+தி� க4�I_ெப.(க4�I_ெப.) தி�ற6ேற �4+தி6� $நால�.211.2 

 எதி� ெசல+ தி�ற�ன தைக+)அேரா எ�-� $நால�.211.3 

 ம)ர� இலாள� ெதட�I $நால�.211.4 

 இ6 பிற7I எ/ணி_வி.எ�.(எ/F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைட 

தி�யா� எ�ப) ஓ� $நால�.212.1 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) Iைட ெகா/டைம அ	ல) ெபா� ேக: $நால�.212.2 

 Iன	_ெப.(Iன	_ெப.) ஒKக7 I*_ெப.(I*_ெப.) 

இ�A�_ெப.எ�.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Q(_ெப.அ.(Q�_ெப.அ.) 

��ற நாட $நால�.212.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) அறிய7ப2ட) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) அ�- 

$நால�.212.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனயவ� ந/I ஒCஇ நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

அைனயா� $நால�.213.1 

 ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) ெகழ3இ! ெகாள	ேவ/�� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நால�.213.2 

 அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி0)� பாகைனேய 

ெகா	B�_ெப.எ�.(ெகா	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எறி0த 

ேவ	_ெப.(ேவ	_ெப.) $நால�.213.3 

 ெம�யதா வா	 �ைழ!�� நா�_ெப.(நா�_ெப.) $நால�.213.4 

 214. பல நாG� ப!க+தா� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ெந<சி	 $நால�.214.1 

 சில நாG� ஒ2டாேரா� ஒ2டா� பல நாG� $நால�.214.2 



 ந3+தா� என ைகவிட	 உ/டV-த� ெந0ச+)_ெப.(ெந0ச�_ெப.+அ+)_சா�.) 

$நால�.214.3 

 யா+தாேரா� யா+த_ெப.எ�.(யா_வி.+++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதட�I 

$நால�.214.4 

 215. ேகா2�7Q7 ேபால மல�0)_வி.எ�.(மல�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பி� 9�பா) $நால�.215.1 

 ேவ2டேத ேவ2ட) ஆ� ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) ஆ2சி ேதா2ட $நால�.215.2 

 கய7Q7ேபா	 ,� மல�0)_வி.எ�.(மல�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி� 

9�Iவாைர $நால�.215.3 

 நய7பா4� ந2பா4� இ	 $நால�.215.4 

 216. கைடயாயா� ந2பி	 க,� அைனய� ஏைன $நால�.216.1 

 இைடயாயா� ெத(கி� அைனய� தைலயாயா� $நால�.216.2 

 எ/ண_�ைற.எ�.(எ/F_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ4�_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) ெப/ைண_ெப.(ெப/ைண_ெப.) ேபா�- இ2ட 

ஞா�- இ2டேத $நால�.216.3 

 ெத�ைம உைடயா� ெதட�I $நால�.216.4 

 217. கKந34* கா� அடேக@� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) $நால�.217.1 

 விKமிதா! ெகா*ளி� அமி:) ஆ� விKமிய $நால�.217.2 

 ��+ )ைவ ஆ� ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) ேசாேற 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ேமவாதா� $நால�.217.3 

 ைக+)/ட	 கா<சிர(கா� $நால�.217.4 

 218. நா�! கா	 சி- விர	ேபா	 ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) அணிய� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) $நால�.218.1 

 ஈ! கா	 )ைணA� உதவாதா� ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) எ�னா� $நால�.218.2 



 ேச�+தா@� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகாள	ேவ/�� ெச� விைள!�� $நால�.218.3 

 வா�!கா	 அைனயா� ெதட�I $நால�.218.4 

 219. ெதளி இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ந2பி� பைக 

ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) சாத	 $நால�.219.1 

 விளியா அ4 ேநாயி� ந�றா	 அளிய $நால�.219.2 

 இக:தலி� ேகாற	 இனிேத ம6- இ	ல $நால�.219.3 

 Iக:தலி� ைவதேல ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.219.4 

 220. மCஇ_வி.எ�.(ம�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பலெரா� ப	 

நா*_ெப.(நா*_ெப.) ,ய(கி_வி.எ�.(,ய(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.220.1 

 ெபாCஇ ெபா4*த!கா�! ேகாடேல ேவ/�� $நால�.220.2 

 பCஇ உயி� ெச�!�� பா�ெபா�� இ�னா $நால�.220.3 

 மCஇ_வி.எ�.(ம�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ7_.2.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ6.) 

பி�ைன7 பி�_ெப.(பி�_ெப.) $நால�.220.4 

 221. ந	லா� என+ தா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வி4�பி! 

ெகா/டாைர $நால�.221.1 

 அ	லா� எனி@� அட!கி! ெகாள	ேவ/�� $நால�.221.2 

 ெந	B!� உமி உ/� ந3�!� Eைர உ/� $நால�.221.3 

 I	_ெப.(I	_ெப.) இத:_ெப.(இத:_ெப.) Qவி6�� உ/� $நால�.221.4 

 222. ெச-+ேதா- உைட7பி@� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) Iனேலா� ஊடா� 

$நால�.222.1 

 ம-+)� சிைறெச�வ� ந3� 

நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:ந� $நால�.222.2 



 ெவ-7ப_�ைற.எ�.(ெவ-77_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ-7ப� ெசயி@� 

ெபா-7பேர $நால�.222.3 

 தா� ேவ/�! ெகா/டா� ெதட�I $நால�.222.4 

 223. இற7பேவ த3ய ெசயி@� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ந2டா� $நால�.223.1 

 ெபா-+த	 த�வ) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) அ�ேறா நிற! 

ேகா(�_ெப.(ேகா(�_ெப.) $நால�.223.2 

 உ4வ வ/�_ெப.(வ/�_ெப.) ஆ�!�� உய� வைர நாட $நால�.223.3 

 ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ெபாைற இ4வ�_ெப.(இ4வ�_ெப.) 

ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) $நால�.223.4 

 224. ம� திைர த0தி2ட வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதி� ,+த�_ெப.(,+த�_ெப.) 

$நால�.224.1 

 க� விைச நாவா� கைர அைல!�� ேச�7ப $நால�.224.2 

 வி�த6� அ�யா� இய	I_ெப.(இய	I_ெப.) இலேர	 

ெந<ச�_ெப.(ெந<ச�_ெப.) $நால�.224.3 

 .�த6� J2�ய த3 $நால�.224.4 

 225. இ�னா ெசயி@� விட6பால� அ	லாைர7 $நால�.225.1 

 ெபா�னாக7 ேபா6றி! ெகாள	 ேவ/��-ெபா�ெனா� $நால�.225.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) இ	 

சிைத+த_ெப.எ�.(சிைத_வி.+++_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) த3 நா*ெத-� நா�+ 

த� $நால�.225.3 

 இ	ல+தி	 ஆ!�தலா	 $நால�.225.4 

 226. இ�னா ெசயி@� வி�த6� அ�யாைர+ $நால�.226.1 

 )�னா+ )ற+த	_ெதா.ெப.()ற+)_வி.+அ	_ெதா.ெப.�றி.) த�வேதா )�@ 

அ4<சீ� $நால�.226.2 



 வி/_ெப.(வி/_ெப.) �+)� ந3* வைர ெவ6ப_ெப.(ெவ6ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

கைளபேவா $நால�.226.3 

 க/ �+தி6- எ�- த� ைக $நால�.226.4 

 227. இல(� ந3�+ த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப இ�னா ெசயி@� 

$நால�.227.1 

 கல0)_வி.எ�.(கல_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பழி காணா� சா�ேறா� 

கல0தபி� $நால�.227.2 

 த3ைம எ�+)_வி.எ�.(எ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர!�� 

தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) அறி_ெப.(அறி_ெப.) இ	லாதா� $நால�.227.3 

 தா,� அவ�� கைட $நால�.227.4 

 228. ஏதிலா� ெச�த) இற7பேவ த3)_ெப.(த3)_ெப.) எனி@� $நால�.228.1 

 ேநாத!க) எ� உ/டா� ேநா!�(கா	 காத	_ெப.(காத	_ெப.) $நால�.228.2 

 கKமியா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கற(� அ4வி 

நாட $நால�.228.3 

 விKமிதா� ெந<ச+)* நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.228.4 

 229. தம� எ�- தா� ெகா*ள7ப2டவ� த�ைம+ $நால�.229.1 

 தம� அ�ைம தா� அறி0தா� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) அவைர+ 

$நால�.229.2 

 தம�@� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) மதி+) தம� அ�ைம $நால�.229.3 

 த�,* அட!கி!ெகாள	 $நால�.229.4 

 230. �6ற,� ஏைன! �ண,� ஒ4வைன $நால�.230.1 

 ந2டபி� நா�+ தி�ேவேன	 ந2டா� $நால�.230.2 

 மைற காவா வி2டவ� ெச	ழி� 

ெச	க_விய(.வி.,.(ெச	_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) $நால�.230.3 



 அைற கட	_ெப.(கட	_ெப.) R: ைவய� நக $நால�.230.4 

 ெசறி7I இ	 பழ( 9ைர� ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) அைண ஆக $நால�.231.1 

 இைற+)� ந3� ஏ6-� கிட7ப� கைற! ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) $நால�.231.2 

 ெபா(� அ4வி தாK� Iன	_ெப.(Iன	_ெப.) வைர ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) 

நாட $நால�.231.3 

 த� க4ம� ,6-� )ைண $நால�.231.4 

 சீ�யா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) 

சிற0த_ெப.எ�.(சிற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிற7பி6- ஆ� 

$நால�.232.1 

 மா�_ெப.(மா�.) ேபா	 மா/ட பய+த) ஆ� மா�_ெப.(மா�.) $நால�.232.2 

 வற0த!கா	 ேபாBேம வா	 அ4வி நாட $நால�.232.3 

 சிற0த!கா	 சீ� இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) $நால�.232.4 

 E/ உண�வினாெரா� 9�_வி.எ�.(9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

Eக� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $நால�.233.1 

 வி/Fலேக ஒ!��_ெப.எ�.(ஒ!�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைழவி6றா	 E/ V	 $நால�.233.2 

 உண�_ெப.(உண�_ெப.) இல� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊதிய� இ	லா�7 

$நால�.233.3 

 Iண�த	 நிரய+)* ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) $நால�.233.4 

 ெப4�வ) ேபால+ ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ைவ+ த37ேபா	 $நால�.234.1 

 ஒ4ெபாK)� ெச	லாேத ந0)� அ4� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) 

$நால�.234.2 

 ச0தன ந3* ேசாைல� சார	_ெப.(சார	_ெப.) மைல நாட $நால�.234.3 



 ப0த� இலாள� ெதட�I $நால�.234.4 

 ெச�யாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�)� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�றB� ெச�வதைன� $நால�.235.1 

 ெச�யா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெச�_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தா:+)!ெகா/� ஓ2டB� ெம�யாக $நால�.235.2 

 இ�ITஉ� ெப6றி இக:0தா�!�� அ0 நிைலேய $நால�.235.3 

 )�ITஉ� ெப6றி த4� $நால�.235.4 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) ந3�7 

பிற0)_வி.எ�.(பிற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ4(� ந3/ட!கைட+)� 

$நால�.236.1 

 வி� ந3�! �வைளைய ஆ�ப	_ெப.(ஆ�ப	_ெப.) ஒ!க	லா $நால�.236.2 

 ெப4 ந3ரா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) ெகாளி@� ந3� அ	லா� 

$நால�.236.3 

 க4ம(க* ேவ-ப�� $நால�.236.4 

 ,6ற	 சி- ம0தி ,6ப2ட த0ைதைய $நால�.237.1 

 ெந6-! க/ட�ன விரலா	 ெஞமி�+தி2�! $நால�.237.2 

 �6றி7 பறி!��_ெப.(பறி_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைல நாட இ�னாேத $நால�.237.3 

 ஒ6-ைம ெகா*ளாதா� ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) $நால�.237.4 

 ,2� உ6ற_ெப.எ�.(உ-_வி.+6_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா:தி	 ,�கி எ� 

ஆ� உயிைர $நால�.238.1 

 ந2டா� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ைக ந32ேடேன	 ந2டா� $நால�.238.2 

 க� மைன க2� அழி+தா� ெச	ழி� 

ெச	க_விய(.வி.,.(ெச	_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) $நால�.238.3 

 ெந�ெமாழி ைவய� நக $நால�.238.4 



 ஆ� ப�ெந� ெப� கல@* அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) 

கைள0)_வி.எ�.(கைள_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.239.1 

 ேவ�I_ெப.(ேவ�I_ெப.) அ� ெந� ெப�தைன+)அேரா-ேத� ப� $நால�.239.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) வைர நாட நய�_ெப.(நய�_ெப.) உண�வா� ந/I 

ஒCஇ $நால�.239.3 

 I	லறிவினாெரா� ந2I_ெப.(ந2I_ெப.) $நால�.239.4 

 உ4வி6� அைம0தா�க/ ஊரா/ைம இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

$நால�.240.1 

 ப4க6� அைம0தபா	 ந3� அளாய6ேற $நால�.240.2 

 ெத� உைடயா� த3இன+த� ஆ�த	_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த	_ெதா.ெப.�றி.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $நால�.240.3 

 வி� ெபைடேயா� ஆ� வி2ட6- $நால�.240.4 

 பைகவ�_ெப.(பைக_ெப.+அ�_பட�.ப�.) பணி இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தக_ெப.(தக_ெப.) 

உைடயா� $நால�.241.1 

 தாேமA� நாணி+ தைல�ெச	லா� காணா� $நால�.241.2 

 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆய!கா	 தி(கைள� 

ேசரா) $நால�.241.3 

 அண(� அ40_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) )7பி� அரா $நால�.241.4 

 நளி கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப ந	9�0த ம!க2� 

$நால�.242.1 

 அணிகல� ஆவ)_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ)_ெதா.ெப.�றி.) அட!க� பணி இ	 

சீ� $நால�.242.2 

 மா+திைர இ�றி நட!�ேம	 வாK� ஊ� $நால�.242.3 

 ேகா+திர� 9ற7ப�� $நால�.242.4 



 எ0 நில+)_ெப.(நில�_ெப.+அ+)_சா�.) வி+) இ�@� கா<சிர( கா: 

ெத(�_ெப.(ெத(�_ெப.) ஆகா $நால�.243.1 

 ெத� நா2டவ4� .வ�!க� I�தலா	 $நால�.243.2 

 த�னா	தா� ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம-ைம வட திைசA� $நால�.243.3 

 ெகா�னாள� சால7 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $நால�.243.4 

 ேவ�பி� இைலA* கனியி@� வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நால�.244.1 

 த3�_ெப.அ.(த3�_ெப.அ.) .ைவ யா)� தி�யாதா� ஆ(ேக $நால�.244.2 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) த3)_ெப.(த3)_ெப.) எனி@� இய	I_ெப.(இய	I_ெப.) 

உைடயா� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) $நால�.244.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) த3)_ெப.(த3)_ெப.) ஆ� ப!க�_ெப.(ப!க�_ெப.) அ�) 

$நால�.244.4 

 கட	_ெப.(கட	_ெப.) சா�0)� இ� ந3� பிற!�� மைல சா�0)� $நால�.245.1 

 உ7I ஈ/� உவ� பிற+தலா	 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) $நால�.245.2 

 இன+) அைனய� அ	ல�-எறி கட	_ெப.(கட	_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

ேச�7ப $நால�.245.3 

 மன+)_ெப.(மன�_ெப.+அ+)_சா�.) அைனய� ம!க*_ெப.(ம!க*_ெப.) 

எ�பா� $நால�.245.4 

 பராஅைர7 I�ைன_ெப.(I�ைன_ெப.) ப� கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.246.1 

 ஒராஅB� ஒ2டB� ெச�பேவா ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) $நால�.246.2 

 மYஉ� ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யா�மா2�� 

த(��_ெப.எ�.(த(�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன+தா� 

$நால�.246.3 

 விராஅஅ�� ெச�யாைம ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.246.4 



 உணர_�ைற.எ�.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உண4� 

உண�_ெப.(உண�_ெப.) உைடயாைர7 $நால�.247.1 

 Iணர Iண4மா� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) Iண�� $நால�.247.2 

 ெத�ய+ ெத�A� ெத� இலாதாைர7 $நால�.247.3 

 பி�ய பி�Aமா� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $நால�.247.4 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நிைல!க/ த�ைன நி-7பா@� த�ைன 

$நால�.248.1 

 நிைல கல!கி! கீ: இ�வா@� நிைலயி@� $நால�.248.2 

 ேம	ேம	 உய�+) நி-7பா@� த�ைன+ $நால�.248.3 

 தைலயாக� ெச�வா@� தா�_த6...(தா�_த6...) $நால�.248.4 

 க4ம வ�ைசயா	 க	லாதா� பி�@� $நால�.249.1 

 ெப4ைம_ெப.(ெப4ைம_ெப.) உைடயா4� ேசற	 அ4 மரபி� $நால�.249.2 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) அர6-� ஒலி கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.249.3 

 ேபைதைம அ�- அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) அறி_ெப.(அறி_ெப.) 

$நால�.249.4 

 க4ம,� உ*படா ேபாக,� )Mவா $நால�.250.1 

 த4ம,� த!கா�!ேக 

ெச�யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ4நிைலேய 

$நால�.250.2 

 ,2� இ�றி J�-� ,�Aேம	 அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) 

எ�ப $நால�.250.3 

 ப2�ன� ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கல�. 

$நால�.250.4 



 E/ உண�_ெப.(உண�_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

வ-ைம_ெப.(வ-ைம_ெப.) அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $நால�.251.1 

 ப/ண7 பைண+த ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) 

எ/F(கா	 $நால�.251.2 

 ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) அவா� ஆ/_ெப.(ஆ/_ெப.) 

இழ0த_ெப.எ�.(இழ_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப� அணியாேளா 

$நால�.251.3 

 க/ அவா+ த!க கல�_ெப.(கல�_ெப.) $நால�.251.4 

 ப	 ஆ�ற ேக*வி7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உண�வா� பா� 

அழி0)_வி.எ�.(அழி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.252.1 

 அ	ல	 உழ7ப) அறிதிேர	 ெத	 சிற7பி� $நால�.252.2 

 நாவி� கிழ+தி உைறதலா	 ேசராேள $நால�.252.3 

 Qவி� கிழ+தி Iல0)_வி.எ�.(Iல_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.252.4 

 க	 எ�- த0ைத_ெப.(த0ைத_ெப.) கழற அதைன ஓ� $நால�.253.1 

 ெசா	 எ�- 

ெகா*ளா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா*_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ4.) 

இக:0தவ� ெம	ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $நால�.253.2 

 எK+) ஓைல ப	லா�,� ந32ட_�ைற.எ�.(ந32�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விளியா $நால�.253.3 

 வK! ேகாைல! ெகா/�வி�� $நால�.253.4 

 க	லா) ந3/ட_ெப.எ�.(ந3*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) 

$நால�.254.1 

 ந	லறிவாள�ைட7 I!� ெம	ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $நால�.254.2 

 இ47பி@� நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ40த6ேற இராஅ) $நால�.254.3 



 உைர7பி@� நா�_ெப.(நா�_ெப.) �ைர+த6- $நால�.254.4 

 I	லா7 I� ேகா2�7 Iலவ�ைட7 I!� $நால�.255.1 

 க	லாத ெசா	B� கைட எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) க6ற $நால�.255.2 

 கடாஅயி@� சா�றவ� ெசா	லா� ெபா4*ேம	 $நால�.255.3 

 படாஅ வி�பா!� அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.255.4 

 க6- அறி0த_ெப.எ�.(அ�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாவினா� ெசா	லா� 

த� ேசா� அ<சி $நால�.256.1 

 ம6ைறய� ஆவா� பக�வ�_வி.அ.ெப.(பக�_வி.+M_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

பைனயி�ேம	 $நால�.256.2 

 வ6றிய_ெப.எ�.(வ6-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓைல கலகல!�� எ< 

ஞா�-� $நால�.256.3 

 ப�ேசாைல!� இ	ைல ஒலி $நால�.256.4 

 ப�றி! 9:7 ப+த�	 ேதமா வ�+த6றா	 $நால�.257.1 

 ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) அறியா_ெப.எ�.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா0த�!�_ெப.(மா0த�_ெப.+!�_ெகா.ேவ.) அற+) ஆ- உைர!�(கா	 

$நால�.257.2 

 ��றி�ேம	 ெகா2�� தறிேபா	 தைல_ெப.(தைல_ெப.) தக�0) 

$நால�.257.3 

 ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைசயா 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசவி!� $நால�.257.4 

 பாலா	 கழ3இ பல நா*_ெப.(நா*_ெப.) உண!கி@� $நால�.258.1 

 வாலிதா� ப!க�_ெப.(ப!க�_ெப.) இ40ைத!� இ40த�- $நால�.258.2 

 ேகாலா	 கடாஅ�! �றி@� Iக	_ெப.(Iக	_ெப.) 

ஒ	லா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ஒ	B_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.258.3 



 ேநாலா உட�பி6� அறி_ெப.(அறி_ெப.) $நால�.258.4 

 ெபாழி0)_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி) நாறி@� Q 

மிைசத	 ெச	லா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெச	_வி.ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.259.1 

 இழி0தைவ கா,Tஉ� ஈ7ேபா	 இழி0தைவ $நால�.259.2 

 தா� கல0த_ெப.எ�.(கல_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந<சினா�!� எ� 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த!கா� வா�+ 

$நால�.259.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல0த_ெப.எ�.(கல_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேத6ற� ெசா	 ேத� $நால�.259.4 

 க6றா� உைர!�� கச� அ- E/ ேக*வி $நால�.260.1 

 ப6றா) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெந<._ெப.(ெந<._ெப.) உைத+தலா	 

ம6-� ஓ� $நால�.260.2 

 த�ேபா	 ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ,க�_ெப.(,க�_ெப.) 

ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தா@� ஓ� $நால�.260.3 

 I�ேகா2� ெகா*Gமா� கீ: $நால�.260.4 

 அ4கல) ஆகி7 பல பK+த!க/F� $நால�.261.1 

 ெபா� தா*_ெப.(தா*_ெப.) விளவிைன வாவ	_ெப.(வாவ	_ெப.) �-கா 

$நால�.261.2 

 ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) அணிய� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) 

$நால�.261.3 

 க4)�_ெப.எ�.(க4)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட7பா2ட) அ�- 

$நால�.261.4 

 அ*ளி!ெகா*வ�ன �- ,கிழ 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) $நால�.262.1 



 க*ளிேம	 ைக0 ந32டா� R�� Q அ�ைமயா	 $நால�.262.2 

 ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) உைடய� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) கீ:கைள $நால�.262.3 

 ந*ளா� அறிைடயா� $நால�.262.4 

 ம	� திைரய கட6 ேகா2� இ47பி@� $நால�.263.1 

 வ	 ஊ6- உவ� இ	 கிண6றி�க/ 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ப� $நால�.263.2 

 ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) உைடய� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) 

ெச�-� $நால�.263.3 

 ந	�வா�க2ேட நைச $நால�.263.4 

 Iண� கட	_ெப.(கட	_ெப.) R: ைவய+)7 I/ணியேமா ேவேற $நால�.264.1 

 உண�வ) உைடயா� இ47ப உண�_ெப.(உண�_ெப.) இலா $நால�.264.2 

 வ2�� வK)ைணA� ேபா	வா4� வா:பேவ $நால�.264.3 

 ப2�� )கிB� உ�+) $நால�.264.4 

 ந	லா� நயவ� இ47ப நய�_ெப.(நய�_ெப.) இலா! $நால�.265.1 

 க	லா�!� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண� ெத	ைல 

$நால�.265.2 

 விைன7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ	ல) ேவ	_ெப.(ேவ	_ெப.) 

ெந�(_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க/ணா� $நால�.265.3 

 நிைன7ப வ4வ) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ	 $நால�.265.4 

 நாறா+ தகேட ேபா	 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) மல�ேம	 ெபா6பாவா� 

$நால�.266.1 



 ந3றா� நில+)_ெப.(நில�_ெப.+அ+)_சா�.) விளிஅேரா-ேவ- ஆய 

$நால�.266.2 

 I�ம!க* ப!க�_ெப.(ப!க�_ெப.) I�வா� ந3_பதி.ெப.(ந3_,�.ஒ4.) ெபா� 

ேபாB� $நால�.266.3 

 ந�ம!க* ப!க�_ெப.(ப!க�_ெப.) 

)ற0)_வி.எ�.()ற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.266.4 

 நயவா�க/ ந	�ர நா/_ெப.(நா/_ெப.) இ�- ெகா	ேலா $நால�.267.1 

 பயவா�க/ ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) பர�ப7 பயி�ெகா	 $நால�.267.2 

 வியவா�கா/ ேவ6 க/ணா� இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) 

இர/��_ெப.(இர/�_ெப.+உ�_சா�.) ஆ(ேக $நால�.267.3 

 நயவா) 

நி6��_ெப.எ�.(நி	_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிைல 

$நால�.267.4 

 கலைவக* உ/� கழி7ப� வலைவக* $நால�.268.2 

 கா	 ஆ-� ெச	லா� க4ைனயா	 )�7பேவ $நால�.268.3 

 ேம	 ஆ- பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி40)_ெப.(வி40)_ெப.) $நால�.268.4 

 ெபா� நிற� ெச0ெந	 ெபாதிெயா� ப*ீ 

வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $நால�.269.1 

 மி� ஒளி� வான�_ெப.(வான�_ெப.) கடB*G� கா�- உ�!�� 

$நால�.269.2 

 ெவ/ைம உைடயா� விK� ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) எ�திய!கா	 

$நால�.269.3 

 வ/ைமA� அ�ன தைக+) $நால�.269.4 

 ஓதிA� ஓதா� உண�_ெப.(உண�_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ஓதா)� $நால�.270.1 



 ஓதி அைனயா� உண�_ெப.(உண�_ெப.) உைடயா� O�) ஆக $நால�.270.2 

 ந	9�0)� ெச	வ� இரவாதா� ெச	வ4� $நால�.270.3 

 ந	9�0தா� ஈயா� எனி� $நால�.270.4 

 ந2டா�!�� ந*ளாதவ�!�� உள வைரயா	 $நால�.271.1 

 அ2ட) பா+) உ/ட	 அ2� உ/ட	 அ2ட) $நால�.271.2 

 அைட+) இ40)_வி.எ�.(இ4_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/� 

ஒK��_ெப.எ�.(ஒK�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆவ)_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ)_ெதா.ெப.�றி.) இ	 மா!க2� $நால�.271.3 

 அைட+தவா� ஆ/ைட! கத $நால�.271.4 

 எ+)ைணயா@� இைய0த_ெப.எ�.(இைய_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அளவினா	 $நால�.272.1 

 சி6றற� ெச�தா� தைல7ப�வ� ம6ைற7 $நால�.272.2 

 ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) எ�திய!கா	 பி� 

அறி)� எ�பா� $நால�.272.3 

 அழி0தா� பழி கடல+)* $நால�.272.4 

 )�+)! கழியா� )றேவா�!� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) ஈகலா� $நால�.273.1 

 ைவ+)! கழிA�_ெப.எ�.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மடேவாைன ைவ+த $நால�.273.2 

 ெபா4G� அவைன ந�ேம உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) 

$நால�.273.3 

 அ4G� அவைன ந��_ெப.எ�.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.273.4 

 ெகா�+தB� )�+தB� 

ேத6றா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ேத6-_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ�!�ைட 

$நால�.274.1 



 உ*ள+தா� ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) இ	ல+) 

$நால�.274.2 

 உ4ைட! க�னியைர7 ேபால ப4வ+தா	 $நால�.274.3 

 ஏதிலா� )�!க7ப�� $நால�.274.4 

 எறி ந3�7 ெப4(_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ�)_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ40)� $நால�.275.1 

 அ- ந3�� சி- கிண6- ஊற	 

பா�+)_வி.எ�.(பா�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ப� $நால�.275.2 

 ம-ைம அறியாதா� ஆ!க+தி� சா�ேறா� $நால�.275.3 

 கழி ந	�ரேவ தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நால�.275.4 

 என) என) எ�- 

இ4!��_ெப.எ�.(இ4!�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஏைழ ெபா4ைள 

$நால�.276.1 

 என) என) எ�- இ47ப� யா@� தன) 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.276.2 

 தா@� அதைன வழ(கா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) )Mவா� $நால�.276.3 

 யா@� அதைன அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) $நால�.276.4 

 வழ(காத ெச	வ�� ந	9�0தா� உ�0தா� $நால�.277.1 

 இழ0தா� என7ப�த	 உ�0தா� 

உழ0)_வி.எ�.(உழ_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதைன! $நால�.277.2 

 கா7I_ெப.(கா7I_ெப.) உ�0தா� க	BதB� உ�0தா� த� ைக0 ேநாவ 

$நால�.277.3 

 யா7I உ�0தா� உ�0த பல $நால�.277.4 

 தன) ஆக+ தா�_த6...(தா�_த6...) ெகாடா� தாய+தவ4� $நால�.278.1 



 தம) ஆய ேபா:ேத ெகாடாஅ� தன) ஆக $நால�.278.2 

 ,�ேன ெகா�7பி� அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) க�யா� 

தா�_த6...(தா�_த6...) க�யா� $நால�.278.3 

 பி�ைன அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) 

ெகா�!��_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா:) $நால�.278.4 

 இரவல�_ெப.(இ�வ	_ெப.+அ�_பட�.ப�.) க�-_ெப.(க�-_ெப.) ஆக ஈவா� ஆ 

ஆக $நால�.279.1 

 விரகி� .ர7பதா� வ/ைம_ெப.(வ/ைம_ெப.) விர� இ�றி $நால�.279.2 

 வ	லவ� ஊ�ற_�ைற.எ�.(ஊ�-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ� ஆேபா	 வா� 

ைவ+)! $நால�.279.3 

 ெகா	ல� .ர7பதா� கீ: $நால�.279.4 

 ஈ2டB� )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) ம6- ஈ2�ய ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) 

ெபா4ைள! $நால�.280.1 

 கா+தB� ஆ(ேக க�0 )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) கா+த $நால�.280.2 

 �ைறப�� )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) ெக�� )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) 

)�ப!� $நால�.280.3 

 உைறபதி ம6ைற7 ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) $நால�.280.4 

 அ+) இ2ட 9ைற அைர� .6றி_வி.எ�.(.6-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வாழி@� $நால�.281.1 

 ப+) எ2� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) பல4*G� பா� 

எ�)�_ெப.எ�.(எ�)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.281.2 

 ஒ+த_�ைற.எ�.(ஒ+)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ��7 பிற0த!க/F� 

ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ	லாதா� $நால�.281.3 

 ெச+த பிண+தி� கைட $நால�.281.4 

 ந3�@� E/ணி) ெந� எ�ப� ெந�யி@� $நால�.282.1 



 யா4� அறிவ� Iைக E2ப� ேத�� $நால�.282.2 

 நிர7I இ��ைபயாள� I�ேம IைகA� $நால�.282.3 

 Iக6� அ�ய Qைழ Eைழ0) $நால�.282.4 

 க	 ஓ(�_ஏவ.(ஓ(�_வி.) உய� வைரேம	 க0த*_ெப.(கா0த*_ெப.) 

மலரா!கா	 $நால�.283.1 

 ெச	லாவா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபாறி வ/�இன� ெகா	ைல! 

$நால�.283.2 

 கலாஅ	 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) க�A� கானக நாட $நால�.283.3 

 இலாஅஅ�!� இ	ைல தம� $நால�.283.4 

 உ/டாய ேபா:தி� உைட0)ழி! காக�ேபா	 $நால�.284.1 

 ெத/� ஆயிரவ� ெத�பேவ வ/டா�+ $நால�.284.2 

 தி�த4� கால+) த3)_ெப.(த3)_ெப.) இலிேரா எ�பா� $நால�.284.3 

 ஒ4வ4� இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) 

உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) இ	 $நால�.284.4 

 பிற0த_ெப.எ�.(பிற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

மாA� ேப� ஆ/ைம_ெப.(ஆ/ைம_ெப.) மாA� $நால�.285.1 

 சிற0த_ெப.எ�.(சிற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த� க	விA� மாA� 

கற(� அ4வி $நால�.285.2 

 க	ேம	 கZஉ� கண மைல ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.285.3 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) தKவ7ப2டா�!� $நால�.285.4 

 உ* 9� பசியா	 உைழ நைசஇ� ெச�றா�க2� $நால�.286.1 

 உ*[� இ40)� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) ஆ6றாதா� உ*[� $நால�.286.2 

 இ40)_வி.எ�.(இ4_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி� ெகா�ேன கழியா) 

தா�_த6...(தா�_த6...) ேபா� $நால�.286.3 



 வி40தின� ஆதேல ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.286.4 

 ந3�ைமேய அ�றி நிர�ப_�ைற.எ�.(நிர�I_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எK0த_ெப.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த� $நால�.287.1 

 9�ைமA� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) ஒ4(� இழ7ப� 9�ைமயி� 

$நால�.287.2 

 ,	ைல_ெப.(,	ைல_ெப.) அைல!�� எயி6றா� நிர7I எ�@� 

$நால�.287.3 

 அ	ல	 அைடய7ப2டா� $நால�.287.4 

 இ2� ஆ6-7ப2� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இர0தவ�!� ஆ6றா) 

$நால�.288.1 

 ,2� ஆ6-7ப2� ,ய�-_வி.எ�.(,ய	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ*[� வா:தலி� $நால�.288.2 

 ெந2டா6-� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைர 

மைனயி	 ைக0 ந32�� $நால�.288.3 

 ெக2ட ஆ6- வா:!ைகேய ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.288.4 

 கடக� ெசறி0த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த� ைககளா	 

வா(கி $நால�.289.1 

 அட� பறி+)!ெகா/� அ2� �ைட கலனா $நால�.289.2 

 உ7I இலி ெவ0ைத தி�-_வி.எ�.(தி�_வி.+�6_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) உ* 

அ6- வா:பேவ $நால�.289.3 

 )7Iர ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல0த!கா	 

$நால�.289.4 

 ஆ�+த ெபாறிய அணி கிள� வ/�இன� $நால�.290.1 

 Q+)_வி.எ�.(Q_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழி ெகா�பி�ேம	 

ெச	லாவா� ந3�+) அ4வி $நால�.290.2 



 தாழா உய� சிற7பி� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ��ற ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) 

நாட $நால�.290.3 

 வாழாதா�!� இ	ைல தம� $நால�.290.4 

 தி4 ம)ைகயாக+ திற� இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ெச�A�_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.291.1 

 ெப4மித� க/ட!கைட+)� எ� ம/�! $நால�.291.2 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) தைல7ப2ட த37ேபா	 கனBேம $நால�.291.3 

 மான� உைடயா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நால�.291.4 

 எ�பா� உகி@� இய	I_ெப.(இய	I_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.,.(இ	_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பி� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.292.1 

 த� பா� உைர7பேரா த� உைடயா� த� பா� $நால�.292.2 

 உைரயாைம ,� உண4� ஒ/ைம உைடயா�!� $நால�.292.3 

 உைரயாேரா தா� உ6ற_ெப.எ�.(உ-_வி.+6_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $நால�.292.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) எ� 

இ	ல� கா2�)� தா� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.293.1 

 காணேவ க6I_ெப.(க6I_ெப.) அழிA� எ�பா�ேபா	 நாணி $நால�.293.2 

 Iற(கைட ைவ+)_வி.எ�.(ைவ_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈவ� ேசா-� 

அதனா	 $நால�.293.3 

 மற0தி�க ெச	வ� ெதட�I $நால�.293.4 

 இ�ைமA� ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) ஆ� இய	 ெநறிA� ைகவிடா) 

$நால�.294.1 

 உ�ைமA� ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) பய+தலா	 ெச�ைமயி� $நால�.294.2 



 நான� கமK�_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க)7பினா� 

ந�ேறகா/ $நால�.294.3 

 மான� உைடயா� மதி7I $நால�.294.4 

 பாவ,� ஏைன7 பழிA� பட வ4வ $நால�.295.1 

 சாயி@� சா�றவ� ெச�கலா� சாத	 $நால�.295.2 

 ஒ4நா* ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) ெபாKைத+ )�ப�_ெப.()�ப�_ெப.) 

அைவேபா	 $நால�.295.3 

 அ4 நைவ ஆ6-த	 இ�- $நால�.295.4 

 ம	ல	_ெப.(ம	ல	_ெப.) மா ஞால+) வா:பவ4* 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) $நால�.296.1 

 ெச	வ� எனி@� ெகாடாதவ� ந	9�0தா� $நால�.296.2 

 ந	9�0த!க/F� ெப4 ,+தைரயேர $நால�.296.3 

 ெச	வைர� ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரவாதா� 

$நால�.296.4 

 கைட எலா� கா� பசி அ<.� ம6- ஏைன $நால�.297.1 

 இைட எலா� இ�னாைம அ<.� Iைட உலா� $நால�.297.2 

 வி6 I4வ ேவ	_ெப.(ேவ	_ெப.) ெந�(_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க/ணா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா� $நால�.297.3 

 ெசா6 பழி அ<சிவி�� $நால�.297.4 

 ந	ல� ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) அளிய�_�றி.வி.,.(அளி_ெப.+அ�_பட�.ப�.) 

ந	9�0தா� எ�- எ*ளி $நால�.298.1 

 ெச	வ� சி- ேநா!� ேநா!�(கா	 ெகா	ல� $நால�.298.2 

 உைல ஊ)�_ெப.எ�.(ஊ)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த3ேயேபா	 உ* 

கனB� ெகா	ேலா $நால�.298.3 

 தைலயாய சா�ேறா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நால�.298.4 



 ந�சியா�!� ஈயாைம நா/_ெப.(நா/_ெப.) அ�- நா*_ெப.(நா*_ெப.) நாG� 

$நால�.299.1 

 அ�ச+தா	 நாFத	 நா/_ெப.(நா/_ெப.) அ�றா� எ�ச+தி� $நால�.299.2 

 ெம	லிய� ஆகி+ த� ேமலாயா� ெச�த) $நால�.299.3 

 ெசா	லா)_எதி�.ம.வி.எ�.(ெசா	_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) இ47ப)-

நா/ $நால�.299.4 

 கடமா ெதைல�சிய கா� உைற ேவ(ைக_ெப.(ேவ(ைக_ெப.) $நால�.300.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) வ 3:0த) 

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

இட,ைடய $நால�.300.2 

 வானக� ைகAறி@� ேவ/டா� விKமிேயா� $நால�.300.3 

 மான� அK(க_�ைற.எ�.(அK(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�� 

$நால�.300.4 

 ந�மாேல ஆவ� இ0 ந	9�0தா� எ< ஞா�-� $நால�.301.1 

 த�மா	 ஆ� ஆ!க� இல� எ�- த�ைம $நால�.301.2 

 ம4/ட_ெப.எ�.(ம4*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன+தா�பி� 

ெச	பேவா தா,� $நால�.301.3 

 ெத4/ட அறிவினவ� $நால�.301.4 

 இழி+த!க ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உணலி� $நால�.302.1 

 பழி+த!க ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ4.) பசி+த	 

தவேறா $நால�.302.2 

 விழி+) இைம!�� மா+திைர அ�ேறா ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.302.3 

 அழி+)7 பிற!�� பிற7I $நால�.302.4 



 இ	லாைம க0தா இர_ெப.(இர_ெப.) )ணி0) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.303.1 

 ெச	லா4� அ	ல� சி- ெநறி I	லா $நால�.303.2 

 அக�_ெப.(அக�_ெப.) I�மி� உ/Fமி� எ�பவ�மா2� அ	லா	 

$நால�.303.3 

 ,க�I�த	 ஆ6-ேமா ேம	 $நால�.303.4 

 தி4+ த�ைன ந37பி@� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ெசறி@� $நால�.304.1 

 உ4+த_ெப.எ�.(உ4_வி.+++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன+ேதா� 

உய�_ெப.(உய�_ெப.) உ*ளி� அ	லா	 $நால�.304.2 

 அ4+த� ெசறி!�� அறிவிலா� பி� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.304.3 

 எ4+)_ெப.(எ4+)_ெப.) இைற<சி நி	லாதா� ேம	 $நால�.304.4 

 கரவாத தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) அ�பி� க/ அ�னா�க/F� 

$நால�.305.1 

 இரவா) வா:வ) ஆ� வா:!ைக_ெப.(வா:!ைக_ெப.) இரவிைன 

$நால�.305.2 

 உ*G(கா	 உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) உ4�மா	 எ�ெகாேலா $நால�.305.3 

 ெகா*G(கா	 ெகா*வா� �றி7I_ெப.(�றி7I_ெப.) $நால�.305.4 

 இ�னா இையக இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ஒழிக_விய(.வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய(.வி.,.�றி.) எ�- $நால�.306.1 

 த�ைனேய தா�_த6...(தா�_த6...) இர7ப+ த3�வத6� எ�ைனெகா	 

$நால�.306.2 

 காத	_ெப.(காத	_ெப.) கவ6-� மன+தினா	 க/ பா:ப2� $நால�.306.3 

 ஏதிலவைர இர_ெப.(இர_ெப.) $நால�.306.4 



 எ�-� Iதியா� பிற7பி@� இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) 

உலக+)_ெப.(உலக�_ெப.+அ+)_சா�.) $நால�.307.1 

 எ�-� அவேன பிற!கலா�-��றி� $நால�.307.2 

 பர7I எலா� ெபா� 

ஒK��_ெப.எ�.(ஒK�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா� அ4வி நாட 

$நால�.307.3 

 இர7பாைர எ*ளா மக�_ெப.(மக�_ெப.) $நால�.307.4 

 Iற+)+ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அக+)+ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நால�.308.1 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ஞான� 

ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிற3இ ஒ4வைன 

$நால�.308.2 

 ஈயா� என!� எ�- இர7பாேன	 அ0 நிைலேய $நால�.308.3 

 மாயாேனா மா6றிவி�� $நால�.308.4 

 ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ஒ4வைர� சா�0) ஒKக	 ஆ6றி $நால�.309.1 

 வழிப�த	 வ	Bத	 அ	லா	 ப�. 

அழி0)_வி.எ�.(அழி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.309.2 

 ெச�யேீரா எ�னா@� எ�@� ெசா6� இ�னாேத $நால�.309.3 

 ைபய+ தா� ெச	B�_ெப.எ�.(ெச	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெநறி 

$நால�.309.4 

 பழைம க0தாக7 பைச0த வழிேய $நால�.310.1 

 கிழைமதா� யாதா@� ெச�க_விய(.வி.,.(ெச�_வி.+க_விய(.வி.,.) 

கிழைம $நால�.310.2 

 ெபாறாஅ� அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) எ�னி� ெபா+தி த� 

ெந0ச+)_ெப.(ெந0ச�_ெப.+அ+)_சா�.) $நால�.310.3 



 அறாஅ� .�வ) ஓ� த3 $நால�.310.4 

 ெம�< ஞான! ேகா2� உற:வழி வி2� ஆ(� ஓ� $நால�.311.1 

 அ<ஞான� த0தி2� அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) ஆ(� அற+ )ழா� 

$நால�.311.2 

 ைக< ஞான� ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒK��_ெப.எ�.(ஒK�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காரறிவாள� ,� 

$நால�.311.3 

 ெசா	 ஞான� ேசார விட	 $நால�.311.4 

 நா7 பாட� ெசா	லி_வி.எ�.(ெசா	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நய�_ெப.(நய�_ெப.) உண�வா�ேபா	 ெசறி!�� $நால�.312.1 

 த37 Iலவ6 ேசரா� ெசறிைடயா� த37 Iலவ� $நால�.312.2 

 ேகா2�A* ��ற! �� 

பழி!��_ெப.எ�.(பழி_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ	லா!கா	 $நால�.312.3 

 ேதா*_ெப.(ேதா*_ெப.) Iைட!ெகா*ளா எK� $நால�.312.4 

 ெசா	-தா6-! ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

.ைன+) எKத	 கா,-வ� $நால�.313.1 

 க6ற ஆ6ற	_ெப.(ஆ6ற	_ெப.) வ�ைமA� தா� ேதறா� க6ற $நால�.313.2 

 ெசல_�ைற.எ�.(ெச	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைர!�� ஆ- 

அறியா�_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ேதா6ப) 

அறியா�_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $நால�.313.3 

 பல!�� மா0த�_ெப.(மா0த�_ெப.) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $நால�.313.4 

 க6றOஉ� இ�றி கண!காய� பாட+தா	 $நால�.314.1 

 ெப6றதா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஓ� R+திர� ம6- அதைன $நால�.314.2 



 ந	லா�ைட7 I!� நாணா) 

ெசா	லி_வி.எ�.(ெசா	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நால�.314.3 

 I	லறி கா2�வி�� $நால�.314.4 

 ெவ�றி7 ெபா42டா	 வில(� ஒ+) ெம� 

ெகா*ளா�_வி.,.(ெகா*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $நால�.315.1 

 க�றி! க-+) எK0)_வி.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கா�வாேரா� ஒ�றி $நால�.315.2 

 உைர வி+தக� எKவா� கா/பேவ ைகA* $நால�.315.3 

 .ைர வி+)7 ேபாB� த� ப	 $நால�.315.4 

 பாடேம ஓதி7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெத�த	 ேத6றாத $நால�.316.1 

 Jட� ,னித!க ெசா	B(கா	 ேக� அ4<சீ�� $நால�.316.2 

 சா�ேறா� சம:+தன� நி6பேவ ம6- அவைர $நால�.316.3 

 ஈ�றா2� இற7ப7 ப�0)_வி.எ�.(ப�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.316.4 

 ெப-வ) ெகா*பவ� ேதா*ேபா	 ெநறிப2�! $நால�.317.1 

 க6பவ�!� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) எளிய V	 ம6- அ� $நால�.317.2 

 ,றி Iைர ேமனிய� உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) ேபா�- யா�!�� $நால�.317.3 

 அறித6� அ�ய ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) $நால�.317.4 

 I+தகேம சால+ ெத�+)� ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) ெத�யா� 

$நால�.318.1 

 உ�+)_வி.எ�.(உ�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) நிைற7பி@� ம6- அவ6ைற7 $நால�.318.2 



 ேபா6-�_ெப.எ�.(ேபா6-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Iலவ4� 

ேவேற ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) 

ெத�0)_வி.எ�.(ெத�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.318.3 

 ேத6-� Iலவ4� ேவ- $நால�.318.4 

 ெபாழி7I அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) E2ப� V	 எ�ச� இ0 நா�கி� 

$நால�.319.1 

 ெகாழி+) அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) கா2டாதா� ெசா6க* பழி7I இ	 

$நால�.319.2 

 நிைர ஆமா 

ேச!��_ெப.எ�.(ேச_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெந�(_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ��ற நாட $நால�.319.3 

 உைர ஆேமா Vலி6� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) $நால�.319.4 

 இ6 பிற7I இ	லா� எைன+) V	 க6பி@� $நால�.320.1 

 ெசா	 பிறைர! 

கா!��_ெப.எ�.(கா_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க4வியேரா இ6 பிற0த_ெப.எ�.(பிற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.320.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) அறிவாள� 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி	_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) V	 ேத6றாதா� 

$நால�.320.3 

 I	லறி தா� அறிவ) இ	 $நால�.320.4 

 அ4ளி� அற�_ெப.(அற�_ெப.) உைர!�� அ�Iைடயா� வா�� ெசா	 

$நால�.321.1 

 ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) ஆக! ெகா*வ� Iலவ�_ெப.(Iலவ�_ெப.) 

ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) அ	லா $நால�.321.2 

 ஏைழ அதைன இக:0) உைர!�� பா69ைழ $நால�.321.3 

 Jைழ .ைவ உணராதா(� $நால�.321.4 



 அMவிய� இ	லா� அற+) ஆ- உைர!�(கா	 $நால�.322.1 

 ெசMவிய� அ	லா� ெசவி ெகா�+)� ேக2கலா� $நால�.322.2 

 கMவி+ ேதா	 தி�@� �F(க� நா�_ெப.(நா�_ெப.) பா6ேசா6றி� 

$நால�.322.3 

 ெசMவி ெகாள	 ேத6றாதா(� $நால�.322.4 

 இைம!�� அளவி	 த� இ� உயி� ேபா� ஆ6ைற $நால�.323.1 

 எைன+தா@� தா� க/� இ40)� திைன+ )ைணA� $நால�.323.2 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) I�க	லா நா/_ெப.(நா/_ெப.) இ	 மட மா!க* 

$நால�.323.3 

 ெபா�றி	 எ� ெபா�றா!கா	 எ� $நால�.323.4 

 உளநா* சிலவா	 உயி�!� ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) இ�றா	 $நால�.324.1 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ம�@� O6-� பழியா	 பல4*G� $நால�.324.2 

 க/டாேரா� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) நகாஅ) எவ� 

ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) $நால�.324.3 

 த/� தனி7பைக ேகா* $நால�.324.4 

 எ�தி_வி.எ�.(எ�)_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ40த_ெப.எ�.(இர_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அைவ,�ன�� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ*ளி $நால�.325.1 

 ைவதா� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ஒ4வைன ைவய $நால�.325.2 

 வய7ப2டா� வாளா இ47பாேன	 ைவதா� $நால�.325.3 

 விய+த!கா� வாK� எனி� $நால�.325.4 

 J7I ேம	 வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

,�ேன அறவிைனைய $நால�.326.1 

 ஊ!கி அத�க/ ,யலாதா� V!கி $நால�.326.2 



 Iற+) இ4 ேபா� எ�@� இ�னா� ெசா	 இ	B* $நால�.326.3 

 ெதK+ைதயா	 9ற7ப�� $நால�.326.4 

 தாேமA� இ�Iறா� த!கா�!�� ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) ஆ6றா� $நால�.327.1 

 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) சா� ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) ெநறிA� ேச�கலா� தா� 

மய(கி_வி.எ�.(மய(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.327.2 

 ஆ!க+)* O(கி அவ+தேம வா:நாைள7 $நால�.327.3 

 ேபா!�வா�-I	லறிவினா� $நால�.327.4 

 சி-காைலேய தம!�� ெச	ழி வ	சி_ெப.(வ	சி_ெப.) $நால�.328.1 

 இ-கி-க+ ேதா2ேகா7I! 

ெகா*ளா�_வி.,.(ெகா*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) இ-கி-கி 

$நால�.328.2 

 பி� அறிவா� எ�- 

இ4!��_ெப.எ�.(இ4!�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபைதயா� ைக 

கா2�� $நால�.328.3 

 ெபா�@� Iளி விள(கா� ஆ� $நால�.328.4 

 ெவ-ைம இட+)� விK7 பிணி7 ேபா:)� $நால�.329.1 

 ம-ைம மன+தாேர ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம-ைமைய $நால�.329.2 

 ஐ0ைத அைன+தா@� ஆ6றிய கால+)� $நால�.329.3 

 சி0தியா� சி6றறிவினா� $நால�.329.4 

 எ�ேன ம6- இM_.2.(இ_பதி.ெப.+M_ஒ6.) உட�I_ெப.(உட�I_ெப.) ெப6-� 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) நிைனயா�_வி.,.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

$நால�.330.1 

 ெகா�ேன கழி7ப� த� வா:நாைள அ�ேனா $நால�.330.2 



 அள இற0த_ெப.எ�.(இற_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காத	_ெப.(காத	_ெப.) த� ஆ� உயி� அ�னா�! $நால�.330.3 

 ெகாள இைழ!�� 96ற,� க/� $நால�.330.4 

 ெகாைலஞ� உைல ஏ6றி+ த3 ம�7ப ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $நால�.331.1 

 நிைல அறியா)_எதி�.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அ0 ந3� 

ப�0தா�ய6ேற $நால�.331.2 

 ெகாைல வ	 ெகா�(_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 96ற� ேகா* பா�7ப ஈ/ைட 

$நால�.331.3 

 வைலயக+)� ெச�மா7பா� மா/I_ெப.(மா/I_ெப.) $நால�.331.4 

 ெப4(_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�றா� ஒ4(� உட� 

$நால�.332.1 

 ஓைச அவி0தபி� ஆ�)�_வி.,.(ஆ�_வி.++_இ.இ.கா.+உ�_த�.ப�.) 

எ�ற6றா	 $நால�.332.2 

 இ	 ெச� �ைறவிைன ந3!கி_வி.எ�.(ந3!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அறவிைன $நால�.332.3 

 ம6- அறிவா� எ�- இ47பா� மா/I_ெப.(மா/I_ெப.) $நால�.332.4 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) க	வி ��ைம J7I ஐ0)� 

$நால�.333.1 

 வில(காம	 எ�திய!க/F� நல�_ெப.(நல�_ெப.) சா�ற $நால�.333.2 

 ைம அ- ெத	 சீ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) $நால�.333.3 

 ெந� இலா7 பா6ேசா6றி� ேந� $நால�.333.4 

 க	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) கைட ஆய 

மா!களி� $நால�.334.1 



 ெசா	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தா� உணரா 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) இ�னினிேய 

$நால�.334.2 

 நி6ற	 இ4+த	_ெதா.ெப.(இ4_வி.+++_இ.கா.+அ	_ெதா.ெப.�றி.) 

கிட+த	_ெதா.ெப.(கிட_வி.++த	_ெதா.ெப.�றி.) இய(�த	 எ�- 

$நால�.334.3 

 உ6றவ�!�+ தா� உதவலா� $நால�.334.4 

 ெப-வ) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ�றிA� ெப6றாேன ேபால! $நால�.335.1 

 க-ெகா/� ஏலாதா�மா2�� க-வினா	 $நால�.335.2 

 ேகா+) இ�னா 9றி_வி.எ�.(9-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உைரயா!கா	 ேபைத!� $நால�.335.3 

 நா+ தி�@� ந	ல_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) .ைன+) $நால�.335.4 

 த�க/ அம�I இ	லா�பி� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா� அவைர $நால�.336.1 

 எ�க/ வண!�)� எ�பவ� I� ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) $நால�.336.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) தளி�7 I�ைன_ெப.(I�ைன_ெப.) 

மல4�_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட6 ேச�7ப 

$நால�.336.3 

 க	 கி*ளி! ைக இழ0த6- $நால�.336.4 

 ஆகா)எனி@� அக+) ெந� உ/டாகி� $நால�.337.1 

 ேபாகா) எ-�I Iற�_ெப.(Iற�_ெப.) 

.6-�_ெப.எ�.(.6-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யா)� $நால�.337.2 

 ெகாடாஅ� எனி@� உைடயாைர7 ப6றி $நால�.337.3 

 விடாஅ� உலக+தவ� $நால�.337.4 

 ந	லைவ நா*ெத-� எ�தா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $நால�.338.1 



 இ	லாதா�!� யா) ஒ�-� ஈகலா� எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) 

$நால�.338.2 

 இனியா� ேதா*_ெப.(ேதா*_ெப.) ேசரா� இைசபட வாழா� $நால�.338.3 

 ,னியா�ெகா	 தா� வாK� நா*_ெப.(நா*_ெப.) $நால�.338.4 

 விைழ0) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) த�ைம விய7ப ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.339.1 

 விைழ0திேல� எ�- 

இ4!��_ெப.எ�.(இ4!�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) தழ(�ர	 $நால�.339.2 

 பா� திைர R: ைவய� பய7பி@� இ�னாேத $நால�.339.3 

 ஆ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ	லாதா�மா2� $நால�.339.4 

 க6ற� க/ அக�ற_ெப.எ�.(அக	_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாயB� 

இ6 பிற7I� $நால�.340.1 

 ப!க+தா� பாரா2ட7 பா� 

எ�)�_ெப.எ�.(எ�)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தா�_த6...(தா�_த6...) உைர7பி� $நால�.340.2 

 ைம+)ன� ப	கி ம40தி� 

தணியாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(தணி_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.340.3 

 பி+த� எ�- எ*ள7ப�� $நால�.340.4 

 க7பி கடவதா! காைல+ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வா�7 ெபயி@� $நால�.341.1 

 �7ைப_ெப.(�7ைப_ெப.) கிைள7I ஓவா! ேகாழிேபா	 

மி!க_ெப.அ.(மி!க_ெப.அ.) $நால�.341.2 

 கன� ெபாதி0த V	 வி�+)! கா2�@� கீ: த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நால�.341.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) I�0தவாேற 

மி��_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.341.4 



 கா: ஆய ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கச� 

அ6றா�த� சார	_ெப.(சார	_ெப.) $நால�.342.1 

 தாழா) ேபாவா� என உைர7பி� கீ:தா� $நால�.342.2 

 உற(�வா� எ�- எK0)_வி.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாமா� அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) அ�றி $நால�.342.3 

 மற(�மா� ம6- ஒ�-+) $நால�.342.4 

 ெப4 நைட_ெப.(நைட_ெப.) தா� ெபறி@� ெப6றி பிைழயா) $நால�.343.1 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) நைடயா� ஆ�வ� சா�ேறா� ெப4 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) $நால�.343.2 

 ெப6ற!கைட+)� பிற(� அ4வி ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.343.3 

 வ6- ஆ� ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) கீ: $நால�.343.4 

 திைன அைன+ேத ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) 

உ/டா	 $நால�.344.1 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) அைன+தா உ*Gவ� சா�ேறா� பைன_ெப.(பைன_ெப.) 

அைன+) $நால�.344.2 

 எ�-� ெசயி@� இல(� அ4வி ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.344.3 

 ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) இல ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) அறியா�மா2� $நால�.344.4 

 ெபா6கல+) ஊ2�7 Iற0த�@� நா�_ெப.(நா�_ெப.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

$நால�.345.1 

 எ�சி6� இைமயா) பா�+தி4!�� அ�_.2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) சீ� 

$நால�.345.2 

 ெப4ைம_ெப.(ெப4ைம_ெப.) உைட+தா! ெகாளி@� கீ: 

ெச�A�_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.345.3 

 க4ம(க* ேவ-ப�� $நால�.345.4 



 ச!கர� ெச	வ�_ெப.(ெச	வ�_ெப.) ெபறி@� விKமிேயா� $நால�.346.1 

 எ!_.2.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ6.) காB� ெசா	லா� மி�தி�ெசா	 

எ!_.2.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ6.) காB� $நால�.346.2 

 ,0தி�ேம6 காணி மி�வேத	 கீ: த�ைன $நால�.346.3 

 இ0திரனா எ/ணிவி�� $நால�.346.4 

 ைம த3� ப.� ெபா�ேம	 மா/ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அK+தி� $நால�.347.1 

 ெச�த) எனி@� ெச47I+ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கா6ேக ஆ� $நால�.347.2 

 எ�திய_ெப.எ�.(எ�)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	வ+த� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) கீ:கைள� $நால�.347.3 

 ெச� ெதழிலா	 காண7ப�� $நால�.347.4 

 க�!ெகன� ெசா	வ6- ஆ� க/ேணா2ட� இ�றா� $நால�.348.1 

 இ�!க/ பிற�மா2� 

உவ!��_ெப.எ�.(உவ!�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�+) அ�+) 

$நால�.348.2 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

விற	_ெப.(விற	_ெப.) மைல ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.348.3 

 ஏ�மா� எ*Gமா� கீ: $நால�.348.4 

 பைழய� இவ�_பதி.ெப.(இ_.2.+அ�_பட�.ப�.) எ�- ப	நா* பி� நி6பி� 

$நால�.349.1 

 உைழ இனிய� ஆ�வ� சா�ேறா� விைழயாேத $நால�.349.2 

 க* உயி�!�� ெந�த	_ெப.(ெந�த	_ெப.) கைன கட	_ெப.(கட	_ெப.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப $நால�.349.3 

 எ*Gவ� கீழாயவ� $நால�.349.4 

 ெகா� I	_ெப.(I	_ெப.) ெகா�+)! �ைற+) எ�-� த36றி@� $நால�.350.1 



 ைவய� Q/க	லா சி- �/ைட ஐய ேக* $நால�.350.2 

 எ�திய_ெப.எ�.(எ�)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	வ+த� 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) கீ:கைள� $நால�.350.3 

 ெச�ெதழிலா	 காண7ப�� $நால�.350.4 

 ஆ�+த அறிவின� ஆ/� இைளய�_ெப.(இைளய�_ெப.) 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) $நால�.351.1 

 கா+) ஓ�பி+ த�ைம அட!�ப J+ெதTஉ� $நால�.351.2 

 த3+ெதழிேல க�றி+ தி�த0) எ4ைவேபா	 $நால�.351.3 

 ேபா+) அறா� I	லறிவினா� $நால�.351.4 

 ெசK� ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெபா�ைகA* வாழி@� எ�-� 

$நால�.352.1 

 வK�I அ-!ககி	லாவா� ேதைர வK�I இ	 சீ� $நால�.352.2 

 V	 க6ற!க/F� EF!க� ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ	லாதா� 

$நால�.352.3 

 ேத�கி6�� ெப6றி அ�) $நால�.352.4 

 கண மைல ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட க/ இ�- ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.353.1 

 �ணேனA� 9ற6� அ�தா	 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) அK(க! $நால�.353.2 

 �6ற�_ெப.(�6ற�_ெப.) உைழ 

நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9-� சிறியவ�க2� 

$நால�.353.3 

 எ6றா	 இய�றேதா நா_ெப.(நா_ெப.) $நால�.353.4 

 ேகா� ஏ0) அக	 அ	�	_ெப.(அ	�	_ெப.) 

ெப/��_ெப.(ெப/�_ெப.+இ�_பட�.ப�.) த� ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) ந3�ைம 

$நால�.354.1 



 ேச�ய� ேபால� ெசய	_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ	_ெதா.ெப.�றி.) ேத6றா� 

9�_வி.எ�.(9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.354.2 

 I)7ெப4!க� ேபால+ த� ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) ந3�ைம கா2� $நால�.354.3 

 மதி+) இற7ப� ம6ைறயவ� $நால�.354.4 

 தளி�ேமேல நி6பி@� த2டாம	 

ெச	லா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச	_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.355.1 

 உளி ந3ர� மாேதா கயவ� அளி ந3ரா�!� $நால�.355.2 

 எ�னா@� ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

எைன+தா@� ெச�பேவ $நால�.355.3 

 இ�னா(� ெச�வா�7 ெபறி0_நி.எ�.(ெப-_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $நால�.355.4 

 மைல நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

உ*G�_ெப.எ�.(உ*G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) பய0த_ெப.எ�.(பய_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$நால�.356.1 

 விைள நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

உ*G�_ெப.எ�.(உ*G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உழவ� 

சிற0)_வி.எ�.(சிற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) 

$நால�.356.2 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) 

உ*Gவ� சா�ேறா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) த�ைன $நால�.356.3 

 ைவதைத உ*ளிவி�� $நால�.356.4 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெச�தவ�!� ஒ�றி 

எK0த_ெப.எ�.(எK_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.357.1 

 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) V-� சா�ேறா� ெபா-7ப� கயவ�!� $நால�.357.2 

 எKV- ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

ெச�)_வி.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) 

த3)ஆயி� $நால�.357.3 



 எKV-� த3தா�வி�� $நால�.357.4 

 ஏ2ைட7 ப4வ+)� இ6 பிற0தா� ெச�வன $நால�.358.1 

 ேமா2�ட+)� ெச�யா�_வி.,.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

,Kம!க* ேகா2ைட $நால�.358.2 

 வயிர� ெசறி7பி@� வா*_ெப.(வா*_ெப.) க/ணா� ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) 

$நால�.358.3 

 ெசயி� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

ஆ�த	_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த	_ெதா.ெப.�றி.) இ�- $நால�.358.4 

 இ�- ஆ)� இ0 நிைலேய ஆ)� இனி� சிறி) $நால�.359.1 

 நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ)� எ�- 

நிைன+தி40) ஒ�றி $நால�.359.2 

 உைரயி� மகி:0)_வி.எ�.(மகி:_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த� 

உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) ேவ- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.359.3 

 மைர இைலயி� மா�0தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $நால�.359.4 

 ந34* பிற0)_வி.எ�.(பிற_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

பசிய)ஆயி@� $நால�.360.1 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) கிைடயக+) இ	 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓ4� $நால�.360.2 

 நிைற7 ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ+) நி�ற!கைட+)� 

$நால�.360.3 

 அைற7 ெப4(க	 அ�னா� 

உைட+)_வி.எ�.(உைட_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.360.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) திைள!�� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ஆ� 

மா/I_ெப.(மா/I_ெப.) 

அைம0த_ெப.எ�.(அைம_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7I_ெப.(கா7I_ெப.) 

ஆ� $நால�.361.1 



 இைழ விள!� நி�-_வி.எ�.(நி	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைம7பி� 

எ� ஆ� விைழத!க $நால�.361.2 

 மா/ட மைனயாைள இ	லாதா� இ	லக� $நால�.361.3 

 கா/ட6� அ�ய) ஓ� கா�_ெப.(கா�_ெப.) $நால�.361.4 

 வK!� எைன+)� இ	லாத வா*வா�! கிட0)� $நால�.362.1 

 இK!கிைன+ தா� ெப-வ� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) இK!� 

எைன+)� $நால�.362.2 

 ெச��றா7 பாணி சிறிேத அ�_.2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) சி�ெமாழியா� 

$நால�.362.3 

 ைக உறா7 பாணி ெப�)_ெப.(ெப�)_ெப.) $நால�.362.4 

 எறி எ�- எதி� நி6பா* 96ற� சி-காைல $நால�.363.1 

 அ2�	 Iகாதா* அ4�_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) பிணி அ2டதைன $நால�.363.2 

 உ/� உதவாதா* இ	 வா: ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) இ� Jவ� $நால�.363.3 

 ெகா/டாைன! ெகா	B�_ெப.எ�.(ெகா	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பைட $நால�.363.4 

 க� என! ேக2�� க�யா� ெவ�பட $நால�.364.1 

 ஆ�7ப) ேக2�� அ)_பதி.ெப.(அ_.2.+)_பட�.ஒ4.) ெதளியா� ேப�+)� ஓ� 

$நால�.364.2 

 இ	 ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி) இYஉ� 

ஏ,-த	 எ�பேவ $நால�.364.3 

 க	 ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறிA� 

தவ-_ெப.(தவ-_ெப.) $நால�.364.4 

 தைலேய தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

,ய�-_வி.எ�.(,ய	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா:த	_ெதா.ெப.(வா:_வி.+த	_ெதா.ெப.�றி.) ஒ4வ�!� $நால�.365.1 



 இைடேய இனியா�க/ த(க	 கைடேய $நால�.365.2 

 Iணரா) எ�- எ/ணி7 ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) நைசயா	 த�ைம 

$நால�.365.3 

 உணரா�_வி.,.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) பி� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைல $நால�.365.4 

 க	லா! கழி7ப� தைலயாயா� ந	லைவ $நால�.366.1 

 )Mவா! கழி7ப� இைடக* கைடக* $நால�.366.2 

 இனி) உ/ேண� ஆர7 ெபேற� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�@� 

$நால�.366.3 

 ,னிவினா	 க/பா� இல� $நால�.366.4 

 ெச0ெந	லா	 ஆய ெசK ,ைள ம6-� அ�_.2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ6.) 

$நால�.367.1 

 ெச0ெந	ேல ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைளதலா	 

அ0ெந	_ெப.(ெந	_ெப.) $நால�.367.2 

 வய	_ெப.(வய	_ெப.) நிைறய! கா�!�� வள வய	_ெப.(வய	_ெப.) ஊர 

$நால�.367.3 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) அறி_ெப.(அறி_ெப.) த0ைத_ெப.(த0ைத_ெப.) 

அறி_ெப.(அறி_ெப.) $நால�.367.4 

 உைட7 ெப4<_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெச	வ4� சா�ேறா4� ெக2� 

$நால�.368.1 

 Iைட7 ெப/��_ெப.(ெப/�_ெப.+இ�_பட�.ப�.) ம!கG� கீK� 

ெப4கி_வி.எ�.(ெப4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $நால�.368.2 

 கைட!கா	 தைல!க/ண) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�ைட! கா	ேபா	 $நால�.368.3 



 கீ: ேமலா� 

நி6��_ெப.எ�.(நி	_வி.+!!_ெபா4.உ4.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $நால�.368.4 

 இனியா� த� ெந0ச+)_ெப.(ெந0ச�_ெப.+அ+)_சா�.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

உைர7ப அ0 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $நால�.369.1 

 தணியாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(தணி_வி.+ஆ+_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) உைடயா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�றி 

$நால�.369.2 

 வ 3K�_ெப.எ�.(வ 3:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ4வி 

விற	_ெப.(விற	_ெப.) மைல ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) நாட $நால�.369.3 

 வா:வி� வைர பா�த	 ந�-_ெப.(ந�-_ெப.) $நால�.369.4 

 I)7 IனB� Q(�ைழயா� ந2I� இர/��_ெப.(இர/�_ெப.+உ�_சா�.) 

$நால�.370.1 

 வி)7I அற நா�� ேவ- அ	ல I)7 IனB� $நால�.370.2 

 மா�_ெப.(மா�.) அறேவ அ-ேம அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) அ�I� 

$நால�.370.3 

 வா� அறேவ அ-� $நால�.370.4 

 விள!� ஒளிA� ேவைசய� ந2I� இர/��_ெப.(இர/�_ெப.+உ�_சா�.) 

$நால�.371.1 

 )ள!� அற நா�� ேவ- அ	ல விள!� ஒளிA� $நால�.371.2 

 ெந� அ6றக/ேண அ-ேம அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) அ�I� 

$நால�.371.3 

 ைக அ6றக/ேண அ-� $நால�.371.4 

 அ� ேகா2� அக	 அ	�	_ெப.(அ	�	_ெப.) ஆ� இைழயா* ந�ெமா� 

$நால�.372.1 



 ெச(ேகா� பா�)ேம எ�றா*ம� ெச(_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேகா2�� 

$நால�.372.2 

 ேம	 காண� இ�ைமயா	 ேமவா) ஒழி0தாேள $நால�.372.3 

 கா	 கா	ேநா� கா2�! கB:0) $நால�.372.4 

 அ� க/ வி.�பி� அமர� ெதழ7ப�� $நால�.373.1 

 ெச(_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க/_ெப.(க/_ெப.) மா	 

ஆயி@�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ�_சா�.) ஆகம� த� ைக! 

$நால�.373.2 

 ெகா�7ப) ஒ�-_ெப.(ஒ�-_ெப.) இ	லாைர ெகா� தளி� அ�னா� 

$நால�.373.3 

 வி�7ப� த� ைகயா	 ெதK) $நால�.373.4 

 ஆண� இ	 ெந0ச+)_ெப.(ெந0ச�_ெப.+அ+)_சா�.) அணி ந3ல! 

க/ணா�!�! $நால�.374.1 

 காண� இ	லாதா� க� அைனய� காணேவ $நால�.374.2 

 ெச!� ஊ�0)_வி.எ�.(ஊ�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா/டா@� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) 

உைடயா� $நால�.374.3 

 அ!கார� அ�னா� அவ�!� $நால�.374.4 

 பா�பி6� ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) கா2� 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ4_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $நால�.375.1 

 ேத� ப� ெத/_ெப.அ.(ெத/_ெப.அ.) கய+)_ெப.(கய�_ெப.+அ+)_சா�.) 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கா2�� ஆ(� $நால�.375.2 

 மல(� அ�ன ெச�ைக மகளி�_ெப.) ேதா*_ெப.(ேதா*_ெப.) ேச�வ� 

$நால�.375.3 

 வில(� அ�ன ெவ*ளறிவினா� $நால�.375.4 

 ெபா+த V	 க	B� Iண� பி�யா அ�றிB�ேபா	 $நால�.376.1 



 நி+தB� ந�ைம7 பி�யல� எ�- 

உைர+த_ெப.எ�.(உைர_வி.+++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.376.2 

 ெபா6ெறா�A� ேபா�+ தக�! ேகா� ஆயினா* ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) 

ெந<ேச_ெப.(ெந<._ெப.+ஏ_சா�.) $நால�.376.3 

 நி6றிேயா ேபாதிேயா ந3_பதி.ெப.(ந3_,�.ஒ4.) $நால�.376.4 

 ஆமாேபா	 ந!கி அவ�_பதி.ெப.(அ_.2.+அ�_பட�.ப�.) ைக7 

ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) 

ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.377.1 

 ேசமா7ேபா	 �7ITஉ� சி	ைல!க/ அ�பிைன $நால�.377.2 

 ஏமா0) எம) எ�- இ40தா� ெப-பேவ $நால�.377.3 

 தாமா� பலரா	 நைக $நால�.377.4 

 ஏமா0த ேபா:தி� இனியா� ேபா�- இ�னாரா�+ $நால�.378.1 

 தா� ஆ�0த ேபாேத தக�!ேகா� ஆ� மா� ேநா!கி� $நால�.378.2 

 த� ெநறி7 ெப/��_ெப.(ெப/�_ெப.+இ�_பட�.ப�.) தட 

,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ேசராேர $நால�.378.3 

 ெச0_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெநறி� ேச�)� எ�பா� $நால�.378.4 

 ஊ- ெச� ெந<ச�_ெப.(ெந<ச�_ெப.) த� உ* அட!கி ஒ/Fதலா� 

$நால�.379.1 

 ேதற ெமாழி0த ெமாழி ேக2�_வி.எ�.(ேக*_வி.+2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதறி 

$நால�.379.2 

 எம� எ�- ெகா*வா4� ெகா*பேவ யா�!�� $நால�.379.3 

 தம� அ	ல� த� உட�பினா� $நால�.379.4 

 உ*ள�_ெப.(உ*ள�_ெப.) ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) உைழயதா 

ஒ/Fதலா� $நால�.380.1 



 க*ள+தா	 ெச�A�_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க4+) 

எ	லா�_ெப.(எ	லா�_ெப.) ெத*ளி $நால�.380.2 

 அறி0த_ெப.எ�.(அ�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட+)� அறியாரா�-

பாவ� $நால�.380.3 

 ெசறி0த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உட�பினவ� 

$நால�.380.4 

 அ4�_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) ெபற	_ெதா.ெப.(ெப-_வி.+அ	_ெதா.ெப.�றி.) 

க6பி� அயிராணி அ�ன $நால�.381.1 

 ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெபய�7 

ெப/��_ெப.(ெப/�_ெப.+இ�_பட�.ப�.) எனி@� வி4�பி7 $நால�.381.2 

 ெப- நைசயா	 பி�நி6பா� இ�ைமேய 

ேபF�_ெப.எ�.(ேபF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $நால�.381.3 

 ந-_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) Eதலா*-ந�ைம+ )ைண $நால�.381.4 

 �ட ந3� அ2� உ/F�_ெப.எ�.(உ/F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ�!க/ ெபாK)� $நால�.382.1 

 கட	_ெப.(கட	_ெப.) ந3� அற 

உ/F�_ெப.எ�.(உ/F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகளி� வ�@� 

$நால�.382.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந3�ைம ைகயாறா! 

ெகா*G�_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மட ெமாழி 

$நால�.382.3 

 மாத�-மைன மா2சியா* $நால�.382.4 

 நா	 ஆ-� ஆறா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிறிதா� 

எ7_.2.(எ_பதி.ெப.+7_ஒ6.) Iற@� $நால�.383.1 

 ேம	 ஆ- ேம	 உைற ேசா�@� ேமலாய $நால�.383.2 



 வ	லாளா� வாK� ஊ� த6 

IகK�_ெப.எ�.(Iக:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா/ க6பி� 

$நால�.383.3 

 இ	லா* அைம0தேத-இ	 $நால�.383.4 

 க2� இனியா* காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) காத	_ெப.(காத	_ெப.) வைக 

Iைனவா* $நால�.384.1 

 உ2� உைடயா* ஊரா/ இய	பினா* உ2கி $நால�.384.2 

 இட� அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ� இனிதி� 

உண4� $நால�.384.3 

 மடெமாழி மாதரா*-ெப/ $நால�.384.4 

 எ<ஞா�-� எ� கணவ� எ� ேதா*ேம	 

ேச�0)_வி.எ�.(ேச�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழி@� $நால�.385.1 

 அ< ஞா�- க/ேட�ேபா	 நாF)மா	 எ<ஞா�-� $நால�.385.2 

 எ�ைன ெகழ3இயின� ெகா	ேலா ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) நைசயா	 

$நால�.385.3 

 ப	 மா�I_ெப.(மா�I_ெப.) ேச�0)_வி.எ�.(ேச�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒK�வா� $நால�.385.4 

 உ*ள+)_ெப.(உ*ள�_ெப.+அ+)_சா�.) உண�ைடயா� ஓதிய V	 

அ6றா	 $நால�.386.1 

 வ*ள�ைம Q/டா�க/ ஒ/_ெப.அ.(ஒ*_ெப.அ.) 

ெபா4*_ெப.(ெபா4*_ெப.) ெத*ளிய $நால�.386.2 

 ஆ/மக� ைகயி	 அயி	 வா*_ெப.(வா*_ெப.) அைன+)அேரா $நால�.386.3 

 நாFைடயா* ெப6ற_ெப.எ�.(ெப-_வி.+66_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) $நால�.386.4 

 க4(_ெப.அ.(க4ைம_ெப.) 

ெகா*G�_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 



ெச(_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

ெகா*G�_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Oணி7 பத!� 

எ�- $நால�.387.1 

 ஒ4(� ஒ7ப! ெகா/டானா� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ஒ4(� ஒMவா 

$நால�.387.2 

 ந	_ெப.அ.(ந	ல)_ெப.) Eதலா�+ 

ேதா�0த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+0+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைரமா�ப� ந3ராடா) 

$நால�.387.3 

 எ�ைனA� ேதாய வ4� $நால�.387.4 

 ெகா�யைவ 9றாதி பாண_ெப.(பாண�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ந3_பதி.ெப.(ந3_,�.ஒ4.) 9றி� $நால�.388.1 

 அ� ைபய இ2� ஒ)(கி� 

ெச�-_வி.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) )�யி� $நால�.388.2 

 இட!க/ அைனய�_�றி.வி.,.(அைன_ெப.+அ�_த�.ப�.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஊர6� அதனா	 $நால�.388.3 

 வல! க/ அைனயா�!� $நால�.388.4 

 சா�7 பறி!க ந3� திகK�_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) வய	_ெப.(வய	_ெப.) ஊர�மீ) $நால�.389.1 

 ஈ7 பற!க ெநா0ேத@� யாேனம� த37 பற!க+ $நால�.389.2 

 தா!கி_வி.எ�.(தா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) 

ெபா4த த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) சா0) அணி அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) 

$நால�.389.3 

 ேநா!கி_வி.எ�.(ேநா!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ40ேத@� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ4.) $நால�.389.4 

 அ4�I அவி: தா�னா� எ� அ4G� எ�- $நால�.390.1 

 ெப4�_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) ெபா� உைரயாதி 

பாண_ெப.(பாண�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) க4�பி� $நால�.390.2 



 கைட! க/ அைனய�_�றி.வி.,.(அைன_ெப.+அ�_த�.ப�.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஊர6� அதனா	 $நால�.390.3 

 இைட! க/ அைனயா�!� $நால�.390.4 

 ,ய(கா!கா	 பாA�_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ம6- ஊ� $நால�.391.1 

 உய(கா!கா	 உ7I இ�றா� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

வய(�_எவ.(வய(�_வி.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) $நால�.391.2 

 நி	லா+ திைர அைல!�� ந3* கழி+ த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச�7ப 

$நால�.391.3 

 I	லா7 Iல7ப) ஓ� ஆ- $நால�.391.4 

 த� அம� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) R: அணி 

அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) $நால�.392.1 

 வி�ம ,ய(�� )ைண இ	லா�!� இ�ெமன7 $நால�.392.2 

 ெப�ய எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) 

,ழ(��_ெப.எ�.(,ழ(�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திைசஎ	லா� 

$நால�.392.3 

 ெந�த	_ெப.(ெந�த	_ெப.) அைற0த�ன ந3�+) $நால�.392.4 

 க�ம� ெச� மா!க* க4வி_ெப.(க4வி_ெப.) ஒ�!கிய $நால�.393.1 

 ம�ம� ெகா* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மல� 

ஆ�0)_வி.எ�.(ஆ�_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Q+ ெத�7பா* 

$நால�.393.2 

 ைக� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ2�! கB:0தா* )ைண இ	லா�!� 

$நால�.393.3 

 இ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ� ெச�வ) எ�- $நால�.393.4 

 ெச	 .ட� ேநா!கி� சித� அ�! க/ 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந3� $நால�.394.1 



 ெம	_ெப.அ.(ெம	_ெப.அ.) விர	_ெப.(விர	_ெப.) ஊ: ெதறியா வி�மி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெம	_ெப.அ.(ெம	_ெப.அ.) விரலி� $நால�.394.2 

 நா*_ெப.(நா*_ெப.) ைவ+)_வி.எ�.(ைவ_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �6ற�_ெப.(�6ற�_ெப.) எ/F�ெகா	 அ0ேதா 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நால�.394.3 

 ேதா*_ெப.(ேதா*_ெப.) ைவ+)_வி.எ�.(ைவ_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைணேம	 கிட0)_வி.எ�.(கிட_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $நால�.394.4 

 க/ கய	_ெப.(கய	_ெப.) எ�@� க4+தினா	 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) 

$நால�.395.1 

 பி� ெச�ற) அ�ம சி- சிர	_ெப.(சிர	_ெப.) பி� ெச�-� $நால�.395.2 

 ஊ!கி எK0)� எறிக	லா-ஒ/ I4வ� $நால�.395.3 

 ேகா2�ய வி	 வா!� அறி0)_வி.எ�.(அறி_வி.+0+_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$நால�.395.4 

 அர!� ஆ�ப	_ெப.(ஆ�ப	_ெப.) 

நா-�_ெப.எ�.(நா-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா� அ� ம4(கி6� 

அ�ேனா $நால�.396.1 

 பர6 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ஆ6றின ெகா	ேலா-அர!� ஆ�0த $நால�.396.2 

 ப<சி ெகா/�_வி.எ�.(ெகா*_வி.+/2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ2�@� 

ைபெயன ைபெயன எ�- $நால�.396.3 

 அ<சி பி� வா(��_ெப.எ�.(வா(�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ� 

$நால�.396.4 

 ஓைல! கண!க� ஒலி அட(�_வி.(அட(�_வி.) I� ெச!க� $நால�.397.1 

 மாைல7ெபாKதி	 மண0தா� பி�_ெப.(பி�_ெப.) உ*ளி $நால�.397.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப�0தி2� அKதா*-வன ,ைலேம	 $நால�.397.3 

 ேகால� ெச� சா0த�_ெப.(சா0த�_ெப.) திமி�0) $நால�.397.4 



 கட!க_�ைற.எ�.(கட!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ4(_ெப.அ.(அ4�_ெப.அ.) 

கான+)_ெப.(கான+)_ெப.) காைளபி� நாைள $நால�.398.1 

 நட!க� வ	ைலேயா எ�றி-.ட�+ெதNஇ $நால�.398.2 

 ெப6றா� ஒ4வ�_ெப.(ஒ4வ�_ெப.) ெப4(_ெப.அ.(ெப4�_ெப.அ.) 

�திைர_ெப.(�திைர_ெப.) அ0 நிைலேய $நால�.398.3 

 க6றா� அஃ)_பதி.ெப.(அஃ_.2.+)_பட�.ஒ4.) ஊ4மா- $நால�.398.4 

 ,ைல!க/F� ,+)� ,K ெம�A� I	B� $நால�.399.1 

 இல!கண� யா)� அறிேய�_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ4.) 

கைல! கண�_ெப.(கண�_ெப.) $நால�.399.2 

 ேவ(ைக_ெப.(ேவ(ைக_ெப.) ெவYஉ� ெநறி ெசலிய ேபாB� எ� 

$நால�.399.3 

 Q�பாைவ ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.++_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �றி $நால�.399.4 

 க/ J�-_ெப.(J�-_ெப.) உைடயா@� கா!ைகA� ைப அர� 

$நால�.400.1 

 எ� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யாA� பிைழ+த) எ� 

ெபா� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $நால�.400.2 

 ேகா(�_ெப.(ேகா(�_ெப.) அ4�I அ�ன ,ைலயா� ெபா4*வயி� 

$நால�.400.3 

 பா(கனா� ெச�ற_ெப.எ�.(ெச	_வி.+�6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறி 

$நால�.400.4  


