
அ�ேயாேமா�� நி�ெனா�� பி��_ெப.(பி��_ெப.) இ�றி 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ப�லா�� $நாலா.0001.1 

 வி�வா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) வல மா�வினி� வா!கி�ற ம#ைக%� 

ப�லா�� $நாலா.0001.2  

 வ�வா� ேசாதி வல'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ட� ஆழி%� 

ப�லா�� $நாலா.0001.3 

 பைடேபா� 12- �ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா6ச ச�னிய�� ப�லா�ேட $நாலா.0001.4 

 வாழா4ப4� நி�ற7� உ8ள 7ேர� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம�;� மண�� ெகா�மி� $நாலா.0002.1 

 <ழா4ப4� நி�ற7�கைள எ#க8 -=வினி5 1-தெலா4ேடா� $நாலா.0002.2 

 ஏழா4கா?� பழி31 இேலா� நா#க8 இரா2கத� வா! இல#ைக $நாலா.0002.3 

 பாழா8 ஆக3 பைட ெபா�தா@2-3 ப�லா�� <A(ேம $நாலா.0002.4 

 ஏ� நில'தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) இ�வத� ��ன� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#க8 -ழா� 1-:( 

$நாலா.0003.1 

 <� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைடய�ீக8 வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) ஒழி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�ைல2 <�மிேனா 

$நாலா.0003.2 

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

ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நேமா 

நாராயணாய எ�A $நாலா.0003.3 



 பா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைட3 ப'த�8ள 7� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�லா�� <Aமிேன 

$நாலா.0003.4 

 அ�ட2 -ல'(2- அதிபதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) இரா2கதைர $நாலா.0004.1 

 இ�ட2 -ல'ைத_ெப.(-ல�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) எ�'(2 கைள:த 

இ��ேகச� தன2- $நாலா.0004.2 

 ெதா�ட2 -ல'தி� உ8ள 7� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ெதா=( ஆயிர நாம� ெசா�லிப $நாலா.0004.3 

 ப�ைட2 -ல'ைத' தவி�:( ப�லா�� ப� லாயிர'தா�� எ�மிேன 

$நாலா.0004.4 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த:ைத த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) 

த� D'த3ப� ஏ!ப�கா� 

ெதாட#கி_வி.எ+.(ெதாட#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0005.1 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வழிவழி ஆ4ெச�கி�ேறா� 

தி� ேவாண' தி�விழவி� $நாலா.0005.2 

 அ:திய� ேபாதி� அ�%� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைய அழி'தவைன3 $நாலா.0005.3 

 ப:தைன த7ர3 ப�லா�� ப�லாயிர' தா�� எ�A பா�(ேம $நாலா.0005.4 

 த7யி5 ெபாலிகி�ற ெச6.ட� ஆழி திக! தி�+ச2கர'தி� $நாலா.0006.1 

 ேகாயி5 ெபாறியாேல ஒ5A�� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -�-� ஆ4ெச�கி�ேறா� 

$நாலா.0006.2 

 மாய3 ெபா�பைட வாணைன ஆயிர: ேதாE� ெபாழி -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) 

$நாலா.0006.3 



 பாய+ .ழ5றிய ஆழி வ�லா@2-3 ப�லா�� <A(ேம $நாலா.0006.4 

 ெந�யிைட ந�லேதா� ேசாA� நியத�� அ'தாணி+ ேசவக�� $நாலா.0007.1 

 ைக அைட2கா%� க='(2-3 Fெணா� கா(2-2 -�டல�� $நாலா.0007.2 

 ெம�யிட ந�லேதா� சா:த�� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�ைன ெவ8Eயி� ஆ2கவ�ல $நாலா.0007.3 

 ைப%ைட நாக3பைக2 ெகா�யா@2-3 ப�லா�� <Aவேன $நாலா.0007.4 

 உ�'(2 கைள:த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பதீக ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

உ�'( கல'த( உ�� $நாலா.0008.1 

 ெதா�'த (ழா�மல�G�2 கைள:தன G�� இ'ெதா�ட�கேளா� $நாலா.0008.2 

 வி�'த திைச2 க�ம� தி�'தி' தி� ேவாண' தி�விழவில $நாலா.0008.3 

◌்ப�'த ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) நாகைன3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ெகா�டா@2-3 ப�லா�� <A(ேம $நாலா.0008.4 

 எ:நா8 எ�ெப�மா� உ�தன2- அ� ேயா� எ�A எ='(3ப4ட $நாலா.0009.1 

 அ:நாேள அ�ேயா#க8 அ�2-�� வ 7�ெப5A உ�:த( கா� $நாலா.0009.2 

 ெச:நா8 ேதா5றி' தி� ம(ைரயி5 சிைல -னி'( ஐ:தைலய $நாலா.0009.3 

 ைப:நாக' தைல3 பா�:தவேன உ�ைன3 ப�லா�� <A(ேம $நாலா.0009.4 

 அ�வழ2- ஒ�A� இ�லா அணி ேகா4�ய� ேகா� அபிமான(#க� 

$நாலா.0010.1 

 ெச�வைன3 ேபால தி�மாேல நா@� உன2-3 பழ அ�ேய� $நாலா.0010.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வைகயா� நேமா நாராயணா எ�A நாம� பல 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0010.3 

 ப� வைகயா?� பவி'திரேன உ�ைன3 ப�லா�� <Aவேன $நாலா.0010.4 



 ப�லா�� எ�A பவி'திரைன3 பர ேம4�ைய+ சா�#க� எ�@� 

$நாலா.0011.1 

 வி� ஆ�டா� த�ைன வி�லி1'J� வி4� சி'த� 

வி��பிய_ெப.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� $நாலா.0011.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஆ�� எ�A நவி�A உைர3பா� நேமா நாராயணாய 

எ�A $நாலா.0011.3 

 ப�லா��� பரமா'மைன+ G!:தி�:( ஏ'(வ� ப�லா�ேட $நாலா.0011.4 

 வ�ண மாட#க8 G! தி�2ேகா4�K�2 $நாலா.0012.1 

 க�ண� ேகசவ� ந�பி பிற:தினி� $நாலா.0012.2 

 எ�ெண� .�ண� எதிெரதி� Jவிட2 $நாலா.0012.3 

 க�ண� �5ற�_ெப.(�5ற�_ெப.) 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அளA ஆயி5ேற $நாலா.0012.4 

 ஓ�வா� வி=வா� உக:( ஆலி3பா� $நாலா.0013.1 

 நா�வா� ந�பிரா� எ#-'தா� எ�பா� $நாலா.0013.2 

 பா�வா�கE� ப�பைற ெகா4ட 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0013.3 

 ஆ�வா�கE� ஆயி5A_வி.�.(ஆ-_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�3பா�ேய $நாலா.0013.4 

 ேபணி+ சீ� உைட3 பி8ைள பிற:தினி� $நாலா.0014.1 

 காண' தா� 1-வா� 12-3 ேபா(வா� $நாலா.0014.2 

 ஆ� ஒ3பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) ேந� இ�ைல கா� தி�- 

$நாலா.0014.3 

 ேவாண'தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆE� எ�பா�கேள $நாலா.0014.4 



 உறிைய �5ற'( உ�4� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�வா� $நாலா.0015.1 

 நAெந� பா� தயி� ந�றாக' J�வா� $நாலா.0015.2 

 ெசறி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) அவிழ' திைள'( 

எ#-� $நாலா.0015.3 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அழி:தன� ஆ�3பா� ஆயேர $நாலா.0015.4 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

உறி ேகால2 ெகா�ம=' $நாலா.0016.1 

 த��ன� பறிேயாைல+ சயன'த� $நாலா.0016.2 

 வி�ட ��ைலய��1 அ�ன ப�லின� $நாலா.0016.3 

 அ�ட� மி��3 1-:( ெந�யா�னா� $நாலா.0016.4 

 ைக%� கா?� நிமி�'(2 கடார ந7� $நாலா.0017.1 

 ைபய ஆ4�3 ப.6 சிA ம6சளா� $நாலா.0017.2 

 ஐய நா_ெப.(நா_ெப.) வழி'தாE2- அ#கா:திட $நாலா.0017.3 

 ைவய� ஏ=� க�டா8 பி8ைள வா%ேள $நாலா.0017.4 

 வா%8 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மடந�லா� $நாலா.0018.1 

 ஆய� 1'திர� அ�ல� அ�:ெத�வ� $நாலா.0018.2 

 பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) சீ� உைட3 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) 

உைட3 பாலக� $நாலா.0018.3 

 மாய� எ�A மகி!:தன� மாதேர $நாலா.0018.4 

 ப'( நாE� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இர�டா� 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0019.1 



 எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) திைச%� சயமர� ேகா�'( $நாலா.0019.2 

 ம'த மா மைல தா#கிய_ெப.எ+.(தா#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ைம:தைன $நாலா.0019.3 

 உ'தான� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தன� ஆயேர 

$நாலா.0019.4 

 கிட2கி� ெதா4�� கிழிய உைத'தி�� $நாலா.0020.1 

 எ�'(2 ெகா8ளி� ம�#ைக இA'தி�� $நாலா.0020.2 

 ஒ�2கி3 1�கி� உதர'ேத பா�:தி�� $நாலா.0020.3 

 மி�2- இலாைமயா� நா� ெமலி:ேத� ந#காய $நாலா.0020.4 

 ெச:ெந� ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! தி�2ேகா4�K� $நாலா.0021.1 

 ம�@ நாரண� ந�பி பிற:தைம $நாலா.0021.2 

 மி�@ N� வி4�சி'த� வி�'த இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.0021.3 

 ப�@ பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா�2- இ�ைல பாவேம $நாலா.0021.4 

 சீத2 கட?8 அ�( அ�ன ேதவகி $நாலா.0022.1 

 ேகாைத2 -ழலா8 அேசாைத2-3 ேபா'த:த $நாலா.0022.2 

 ேபைத2 -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) பி�'(+ .ைவ'( 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0022.3 

 பாத2 கமல#க8 காண 7ேர பவள வாய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0022.4 

 �'(� மணி%� வயிர�� ந�ெபா�@� $நாலா.0023.1 

 த'தி3 பதி'(' தைல3ெப�தா5 ேபா� எ#-� $நாலா.0023.2 

 ப'( விர?� மணிவ�ண� பாத#க8 $நாலா.0023.3 



 ஒ'தி4� இ�:தவா காண 7ேர ஒ�;தO� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0023.4 

 பைண'ேதா8 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�+சி பா� 

பா�:த_ெப.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெகா#ைக $நாலா.0024.1 

 அைண'(_வி.எ+.(அைண_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�� 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பி8ைள $நாலா.0024.2 

 இைண2காலி� ெவ8ளி' தைள 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0024.3 

 கைண2கா� இ�:தவா காண 7ேர கா�ைகய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0024.4 

 உழ:தா8 நAெந� ஒேரா� தடா உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.0025.1 

 இழ:தா8 எ�வினா� ஈ�'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ம'தி� $நாலா.0025.2 

 பழ:தா�பா� ஓ+ச பய'தா� தவ!:தா� $நாலா.0025.3 

 �ழ:தா8 இ�:தவா காண 7ேர �கி!�ைலய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0025.4 

 பிற#கிய_ெப.எ+.(பிர#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'( உ��4� $நாலா.0026.1 

 உற#-வா� ேபாேல கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இ3பி8ைள $நாலா.0026.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா8 இரணிய� மா�ைவ �� கீ�டா� $நாலா.0026.3 



 -ற#-கைள வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர 

-வி�ைலய�ீ வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர 

$நாலா.0026.4 

 ம'த2 களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) வ.ேதவ� த��ைட+ $நாலா.0027.1 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) பி�யாத ேதவகித� வயி5றி� $நாலா.0027.2 

 அ'த'தி� ப'தா� நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ+.த� $நாலா.0027.3 

 �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) இ�:தவா காண 7ேர �கி!நைகய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0027.4 

 இ�#ைக மதகளிA ஈ�2கி�றவைன3 $நாலா.0028.1 

 ப�#கி3 பறி'(2ெகா�� 

ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பரம�த� $நாலா.0028.2 

 ெந�#- பவள�� ேந�நா;� �'(� $நாலா.0028.3 

 ம�#-� இ�:தவா காண 7ேர வா;தO� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0028.4 

 வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மதைல2 -ழா'ைத வலிெச�( 

$நாலா.0029.1 

 த:த2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) ேபா� தாேன விைளயா�� $நாலா.0029.2 

 ந:த� மதைல2- ந�A� அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) $நாலா.0029.3 

 உ:தி இ�:தவா காண 7ேர ஒளியிைழய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0029.4 

 அதி�# கட�நிற வ�ணைன ஆ�+சி $நாலா.0030.1 

 ம(ர�ைல ஊ4� வ6சி'( ைவ'(3 $நாலா.0030.2 



 பதற3 படாேம பழ: தா�பா� ஆ�'த $நாலா.0030.3 

 உதர� இ�:தவா காண 7ேர ஒளிவைளய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0030.4 

 ெப� மா உரலி5 பிணி31�� 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- $நாலா.0031.1 

 இ� மா ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) இA'த இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பி8ைள 

$நாலா.0031.2 

 -� மா மணி3F� -லாவி' 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0031.3 

 தி�மா�� இ�:தவா காண 7ேர ேசயிைழய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0031.4 

 நா8க8 ஓ� நாைல:( தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) அளவிேல $நாலா.0032.1 

 தாைள நிமி�'(+ சகட'ைத+ சா�3ேபா� $நாலா.0032.2 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெகா8 வைளஎயி5A ஆ�யி� வRவினா� $நாலா.0032.3 

 ேதா8க8 இ�:தவா காண 7ேர .�-ழO� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0032.4 

 ைம' தட#க�ணி யேசாைத வள�2கி�ற $நாலா.0033.1 

 ெச�'தைல ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) நிற'(+ சிA3பி8ைள $நாலா.0033.2 

 ெந�'தைல ேநமி%� ச#-� நிலாவிய $நாலா.0033.3 

 ைக'தல#க8 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர 

கன#-ைழய�ீ வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர 

$நாலா.0033.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� F#-ழ� ஆ�+சி மகனாக2 $நாலா.0034.1 



 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வள�2கி�ற ேகாவல2 

-4ட5- $நாலா.0034.2 

 அ�ட�� நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அட#க 

வி=#கிய $நாலா.0034.3 

 க�ட� இ�:தவா காண 7ேர கா�ைகய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0034.4 

 எ� ெதா�ைட வா�+ சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) வா எ�A எ�'(2ெகா�� 

$நாலா.0035.1 

 அ: ெதா�ைட வா� அ�( ஆத�'( ஆ�+சிய� $நாலா.0035.2 

 த� ெதா�ைட வாயா� த�2கி3 ப�-� இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) 

$நாலா.0035.3 

 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெதா�ைட வா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர ேசயிைழய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0035.4 

 ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) யேசாைத S;2கிய 

ம6சளா� $நாலா.0036.1 

 நா2-_ெப.(நா2-_ெப.) வழி'( ந7ரா4�� இ: ந�பி2- $நாலா.0036.2 

 வா2-� நயன�� வா%� �Aவ?� $நாலா.0036.3 

 D2-� இ�:தவா காண 7ேர ெமா�-ழO� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0036.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெகா8 அமர�க8 ேவதைன 

த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� $நாலா.0037.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா8 வ.ேதவ�த� மகனா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0037.2 



 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ெகா8 அ.ரைர' 

ேதய_-ைற.எ+.(ேத�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வள�கி�றா� $நாலா.0037.3 

 க�க8 இ�:தவா காண 7ேர கனவைளய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0037.4 

 ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) நிர�பாேம பாெர�லா� உ�ய' $நாலா.0038.1 

 தி�வி� வ�� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேதவகி 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0038.2 

 உ�� க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ஒளி மணிவ�ண� $நாலா.0038.3 

 1�வ� இ�:தவா காண 7ேர F��ைலய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0038.4 

 ம�;� மைல%� கட?� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.0039.1 

 உ�;: திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பி8ைள2- 

$நாலா.0039.2 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எழி�ெகா8 மகர2-ைழ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.0039.3 

 தி�ண� இ�:தவா காண 7ேர ேசயிைழய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0039.4 

 �5றி?� Jைத%� ��ைகேம� Fைவ%� $நாலா.0040.1 

 சி5றி� இைழ'(' தி�த�ேவா�கைள3 $நாலா.0040.2 

 ப5றி3 பறி'(2ெகா�� ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பரம�த� $நாலா.0040.3 



 ெந5றி_ெப.(ெந5றி_ெப.) இ�:தவா காண 7ேர ேந�ைழய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0040.4 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) ைப�ெபா�னி� ேகா� அ#ைக2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0041.1 

 கழ�க8 சத#ைக கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

ஆ�3ப_-ைற.எ+.(ஆ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0041.2 

 மழ க�றின#க8 மறி'(' தி�வா� $நாலா.0041.3 

 -ழ�க8 இ�:தவா காண 7ேர -வி�ைலய�ீ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7ேர $நாலா.0041.4 

 .�3பா� -ழலி யேசாைத �� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0042.1 

 தி�3 பாதேகச'ைத' ெத�1(ைவ3 ப4ட� $நாலா.0042.2 

 வி�3பா� உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ�பேதா� 

ஒ�A� $நாலா.0042.3 

 உைர3பா� ேபா� ைவ-:த'( ஒ�றியி�3பேர $நாலா.0042.4 

 மாணி2க� க4� வயிர� இைட க4� $நாலா.0043.1 

 ஆணி3 ெபா�னா� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�ண+ 

சிA'ெதா4�� $நாலா.0043.2 

 ேபணி உன2-3 பிரம� வி�த:தா� $நாலா.0043.3 

 மாணி2 -றளேன தாேலேலா ைவய� அள:தாேன தாேலேலா $நாலா.0043.4 

 உைடயா� கனமணிேயா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மா(ள�F $நாலா.0044.1 

 இைட விரவி2 ேகா'த எழி5 ெத!கிேனா�� $நாலா.0044.2 

 விைட ஏA காபாலி ஈச� வி�த:தா� $நாலா.0044.3 



 உைடயா� அேழ� அேழ� தாேலேலா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:தாேன 

தாேலேலா $நாலா.0044.4 

 எ�த�பிரானா� எழி5 தி�மா�வ5-+ $நாலா.0045.1 

 ச:த� அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) தாள5- 

$நாலா.0045.2 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) தா@� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) உைட2 கி�கிணி 

$நாலா.0045.3 

 த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உவனா� 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) தாேலேலா 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணேன தாேலேலா $நாலா.0045.4 

 ச#கி� வல�1�%� ேசவ�2 கி�கிணி%� $நாலா.0046.1 

 அ#ைக+ ச�வைள%� நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அைர'ெதாட�� $நாலா.0046.2 

 அ#க� வி.�பி� அமர�க8 ேபா'த:தா� $நாலா.0046.3 

 ெச#க� க��கிேல தாேலேலா ேதவகி சி#கேம_ெப.(சி#க�_ெப.+ஏ_சா�.) 

தாேலேலா $நாலா.0046.4 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� தி�மா��2- ஏ5-� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�A $நாலா.0047.1 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) ஐ�பைட%� ஆர�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0047.2 

 வ= இ� ெகாைடயா� வயி+சிரவண� $நாலா.0047.3 

 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உவனா� 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) தாேலேலா Jமணி 

வ�ணேன தாேலேலா $நாலா.0047.4 



 ஓத2 கடலி� ஒளி�'தி� ஆர�� $நாலா.0048.1 

 சாதி3 பவள�� ச:த+ ச�வைள%� $நாலா.0048.2 

 மா த2க எ�A வ�ண� வி�த:தா� $நாலா.0048.3 

 ேசாதி+ .ட� ��யா� தாேலேலா .:தர' ேதாளேன தாேலேலா $நாலா.0048.4 

 கா� ஆ� நA:(ழா� ைகெச�த க�ணி%� $நாலா.0049.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� ெச=6ேசாைல2 க5பக'தி� வாசிைக%� 

$நாலா.0049.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� மல�ேம� தி�ம#ைக ேபா'த:தா8 $நாலா.0049.3 

 ேகாேன அேழ� அேழ� தாேலேலா -ட:ைத2 கிட:தாேன தாேலேலா 

$நாலா.0049.4 

 க+ெசா� ெபா5.�ைக கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) கனகவைள $நாலா.0050.1 

 உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) மணி+.4� ஒ�தா8 நிைர3 ெபா5F $நாலா.0050.2 

 அ+.த@2- எ�A அவனியா8 ேபா'த:தா8 $நாலா.0050.3 

 ந+.�ைல உ�டா� தாேலேலா நாராயணா அேழ� தாேலேலா $நாலா.0050.4 

 ெம� திமி�� நான3 ெபா�ெயா� ம6சE� $நாலா.0051.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தட#க�;2- அ6சன�� 

சி:(ர�� $நாலா.0051.2 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) கைல3பாகி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உவளா� 

நி�றா8_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.0051.3 

 ஐயா அேழ� அேழ� தாேலேலா அர#க'( அைணயாேன தாேலேலா 

$நாலா.0051.4 



 வ6சைனயா� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட $நாலா.0052.1 

 அ6சன வ�ணைன ஆ�+சி தாலா4�ய $நாலா.0052.2 

 ெச6ெசா� மைறயவ� ேச� 1(ைவ3 ப4ட� ெசா� $நாலா.0052.3 

 எ6சாைம வ�லவ�2- இ�ைல இட�தாேன $நாலா.0052.4 

 த��க'(+ .4� J#க' J#க' 

தவ!:(_வி.எ+.(தவ!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா�3 $நாலா.0053.1 

 ெபா��க2 கி�கிணி ஆ�3ப3 1=தி அைளகி�றா� $நாலா.0053.2 

 எ�மக� ேகாவி:த� <'திைன இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மா மத7 $நாலா.0053.3 

 நி��க� க�;ள ஆகி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ#ேக ேநா2கி3 ேபா 

$நாலா.0053.4 

 எ� சிA2-4ட� என2- ஒ� இ�ன�( எ�பிரா� $நாலா.0054.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிA2ைககளா� கா4�2 கா4� அைழ2கி�றா� 

$நாலா.0054.2 

 அ6சன வ�ணேனா� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உAதிேய� $நாலா.0054.3 

 ம6சி� மைறயாேத மா மத7 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� வா $நாலா.0054.4 

 .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒளிவ4ட� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேசாதி 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.0055.1 

 எ'தைன ெச�யி?� எ�மக� �க�_ெப.(�க�_ெப.) ேநெராRவா� 

$நாலா.0055.2 

 வி'தக� ேவ#கட வாண� உ�ைன விளி2கி�ற $நாலா.0055.3 



 ைக'தல� ேநாவாேம அ�1O க�( ஓ� வா $நாலா.0055.4 

 ச2கர2 ைகய� தட#க�ணா� மலர_-ைற.எ+.(மல�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

விழி'( $நாலா.0056.1 

 ஒ2கைலேம� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைனேய 

.4�2 கா4�� கா� $நாலா.0056.2 

 த2க( அறிதிேய� ச:திரா சல� ெச�யாேத $நாலா.0056.3 

 ம2க4 ெபறாத மலட� அ�ைலேய� வா க�டா� $நாலா.0056.4 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) அ�த ஊற� ெதளி�ற 

$நாலா.0057.1 

 மழைல �5றாத இள6ெசா�லா� உ�ைன2 <கி�றா� $நாலா.0057.2 

 -ழக� சிTதர� <வ2 <வ ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாதிேய� $நாலா.0057.3 

 1ைழயில ஆகாேத நி�ெசவி 1க�_ெப.(1க�_ெப.) மா மத7 $நாலா.0057.4 

 த�ெடா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) சா�#க� ஏ:(� தட2ைகய� $நாலா.0058.1 

 க� (யி�ெகா8ள2 க�தி2 ெகா4டாவி ெகா8கி�றா� $நாலா.0058.2 

 உ�ட �ைல3பா� அறா க�டா� உற# காவி�� $நாலா.0058.3 

 வி�தனி� ம�னிய மா மத7 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� வா $நாலா.0058.4 

 பாலக� எ�A ப�பவ� ெச�ேய� ப�� ஓ� நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0059.1 

 ஆலி� இைல வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிA2க� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.0059.2 

 ேம� எழ3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பி�'(2ெகா8E� ெவ-Eேம� $நாலா.0059.3 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதியாேத மா மத7 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� வா $நாலா.0059.4 

 சிறிய� எ�A எ� இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) சி#க'ைத இக ேழ� க�டா� 

$நாலா.0060.1 

 சிAைமயி� வா�'ைதைய மாவலியிைட+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேக8 $நாலா.0060.2 

 சிAைம3 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெகா8ளி� ந7%� உ� ேதைவ2- உ�ைய கா� 

$நாலா.0060.3 

 நிைறமத7 ெந�மா� விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ைன2 <கி�றா� $நாலா.0060.4 

 தாழியி� ெவ�ெண� தட#ைக ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி=#கிய $நாலா.0061.1 

 ேபைழ வயி5A எ�பிரா� க�டா� உ�ைன2 <கி�றா� $நாலா.0061.2 

 ஆழிெகா�� உ�ைன எறி%� ஐ%ற� இ�ைல கா� $நாலா.0061.3 

 வாழ உAதிேய� மா மத7 மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ� வா $நாலா.0061.4 

 ைம'தட# க�ணி யேசாைத த�மக@2- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

$நாலா.0062.1 

 ஒ'தன ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா5ற� ஒளி1'J� 

$நாலா.0062.2 

 வி'தக� வி4�சி'த� வி�'த தமி! இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

$நாலா.0062.3 

 எ'தைன%� ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லவ�2- 

இட� இ�ைலேய $நாலா.0062.4 



 உ�ய உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ட மணிவயிறா 

ஊழிெதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல ஆலி� இைலயத�ேம� $நாலா.0063.1 

 ைபய உேயா--(யி� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பர�பரேன ப#கய ந78 நயன'( அ6சன ேமனியேன $நாலா.0063.2 

 ெச�யவ8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அகல� ேசம� என2 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெச�� ெபாலி மகர2 கா( 

திக!:( இலக $நாலா.0063.3 

 ஐய என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0063.4 

 ேகாள�யி� உ�வ# ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ண� உடல� -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) -ழ�பி 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) <� உகிரா� -ைடவா� $நாலா.0064.1 

 மீள_-ைற.எ+.(மீ8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அவ�மகைன ெம��ைம ெகாள2 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேமைல அமர�பதி மி2- 

ெவ-�� வர2 $நாலா.0064.2 

 காள ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ேமகமைவ க�ெலா� கா� ெபாழிய2 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வைர -ைடயா2 காலிக8 

கா3பவேன $நாலா.0064.3 

 ஆள என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0064.4 

 ந��ைட நாயகேன நா�மைறயி� ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) 

நாவி%8 ந5கமல நா��க@2- ஒ�கா� $நாலா.0065.1 

 த�மைன ஆனவேன தரணி தல�=(� தாரைகயி� 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) தடவி அத� 1ற�� $நாலா.0065.2 



 வி�ம வள�:தவேன ேவழ�� ஏ! விைட%� விரவிய ேவைலத@8 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) வ�மவேன $நாலா.0065.3 

 அ�ம என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0065.4 

 வானவ�தா� மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� சகட� உ�ள 

வ6ச �ைல3ேபயி� ந6ச� அ( உ�டவேன $நாலா.0066.1 

 கானக வ� விளவி� கா� உதிர2 க�தி2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) அ( 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி%� க�நிற 

எ�க�ேற $நாலா.0066.2 

 ேத@க@� �ர@� தி�திற� ெவ:நரக� எ�பவ� தா� ம�ய+ ெச� அதிர+ 

ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0066.3 

 ஆைன என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0066.4 

 ம'( அள�: தயி�� வா�-ழ� ந�மடவா� ைவ'தன ெந� களவா� வா� 

வி=#கி ஒ�#- $நாலா.0067.1 

 ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இைணம�த� உ�னிய 

வ:தவைர ஊ� கர'திெனா�� உ:திய ெவ:திறேலா� $நாலா.0067.2 

 �'தி� இள�Aவ� �5ற வ�வத��� ��ன 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) அணிஆ� ெமா�-ழ�க8 அைலய 

$நாலா.0067.3 

 அ'த என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0067.4 

 காய_-ைற.எ+.(கா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மல�நிறவா க��கி� ேபா� 

உ�வா கானக மா ம�வி5 காளிய� உ+சியிேல $நாலா.0068.1 



 Jய நட� பயி?� .:தர எ�சிAவா (#க மத2க�யி� 

ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) பறி'தவேன $நாலா.0068.2 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெபா�வா� எதி�வ:த ம�ைல அ:தர� இ�றி 

அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாளிைணயா� 

$நாலா.0068.3 

 ஆய என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0068.4 

 (31 உைட ஆய�க8 த� ெசா� வ=வா( ஒ�கா� Jய 

க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) ந5 ேதாைகமயி� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $நாலா.0069.1 

 ந3பிைனத� திறமா ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைட ஏ! அவிய 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைடய நாத@� ஆனவேன 

$நாலா.0069.2 

 த3பின பி8ைளகைள' தனமி- ேசாதி1க' தனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத� 

கடவி'தாெயா� <4�ய எ� $நாலா.0069.3 

 அ3ப என2- ஒ�கா� ஆ�க ெச#கீைர ஆய�க8 ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ 

$நாலா.0069.4 

 உ�ைன%� ஒ2கைலயி5 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த� இ� ம�வி 

உ�ெனா� த#க8 க�'( ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ�� $நாலா.0070.1 

 க�னிய�� மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_பட�.ப�.) 

க�-ளிர க5றவ� ெத5றிவர 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) என2- அ�ளி $நாலா.0070.2 



 ம�@ -A#-�யா� ெவ8ளைறயா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) G! 

ேசாைலமைல2- அரேச க�ண1ர'( அ�ேத $நாலா.0070.3 

 எ� அவல� கைளவா� ஆ�க ெச#கீைர ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ $நாலா.0070.4 

 பாெலா� ெந� தயி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) சா:ெதா� ச�பக�� ப#கய� 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) க�3Fர�� 

நாறி_வி.எ+.(நாA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) $நாலா.0071.1 

 ேகால நA�பவள+ ெச:(வ� வாயினிைட2 ேகாமள ெவ8ளி�ைள ேபா� சில 

ப� இலக $நாலா.0071.2 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) அழகா� ஐ�பைடயி� 

ந�ேவ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) கனிவா� அ�த� இ5A �றி:( விழ 

$நாலா.0071.3 

 ஏ?� மைற3ெபா�ேள ஆ�க ெச#கீைர ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ $நாலா.0071.4 

 ெச#கமல2 கழலி5 சி5றித! ேபா� விரலி5 ேச� திக! ஆழிகE� கி�கிணி%� 

அைரயி5 $நாலா.0072.1 

 த#கிய_ெப.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெபா�வட�� தாள 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா(ைளயி� Fெவா� ெபா�மணி%� ேமாதிர�� 

கிறி%� $நாலா.0072.2 

 ம#கல ஐ�பைட%� ேதா8வைள%� -ைழ%� மகர�� வாளிகE� .4�%� 

ஒ'( இலக $நாலா.0072.3 

 எ#க8 -�2- அரேச ஆ�க ெச#கீைர ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ $நாலா.0072.4 

 அ�ன�� மி� உ��� ஆள�%� -றE� ஆைம%� ஆனவேன ஆய�க8 

நாயகேன $நாலா.0073.1 



 எ� அவல� கைளவா� ஆ�க ெச#கீைர ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உைடயா� ஆ�க ஆ�க எ�A $நாலா.0073.2 

 அ�னநைட மடவா8 அேசாைத உக:த ப�. ஆன 1க!3 1(ைவ3 ப4ட� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி! $நாலா.0073.3 

 இ�னிைச மாைலக8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லா� உலகி� 

எ�திைச%� 1க! மி2- இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ( எ�(வேர $நாலா.0073.4 

 மாணி2க2 கி�கிணி ஆ�3ப_-ைற.எ+.(ஆ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம�#கி� 

ேம� $நாலா.0074.1 

 ஆணி3 ெபா�னா5 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ�ெபா� 

உைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) $நாலா.0074.2 

 ேபணி பவளவா� �'(இல#க ப�� $நாலா.0074.3 

 காணி ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைககளா� 

ச3பாணி க�#-ழ5 -4டேன ச3பாணி $நாலா.0074.4 

 ெபா� அைரநாெணா� மாணி2க2 கி�கிணி $நாலா.0075.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அைர ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தனி+ 

.4� தா!:( ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0075.2 

 எ� அைர ேம�நி�A இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ#க8 ஆய�த� $நாலா.0075.3 

 ம� அைரேம� ெகா4டா� ச3பாணி மாயவேன ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.0075.4 

 ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �'( இ�பவள� பதி'த�ன $நாலா.0076.1 

 எ� மணிவ�ண� இல#- ெபா5 ேதா4�� ேம� $நாலா.0076.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மணிவா� �'( இல#க 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ைமத� $நாலா.0076.3 



 அ�மணி ேம� ெகா4டா� ச3பாணி ஆழிய# ைகயேன ச3பாணி $நாலா.0076.4 

 J நிலா�5ற'ேத ேபா:( 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0077.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலா அ�1O ச:திரா வா எ�A $நாலா.0077.2 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நிலா நி5 1கழாநி�ற ஆய�த� $நாலா.0077.3 

 ேகா நிலாவ ெகா4டா� ச3பாணி -ட:ைத2 கிட:தாேன ச3பாணி $நாலா.0077.4 

 14�யி5 ேசA� 1=தி%� ெகா��வ:( $நாலா.0078.1 

 அ4� அ�2கி அக� 12- அறியாேம $நாலா.0078.2 

 ச4�' தயி�� தடாவினி� ெவ�ெண%� உ� $நாலா.0078.3 

 ப4�2 க�ேற ெகா4டா� ச3பாணி ப5பநாபா ெகா4டா� ச3பாணி $நாலா.0078.4 

 தா�'( N5Aவ� த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) ெசா5 

ெகா8ளா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெகா8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) $நாலா.0079.1 

 ேபா� உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:தவ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ஆள3 $நாலா.0079.2 

 பா�'த ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பட3 ப6சவ�2- அ�A $நாலா.0079.3 

 ேத� உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைககளா� ச3பாணி 

ேதவகி சி#கேம_ெப.(சி#க�_ெப.+ஏ_சா�.) ச3பாணி $நாலா.0079.4 

 பர:தி4� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப�கட� த�ைன 

$நாலா.0080.1 

 இர:தி4ட ைக�ேம� எறிதிைர ேமாத2 $நாலா.0080.2 

 கர:தி4� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கடைல2 கல#க+ 

$நாலா.0080.3 



 சர: ெதா4ட ைககளா� ச3பாணி சா�#க வி5ைகயேன ச3பாணி $நாலா.0080.4 

 -ர2- இன'தாேல -ைரகட� த�ைன $நாலா.0081.1 

 ெந�2கி அைண க4� ந78 ந7� இல#ைக $நாலா.0081.2 

 அர2க� அவிய அ� கைணயாேல $நாலா.0081.3 

 ெந�2கிய ைககளா� ச3பாணி ேநமிய# ைகயேன ச3பாணி $நாலா.0081.4 

 அள:( இ4ட Jைண அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த4ட ஆ#ேக $நாலா.0082.1 

 வள�:தி4� வா8_ெப.(வா8_ெப.) உகி�+ சி#க உ�வா� $நாலா.0082.2 

 உள: ெதா4� இரணிய� ஒ�மா�� அகல� $நாலா.0082.3 

 பிள:தி4ட ைககளா� ச3பாணி ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உ�டாேன ச3பாணி $நாலா.0082.4 

 அைட:தி4� அமர�க8 ஆ!கட� த�ைன $நாலா.0083.1 

 மிைட:தி4� ம:தர� ம'தாக நா4� $நாலா.0083.2 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா.கி 

வ�கயிA ஆக2 $நாலா.0083.3 

 கைட:தி4ட ைககளா� ச3பாணி கா��கி� வ�ணேன ச3பாணி $நாலா.0083.4 

 ஆ4ெகா8ள' ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆய�த� ேகாவிைன $நாலா.0084.1 

 நா4கம! F�ெபாழி� வி�லி1'J�3 ப4ட� $நாலா.0084.2 

 ேவ4ைகயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச3பாணி 

ஈைர:(� $நாலா.0084.3 

 ேவ4ைகயினா� ெசா�?வா� விைன ேபா(ேம $நாலா.0084.4 



 ெதாட� ச#கிலிைக சலா�-பிலா� எ�ன' J#- ெபா�மணி ஒலி3ப3 

$நாலா.0085.1 

 ப� ��மத3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ேசார வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ைபய 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊ�வ( ேபா� $நாலா.0085.2 

 உட� <�2 கி�கிணி ஆரவா�3ப உைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) பைற 

கற#க_-ைற.எ+.(கற#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0085.3 

 தட: தாளிைண ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சா�#கபாணி தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0085.4 

 ெச2க�ைட Sனி2ெகா�பி5 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிAபிைற 

�ைள3 ேபால $நாலா.0086.1 

 ந2க_ெப.எ+.(ந-_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

(வ�வா�' தி�ைண மீேத நளி� ெவ�ப� �ைள இலக $நாலா.0086.2 

 அ2-வட� உ�'( ஆைம'தாலி 

F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அன:தசயன� $நாலா.0086.3 

 த2க மா மணிவ�ண� வா.ேதவ� தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0086.4 

 மி�@2 ெகா�%� ஓ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி#கE� G! 

ப�ேவட�மா�3 $நாலா.0087.1 

 பி�ன5 (ல#-� அரசிைல%� பதீக+ சி5றாைடெயா�� $நாலா.0087.2 

 மி�னி5 ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� கா��கி� 

ேபால2 க='தினி5 காைறெயா�� $நாலா.0087.3 

 த�னி5 ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ��ேகச� 

தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0087.4 

 க�ன5 -ட� திற:தா� ஒ'( ஊறி2 கணகண சி�'( உவ:( $நாலா.0088.1 



 �� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) 

த�� எ� �கி�வ�ண� தி�மா�வ� $நாலா.0088.2 

 த�ைன3 ெப5ேற5-' த�வா� அ�த� 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன' தளி�3பி2கி�றா� 

$நாலா.0088.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) எ5A மா5றல� தைலக8 மீேத தள�நைட நடவாேனா 

$நாலா.0088.4 

 �� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஓ� ெவ8ளி3 ெப�மைல2 -4ட� ெமா�ெமா� 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓட3 $நாலா.0089.1 

 பி�ைன' ெதாட�:த( ஓ� க�மைல2 -4ட� 

ெபய�:(_வி.எ+.(ெபய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யி�வ( ேபா� 

$நாலா.0089.2 

 ப�னி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஓவா3 1க!3 பலேதவ� எ�@� $நாலா.0089.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ந�பி ஒட3 பி� <ட+ 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) தள�நைட நடவாேனா 

$நாலா.0089.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காலி5 ச#- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காலி5 

ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) உ8ள� ெபாறி'( அைம:த $நாலா.0090.1 

 இ� கா?# ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- 

அ#- எ=தினா5ேபா� இல+சிைன பட 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0090.2 

 ெப�காநி�ற இ�ப-ெவ8ள'தி�ேம� பி�ைன%� 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0090.3 



 த� கா�2 கட�வ�ண� காம�_ெப.(காம�_ெப.) தாைத தள�நைட நடவாேனா 

$நாலா.0090.4 

 பட� ப#ைகய மல�வா� 

ெநகிழ3_-ைற.எ+.(ெநகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.+3_ஒ5.) பனி ப� சிA(ளி 

ேபா� $நாலா.0091.1 

 இட# ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசRவா� ஊறி 

ஊறி இ5A இ5A வ 7ழநி�A $நாலா.0091.2 

 க�6 ேச2 க='தி� மணி2-ர� ேபா� உைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

கணகெணன $நாலா.0091.3 

 தட: தாளிைண ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சா�#கபாணி தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0091.4 

 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) க�6_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) சிA3பாைற மீேத அ�விக8 

பக�:தைனய $நாலா.0092.1 

 அ2-வட� இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி' தாழ அணி 

அ�-� 1ைட ெபயர_-ைற.எ+.(ெபய�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0092.2 

 ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) உலகினி5 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) மணி2 

-ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) உ�வி� $நாலா.0092.3 

 த2க மா மணிவ�ண� வா.ேதவ� தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0092.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1=தி ேம5 ெப�(ெகா�� அைள:த( ஓ� 

ேவழ'தி� க�#க�A ேபா� $நாலா.0093.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) 1=தியா� தி�வி2கிரம� சிA 1க�பட விய�'( 

$நாலா.0093.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ேபா( அல�கமல+ சிA2கா� உைற'( ஒ�A� 

ேநாவாேம $நாலா.0093.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேபா( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தவிசி� மீேத தள�நைட 

நடவாேனா $நாலா.0093.4 

 திைர ந7�+ ச:திர ம�டல� ேபால+ ெச#க�மா� ேகசவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.0094.1 

 தி� ந7� �க'(' (ல#- .4� திக!:( எ#-� 1ைடெபயர $நாலா.0094.2 

 ெப� ந7�' திைர எ= க#ைகயி?� ெப�யேதா� த7�'த பல� $நாலா.0094.3 

 த� ந7�+ சிA+ச�ண� (8ள� ேசார' தள�நைட நடவாேனா $நாலா.0094.4 

 ஆய� -ல'தினி� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ6சனவ�ண� 

த�ைன' $நாலா.0095.1 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�னா� 

தளர' தள�நைட நட:ததைன $நாலா.0095.2 

 ேவய� 1க! வி4�சி'த� சீரா� வி�'தன உைர2கவ�லா� $நாலா.0095.3 

 மாய� மணிவ�ண� தா8_ெப.(தா8_ெப.) பணி%� ம2கைள3 ெபAவ�கேள 

$நாலா.0095.4 

 ெபா� இய� கி�கிணி .4� 1ற# க4�' $நாலா.0096.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இய� ஓைச சல�-சல� எ�றிட $நாலா.0096.2 

 மி� இய� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி� வ:தா5ேபா� 

$நாலா.0096.3 



 எ� இைட2- ஓ4டரா அ+ேசா அ+ேசா எ�ெப�மா� 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0096.4 

 ெச#கமல3 Fவி5 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ�ேட ேபா� 

$நாலா.0097.1 

 ப#கிக8 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� பவளவா� 

ெமா�3ப_-ைற.எ+.(ெமா�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0097.2 

 ச#- வி� வா8_ெப.(வா8_ெப.) த��_ெப.(த�(_ெப.) ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) 

ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0097.3 

 அ#ைககளாேல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ+ேசா அ+ேசா 

ஆர' த=வா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0097.4 

 ப6சவ� Jதனா�3 பாரத� ைகெச�( $நாலா.0098.1 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உமி! நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந5 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- $நாலா.0098.2 

 அ6ச3 பண'தி�ேம� பா�:தி4� அ�8ெச�த $நாலா.0098.3 

 அ6சனவ�ணேன அ+ேசா அ+ேசா ஆய� ெப�மாேன அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0098.4 

 நாறிய சா:த�_ெப.(சா:த�_ெப.) நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

இைற ந�-_ஏவ.(ந�-_வி.) எ�ன' $நாலா.0099.1 

 ேதறி அவE� தி��ட�பி5 Fச $நாலா.0099.2 

 ஊறிய <னிைன உ8ேள ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

அ�A $நாலா.0099.3 



 ஏற உ�வினா� அ+ேசா அ+ேசா எ�ெப�மா� 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0099.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) Gழ2 கதி� ேபா� 

விள#கி_வி.எ+.(விள#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0100.1 

 எழ?5A மீ�ேட இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைன 

ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0100.2 

 .ழைல ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) உைட' (+ேசாதனைன $நாலா.0100.3 

 அழல விழி'தாேன அ+ேசா அ+ேசா ஆழி அ# ைகயேன அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0100.4 

 ேபா� ஒ2க3 ப�ணி இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) Fமி3ெபாைற த7�3பா� 

$நாலா.0101.1 

 ேத� ஒ2க ஊ�:தா� ெச=:தா� விசய5கா� $நாலா.0101.2 

 கா� ஒ2- ேமனி2 க�� ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ணேன $நாலா.0101.3 

 ஆர' த=வா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ+ேசா அ+ேசா 

ஆய�க8 ேபாேரேற அ+ேசா அ+ேசா $நாலா.0101.4 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ெப��1க! மாவலி ேவ8வியி5 $நாலா.0102.1 

 த2க( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�A எ�A தான� வில2கிய 

$நாலா.0102.2 

 .2கிர� க�ைண' (��பா5 கிளறிய $நாலா.0102.3 

 ச2கர2 ைகயேன அ+ேசா அ+ேசா ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இட'தாேன அ+ேசா 

அ+ேசா $நாலா.0102.4 

 எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) மாய� எ� அ3ப� அறி:தில� 

$நாலா.0103.1 



 ��ைனய வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அளவா� எ�ன 

$நாலா.0103.2 

 ம�@ ந�சிைய வானி5 .ழ5றிய $நாலா.0103.3 

 மி�@ ��யேன அ+ேசா அ+ேசா ேவ#கடவாணேன அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0103.4 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட?� மைல%� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.0104.1 

 ��ட'(2- ஆ5றா_ெப.எ+.(ஆ5A_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

�கி�வ�ணா ஓ எ�A $நாலா.0104.2 

 இ�ைட+ சைட�� ஈச� இர2ெகா8ள $நாலா.0104.3 

 ம�ைட நிைற'தாேன அ+ேசா அ+ேசா மா�வி� மAவேன அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0104.4 

 (�னிய ேப��8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலைக 

Dட $நாலா.0105.1 

 ம�னிய நா�மைற �5A� மைற:திட3 $நாலா.0105.2 

 பி� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகினி� ேப��8 

ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�A $நாலா.0105.3 

 அ�னம( ஆனாேன அ+ேசா அ+ேசா அ�மைற த:தாேன அ+ேசா அ+ேசா 

$நாலா.0105.4 

 ந+.வா� �� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நாராயண� த�ைன $நாலா.0106.1 

 அ+ேசா வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A ஆ�+சி 

உைர'தன $நாலா.0106.2 



 ம+. அணி மாட3 1(ைவ2ேகா� ப4ட� ெசா� $நாலா.0106.3 

 நி+ச?� பா�வா� ந78 வி.�1 ஆ8வேர $நாலா.0106.4 

 வ4� ந�ேவ வள�கி�ற மாணி2க- $நாலா.0107.1 

 ெமா4� Sைனயி� �ைள2கி�ற �'ேத ேபா� $நாலா.0107.2 

 ெசா4�+ ெசா4� எ�ன' (ளி2க' (ளி2க எ� $நாலா.0107.3 

 -4ட� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன3 

1ற�1�-வா� ேகாவி:த� எ�ைன3 1ற�1�-வா� $நாலா.0107.4 

 கி�கிணி க4�2 கிறி க4�2 ைகயினி5 $நாலா.0108.1 

 க#கண� இ4�2 க='தி5_ெப.(க='(_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெதாட� க4�' 

$நாலா.0108.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கண'தாேல சதிரா 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0108.3 

 எ� க�ண� எ�ைன3 1ற�1�-வா� எ�பிரா� எ�ைன3 1ற�1�-வா� 

$நாலா.0108.4 

 க'த2 கதி'(2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�6ெச�வ� $நாலா.0109.1 

 ஒ'(3 ெபா�:தி2ெகா�� 

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

ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ8வா� $நாலா.0109.2 

 ெகா'(' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) -�ெகட' 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0109.3 

 அ'த� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன3 

1ற�1�-வா� ஆய�க8 ஏA எ� 1ற�1�-வா� $நாலா.0109.4 



 நா:தக� ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி சர� எ�A 

$நாலா.0110.1 

 தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தன6சய5- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) தரணியி� $நாலா.0110.2 

 ேவ:த�க8 உ4க விசய� மணி' தி�ேத� $நாலா.0110.3 

 ஊ�:தவ� எ�ைன3 1ற�1�-வா� உ�ப�ேகா� எ�ைன3 1ற�1�-வா� 

$நாலா.0110.4 

 ெவ�கல3 ப'திர� க4� விைளயா�2 $நாலா.0111.1 

 க� பல ெப�த_ெப.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�:தைழ2 காவி� 

கீ!3 $நாலா.0111.2 

 ப� பல பா�3 ப�லா�� இைச3ப ப�� $நாலா.0111.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) பல 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 1ற�1�-வா� 

வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) எ�ைன3 1ற�1�-வா� $நாலா.0111.4 

 ச'திர� ஏ:தி' தனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாணியா� $நாலா.0112.1 

 உ'தர ேவதியி� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�வைன2 

$நாலா.0112.2 

 க'தி�ய� காண2 காணி �5A� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0112.3 

 ப'திராகார� 1ற�1�-வா� பா� அள:தா� எ� 1ற�1�-வா� $நாலா.0112.4 

 ெபா'த உரைல2 கவி!'( அத�ேம� ஏறி $நாலா.0113.1 

 தி'தி'த பா?� தடாவினி� ெவ�ெண%� $நாலா.0113.2 

 ெம'த' தி�வயிA ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி=#கிய 

$நாலா.0113.3 



 அ'த� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன3 

1ற�1�-வா� ஆழியா� எ�ைன3 1ற�1�-வா� $நாலா.0113.4 

 D'தைவ காண �( மண5-�A ஏறி2 $நாலா.0114.1 

 <'( உவ:( ஆ�2 -ழலா� இைச பா� $நாலா.0114.2 

 வா�'த மைறேயா� வண#க இைமயவ� $நாலா.0114.3 

 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன3 1ற�1�-வா� 

எ�பிரா� எ�ைன3 1ற�1�-வா� $நாலா.0114.4 

 க5பக2 கா� க�திய_ெப.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காதலி2- 

$நாலா.0115.1 

 இ3ெபா=( ஈவ� எ�A இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) காவினி� $நாலா.0115.2 

 நி5பன ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நிலா' திக! 

�5ற'(8 $நாலா.0115.3 

 உ�'தவ� எ�ைன3 1ற�1�-வா� உ�ப�ேகா� எ�ைன3 1ற�1�-வா� 

$நாலா.0115.4 

 ஆ�+சி அ�A ஆழி3 பிரா� 1ற�1�கிய $நாலா.0116.1 

 ேவ�' தட:ேதாளி ெசா� வி4�சி'த� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0116.2 

 ஈ'த தமி! இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஈைர:(� வ�லவ� 

$நாலா.0116.3 

 வா�'த ந�ம2கைள3 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மகி!வேர $நாலா.0116.4 

 ெம+. ஊ( ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இட'தா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவ� 

ஊதி $நாலா.0117.1 



 ெபா�+ Gதி5 ேதா5ற ெபாைற உைட ம�ன�2கா� $நாலா.0117.2 

 ப'( ஊ� ெபறா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெபA_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A 

பாரத� ைகெச�த $நாலா.0117.3 

 அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) Jத� அ3F+சி கா4�கி�றா� அ�மேன அ3F+சி 

கா4�கி�றா� $நாலா.0117.4 

 மைல 1ைர ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ம�னவ�� மாரத�� ம5A� $நாலா.0118.1 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) -ைலய N5Aவ�� ப4டழிய பா�'த� $நாலா.0118.2 

 சிைல வைளய' தி�ேத�ேம� ��நி�ற ெச#க� $நாலா.0118.3 

 அலவைல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி 

கா4�கி�றா� அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0118.4 

 கா%� ந7� 12-2 கட�1_ெப.(கட�1_ெப.) ஏறி காளிய� $நாலா.0119.1 

 த7ய பண'தி5 சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) ஆ�2க3 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� $நாலா.0119.2 

 ேவயி� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி வி'தகனா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0119.3 

 ஆய� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி கா4�கி�றா� 

அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0119.4 

 இ�4�5 பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� ஏைழ வ� 

ஆய� $நாலா.0120.1 

 ம�4ைட' தவி�3பி'( வ� க6ச� மாள3 $நாலா.0120.2 

 1ர4� அ:நா8 எ#க8 F�ப4�2 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0120.3 

 அர4ட� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி 

கா4�கி�றா� அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0120.4 



 ேச3 F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சா� சிதறி' தி�� 

ெந�2- $நாலா.0121.1 

 ஆ3F�� ந:த� மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) கைட தா�பா� $நாலா.0121.2 

 ேசா3F�� (8ளி' (�2க' (�2க அ�A $நாலா.0121.3 

 ஆ3F�டா� அ3F+சி கா4�கி�றா� அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� 

$நாலா.0121.4 

 ெச31 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம��ைல' ேதவகி ந#ைக2-+ $நாலா.0122.1 

 ெசா3பட' ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெதாA3பா�ேயா� ைவ'த $நாலா.0122.2 

 (3ப�� பா?� தயி�� வி=#கிய $நாலா.0122.3 

 அ3ப� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி கா4�கி�றா� 

அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0122.4 

 த'(2 ேகா�டா8_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) ெகாேலா 

தாேன ெப5றா8 ெகாேலா $நாலா.0123.1 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) அைனயா8 அேசாைத இள6சி#க� $நாலா.0123.2 

 ெகா'( ஆ� க�#-ழ5 ேகாபால ேகாள� $நாலா.0123.3 

 அ'த� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி கா4�கி�றா� 

அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0123.4 

 ெகா#ைக வ� <னிெசா5 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -வலய' $நாலா.0124.1 

 (#க2 க�%� ப�%� இரா+சிய�� $நாலா.0124.2 

 எ#-� பரத5- அ�ளி வ�கா� அைட $நாலா.0124.3 



 அ# க�ண� அ3F+சி கா4�கி�றா� அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� 

$நாலா.0124.4 

 பதக �தைலவா�3 ப4ட களிA_ெப.(களிA_ெப.) $நாலா.0125.1 

 கதறி2 ைக<3பி எ� க�ணா க�ணா எ�ன $நாலா.0125.2 

 உதவ3 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ#- உA(ய� த7�'த $நாலா.0125.3 

 அதக� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3F+சி கா4�கி�றா� 

அ�மேன அ3F+சி கா4�கி�றா� $நாலா.0125.4 

 வ�லா8 இல#ைக மல#க+ சர: (ர:த $நாலா.0126.1 

 வி�லாளைன வி4�சி'த� வி�'த $நாலா.0126.2 

 ெசா� ஆ�:த அ3F+சி3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.0126.3 

 வ�லா� ேபா� ைவ-:த� ம�னி இ�3பேர $நாலா.0126.4 

 அர� அைணயா� ஆய� ஏேற அ�ம� உ�ண' (யிெலழாேய $நாலா.0127.1 

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

உற#கி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபா� இ�A� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) 

ெகா�டதாேலா $நாலா.0127.2 

 வர�# காேண� வயிA அைச:தா� வன �ைலக8 ேசா�:( பாய' 

$நாலா.0127.3 

 தி� உைடய வா�ம�'(' திைள'( உைத'(3 ப�கிடாேய $நாலா.0127.4 

 ைவ'த ெந�%� கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா?� வ� 

தயி�� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண%� $நாலா.0128.1 

 இ'தைன%� ெப5றறிேய� எ�பிரா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ைன $நாலா.0128.2 



 எ'தைன%� ெச�ய3 ெப5றா� ஏ(� ெச�ேய� கத�_ெப.(கத�_ெப.) படாேத 

$நாலா.0128.3 

 �'( அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) D2-_ெப.(D2-_ெப.) உறி6சி 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய $நாலா.0128.4 

 த:த�_ெப.(த:த�_ெப.) ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) 

அ=(_வி.எ+.(அ=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�றா�_நி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) தா�மா� ஆவா� 

த�2ககி�லா� $நாலா.0129.1 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ேம5 Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாழ வ�ல வா.ேதவா 

$நாலா.0129.2 

 உ:ைதயா� உ�திற'த� அ�ல� உ�ைன நா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

உர3பமா4ேட� $நாலா.0129.3 

 ந:தேகாப� அணி சிAவா நா� .ர:த �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய 

$நாலா.0129.4 

 க6ச�த�னா� 1ண�2க3ப4ட க8ள+ சக� கல2- 

அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0130.1 

 ப6சி அ�ன ெம�ல�யா� பா�:த_ெப.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேபா( ெநா:தி�� எ�A $நாலா.0130.2 

 அ6சிேன� கா� அமர� ேகாேவ ஆய� <4ட'( அளவ�றாேலா $நாலா.0130.3 

 க6சைன உ� வ6சைனயா� வைல3ப�'தா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உணாேய $நாலா.0130.4 

 த7ய 1:தி2 க6ச� உ�ேம� சின�_ெப.(சின�_ெப.) உைடய� ேசா�� 

பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0131.1 



 மாய:த�னா� வைல3ப�2கி� வாழகி�ேல� வா.ேதவா $நாலா.0131.2 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) வா�+ெசா� க�ம� க�டா� சா5றி+ 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) ேபாகேவ�டா 

$நாலா.0131.3 

 ஆய� பா�2- அணிவிள2ேக 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உணாேய $நாலா.0131.4 

 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) S� இைடயா� வி� -ழ�ேம� Sைழ:த 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) $நாலா.0132.1 

 இ� 

இைச2-�_ெப.எ+.(இைச_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வி�லி1'J� இனி( அம�:தா� உ�ைன2 க�டா� $நாலா.0132.2 

 எ�ன ேநா�1_ெப.(ேநா�1_ெப.) ேநா5றா8 ெகாேலா இவைன3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வயிA உைடயா8 

$நாலா.0132.3 

 எ�@� வா�'ைத எ�(வி'த இ��ேகசா �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய 

$நாலா.0132.4 

 ெப���_ெப.(ெப��_ெப.+இ�_பட�.ப�.) வா!வா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ஒ3பாைர3 ெபA(� எ�@� ஆைசயாேல $நாலா.0133.1 

 க�டவ�க8 ேபா2- ஒழி:தா� க�ணிைணயா� 

கல2க_-ைற.எ+.(கல22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0133.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா� F#-ழலினா� உ� வாய�த� 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ��2 $நாலா.0133.3 



 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபாவா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றா� ேகாவி:தா 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய $நாலா.0133.4 

 இ� மைல ேபா� எதி�:த ம�ல� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அ#க� எ�ெச�தா� 

உ� $நாலா.0134.1 

 தி� மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திக= மா�� ேத2க 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� அ�-� ஏறி $நாலா.0134.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைலைய வா�ம�'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

�ைலைய ெந��2ெகா�� $நாலா.0134.3 

 இ� �ைல%� �ைற �ைறயா� ஏ#கி ஏ#கி 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உணாேய $நாலா.0134.4 

 அ# கமல3 ேபாதக'தி� அணி ெகா8 �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) சி:தினா5ேபா� 

$நாலா.0135.1 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல �க�_ெப.(�க�_ெப.) விய�3ப த7ைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� �5ற'Jேட $நாலா.0135.2 

 அ#க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 1=தியாக அைளய ேவ�டா அ�ம வி�ம 

$நாலா.0135.3 

 அ#- அமர�2- அ�( அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அமர� ேகாேவ �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய $நாலா.0135.4 

 ஓட ஓட2 கி�கிணிக8 

ஒலி2-�_ெப.எ+.(ஒலி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஓைச3 பாணியாேல $நாலா.0136.1 

 பா�3 பா� வ�கி�றாைய3 ப5பநாப� எ�A இ�:ேத� $நாலா.0136.2 

 ஆ� ஆ� அைச:( அைச:தி4� அத@2- ஏ5ற <'ைத ஆ� $நாலா.0136.3 



 ஓ� ஒ�3 ேபா�விடாேத உ'தமா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உணாேய $நாலா.0136.4 

 வா� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெகா#ைக ஆ�+சி 

மாதவா உ� எ�ற மா5ற� $நாலா.0137.1 

 ந7� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

-வைள_ெப.(-வைள_ெப.) வாச� நிகழ 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வி�லி1'J�3 

$நாலா.0137.2 

 பா� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழா� ப4ட�பிரா� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

வ�லா� $நாலா.0137.3 

 சீ� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க�மா� ேம� 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைத ெபAவ� தாேம 

$நாலா.0137.4 

 ேபா�3பா� உைடய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) த:ைத%� தா!'தா� ெபா� 

திற5 க6ச� க�ய� $நாலா.0138.1 

 கா3பா�� இ�ைல கட�வ�ணா உ�ைன தனிேய ேபா� எ#-� தி�தி 

$நாலா.0138.2 

 ேப�3பா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி'தேன ேகசவ ந�ப ீஉ�ைன2 கா( 

-'த $நாலா.0138.3 

 ஆ�3 பால� ெப��க8 எ�லா�� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அைட2கா� தி�'தி நா� 

ைவ'ேத� $நாலா.0138.4 

 வ�ண3 பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) ம�#கினி5 சா'தி மல�3பாத2 கி�கிணி 

ஆ�3ப_-ைற.எ+.(ஆ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0139.1 



 ந�ணி' ெதா=� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சி:ைத பி�யாத நாராயணா 

இ#ேக வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0139.2 

 எ�ண5- அ�ய பிராேன தி�ைய எ�யாேம கா(2- இ�வ� $நாலா.0139.3 

 க�;2- ந�A� அழ-� உைடய கனக2 க�31� இைவயா� $நாலா.0139.4 

 ைவய� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வா�கட� வா=� 

மகர2-ைழ ெகா��ைவ'ேத� $நாலா.0140.1 

 ெவ�யேவ காதி� தி�ைய இ�வ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ேவ��ய_ெப.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�லா� த�வ� 

$நாலா.0140.2 

 ைமய�ைம ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�+சிய� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

மாதவேன இ#ேக வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0140.4 

 வண� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) உைடய வயிர2 க�31 இ4� வா�கா( தாழ3 

ெப�2கி2 $நாலா.0141.1 

 -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) உைடய� 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) ேகாபால பி8ைளக8 ேகாவி:தா 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெசா�?2 ெகா8ளா� $நாலா.0141.2 

 இைண ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) க�31 இ4டா� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

பலா3பழ� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0141.3 

 .ண� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) அணி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ண' த�வ� 

நா� ேசா'த� பிரா� இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0141.4 



 ேசா'த� பிரா� எ�A இர:தா?� ெகா8ளா� .�-ழலாெரா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபா�2 $நாலா.0142.1 

 ேகா'(2 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண:( இ#- 

வ:தா�_நி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) -ண#ெகா�� இ�வேனா 

ந�ப ீ$நாலா.0142.2 

 ேப�'(� ெப�யன அ3ப� த�வ� பிராேன தி�யிட ஒ4�� $நாலா.0142.3 

 ேவ�' தட:ேதாளா� 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) வி4�ேவ ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0142.4 

 வி�ெண�லா� ேக4க அ=தி4டா� உ�வாயி� 

வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அதைன நா� 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0143.1 

 ம�ெண�லா� க�� எ� மன'(8ேள அ6சி ம(Gதேன எ�A இ�:ேத� 

$நாலா.0143.2 

 1� ஏ(� இ�ைல உ�கா( மறி%� ெபாA'( இைற3 ேபா( இ� ந�ப ீ

$நாலா.0143.3 

 க�ணா எ� கா��கிேல கட�வ�ணா காவலேன �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உணாேய $நாலா.0143.4 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஏ(� ேவ�ேட� எ�A ஓ� நி�காதி5 க�3ைப3 

பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி:தி4� $நாலா.0144.1 

 மைலைய எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�-மா� கா'(3 ப.நிைர 

ேம�'தா� $நாலா.0144.2 

 சிைல ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இA'தா� தி�வி2கிரமா தி� ஆய�பா�3 பிராேன 

$நாலா.0144.3 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிலா3 ேபாேத உ�காைத3 ெப�2காேத வி4�4ேட� 

-5றேம அ�ேற $நாலா.0144.4 

 எ� -5றேம எ�A ெசா�ல�� ேவ�டா கா� எ�ைன நா� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) உ�ேடனாக $நாலா.0145.1 

 அ�15A ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�'(� 

பி�'(� அைனவ�2-� கா4�5றிைலேய $நாலா.0145.2 

 வ� 15A அரவி� பைக2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வாமன ந�ப ீஉ�கா(க8 

J�� $நாலா.0145.3 

 (�15றன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த7�3பா� பிராேன தி�யி4�+ 

ெசா�?ேக� ெம�ேய $நாலா.0145.4 

 ெம� எ�A ெசா�?வா� ெசா�ைல2 க�தி' ெதா�31�டா� ெவ�ெணைய 

எ�A $நாலா.0146.1 

 ைகைய3 பி�'(2 கைர உரேலா� எ�ைன2 காணேவ க4�5றிைலேய 

$நாலா.0146.2 

 ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) ெசா�லி+ 

சி�'( அ#- இ�2கி� சிTதரா உ�கா( J�� $நாலா.0146.3 

 ைகயி5 தி�ைய இ�கிடா� இ:நி�ற கா�ைகயா� சி�யாேம $நாலா.0146.4 

 கா�ைகயா�2-� உன2-� இ=2- உ5A எ� கா(க8 வ 7#கி எ�யி� 

$நாலா.0147.1 

 தா�யா தாகி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநா:தி�� எ�A வி4�4ேட� -5றேம 

அ�ேற $நாலா.0147.2 

 ேச�யி5 பி8ைளக8 எ�லா�� கா( ெப�2கி' தி�ய�� கா�� $நாலா.0147.3 

 ஏ� விைட ெச5A இள#க�A எறி:தி4ட இ��ேகசா எ�த� க�ேண 

$நாலா.0147.4 



 க�ைண2 -ளிர2 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

ேநா2கி2 க�கம! F#-ழலா�க8 $நாலா.0148.1 

 எ�ண'(8 எ�A� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

தி'தி2-� ெப�மாேன எ#க8 அ�ேத $நாலா.0148.2 

 உ�ண2 கனிக8 த�வ� க�31 ஒ�A� ேநாவாேம கா(2- இ�வ� 

$நாலா.0148.3 

 ப�ைண2 கிழிய+ சகட� உைத'தி4ட ப5பநாபா இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0148.4 

 வா எ�A ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைகைய3 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வலியேவ காதி5 க�3ைப 

$நாலா.0149.1 

 ேநாவ' தி�2கி� உன2- இ#- இ=2-5A எ� கா(க8 ெநா:தி�� கி�ேல� 

$நாலா.0149.2 

 நாவ5 பழ� ெகா��ைவ'ேத� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) காணா� 

ந�ப ீ�� வ6ச மகைள+ $நாலா.0149.3 

 சாவ3 பா� உ�� சக� இற3 பா�:தி4ட தாேமாதரா இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0149.4 

 வா� கா( தாழ3 ெப�2கி அைம'( மகர2-ைழ 

இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ��+ $நாலா.0150.1 

 சீரா� அேசாைத தி�மாைல+ 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� சி:ைத%8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திகழ3 $நாலா.0150.2 

 பா� ஆ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழா� 1(ைவ 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ப�னி� நாம'தா� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0150.3 



 ஆராத அ:தாதி3 ப�னிர��� வ�லா� அ+.த@2- அ�யாேர $நாலா.0150.4 

 ெவ�ெண� அைள:த -;#-� விைளயா� 1=தி%� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0151.1 

 தி�ெணன இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) உ�ைன' 

ேத�'(2 கிட2க_-ைற.எ+.(கிட22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நா� ஒ4ேட� 

$நாலா.0151.2 

 எ�ெண� 1ளி3பழ� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ#- எ'தைன ேபா(� இ�:ேத� $நாலா.0151.3 

 ந�ண� அ�ய பிராேன நாரணா ந7ராட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0151.4 

 க�Aக8 ஓட+ ெசவியி5 க4ெடA�1 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ4டா� $நாலா.0152.1 

 ெத�றி2 ெக�� ஆகி� ெவ�ெண� திர4� வி=#-மா கா�ப� $நாலா.0152.2 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மராமர� சா�'தா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவாண� $நாலா.0152.3 

 இ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந7ராட ேவ��� எ�பிரா� ஓடாேத 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0152.4 

 ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ண2 க�� பி�ைன%� நி�லா( 

எ�ெந6ச� $நாலா.0153.1 

 ஆ�+சிய� எ�லா�� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அைழ2க�� நா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

த:ேத�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0153.2 

 கா�+சின ந7ெரா� ெந�லி_ெப.(ெந�லி_ெப.) கடார'தி5 F�'( ைவ'ேத� 

$நாலா.0153.3 



 வா�'த 1க! மணிவ�ணா ம6சன� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0153.4 

 க6ச� 1ண�3பினி� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�ய 

சகட� உைத'( $நாலா.0154.1 

 வ6சக3 ேப�மக8 (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ைவ'த பிராேன $நாலா.0154.2 

 ம6சE� ெச#க=ந7�� வாசிைக%� நA6சா:(� $நாலா.0154.3 

 அ6சன�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ைவ'ேத� அழகேன ந7ராட வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0154.4 

 அ3ப� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி5A�� அ2கார� 

பாலி5 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0155.1 

 ெசா3பட நா� .4� ைவ'ேத� தி�ன� உAதிேய� ந�பி $நாலா.0155.2 

 ெச31 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம��ைலயா�க8 சிA1ற� ேபசி+ சி�3ப� 

$நாலா.0155.3 

 ெசா3பட ந7ராட ேவ��� ேசா'த� பிரா� இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0155.4 

 எ�ெண�2 -ட'ைத உ�4� இள�பி8ைள கி8ளி_ெப.(கி8ளி_ெப.) எ=3பி2 

$நாலா.0156.1 

 க�ைண3 1ர4� விழி'(2 கழக�� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிராேன $நாலா.0156.2 

 உ�ண2 கனிக8 த�வ� ஒலிகட� ஓதந7� ேபாேல $நாலா.0156.3 



 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) ந�ப ீம6சன� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0156.4 

 கற:த ந5பா?� தயி�� கைட:( உறிேம� ைவ'த ெவ�ெண� $நாலா.0157.1 

 பிற:த(ேவ �தலாக3 ெப5றறிேய� எ�பிராேன $நாலா.0157.2 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந5றா� அல� J5A� 

எ�பதனா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ��ேன $நாலா.0157.3 

 மற:(� உைரயாட மா4ேட� ம6சன� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0157.4 

 க�றிைன வா� ஓைல க4� கனிக8 உதிர 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0158.1 

 பி� ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� ஓ� பா�ைப3 

பி�'(2ெகா�� ஆ4�னா� ேபா?� $நாலா.0158.2 

 நி�திற'ேத� அ�ேல� ந�ப ீந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி� ந�னா8 $நாலா.0158.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந7ராட ேவ��� நாரணா ஓடாேத 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0158.4 

 Fணி' ெதா=வினி5 12-3 1=தி அைள:த ெபா�-ேமனி $நாலா.0159.1 

 காண3 ெப�(� உக3ப� ஆகி?� க�டா� பழி3ப� $நாலா.0159.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ'தைன%� இலாதா� ந3பி�ைன காணி5 சி�2-� 

$நாலா.0159.3 

 மாணி2கேம எ�மணிேய ம6சன� ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0159.4 



 கா� மலி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிற'(2 க�ணபிராைன உக:( $நாலா.0160.1 

 வா� மலி ெகா#ைக யேசாைத ம6சன� ஆ4�ய ஆ5ைற3 $நாலா.0160.2 

 பா� மலி ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1(ைவ2 ேகா� ப4ட�பிரா� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$நாலா.0160.3 

 சீ� மலி ெச:தமி! வ�லா� த7விைன யா(� இலேர $நாலா.0160.4 

 பி�ைன மணாளைன ேப�5 கிட:தாைன $நாலா.0161.1 

 ��ைன அமர� �த5 தனி வி'திைன $நாலா.0161.2 

 எ�ைன%� எ#க8 -� �=( ஆ4ெகா�ட $நாலா.0161.3 

 ம�னைன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� மாதவ�த� -ழ�வாரா� அ2கா2கா� $நாலா.0161.4 

 ேபயி� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி8ைள 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) ��ன� $நாலா.0162.1 

 மாய+ சக�� ம�(� இA'தவ� $நாலா.0162.2 

 காயாமல� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� 

க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) $நாலா.0162.3 

 J�( ஆக வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� Jமணி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) -ழ�வாரா� அ2கா2கா� 

$நாலா.0162.4 

 தி�ண2 கல'தி5 திைர உறிேம� ைவ'த $நாலா.0163.1 

 ெவ�ெண� வி=#கி விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) உற#கி�� $நாலா.0163.2 

 அ�ண� அமர� ெப�மாைன ஆய�த� $நாலா.0163.3 



 க�ணைன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� கா��கி� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� $நாலா.0163.4 

 ப8ள'தி� ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) உ�2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0164.1 

 க8ள அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) வ�வாைன' தா�_த5...(தா�_த5...) க�� 

$நாலா.0164.2 

 18_ெப.(18_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A ெபா(2ேகா வா� 

கீ��4ட $நாலா.0164.3 

 பி8ைளைய வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�டா� 

-ழ�வாரா� அ2கா2கா� $நாலா.0164.4 

 க5றின� ேம�'(2 கனி2- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க�றிைன3 $நாலா.0165.1 

 ப5றி எறி:த பரம� தி��� $நாலா.0165.2 

 உ5றன_வி.�.(உA_வி.+55_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஓ�' 

தி�யாேத $நாலா.0165.3 

 அ5ைற2-� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� ஆழியா�த� -ழ�வாரா� அ2கா2கா� $நாலா.0165.4 

 கிழ2கி5 -� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேக� இலாதாைர $நாலா.0166.1 

 அழி3பா� நிைன:தி4� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஆழிஅதனா� 

$நாலா.0166.2 

 விழி2-� அளவிேல ேவ� அA'தாைன2 $நாலா.0166.3 



 -ழ5- அணி ஆக2 -ழ�வாரா� அ2கா2கா� ேகாவி:த�த� -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� $நாலா.0166.4 

 பி�ட' திரைள%� ேப�2- இ4ட ந7�+ ேசாA� $நாலா.0167.1 

 உ�ட5- ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஓ�' தி�யாேத $நாலா.0167.2 

 அ�ட'( அமர� ெப�மா� அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) அம� $நாலா.0167.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஒ'( இ��ட -ழ�வாரா� அ2கா2கா� மாயவ�த� 

-ழ�வாரா� அ2கா2கா� $நாலா.0167.4 

 உ:தி எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ�வ மல�த�னி� 

$நாலா.0168.1 

 ச:த+ ச(�க�த�ைன3 பைட'தவ� $நாலா.0168.2 

 ெகா:த2 -ழைல2 -ற:( 1ளி அ4�' $நாலா.0168.3 

 த:த'தி� சீ3பா� -ழ�வாரா� அ2கா2கா� தாேமாதர�த� -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� $நாலா.0168.4 

 ம�ன�த� ேதவிமா� க�� மகி!� 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0169.1 

 �� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகிைன �5A� அள:தவ� $நாலா.0169.2 

 ெபா�னி� ��யிைன3 F அைணேம� ைவ'(3 $நாலா.0169.3 

 பி�ேன இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ழ�வாரா� 

அ2கா2கா� ேப� ஆயிர'தா� -ழ�வாரா� அ2கா2கா� $நாலா.0169.4 

 க�டா� பழியாேம அ2கா2கா� கா�வ�ண� $நாலா.0170.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� -ழ�வார வா எ�ற ஆ�+சி ெசா� $நாலா.0170.2 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) வி�லி1'J�2 ேகா� ப4ட� 

ெசா� $நாலா.0170.3 

 ெகா�டா�3 பாட2 -Aகா விைன தாேம $நாலா.0170.4 

 ேவலி2 ேகா� ெவ4� விைளயா� வி� ஏ5றி $நாலா.0171.1 

 தாலி2 ெகா=:ைத' தட#க='தி5 F�� $நாலா.0171.2 

 பலீி' தைழைய3 பிைண'(3 பிறகி4� $நாலா.0171.3 

 காலி3 பி� ேபாவா5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�ண5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா $நாலா.0171.4 

 ெகா#-� -ட:ைத%� ேகா4�K�� ேப�� $நாலா.0172.1 

 எ#-� தி�:( விைளயா�� எ�மக� $நாலா.0172.2 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

பி�2-�_ெப.எ+.(பி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தட2ைக2-' த2க ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.0172.3 

 அ#க� உைடய( ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா அர2- வழி'த( ஓ� 

ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா $நாலா.0172.4 

 கA'தி4� எதி�நி�ற க6சைன2 ெகா�றா� $நாலா.0173.1 

 ெபாA'தி4� எதி�வ:த 18ளி� வா� கீ�டா� $நாலா.0173.2 

 ெநறி'த -ழ�கைள ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� ஓ�+ 

$நாலா.0173.3 



 சிA2க�A ேம�3பா5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா ேதவபிரா@2- ஓ� 

ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா $நாலா.0173.4 

 ஒ�ேற உைர3பா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெசா�ேல ெசா�?வா� 

$நாலா.0174.1 

 (�A ��யா� (�ேயாதன� ப2க� $நாலா.0174.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#-3 பாரத� 

ைகெயறி:தா@2-2 $நாலா.0174.3 

 க�Aக8 ேம�3ப( ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா கட�-நிற 

வ�ண5- ஓ� ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா $நாலா.0174.4 

 சீ� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) Jதா�' தி�ேயாதன� ப2க� $நாலா.0175.1 

 ஊ� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ேவ��3 ெபறாத உேராட'தா� $நாலா.0175.2 

 பா� ஒ�றி3 பாரத� ைகெச�( பா�'த5-' $நாலா.0175.3 

 ேத� ஒ�ைற ஊ�:தா5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா ேதவபிரா@2- ஓ� 

ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா $நாலா.0175.4 

 ஆல'( இைலயா� அரவி� அைண ேமலா� $நாலா.0176.1 

 ந7ல2 கட?8 ெந�#கால� க�வள�:தா� $நாலா.0176.2 

 பால3 பிராய'ேத பா�'த5- அ�8ெச�த $நாலா.0176.3 

 ேகால3 பிரா@2- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா -ட:ைத2 

கிட:தா5- ஓ� ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா $நாலா.0176.4 



 ெபா5றிக! சி'திர<ட3 ெபா�3பினி� $நாலா.0177.1 

 உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) வ�வி� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க�;� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) $நாலா.0177.2 

 க5ைற2 -ழல� க�ய� விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ைன $நாலா.0177.3 

 ம5ைற2 க� ெகா8ளாேம ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா மணிவ�ண 

ந�பி2- ஓ� ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா 

$நாலா.0177.4 

 மி�னிைட+ சீைத ெபா�4டா இல#ைகய� $நாலா.0178.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மணி�� ப'(� உட� வ 7ழ' $நாலா.0178.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிக� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா+ சிைல கா� 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ4ட $நாலா.0178.3 

 மி�@ ��ய5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா ேவைல 

அைட'தா5- ஓ� ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா $நாலா.0178.4 

 ெத� இல#ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) சிர� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

(ணிெச�( $நாலா.0179.1 

 மி� இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) F� 

விபடீண ந�பி2- $நாலா.0179.2 

 எ� இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாம'( 

அள�� அர._ெப.(அர._ெப.) எ�ற $நாலா.0179.3 



 மி� அல#கார5- ஓ� ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா ேவ#கட வாண5- 

ஓ� ேகா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா 

$நாலா.0179.4 

 அ2கா2கா� ந�பி2-2 ேகா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா எ�A $நாலா.0180.1 

 மி2கா8 உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� 

வி�லி1'J�3 ப4ட� $நாலா.0180.2 

 ஒ2க உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி! ப'(� 

வ�லவ� $நாலா.0180.3 

 ம2கைள3 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மகி!வ� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவய'ேத $நாலா.0180.4 

 ஆனிைர ேம�2க ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாதி அ�ம�:( 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0181.1 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தி�:( உ� 

க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தி�ேமனி 

வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0181.2 

 பாைனயி5 பாைல3 ப�கி3 ப5றாதா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) சி�3ப 

$நாலா.0181.3 

 ேதனி� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பிராேன ெச�பக3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0181.4 

 க� உைட ேமக#க8 க�டா� உ�ைன2 க�டா� 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�க8 $நாலா.0182.1 



 உ� உைடயா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ�டாக 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பிற:தா� $நாலா.0182.2 

 தி� உைடயா8 மணவாளா தி�வர#க'ேத கிட:தா� $நாலா.0182.3 

 ம�வி மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம!கி�ற ம�லிைக3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0182.4 

 ம+ெசா� மாளிைக ஏறி மாத�க8த� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 12- $நாலா.0183.1 

 க+ெசா� ப4ைட2 கிழி'( கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) (கி�_ெப.((கி�_ெப.) அைவ 

கீறி $நாலா.0183.2 

 நி+ச?� த7ைமக8 ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ந78 

தி�ேவ#கட'( எ:தா� $நாலா.0183.3 

 ப+ைச' தமனக'ேதா� பாதி�3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0183.4 

 ெத�வி�க� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�+சி மா�கைள' த7ைம ெச�யாேத $நாலா.0184.1 

 ம��� தமனக�� சீ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம!கி�ற $நாலா.0184.2 

 1�வ� க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) ெந5றி_ெப.(ெந5றி_ெப.) 

ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �கி5-க�A ேபாேல 

$நாலா.0184.3 

 உ�வ� அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) ந�ப ீஉக:( 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0184.4 



 18ளிைன வா� பிள:தி4டா� ெபா� க�யி� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

ஒசி'தா� $நாலா.0185.1 

 க8ள அர2கிைய D2ெகா� காவலைன' தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா�டா� 

$நாலா.0185.2 

 அ8ளி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெவ�ெண� வி=#க அ6சா( அ�ேய� 

அ�'ேத� $நாலா.0185.3 

 ெத8ளிய ந7�� எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க=ந7� 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0185.4 

 எ�(கேளா� ெபா�தி ஏ(� உேலாபா� கா� ந�ப ீ$நாலா.0186.1 

 க�திய_ெப.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த7ைமக8 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க6சைன2 கா�ெகா� 

பா�:தா� $நாலா.0186.2 

 ெத�வி�க� த7ைமக8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சி2ெகன ம�ல�கேளா� $நாலா.0186.3 

 ெபா�( வ�கி�ற ெபா�ேன 1�ைன3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0186.4 

 -ட#க8 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏற வி4�2 <'தாட 

வ�ல எ� ேகாேவ $நாலா.0187.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) ெகா8 மதி�க'தாைர மா�ெசய வ�ல எ� ைம:தா 

$நாலா.0187.2 

 இட:தி4� இரணிய� ெந6ைச இ� பிள� ஆக �� கீ�டா� $நாலா.0187.3 



 -ட:ைத2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ேகாேவ 

-�2க'தி3 F+ G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0187.4 

 சீமாலிக� அவேனா� ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) ெகா8ள�� வ�லா� 

$நாலா.0188.1 

 சாமாA அவைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ணி+ ச2கர'தா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா�டா� $நாலா.0188.2 

 ஆமாA அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) பிராேன அணி 

அர#க'ேத கிட:தா� $நாலா.0188.3 

 ஏமா5ற� எ�ைன' தவி�'தா� இ�வா4சி3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0188.4 

 அ�ட'( அமர�க8 Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ'தாணி%8 

அ#- இ�:தா� $நாலா.0189.1 

 ெதா�ட�க8 ெந6சி� உைறவா� Jமலரா8 மணவாளா $நாலா.0189.2 

 உ��4� உலகிைன ஏ=� ஓ� ஆலிைலயி5 (யி� ெகா�டா� $நாலா.0189.3 

 க�� நா� உ�ைன உக2க2 க��ைக3 F+ 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0189.4 

 ெச�பக ம�லிைகேயா� ெச#க=ந7� இ�வா4சி $நாலா.0190.1 

 எ� பக� F�� ெகாண�:ேத� இ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

G4ட_-ைற.எ+.(G4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா எ�A $நாலா.0190.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) பக� ெகா�டாைன ஆ�+சி 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர 



ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.0190.3 

 ப� பக� வி�லி1'J�2 ேகா� ப4ட�பிரா� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப'ேத $நாலா.0190.4 

 இ:திரேனா� பிரம� ஈச� இைமயவ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0191.1 

 ம:திர மா மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைற:(_வி.எ+.(மைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உவரா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றா� $நாலா.0191.2 

 ச:திர�_ெப.(ச:திர�_ெப.) மாளிைக ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ச(ர�க8 ெவ8ளைற நி�றா� $நாலா.0191.3 

 அ:திய� ேபா( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அழகேன கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0191.4 

 க�Aக8 இ�ல� 1-:( கதAகி�ற ப._ெப.(ப._ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0192.1 

 நி�ெறாழி:ேத� உ�ைன2 <வி ேநசேம� ஒ�A� இலாதா� $நாலா.0192.2 

 ம�றி� நி�ேல� அ:தி3 ேபா( மதி5 தி�ெவ8ளைற நி�றா� $நாலா.0192.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) க�டா� எ�த� ெசா�? நா� உ�ைன2 கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0192.4 

 ெச31 ஓ( ெம��ைலயா�க8 சிAேசாA� இ�?� சிைத'தி4� $நாலா.0193.1 

 அ3ேபா( நா� உர3ப3 ேபா� அ�சி?� உ��ைல ஆ8வா� $நாலா.0193.2 

 �3 ேபா(� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஏ'(� �னிவ�க8 ெவ8ளைற 

நி�றா� $நாலா.0193.3 



 இ3ேபா( நா� ஒ�A� ெச�ேய� எ�பிரா� கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0193.4 

 க�ணி� மண�ெகா� Jவி2 காலினா� பா�:தைன எ�A எ�A $நாலா.0194.1 

 எ� அ�� பி8ைளக8 வ:தி4� -இவ� ஆ� - �ைற3ப�கி�றா� $நாலா.0194.2 

 க�ணேன ெவ8ளைற நி�றா� க�டாெராேட த7ைம 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0194.3 

 வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) ேவைலய( ஒ3பா� வ8ளேல கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0194.4 

 ப�லாயிரவ� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஊ�� பி8ைளக8 த7ைமக8 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $நாலா.0195.1 

 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ேம� அ�றி3 ேபாகா( எ�பிரா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ#ேக 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0195.2 

 ந�லா�க8 ெவ8ளைற நி�றா� ஞான+ .டேர உ�ேமனி $நாலா.0195.3 

 ெசா� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தி+ ெசா3பட2 கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0195.4 

 க6ச� கA2ெகா�� நி�ேம� க� நிற+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மயி�3 ேபைய 

$நாலா.0196.1 

 வ6சி3பத5- வி�'தா� எ�ப( ஓ� வா�'ைத%� உ�� $நாலா.0196.2 

 ம6. தவ! மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மதி5 தி�ெவ8ளைற நி�றா� 

$நாலா.0196.3 



 அ6.வ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ#- 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) அழகேன கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0196.4 

 க8ள+ சக�� ம�(� கல2- அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உைதெச�த $நாலா.0197.1 

 பி8ைளயரேச ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபைய3 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உ�ட பி�ைன $நாலா.0197.2 

 உ8ளவாA ஒ�A� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ஒளி%ைட ெவ8ளைற நி�றா� $நாலா.0197.3 

 ப8ளிெகா8 ேபா( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பரமேன கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0197.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அதைன உய�'தா� இைமயவ�2- எ�A� அ�யா� 

$நாலா.0198.1 

 -�ப2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட ேகாேவ ெகா�#_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 

க6ச� ெந6சினி5 <5ேற $நாலா.0198.2 

 ெச�ெபா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) ெவ8ளைறயா� ெச�வ'தினா� வள� 

பி8ளா� $நாலா.0198.3 

 க�ப2 கபாலி கா� அ#- க�( ஓ�2 கா3பிட 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0198.4 

 இ�2ெகா� ந7� ச#கி5 ெகா��4� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மைறேயா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றா� $நாலா.0199.1 

 த�2ேக� ந�பி ச:தி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெசா�?2 ெகா8ளா� சில நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0199.2 



 தி�2கா31 நா� உ�ைன+ சா'த ேத. உைட ெவ8ளைற நி�றா� $நாலா.0199.3 

 உ�2 கா4�� அ:தி விள2- இ�A ஒளி 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஏ5Aேக� 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0199.4 

 ேபா( அம� ெச�வ2ெகா=:( 1ண� தி�ெவ8ளைறயாைன $நாலா.0200.1 

 மாத�2- உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அேசாைத 

மக�த�ைன2 கா3பி4ட மா5ற� $நாலா.0200.2 

 ேவத3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ�ல வி4�சி'த� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.0200.3 

 பாத3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ�ல ப'த� உ8ளா� விைன ேபாேம $நாலா.0200.4 

 ெவ�ெண� வி=#கி ெவA# கல'ைத_ெப.(கல�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ெவ5பிைட இ4� அத� ஓைச 

ேக4-�_ெப.எ+.(ேக8_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0201.1 

 க�ணபிரா� க5ற க�வி த�ைன2 கா2ககி�ேலா� உ�மகைன2 காவா� 

$நாலா.0201.2 

 1�ணி5 1ளி3 ெப�தா�_நி.எ+.(ெப�_வி.+தா8_நி.எ+.-றி.) 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த7ைம 1ைர 1ைரயா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�ல $நாலா.0201.3 

 அ�ண5 க�ணா� ஓ� மகைன3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அேசாைத ந#கா� 

உ�மகைன2 <வா� $நாலா.0201.4 



 வ�க-வ�க_அ.ெதா.(வ�க-வ�க_அ.ெதா.) 

வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) இ#ேக வாமன ந�ப ீ

வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) இ#ேக $நாலா.0202.1 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) எ� கா-'த ந�ப ீ

வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) இ#ேக $நாலா.0202.2 

 அ�ய� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) என2- இ�A ந#கா� 

அ6சனவ�ணா அசலக'தா� $நாலா.0202.3 

 ப�பவ� ேபச' த�2ககி�ேல� பாவிேய@2- இ#ேக ேபாதராேய $நாலா.0202.4 

 தி� உைட3 பி8ைளதா� த7யவாA ேத2க� ஒ�A� 

இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ேத. உைடய� $நாலா.0203.1 

 உ�க ைவ'த -ட'ேதா� ெவ�ெண� உறி6சி உைட'தி4�3 ேபா:( 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.0203.2 

 அ�- இ�:தா� த�ைம அநியாய� ெச�வ(தா� வழ2ேகா அேசாதா� 

$நாலா.0203.3 

 வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A உ�மக� த�ைன2 

<வா� வாழ ஒ4டா� ம(Gதனேன $நாலா.0203.4 

 ெகா�ட�வ�ணா இ#ேக ேபாதராேய ேகாயி5 பி8ளா� இ#ேக ேபாதராேய 

$நாலா.0204.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர G! தி�3ேப�2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�நாரணா இ#ேக 

ேபாதராேய $நாலா.0204.2 

 உ�� வ:ேத�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) அ�ம� எ�A 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� அக� 1க 

ஆ�+சிதா@� $நாலா.0204.3 



 க�� எதிேர ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�'(2ெகா8ள2 க�ணபிரா� க5ற க�வி தாேன $நாலா.0204.4 

 பாைல2 கற:( அ�31 ஏற ைவ'(3 ப�வைளயா8 எ�மக8 இ�3ப 

$நாலா.0205.1 

 ேமைல அக'ேத ெந�31_ெப.(ெந�31_ெப.) ேவ��+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற3ெபா=( அ#ேக 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0205.2 

 சாள2கிராம� உைடய ந�பி சா�'(3 ப�கி4�3 ேபா:( 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.0205.3 

 ஆைல2 க��பி� ெமாழி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அேசாைத ந#கா� 

உ�மகைன2 <வா� $நாலா.0205.4 

 ேபாத� க�டா� இ#ேக ேபாத� க�டா� ேபாதேர� எ�னாேத ேபாத� க�டா� 

$நாலா.0206.1 

 ஏேத@� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அசலக'தா� 

ஏேத@� ேபச_-ைற.எ+.(ேப._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நா� ேக4கமா4ேட� 

$நாலா.0206.2 

 ேகா(கல� உைட2-4டேனேயா -�A எ�'தா� -ட� ஆ� <'தா 

$நாலா.0206.3 

 ேவத3 ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) எ� ேவ#கடவா வி'தகேன இ#ேக 

ேபாதராேய $நாலா.0206.4 

 ெச:ெந� அ�சி சிA ப�31+ ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ2கார� நAெந� பாலா� $நாலா.0207.1 

 ப�னிர�� தி�ேவாண� அ4ேட� ப��� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பி8ைள ப�. அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.0207.2 



 இ�ன� உக3ப� நா� எ�A 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வி=#கி4�3 ேபா:( 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.0207.3 

 உ�மக� த�ைன அேசாைத ந#கா� <வி2 ெகா8ளா� இைவ%� சிலேவ 

$நாலா.0207.4 

 ேகசவேன இ#ேக ேபாதராேய கி�ேல� எ�னா( இ#ேக ேபாதராேய 

$நாலா.0208.1 

 ேநச� இலாதா� அக'( இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) விைளயாடாேத ேபாதராேய $நாலா.0208.2 

 Jசன� ெசா�?� ெதா='ைதமா�� ெதா�ட�� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இட'தி�_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0208.3 

 தா�ெசா�?2 ெகா8வ( த�ம� க�டா� தாேமாதரா இ#ேக ேபாதராேய 

$நாலா.0208.4 

 க�ன� இல4�வ'ேதா� சீைட காெர8ளி� உ�ைட கல'தி� இ4� 

$நாலா.0209.1 

 எ� அக� எ�A நா� ைவ'(3 ேபா:ேத� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) 12- அவ5ைற3 ெபA'தி3 ேபா:தா� 

$நாலா.0209.2 

 பி�@� அக� 12- உறிைய ேநா2கி3 பிற#-ஒளி ெவ�ெண%� 

ேசாதி2கி�றா� $நாலா.0209.3 

 உ�மக� த�ைன அேசாைத ந#கா� <வி2 ெகா8ளா� இைவ%� சிலேவ 

$நாலா.0209.4 



 ெசா�லி� அரசி3 ப�தி ந#கா� Gழ� உைடய� உ�பி8ைள தாேன 

$நாலா.0210.1 

 இ�ல� 1-:( எ�மகைள2 <வி2 ைகயி� வைளைய2 கழ5றி2ெகா�� 

$நாலா.0210.2 

 ெகா�ைலயி� நி�A� ெகாண�:( வி5ற அ#- ஒ�'தி2- 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வைள ெகா�'( $நாலா.0210.3 

 ந�லன_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) நாவ5 பழ#க8 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� அ�ேல� எ�A 

சி�2கி�றாேன $நாலா.0210.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைர2-� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! வ�1ன5 காவி�' ெத�னர#க� 

$நாலா.0211.1 

 ப�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கிTைட 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ப4ட�பிரா� வி4�சி'த� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$நாலா.0211.2 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா�2 -னி2க வ�லா� ேகாவி:த�த� 

அ�யா�க8 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0211.3 

 எ� திைச2-� விள2காகி நி5பா� இைணய� எ�தைல ேமலனேவ 

$நாலா.0211.4 

 ஆ5றி� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைளயா�ேவா#கைள+ $நாலா.0212.1 

 ேச5றா� எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வைள (கி5 

ைக2ெகா�� $நாலா.0212.2 

 கா5றி5 க�யனா� ஓ� அக� 12- $நாலா.0212.3 



 மா5ற�� தாரானா� இ�A �5A� வைள' திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேபசானா� 

இ�A �5A� $நாலா.0212.4 

 -�டல� தாழ -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) தாழ நா�_ெப.(நா�_ெப.) தாழ 

$நாலா.0213.1 

 எ� திைசேயா�� இைற6சி' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0213.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� F#-ழலா� (கி5 ைக2ெகா�� $நாலா.0213.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� மர'தானா� இ�A �5A� ேவ�ட�� 

தாரானா� இ�A �5A� $நாலா.0213.4 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப� தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 

கல2கி_வி.எ+.(கல2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0214.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ப� நாக'ைத வா� ப5றி ஈ�'( $நாலா.0214.2 

 பட� ப� ைப:தைல ேம� எழ3 பா�:தி4� $நாலா.0214.3 

 உட�ைப அைச'தானா� இ�A �5A� 

உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) நி�றானா� இ�A �5A� 

$நாலா.0214.4 

 ேத@க� ஆவி ெச-'(3 பன#கனி $நாலா.0215.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) எறி:தி4ட தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெப�:ேதாளினா� 

$நாலா.0215.2 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகா� விட 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0215.3 



 ஆனிைர கா'தானா� இ�A �5A� அைவ உ�ய2 ெகா�டானா� இ�A 

�5A� $நாலா.0215.4 

 ஆ�+சிய� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அைள தயி� பா� உ�� $நாலா.0216.1 

 ேப�'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�� பி�2க3 பி�%�� $நாலா.0216.2 

 ேவ�' தட:ேதாளினா� ெவ�ெண� ேகா8 மா4டா( அ#- $நாலா.0216.3 

 ஆ31�� இ�:தானா� இ�A �5A� அ�%�� அ=தானா� இ�A 

�5A� $நாலா.0216.4 

 த8ளி' தள� நைட_ெப.(நைட_ெப.) யி4� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பி8ைளயா� 

$நாலா.0217.1 

 உ8ள'தி� உ8ேள அவைள உற ேநா2கிக $நாலா.0217.2 

 க8ள'தினா� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உயி� $நாலா.0217.3 

 (8ள+ .ைவ'தானா� இ�A �5A� (வ2- அற உ�டானா� இ�A 

�5A� $நாலா.0217.4 

 மாவலி ேவ8வியி� மா� உ�வா�+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0218.1 

 Dவ� தா எ�A இர:த இ� ம�ணிைன $நாலா.0218.2 

 ஒர� இ4� இர�டா� அ�த�னிேல $நாலா.0218.3 

 தாவ� இ4டானா� இ�A �5A� தரணி அள:தானா� இ�A �5A� 

$நாலா.0218.4 

 தாைழ த�-ஆ�ப5 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெபா�ைகவா� $நாலா.0219.1 

 வா=� �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) வைல3ப4� வாதி31 உ� $நாலா.0219.2 



 ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) (ய� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மானா� $நாலா.0219.3 

 ஆழி பணி ெகா�டானா� இ�A �5A� அத5- அ�8 ெச�தானா� இ�A 

�5A� $நாலா.0219.4 

 வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� எ#-� $நாலா.0220.1 

 கான'(_ெப.(கான'(_ெப.) ேம�:(_வி.எ+.(ேம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைளயா� $நாலா.0220.2 

 ஏன'( உ�வா� இட:த இ� ம�ணிைன' $நாலா.0220.3 

 தான'ேத ைவ'தானா� இ�A �5A� தரணி இட:தானா� இ�A �5A� 

$நாலா.0220.4 

 அ# கமல2 க�ண�த�ைன அேசாைத2- $நாலா.0221.1 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ந�லா�க8 தா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைற3ப4ட $நாலா.0221.2 

 அ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெசா�ைல3 1(ைவ2ேகா� ப4ட� ெசா� 

$நாலா.0221.3 

 இ#- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ�லவ�2- ஏத� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைலேய $நாலா.0221.4 

 த�ேந� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பி8ைளகேளா� தள�நைட இ4� வ�வா� 

$நாலா.0222.1 

 ெபா� ஏ� ெந�ெயா� பா� அ�( உ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 18Eவ� 

ெபா�ேய தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0222.2 



 மி�ேந� S�ணிைட வ6சமக8 ெகா#ைக 

(6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�ைவ'த பிராேன 

$நாலா.0222.3 

 அ�ேன உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0222.4 

 ெபா�ேபா� ம6சன� ஆ4�_வி.எ+.(ஆ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�( ஊ4�3 ேபாேன� வ�மள� இ3பா� $நாலா.0223.1 

 வ� பார+ சகட� இற+ சா� வட2கி� அக� 12- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0223.2 

 மி�ேபா� S�ணிைடயா8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க�னிைய ேவ5A�வ� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'த $நாலா.0223.3 

 அ�பா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0223.4 

 -�மாய'ெதா� ெவ�ெண� வி=#கி -ட' தயி� சா�'(3 ப�கி $நாலா.0224.1 

 ெபா�� மாய ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) ஆன அ.ரைர3 ெபா�Aவி'( இ�A 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0224.2 

 இ� மாய� வ�ல பி8ைள- ந�ப ீஉ�ைன எ�மகேன எ�ப� நி�றா� 

$நாலா.0224.3 

 அ�மா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0224.4 

 ைமஆ� க� மட ஆ�+சிய� ம2கைள_ெப.(ம2க8_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ைமய�ைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

பி�ேபா� $நாலா.0225.1 



 ெகா� ஆ� F:(கி� ப5றி' தனி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) பல 

பல ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0225.2 

 ெபா�யா உ�ைன3 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) பல ேப.வ 1'தக'(2- உள ேக4ேட� 

$நாலா.0225.3 

 ஐயா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0225.4 

 �3ேபா(� கைட:( ஈ��ய ெவ�ெணயி ேனா� தயி�� வி=#கி 

$நாலா.0226.1 

 க3பா� ஆய�க8 காவி5 ெகாண�:த கல'ெதா� சா�'(3 ப�கி $நாலா.0226.2 

 ெம�3பா� உ�� அ= பி8ைளக8 ேபால வி�மி வி�மி அ=கி�ற 

$நாலா.0226.3 

 அ3பா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0226.4 

 க��பா� ந78 வய5 கா�கதி�+ ெச:ெநைல2 க5றாநிைற ம��' தி�ன 

$நாலா.0227.1 

 வி��பா2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விள#கனி 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எறி:த பிராேன $நாலா.0227.2 

 .��பா� ெம�-ழ5 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஒ�'தி2-+ G!வைல ைவ'(' 

தி�%� $நாலா.0227.3 

 அர�பா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0227.4 



 ம�4டா� ெம�-ழ5 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 12- வா�ைவ'( அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

ஆய�த� பா� $நாலா.0228.1 

 .�4டா� ெம�-ழ5 க�னிய� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ைன+ .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி $நாலா.0228.2 

 ெபா�8- தாய� இேல� எ�ெப�மா� உ�ைன3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

அ�லா� ம5A இ#- $நாலா.0228.3 

 அர4டா உ�ைன அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�ேட�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) உன2- அ6.வ� 

அ�ம� தரேவ $நாலா.0228.4 

 வாளா ஆகி?� காணகி�லா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

ம2கைள_ெப.(ம2க8_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ைமய�ைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0229.1 

 ேதாளா� இ4� அவேரா� திைள'( ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெசா�ல3 படாதன 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0229.2 

 ேகளா�_வி.�.(ேக8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆய� -ல'தவ� 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பழி ெக4ேட� வா!வி�ைல ந:த� $நாலா.0229.3 

 காளா� உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0229.4 

 தா�மா� ேமா� வி5க3 ேபாவ� தம3ப�மா� க5றா நிைர3 பி�1 ேபாவ� 

$நாலா.0230.1 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆ�3பா� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�னிமா�கைள 

ேந�படேவ ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபாதி 

$நாலா.0230.2 



 கா�வா�2- எ�A� உக3பனேவ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�டா� கழற' தி�%� 

$நாலா.0230.3 

 ஆயா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0230.4 

 ெதா'தா� F#-ழ5 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஒ�'திைய+ ேசாைல' 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

12- $நாலா.0231.1 

 �'தா� ெகா#ைக 1ண�:(_வி.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இரா_ெப.(இரா_ெப.) நாழிைக Dேவ= ெச�றபி� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0231.2 

 ஒ'தா�2- ஒ'தன ேப.வ� உ�ைன உர3பேவ நா� ஒ�A� மா4ேட� 

$நாலா.0231.3 

 அ'தா உ�ைன அறி:(ெகா�ேட� உன2- அ6.வ� அ�ம� தரேவ 

$நாலா.0231.4 

 காரா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�பிராைன2 

க�கம! F#-ழ� ஆ�+சி $நாலா.0232.1 

 ஆரா இ�ன�( உ�ண' த�வ� நா� அ�ம� தாேர� எ�ற மா5ற� 

$நாலா.0232.2 

 பாரா� ெதா�1கழா� 1(ைவ ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ப4ட�பிரா� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$நாலா.0232.3 

 ஏரா� இ�னிைச மாைலக8 வ�லா� இ��ேகச� அ�யாேர $நாலா.0232.4 

 அ6சன வ�ணைன ஆய� ேகால2 ெகா=:திைன $நாலா.0233.1 



 ம6சன� ஆ4�_வி.எ+.(ஆ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மைனக8ேதாA� 

தி�யாேம $நாலா.0233.2 

 க6சைன2 கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ� ேநாவ2 க�றி�பி� $நாலா.0233.3 

 எ�ெசய3 பி8ைளைய3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0233.4 

 ப5Aம6ச8 Fசி3 பாைவமாெரா� பா�யி5 $நாலா.0234.1 

 சி5றி� சிைத'(_வி.எ+.(சிைத_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� த7ைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�யாேம $நாலா.0234.2 

 க5A' Jளி%ைட ேவட� கானிைட2 க�றி� பி� $நாலா.0234.3 

 எ5A2- எ� பி8ைளைய3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0234.4 

 ந�மணி ேமகைல ந#ைகமாெரா� நா8ெதாA� $நாலா.0235.1 

 ெபா�மணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 1=தியா�' தி�யாேம $நாலா.0235.2 

 க�மணி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி� கா�- 

அத�ைட2 க�றி�பி� $நாலா.0235.3 

 எ� மணிவ�ணைன3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0235.4 

 வ�ண2 க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல� J5றிட3 $நாலா.0236.1 

 ப�ணி3 பல ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா� எ#-� தி�யாேம $நாலா.0236.2 

 க�;2- இனியாைன2 கா� -அத�ைட2 க�றி�பி� $நாலா.0236.3 

 எ�ண5- அ�யாைன3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0236.4 

 அRவR இட�_ெப.(இட�_ெப.) 12- அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஆய� 

ெப���2- அ;2கனா�2 $நாலா.0237.1 



 ெகாRைவ2 கனிவா� ெகா�'(2 <ைழைம ெச�யாேம $நாலா.0237.2 

 எR�� சிைல உைட ேவட� கானிைட2 க�றி� பி� $நாலா.0237.3 

 ெத�வ' தைலவைன3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0237.4 

 மிடA ெம=ெம='( ஓட ெவ�ெண� வி=#கி3 ேபா�3 $நாலா.0238.1 

 ப�A பல ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா� எ#-� தி�யாேம $நாலா.0238.2 

 க�A பல தி� கா� -அத�ைட2 க�றி� பி� $நாலா.0238.3 

 இடற எ�பி8ைளைய3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0238.4 

 வ8ளி_ெப.(வ8ளி_ெப.) Sட#--இைட மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல� J5றிட' $நாலா.0239.1 

 (8ளி விைளயா�' ேதாழேரா� தி�யாேம $நாலா.0239.2 

 க8ளி_ெப.(க8ளி_ெப.) உண#-_ஏவ.(உண#-_வி.) ெவ#கா� -அத�ைட2 

க�றி� பி� $நாலா.0239.3 

 18ளி� தைலவைன3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0239.4 

 ப�னி� தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) வயி5றி5 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா#கினா� $நாலா.0240.1 

 எ� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக அ�த� ஊ4� 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.0240.2 

 ெபா�ன� ேநாவ3 1ல�ேய கானி5 க�றி� பி� $நாலா.0240.3 

 எ� இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) சி#க'ைத3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம 

$நாலா.0240.4 



 -ைட%� ெச�31� ெகாடாேத தாேமாதரைன நா� $நாலா.0241.1 

 உைட%� க�யன ஊ�A ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பர5க8 உைட2 

$நாலா.0241.2 

 க�ய ெவ# கானிைட2 கா�- அ� ேநாவ2 க�றி� பி� $நாலா.0241.3 

 ெகா�ெய� எ�பி8ைளைய3 ேபா2கிேன� எ�ேல பாவேம $நாலா.0241.4 

 எ�A� என2- இனியாைன எ� மணிவ�ணைன2 $நாலா.0242.1 

 க�றி� பி� ேபா2கிேன� எ�A அேசாைத கழறிய $நாலா.0242.2 

 ெபா� திக! மாட3 1(ைவய�ேகா� ப4ட� ெசா� $நாலா.0242.3 

 இ� தமி! மாைலக8 வ�லவ�2- இட� இ�ைலேய $நாலா.0242.4 

 சீைல2 -த�ைப ஒ�கா( ஒ�கா( ெச:நிற ேம5 ேதா�றி3F $நாலா.0243.1 

 ேகால3 பைண2 க+.� <ைற- உைட%� -ளி� �'தி� ேகாடால�� 

$நாலா.0243.2 

 காலி3 பி�ேன வ�கி�ற கட�வ�ண� ேவட'ைத 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7� $நாலா.0243.3 

 ஞால'(3 1'திரைன3 ெப5றா� ந#ைகமீ� நாேன ம5A ஆ�� இ�ைல 

$நாலா.0243.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) G!த� 

F�ெபாழி5 காவி�' ெத�னர#க� $நாலா.0244.1 

 ம�னிய சீ� ம(Gதனா ேகசவா பாவிேய� வா!� உக:( $நாலா.0244.2 

 உ�ைன இள#க�A ேம�2க+ சிAகாேல ஊ4� ஒ�3ப�'ேத� $நாலா.0244.3 

 எ�னி� மன�_ெப.(மன�_ெப.) வலியா8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) இ�ைல எ�-4டேன �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) தா 

$நாலா.0244.4 



 கா�க8 ஊ� ேபா�2 க�Aக8 ேம�'( மறிேயா�2 கா�2ேகாட5F+ 

$நாலா.0245.1 

 G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ�கி�ற தாேமாதரா க5A' 

Jளி கா� உ� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) $நாலா.0245.2 

 ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) மயி5 சாய5 பி�ைன மணாளா ந7ரா4� அைம'( 

ைவ'ேத� $நாலா.0245.3 

 ஆ� அ�(ெச� அ3ப@� உ��ல� உ�ேனா� உடேன உ�பா� 

$நாலா.0245.4 

 க� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அணி ேவ#கடவா க�� ேபாேரேற 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0246.1 

 -ைட%� ெச�31� -ழ?� த�வி2க2 ெகா8ளாேத ேபானா� மாேல 

$நாலா.0246.2 

 க�ய ெவ# கானிைட2 க�றி� பி� 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிA2-4ட+ 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல- $நாலா.0246.3 

 அ�%� ெவ(�பி உ�க�க8 சிவ:தா� அைச:தி4டா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�பிரா� $நாலா.0246.4 

 ப5றா� ந�#க �� பா6சச�னிய'ைத வா�ைவ'த ேபாேரேற எ� 

$நாலா.0247.1 

 சி5றாய� சி#கேம_ெப.(சி#க�_ெப.+ஏ_சா�.) சீைத மணாளா சிA2-4ட+ 

ெச#க� மாேல $நாலா.0247.2 

 சி5றாைட%� சிA3ப'திர�� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) க4�லி� 

ேம� ைவ'(3 ேபா� $நாலா.0247.3 



 க5றாயேரா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க�Aக8 ேம�'(2 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ேபா?� $நாலா.0247.4 

 அ6.ட� ஆழி உ� ைகயக'( ஏ:(� அழகா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- $நாலா.0248.1 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உமி! நாக'திேனா� பிண#க�� நா� உயி� 

வா!:தி�:ேத� $நாலா.0248.2 

 எ� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�ைன வயிA மA2கினா� 

ஏ(� ஓ� அ+ச� இ�ைல $நாலா.0248.3 

 க6ச� மன'(2- உக3பனேவ 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) காயா�F 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெகா�டா� $நாலா.0248.4 

 ப�றி%� ஆைம%� மீன�� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பா5கட� வ�ணா உ�ேம� $நாலா.0249.1 

 க�றி� உ�வாகி ேம�1ல'ேத வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க8ள அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) த�ைம+ $நாலா.0249.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி�'(+ சிA2ைககளாேல 

விள#கா� எறி:தா� ேபா?� $நாலா.0249.3 

 எ�A� எ�பி8ைள2-' த7ைமக8 ெச�வா�க8 அ#ஙன� ஆவ�கேள 

$நாலா.0249.4 

 ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறியாதன ேக4கி�ேற� 

ேகசவா ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) இ:திர5-2 $நாலா.0250.1 

 கா4�ய ேசாA� கறி%� தயி�� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட� உ�டா� ேபா?� 

$நாலா.0250.2 



 ஊ4ட_-ைற.எ+.(ஊ4�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �த� இேல� உ�த�ைன2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�ேபா(� என2- 

அ�( $நாலா.0250.3 

 வா4ட� இலா3 1க! வா.ேதவா உ�ைன அ6.வ� இ�A ெதா4�� 

$நாலா.0250.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ� ெவ�ச#- உைடயா� தி�நா8 தி� ேவாண� 

இ�A எ= நா8_ெப.(நா8_ெப.) �� $நாலா.0251.1 

 ப�ேந� ெமாழியாைர2 <வி �ைள அ4�3 ப�லா�� <Aவி'ேத� 

$நாலா.0251.2 

 க�ணால� ெச�ய2 கறி%� கல'த( அ�சி%� ஆ2கி ைவ'ேத� $நாலா.0251.3 

 க�ணா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நாைள'ெதா4�2 க�றி� பி� ேபாேக� 

ேகால� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#ேக இ� 

$நாலா.0251.4 

 15றர� அ�-� அேசாைத ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஆ�+சி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1'திர� ேகாவி:தைன2 $நாலா.0252.1 

 க5றின� ேம�'( வர2 க�� உக:( அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) க5பி'த 

மா5ற� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0252.2 

 ெச5ற� இலாதவ� வா!த� ெத�1( ைவ வி4�சி'த� ெசா� $நாலா.0252.3 

 க5A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� கட�வ�ண� கழலிைண 

கா�ப�கேள $நாலா.0252.4 

 தைழகE� ெதா#க?� த(�பி எ#-� த�;ைம_ெப.(த�;ைம_ெப.) 

எ2க� ம'தளி தா!பலீி $நாலா.0253.1 

 -ழ�கE� கீத�� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

ேகாவி:த� வ�கி�ற <4ட�_ெப.(<4ட�_ெப.) க�� $நாலா.0253.2 



 மைழெகாேலா வ�கி�ற( எ�A 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம#ைகமா� சாலக வாச� 

ப5றி $நாலா.0253.3 

 Sைழவன� நி5பன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) வி4� ஊ� 

மற:(_வி.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழி:தனேர $நாலா.0253.4 

 வ�லி S� இத!_ெப.(இத!_ெப.) அ�ன ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வைச அற' தி�வைர 

வி�'( உ�'( $நாலா.0254.1 

 ப�லி S� ப5றாக உைடவா8 சா'தி பைண2க+. உ:தி பல 

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ந�ேவ $நாலா.0254.2 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நAமல� 

ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) மல� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� ஆய� -ழா� ந�ேவ 

$நாலா.0254.3 

 எ�லிய� ேபாதாக3 பி8ைள வ�� எதி�நி�A அ#- இனவைள 

இழேவ�மிேன $நாலா.0254.4 

 .�ைக%� ெதறி-வி�?� ெச��-ேகா?� ேமலாைட%� ேதாழ�மா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓட $நாலா.0255.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகயா� ஒ�வ�த� ேதாைள 

ஊ�றி_வி.எ+.(ஊ�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆநிைரயின� மீள2 

-றி'த_ெப.எ+.(-றி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

$நாலா.0255.2 

 வ�ைகயி� வா�ய பி8ைள க�ண� ம6சE� ேமனி%� வ��� க�டா8 

$நாலா.0255.3 



 அ�ேக நி�றா8_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�ெப� ேநா2கி2 

க�டா8 அ( க�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஊ� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

1ண�2கி�றேத $நாலா.0255.4 

 -�A எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆநிைர கா'த பிரா� 

ேகாவலனா�2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி ஊதி2 $நாலா.0256.1 

 க�Aக8 ேம�'(' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேதாழேரா� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட� வ�வாைன' ெத�வி5 

க�� $நாலா.0256.2 

 எ�A� இவைன ஒ3பாைர ந#கா� க�டறிேய� ஏ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காணா� $நாலா.0256.3 

 ஒ�A�நி�லா வைள கழ�A_வி.எ+.(கழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

(கி�_ெப.((கி�_ெப.) ஏ:( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைல%� எ� வச� 

அலேவ $நாலா.0256.4 

 .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய� தைழக8 இட+ 

.�8ப#கி ேந'திர'தா� அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0257.1 

 ப5றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய� கைட'தைலேய 

பாட�� ஆட2 க�ேட� அ�றி3 பி� $நாலா.0257.2 

 ம5A ஒ�வ�2- எ�ைன3 ேபசெலா4ேட� மாலி�6ேசாைல எ� மாய5- 

அ�லா� $நாலா.0257.3 

 ெகா5றவ@2- இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ஆ� எ�A எ�ணி2 

ெகா�மி�க8 ெகாXராகி5 ேகாழ�பேம $நாலா.0257.4 

 சி:(ர� இல#க' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�ெந5றிேம� தி�'திய ேகாற�1� 

தி�2-ழ?� $நாலா.0258.1 



 அ:தர� �ழவ' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தைழ2 காவி�கீ! வ�� ஆயேரா� 

உட� வைளேகா� வ 7ச_-ைற.எ+.(வ 7._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0258.2 

 அ:த� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ஆய3 பி8ைள 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

வ 7தி ேபா(மாகி� $நாலா.0258.3 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

எ�A வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'(3 

பவளவா� �Aவ?� கா�ேபா� ேதாழ7 $நாலா.0258.4 

 சால3 ப� நிைர3 பி�ேன தைழ2 காவி�கீ!' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தி�ேமனிநி�A ஒளி திகழ $நாலா.0259.1 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நA#-6சி ேந'திர'தா� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� ஆய� -ழா� ந�ேவ 

$நாலா.0259.2 

 ேகால+ ெச:தாமைர2 க� மிளிர2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி இைச3 பா�2 

-னி'( ஆயேரா� $நாலா.0259.3 

 ஆலி'( வ�கி�ற ஆய3 பி8ைள அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) க�� எ�மக8 

அய�2கி�றேத $நாலா.0259.4 

 சி:(ர3-ெபா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ3பி' தி�நாம� இ4� அ#- ஓ� இைலய:த�னா� 

$நாலா.0260.1 

 அ:தர� இ�றி' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெநறி ப#கிைய 

அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) ேந'திர'தா� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0260.2 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) ேபா� வ�� ஆய3பி8ைள எதி�நி�A அ#- 

இனவைள இழேவ� எ�ன $நாலா.0260.3 



 ச:தியி� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�X� ந#ைக 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (கிெலா� ச�வைள கழ�கி�றேத $நாலா.0260.4 

 வல# காதி� ேம�-ேதா�றி3 F 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) வனமாைல ெமௗவ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.0261.1 

 சிலி#கார'தா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) தாழ வி4�' த7#-ழ� வா�ம�'( ஊதி 

ஊதி $நாலா.0261.2 

 அல#கார'தா� வ�� ஆய3 பி8ைள அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) க�� எ�மக8 

$நாலா.0261.3 

 வில#கி நி�லா( எதி�நி�A க�X� ெவ8வைள 

கழ�A_வி.எ+.(கழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெம�� ெமலிகி�றேத 

$நாலா.0261.4 

 வி�ணி�மீ( அமர�க8 வி��பி' ெதாழ மிைற'( ஆய� பா�யி� வ 7திKேட 

$நாலா.0262.1 

 க�ண� காலி3 பி�ேன எ=:த�ள2 க�� இளஆ�2 க�னிமா� கா�5ற 

$நாலா.0262.2 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� ெபாழி5 

1(ைவய�ேகா� வி4�சி'த� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப'(� $நாலா.0262.3 

 ப� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) வர3 பா�� ப'த� உ8ளா� பரமான ைவ-:த� 

ந�;வேர $நாலா.0262.4 

 அ4�2 -வி ேசா5A3 ப�3பத�� தயி�- வாவி%� ெந�- அளA� அட#க3 

$நாலா.0263.1 



 ெபா4ட' (5றி மா�3 பைக 1ண�'த ெபா� மா கட�வ�ண� ெபாA'த மைல 

$நாலா.0263.2 

 வ4ட' தட#க� மட மா� க�றிைன வைலவா�3 ப5றி2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -றமகளி� $நாலா.0263.3 

 ெகா4ைட' தைல3 பா� ெகா�'( வள�2-� ேகாவ�'தன� எ�@� ெகா5ற2 

-ைடேய $நாலா.0263.4 

 வ= ஒ�A� இ�லா+ ெச�ைக வானவ�ேகா� வலி3ப4� �னி:( 

வி�2க3ப4ட $நாலா.0264.1 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ= 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா' த�3ப 

ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மறி'த மைல $நாலா.0264.2 

 இழ� த�யாத( ஓ� ஈ5A3 பி� இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) சீய� 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ��-த?� 

$நாலா.0264.3 

 -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) இைட2 கா� இ4� எதி�:( ெபா�� ேகாவ�'தன� 

எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0264.4 

 அ� ைம' தட#க� மட ஆ�+சிய�� ஆனாய�� ஆநிைர%� அலறி 

$நாலா.0265.1 

 எ�ைம+ சர� ஏ�Aெகா8 எ�A இர3ப இல#- ஆழி2 ைக 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல 

$நாலா.0265.2 

 த�ைம+ சர� எ�ற த� பாைவயைர3 1னேம�கி�ற மானின� கா�மி� 

எ�A $நாலா.0265.3 

 ெகா�ைம3 1ய2 -�ற� சிைல -னி2-� ேகாவ�'தன� எ�@� ெகா5ற2 

-ைடேய $நாலா.0265.4 



 க� வா�+ சின ெவ#க� களி5றி@2-2 கவள� எ�'(2 ெகா�3பா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேபா� $நாலா.0266.1 

 அ�வா� உற2 ைகயி4� எழ3 பறி'தி4� அமர�ெப�மா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல $நாலா.0266.2 

 கட�வா�+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) கவி!:(_வி.எ+.(கவி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற#கி2 க(வா�3 பட ந7��க:( ஏறி எ#-� $நாலா.0266.3 

 -டவா�3 பட நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழி%�_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேகாவ�'தன� 

எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0266.4 

 வான'தி�_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) உ8ள 7� வலிய�ீ 

உ8ள 7ேர� அைறேயா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா#-மி� எ�பவ� ேபா� $நாலா.0267.1 

 ஏன'( உ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஈச� 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இடவ� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வா#கி எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல $நாலா.0267.2 

 கான2 களி-யாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

இழ:(_வி.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க(வா� மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

ேசார' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைக எ�'(2 $நாலா.0267.3 

 <ன5 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ணா:( 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாவ�'தன� எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0267.4 

 ெச3பா� உைடய தி�மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச:தாமைர2 ைகவிர� ஐ:திைன%� $நாலா.0268.1 



 க31 ஆக ம�'( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�:ேதா8 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) ஆக2 

ெகா�'(2 கவி'த மைல $நாலா.0268.2 

 எ3பா�� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ெத8 அ�வி இல#- மணி_ெப.(மணி_ெப.) �'(வட� பிறழ2 $நாலா.0268.3 

 -3பாய� என நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா4சித�� 

ேகாவ�'தன� எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0268.4 

 பட#க8 பல�� உைட3 பா�1- அைரய� பட� Fமிைய' தா#கி2 கிட3பவ� 

ேபா� $நாலா.0269.1 

 தட#ைக விர�_ெப.(விர�_ெப.) ஐ:(� 

மலர_-ைற.எ+.(மல�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவ'(' தாேமாதர� தா#- 

தடவைரதா� $நாலா.0269.2 

 அட#க+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#ைகைய 

ஈடழி'த அ@ம� 1க! பா�' த� -4ட�கைள2 $நாலா.0269.3 

 -ட#ைக2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம:திக8 

க�வள�'(� ேகாவ�'தன� எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0269.4 

 சல மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ப� கண3 ேபா�2கள'(+ சர- மா�_ெப.(மா�.) 

ெபாழி:(_வி.எ+.(ெபாழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� Fசலி4� 

$நாலா.0270.1 

 நலிவா� உற2 ேகடக� ேகா3பவ� ேபா� நாராயண� �� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) கா'த மைல $நாலா.0270.2 

 இைல ேவ� -ர�ைப' தவ மா �னிவ� இ�:தா� ந�ேவ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணா� ெசாறிய2 

$நாலா.0270.3 

 ெகாைல வா�+ சின ேவ#ைகக8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 



உற#-�_ெப.எ+.(உற#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேகாவ�'தன� 

எ�@� ெகா5ற2 -ைடேய $நாலா.0270.4 

 வ� ேப��ைல உ�ட( ஓ� வா� உைடய� வ� J� என 

நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� வ� 
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 ஐய 1=தி உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) அைள:( 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேப+.� அல:தைலயா�+ $நாலா.0285.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) Nலி� சி5றாைட ெச3ப� 

உ�2க�� வ�ல8 அ�ல8 $நாலா.0285.2 

 ைகயினி� சிAJைத ேயா� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) �5றி� 

பி�:(� இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.0285.3 

 ைப அரவைண3 ப8ளியாெனா� ைகைவ'( இவ8வ�ேம $நாலா.0285.4 

 வாயி5 ப�?� எ=:தில மயி �� �� <�5றில $நாலா.0286.1 

 சா�� இலாத -A:தைல+ சில பி8ைளகேளா� இண#கி $நாலா.0286.2 

 த7 இண2- இண#- ஆ� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�ன ெச�ைம 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0286.3 

 மாய� மா மணிவ�ண�ேம� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) மா� 

உAகி�றாேள $நாலா.0286.4 

 ெபா#- ெவ�மண� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சி5றி?� �5ற'( இைழ2க?றி� $நாலா.0287.1 

 ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) த��_ெப.(த�(_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

வி�?� அ�ல( இைழ2க?றா8 $நாலா.0287.2 

 ெகா#ைக இ�ன� -வி:( எ=:தில ேகாவி:தேனா� இவைள+ $நாலா.0287.3 

 ச#ைக யாகி எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) நா8ெதாA� த4�E31 ஆகி�றேத 

$நாலா.0287.4 

 ஏைழ ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஓ� பாலக� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெப�மகைள எ8கி 

$நாலா.0288.1 



 ேதாழிமா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ெகா��ேபா�+ 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) G!+சிைய யா�2- 

உைர2ேக� $நாலா.0288.2 

 ஆழியா� எ�@� ஆழ ேமாைழயி� பா�+சி அக3ப�'தி $நாலா.0288.3 

 Dைழ உ31 அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�@� 

D(ைர%� இலேள $நாலா.0288.4 

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

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

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) (ழா� அல#க� $நாலா.0289.1 

 G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாரண� ேபா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேசாதி'( உழித�கி�றா8 

$நாலா.0289.2 

 ேக� ேவ��கி�றா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உள� ேகசவேனா� இவைள3 

$நாலா.0289.3 

 பா�காவ� இ�மி� எ�A எ�A பா� த�மாறினேத $நாலா.0289.4 

 ப4ட� க4�3 ெபா5ேறா� ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) பாடக�� சில�1� $நாலா.0290.1 

 இ4ட மாக வள�'(_வி.எ+.(வள�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�'ேத@2- 

எ�ேனா� இ�2க?றா8 $நாலா.0290.2 

 ெபா4ட3 ேபா�3 1ற3ப4� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) Fைவ3 Fவ�ணா எ�@� $நாலா.0290.3 

 வ4ட வா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ம#ைகமீ� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) மா� உAகி�றாேள $நாலா.0290.4 

 ேபச�� த�யாத ெப�ைமயி� ேபைதேய� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.0291.1 



 <சமி�றி நி�றா�க8 த� எதி� ேகா� கழி:தா� Dைழயா� $நாலா.0291.2 

 ேகசவா எ�A� ேக�O எ�A� கி6.க வா� ெமாழியா8 $நாலா.0291.3 

 வாச வா�-ழ� ம#ைகமீ� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) மா� 

உAகி�றாேள $நாலா.0291.4 

 காைற F;� க�ணா� 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ைகயி� வைள -?2-� $நாலா.0292.1 

 <ைற உ�2-� அய�2-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெகாRைவ+ ெசRவா� 

தி�'(� $நாலா.0292.2 

 ேதறி' ேதறி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப�' ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

பித5A� $நாலா.0292.3 

 மாறி� மா மணிவ�ண�ேம� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) மா� 

உAகி�றாேள $நாலா.0292.4 

 ைக'தல'( உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) மா� அழிய2 க�ணால#க8 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இவைள- $நாலா.0293.1 

 ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'(2ெகா�� எ�ன 

வாணிப� ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) வ�3ப�'(�- $நாலா.0293.2 

 ெச�'தைல எ= நா5A3 ேபா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெச�வன 

ெச�(ெகா8ள $நாலா.0293.3 

 ைம' தட�கி� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ப2க� 

வளர_-ைற.எ+.(வள�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�மி�கேள $நாலா.0293.4 

 ெப�3 ெப�'த க�ணால#க8 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபணி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

இ�ல'(8ேள $நாலா.0294.1 



 இ�'(வா� எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இ�2க இவE� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

எ�;கி�றா8 $நாலா.0294.2 

 ம�'(வ3 பத�_ெப.(பத�_ெப.) ந7#கினா8 எ�@� வா�'ைத ப�வத��� 

$நாலா.0294.3 

 ஒ�3ப�'( இ�மி� இவைள உலகள:தா� இைட2ேக $நாலா.0294.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �5A� உ�� ஆலிைல' (யி� நாராயண@2- 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.0295.1 

 மாலதாகி மகி!:தன8 எ�A தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைர ெச�ததைன 

$நாலா.0295.2 

 ேகால� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 1(ைவய�ேகா� வி4�சி'த� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0295.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப'(� வ�லவ�க4- இ�ைல வ� (யேர 

$நாலா.0295.4 

 ந�ல(_ெப.(ந�ல(_ெப.) ஓ� தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) நா�மல� ேம� பனி ேசார $நாலா.0296.1 

 அ�லி%� தா(� உதி�:தி4� அழகழி:தா� ஒ'ததாேலா $நாலா.0296.2 

 இ�ல� ெவறிேயா�5றாேலா எ�மகைள எ#-� காேண� $நாலா.0296.3 

 ம�லைர அ4டவ� பி�ேபா� ம(ைர3 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 12கா8 ெகா�ேலா 

$நாலா.0296.4 

 ஒ�A� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத உ�வைற2 

ேகாபால� த#க8 $நாலா.0297.1 

 க�A_ெப.(க�A_ெப.) கா� மாAமா ேபாேல க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

இ�:தாைள2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0297.2 



 ந�A� கிறி ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபானா� 

நாராயண� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த7ைம $நாலா.0297.3 

 எ�A� எம�க8 -�2- ஓ� ஏ+.2ெகா� ஆயி�# ெகா�ேலா $நாலா.0297.4 

 -ம�_ெப.(-ம�_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேகால� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ல'( இ�'தி $நாலா.0298.1 

 தம�� பிற�� அறிய' தாேமாதர5- எ�A சா5றி $நாலா.0298.2 

 அமர� பதி%ைட' ேதவி அரசாணிைய வழிப4� $நாலா.0298.3 

 (மில� எழ3 பைற ெகா4�' ேதாரண� நா4��# ெகா�ேலா $நாலா.0298.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) த�ைன உைடேய� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1கழா� $நாலா.0299.1 

 தி�மக8 ேபால வள�'ேத� ெச#க� மா� தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபானா� $நாலா.0299.2 

 ெப� மகளா�2 -� வா!:(_வி.எ+.(வா!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெப��பி8ைள ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அேசாைத 

$நாலா.0299.3 

 ம�மகைள2 க�� உக:( மணா4�3 1ற�ெச�%# ெகா�ேலா $நாலா.0299.4 

 த� மாம� ந:தேகாபால� தழ7இ2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

த�ைன+ $நாலா.0300.1 

 ெச�மா:திேர எ�A ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச=# கய5 க�;� ெசRவா%� $நாலா.0300.2 



 ெகா�ைம �ைல%� இைட%� ெகா=�பைண' ேதா8கE� க��4� 

$நாலா.0300.3 

 இ� மகைள3 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) இனி' த�யா� எ�@# ெகா�ேலா $நாலா.0300.4 

 ேவட� மற2-ல� ேபாேல ேவ��5A+ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�மகைள2 $நாலா.0301.1 

 <�ய <4டேம யாக2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

-� வா=# ெகா�ேலா $நாலா.0301.2 

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

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�ல(_ெப.(ந�ல(_ெப.) ஓ� 

க�ணால� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0301.3 

 சா� இற3 பா�:த_ெப.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� 

த2கவா ைக3ப5A# ெகா�ேலா $நாலா.0301.4 

 அ�ட'( அமர� ெப�மா� ஆழியா� இ�A எ�மகைள3 $நாலா.0302.1 

 ப�ட3 பழி312க8 ெசா�லி3 ப�. அற ஆ���# ெகா�ேலா $நாலா.0302.2 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -�- 

வா!2ைக_ெப.(வா!2ைக_ெப.) 

வா!:(_வி.எ+.(வா!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேகாவல3 ப4ட� கவி'(3 

$நாலா.0302.3 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) மணா4�மா� ��ேன பா(காவ� ைவ2-# 

ெகா�ேலா $நாலா.0302.4 

 -�யி5 பிற:தவ� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-ண�_ெப.(-ண�_ெப.) ஒ�A� ெச�தில� அ:ேதா $நாலா.0303.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ�A� ெச�தில� ந#கா� ந:தேகாப� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) க�ண� $நாலா.0303.2 



 இைட இ�பா?� வண#க இைள'( இைள'( எ�மக8 ஏ#கி2 $நாலா.0303.3 

 கைடகயிேற ப5றி வா#கி2 ைக த=�1 ஏறி�# ெகா�ேலா $நாலா.0303.4 

 ெவ�ணிற' ேதா� தயி� த�ைன ெவ8வைர3பி� �� 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0304.1 

 க� உற#காேத இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைடய�� 

தா�வ�ல8 ெகா�ேலா $நாலா.0304.2 

 ஒ�ணிற' தாமைர+_ெப.(தாமைர_ெப.++_ஒ5.) ெச#க� உலகள:தா� 

எ�மகைள3 $நாலா.0304.3 

 ப� அைறயா3 பணிெகா�� ப�. அற ஆ���# ெகா�ேலா $நாலா.0304.4 

 மாயவ� பி�வழி ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வழியிைட மா5ற#க8 ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0305.1 

 ஆய�க8 ேச�யி?� 12- அ#-'ைத மா5ற�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0305.2 

 தாயவ8 ெசா�லிய_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா�ைல3 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1(ைவ3 ப4ட� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0305.3 

 Jய தமி! ப'(� வ�லா� J மணிவ�ண@2- ஆளேர $நாலா.0305.4 

 எ� நாத� ேதவி2- அ�A இ�ப3F ஈயாதா8 $நாலா.0306.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாத� காணேவ த�F மர'திைன $நாலா.0306.2 

 வ� நாத3 18ளா� வலிய3 பறி'தி4ட $நாலா.0306.3 

 எ� நாத� வ�ைமைய3 பா�3 பற எ�பிரா� வ�ைமைய3 பா�3 பற 

$நாலா.0306.4 

 எ� வி� வலி க�� ேபா எ�A எதி�வ:தா� $நாலா.0307.1 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வி�லிேனா�� 

தவ'ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) எதி�வா#கி $நாலா.0307.2 

 �� வி� வலி'( �(ெப� உயி��டா� $நாலா.0307.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வி�லி� வ�ைமைய3 பா�3 பற தாசரதி த�ைமைய3 

பா�3 பற $நாலா.0307.4 

 உ�3பிணி ந#ைகைய' ேத� ஏ5றி2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0308.1 

 வி�315A அ#- ஏக விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எதி� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0308.2 

 ெச�2- உ5றா� வ 7ர�_ெப.(வ 7ர�_ெப.) சிைதய' தைலைய+ $நாலா.0308.3 

 சிைர'தி4டா� வ�ைமைய3 பா�3 பற ேதவகி சி#க'ைத3 பா�3 பற 

$நாலா.0308.4 

 மா5A'தா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வன�ேபாேக 

எ�றிட $நாலா.0309.1 

 ஈ5A'தா� பி�ெதாட�:( எ�பிரா� எ�A 

அழ_-ைற.எ+.(அ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0309.2 

 <5A' தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெசா�ல2 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0309.3 

 சீ5ற� இலாதாைன3 பா�3 பற சீைத மணாளைன3 பா�3 பற $நாலா.0309.4 

 ப6சவ� Jதனா�3 பாரத� ைகெச�( $நாலா.0310.1 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உமி! நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந5 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- $நாலா.0310.2 



 அ6ச3 பண'தி�ேம� பா�:தி4� அ�8ெச�த $நாலா.0310.3 

 அ6சன வ�ணைன3 பா�3 பற அேசாைதத� சி#க'ைத3 பா�3 பற 

$நாலா.0310.4 

 �� ஒ�றி D�லக#கE� ஆ�� உ� $நாலா.0311.1 

 அ�ேய5- அ�8 எ�A அவ�பி� 

ெதாட�:த_ெப.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0311.2 

 ப�யி� -ண'(3 பரத ந�பி2- அ�A $நாலா.0311.3 

 அ�நிைல ஈ:தாைன3 பா�3 பற அேயா'திய� ேகாமாைன3 பா�3 பற 

$நாலா.0311.4 

 காளிய� ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) கல#க3 பா�:தி4� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.0312.1 

 ந78�� ஐ:தி?� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நட�ெச�( 

$நாலா.0312.2 

 மீள_-ைற.எ+.(மீ8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அவ@2- அ�8ெச�த வி'தக� 

$நாலா.0312.3 

 ேதா8-வலி வ 7ரேம பா�3 பற J மணிவ�ணைன3 பா�3 பற $நாலா.0312.4 

 தா�2- இள:த�பி2- அர._ெப.(அர._ெப.) ஈ:(_ெப.(ஈ:(_ெப.) த�டக� 

$நாலா.0313.1 

 N5றவ8 ெசா5ெகா�� ேபாகி Sட#-- இைட+ $நாலா.0313.2 

 G�3பணகாைவ+ ெசவிெயா� D2-_ெப.(D2-_ெப.) 

அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) $நாலா.0313.3 

 ஆ�2க அ�:தாைன3 பா�3 பற அேயா'தி2- அரசைன3 பா�3 பற $நாலா.0313.4 

 மாய+ சகட� உைத'( ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இA'( $நாலா.0314.1 



 ஆய�கேளா� ேபா� ஆநிைர கா'( அணி $நாலா.0314.2 

 ேவயி� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி வி'தகனா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0314.3 

 ஆய�க8 ஏ5றிைன3 பா�3 பற ஆநிைர ேம�'தாைன3 பா�3 பற $நாலா.0314.4 

 காரா� கடைல அைட'தி4� இல#ைக 12- $நாலா.0315.1 

 ஓராதா� ெபா��� ஒ�பேதா� ஒ�ைற%� $நாலா.0315.2 

 ேநரா அவ�த�பி2ேக ந78 அர._ெப.(அர._ெப.) ஈ:த $நாலா.0315.3 

 ஆராவ�தைன3 பா�3 பற அேயா'திய� ேவ:தைன3 பா�3 பற $நாலா.0315.4 

 காரா� கடைல அைட'தி4� இல#ைக 12- $நாலா.0316.1 

 ஓராதா� ெபா��� ஒ�பேதா� ஒ�ைற%� $நாலா.0316.2 

 ேநரா அவ�த�பி2ேக ந78 அர._ெப.(அர._ெப.) ஈ:த $நாலா.0316.3 

 ஆராவ�தைன3 பா�3 பற அேயா'திய� ேவ:தைன3 பா�3 பற $நாலா.0316.4 

 ெநறி:த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) மடவா� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேய� வி�ண3ப� $நாலா.0317.1 

 ெசறி:த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��+ 

சனக� சிைல இA'( நிைன2 ெகாண�:த( $நாலா.0317.2 

 அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அர._ெப.(அர._ெப.) 

கைளக4ட அ�:தவ'ேதா� இைட வில#க+ $நாலா.0317.3 

 ெசறி:த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிைலெகா� தவ'ைத+ 

சிைத'த(� ஓ� அைடயாள� $நாலா.0317.4 

 அ�லிய�F மல�2ேகாதா� அ�பணி:ேத� வி�ண3ப� $நாலா.0318.1 

 ெசா�?ேக� ேக4ட�ளா� (ைணமல�2 க� மடமாேன $நாலா.0318.2 



 எ�லிய� ேபா( இனிதி�'த� இ�:த( ஓ� 

இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வைகயி� $நாலா.0318.3 

 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மா மாைலெகா�� அ#- ஆ�'த(� ஓ� 

அைடயாள� $நாலா.0318.4 

 கல2கிய_ெப.எ+.(கல2-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மன'தனளா�2 

ைகேகசி வர�_ெப.(வர�_ெப.) ேவ�ட $நாலா.0319.1 

 மல2கிய மா மன'தனனா� ம�னவ@� மறா( ஒழிய2 $நாலா.0319.2 

 -ல2-மரா கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைறய3 ேபா எ�A விைட ெகா�3ப 

$நாலா.0319.3 

 இல2-மண� த�ெனா�� அ#- ஏகிய( ஓ� அைடயாள� $நாலா.0319.4 

 வா� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவா� ைவேதவ 7 வி�ண3ப� $நாலா.0320.1 

 ேத� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அேயா'திய�ேகா� 

ெப�:ேதவ 7 ேக4ட�ளா� $நாலா.0320.2 

 <� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

வலவ� -கேனா�� க#ைகத�னி5 $நாலா.0320.3 

 சீ� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) ெகா�ட(� ஓ� அைடயாள� $நாலா.0320.4 

 மா� அம�� ெம�ேநா2கி ைவேதவ 7 வி�ண3ப� $நாலா.0321.1 

 கா� அம�� க�-அத� ேபா�2 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற:த கால'(' 

$நாலா.0321.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம�� ெபாழி5 சார�_ெப.(சார�_ெப.) சி'திர<ட'( 

இ�3ப3 $நாலா.0321.3 

 பா�ெமாழியா� பரதந�பி பணி:த(� ஓ� அைடயாள� $நாலா.0321.4 



 சி'திர<ட'( இ�3ப+ சிAகா2ைக �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) த7�ட $நாலா.0322.1 

 அ'திரேம ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எறிய_-ைற.எ+.(எறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைன'( 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) தி�:( ஓ� $நாலா.0322.2 

 வி'தகேன இராமாேவா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அபய� எ�A அைழ3ப 

$நாலா.0322.3 

 அ'திரேம அத�க�ைண அA'த(� ஓ� அைடயாள� $நாலா.0322.4 

 மி� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) S�- இைடயா� ெம�- 

அ�ேய� வி�ண3ப� $நாலா.0323.1 

 ெபா� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 1-:( இனி( 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0323.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�பி� வழிநி�A சிைல 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�பிரா� ஏக3 $நாலா.0323.3 

 பி�ேன அ#- இல2-மண� பி�:த(� ஓ� அைடயாள� $நாலா.0323.4 

 ைம' த- மா மல�2-ழலா� ைவேதவ 7 வி�ண3ப� $நாலா.0324.1 

 ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 1க! வானர2ேகா� உட� 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நிைன' ேதட $நாலா.0324.2 

 அ'த- சீ� அேயா'திய�ேகா� அைடயாள� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெமாழி:தா� $நாலா.0324.3 

 இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தைகயா� அைடயாள� ஈ( 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைக� ேமாதிரேம $நாலா.0324.4 

 தி2- நிைற 1கழாள� த7 ேவ8வி+ 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.0325.1 



 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சைப ந�ேவ வி� 

இA'தா� ேமாதிர� க�� $நாலா.0325.2 

 ஒ2-மா� அைடயாள� அ@மா� எ�A உ+சிேம� $நாலா.0325.3 

 ைவ'(2ெகா�� உக:தனளா� மல�2-ழலா8 சீைத%ேம $நாலா.0325.4 

 வா� ஆ�� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவா8 ைவேதவி தைன2 க�� 

$நாலா.0326.1 

 சீ� ஆ�� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ@ம� 

ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அைடயாள� $நாலா.0326.2 

 பா� ஆ�� 1க!3 1(ைவ3 ப4ட�பிரா� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா� 

$நாலா.0326.3 

 ஏ� ஆ�� ைவ-:த'( இைமயவேரா� இ�3பாேர $நாலா.0326.4 

 கதி� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இரவி 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி'தா� 

ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந78��ய� $நாலா.0327.1 

 எதி� இ� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) இராமைன 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) நா�திேர� $நாலா.0327.2 

 அதி�� கழ5 ெபா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இரணிய� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யா� $நாலா.0327.3 

 உதிர� அைள:த ைகேயா� இ�:தாைன உ8ளவா க�டா� உள� $நாலா.0327.4 

 நா:தக� ச#- த��_ெப.(த�(_ெப.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஒலி+ சா�#க� 

தி�+ச2கர� $நாலா.0328.1 



 ஏ:( ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) இராமைன 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) நா�திேர� $நாலா.0328.2 

 க:த8_ெப.(கா:த8_ெப.) �கி! விர5 சீைத2- ஆகி2 க�6சிைல 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இA2க $நாலா.0328.3 

 ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) சனகராச�த� 

ேவ8வியி5 க�டா� உள� $நாலா.0328.4 

 ெகாைலயாைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) பறி'(2 <டல� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெபா�( அழிய+ $நாலா.0329.1 

 சிைலயா� மராமர� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேதவைன+ 

சி2ெகன நா�திேர� $நாலா.0329.2 

 தைலயா� -ர2கின� தா#கி+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தடவைர 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட3ப $நாலா.0329.3 

 அைல ஆ� கட5கைர வ 75றி�:தாைன அ#-'ைத2 க�டா� உள� $நாலா.0329.4 

 ேதாய� பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�� Gழலி5 

ெதா�ைல வ�� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0330.1 

 மாய2 -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) யதைன நா�றி� வ�மி� .வ� உைர2ேக� 

$நாலா.0330.2 

 ஆய� மடமக8 பி�ைன2- ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அட� விைட ஏழிைன%� $நாலா.0330.3 

 வ 7ய3 ெபா�( விய�'( நி�றாைன ெம��ைமேய க�டா� உள� $நாலா.0330.4 

 ந7� ஏA ெச6சைட ந7லக�ட@� நா��க@� �ைறயா� $நாலா.0331.1 



 சீ� ஏA வாசக6 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாைல நா�திேர� 

$நாலா.0331.2 

 வா� ஏA ெகா#ைக உ�3பிணிைய வலிய3 பி�'(2ெகா�� $நாலா.0331.3 

 ேத� ஏ5றி+ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ந�� ேபா� ெச�ய+ சி2ெகன2 க�டா� 

உள� $நாலா.0331.4 

 ெபா�லா வ�� உைட3 ேப�+சி (6ச3 1ண��ைல வா�ம�2க $நாலா.0332.1 

 வ�லாைன மா மணிவ�ணைன ம��� இட�_ெப.(இட�_ெப.) நா�திேர� 

$நாலா.0332.2 

 ப�லாயிர� ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவிமாெரா� 

ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) எறி (வைர $நாலா.0332.3 

 எ�லா�� Gழ+ சி#காசன'ேத இ�:தாைன2 க�டா� உள� $நாலா.0332.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) விளிச#- ெவ6.ட�' தி�+ச2கர� ஏ:( 

ைகய� $நாலா.0333.1 

 உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) வினவி� உம2- இைற வ�மி� 

.வ� உைர2ேக� $நாலா.0333.2 

 ெவ8ைள3 1ரவி2 -ர2- ெவ�ெகா�' ேத�மிைச ��1நி�A $நாலா.0333.3 

 க8ள3 பைட'(ைண ஆகி3 பாரத� ைகெச�ய2 க�டா� உள� $நாலா.0333.4 

 நாழிைக <A இ4�2 கா'( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அரச�க8த� �க3ேப $நாலா.0334.1 

 நாழிைக ேபாக3 பைட ெபா�தவ� ேதவகி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

சிAவ�_ெப.(சிAவ�_ெப.) $நாலா.0334.2 

 ஆழிெகா�� அ�A இரவி மைற3ப+ சய'திரத� தைலைய3 $நாலா.0334.3 

 பாழி� உ�ள3 பைட ெபா�தவ� ப2கேம க�டா� உள� $நாலா.0334.4 



 ம�;� மைல%� மறிகட�கE� ம5A� யா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0335.1 

 தி�ண� வி=#கி உமி!:த ேதவைன+ சி2ெகன நா�திேர� $நாலா.0335.2 

 எ�ண5- அ�ய( ஓ� ஏன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�நில� 12- இட:( $நாலா.0335.3 

 வ�ண2 க�:#-ழ�_ெப.(க�#-ழ�_ெப.) மாதேரா� மண:தாைன2 க�டா� 

உள� $நாலா.0335.4 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 1ைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

மாயைன2 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) .வ� 

உைர'(3 $நாலா.0336.1 

 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) �க�ெச�( ெச:ெந� 

ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) விைள கழனி3 1(ைவ' 

$நாலா.0336.2 

 தி�வி5 ெபாலி மைறவாண� ப4ட�பிரா� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப'(� $நாலா.0336.3 

 பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

உைட3 ப'த� உ8ளா� பரம� அ� ேச�வ�கேள $நாலா.0336.4 

 அல�பா ெவ�4டா2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

தி�%� அர2கைர2 $நாலா.0337.1 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) பா! ப�'(2 -லவிள2கா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகா� மைல $நாலா.0337.2 

 சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) ஆ�2க வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெத�வ- மகளி�க8 ஆ�� சீ�+ $நாலா.0337.3 



 சில�பாA பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெத� 

தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0337.4 

 வ�லாள� ேதாE� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� 

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

த#ைக_ெப.(த#ைக_ெப.) $நாலா.0338.1 

 ெபா�லாத D2-� ேபா2-வி'தா� ெபா�:(� மைல $நாலா.0338.2 

 எ�லா இட'தி?� எ#-� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ப�லா�� ஒலி $நாலா.0338.3 

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

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சீ�' 

ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0338.4 

 த2கா� மி2கா�கைள+ ச6சல� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சலவைர' 

$நாலா.0339.1 

 ெத2- ஆ� ெநறிேய ேபா2-வி2-� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெபா�மைல 

$நாலா.0339.2 

 எ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கால�� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேசவி'தி�2-� அ�யைர 

$நாலா.0339.3 

 அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கா� ெநறிைய மா5A� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0339.4 

 ஆனாய� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அைம'த_ெப.எ+.(அைம_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விழைவ அமர�த� 

$நாலா.0340.1 

 ேகானா�2- ஒழிய2 ேகாவ�'தன'(+ ெச�தா� மைல $நாலா.0340.2 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நா4�னி�A மாமல�2 க5பக' ெதா'( இழி_வி.(இழி_வி.) 

$நாலா.0340.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆA 

பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெத� தி�மாலி�6 

ேசாைலேய $நாலா.0340.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) பணி ெகா�டவ� 

ெபா�ைகயி� க6ச�த� $நாலா.0341.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) உயி� உ�டவ� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மைல $நாலா.0341.2 

 க� வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பி� 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓட2 கட�வ�ண� 

$நாலா.0341.3 

 தி�வாைண <ற' தி�%� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாலி�6 ேசாைலேய 

$நாலா.0341.4 

 ஏவி5A+ ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ஏ�A 

எதி�:( வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம�லைர+ $நாலா.0342.1 

 சாவ' தக�'த சா:( அணி ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ச(ர� மைல $நாலா.0342.2 

 ஆவ'-தன� எ�A அமர�கE� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) �னிவ�� $நாலா.0342.3 

 ேசவி'தி�2-� ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0342.4 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மAக_-ைற.எ+.(மA-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ைம'(ன�மா�2- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத��_ெப.(ேத�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ேம�_ெசா.உ�.(ேம�_ெசா.உ�.) $நாலா.0343.1 

 �� அ#- நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேமாைழ 

எ=வி'தவ� மைல $நாலா.0343.2 



 ெகா� நவி� <�ேவ5 ேகா� ெந�மாற� ெத�<ட5 ேகா� $நாலா.0343.3 

 ெத�ன� ெகா�டா�� ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0343.4 

 -Aகாத ம�னைர2 <� கல2கி_வி.எ+.(கல2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெவ# கானிைட+ $நாலா.0344.1 

 சிAகா� ெநறிேய ேபா2-வி2-� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெபா�மைல 

$நாலா.0344.2 

 அAகா� வ� வ��க8 ஆயிர நாம� ெசா�லி+ $நாலா.0344.3 

 சிAகாைல3 பா�� ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0344.4 

 சி:த3 1ைட'(+ ெச#-�தி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) Fத#க8 $நாலா.0345.1 

 அ:தி3 பலி ெகா�'( ஆவ'-தன� ெச� அ3ப� மைல $நாலா.0345.2 

 இ:திர-ேகாப#க8 எ�ெப�மா� கனி- வா� ஒ3பா� $நாலா.0345.3 

 சி:(� 1றவி5 ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0345.4 

 எ4�' திைச%� எ�- இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவிமா� $நாலா.0346.1 

 வி4� விள#க_-ைற.எ+.(விள#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விமல� மைல 

$நாலா.0346.2 

 ப4�3 பி�க8 பக�_ெப.(பக�_ெப.) உ�6சி+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாைலவா�' $நாலா.0346.3 

 ெத4�' திைள2-� ெத� தி�மாலி�6 ேசாைலேய $நாலா.0346.4 

 ம�த3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அணி மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

மைலத�ைன2 $நாலா.0347.1 



 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உைறகி�ற கா�2கட� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�மா�த�ைன $நாலா.0347.2 

 விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'(� வி�லி1'J� வி4�சி'த� ெசா� $நாலா.0347.3 

 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உைர3பவ� க�ண� 

கழலிைண கா�பேர $நாலா.0347.4 

 உ�3பிணி ந#ைகத�ைன மீ4பா� 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ�+ 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0348.1 

 உ�3பைன ஓ4�2 ெகா��4� உைற'தி4ட உைற3ப� மைல $நாலா.0348.2 

 ெபா�3பிைட2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �றி ஆழி%� கா.� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0348.3 

 வி�3ெபா� ெபா� 

வழ#-�_ெப.எ+.(வழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) விய� மாலி�6 

ேசாைலயேத $நாலா.0348.4 

 க6ச@� காளிய@� களிA� ம�(� எ�(� $நாலா.0349.1 

 வ6சைனயி� ம�ய வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மணிவ�ண� மைல $நாலா.0349.2 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உமி! நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணவி நளி� மா மதிைய+ 

$நாலா.0349.3 

 ெச6.ட� நா_ெப.(நா_ெப.) 

வைள2-�_ெப.எ+.(வைள_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�மாலி�6 ேசாைலயேத $நாலா.0349.4 



 ம�@ நரக�த�ைன+ G! ேபாகி 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0350.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மகளி�த�ைம2 

கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட�வ�ண� மைல 

$நாலா.0350.2 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெச�:திெயா� 1ன ேவ#ைக%� ேகா#-� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0350.3 

 ெபா�_அ� மாைலக8 G! ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மாலி�6 ேசாைலயேத 

$நாலா.0350.4 

 மாவலி த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) வாண� மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0351.1 

 காவைல2 க4டழி'த தனி2 காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மைல $நாலா.0351.2 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) ேகாவி:தைன2 -ற மாத�க8 ப� -றி6சி3 

$நாலா.0351.3 

 பா ஒலி பா� நட� பயி� மாலி�6 ேசாைலயேத $நாலா.0351.4 

 பல பல நாழ� ெசா�லி3 பழி'த சி.பால�த�ைன $நாலா.0352.1 

 அைலவைலைம தவி�'த அழக� அல#கார� மைல $நாலா.0352.2 

 -ல மைல ேகால மைல -ளி� மா மைல ெகா5ற மைல $நாலா.0352.3 

 நில மைல ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல 

தி�மாலி�6 ேசாைலயேத $நாலா.0352.4 

 பா�டவ� த��ைடய பா6சாலி மA2க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0353.1 



 ஆ�� அ#- N5Aவ�த� ெப���_ெப.(ெப��_ெப.+இ�_பட�.ப�.) ேம� 

ைவ'த அ3ப� மைல $நாலா.0353.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) த- வ��ன#க8 ப�க8 பா� ம(3 ப�க' $நாலா.0353.3 

 ேதா�ட� உைடய மைல ெதா�ைல மாலி�6 ேசாைலயேத $நாலா.0353.4 

 கன#-ைழயா8 ெபா�4டா2 கைண பா�'( அர2க� த#க8 $நாலா.0354.1 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) க= ஏ5Aவி'த ஏழி5 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ� இராம� 

மைல $நாலா.0354.2 

 கன� ெகாழி ெத8 அ�வி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அக� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0354.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) -= ஆ�� மைல எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மாலி�6 

ேசாைலயேத $நாலா.0354.4 

 எ� சிதA� சர'தா� இல#ைகயிைன' 

த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) $நாலா.0355.1 

 வ� சிைல வாயி5 ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா�2 

ேகா4ட� தவி�'( உக:த $நாலா.0355.2 

 அைரய� அம�� மைல அமரெரா� ேகா@� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0355.3 

 தி�.ட� G=� மைல தி� மாலி�6 ேசாைலயேத $நாலா.0355.4 

 ேகா4�ம� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( 

-ட#ைகயி� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:( $நாலா.0356.1 

 மீ4�� அ( உ�� உமி!:( விைளயா�� விமல� மைல $நாலா.0356.2 

 ஈ4�ய ப� ெபா�8க8 எ�பிரா@2- அ�%ைற எ�A $நாலா.0356.3 



 ஓ4ட�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சில�பாA உைட மாலி�6 ேசாைலயேத 

$நாலா.0356.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மி� இலக $நாலா.0357.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ைப:தைலய அன:த சயன� ஆE� மைல 

$நாலா.0357.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆAகE� .ைனக8 பல ஆயிர�� $நாலா.0357.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) F� ெபாழி?� உைட மாலி�6 ேசாைலயேத 

$நாலா.0357.4 

 மாலி�6ேசாைல எ�@� மைலைய உைடய மைலைய $நாலா.0358.1 

 நாலி� D�'தித�ைன நா� ேவத2-கட� அ�ைத $நாலா.0358.2 

 ேம� இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) க5பக'ைத ேவதா:த வி=3 ெபா�ளி� 

$நாலா.0358.3 

 ேம� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விள2ைக 

வி4�சி'த� வி�'தனேன $நாலா.0358.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அகா�ய� ெசா� இலாதவ� நா8ெதாA� 

வி�:(_ெப.(வி�:(_ெப.) ஓ�1வா� $நாலா.0359.1 

 ேதவ கா�ய� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) பயி�A வா! தி�2ேகா4�K� $நாலா.0359.2 

 Dவ�கா�ய�� தி�'(� �த�வைன+ சி:தியாத அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.0359.3 

 பாவகா�கைள3 பைட'தவ� எ#ஙன� பைட'தா� ெகாேலா $நாலா.0359.4 



 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) இ�றி2 -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) ெப�2கி2 

-�2கE2- அ@<லரா�+ $நாலா.0360.1 

 ெச5ற� ஒ�A� இலாத வ�ைகயி னா�க8 வா! தி�2ேகா4�K�' 

$நாலா.0360.2 

 (5றி ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட J மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) த�ைன' ெதாழாதவ� $நாலா.0360.3 

 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) 

வயி5றிைன3 ெப� ேநா�ெச�வா� பிற:தா�கேள $நாலா.0360.4 

 வ�ண ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மணி%� மரகத�� அ='தி 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) எ=� $நாலா.0361.1 

 தி�ைண G! தி�2ேகா4�K�' தி� மாலவ� தி�நாம#க8 $நாலா.0361.2 

 எ�ண2 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விர�களா� 

இைற3 ேபா(� எ�ணகிலா( ேபா� $நாலா.0361.3 

 உ�ண2 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த� ஊ'ைத 

வா�2-2 கவள� உ:(கி�றா�கேள $நாலா.0361.4 

 உரக ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அைணயா� ைகயி� உைற 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ேபா� மட அ�ன#க8 $நாலா.0362.1 

 நிைரகண� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏA� 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல வய5 தி�2ேகா4�K� $நாலா.0362.2 

 நரகநாசைன நாவி5 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைழ யாத மானிட சாதிய� $நாலா.0362.3 

 ப�- ந7�� உ�2-# <ைற%� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) தா� ெகாேலா 

$நாலா.0362.4 



 ஆைமயி� �(க'திைட2 -தி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) J மல� சா�3 ேபா�' 

$நாலா.0363.1 

 த7ைம ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இளவாைளக8 விைள 

யா� ந7�' தி�2ேகா4�K� $நாலா.0363.2 

 ேநமி ேச� தட#ைகயினாைன நிைன31 இலா வலி ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

உைட3 $நாலா.0363.3 

 Fமி-பார#க8 உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேசா5றிைன வா#கி3 1�ைல' திணிமிேன $நாலா.0363.4 

 Fத� ஐ:ெதா� ேவ8வி ஐ:( 1ல�க8 ஐ:( ெபாறிகளா� $நாலா.0364.1 

 ஏத� ஒ�A� இலாத வ�ைகயி னா�க8 வா! தி�2ேகா4�K� $நாலா.0364.2 

 நாதைன நரசி#கைன நவி�A ஏ'(வா�க8 உழ2கிய $நாலா.0364.3 

 பாத Jளி ப�தலா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

பா2கிய� ெச�தேத $நாலா.0364.4 

 -�:த� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஒசி'தாெனா�� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ� விழா+ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0365.1 

 தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) நா�மைறேயா� இரா3பக� 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா! தி�2ேகா4�K�2 

$நாலா.0365.2 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தட�கி� வ�ணைன2 கைட2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைகெதா=� ப'த�க8 

$நாலா.0365.3 



 இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�� 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மானிட� 

எ'தவ#க8 ெச�தா� ெகாேலா $நாலா.0365.4 

 நளி�:த சீல� நயாசல� அபி மான (#கைன நா8ெதாA� $நாலா.0366.1 

 ெதளி:த_ெப.அ.(ெதளி�_ெப.) ெச�வைன+ ேசவக# 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க� மா� 

தி�2ேகா4�K�2 $நாலா.0366.2 

 -ளி�:(_வி.எ+.(-ளி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைறகி�ற ேகாவி:த� 

-ண�_ெப.(-ண�_ெப.) பா�வா� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) நா4�@8 $நாலா.0366.3 

 விைள:த_ெப.எ+.(விைள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தானிய�� இரா2கத� 

மீ( ெகா8ளகிலா�கேள $நாலா.0366.4 

 ெகா�பி� ஆ� ெபாழி�வா�2 -யிலின� ேகாவி:த� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

பா� சீ�+ $நாலா.0367.1 

 ெச�ெபா� ஆ� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) G! ெச=# கழ னி உைட' 

தி�2ேகா4�K� $நாலா.0367.2 

 ந�பைன நரசி#கைன நவி�A ஏ'(வா�கைள2 க�ட2கா� $நாலா.0367.3 

 எ�பிரா� தன சி�ன#க8 இவ� இவ� எ�A ஆைசக8 த7�வேன $நாலா.0367.4 

 காசி� வா�2 கர�_ெப.(கர�_ெப.) வி5கி?� கர வா( மா5A இலி ேசாA இ4�' 

$நாலா.0368.1 

 ேதச வா�'ைத பைட2-� வ�ைகயி னா�க8 வா! தி�2ேகா4�K�2 

$நாலா.0368.2 

 ேகசவா 1�ேடா'தமா கிள� ேசாதியா� -றளா எ�A $நாலா.0368.3 

 ேப.வா� அ�யா�க8 எ�த�ைம வி5க�� ெபAவா�கேள $நாலா.0368.4 



 சீத ந7� 1ைட G! ெச=# கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) உைட' தி�2ேகா4�K� 

$நாலா.0369.1 

 ஆதியா� அ�யாைர%� அ�ைமயி�றி' தி�வாைர%� $நாலா.0369.2 

 ேகாதி� ப4ட�பிரா� -ளி� 1(ைவம� வி4�சி'த� ெசா� $நாலா.0369.3 

 ஏத� இ�றி உைர3பவ� இ�Xேகச@2- ஆளேர $நாலா.0369.4 

 ஆைசவா�+ ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைதய� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அ'த� எ� 1'திர� Fமி $நாலா.0370.1 

 வாச வா� -ழலா8 எ�A மய#கி_வி.எ+.(மய#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மாE� எ�ைல2க� வா� திறவாேத $நாலா.0370.2 

 ேகசவா 1�ேடா'தமா எ�A� ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேக�O எ�A� $நாலா.0370.3 

 ேப.வா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

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

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ேப.வா� 1கி� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பர� 

அ�ேற $நாலா.0370.4 

 சீயினா� ெசறி:(_வி.எ+.(ெசறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏறிய_ெப.எ+.(ஏA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1�ேம� ெச5ற� ஏறி2 -ழ�1 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.0371.1 

 ஈயினா� அ�31 உ�� மய#கி_வி.எ+.(மய#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�ைலவா�+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�வத� 

��ன� $நாலா.0371.2 

 வாயினா� நேமா நாரணா எ�A ம'தக'திைட2 ைககைள2 <3பி3 

$நாலா.0371.3 



 ேபாயினா� பி�ைன இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) திைச2- எ�A� பிைண 

ெகா�2கி?� ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ4டாேர 

$நாலா.0371.4 

 ேசா�வினா� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ைவ'த( உ�டாகி� ெசா�? ெசா� 

எ�A .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0372.1 

 ஆ� வினவி?� வா� திறவாேத அ:த கால�_ெப.(கால�_ெப.) அைடவத� 

��ன� $நாலா.0372.2 

 மா�வ� எ�ப( ஓ� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அைம'( 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) எ�@� ெத�வ'ைத நா4� $நாலா.0372.3 

 ஆ�வ� எ�ப( ஓ� F இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�2- 

அரவ த�ட'தி� உ�ய?� ஆேம $நாலா.0372.4 

 ேம� எ=:த( ஓ� வா%2 கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேம� மிட5றிைன உ8 எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா#கி2 

$நாலா.0373.1 

 கா?� ைக%� விதி� விதி�'( ஏறி2 க� உற2கம( ஆவத� ��ன� 

$நாலா.0373.2 

 Dல� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ5ைற எ='ைத 

D�A மா'திைர உ8 எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா#கி 

$நாலா.0373.3 

 ேவைல வ�ணைன ேம�தி� ஆகி� வி�ணக'தினி� ேமவ?� ஆேம 

$நாலா.0373.4 

 ம� வழி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7� 1ல�ேசார 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) அ4�ய க6சி%� மீ�ேட $நாலா.0374.1 

 கைடவழி வார2 க�ட� அைட3ப2 க� உற2கம( ஆவத� ��ன� 

$நாலா.0374.2 



 ெதாைட வழி உ�ைம நா�க8 கவரா Gல'தா� உ�ைம3 பா�வ(� 

ெச�யா�_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $நாலா.0374.3 

 இைடவழியி� ந7� <ைற%� இழவ 7� இ�Xேகச� எ�A 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�Oேர $நாலா.0374.4 

 அ#க� வி4� அைவ ஐ:(� அக5றி ஆவி D2கினி5 ேசாதி'த பி�ைன+ 

$நாலா.0375.1 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) வி4� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைகைய மறி'(3 

ைபயேவ தைல_ெப.(தைல_ெப.) சா�3பத� ��ன� $நாலா.0375.2 

 வ#க� வி4� உல�� கட5 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) மாயைன ம(Gதைன 

மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $நாலா.0375.3 

 த#க_-ைற.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி4�ைவ'( 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஓ� க�ம� சாதி3பா�2- எ�A� 

சாதி2கலாேம $நாலா.0375.4 

 ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) தம� ெச3ப� இலாதா� ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) 

அத2-வா� ேபால3 1-:( $நாலா.0376.1 

 பி�@� வ� கயி5றா� பிணி'(_வி.எ+.(பிணி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ5றி3 பி� �� ஆக இ=3பத� ��ன� $நாலா.0376.2 

 இ�னவ� இைனயா� எ�A 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அற 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0376.3 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ம(Gதன� எ�பா� வானக'( ம�றா�க8 

தாேம $நாலா.0376.4 

 <�2 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ5றா�க8 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 



நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ந5ற#க8 பைற:( 

$நாலா.0377.1 

 பா�3 பா� ஓ� பாைடயி� இ4� ந�3 பைட2- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா-ட� 

ேபாேல $நாலா.0377.2 

 ேகா� D� எ�3பத� ��ன� ெகௗ'(வ� உைட2 ேகாவி:தேனா� 

$நாலா.0377.3 

 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ8ள'த� ஆனா� 

-றி3பிட� கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) உ�ய?� ஆேம 

$நாலா.0377.4 

 வா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) வா#கி வலி3ப வா�:த ந7�2 

-ழி2 க�க8 மிழ5ற' $நாலா.0378.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) 

த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) தார�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) அல5ற $நாலா.0378.2 

 த7 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) ேச�வத� ��ன� ெச#க� 

மாெலா�� சி2ெகன+ .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) $நாலா.0378.3 

 ஆ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) வ�லா�2- அரவ த�ட'தி� 

உ�ய?� ஆேம $நாலா.0378.4 

 ெச'(3 ேபாவேதா� ேபா( 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச�ைகக8 

ேதவபிரா�ேம� $நாலா.0379.1 



 ப'தரா� இற:தா� ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேப5ைற3 பாழி' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) வி4�சி'த� 1'J�2ேகா� 

$நாலா.0379.2 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) ஒ�#கி' தி�மாைல+ 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� வ�லா� $நாலா.0379.3 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) ஒ�#கி' தி�மா� ேம� 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைத ெபAவ�க8 தாேம 

$நாலா.0379.4 

 கா.� கைற உைட2 <ைற2-� அ#- ஓ� க5ைற2-� $நாலா.0380.1 

 ஆைசயினா� அ#- அவ'த3 ேப� இ�� ஆத�கா8 $நாலா.0380.2 

 ேகசவ� ேப� இ4� ந7#க8_பதி.ெப.(ந7#க8_��.ப�.) ேதனி'( இ�மிேனா 

$நாலா.0380.3 

 நாயக� நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0380.4 

 அ#- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <ைற அைர2- உ�3பத� ஆைசயா� 

$நாலா.0381.1 

 ம#கிய மானிட சாதியி� ேப� இ�� ஆத�கா8 $நாலா.0381.2 

 ெச#க� ெந�மா� சிTதரா எ�A அைழ'த2கா� $நாலா.0381.3 

 ந#ைககா8 நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 

1கா8 $நாலா.0381.4 

 உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) எ�ெண%� .4�%� 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உக:( $நாலா.0382.1 



 எ+ச� ெபாலி:த7�கா8 எ� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

ேப� இ4X� $நாலா.0382.2 

 பி+ைச 12- ஆகி?� எ�பிரா� தி�நாமேம $நாலா.0382.3 

 ந+.மி� நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0382.4 

 மானிட சாதியி� ேதா�றி5A ஓ� மானிட சாதிைய $நாலா.0383.1 

 மானிட சாதியி� ேப� இ4டா� மAைம2- இ�ைல $நாலா.0383.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உைட மாதவா ேகாவி:தா எ�A அைழ'த2கா� 

$நாலா.0383.3 

 நா� உைட நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0383.4 

 மல� உைட ஊ'ைதயி� ேதா�றி5A ஓ� மல ஊ'ைதைய $நாலா.0384.1 

 மல� உைட ஊ'ைதயி� ேப� இ4டா� மAைம2- இ�ைல $நாலா.0384.2 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) உைட2 ேகாவி:தா ேகாவி:தா எ�A அைழ'த2கா� 

$நாலா.0384.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைட நாரண� த� 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 $நாலா.0384.4 

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

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மானிட3 ேப� இ4�2 $நாலா.0385.1 

 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ=#கி2 -ழியி� 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ=2காேத $நாலா.0385.2 

 சா� இற3 பா�:த_ெப.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தைலவா 

தாேமாதரா எ�A $நாலா.0385.3 



 நா�மி� நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0385.4 

 ம�ணி5 பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மானிட3 ேப� இ4� 

அ#- $நாலா.0386.1 

 எ�ண� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றி 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஏைழ மனிச�கா8 

$நாலா.0386.2 

 க�;2- இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) க��கி� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நாமேம $நாலா.0386.3 

 ந�;மி� நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 

1கா8 $நாலா.0386.4 

 ந�பி பி�பி எ�A நா4� மானிட3 ேப� இ4டா� $நாலா.0387.1 

 ந�1� பி�1� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நா? நாளி� அ=#கி3 ேபா� 

$நாலா.0387.2 

 ெச�ெப�: தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� ேப� இ4� 

அைழ'த2கா� $நாலா.0387.3 

 ந�பிகா8 நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0387.4 

 ஊ'ைத2 -ழியி� அ�த� பா�வ( ேபா� உ#க8 $நாலா.0388.1 

 D'திர3 பி8ைளைய எ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேப� இ4� $நாலா.0388.2 

 ேகா'(2 -ைழ'(2 -ணால� ஆ�' தி�மிேனா $நாலா.0388.3 

 நா' த- நாரண� த� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நரக� 1கா8 

$நாலா.0388.4 



 சீ� அணி மா� தி�நாமேம இட' 

ேத5றிய_ெப.எ+.(ேத5A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0389.1 

 வ 7� அணி ெதா�1க! வி4�சி'த� வி�'த ெசா� $நாலா.0389.2 

 ஓ� அணி ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி! ஒ�பேதா� ஒ�A� வ�லவ� 

$நாலா.0389.3 

 ேப� அணி ைவ-:த'( எ�A� ேபணி இ�3பேர $நாலா.0389.4 

 த#ைகைய D2-� தைமயைன' தைல%� த�:த எ� தாசரதி ேபா� 

$நாலா.0390.1 

 எ#-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1கழா 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அரசா�ட எ� 

1�ேடா'தம� இ�2ைக $நாலா.0390.2 

 க#ைக க#ைக எ�ற வாசக'தாேல க� விைன கைள:தி�கி5-� $நாலா.0390.3 

 சல� ெபாதி உட�பி� தழ� உமி! ேப!வா�+ ச:திர�_ெப.(ச:திர�_ெப.) 

ெவ#கதி� அ6ச $நாலா.0391.1 

 மல�:(_வி.எ+.(மல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அண�� மணிவ�ண 

உ�வி� மா� 1�ேடா'தம� வா!� $நாலா.0391.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) திக! சைடயா� ��2ெகா�ைற 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாரண� பாத' 

(ழா%� $நாலா.0391.3 

 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 1னலா� 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) ப� க#ைக2 க�ட� எ�@� க�நகேர $நாலா.0391.4 

 அதி� �க�_ெப.(�க�_ெப.) உைடய வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) -மி!'தி 

அழ� உமி! ஆழிெகா�� எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ#- $நாலா.0392.1 



 எதி� �க அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) தைலகைள இடA� எ� 1�ேடா'தம� 

இ�2ைக $நாலா.0392.2 

 ச(�க� ைகயி5 ச(31ய� தாளி5 ச#கர� சைடயினி5 த#கி2 $நாலா.0392.3 

 கதி� �க�_ெப.(�க�_ெப.) மணிெகா�� இழி_வி.(இழி_வி.) 1ன5 க#ைக2 

க�ட� எ�@� க�நகேர $நாலா.0392.4 

 இைமயவ� இAமா:( இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அரசாள ஏ5A வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி� ெபா� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $நாலா.0393.1 

 நம1ர� ந;க நா:தக� விசிA� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 1�ேடா'தம� 

நக�தா� $நாலா.0393.2 

 இமவ:த� ெதாட#கி_வி.எ+.(ெதாட#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�#கட� அள�� இ� கைர உல-_ெப.(உல-_ெப.) இைர'( ஆட2 

$நாலா.0393.3 

 கைம உைட3 ெப�ைம2 க#ைகயி� கைரேம� க�ட� எ�@� க�நகேர 

$நாலா.0393.4 

 உ=வ( ஓ� பைட%� உல2ைக%� வி�?� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .ட� 

ஆழி%� ச#-� $நாலா.0394.1 

 ம=ெவா� வாE� பைட2கல� உைடய மா� 1�ேடா'தம� வா!� 

$நாலா.0394.2 

 எ=ைம%� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஈ��ய 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) இைற3 ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) அளவினி� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0394.3 

 க=வி�� ெப�ைம2 க#ைகயி� கைரேம� க�ட� எ�@� க�நகேர 

$நாலா.0394.4 



 தைலெப�( -�றி+ சல� ெபாதி ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) சலசல ெபாழி:திட2 

க�� $நாலா.0395.1 

 மைல3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -ைடயா� மைற'தவ� ம(ைர மா� 

1�ேடா'தம� வா!� $நாலா.0395.2 

 அைல31 உைட' திைரவா� அ�:தவ �னிவ� அவபிரத� -ைட:( ஆட2 

$நாலா.0395.3 

 கல3ைபக8 ெகாழி2-� க#ைகயி� கைரேம� க�ட� எ�@� க�நகேர 

$நாலா.0395.4 

 வி5 பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இA'( ேவழ'ைத 

�A2கி ேம� இ�:தவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) சா� $நாலா.0396.1 

 ம5 ெபா�( எழ3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைரயைன உைத'த மா� 1�ேடா'தம� வா!� $நாலா.0396.2 

 அ51த� உைடய ஐராவத மத�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இள�ப�ய� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) சா:(� $நாலா.0396.3 

 க5பக மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) க#ைக2 

க�ட� எ�@� க�நகேர $நாலா.0396.4 

 திைர ெபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! தி�மதி5 (வைர 

ேவ:(_ெப.(ேவ:(_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைம'(ன�மா�2கா� 

$நாலா.0397.1 

 அரசிைன அவிய அரசிைன அ�E� அ� 1�ேடா'தம� அம�� $நாலா.0397.2 

 நிைர நிைரயாக ெந�யன Kப� நிர:தர� ஒ=2-வி4� 

இ���_ெப.(இர��_ெப.) $நாலா.0397.3 

 கைர 1ைர ேவ8வி3 1ைக கம! க#ைக2 க�ட� எ�@� க�நகேர 

$நாலா.0397.4 



 வட திைச ம(ைர சாள2கிராம� ைவ-:த� (வைர அேயா'தி $நாலா.0398.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) உைட வத� இடவைக உைடய எ� 1�ேடா'தம� 

இ�2ைக $நாலா.0398.2 

 தடவைர அதிர' தரணி வி��_ெப.(வி��_ெப.) இ�ய' தைல3ப5றி2 கைர 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) சா�2 $நாலா.0398.3 

 கடலிைன2 கல#க2 க�'( இழி_வி.(இழி_வி.) க#ைக2 க�ட� எ�@� 

க�நகேர $நாலா.0398.4 

 D�A எ='( அதைன D�A எ='( அதனா� D�A எ='( ஆ2கி D�A 

எ='ைத $நாலா.0399.1 

 ஏ�A ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�3பா�2- 

இர2க� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உைடய எ� 1�ேடா'தம� இ�2ைக 

$நாலா.0399.2 

 D�A அ� நிமி�'( D�றினி5 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) D�றினி� D�A உ� 

ஆனா� $நாலா.0399.3 

 கா� தட�ெபாழி� G! க#ைகயி� கைரேம� க�ட� எ�@� க�நகேர 

$நாலா.0399.4 

 ெபா#- ஒலி க#ைக2 கைர மலி க�ட'( உைற 1�ேடா'தம� அ�ேம� 

$நாலா.0400.1 

 ெவ#கலி நலியா வி�லி1'J�2 ேகா� வி4�சி'த� வி�31_ெப.(வி�31_ெப.) 

உ5A' $நாலா.0400.2 

 த#கிய_ெப.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�பா� ெச� தமி!- 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த#கிய_ெப.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நா_ெப.(நா_ெப.) உைடயா�2-2 $நாலா.0400.3 



 க#ைகயி5 தி�மா� கழலிைண2 கீேழ -ளி'தி�:த கண2- ஆேம 

$நாலா.0400.4 

 மா தவ'ேதா� 1'திர� ேபா� மறிகட�வா� மா�டாைன $நாலா.0401.1 

 ஓ(வி'த த2கைணயா உ���ேவ ெகா�'தா� ஊ� $நாலா.0401.2 

 ேதாதவ'தி' J� மைறேயா� (ைறப�ய' (E�பி எ#-� $நாலா.0401.3 

 ேபாதி� ைவ'த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா�%� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#க� 

எ�ப(ேவ $நாலா.0401.4 

 பிற31 அக'ேத மா�� ஒழி:த_ெப.எ+.(ஒழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பி8ைளகைள நா�வைர%� $நாலா.0402.1 

 இைற3 ெபா=தி� ெகாண�:( ெகா�'( ஒ�3ப�'த உைற3ப� ஊ� 

$நாலா.0402.2 

 மைற3 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த7 வள�'தி�3பா� வ�வி�:ைத 

அளி'தி�3பா� $நாலா.0402.3 

 சிற31_ெப.(சிற31_ெப.) உைடய மைறயவ� வா! தி�வர#க� எ�ப(ேவ 

$நாலா.0402.4 

 ம�மக� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ச:ததிைய உயி�மீ4� ைம'(ன�மா� 

$நாலா.0403.1 

 உ�மக'ேத வ 7ழாேம -��கமா�2 கா'தா� ஊ� $நாலா.0403.2 

 தி��கமா�+ ெச#கமல� தி�நிறமா�2 

க�#-வைள_ெப.(க�#-வைள_ெப.) $நாலா.0403.3 

 ெபா� �கமா� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல�� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#க� எ�ப(ேவ $நாலா.0403.4 

 <� ெதா='ைத சித- உைர3ப2 ெகா�யவ8 வா�2 க�யெசா5ேக4� 

$நாலா.0404.1 



 ஈ�A எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாயைர%� 

இரா+சிய�� ஆ#- ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0404.2 

 கா� ெதா�'த ெநறி ேபாகி2 க�டகைர2 கைள:தா� ஊ� $நாலா.0404.3 

 ேத�ெதா�'த மல�+ ேசாைல' தி�வர#க� எ�ப(ேவ $நாலா.0404.4 

 ெப�வர#க8 அைவப5றி3 பிழ2- உைடய இராவணைன $நாலா.0405.1 

 உ� அர#க3 ெபா�( அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகிைன2 க�ெபA'தா� ஊ� $நாலா.0405.2 

 -ர� அ��ப2 ேகா#-_ெப.(ேகா#-_ெப.) அலர2 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <�� 

-ளி� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! $நாலா.0405.3 

 தி�வர#க� எ�ப(ேவ எ� தி�மா� ேச�விடேம $நாலா.0405.4 

 கீ! உலகி� அ.ர�கைள2 கிழ#கி�:( கிளராேம $நாலா.0406.1 

 ஆழி வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�ைடய க� 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அழி3ப� ஊ� $நாலா.0406.2 

 தாைழ- மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஊ� உ�6சி' தவள வ�ண3 ெபா� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0406.3 

 யாழி� இைச வ��ன#க8 ஆள� 

ைவ2-�_ெப.எ+.(ைவ_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அர#கேம $நாலா.0406.4 

 ெகா=31_ெப.(ெகா=31_ெப.) உைடய ெச=#-�தி ெகாழி'( 

இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -மி!'( எறிய3 

$நாலா.0407.1 

 பிழ2- உைடய அ.ர�கைள3 பிண� 

ப�'த_ெப.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� ஊ� $நாலா.0407.2 

 த=31 அ�ய ச:தன#க8 தடவைரவா� ஈ�'(2ெகா�� $நாலா.0407.3 



 ெதழி31 உைடய காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ெதா=� சீ� அர#கேம 

$நாலா.0407.4 

 வ� எயி5A2 ேகழ?மா� வா8_எயி5A+ சீய�மா� $நாலா.0408.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�லா' தரணிைய%� அ�ணைன%� இட:தா� 

ஊ� $நாலா.0408.2 

 எ�லிய� ேபா( இ�6சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) எ�ெப�மா� 

-ண�_ெப.(-ண�_ெப.) பா� $நாலா.0408.3 

 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ெவ�ச#- 

ஊ(�_ெப.எ+.(ஊ(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

அர#க� எ�ப(ேவ $நாலா.0408.4 

 -�A ஆ� ெகா= �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� -வைளக8 ேபா� -ைரகட� 

ேபா� $நாலா.0409.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� கணமயி� ேபா� 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உைடய ெந�மா� ஊ� $நாலா.0409.2 

 -�A ஊ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) Sைழ:( ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

இைடயா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அணவி $நாலா.0409.3 

 ம�A ஊ� ெத�ற� உலா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) அர#க� எ�ப(ேவ 

$நாலா.0409.4 

 ப� வர#க8 அைவப5றி3 பைட ஆலி'( எ=:தாைன+ $நாலா.0410.1 

 ெச� அர#க3 ெபா�( அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�வாள� தி�3பதிேம� $நாலா.0410.2 

 தி�வர#க' தமி!-மாைல வி4�சி'த� வி�'தன 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0410.3 



 இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அ#க� எ�'தாைன 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� அ�ேயாேம $நாலா.0410.4 

 மரவ�ைய' த�பி2- வா�பைணய� ைவ'(3ேபா� வாேனா� வாழ+ 

$நாலா.0411.1 

 ெச� உைடய திைச2க�ம� தி�'திவ:( உலகா�ட தி�மா� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0411.2 

 தி�வ�த� தி�உ��� தி�ம#ைக மல�2க�;� கா4� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0411.3 

 உ� உைடய மல�ந7ல� கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) ஆ4ட ஒலிசலி2-� ஒளி 

அர#கேம $நாலா.0411.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�யா� திற'தக'(' தாமைரயா8 ஆகி?� சித- 

உைர2-ேம� $நாலா.0412.1 

 எ� அ�யா� அ( ெச�யா�_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ெச�தாேர� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ெச�தா� எ�ப� ேபா?� $நாலா.0412.2 

 ம� உைடய விபடீண5கா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) இல#ைக' திைசேநா2கி 

மல�2க� ைவ'த $நாலா.0412.3 

 எ�@ைடய தி�வர#க5- அ�றி%� ம5A ஒ�வ�2- ஆ8 ஆவேர 

$நாலா.0412.4 

 க�8 உைடய ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம�(� கத2 களிA� பில�பைன%� 

க�ய மா�� $நாலா.0413.1 

 உ�8 உைடய சகடைர%� ம�லைர%� உைடய வி4� ஓைச ேக4டா� 

$நாலா.0413.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அக5A� எறி கதிேரா� ம�டல'J� ஏ5றி 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) வா#கி 

$நாலா.0413.3 



 அ�8 ெகா�'தி4� அ�யவைர ஆ4ெகா8வா� அம�� ஊ� அணி அர#கேம 

$நாலா.0413.4 

 பதினாறா� ஆயிரவ� ேதவிமா� பணிெச�ய' (வைர எ�@� $நாலா.0414.1 

 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) நாயகராகி 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மணவாள� ம�@ 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0414.2 

 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) நா8மல�2 கமல� எ�ெப�மா� ெபா� வயி5றி5 Fேவ 

ேபா�வா� $நாலா.0414.3 

 ெபா(-நாயக� பாவி'( இAமா:( ெபா� சா�2-� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

அர#கேம $நாலா.0414.4 

 ஆைமயா�2 க#ைகயா� ஆ! கடலா� அவனியா� அ� வைரகளா� 

$நாலா.0415.1 

 நா��கனா� நா�மைறயா� ேவ8வியா�' த2கைணயா�' தா@� ஆனா� 

$நாலா.0415.2 

 ேசம� உைட நாரதனா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (தி'(-

வி.எ+.((தி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச2 கிட:தா� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0415.3 

 F ம�வி3 18_ெப.(18_ெப.) இன#க8 18_ெப.(18_ெப.) அைரய� 1க! -ழA� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#கேம $நாலா.0415.4 

 ைம'(ன�மா� காதலிைய மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ��3பி'( அவ�கைளேய 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ2கி $நாலா.0416.1 

 உ'தைரத� சிAவைன%� உய2ெகா�ட உயிராள� 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0416.2 



 ப'த�கE� பகவ�கE� பழெமாழிவா� �னிவ�கE� 

பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0416.3 

 சி'த�கE� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச' 

திைச-விள2கா� நி5கி�ற தி�வர#கேம $நாலா.0416.4 

 -ற8 பிரமசா�யா� மாவலிைய2 -A�1 அத2கி அர.வா#கி $நாலா.0417.1 

 இைற3ெபா=தி� பாதாள� கலவி�2ைக ெகா�'( உக:த எ�மா� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0417.2 

 எறி31 உைடய மணிவைரேம� இளஞாயிA எ=:தா5ேபா� அர�-அைணயி� 

$நாலா.0417.3 

 சிற31_ெப.(சிற31_ெப.) உைடய பண#க8மிைச+ ெச=மணிக8 வி4� எறி2-� 

தி�வர#கேம $நாலா.0417.4 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ப5றி இரணியைன உகி�-Sதியா� 

ஓ8ளிய_ெப.அ.(ஓ8ளிய_ெப.அ.) மா�� உைற2க ஊ�றி+ $நாலா.0418.1 

 சிர� ப5றி �� இ�ய2 க� பி(#க வா� அலற' ெதழி'தா� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0418.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மல�2கமல� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த ேசவ� ேபா� 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா4ட $நாலா.0418.3 

 வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) 

கதி�+ெச:ெந� தா8சா�'(' தைலவண2-� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

அர#கேம $நாலா.0418.4 

 ேத� உைடய மீனமா� ஆைமயா� ஏனம� -றE� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0419.1 



 D-உ�வி� இராமனா�2 க�ணனா�2 க5கியா� ��3பா� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0419.2 

 ேசவெலா� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெச#கமல மல� 

ஏறி ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆ�3 $நாலா.0419.3 

 F-அைணேம� (ைத:( எ= ெச�ெபா� ஆ� விைளயா�� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#கேம $நாலா.0419.4 

 ெச� ஆE� 18ளாள� ம�ணாள� ெச�+ெச%� நா:த� எ�@� 

$நாலா.0420.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வாள� மைறயாள� ஓடாத பைடயாள� வி=2ைக 

யாள� $நாலா.0420.2 

 இர�_ெப.(இர�_ெப.) ஆள� பகலாள� எைனயாள� ஏ= உலக3 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேபராள� $நாலா.0420.3 

 தி�வாள� இனிதாக' தி�2க�க8 வள�கி�ற தி�வர#கேம $நாலா.0420.4 

 ைக:நாக'( இட� க�:த கன�_ெப.(கன�_ெப.) ஆழி3 பைட உைடயா� 

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

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0421.1 

 ெத�நா�� வடநா�� ெதாழநி�ற தி�வர#க' தி�3பதியி� ேம� 

$நாலா.0421.2 

 ெம�:நாவ� ெம� அ�யா� வி4�சி'த� வி�'த தமி! உைர2க வ�லா� 

$நாலா.0421.3 

 எ6ஞா�A� எ�ெப�மா� இைணய�2கீ! இைண பி�யா( இ�3ப� தாேம 

$நாலா.0421.4 

 (31ைடயாைர அைடவ( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேசா�விட'(' (ைண 

ஆவ� எ�ேற $நாலா.0422.1 



 ஒ3பிேல� ஆகி?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத� ஆைன2- 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�8 ெச�தைமயா� $நாலா.0422.2 

 எ�31 எ�ைன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நலி%�ேபா( 

அ#- ஏ(� நா� உ�ைன நிைன2கமா4ேட� $நாலா.0422.3 

 அ3ேபாைத2- இ3ேபாேத ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ைவ'ேத� அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0422.4 

 சா� இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�ைன2 -றி2ெகா8 க�டா� 

ச#ெகா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ஏ:தினாேன $நாலா.0423.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம�'( எ�ைன அேனக த�ட� ெச�வதா நி5ப� நம�தம�க8 

$நாலா.0423.2 

 ேபா� இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) உ�திற'( எ'தைன%� 

1காவ�ண� நி5பேதா� மாைய வ�ைல $நாலா.0423.3 

 ஆ� இட'ேத உ�ைன+ ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ைவ'ேத� அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0423.4 

 எ�ைலயி� வாச� -Aக+ 

ெச�றா�_நி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) எ5றி நம�-தம� 

ப5A�ேபா( $நாலா.0424.1 

 நி�?மி� எ�@� உபாய� இ�ைல ேநமி%� ச#க�� ஏ:தினாேன 

$நாலா.0424.2 

 ெசா�லலா� ேபாேத உ� நாம� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெசா�லிேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எ�ைன2 

-றி2ெகா�� எ�A� $நாலா.0424.3 

 அ�ல5 படாவ�ண� கா2க ேவ��� அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாேன 

$நாலா.0424.4 



 ஒ5ைற விைடய@� நா��க@� உ�ைன அறியா3 ெப�ைமேயாேன 

$நாலா.0425.1 

 �5ற உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ந7ேய 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) D�A எ='( ஆய �த�வேன 

ஓ $நாலா.0425.2 

 அ5ற( வா!நா8 இவ5- எ�A 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ6ச நம�தம� ப5ற� 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0425.3 

 அ5ைற2- ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( 

அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0425.4 

 ைப அரவி� அைண3 பா5கட?8 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8கி�ற பரம 

��'தி $நாலா.0426.1 

 உ�ய உல-_ெப.(உல-_ெப.) பைட2க 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ:தியி5 ேதா5றினா� 

நா��கைன $நாலா.0426.2 

 ைவய மனிசைர3 ெபா� எ�A எ�ணி2 காலைன%� உடேன பைட'தா� 

$நாலா.0426.3 

 ஐய இனி எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாேன 

$நாலா.0426.4 

 த�ணன� இ�ைல நம�தம�க8 சால2 ெகா�ைமக8 ெச�யாநி5ப� 

$நாலா.0427.1 

 ம�ெணா� ந7�� எ�%� கா?� ம5A� ஆகாச�� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�றா� $நாலா.0427.2 

 எ�ணலா� ேபாேத உ� நாம� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எ�ணிேன� 

எ�ைன2 -றி2ெகா�� எ�A� $நாலா.0427.3 



 அ�ணேல ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( 

அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0427.4 

 ெச6ெசா� மைற3ெபா�8 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) நாயகேன எ�மாேன $நாலா.0428.1 

 எ6சலி� எ�@ைட இ� அ�ேத ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உைடயா� எ� அ3பா $நாலா.0428.2 

 வ6ச உ�வி� நம�தம�க8 வலி:( நலி:( எ�ைன3 ப5A�ேபா( 

$நாலா.0428.3 

 அ6சைல எ�A எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாேன 

$நாலா.0428.4 

 நா� ஏ(� உ� மாய� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) நம�தம� ப5றி நலி:தி4� 

இ:த $நாலா.0429.1 

 ஊேன 1ேக எ�A ேமா(�ேபா( அ#- உ�ைன நா� ஒ�A� 

நிைன2கமா4ேட� $நாலா.0429.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த#க8 ஈசா ம(ைர3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மாயேன எ� $நாலா.0429.3 

 ஆனா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( 

அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0429.4 

 -�A எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆநிைர கா'த ஆயா 

ேகாநிைர ேம�'தவேன எ�மாேன $நாலா.0430.1 

 அ�A �த� இ�A அAதியாக ஆதி அ6 ேசாதி 

மற:(_வி.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0430.2 



 ந�A� ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) நம�தம�க8 நலி:( வலி:( எ�ைன3 

ப5A�ேபா( $நாலா.0430.3 

 அ�A அ#- ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன2 கா2கேவ��� அர#க'( 

அரவைண3 ப8ளியாேன $நாலா.0430.4 

 மாயவைன ம(Gதனைன மாதவைன மைறேயா�க8 ஏ'(� $நாலா.0431.1 

 ஆய�க8 ஏ5றிைன அ+.தைன அர#க'( அரவைண3 ப8ளியாைன 

$நாலா.0431.2 

 ேவய� 1க! வி�லி1'J� ம� வி4�சி'த� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப'(� $நாலா.0431.3 

 Jய மன'தின� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ�லா� J 

மணிவ�ண@2- ஆள� தாேம $நாலா.0431.4 

 வா2-' J�ைம இலாைமயினாேல மாதவா உ�ைன வா�2ெகா8ள 

மா4ேட� $நாலா.0432.1 

 நா2-_ெப.(நா2-_ெப.) நி�ைன அ�லா� 

அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� அ( அ6.வ� 

எ�வச� அ�A $நாலா.0432.2 

 D�2-3 ேப.கி�றா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A 

�னிவாேய?� எ� நாவி@2- ஆ5ேற� $நாலா.0432.3 

 கா2ைக_ெப.(கா2ைக_ெப.) வாயி?� க4�ைர ெகா8வ� காரணா க�ள2 

ெகா�யாேன $நாலா.0432.4 

 சழ2- நா2ெகா� 1�கவி 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) ச#- 

ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ஏ:( ைகயாேன $நாலா.0433.1 



 பிைழ3ப� ஆகி?� த� அ�யா� ெசா� ெபாA3ப( ெப�ேயா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேற $நாலா.0433.2 

 விழி2-� க�ணிேல� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) க� ம5ற�லா� ேவA 

ஒ�வேரா� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ப5றா( $நாலா.0433.3 

 உைழ2- ஓ� 18ளி_ெப.(18ளி_ெப.) மிைக அ�A க�டா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�� உமி!:தாேன $நாலா.0433.4 

 ந�ைம த7ைமக8 ஒ�A� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நாரணா எ�@� இ'தைன அ�லா� $நாலா.0434.1 

 1�ைமயா� உ�ைன3 18Eவ� ேபசி3 1க!வா� அ�A க�டா� தி�மாேல 

$நாலா.0434.2 

 உ�@மாA உ�ைன ஒ�A� 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ஓவாேத நேமா நாரணா 

எ�ப� $நாலா.0434.3 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) உ� 

ேகாயிலி� வா=� ைவ4டணவ� எ�@� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

க�டாேய $நாலா.0434.4 

 ெந�ைமயா� உலேக=� அள:தா� நி�மலா ெந�யா� அ�ேயைன2 

$நாலா.0435.1 

 -�ைம ெகா8வத5- ஐ%ற ேவ�டா <ைற ேசாA 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேவ��வதி�ைல $நாலா.0435.2 

 அ�ைம எ�@� அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) ேகாயி�ைமயாேல அ#க#ேக 

அைவ ேபாத�� க�டா� $நாலா.0435.3 

 ெகா�ைம2 க6சைன2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தாைத ேகா'த வ� தைள ேகா8 வி�'தாேன 

$நாலா.0435.4 



 ேதா4ட� இ�லவ8 ஆ' ெதா= ஓைட (டைவ%� கிணA� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0436.1 

 வா4ட� இ�றி உ� ெபா�ன�2 கீேழ வைள31-அக� வ-'(2ெகா�� 

இ�:ேத� $நாலா.0436.2 

 நா4� மானிட'ேதா� என2- அ�( ந+.வா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆகி2 $நாலா.0436.3 

 ேகா4� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெகா8ைகயினாேன 

-6சர� விழ2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'தாேன $நாலா.0436.4 

 க�ணா நா��கைன3 பைட'தாேன காரணா க�யா� அ�ேய� நா� 

$நாலா.0437.1 

 உ�ணா நா8_ெப.(நா8_ெப.) பசி ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைல ஓவாேத நேமா நாரணா எ�A $நாலா.0437.2 

 எ�ணா நாE� இ�2- எ.+ சாம ேவத நா8மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உன 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.0437.3 

 ந�ணா நா8_ெப.(நா8_ெப.) அைவ த'(Aமாகி� அ�A என2- அைவ ப4�னி 

நாேள $நாலா.0437.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) ெவ8ள'தி� ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பா�ைப_ெப.(பா�1_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெம'ைதயாக வி�'( அத� ேமேல 

$நாலா.0438.1 

 க8ள நி'திைர ெகா8கி�ற மா�2க� காணலா#ெகா� எ�A ஆைசயினாேல 

$நாலா.0438.2 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ேசார உக:( எதி� வி�மி உேராம <ப#களா�2 

க�ண ந7�க8 $நாலா.0438.3 



 (8ள� ேசார' (யி� அைண ெகா8ேள� ெசா�லா� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன' த'(Aமாேற $நாலா.0438.4 

 வ�ண மா� வைரேய -ைடயாக மா�_ெப.(மா�.) கா'தவேன ம(Gதா 

$நாலா.0439.1 

 க�ணேன க� ேகா8 வி�'தாேன காரணா களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட பிராேன 

$நாலா.0439.2 

 எ�;வா� இடைர2 கைளவாேன ஏ'த�� ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

கீ�'தியினாேன $நாலா.0439.3 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� உ�ைன 

நா8ெதாA� ஏ'(� ந�ைமேய அ�8ெச� எ�பிராேன $நாலா.0439.4 

 ந�பேன நவி�A ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�க8 

நாதேன நரசி#கம( ஆனா� $நாலா.0440.1 

 உ�ப�ேகா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� அள:தா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஆயினா� ஆழி �� ஏ:தி2 $நாலா.0440.2 

 க�ப மா க� ேகா8 வி�'தாேன காரணா கடைல2 கைட:தாேன $நாலா.0440.3 

 எ�பிரா� எ�ைன ஆ8 உைட' ேதேன ஏைழேய� இடைர2 கைளயாேய 

$நாலா.0440.4 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) தாைத க�தல� சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) காண 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) க�#-ழ5 -4ட� $நாலா.0441.1 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) எ� மரகத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ம(Gதன� த�ைன+ $நாலா.0441.2 

 ேசம ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அம�� 1(ைவய� ேகா� வி4�சி'த� விய� 

தமி! ப'(� $நாலா.0441.3 

 நாம� எ�A நவி�A உைர3பா�க8 ந�;வா� ஒ�ைல நாரண� உலேக 

$நாலா.0441.4 



 ெந�2 -ட'ைத3 ப5றி ஏA� எA�1க8 ேபா� 

நிர:(_வி.எ+.(நிர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.0442.1 

 ைக2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி5கி�ற 

ேநா�கா8 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ�ய3 ேபாமி� $நாலா.0442.2 

 ெம�2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:( ேவத3 பிரானா� கிட:தா� 

$நாலா.0442.3 

 ைப2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா�1- 

அைணேயா�� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0442.4 

 சி'திர-'த� எ='தா� ெத�1ல2 ேகா� ெபாறி ஒ5றி $நாலா.0443.1 

 ைவ'த இல+சிைன மா5றி' J(வ� ஓ� ஒளி'தா� $நாலா.0443.2 

 �'(' திைர2 கட5 ேச�3ப�_ெப.(ேச�3ப�_ெப.) Dதறிவாள� �த�வ� 

$நாலா.0443.3 

 ப'த�2- அ�த� அ�ேய� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0443.4 

 வயி5றி5 ெதா=ைவ3 பி�'( வ�1ல+ ேசைவ அத2கி2 $நாலா.0444.1 

 கயி5A� அ2- ஆணி கழி'(2 காலிைட3 பாச� கழ5றி $நாலா.0444.2 

 எயி5றிைட ம�ெகா�ட எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இரா3பக� ஓ(வி'( 

எ�ைன3 $நாலா.0444.3 

 பயி5றி3 பணிெச�ய2 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ப�� அ�A 

ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0444.4 

 ம#கிய வ�விைன ேநா�கா8 உம2-� ஓ� வ�விைன க�X� $நாலா.0445.1 

 இ#-3 1ேக�மி� 1ேக�மி� எளி( அ�A க�X� 1ேக�மி� $நாலா.0445.2 



 சி#க3 பிரா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�மா� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாயி� க�X� $நாலா.0445.3 

 ப#க3படா( உ�ய3 ேபாமி� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0445.4 

 மாணி2 -ற8 உ� ஆய மாயைன எ� மன'(8ேள $நாலா.0446.1 

 ேபணி2 ெகாண�:( 1-த ைவ'(2 

ெகா�ேட�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) பிறி( இ�றி 

$நாலா.0446.2 

 மாணி2க3 ப�டார� க�X� வலி வ� -A�ப�க8 உ8ள 7� $நாலா.0446.3 

 பாணி2க ேவ�டா நடமி� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0446.4 

 உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) உAபிணி ேநா�கா8 உம2- 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�?ேக� ேக�மி� $நாலா.0447.1 

 ெப5ற#க8 ேம�2-� பிரானா� 

ேப;�_ெப.எ+.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாயி� க�X� 

$நாலா.0447.2 

 அ5ற� உைர2கி�ேற� இ�ன� ஆ!விைனகா8 உம2- இ#- ஓ� 

$நாலா.0447.3 

 ப5றி�ைல க�X� நடமி� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0447.4 

 ெகா#ைக+ சிA வைர எ�@� ெபா(�பினி� 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ=2கி $நாலா.0448.1 

 அ#- ஓ� �ைழயினி� 12கி4� அ=:தி2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�ேவைன $நாலா.0448.2 

 வ#க2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�மா� 

வ�விைன ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) மா5றி3 

$நாலா.0448.3 



 ப#க3 படாவ�ண� ெச�தா� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0448.4 

 ஏத#க8 ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இற#க� இ�வி'( எ�@8ேள $நாலா.0449.1 

 பதீக வாைட3 பிரனா� பிரம -�வாகி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0449.2 

 ேபாதி� கமல வ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 1-:( எ� ெச�னி' திட�5 

$நாலா.0449.3 

 பாத இல+சிைன ைவ'தா� ப�� அ�A ப4�ன� கா3ேப $நாலா.0449.4 

 உறக� உறக� உறக� ஒ�.ட� ஆழிேய ச#ேக $நாலா.0450.1 

 அற எறி நா:தக வாேள அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) சா�#கேம த�ேட 

$நாலா.0450.2 

 இற� படாம� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ�ம� 

உேலாகபாO�கா8 $நாலா.0450.3 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அைரயா உறக� ப8ளியைற -றி2ெகா�மி� 

$நாலா.0450.4 

 அரவ'( அமளியிேனா�� அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) பா5கடேலா�� 

$நாலா.0451.1 

 அரவி:த3 பாைவ%� தா@� அக�ப� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:( $நாலா.0451.2 

 பரைவ' திைர பல ேமாத3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8கி�ற பிராைன3 

$நாலா.0451.3 

 பர�கி�றா� வி4�சி'த� ப4�ன� காவ5 ெபா�4ேட $நாலா.0451.4 



 (2க+ .ழைலைய+ G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைலைய அற3 பறி'(3 

$நாலா.0452.1 

 12கினி5 12- உ�ைன2 க�� 

ெகா�ேட�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இனி3 

ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�வ(�ேட $நாலா.0452.2 

 ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) அAவைர2 க�லிைட 

ேமாத_-ைற.எ+.(ேமா(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இழ:தவ8 த�வயி5றி5 

$நாலா.0452.3 

 சி2ெகன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றா� தி� மாலி�6 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0452.4 

 வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'ேத� இனி3 

ேபாகெலா4ேட� உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இ:திர-ஞால#களா� $நாலா.0453.1 

 ஒளி'தி�� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�வாைண க�டா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஒ�வ�2-� ெம�ய� அ�ைல $நாலா.0453.2 

 அளி'( எ#-� நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நகர�� 

த��ைட' த7விைன த7�2க� உ5A' $நாலா.0453.3 

 ெதளி'(_வி.எ+.(ெதளி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வல6ெச�%� த7�'த� 

உைட' தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0453.4 

 உன2-3 பணி ெச�தி�2-� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைட ேய� இனி3 ேபா� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.0454.1 

 தன2-3 பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைட'தைல 

நி5ைக நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சாைய அழி�_ெப.(அழி�_ெப.) க�டா� 

$நாலா.0454.2 



 1ன'திைன2 கி8ளி3 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) அவி கா4� உ� ெபா�ன� 

வா!க_விய#.வி.�.(வா!_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A $நாலா.0454.3 

 இன'(2 -றவ�_ெப.(-றவ�_ெப.) 1திய( 

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

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0454.4 

 காத� பல�� தி�:( உழ�ேற5- அ#- ஓ� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) இ�ைல ந7� 

இ�ைல உ� $நாலா.0455.1 

 பாத நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அ�லா� ம5ேறா� உயி�3பிட� நா� எ#-� 

கா�கி�றிேல� $நாலா.0455.2 

 ((_ெப.(J(_ெப.) ெச�றா� -� பா�டவ�2கா� அ#- ஓ� ெபா�+.5ற� 

ேபசி+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0455.3 

 ேபத� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� பிண�ப�'தா� 

தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0455.4 

 கா?� எழா க�ண ந7�� நி�லா உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேசா�:( ந�#கி2 

-ர�_ெப.(-ர�_ெப.) $நாலா.0456.1 

 ேம?� எழா மயி�2 <+.� அறா என ேதா8கE� வ 7!� ஒழியா $நாலா.0456.2 

 மா� உகளாநி5-� எ� மனேன உ�ைன வாழ' தைல3ெப�தி4ேட� 

$நாலா.0456.3 

 ேச� உகளாநி5-� ந78 .ைன G! தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

எ:தா� $நாலா.0456.4 

 எ�'(2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைடயா@� பிரம@� இ:திர@� ம5A� 

$நாலா.0457.1 

 ஒ�'த�� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிறவி எ�@� 

ேநா�2-_ெப.(ேநா�_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) அறிவா�� 

இ�ைல $நாலா.0457.2 



 ம�'(வனா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா 

மணிவ�ணா மA பிறவி தவிர' $நாலா.0457.3 

 தி�'தி உ� ேகாயி5 கைட3 1க3 ெப� தி� மாலி�6 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0457.4 

 அ2கைர எ�@� அன'த2 கட?8 அ=:தி உ� ேப� அ�ளா� $நாலா.0458.1 

 இ2கைர ஏறி இைள'தி�:ேதைன அ6 ேச� எ�A ைக கவியா� $நாலா.0458.2 

 ச2கர�� தட2ைககE� க�கE� பதீக ஆைடெயா�� $நாலா.0458.3 

 ெச2க� நிற'(+ சிவ31ைடயா� தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

எ:தா� $நாலா.0458.4 

 எ'தைன கால�� எ'தைன ஊழி%� இ�ெறா� நாைள எ�ேற $நாலா.0459.1 

 இ'தைன கால�� ேபா�2 கிறி3ப4ேட� இனி உ�ைன3 ேபாகெலா4ேட� 

$நாலா.0459.2 

 ைம'(ன�மா�கைள வா!வி'( மா5றல� N5Aவைர2 ெக�'தா� 

$நாலா.0459.3 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) நி�பால( அறிதி அ�ேற தி� மாலி�6 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ:தா� $நாலா.0459.4 

 அ�A வயி5றி5 கிட:தி�:ேத அ� ைம ெச�ய� உ5றி�3ப� $நாலா.0460.1 

 இ�A வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- உ�ைன2 

க��ெகா�ேட� இனி3 ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி�வ(�ேட $நாலா.0460.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- வாணைன 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாE� தி�+ ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) அதனா� 

$நாலா.0460.3 



 ெத�றி' திைச திைச வ 7ழ+ ெச5றா� தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

எ:தா� $நாலா.0460.4 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

-ைட:தா�� .ைன' தி� மாலி�6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) த�@8 

$நாலா.0461.1 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� அ�ேம� அ�ைம' 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேந�பட வி�ண3ப6 ெச� $நாலா.0461.2 

 ெபா� திக! மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) ைவ2ேகா� வி4�சி'த� $நாலா.0461.3 

 ஒ�றிேனா� ஒ�ப(� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� 

உல க� அள:தா� தமேர $நாலா.0461.4 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�ேவ# கட�_ெப.(கட�_ெப.) உைடயா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) $நாலா.0462.1 

 த�ைன வாழ நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீ

தாேமாதரா சதிரா $நாலா.0462.2 

 எ�ைன%� எ� உைடைமைய%� உ� ச2கர3 ெபாறி ஒ5றி2ெகா�� 

$நாலா.0462.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேள 1�:தி�:ேத� இனி எ� தி�2-றி3ேப 

$நாலா.0462.4 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஏA பரம1�டா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன2 

ைக2ெகா�டபி� $நாலா.0463.1 

 பிறவி எ�@� கட?� வ5றி3 ெப��பத� ஆகி�றதா� $நாலா.0463.2 



 இற� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பாவ2 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) த72ெகாள 7இ ேவகி�றதா� $நாலா.0463.3 

 அறிைவ எ�@� அ�த-ஆA தைல3ப5றி வா�2ெகா�டேத $நாலா.0463.4 

 எ�மனா எ� -லெத�வேம எ�@ைடய நாயகேன $நாலா.0464.1 

 நி�@ேளனா�3 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ைம 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகினி� ஆ� ெபAவா� $நாலா.0464.2 

 ந�ம� ேபாேல வ 7!'(_ஏவ.(வ 7!'(_வி.) அ�2-� நா4�� 

உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0464.3 

 .�ெமனாேத ைகவி4� ஓ�' JAக8 பா�:தனேவ $நாலா.0464.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:( அ�த� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கலச'ைத 

நிைற'தா5ேபா� $நாலா.0465.1 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) உ�கி வா� திற:( ம�'( உ�ைன 

நிைற'(2ெகா�ேட� $நாலா.0465.2 

 ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) <5ற�� எ� ேகா�-

ஆ� -Aக3 ெபறா $நாலா.0465.3 

 தட வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ச2கரபாண 7 சா�#க வி5 ேசவகேன 

$நாலா.0465.4 

 ெபா�ைன2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைரக� 

மீேத நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உைர'தா5 

ேபா� $நாலா.0466.1 

 உ�ைன2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

நாவக�பா� மா5றி�றி உைர'(2ெகா�ேட� $நாலா.0466.2 



 உ�ைன2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�@8 

ைவ'ேத� எ�ைன%� உ�னி� இ4ேட� $நாலா.0466.3 

 எ� அ3பா எ� இ�Xேகசா எ� உயி�2 காவலேன $நாலா.0466.4 

 உ�@ைடய வி2கிரம� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஒழியாம� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0467.1 

 எ�@ைடய ெந6சக�பா� .வ�வழி எ=தி2ெகா�ேட� $நாலா.0467.2 

 ம� அட#க ம= வல#ைக2 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராம ந�ப ீ

$நாலா.0467.3 

 எ�னிைட வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ெப�மா� இனி 

எ#-3 ேபாகி�றேத $நாலா.0467.4 

 ப�3பத'(2 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெபாறி'த பா��ய� -லபதி ேபா� 

$நாலா.0468.1 

 தி�3 ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசவ� எ� 

ெச�னியி� ேம� ெபாறி'தா� $நாலா.0468.2 

 ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'தா� ம� அட�'தா� எ�A எ�A உ� வாசகேம 

$நாலா.0468.3 

 உ�3 ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாவிேனைன 

உன2- உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ2கிைனேய 

$நாலா.0468.4 

 அன:த�பா?� க�ட�பா?� ஐ( ெநா�தாக 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0469.1 

 மன:த@8ேள வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவகி வாழ+ 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ�பிரா� $நாலா.0469.2 



 நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�@8ேள 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெந2-2 க�க8 அ.�1 ஒ=க 

$நாலா.0469.3 

 நிைன:தி�:ேத சிரம� த7�:ேத� ேநமி ெந�யவேன $நாலா.0469.4 

 பனி2 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ப8ளி- ேகாைள3 பழகவி4� 

ஓ�வ:( எ� $நாலா.0470.1 

 மன2 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வாழ வ�ல மாய மணாள ந�ப ீ

$நாலா.0470.2 

 தனி2 கடேல தனி+ .டேர தனி உலேக எ�A எ�A $நாலா.0470.3 

 உன2- இடமா� இ�2க எ�ைன உன2- 

உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ2கிைனேய $நாலா.0470.4 

 தட வைரவா� மிளி�:( மி�@� தவள ெந�#ெகா� ேபா� $நாலா.0471.1 

 .ட�- ஒளியா� ெந6சி� உ8ேள 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� ேசாதி ந�ப ீ

$நாலா.0471.2 

 வட தட�� ைவ-:த�� மதி5 (வராபதி%� $நாலா.0471.3 

 இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வைகக8 இக!:தி4� எ�பா� 

இடவைக ெகா�டைனேய $நாலா.0471.4 

 ேவய� த#க8 -ல'( உதி'த வி4�சி'த� மன'ேத $நாலா.0472.1 

 ேகாயி�ெகா�ட ேகாவலைன2 ெகா=#-ளி� �கி�வ�ணைன $நாலா.0472.2 

 ஆய�-ஏ5ைற அமர� ேகாைவ அ:தண�த� அ�த'திைன+ $நாலா.0472.3 

 சாைய ேபால3 பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� தா�� 

அ;2க�கேள $நாலா.0472.4 



 மா�கழி' தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) மதி 

நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�னாளா� ந7ராட3 

ேபா(வ 7� ேபா(மிேனா ேந�ைழய�ீ $நாலா.0473.1 

 சீ� ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆ�3பா�+ 

ெச�வ+ சிAமீ�கா8 <� ேவ5 ெகா�:ெதாழில� ந:தேகாப� -மர� 

$நாலா.0473.2 

 ஏ� ஆ�:த க�ணி யேசாைத இள6சி#க� கா� ேமனி+ ெச#க� கதி�மதிய� 

ேபா� �க'தா� $நாலா.0473.3 

 நாராயணேன நம2ேக பைற த�வா� பாேரா� 1கழ3 ப�:(-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0473.4 

 ைவய'( வா!வ 7�கா8 நா�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பாைவ2-+ 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கி�ைசக8 ேகள 7ேரா 

பா5கட?8 $நாலா.0474.1 

 ைபயி5 (யி�ற பரம� அ� பா� ெந� உ�ேணா� பா� உ�ேணா� நா4காேல 

ந7ரா� $நாலா.0474.2 

 ைமயி4� எ=ேதா� மல� இ4� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ��ேயா� 

ெச�யாதன ெச�ேயா� த72-றைள 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓேதா� $நாலா.0474.3 

 ஐய�� பி+ைச%� ஆ�தைன%� ைககா4� உ�%மாA 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உக:(-ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0474.4 

 ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அள:த உ'தம� ேப� பா� நா#க8 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பாைவ2-+ சா5றி 

ந7� ஆ�னா� $நாலா.0475.1 

 த7#- இ�றி நா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ��மா� 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ#- 



ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெநZ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) உகள3 

$நாலா.0475.2 

 F#-வைள3 ேபாதி� ெபாறிவ�� க�ப�3ப' ேத#காேத 12- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சீ�'த 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ப5றி $நாலா.0475.3 

 வா#க2 -ட� 

நிைற2-�_ெப.எ+.(நிைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வ8ள5 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ப.2க8_ெப.(ப.2க8_ெப.) ந7#காத 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) நிைற:(- ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0475.4 

 ஆழி மைழ2 க�ணா ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ைக 

கரேவ� ஆழி%8 12- �க:(ெகா� 

ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி $நாலா.0476.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வ� உ�வ�ேபா� ெம� கA'( பாழிய: 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உைட3 ப5பநாப� ைகயி� $நாலா.0476.2 

 ஆழிேபா� மி�னி வல�1�ேபா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி�:( தாழாேத சா�#க� 

உைத'த சரமைழேபா� $நாலா.0476.3 

 வாழ உலகினி� ெப�திடா� நா#கE� மா�கழி ந7� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மகி!:(-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0476.4 

 மாயைன ம�@ வடம(ைர ைம:தைன' Jய ெப�ந7� ய�ைன' (ைறவைன 

$நாலா.0477.1 

 ஆய� -ல'தினி� 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அணி-விள2ைக' 

தாைய2 -ட� விள2க� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாேமாதரைன $நாலா.0477.2 



 Jேயாமா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) Jமல� Jவி' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வாயினா� பா� 

மன'தினா� சி:தி2க $நாலா.0477.3 

 ேபாய பிைழ%� 1-த�வா� நி�றன�� த7யினி� J. 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச31-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0477.4 

 18E� சில�பின கா� 18-அைரய� ேகாயிலி� ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) 

விளி ச#கி� ேப�-அரவ� ேக4�ைலேயா $நாலா.0478.1 

 பி8ளா� எ=:திரா� ேப��ைல ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� க8ள+ சகட� 

கல2- அழிய2 கா� ஓ+சி $நாலா.0478.2 

 ெவ8ள'( அரவி5 (யி� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வி'திைன உ8ள'(2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

�னிவ�கE� ேயாகிகE� $நாலா.0478.3 

 ெம8ள எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� எ�ற ேப�-அரவ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 1-:( -ளி�:(-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0478.4 

 கீ. கீ. எ�A எ#-� ஆைன+சா'த� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபசின ேப+.- அரவ� 

ேக4�ைலேயா ேப�3 ெப�ேண_ெப.(ெப�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0479.1 

 கா.� பிற31� கலகல3ப2 ைகேப�'( வாச நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஆ�+சிய� ம'தினா� $நாலா.0479.2 

 ஓைச ப�'த_ெப.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தயி�-அரவ� 

ேக4�ைலேயா நாயக3 ெப�பி8ளா� நாராயண�D�'தி $நாலா.0479.3 

 ேகசவைன3 பாட�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேக4ேட கிட'திேயா ேதச� 

உைடயா� திற-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0479.4 



 கீ!வான� ெவ8ெள�A எ�ைம_ெப.(எ�ைம_ெப.) சிA வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

ேம�வா� பர:தன_வி.�.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) 

கா� மி2- உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) பி8ைளகE� $நாலா.0480.1 

 ேபாவா� ேபாகி�றாைர3 ேபாகாம� கா'( உ�ைன2 <�வா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ேறா� ேகா(கல� உைடய 

$நாலா.0480.2 

 பாவா� எ=:திரா� பா�3 பைற 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா வா� பிள:தாைன 

ம�லைர மா4�ய $நாலா.0480.3 

 ேதவாதி ேதவைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ேசவி'தா� ஆவா எ�A ஆரா�:( அ�8- ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0480.4 

 Jமணி மாட'(+ .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

விள2- எ�ய' Jம� கமழ' (யி�-அைணேம� க�வள�� $நாலா.0481.1 

 மாமா� மகேள மணி2 கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) திறவா� 

மாமீ� அவைள எ=3பேீரா உ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

$நாலா.0481.2 

 ஊைமேயா அ�றி+ ெசவிேடா அன:தேலா ஏம3 ெப�:(யி� ம:திர3 

ப4டாேளா $நாலா.0481.3 

 மா மாய� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ைவ-:த� எ�A எ�A நாம� பல�� 

நவி�A ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0481.4 

 ேநா5A+ .வ�2க� 1-கி�ற அ�மனா� மா5ற�� தாராேரா வாச� திறவாதா� 

$நாலா.0482.1 

 நா5ற' (ழா� �� நாராயண� ந�மா� ேபா5ற3 பைற த�� 1�ணியனா� 

ப�� ஒ�நா8 $நாலா.0482.2 



 <5ற'தி� வா�வ 7!:த -�பகரண@� ேதா5A� உன2ேக ெப�:(யி�தா� 

த:தாேனா $நாலா.0482.3 

 ஆ5ற அன:த� உைடயா� அ�#கலேம ேத5றமா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திற-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0482.4 

 க5A2 கறைவ2 கண#க8 பல கற:( ெச5றா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அழிய+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச�+ 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0483.1 

 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ேகாவல�த� 

ெபா5ெகா�ேய 15றர�-அ�-5 1னமயிேல ேபாதரா� $நாலா.0483.2 

 .5ற'(' ேதாழிமா� எ�லா�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) �5ற�_ெப.(�5ற�_ெப.) 1-:( �கி�வ�ண� 

ேப� பாட+ $நாலா.0483.3 

 சி5றாேத ேபசாேத ெச�வ3 ெப�டா4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ5A2- 

உற#-�_ெப.எ+.(உற#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) -ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0483.4 

 கைன'( இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க5A- எ�ைம_ெப.(எ�ைம_ெப.) க�A2- 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நிைன'(_வி.எ+.(நிைன_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

வழிேய நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பா� ேசார 

$நாலா.0484.1 

 நைன'( இ�ல� ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ஆ2-� ந5 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

த#கா� பனி' தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) வாச5 கைட ப5றி $நாலா.0484.2 

 சின'தினா� ெத� இல#ைக2 ேகாமாைன+ ெச5ற மன'(2- இனியாைன3 

பாட�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வா� திறவா� $நாலா.0484.3 



 இனி' தா�_த5...(தா�_த5...) எ=:திரா� ஈ( எ�ன ேப� 

உற2க�_ெப.(உற2க�_ெப.) அைன'( இ�ல'தா�� அறி:(-ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0484.4 

 18ளி� வா� கீ�டாைன3 ெபா�லா அர2கைன2 கி8ளி2 கைள:தாைன2 

கீ�'திைமபா�3 ேபா� $நாலா.0485.1 

 பி8ைளக8 எ�லா�� பாைவ2-கள� 12கா� ெவ8ளி 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வியாழ� உற#கி5A 

$நாலா.0485.2 

 18E� சில�பின கா� ேபா(-அ�2 க�ணினா� -8ள2 -ளிர2 -ைட:( 

ந7ராடாேத $நாலா.0485.3 

 ப8ளி2 கிட'திேயா பாவா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந�னாளா� க8ள� 

தவி�:( கல:(-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0485.4 

 உ#க8 1ைழ2கைட' ேதா4ட'( வாவி%8 ெச#க=ந7� வா� 

ெநகி!:(_வி.எ+.(ெநகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) வா� <�பின கா� $நாலா.0486.1 

 ெச#க5ெபா�2 <ைற ெவ�ப5 தவ'தவ� த#க8 தி�2ேகாயி5 ச#கி�வா� 

ேபாத:தா� $நாலா.0486.2 

 எ#கைள ��ன� எ=31வா� வா� 

ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந#கா� எ=:திரா� 

நாணாதா� நா�ைடயா� $நாலா.0486.3 

 ச#ெகா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ஏ:(� தட2ைகய� ப#கய2 க�ணாைன3 

பா�-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0486.4 

 எ�ேல இள#கிளிேய இ�ன� உற#-திேயா சி� எ�A அைழேய�மி� 

ந#ைகமீ� ேபாத�கி�ேற� $நாலா.0487.1 

 வ�ைல உ� க4�ைரக8 ப�ேட உ� வா� அறி(� வ�O�க8 ந7#கேள நாேன 

தா�_த5...(தா�_த5...) ஆயி�க $நாலா.0487.2 



 ஒ�ைல ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாதா� உன2- எ�ன ேவA உைடைய 

எ�லா�� ேபா:தாேரா ேபா:தா� ேபா:( எ�ணி2ெகா8 $நாலா.0487.3 

 வ� ஆைன ெகா�றாைன மா5றாைர மா5A அழி2க வ�லாைன மாயைன3 

பா�-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0487.4 

 நாயகனா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந:தேகாப@ைடய ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) கா3பாேன ெகா�' 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேதாரண 

$நாலா.0488.1 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கா3பாேன மணி2கதவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) திறவா� 

ஆய� சிAமியேரா�2- அைற பைற $நாலா.0488.2 

 மாய� மணிவ�ண� ெந�னேல வா�ேந�:தா� Jேயாமா� 

வ:ேதா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) (யிெலழ3 பா�வா� 

$நாலா.0488.3 

 வாயா� ��ன��ன� மா5றாேத அ�மா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேநய 

நிைல2 கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) ந72--ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0488.4 

 அ�பரேம த�ண 7ேர ேசாேற அற6 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�ெப�மா� 

ந:தேகாபாலா எ=:திரா� $நாலா.0489.1 

 ெகா�பனா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெகா=:ேத -ல விள2ேக 

எ�ெப�மா4� யேசாதா� அறி�றா� $நாலா.0489.2 

 அ�பர� ஊ� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அள:த உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகாமாேன உற#கா( எ=:திரா� $நாலா.0489.3 

 ெச�ெபா5 கழல�+ ெச�வா பலேதவா உ�பி%� ந7%� உக:(-ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0489.4 



 உ:( மத களி5ற� ஓடாத ேதா8-வலிய� 

ந:த_-ைற.எ+.(ந:(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேகாபால� ம�மகேள ந3பி�னா� 

$நாலா.0490.1 

 க:த� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ழO கைட 

திறவா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) அைழ'தன கா� மாதவி3 $நாலா.0490.2 

 ப:த�ேம� ப�கா� -யி�-இன#க8 <வின கா� ப:தா� விரலி உ� 

ைம'(ன� ேப� பாட+ $நாலா.0490.3 

 ெச:தாமைர2 ைகயா� சீ� ஆ� வைள ஒலி3ப 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திறவா� மகி!:(-ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0490.4 

 -'( விள2- எ�ய2 ேகா4�2கா5 க4��ேம� ெம'ெத�ற ப6ச-சயன'தி� 

ேம� ஏறி2 $நாலா.0491.1 

 ெகா'( அல� F#-ழ� ந3பி�ைன ெகா#ைகேம� ைவ'(2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மல� மா�பா வா�திறவா� 

$நாலா.0491.2 

 ைம' தட#க�ணினா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ� மணாளைன எ'தைன 

ேபா(� (யி� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ4டா� கா� 

$நாலா.0491.3 

 எ'தைன ேய?� பி��_ெப.(பி��_ெப.) ஆ5றகி�லாயா� த'(வ� அ�A 

தக�-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0491.4 

 �3ப'( Dவ� அமர�2- �� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க3ப� தவி�2-� கலிேய 

(யி� எழா� $நாலா.0492.1 



 ெச3ப� உைடயா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைடயா� ெச5றா�2- ெவ3ப� 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

விமலா (யி� எழா� $நாலா.0492.2 

 ெச31 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல+ ெசRவா�+ சிA ம�#-� 

ந3பி�ைன ந#கா� தி�ேவ (யி� எழா� $நாலா.0492.3 

 உ2க�� த4ெடாளி%� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� 

மணாளைன இ3ேபாேத எ�ைம ந7� ஆ4�ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0492.4 

 ஏ5ற கல#க8 எதி� ெபா#கி_வி.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மீ( 

அளி3ப மா5றாேத பா� ெசா�%� வ8ள5 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ப.2க8_ெப.(ப.2க8_ெப.) $நாலா.0493.1 

 ஆ5ற3 பைட'தா� மகேன அறி�றா� ஊ5ற� உைடயா� ெப�யா� உலகினி� 

$நாலா.0493.2 

 ேதா5றமா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) .டேர (யி� 

எழா� மா5றா�_ெப.(மா5றா�_ெப.) உன2- வலி ெதாைல:( உ� வாச5க� 

$நாலா.0493.3 

 ஆ5றா( வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ�பணி%மா 

ேபாேல ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) வ:ேதா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) 

1க!:(-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0493.4 

 அ#க� மா ஞால'( அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) அபிமான ப#கமா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ப8ளி2க4�5 கீேழ $நாலா.0494.1 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இ�3பா� ேபா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தைல3ெப�ேதா� 

கி#கிணிவா�+ ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) F3 ேபாேல $நாலா.0494.2 



 ெச#க� சிA+ சிறிேத எ�ேம� விழியாேவா தி#கE� ஆதி'திய@� 

எ=:தா5ேபா� $நாலா.0494.3 

 அ#க� இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#க8ேம� 

ேநா2-திேய� எ#க8ேம� சாப� இழி:(-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0494.4 

 மா�_ெப.(மா�.) மைல �ைழ6சி� ம�னி2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உற#-�_ெப.எ+.(உற#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சீ�ய 

சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) அறி�5A' த7 விழி'( $நாலா.0495.1 

 ேவ� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ெபா#க_-ைற.எ+.(ெபா#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ3பா�� ேப�:( உதறி D� நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

�ழ#கி3 1ற3ப4�3 $நாலா.0495.2 

 ேபாத�மா ேபாேல ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) Fைவ3F வ�ணா உ� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ#ஙேன ேபா:த�ளி ேகா31 உைடய $நாலா.0495.3 

 சீ�ய சி#காசன'( இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கா�ய� ஆரா�:( அ�8-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0495.4 

 அ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:தா� அ� 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#-' ெத�னில#ைக 

ெச5றா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0496.1 

 ெபா�ற+ சகட� உைத'தா� 1க! 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

-ணிலா எறி:தா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0496.2 



 -�A -ைடயா எ�'தா� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) பைக ெக�2-� 

நி�ைகயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0496.3 

 எ�A எ�A உ� ேசவகேம ஏ'தி3 பைற ெகா8வா� இ�A 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) வ:ேதா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) 

இர#--ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0496.4 

 ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) மகனா�3 

பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� இரவி� 

ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) மகனா� ஒளி'( வளர' $நாலா.0497.1 

 த�2கிலா� ஆகி' தா�_த5...(தா�_த5...) த7#- 

நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�'ைத3 பிைழ3பி'(2 

க6ச� வயி5றி� $நாலா.0497.2 

 ெந�31_ெப.(ெந�31_ெப.) எ�ன 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெந�மாேல உ�ைன 

அ�'தி'( வ:ேதா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) பைற த�தி 

யாகி� $நாலா.0497.3 

 தி�' த2க ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) ேசவக�� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) பா� வ�'த�: 

த7�:(_வி.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மகி!:(-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0497.4 

 மாேல மணிவ�ணா மா�கழி ந7� ஆ�வா� ேமைலயா� ெச�வனக8 

ேவ��வன ேக4�ேய� $நாலா.0498.1 

 ஞால'ைத எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ந�#க �ர�வன பா� அ�ன 

வ�ண'( உ� பா6சச�னியேம $நாலா.0498.2 



 ேபா�வன ச#க#க8 ேபா�3பா� உைடயனேவ சால3 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பைறேய ப�லா�� இைச3பாேர $நாலா.0498.3 

 ேகால விள2ேக ெகா�ேய விதானேம ஆலி� இைலயா� அ�8-ஏேலா� 

எ�பாவா� $நாலா.0498.4 

 <டாைர ெவ�?�_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) சீ�2 

ேகாவி:தா உ�த�ைன3 பா�3 பைறெகா�� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

ெபA ச�மான� $நாலா.0499.1 

 நா� 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப�சினா� 

ந�றாக+ Gடகேம ேதா8வைளேய ேதாேட ெசவி3 Fேவ $நாலா.0499.2 

 பாடகேம எ�A அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ப� கல@� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) அணிேவா� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�3ேபா� 

அத� பி�ேன பா5 ேசாA $நாலா.0499.3 

 Dட ெந� ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ழ#ைக 

வழிவார2 <�யி�:( -ளி�:(-ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0499.4 

 கறைவக8 பி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ேபா� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ஒ�A� இ�லாத ஆ�2 -ல'( 

உ�த�ைன3 $நாலா.0500.1 

 பிறவி ெபA:தைன3 1�ணிய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உைடேயா� 

-ைற� ஒ�A� இ�லாத ேகாவி:தா உ�த�ேனா� $நாலா.0500.2 

 உறேவ� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) இ#- ஒழி2க ஒழியா( 

அறியாத பி8ைளகேளா� அ�பினா� உ�த�ைன+ $நாலா.0500.3 

 சிAேப� அைழ'தன�� சீறிய�ளாேத இைறவா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) தாரா� 

பைற- ஏேலா� எ�பாவா� $நாலா.0500.4 

 சி5ற6 சிAகாேல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைன+ 

ேசவி'( உ� ெபா5றாமைர அ�ேய 



ேபா5A�_ெப.எ+.(ேபா5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ேகளா� $நாலா.0501.1 

 ெப5ற�_ெப.(ெப5ற�_ெப.) ேம�'( 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ல'தி5 

பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

-5ேறவ� எ#கைள2 ெகா8ளாம� ேபாகா( $நாலா.0501.2 

 இ5ைற3 பைறெகா8வா� அ�A கா� ேகாவி:தா எ5ைற2-� ஏ! ஏ! 

பிறவி2-� உ�த�ேனா� $நாலா.0501.3 

 உ5ேறாேம ஆேவா� உன2ேக நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ஆ4ெச�ேவா� 

ம5ைற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) காம#க8 மா5A-ஏேலா� எ�பாவா� 

$நாலா.0501.4 

 வ#க2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த மாதவைன2 ேகசவைன' தி#க8-

தி��க'(+ ேசயிைழயா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6சி $நாலா.0502.1 

 அ#-3 பைறெகா�ட-ஆ5ைற அணி 1(ைவ3 ைப#கமல' 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெத�ய� ப4ட�பிரா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0502.2 

 ச#க' தமி!மாைல �3ப(� த3பாேம இ#- இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப�. 

உைர3பா� ஈ�ர�� மா� வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.0502.3 

 ெச#க�-தி��க'(+ ெச�வ' தி�மாலா� எ#-� தி�வ�8 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�1Aவ� எ�பாவா� 

$நாலா.0502.4 

 ைத ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தி#கE� தைர விள2கி' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ம�டல� இ4� மாசி ��னா8 $நாலா.0503.1 

 ஐய S� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெத� 



அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழகி@2- அல#க�'( 

அன#கேதவா $நாலா.0503.2 

 உ�ய�� ஆ�ெகாேலா எ�A 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�ைன%� உ�பிைய%� 

ெதா=ேத� $நாலா.0503.3 

 ெவ�ய( ஓ� தழ� உமி! ச2கர2 ைக ேவ#கடவ5- எ�ைன விதி2கி5றிேய 

$நாலா.0503.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) S� மண�ெகா�� ெத� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ8வைர3பத� 

��ன� (ைற ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0504.1 

 �8E� இ�லா+ .8ளி எ� ம�'( 

�ய�A_வி.எ+.(�ய�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைன ேநா5கி�ேற� 

காமேதவா $நாலா.0504.2 

 க8 அவி! F#கைண ெதா�'(2ெகா�� கட�வ�ண� எ�ப( ஓ� ேப� 

எ=தி_வி.எ+.(எ=(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0504.3 

 18ளிைன வா� பிள:தா� என3( ஓ� இல2கினி5 1க எ�ைன எ�கி5றிேய 

$நாலா.0504.4 

 ம'த ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நAமல� ��2க மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �3ேபா(� உ� அ� 

வண#கி' $நாலா.0505.1 

 த'(வ� இலி எ�A ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

எ�:(_வி.எ+.(எ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) வாசக'( 

அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைன ைவதிடாேம 

$நாலா.0505.2 

 ெகா'( அல� F#கைண ெதா�'(2ெகா�� ேகாவி:த� எ�ப( ஓ� ேப� 

எ=தி_வி.எ+.(எ=(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0505.3 



 வி'தக� ேவ#கட வாண� எ�@� விள2கினி5 1க எ�ைன விதி2கி5றிேய 

$நாலா.0505.4 

 .வ�� 1ராண நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேப� 

எ=தி+_வி.எ+.(எ=(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.++_ஒ5.) .றவ ந5 

ெகா�2கE� (ர#க#கE� $நாலா.0506.1 

 கவ�3 பிணா2கE� க�31 வி�?� கா4�' 

த:ேத�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) க�டா� காமேதவா 

$நாலா.0506.2 

 அவைர3 பிராய� ெதாட#கி_வி.எ+.(ெதாட#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�A� ஆத�'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� தட 

�ைலக8 $நாலா.0506.3 

 (வைர3 பிரா@2ேக ச#க5பி'(' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'ேத� ஒ�ைல 

விதி2கி5றிேய $நாலா.0506.4 

 வானிைட வா=� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வானவ�2- மைறயவ� 

ேவ8வியி� வ-'த அவி $நாலா.0507.1 

 கானிைட' தி�வ( ஓ� ந� 1-:( கட3ப(� ேமா3ப(� ெச�வ( 

ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0507.2 

 ஊனிைட ஆழி ச#- உ'தம�2- எ�A உ�னி'( 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� தட �ைலக8 

$நாலா.0507.3 

 மானிடவ�2- எ�A ேப+.3 ப�� வாழகி�ேல� க�டா� ம�மதேன 

$நாலா.0507.4 

 உ�� உைடயா� இைளயா�க8 ந�லா� ஓ'( வ�லா�கைள2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவக� $நாலா.0508.1 



 ெத�விைட எதி�ெகா�� ப#-னி நா8_ெப.(நா8_ெப.) தி�:தேவ 

ேநா5கி�ேற� காமேதவா $நாலா.0508.2 

 க��ைட �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

காயாவ�ண� க�விைள_ெப.(க�விைள_ெப.) ேபா� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கமல வ�ண' $நாலா.0508.3 

 தி� உைட �க'தினி5 தி�2 க�களா� தி�:தேவ ேநா2- என2- அ�E 

க�டா� $நாலா.0508.4 

 கா� உைட ெந�ெலா� க��1_ெப.(க��1_ெப.) அைம'( க4� அ�சி அவ� 

அைம'( $நாலா.0509.1 

 வா� உைட மைறயவ� ம:திர'தா� ம�மதேன உ�ைன வண#-கி�ேற� 

$நாலா.0509.2 

 ேதய� �� அள:தவ� தி�வி2கிரம� தி�2ைககளா� எ�ைன' 

த7���_ெப.எ+.(த7��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.0509.3 

 சா� உைட வயிA� எ� தட �ைல%� தரணியி�-தைல31க! தர2கி5றிேய 

$நாலா.0509.4 

 மா. உைட உட�ெபா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலறி வா�31ற� ெவE'( 

ஒ�ேபா(� உ�� $நாலா.0510.1 

 ேத. உைட' திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைட2 காமேதவா ேநா5கி�ற 

ேநா�பிைன2 -றி2ெகா8 க�டா� $நாலா.0510.2 

 ேப.வ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�� இ#- எ�ெப�மா� ெப�ைமைய' 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ2-� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.0510.3 

 ேகசவ ந�பிைய2 கா� பி�3பா8 எ�@� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ேபA 

என2- அ�E க�டா� $நாலா.0510.4 



 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �3ேபா(� உ� அ� 

வண#கி' Jமல� J�' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'(கி�ேற� $நாலா.0511.1 

 ப=( இ�றி3 பா5கட� வ�ண@2ேக பணிெச�( வாழ3 ெபறாவி�� நா� 

$நாலா.0511.2 

 அ=(_வி.எ+.(அ=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ=(_வி.எ+.(அ=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அலம:( அ�மா வழ#க 

ஆ5ற�� அ( உன2- 

உைற2-�_ெப.எ+.(உைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க�டா� $நாலா.0511.3 

 உ=வேதா� எ�'திைன Sக#ெகா� 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊ4ட� இ�றி' (ர:தா� 

ஒ2-ேம $நாலா.0511.4 

 க�31 வி� மல�2 கைண2 காமேவைள2 கழலிைண 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- ஓ� க� அலற 

$நாலா.0512.1 

 ம�3பிைன ஒசி'(3 18_ெப.(18_ெப.) வா�பிள:த மணிவ�ண5- எ�ைன 

வ-'தி� எ�A $நாலா.0512.2 

 ெபா�31 அ�ன மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1(ைவய�ேகா� 

வி4�சி'த� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $நாலா.0512.3 

 வி�31_ெப.(வி�31_ெப.) உைட இ�தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ேகா� அ� ந�;வேர $நாலா.0512.4 

 நாம� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாராயணா நரேன உ�ைன 

$நாலா.0513.1 



 மாமி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆக3 ெப5றா� 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) வாைத தவி�ேம $நாலா.0513.2 

 காம� ேபாத� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ�A ப# -னி நா8_ெப.(நா8_ெப.) கைட 

பா�'ேதா� $நாலா.0513.3 

 த7ைம ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிTதரா எ#க8 

சி5றி� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சிைதேயேல 

$நாலா.0513.4 

 இ�A �5A� �(- ேநாவ இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைழ'த இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) சி5றிைல $நாலா.0514.1 

 ந�A� க� உற ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெகாE� ஆ�வ:த�ைன' தணிகிடா� $நாலா.0514.2 

 அ�A பாலக� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆலிைல ேம� 

(யி�ற எ� ஆதியா� $நாலா.0514.3 

 எ�A� உ� தன2- எ#க8ேம� இர2 க� எழாத( எ� பாவேம $நாலா.0514.4 

 -�� ந7� உைற ேகாளT மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேகா8 வி�'தா� 

உ�ைன2 $நாலா.0515.1 

 க�� மா� உAேவா#கைள2 கைட2 க�களா� இ4� வாதிேய� $நாலா.0515.2 

 வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) S� மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெத8ளி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) வைள2 ைககளா� சிரம3 ப4ேடா� $நாலா.0515.3 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர2கட5 ப8ளியா� எ#க8 சி5றி� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சிைதேயேல $நாலா.0515.4 

 ெப�% மா �கி�ேபா� வ�ணா உ�த� ேப+.� ெச�ைக%� எ#கைள 

$நாலா.0516.1 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ஏ5றி மய2க உ� �க�_ெப.(�க�_ெப.) மாய 

ம:திர� தா�_த5...(தா�_த5...) ெகாேலா $நாலா.0516.2 



 ெநா�ய� பி8ைளக8 எ�பத5- உ�ைன ேநாவ நா#க8 உைர2கிேலா� 

$நாலா.0516.3 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணினா� எ#க8 சி5றி� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சிைதேயேல $நாலா.0516.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) S� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சி5றி� விசி'திர3 பட 

வ 7தி வா�' $நாலா.0517.1 

 ெத8ளி நா#க8 இைழ'த ேகால� அழி'தி யாகி?� உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேம� $நாலா.0517.2 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ஓ� உ�கல�லா� உேராட� ஒ�A� இேலா� 

க�டா� $நாலா.0517.3 

 க8ள மாதவா ேகசவா உ� �க'தன க�க8 அ�லேவ $நாலா.0517.4 

 �5A இலாத பி8ைளகேளா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேபா:திலாேதாைம 

நா8ெதாA� $நாலா.0518.1 

 சி5றி� ேம� இ4�2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) சிறி( உ�� தி�ெணன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அ( $நாலா.0518.2 

 க5றிேலா� கடைல அைட'( அர2 க� -ல#கைள �5ற�� $நாலா.0518.3 

 ெச5A இல#ைகைய3 Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) ஆ2கிய ேசவகா எ�ைம வாதிேய� 

$நாலா.0518.4 

 ேபத� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அறிவா�கேளா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேபசினா� ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) இ� 

.ைவ $நாலா.0519.1 



 யா(� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறியாத பி8ைளக ேளாைம 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நலி:( எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) $நாலா.0519.2 

 ஓத மா கட�வ�ணா உ� மண வா4�மாெரா� GளA� $நாலா.0519.3 

 ேச(-ப:த� தி�'தினா� எ#க8 சி5றி� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சிைதேயேல $நாலா.0519.4 

 வ4ட வா�+ சிAJைதேயா� சிA.ள-� மண?� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0520.1 

 இ4டமா விைளயா�ேவா#கைள+ சி5றி� ஈடழி'( எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$நாலா.0520.2 

 ெதா4� உைத'( நலிேய� க�டா� .ட�+ ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ைகயி� 

ஏ:தினா� $நாலா.0520.3 

 க4�%� ைக'தா� இ�னாைம அறிதிேய கட�வ�ணேன $நாலா.0520.4 

 �5ற'( ஊ� 1-:( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

கா4�3 1��Aவ� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0521.1 

 சி5றிேலா� எ#க8 சி:ைத%� சிைத2 க2 கடைவேயா ேகாவி:தா $நாலா.0521.2 

 �5ற ம�ணிட� தாவி வி�_ெப.(வி�_ெப.) உற ந7�� அள:( ெகா�டா� 

எ�ைம3 $நாலா.0521.3 

 ப5றி ெம�3பிண2- இ4ட2கா� இ:த3 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) நி�றவ� எ� 

ெசா�லா� $நாலா.0521.4 

 சீைத வாய�த� உ�டா� எ#க8 சி5றி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) சிைதேய� 

எ�A $நாலா.0522.1 

 வ 7திவா� விைளயா�� ஆய� சிAமிய� மழைல+ ெசா�ைல $நாலா.0522.2 



 ேவத வா�' ெதாழிலா�க8 வா! வி�லி 1'J� ம� வி4� சி'த�த� 

$நாலா.0522.3 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வா�' தமி! வ�லவ� -ைற� இ�றி ைவ-:த� 

ேச�வேர $நாலா.0522.4 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) அைழ3பத� ��ன� -ைட:( ந7ரா�வா� ேபா:ேதா� 

$நாலா.0523.1 

 ஆழிய6 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ=:தா� அர�-அைணேம� 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா�டா� $நாலா.0523.2 

 ஏைழைம ஆ5ற�� ப4ேடா� இனி எ�A� ெபா�ைக2- வாேரா� $நாலா.0523.3 

 ேதாழி%� நா@� ெதா=ேதா� (கிைல3 பணி'த�ளாேய $நாலா.0523.4 

 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 1-:த( இ#- அ:ேதா 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�ைக2- எRவாA 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0524.1 

 ம(வி� (ழா� �� மாேல மாயேன எ#க8 அ�ேத $நாலா.0524.2 

 விதி இ�ைமயா� அ( மா4ேடா� வி'தக3 பி8ளா� விைரேய� $நாலா.0524.3 

 -திெகா�� அரவி� ந�'தா� -�:திைட2 <ைற பணியா� $நாலா.0524.4 

 எ�ேல ஈ( எ�ன இளைம எ� அைனமா� காணி� ஒ4டா� $நாலா.0525.1 

 ெபா�லா#- ஈ( எ�A க�தா� F#-�:( ஏறி இ�'தி $நாலா.0525.2 

 வி�லா� இல#ைக அழி'தா� ேவ��ய( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

த�ேவா� $நாலா.0525.3 

 ப�லா�� காணாேம ேபாேவா�_வி.�.(ேபா_வி.+R_இ.இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) 

ப4ைட3 பணி'த�ளாேய $நாலா.0525.4 

 பர2க_-ைற.எ+.(பர22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) விழி'( எ#-� ேநா2கி3 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) -ைட:( ஆ�� .ைனயி� $நாலா.0526.1 



 அர2க நி�லா க�ண ந7�க8 அலம�கி�றவா பாரா� $நாலா.0526.2 

 இர2கேம� ஒ�A� இலாதா� இல#ைக 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராேன $நாலா.0526.3 

 -ர2--அர. ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) அறி:ேதா� 

-�:திைட2 <ைற பணியா� $நாலா.0526.4 

 காைல2 க(வி�கி�ற கயெலா� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) விரவி $நாலா.0527.1 

 ேவைல3 பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைனமா�க8 

ஓ4�� எ�ன விைளயா4ேடா $நாலா.0527.2 

 ேகால+ சி5றாைட பல�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ஏறியிராேத $நாலா.0527.3 

 ேகால� க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) பிராேன -�:திைட2 <ைற பணியா� 

$நாலா.0527.4 

 தட'( அவி! தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) ெபா�ைக' தா8க8 எ� 

காைல2 க(வ $நாலா.0528.1 

 விட' ேத8 எறி:தாேல ேபால ேவதைன ஆ5ற�� ப4ேடா� $நாலா.0528.2 

 -ட'ைத எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறவி4�2 <'தாட 

வ�ல எ� ேகாேவ $நாலா.0528.3 

 ப�5ைற எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தவி�:( எ#க8 ப4ைட3 பணி'த�ளாேய 

$நாலா.0528.4 

 ந7�ேல நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அய�2கி�ேறா� ந7தி-

அ�லாதன ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0529.1 

 ஊரக� சால�� ேச�'தா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

உண�வாேன $நாலா.0529.2 



 ஆ�வ� உன2ேக உைடேயா� அ�மைனமா� காணி� ஒ4டா� $நாலா.0529.3 

 ேபார விடா� எ#க8 ப4ைட3 F#-�:( ஏறியிராேத $நாலா.0529.4 

 மாமிமா� ம2கேள அ�ேலா� ம5A� இ#- எ�லா�� ேபா:தா� $நாலா.0530.1 

 Jமல�2 க�க8 வளர' ெதா�ைல இரா' (யி�வாேன $நாலா.0530.2 

 ேசமேம� அ�A இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) சால சி2ெகன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ெசா�ேனா� 

$நாலா.0530.3 

 ேகாமள ஆய� ெகா=:ேத -�:திைட2 <ைற பணியா� $நாலா.0530.4 

 க6ச� வைலைவ'த அ�A கா��8 எ�லி5 பிைழ'( $நாலா.0531.1 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) (2க� ெச�ய3 ேபா:தா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

க�னியேராைம $நாலா.0531.2 

 அ6ச உர3பா8 அேசாைத ஆணாட வி4�4� 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0531.3 

 வ6சக3 ேப�+சிபா� உ�ட மசிைமயிO <ைற தாரா� $நாலா.0531.4 

 க�னியேரா� எ#க8 ந�பி க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) பிரா� விைளயா4ைட3 

$நாலா.0532.1 

 ெபா� இய� மாட#க8 G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1(ைவய�ேகா� ப4ட� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $நாலா.0532.2 

 இ�னிைசயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈைர:(� வ�லவ� தா� ேபா� $நாலா.0532.3 

 ம�னிய மாதவேனா� ைவ-:த� 12- இ�3பாேர $நாலா.0532.4 

 ெத8ளியா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ைகெதா=� ேதவனா� $நாலா.0533.1 



 வ8ள� மாலி�6ேசாைல மணாளனா� $நாலா.0533.2 

 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) அ� ெகா4�ட2 $நாலா.0533.3 

 ெகா8Eமாகி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) <�� <டேல $நாலா.0533.4 

 கா4�� ேவ#கட� க�ண1ர நக� $நாலா.0534.1 

 வா4ட� இ�றி மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற 

வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) $நாலா.0534.2 

 ஓ4டரா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ைக3 ப5றி' 

த�ெனா�� $நாலா.0534.3 

 <4� மாகி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) <�� <டேல $நாலா.0534.4 

 F மக�_ெப.(மக�_ெப.) 1க! வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேபா5Aத5- 

$நாலா.0535.1 

 ஆமக� அணி வா;த� ேதவகி $நாலா.0535.2 

 மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) மி- சீ� வ.ேதவ�த� $நாலா.0535.3 

 ேகாமக� வ�� <�� <டேல $நாலா.0535.4 

 ஆ�+சிமா�கE� ஆய�� அ6சிட $நாலா.0536.1 

 F'த_ெப.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 கட�1_ெப.(கட�1_ெப.) ஏறி3 

1க3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0536.2 

 வா�'த காளிய�ேம� நட� 

ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0536.3 

 <'தனா� வ�� <�� <டேல $நாலா.0536.4 

 மாட மாளிைக G! ம(ைர3 பதி $நாலா.0537.1 



 நா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெத�வி� ந�ேவ வ:தி4� $நாலா.0537.2 

 ஓைட மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைத'தவ� $நாலா.0537.3 

 <�மாகி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) <�� <டேல $நாலா.0537.4 

 அ5றவ� ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) �றிய நைட_ெப.(நைட_ெப.) $நாலா.0538.1 

 க5றவ� க6சைன வ6சைனயி5 $நாலா.0538.2 

 ெச5றவ� திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம(ைர3 

பதி2 $நாலா.0538.3 

 ெகா5றவ� வ�� <�� <டேல $நாலா.0538.4 

 அ�A இ�னாதன ெச� சி.பால@� $நாலா.0539.1 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 ம�(� எ�(� 18E� 

$நாலா.0539.2 

 ெவ�றி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விற�-க6ச@� 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� $நாலா.0539.3 

 ெகா�றவ� வ�� <�� <டேல $நாலா.0539.4 

 ஆவ� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடயா� த� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அ�றி $நாலா.0540.1 

 ேமவல� விைர G! (வராபதி2 $நாலா.0540.2 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) ேம�'( விைளயா�� 

$நாலா.0540.3 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) வ�� <�� <டேல $நாலா.0540.4 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகால2 -ற8 

உ�வா�+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0541.1 

 ப�� மாவலித� ெப� ேவ8வியி� $நாலா.0541.2 



 அ�ட�� நில@� அ� ஒ�றினா� $நாலா.0541.3 

 ெகா�டவ� வ�� <�� <டேல $நாலா.0541.4 

 பழ- நா�மைறயி� ெபா�ளா� மத�_ெப.(மத�_ெப.) $நாலா.0542.1 

 ஒ=- வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) உ�ய 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0542.2 

 அழகனா� அணி ஆ�+சிய� சி:ைத%8 $நாலா.0542.3 

 -ழகனா� வ�� <�� <டேல $நாலா.0542.4 

 ஊட� <ட� உண�த� 1ண�தைல $நாலா.0543.1 

 ந7� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நிைற 1க! ஆ�+சிய� 

$நாலா.0543.2 

 <டைல2 -ழ5 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) �� <றிய $நாலா.0543.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப'(� வ�லா�2- இ�ைல பாவேம $நாலா.0543.4 

 ம�@ ெப��1க! மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மணி-�� ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) 

$நாலா.0544.1 

 த�ைன உக:த( காரணமாக எ� ச#- இழ2-� வழ2- உ�ேட $நாலா.0544.2 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) -�2க'தி ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) ெச�:தி3 

ெபா(�பினி� வா=� -யிேல $நாலா.0544.3 

 ப�னி எ3ேபா(� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� பவள-வாய� வர2 

<வா� $நாலா.0544.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) விளிச#- இட#ைகயி� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விமல� என2- உ�2 

கா4டா� $நாலா.0545.1 



 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 1-:( எ�ைன ைநவி'( நாE� உயி�3ெப�( 

<'தா4�2 கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0545.2 

 க8 அவி! ெச�பக3F மல� ேகாதி2 

களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைச பா�� -யிேல 

$நாலா.0545.3 

 ெம8ள இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மிழ5றி மிழ5றா( 

எ� ேவ#கடவ� வர2 <வா� $நாலா.0545.4 

 மாதலி ேத� ��1 ேகா�ெகா8ள மாய� இராவண� ேம� சர-மா� 

$நாலா.0546.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ5A அ5A வ 7ழ' ெதா�'த 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) எ#-� 

காேண� $நாலா.0546.2 

 ேபா( அல� காவி5 1(மண� நாற3 ெபாறி வ��� காமர� 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� $நாலா.0546.3 

 காதலிேயா� உட� வா! -யிேல எ� க�மாணி2க� வர2 <வா� $நாலா.0546.4 

 எ�1 உ�கி இன ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�க8 

இைம ெபா�:தா பல நாE� $நாலா.0547.1 

 (�ப2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 12- ைவ-:த� எ�ப( ஓ� ேதாணி 

ெபறா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெபA_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�கி�ேற� 

$நாலா.0547.2 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடயாைர3 பி��_ெப.(பி��_ெப.) உA ேநாய( ந7%� 

அறிதி -யிேல $நாலா.0547.3 

 ெபா� 1ைர ேமனி2 க�ள2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைட3 1�ணியைன வர2 

<வா� $நாலா.0547.4 



 ெம�னைட அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைளயா�� வி�லி1'J� 

உைறவா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.0548.1 

 ெபா�ன� கா�ப( ஓ� ஆைசயினா� எ� ெபா� கய5 க�ணிைன (6சா 

$நாலா.0548.2 

 இ� அ�சிெலா� பா�-அ�( ஊ4� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ேகால2 கிளிைய 

$நாலா.0548.3 

 உ�ெனா� ேதாழைம2 ெகா8Eவ� -யிேல உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� 

வர2 <வா� $நாலா.0548.4 

 எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) திைச%� அமர� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� இ�Xேகச� வலி 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0549.1 

 �'( அ�ன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா%� �ைல%� 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) அழி:ேத� நா� $நாலா.0549.2 

 ெகா'( அல� காவி� மணி'தட� க�பைட 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) -யிேல எ� $நாலா.0549.3 

 த'(வைன வர2 <கி5றியாகி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ�லா� ைக�மாA 

இேலேன $நாலா.0549.4 

 ெபா#கிய_ெப.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா5கட� 

ப8ளிெகா8வாைன3 1ண�வ( ஓ� ஆைசயினா� எ� $நாலா.0550.1 

 ெகா#ைக கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைம'(2 

-(கலி'( ஆவிைய ஆ-ல� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0550.2 



 அ� -யிேல உன2- எ�ன 

மைற:(_வி.எ+.(மைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற� ஆழி%� ச#-� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) த��� $நாலா.0550.3 

 த#கிய_ெப.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைகயவைன வர2 <வி� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) சால' த�ம� ெபAதி $நாலா.0550.4 

 சா�#க� வைளய வலி2-� தட2ைக+ ச(ர� ெபா�'த�_ெப.(ெபா�'த�_ெப.) 

உைடய� $நாலா.0551.1 

 நா#க8 எ� இ�லி�:( ஒ4�ய க+ச#க� நா@� அவ@� அறி(� 

$நாலா.0551.2 

 ேத� கனி மா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெச:தளி� ேகா(� சிA -யிேல 

தி�மாைல $நாலா.0551.3 

 ஆ#- விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�ைல2 

<கி5றியாகி� அவைன நா� ெச�வன காேண $நாலா.0551.4 

 ைப#கிளி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) சிTதர� எ�ப( ஓ� பாச'( 

அக3ப4��:ேத� $நாலா.0552.1 

 ெபா#- ஒளி வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர2-� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

வா! -யி ேல -றி2ெகா�� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேக8 $நாலா.0552.2 

 ச#ெகா� ச2கர'தா� வர2 <�த� ெபா�வைள 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�த� $நாலா.0552.3 

 இ#- உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) காவினி� வாழ2 க�தி� இர�ட'( ஒ�ேற� 

தி�ண� ேவ��� $நாலா.0552.4 

 அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:தாைன உக:( அ�ைம2க� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வலி 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0553.1 



 ெத�ற?� தி#கE� ஊடA'( எ�ைன 

நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) �ைறைம 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0553.2 

 எ�A� இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) காவி� இ�:தி�:( எ�ைன' 

தைத'தாேத ந7%� -யிேல $நாலா.0553.3 

 இ�A நாராயணைன வர2 <வாேய� இ#-'ைத நி�A� (ர3ப� 

$நாலா.0553.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உற ந7�� அ� தாவிய ைம:தைன ேவ5க� 

மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) வி��பி2 $நாலா.0554.1 

 க�;ற எ� கட�-வ�ணைன2 <� க�#-யிேல எ�ற மா5ற� 

$நாலா.0554.2 

 ப� உA நா�மைறேயா� 1(ைவம�ன� ப4ட�பிரா� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0554.3 

 ந� உA வாசக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா� நேமா நாராயணாய எ�பாேர 

$நாலா.0554.4 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வல6ெச�( $நாலா.0555.1 

 நாரண� ந�பி நட2கி�றா� எ�A எதி� $நாலா.0555.2 

 Fரண ெபா5-ட� ைவ'(3 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) எ#-� $நாலா.0555.3 

 ேதாரண� நா4ட2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0555.4 

 நாைள வ(ைவ-மண� எ�A நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ4� $நாலா.0556.1 

 பாைள2 க�- ப�. உைட3 ப:த5 கீ! $நாலா.0556.2 

 ேகாள� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ேகாவி:த� எ�பா� ஓ� $நாலா.0556.3 



 காைள_ெப.(காைள_ெப.) 1-த2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0556.4 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) உ8ளி4ட ேதவ�--ழா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0557.1 

 வ:தி�:( எ�ைன மக4 ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ம:தி�'( $நாலா.0557.2 

 ம:திர2_ெப.அ.(ம:திர�_ெப.+2_ஒ5.) ேகா� உ�'தி மண-மாைல $நாலா.0557.3 

 அ:த� G4ட2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0557.4 

 நா�-திைச' த7�'த� ெகாண�:( நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0558.1 

 பா�3பன+ சி4ட�க8 ப�லா� எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0558.2 

 F3 1ைன க�ணி3 1னிதேனா� எ�த�ைன2 $நாலா.0558.3 

 கா31-நா� க4ட2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0558.4 

 கதி�-ஒளி' த7ப� கலச� உட� ஏ:தி+ $நாலா.0559.1 

 சதி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�ெகா8ள $நாலா.0559.2 

 ம(ைரயா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ�நிைல ெதா4� எ#-� $நாலா.0559.3 

 அதிர3 1-த2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0559.4 

 ம'தள�_ெப.(ம'தள�_ெப.) ெகா4ட வ� ச#க� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊத $நாலா.0560.1 

 �'( உைட' தாம� நிைர தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ப:த5 கீ! $நாலா.0560.2 



 ைம'(ன� ந�பி ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன2 $நாலா.0560.3 

 ைக'தல� ப5ற2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0560.4 

 வா� ந�லா� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மைற ஓதி ம:திர'தா� $நாலா.0561.1 

 பாசிைல நாண� ப�'(3 ப�தி 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0561.2 

 கா� சின மா களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ� ைக3ப5றி $நாலா.0561.3 

 த7 வல6 ெச�ய2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0561.4 

 இ�ைம2-� ஏ! ஏ! பிறவி2-� ப5A ஆவா� $நாலா.0562.1 

 ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உைடயவ� நாராயண� ந�பி 

$நாலா.0562.2 

 ெச�ைம உைடய தி�2ைகயா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ப5றி $நாலா.0562.3 

 அ�மி மிதி2க2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0562.4 

 வ�சிைல வா8_ெப.(வா8_ெப.) �க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) 

எ�ைனமா� தா� வ:தி4� $நாலா.0563.1 

 எ��க� பா�'( எ�ைன ��ேன நிA'தி $நாலா.0563.2 

 அ��க� அ+.த� ைக�ேம� எ� ைக ைவ'(3 $நாலா.0563.3 

 ெபா��க:( அ4ட2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0563.4 

 -#-ம� அ3பி2 -ளி� சா:த�_ெப.(சா:த�_ெப.) ம4�'( $நாலா.0564.1 

 ம#கல வ 7தி வல6 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா மண ந7� 

$நாலா.0564.2 



 அ#- அவேனா�� உட� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ#- ஆைனேம� $நாலா.0564.3 

 ம6சன� ஆ4ட2 கனா2 க�ேட� ேதாழ7 நா� $நாலா.0564.4 

 ஆய@2காக' தா�_த5...(தா�_த5...) 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கனாவிைன $நாலா.0565.1 

 ேவய� 1க! வி�லி1'J�2ேகா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெசா� $நாலா.0565.2 

 Jய தமி!மாைல ஈைர:(� வ�லவ� $நாலா.0565.3 

 வா%� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ம2கைள3 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மகி!வேர $நாலா.0565.4 

 க�3Fர� நாAேமா கமல3 F நாAேமா $நாலா.0566.1 

 தி�3 பவள+ ெசRவா�தா� தி'தி'தி�2-ேமா $நாலா.0566.2 

 ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'த மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வா�+.ைவ%� நா5ற�� $நாலா.0566.3 

 வி�315A2 ேக4கி�ேற� ெசா� ஆழி-ெவ�ச#ேக $நாலா.0566.4 

 கடலி5 பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�தா( ப6சசன� 

$நாலா.0567.1 

 உடலி� வள�:(ேபா� ஊழியா� ைக'தல' $நாலா.0567.2 

 திட�5 -�ேயறி த7ய அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) $நாலா.0567.3 

 நடைல3 பட �ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேதா5ற'தா� ந5 ச#ேக $நாலா.0567.4 

 தட வைரயி� மீேத சர5கால ச:திர�_ெப.(ச:திர�_ெப.) $நாலா.0568.1 

 இைட உவாவி� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=:தாேல 

ேபா� ந7%� $நாலா.0568.2 



 வட ம(ைரயா�-ம�ன� வா.ேதவ� ைகயி� $நாலா.0568.3 

 -�ேயறி வ 75றி�:தா� ேகால3 ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ச#ேக 

$நாலா.0568.4 

 ச:திர-ம�டல� ேபா� தாேமாதர� ைகயி� $நாலா.0569.1 

 அ:தர� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றி ஏறி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசவியி� $நாலா.0569.2 

 ம:திர� ெகா8வாேய ேபா?� வல�1�ேய $நாலா.0569.3 

 இ:திர@� உ�ேனா� ெச�வ'(2- ஏலாேன $நாலா.0569.4 

 உ�ேனா� உடேன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வா!வாைர $நாலா.0570.1 

 இ�னா� இைனயா� எ�A எ�;வா� இ�ைல கா� $நாலா.0570.2 

 ம� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) 

வாய�த� $நாலா.0570.3 

 ப�னாE� உ�கி�றா� பா6சச�னியேம $நாலா.0570.4 

 ேபா�' த7�'த� ஆடாேத நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1ண� ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) $நாலா.0571.1 

 சா�'( ஈ�'தா� ைக'தல'ேத ஏறி2 -�ெகா�� $நாலா.0571.2 

 ேச�' த7�'தமா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க� 

மா�த�@ைடய $நாலா.0571.3 

 வா�' த7�'த� பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� வல�1�ேய $நாலா.0571.4 



 ெச#கமல நா8-மல�ேம� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

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

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ேபா� $நாலா.0572.1 

 ெச#க� க�ேமனி வா.ேதவ@ைடய $நாலா.0572.2 

 அ#ைக' தல� ஏறி அ�ன-வச6 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0572.3 

 ச#--அைரயா உ� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) சால அழகியேத $நாலா.0572.4 

 உ�ப( ெசா�லி� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� வாய�த� $நாலா.0573.1 

 க�பைட ெகா8ளி� கட�வ�ண� ைக'தல'ேத $நாலா.0573.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பைடயா� உ� ேம� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) சா5Aகி�றா� $நாலா.0573.3 

 ப� பல ெச�கி�றா� பா6சச�னியேம $நாலா.0573.4 

 பதினாறா� ஆயிரவ� ேதவிமா� பா�'தி�3ப $நாலா.0574.1 

 ம( வாயி5 ெகா�டா5ேபா� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வாய�த� $நாலா.0574.2 

 ெபா(வாக உ�பதைன3 12- ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ�ட2கா� 

$நாலா.0574.3 

 சிைதயாேரா உ�ேனா� ெச�வ3 ெப�6ச#ேக $நாலா.0574.4 

 பா6சச�னிய'ைத3 ப5பநாபேனா�� $நாலா.0575.1 

 வா�:த ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) ஆ2கிய 

வ�1(ைவ $நாலா.0575.2 

 ஏ�:த 1க!3 ப4ட�பிரா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தமி! ஈைர:(� 

$நாலா.0575.3 



 ஆ�:( ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� அவ�� 

அ;2கேர $நாலா.0575.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ேமலா31 வி�'தா5ேபா� 

ேமக#கா8 $நாலா.0576.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந7� பா� ேவ#கட'( எ� தி�மா?� ேபா:தாேன 

$நாலா.0576.2 

 க�ண 7�க8 �ைல2-வ4�5 (ளி ேசார+ ேசா�ேவைன3 $நாலா.0576.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ந7�ைம ஈடழி2-� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

தம2- ஓ� ெப�ைமேய $நாலா.0576.4 

 மா �'தநிதி ெசா�%� மா �கி�கா8 ேவ#கட'(+ $நாலா.0577.1 

 சாம'தி� நிற#ெகா�ட தாளாள� வா�'ைத எ�ேன $நாலா.0577.2 

 காம'த7 உ81-:( க(வ3ப4� இைட2 க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) $நாலா.0577.3 

 ஏம'( ஓ� ெத�ற?2- இ#- இல2கா� நா� இ�3ேபேன $நாலா.0577.4 

 ஒளி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வைள சி:ைத உற2க'ேதா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0578.1 

 எளிைமயா� இ4� எ�ைன ஈடழிய3 ேபாயினவா� $நாலா.0578.2 

 -ளி� அ�வி ேவ#கட'( எ� ேகாவி:த� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) பா� 

$நாலா.0578.3 

 அளிய'த ேமக#கா8 ஆவி கா'( இ�3ேபேன $நாலா.0578.4 

 மி� ஆக'( எ=கி�ற ேமக#கா8 ேவ#கட'(' $நாலா.0579.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆக' தி�ம#ைக 

த#கிய_ெப.எ+.(த#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) சீ� மா�வ5- $நாலா.0579.2 

 எ� ஆக'( இள#ெகா#ைக வி��பி' தா� நா8ேதாA� $நாலா.0579.3 



 ெபா� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 1�-த5- எ� 1��ைடைம ெச31மிேன 

$நாலா.0579.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா �கி�கா8 ேவ#கட'(' 

$நாலா.0580.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மல� சிதற' திர��_வி.எ+.(திர8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி3 

ெபாழிவ 7�கா8 $நாலா.0580.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ8-உகிரா� இரணியைன உட�_ெப.(உட�_ெப.) இட:தா� $நாலா.0580.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச�-வைளக8 

த�மாகி5 சா5Aமிேன $நாலா.0580.4 

 சல# ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

�கி�கா8 மாவலிைய $நாலா.0581.1 

 நில# ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேவ#கட'ேத 

நிர:(_வி.எ+.(நிர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி3 ெபாழிவ 7�கா8 

$நாலா.0581.2 

 உல#- உ�ட விள#கனி ேபா� உ8 ெமலிய3 1-:( எ�ைன $நாலா.0581.3 

 நல# ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாரண5- எ� 

நடைல-ேநா� ெச31மிேன $நாலா.0581.4 

 ச#க மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �கி�கா8 

ேவ#கட'(+ $நாலா.0582.1 



 ெச#க� மா� ேசவ�2 கீ! அ�-வ 7!+சி வி�ண3ப� $நாலா.0582.2 

 ெகா#ைக ேம� -#-ம'தி� -ழ�1 அழிய3 1-:( ஒ�நா8 $நாலா.0582.3 

 த#-ேம� எ� ஆவி த#-�_ெப.எ+.(த#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ�A உைரயேீர $நாலா.0582.4 

 கா� கால'( எ=கி�ற கா��கி�கா8 ேவ#கட'(3 $நாலா.0583.1 

 ேபா� கால'( எ=:த�ளி3 ெபா�தவனா� ேப� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0583.2 

 ந7� கால'( எ�2கி� அ� பழ இைல ேபா� வ 7!ேவைன $நாலா.0583.3 

 வா� கால'( ஒ�நா8 த� வாசக� த:த�ளாேர $நாலா.0583.4 

 மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா� 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா �கி�கா8 

ேவ#கட'ைத3 $நாலா.0584.1 

 பதியாக வா!வ 7�கா8 பா�1-அைணயா� வா�'ைத எ�ேன $நாலா.0584.2 

 கதி எ�A� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆவா� க�தா( ஓ� ெப�-ெகா�ைய 

$நாலா.0584.3 

 வைத ெச�தா� எ�@� ெசா� ைவயக'தா� மதியாேர $நாலா.0584.4 

 நாக'தி� அைணயாைன ந�@தலா8 

நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர ெச� $நாலா.0585.1 

 ேமக'ைத ேவ#கட2ேகா� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) Jதி� வி�ண3ப� 

$நாலா.0585.2 

 ேபாக'தி� வ=வாத 1(ைவய�ேகா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தமி! 

$நாலா.0585.3 

 ஆக'( ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர3பா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�யா� ஆ-வேர $நாலா.0585.4 



 சி:(ர+ ெச�ெபா�3 ேபா� தி�மாலி�6ேசாைல எ#-� $நாலா.0586.1 

 இ:திர_ெப.அ.(இ:திர�_ெப.) ேகாப#கேள எ=:(� பர:தி4டனவா� 

$நாலா.0586.2 

 ம:தர� நா4� அ�A ம(ர2 ெகா=6சாA 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0586.3 

 .:தர'ேதாEைடயா� .ழைலயினி�A உ�(# ெகாேலா $நாலா.0586.4 

 ேபா�2களிA ெபா�� மாலி�6ேசாைல அ� F�1றவி� $நாலா.0587.1 

 தா�2ெகா� ��ைலகE� தவள நைக கா4�கி�ற $நாலா.0587.2 

 கா�2ெகா8 பிடா2க8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கழறி+ 

சி�2க' த�ேய� $நாலா.0587.3 

 ஆ�2- இ�ேகா ேதாழ7 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Fசைலேய $நாலா.0587.4 

 க�விைள_ெப.(க�விைள_ெப.) ஒ�மல�கா8 காயா மல�கா8 தி�மா� 

$நாலா.0588.1 

 உ�-ஒளி கா4�கி�ற7� என2- உ� வழ2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைரய�ீ 

$நாலா.0588.2 

 தி� விைளயா� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

தி�மாலி�6ேசாைல ந�பி $நாலா.0588.3 

 வ�வைள இ5 1-:( வ:திப5A� வழ2- உளேத $நாலா.0588.4 

 ைப�ெபாழி� வா! -யி�கா8 மயி�கா8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

க�விைளகா8 $நாலா.0589.1 

 வ�ப2 கள#கனிகா8 வ�ண3 Fைவ நAமல�கா8 $நாலா.0589.2 

 ஐ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பாதக�கா8 அணி மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0589.3 



 எ�ெப�மா@ைடய நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உ#கE2- எ� ெச�வேத 

$நாலா.0589.4 

 (#க மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0590.1 

 ெச#க� க��கிலி� தி���3 ேபா� மல�ேம� $நாலா.0590.2 

 ெதா#கிய வ��ன#கா8 ெதா- F6.ைனகா8 .ைனயி5 $நாலா.0590.3 

 த#- ெச:தாமைரகா8 என2- ஓ� சர� சா5Aமிேன $நாலா.0590.4 

 நாA நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மாலி�6ேசாைல 

ந�பி2- நா� $நாலா.0591.1 

 NA தடாவி� ெவ�ெண� வா�ேந�:( பராவி ைவ'ேத� $நாலா.0591.2 

 NA தடா நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ2கார அ�சி� 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.0591.3 

 ஏA தி��ைடயா� இ�A வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ெகா8E# ெகாேலா $நாலா.0591.4 

 இ�A வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ'தைன%� அ�( 

ெச�திட3 ெபறி� நா� $நாலா.0592.1 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) Nறாயிரமா2 ெகா�'(3 பி�@� ஆE� ெச�வ� 

$நாலா.0592.2 

 ெத�ற� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�மாலி�6ேசாைல 

த�@8 $நாலா.0592.3 

 நி�றபிரா� அ�ேய� மன'ேத வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேந�ப�ேல $நாலா.0592.4 



 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ=:தி�:( க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -�வி2 

கண#க8 $நாலா.0593.1 

 மாலி� வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம�8 பா�த� 

ெம��ைமெகாேலா $நாலா.0593.2 

 ேசாைலமைல3 ெப�மா� (வாராபதி எ�ெப�மா� $நாலா.0593.3 

 ஆலி� இைல3 ெப�மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வா�'ைத 

உைர2கி�றேத $நாலா.0593.4 

 ேகா#-_ெப.(ேகா#-_ெப.) அல�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

மாலி�6ேசாைலயி5 ெகா�ைறக8ேம� $நாலா.0594.1 

 J#- ெபா� மாைலகேளா� உடனா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) J#-கி�ேற� $நாலா.0594.2 

 F#ெகா8 தி��க'( ம�'( ஊதிய ச#- ஒலி%� $நாலா.0594.3 

 சா�#க வி� நா�-ஒலி%� தைல3ெப�வ( எ6ஞா�A ெகாேலா $நாலா.0594.4 

 ச:ெதா� காரகி?� .ம:( தட#க8 ெபா�( $நாலா.0595.1 

 வ:திழி%� சில�பாA உைட மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0595.2 

 .:தரைன+ .��1_ெப.(.��1_ெப.) ஆ� -ழ5 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ெதா-'(_வி.எ+.(ெதா-_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0595.3 

 ெச:தமி! ப'(� வ�லா� தி�மால� ேச�வ�கேள $நாலா.0595.4 

 கா�2ேகாட5 F2கா8 கா�2கட� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ேம� 

உ�ைம3 $நாலா.0596.1 



 ேபா�2 ேகால� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபார 

வி�'தவ� எ#- உ5றா� $நாலா.0596.2 

 ஆ�2ேகா இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) இ�வ( அணி 

(ழா�' $நாலா.0596.3 

 தா�2- ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெந6ச: த�ைன3 

பைட2க வ�ேல� அ:ேதா $நாலா.0596.4 

 ேம�-ேதா�றி3 F2கா8 ேம�-உலக#களி� மீ( ேபா� $நாலா.0597.1 

 ேம� ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி 

ேவத �த�வ� வல#ைகயி� $நாலா.0597.2 

 ேம� ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆழியி� 

ெவ6.ட� ேபால+ .டா( எ�ைம $நாலா.0597.3 

 மா5ேறாைல3 ப4டவ� <4ட'( ைவ'(2ெகா8கி5றிேர $நாலா.0597.4 

 ேகாைவ மணா4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ� ெகா=#கனி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம $நாலா.0598.1 

 ஆவி ெதாைலவிேய� வாயழக�த�ைம அ6.(� $நாலா.0598.2 

 பாவிேய� ேதா�றி3 பா�1-அைணயா�2-� த� பா�1ேபா� $நாலா.0598.3 

 நா�� இ���_ெப.(இர��_ெப.) உள ஆ�'( நாணிலிேய@2ேக $நாலா.0598.4 

 ��ைல3 பிரா4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ� �Aவ�க8 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம $நாலா.0599.1 

 அ�ல� விைளவிேய� ஆழி ந#கா� உ� அைட2கல� $நாலா.0599.2 

 ெகா�ைல அர2கிைய D2-_ெப.(D2-_ெப.) அ�:தி4ட -மரனா� $நாலா.0599.3 

 ெசா�?� ெபா�யானா� நா@� பிற:தைம ெபா� அ�ேற $நாலா.0599.4 



 பா�� -யி�கா8 ஈ( எ�ன பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ேவ#கட- $நாலா.0600.1 

 நாட� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

வா!� த:தா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பா�மி� 

$நாலா.0600.2 

 ஆ�� க�ள2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைடயா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8ெச�( $நாலா.0600.3 

 <�வராயி�� <வி S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) பா4�2க8 ேக4�ேம 

$நாலா.0600.4 

 கண மா மயி�கா8 க�ணபிரா� தி�2ேகால� ேபா�A $நாலா.0601.1 

 அணி மா நட� பயி�A ஆ�கி�ற7�2- அ� வ 7!கி�ேற� $நாலா.0601.2 

 பண� ஆ� அரவைண3 ப5பல கால�� ப8ளிெகா8 $நாலா.0601.3 

 மணவாள� ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ைவ'த ப�. 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) கா�மிேன $நாலா.0601.4 

 நட� ஆ�' ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) வி�2கி�ற மா மயி�கா8 உ�ைம 

$நாலா.0602.1 

 நட�-ஆ4ட� காண3 பாவிேய� நா� ஓ� �த� இேல� $நாலா.0602.2 

 -ட� ஆ� <'த� ேகாவி:த� ேகா-மிைற 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம $நாலா.0602.3 

 உைட மா� ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

உ#கE2- இனி ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ேபா(ேம $நாலா.0602.4 

 மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சா�.) மைழேய ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) Fசி உ8ளா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0603.1 



 ெம=- ஊ5றினா5 ேபா� ஊ5A ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவ#கட'( உ8 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0603.2 

 அழக3பிரானா� த�ைம எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) அக3பட' 

$நாலா.0603.3 

 த=வ_-ைற.எ+.(த=வ_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன' தைத'(2ெகா�� 

ஊ5ற�� வ�ைலேய $நாலா.0603.4 

 கடேல கடேல உ�ைன2 கைட:( கல2--உA'( $நாலா.0604.1 

 உட?8 1-:(நி�ற ஊற� அA'தவ5- எ�ைன%� $நாலா.0604.2 

 உட?8 1-:(நி�A ஊற� அA2கி�ற மாய5- எ� $நாலா.0604.3 

 நடைலக8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நாகைண2ேக 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர'திேய $நாலா.0604.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) எ� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நாகைணமிைச ந�பர� 

$நாலா.0605.1 

 ெச�வ� ெப�ய� சிA மானிடவ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெச�வெத� 

$நாலா.0605.2 

 வி�லி 1(ைவ வி4�சி'த� த#க8 ேதவைர $நாலா.0605.3 

 வ�ல ப�. வ�வி3பேர� அ( கா��ேம $நாலா.0605.4 

 தா� உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த� ைகயி5 ச#கேம ேபாலாேவா $நாலா.0606.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� 

ைகயி� ச#க�� ஏ:திைழய�ீ $நாலா.0606.2 



 த7 �க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) நாகைணேம� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வர#க� $நாலா.0606.3 

 ஆ �க'ைத_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநா2காரா� அ�மேன 

அ�மேன $நாலா.0606.4 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) உைடய அ�மைனமீ� எ� அர#க'( இ�ன�த� 

$நாலா.0607.1 

 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) அழக� வா� அழக� க� அழக� ெகா3Fழி� $நாலா.0607.2 

 எ= கமல3 F அழக� எ�மானா� எ�@ைடய $நாலா.0607.3 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வைளைய' தா�� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வைளேய 

ஆ2கினேர $நாலா.0607.4 

 ெபா#- ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1வனி%� வி�-உல-� $நாலா.0608.1 

 அ#- ஆ(� ேசாராேம ஆ8கி�ற எ�ெப�மா� $நாலா.0608.2 

 ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) உைடய தி�வர#க+ ெச�வனா� $நாலா.0608.3 

 எ� ேகா�-வைளயா� இட� த7�வ� ஆகாேத $நாலா.0608.4 

 ம+. அணி மாட மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) அர#க� வாமனனா� $நாலா.0609.1 

 ப+ைச3 ப.: ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தா� ப�� ந7� ஏ5ற $நாலா.0609.2 

 பி+ைச2 -ைறயாகி எ�@ைடய ெப�வைள ேம� $நாலா.0609.3 

 இ+ைச உைடயேர� இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) ெத�ேவ ேபாதாேர 

$நாலா.0609.4 

 ெபா�லா2 -ற8 உ�வா�3 ெபா5 ைகயி� ந7� ஏ5A $நாலா.0610.1 



 எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) அள:( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ�ெப�மா� 

$நாலா.0610.2 

 ந�லா�க8 வா=� நளி� அர#க நாகைணயா� $நாலா.0610.3 

 இ�லாேதா� ைக3ெபா�E� எ�(வா� ஒ'( உளேன $நாலா.0610.4 

 ைக3 ெபா�8க8 ��னேம ைக2ெகா�டா� காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ந7� 

$நாலா.0611.1 

 ெச�3 1ரள ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வர#க+ 

ெச�வனா� $நாலா.0611.2 

 எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�2-� எ�தா( நா� 

மைறயி� $நாலா.0611.3 

 ெசா5ெபா�ளா� நி�றா� எ� ெம�3ெபா�E� ெகா�டாேர $நாலா.0611.4 

 உ�ணா(_எதி�.ம.வி.எ+.(உ�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) உற#கா( 

ஒலிகடைல ஊடA'(3 $நாலா.0612.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ2ைக யா31�� தா� 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) ேப( 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0612.2 

 தி�ணா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) G! தி�வர#க+ ெச�வனா� $நாலா.0612.3 

 எ�ணாேத த��ைடய ந�ைமகேள எ�;வேர $நாலா.0612.4 

 பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) J�'த2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பா�-மக4-3 ப�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0613.1 

 மா. உட�பி� சீ� வாரா மான� இலா3 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆ� $நாலா.0613.2 

 ேத. உைடய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தி�வர#க+ ெச�வனா� $நாலா.0613.3 



 ேபசியி�3பனக8 ேப�2க�� ேபராேவ $நாலா.0613.4 

 க�ணால� ேகா�'(2 க�னித�ைன2 ைக3பி�3பா� $நாலா.0614.1 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ�:(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி.பால� ேத. 

அழி:(_வி.எ+.(அழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0614.2 

 அ�ணா:( இ�2கேவ ஆ#- அவைள2 ைக3பி�'த $நாலா.0614.3 

 ெப�ணாள� ேப;�_ெப.எ+.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ� 

ேப�� அர#கேம $நாலா.0614.4 

 ெச�ைம உைடய தி�வர#க� தா� பணி'த $நாலா.0615.1 

 ெம��ைம3 ெப� வா�'ைத வி4�சி'த� ேக4��3ப� $நாலா.0615.2 

 த�ைம உக3பாைர' தா� உக3ப� எ�@� ெசா� $நாலா.0615.3 

 த�மிைடேய ெபா�யானா� சாதி3பா� ஆ� இனிேய $நாலா.0615.4 

 ம5A இ�:த7�க4- அறியலாகா மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) எ�ப( ஓ� 

அ�1த�ைன $நாலா.0616.1 

 உ5A இ�:ேத@2- உைர3ப( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஊைமயேரா� 

ெசவிட� வா�'ைத $நாலா.0616.2 

 ெப5றி�:தாைள ஒழியேவ ேபா�3 ேப�'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) இ� வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�பி $நாலா.0616.3 

 ம5 ெபா�:தாம5 கள� அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ம(ைர3 1ற'( எ�ைன உ�'தி�மி�. $நாலா.0616.4 

 நாணி இனி ஓ� க�ம� இ�ைல நா�-அயலா�� அறி:ெதாழி:தா� $நாலா.0617.1 



 பாணியா( எ�ைன ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�� ப�� ஆ2க 

உAதிராகி� $நாலா.0617.2 

 மாணி உ�வா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த மாயைன2 காணி5 

தைலமறி%� $நாலா.0617.3 

 ஆைணயா� ந7� எ�ைன2 கா2க ேவ��� ஆ�3பா�2ேக எ�ைன 

உ�'தி�மி�. $நாலா.0617.4 

 த:ைத%� தா%� உ5றா�� நி5க' தனிவழி ேபாயினா8 எ�@� ெசா�? 

$நாலா.0618.1 

 வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ைன3 பழி 

கா31_ெப.(கா31_ெப.) அ�( மாயவ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�2 கா4�கி�றா� 

$நாலா.0618.2 

 ெகா:தள� ஆ2கி3 பர2கழி'(2 -A�1 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ஓ� மகைன3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0618.3 

 ந:தேகாபால� கைட'தைல2ேக ந8-இ�4க� எ�ைன உ�'தி�மி� 

$நாலா.0618.4 

 அ#ைக' தல'திைட ஆழி 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) அவ��க'( 

அ�றி விழிேய� எ�A $நாலா.0619.1 

 ெச#க+.2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க� 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆ�'(+ சிA மானிடவைர2 காணி� 

நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0619.2 

 ெகா#ைக'தல� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேநா2கி2 காண 7� 

ேகாவி:த@2- அ�லா� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ேபாகா $நாலா.0619.3 



 இ#-'ைத வா!ைவ ஒழியேவ ேபா� ய�ைன2 கைர2- எ�ைன 

உ�'தி�மி�. $நாலா.0619.4 

 ஆ�2-� எ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

அறியலாகா( அ�மைனமீ� (ழதி3 படாேத $நாலா.0620.1 

 கா�2கட� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�பா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ைகக�ட ேயாக� தடவ' த7��_ெப.எ+.(த7�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0620.2 

 ந7�2 கைர நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட�ைப ஏறி2 

காளிய� உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ந4ட� 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0620.3 

 ேபா�2களமாக நி�'த� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா�ைக2 கைர2- எ�ைன உ�'தி�மி�. $நாலா.0620.4 

 கா�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �கி?� க�விைள%� காயா 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கமல3 F�� 

$நாலா.0621.1 

 ஈ�'தி�கி�றன எ�ைன வ:தி4� இ�Xேகச� ப2க� ேபாேக எ�A 

$நாலா.0621.2 

 ேவ�'(3 பசி'( வயிA அைச:( ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) அ�சி� 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேபா( ஈ( எ�A 

$நாலா.0621.3 

 பா�'தி�:( ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேநா2-2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப'தவிேலாசன'( 

உ�'தி�மி� $நாலா.0621.4 

 வ�ண�-தி��� மன�--ைழ�� மான� இலாைம%� வா�ெவE31� 

$நாலா.0622.1 



 உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ?றாைம%� உ8ெமலி�� ஓத 

ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�பா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$நாலா.0622.2 

 த�ண: (ழா� எ�@� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) G4ட' தணி%� 

பில�ப� த�ைன3 $நாலா.0622.3 

 ப� அழிய3 பலேதவ� ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) 

பா��வட'( எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.0622.4 

 க5றின� ேம�2கி?� ேம�2க3 ெப5றா� கா�_ெப.(கா�_ெப.) வா! சாதி%� 

ஆக3 ெப5றா� $நாலா.0623.1 

 ப5றி உரலிைட யா31� உ�டா� பாவிகா8 உ#கE2- ஏ+.2 ெகாேலா 

$நாலா.0623.2 

 க5றன ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வச� உணாேத காலிக8 

உ�ய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த�'(2 $நாலா.0623.3 

 ெகா5ற2 -ைடயாக ஏ:தி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாவ�'தன'( எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.0623.4 

 <4�� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 

எ3ேபா(� ேகாவி:தா ேகாவி:தா எ�A அைழ2-� $நாலா.0624.1 

 ஊ4ட2 ெகாடா( ெசA3பனாகி� உல--அள:தா� எ�A உயர2 <�� 

$நாலா.0624.2 

 நா4�� தைல3பழி எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ#க8 

ந�ைம இழ:(_வி.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தைலயிடாேத 

$நாலா.0624.3 

 G4� உய� மாட#க8 G!:(ேதா�A� (வராபதி2- எ�ைன உ�'தி�மி�. 

$நாலா.0624.4 



 ம�@ ம(ைர ெதாட2கமாக வ� (வராபதித� அள�� $நாலா.0625.1 

 த�ைன' தம� உ�'(3 ெப�ய ேவ��' தா!-ழலா8 (ணி:த (ணிைவ 

$நாலா.0625.2 

 ெபா� இய� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1(ைவய�ேகா� 

வி4�சி'த� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $நாலா.0625.3 

 இ�னிைசயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச6ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ'தவ�லா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ைவ-:தேம. $நாலா.0625.4 

 க�ண� எ�@� க�:ெத�வ� கா4சி3 பழகி2 கிட3ேபைன3 $நாலா.0626.1 

 1�ணி5 1ளி3 ெப�தா5 ேபால3 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ேபசாேத 

$நாலா.0626.2 

 ெப�ணி� வ�'த�_ெப.(வ�'த�_ெப.) அறியாத ெப�மா� அைரயி5 பதீக 

$நாலா.0626.3 

 வ�ண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன வா4ட� 

தணிய_-ைற.எ+.(தணி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 7சீேர $நாலா.0626.4 

 பா�-ஆலிைலயி� (யி� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரம� வைல3ப4� 

இ�:ேதைன $நாலா.0627.1 

 ேவலா� (�ன� ெப�தா5 ேபா� ேவ��5A எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ேபசாேத $நாலா.0627.2 

 ேகாலா� நிைரேம�'( ஆயனா�2 -ட:ைத2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ட�-ஆ� $நாலா.0627.3 



 ந7லா� த�ண: (ழா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� ெநறி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) -ழ�ேம� G4�ேர $நாலா.0627.4 

 க6ைச2 கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�வி�லி 

கைட2க� எ�@� சிைற2ேகாலா� $நாலா.0628.1 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) ஊ��வ ேவ��� நிைல%� தள�:( ைநேவைன 

$நாலா.0628.2 

 அ6ேச� எ�னா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மா�� 

அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வனமாைல $நாலா.0628.3 

 வ6சியாேத த�மாகி� மா�வி5 ெகாண�:( 1ர4Xேர $நாலா.0628.4 

 ஆேர உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆ5Aவா� ஆய�-பா� 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0629.1 

 காேரA உழ2க உழ2-�� தள�:(� �றி:(� கிட3ேபைன $நாலா.0629.2 

 ஆராவ�த� அைனயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�த 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஊறிய $நாலா.0629.3 

 ந7�தா� ெகாண�:( 1லராேம ப�2கி இைள3ைப ந72கீேர $நாலா.0629.4 

 அழி?� ெதாழி?� உ�2 கா4டா� அ6ேச� எ�னா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.0630.1 

 த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �=சி3 1-:( எ�ைன+ 

.5றி+ .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபாகானா� 

$நாலா.0630.2 

 தைழயி� ெபாழி�வா� நிைர3 பி�ேன ெந�மா� ஊதி வ�கி�ற $நாலா.0630.3 



 -ழலி� ெதாைளவா� ந7� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

-ளிர_-ைற.எ+.(-ளி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �க'(' தடவ 7ேர $நாலா.0630.4 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) ந:தேகாப� மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

எ�@� $நாலா.0631.1 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) க�ய தி�மாலா� -ள312<A ெகாள3ப4� 

$நாலா.0631.2 

 1ைட%� ெபயரகி�ேல� நா� ேபா!2க� மிதி'த அ�3பா4�� $நாலா.0631.3 

 ெபா�'தா� ெகாண�:( Fசீ�க8 ேபாகா உயி� எ� உட�ைபேய $நாலா.0631.4 

 ெவ5றி2 க�ள2 ெகா�யா�த� மீமீ( ஆடா 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.0632.1 

 ெவ5ற ெவறிேத ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேவ�ேப ஆக வள�'தாேள $நாலா.0632.2 

 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

�ைலத�ைன2 -மர� ேகால3 பைண'ேதாேளா� $நாலா.0632.3 

 அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) அைவ 

த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைணய அ�2கி2 க4Xேர 

$நாலா.0632.4 

 உ8ேள உ�கி ைநேவைன உளேளா இலேளா எ�னாத $நாலா.0633.1 

 ெகா8ைள ெகா8ளி2 -A�பைன2 ேகாவ�'தனைன2 க�ட2கா� 

$நாலா.0633.2 

 ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ெகா#ைகத�ைன2 

கிழ#ேகா�� $நாலா.0633.3 



 அ8ளி3 பறி'தி4� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மா�வி� 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� அழைல' த7�ேவேன 

$நாலா.0633.4 

 ெகா�ைம �ைலக8 இட� த7ர2 ேகாவி:த5- ஓ� -5ேறவ� $நாலா.0634.1 

 இ�ைம3 பிறவி ெச�யாேத இனி3 ேபா�+ 

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

$நாலா.0634.2 

 ெச�ைம உைடய தி�மா�வி� ேச�'தாேன@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ஞா�A $நாலா.0634.3 

 ெம��ைம ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

விைடதா� த�ேம� மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�ேற 

$நாலா.0634.4 

 அ�ல� விைள'த ெப�மாைன ஆய�பா�2- அணி-விள2ைக $நாலா.0635.1 

 வி�லி 1(ைவநக� ந�பி வி4�சி'த� விய� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

$நாலா.0635.2 

 வி�ைல' ெதாைல'த_ெப.எ+.(ெதாைல_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1�வ'தா8 ேவ4ைக உ5A மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0635.3 

 ெசா�ைல' (தி2க வ�லா�க8 (�ப2 கட?8 (வளாேர $நாலா.0635.4 

 ப4� ேம�:(_வி.எ+.(ேம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� காேரA 

பலேதவ5- ஓ� கீ!2-க�றா� $நாலா.0636.1 

 இ4XA இ4� விைளயா� இ#ேக ேபாத2 க�Xேர $நாலா.0636.2 

 இ4டமான ப.2கைள இனி( மறி'( ந7� ஊ4� $நாலா.0636.3 



 வி4�2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�:தாவன'ேத 

க�ேடாேம $நாலா.0636.4 

 அ@#க எ�ைன3 பி��_ெப.(பி��_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய�பா� 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0637.1 

 -;#- நாறி2 -4ேட5ைற2 ேகாவ�'தனைன2 க�Xேர $நாலா.0637.2 

 கண#கேளா� மி� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) கல:தா5 ேபால வனமாைல 

$நாலா.0637.3 

 மி@#க நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�:தாவன'ேத 

க�ேடாேம $நாலா.0637.4 

 மாலா�3 பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிைய மாேல 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மணாளைன 

$நாலா.0638.1 

 ஏலா3 ெபா�க8 உைர3பாைன இ#ேக ேபாத2 க�Xேர $நாலா.0638.2 

 ேமலா� பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவயி�கா3பா� 

வினைத-சிAவ� சிற-_ெப.(சிற-_ெப.) எ�@� $நாலா.0638.3 

 ேமலா3பி� கீ! வ�வாைன வி�:தாவன'ேத க�ேடாேம $நாலா.0638.4 

 கா�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கமல2 க� எ�@� ெந�#கயிA ப�'தி 

எ�ைன $நாலா.0639.1 

 ஈ�'(2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைளயா�� 

ஈச�த�ைன2 க�Xேர $நாலா.0639.2 



 ேபா�'த �'தி� -3பாய3 1க�_ெப.(1க�_ெப.) மா� யாைன2 க�ேற ேபா� 

$நாலா.0639.3 

 ேவ�'( நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�:தாவன'ேத 

க�ேடாேம $நாலா.0639.4 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) எ� மணியிைன வைலயி5 பிைழ'த 

ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ேபா� $நாலா.0640.1 

 ஏ(� ஒ�A� ெகாள' தாரா ஈச�த�ைன2 க�Xேர $நாலா.0640.2 

 பதீக-ஆைட உைட தாழ ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கா�ேமக2 க�ேற ேபா� 

$நாலா.0640.3 

 வ 7தி ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�வாைன வி�:தாவன'ேத 

க�ேடாேம $நாலா.0640.4 

 1�வ வ4ட�_ெப.(வ4ட�_ெப.) அழகிய_ெப.அ.(அழ-_ெப.) 

ெபா�'த�_ெப.(ெபா�'த�_ெப.) இலிைய2 க�Xேர $நாலா.0641.2 

 உ�� க�தா� �க�_ெப.(�க�_ெப.) ேச�தா� உதய3 ப�3பத'தி�ேம� 

$நாலா.0641.3 

 வி�%�_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கதிேர ேபா�வாைன 

வி�:தாவன'ேத க�ேடாேம $நாலா.0641.4 

 ெபா�'த�_ெப.(ெபா�'த�_ெப.) உைடய ந�பிைய3 1ற�ேபா� 

உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�யாைன2 

$நாலா.0642.1 

 க�'ைத3 பிைழ'( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) க� மா �கிைல2 க�Xேர $நாலா.0642.2 

 அ�'தி' தாரா-கண#களா� ஆர3 ெப�- வான�_ெப.(வான�_ெப.) ேபா� 

$நாலா.0642.3 



 வி�'த� ெப�தா� வ�வாைன வி�:தாவன'ேத க�ேடாேம $நாலா.0642.4 

 ெவளிய ச#- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைடயாைன3 பதீக-ஆைட உைடயாைன 

$நாலா.0643.1 

 அளி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உைடய தி�மாைல ஆழியாைன2 க�Xேர 

$நாலா.0643.2 

 களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) எ#-� கல:தா5ேபா� கம! F#-ழ�க8 

தட:ேதா8 ேம� $நாலா.0643.3 

 மிளிர நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�:தாவன'ேத 

க�ேடாேம $நாலா.0643.4 

 நா4ைட3 பைட எ�A அய� �தலா' 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நளி� மா மல� உ:தி $நாலா.0644.1 

 வ 74ைட3 ப�ணி விைளயா�� விமல�த�ைன2 க�Xேர $நாலா.0644.2 

 கா4ைட நா�' ேத@க@� களிA� 18E� உட� ம�ய $நாலா.0644.3 

 ேவ4ைடயா� வ�வாைன வி�:தாவன'ேத க�ேடாேம $நாலா.0644.4 

 ப�:தா8-களி5A2- அ�8ெச�த பரம�த�ைன3 பா�� ேம� $நாலா.0645.1 

 வி�:தாவன'ேத க�டைம வி4�சி'த� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெசா� 

$நாலா.0645.2 

 ம�:தா� எ�A த� மன'ேத ைவ'(2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா!வா�க8 

$நாலா.0645.3 

 ெப�:தா8 உைடய பிரா� அ�2கீ!3 பி�யா( எ�A� இ�3பாேர $நாலா.0645.4 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) இ�ய+ .ட�-மணிக8 இைம2-� ெந5றி_ெப.(ெந5றி_ெப.) 

இன'('தி அணி பண� ஆயிர#க8 ஆ�:த $நாலா.0646.1 



 அர�-அரச3 ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேசாதி அன:த� எ�@� அணி 

விள#-�_ெப.எ+.(விள#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உய� ெவ8ைள-

அைணைய ேமவி' $நாலா.0646.2 

 தி�வர#க3 ெப� நக�8 ெத�ண 7�3 ெபா�னி திைர2 ைகயா� அ� வ�ட3 

ப8ளிெகா8E� $நாலா.0646.3 

 க�மணிைய2 ேகாமள'ைத2 க��ெகா�� எ� க�ணிைணக8 

எ�Aெகாேலா களி2-� நாேள $நாலா.0646.4 

 வா� ஓ� ஈைர6[A (த#க8 ஆ�:த வைள உட�பி� அழ� 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உமி!:த ெச:த7 $நாலா.0647.1 

 வ 7யாத மல�+ ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) விதானேம ேபா� ேம�ேம?� 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ#-� பர:தத� கீ! $நாலா.0647.2 

 காயா�F மல�3 பிற#க� அ�ன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க�-அர#க'( 

அரவைணயி5 ப8ளிெகா8E� $நாலா.0647.3 

 மாேயாைன மண'Jேண ப5றி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� வாயார எ�Aெகாேலா 

வா!'(� நாேள $நாலா.0647.4 

 எ� மா�பி� அய� நா�- நாவினா?� 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஈ�ர�� �க�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0648.1 

 எ�மா�� எழி5க�க8 எ4�ேனா�� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இனி( இைற6ச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�ெபா�- $நாலா.0648.2 



 அ�மா�த� மல�2 கமல2 ெகா3F! 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அணி-அர#க'( 

அரவைணயி5 ப8ளிெகா8E� $நாலா.0648.3 

 அ�மா�த� அ�யிைண2 கீ! அல�க8 இ4� அ#- அ�யவேரா� 

எ�Aெகாேலா அ;-� நாேள $நாலா.0648.4 

 மாவிைன வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேவைல வ�ணைன எ� க�ணைன வ� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி $நாலா.0649.1 

 ஆவிைன அ�A உய2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆய�-ஏ5ைற அமர�க8 த� தைலவைன அ: தமிழி� இ�ப3 $நாலா.0649.2 

 பாவிைன அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வடெமாழிைய ப5A-அ5றா�க8 பயி� 

அர#க'( அரவைணயி5 ப8ளிெகா8E� $நாலா.0649.3 

 ேகாவிைன நா_ெப.(நா_ெப.) உற 

வ='தி_வி.எ+.(வ='(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�த� ைகக8 

ெகா��மல� J� எ�Aெகாேலா <31� நாேள $நாலா.0649.4 

 இைணயி�லா இ�னிைச யா! ெக=மி இ�ப' (�1��� நாரத@� இைற6சி 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0650.1 

 (ைணயி�லா' ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மைற N�-ேதா'திர'தா� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மல�2க� அய� 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓவா( 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0650.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மாளிைகக8 ம�- ெச�வ மதி�-அர#க'( 

அரவைணயி5 ப8ளிெகா8E� $நாலா.0650.3 

 மணிவ�ண� அ�மாைன2 க��ெகா�� எ� மல�+ 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) எ�Aெகாேலா 



வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாேள 

$நாலா.0650.4 

 அளி மல�ேம� அய� அர� இ:திரேனா� ஏைன அமர�க8த� -=�� 

அர�ைபய�� ம5A� $நாலா.0651.1 

 ெதளி மதி ேச� �னிவ�க8த� -=�� உ:தி' திைச திைசயி� மல� Jவி+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0651.2 

 களி மல� ேச� ெபாழி�-அர#க'( உரக� ஏறி2 க�வள�� கட�வ�ண� 

கமல2 க�;� $நாலா.0651.3 

 ஒளி மதி ேச� தி��க�� க��ெகா�� எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�Aெகாேலா உ�-� நாேள 

$நாலா.0651.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒழி'(_வி.எ+.(ஒழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ6ச� மா5றி வ� 1ல�க8 அட2கி இட�3 பார' (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) 

$நாலா.0652.1 

 (ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� �3ெபா=( 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

இ�லா' ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி2க� நிைலநி�ற ெதா�டரான 

$நாலா.0652.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மன'தவ�த� கதிைய ெபா�னி அணி அர#க'( அரவைணயி5 

ப8ளிெகா8E� $நாலா.0652.3 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மாேயாைன க�� எ� க�க8 ந7� 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�Aெகாேலா 



நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாேள 

$நாலா.0652.4 

 ேகா� ஆ�:த ெந�6சா�#க� <ன5 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ெகாைலயாழி 

ெகா�:த�� ெகா5ற ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) $நாலா.0653.1 

 கா� ஆ�:த கதி2 க�ட� எ�@� ெவ�றி2 க��பறைவ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அைன'(� 1ற6G! கா3ப $நாலா.0653.2 

 ேச� ஆ�:த ெந�#கழனி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�வர#க'( அரவைணயி5 

ப8ளிெகா8E� $நாலா.0653.3 

 மாேலாைன2 க�� இ�ப2 கலவி 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ�விைனேய� எ�Aெகாேலா 

வா=� நாேள $நாலா.0653.4 

 Jராத மன2காத�-ெதா�ட� த#க8 -ழா� -=மி' தி�31க!க8 பல�� பா� 

$நாலா.0654.1 

 ஆராத மன2 களி3ேபா� அ=த_ெப.எ+.(அ=_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேசார 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�கி 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாE� $நாலா.0654.2 

 சீ� ஆ�:த �ழ�-ஓைச பரைவ கா4�� தி�வர#க'( அரவைணயி5 

ப8ளிெகா8E� $நாலா.0654.3 

 ேபா� ஆழி அ�மாைன2 க�� (8ளி3 Fதல'தி� எ�Aெகாேலா 

1ரE�_ெப.எ+.(1ர8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாேள $நாலா.0654.4 

 வ� ெப� வானக� உ�ய அமர� உ�ய ம�_ெப.(ம�_ெப.) உ�ய ம�-உலகி� 

மனிச� உ�ய $நாலா.0655.1 



 (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) மி- (ய� அகல அய�� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இ�லா+ .க� வளர_-ைற.எ+.(வள�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அக� மகி=� 

ெதா�ட� வாழ $நாலா.0655.2 

 அ�ெபா� ெத�திைச ேநா2கி3 ப8ளிெகா8E� அணி-அர#க� தி��5ற'( 

அ�யா� த#க8 $நாலா.0655.3 

 இ�ப மி- ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -=� க�� யா@� 

இைச:(_வி.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உடேன எ�Aெகாேலா 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாேள $நாலா.0655.4 

 திட� விள#- கைர3 ெபா�னி ந��பா4�' தி�வர#க'( அரவைணயி5 

ப8ளிெகா8E� $நாலா.0656.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) விள#- க�ேமனி அ�மா�த�ைன2 க�ணார2 க�� 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

காத�த�னா� $நாலா.0656.2 

 -ைட விள#- விற�-தாைன2 ெகா5ற ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) <டல�ேகா� ெகாைட2 -லேசகர� ெசா5 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0656.3 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) விள#- தமி!-மாைல ப'(� வ�லா� நல:திக! 

நாரண�-அ�2கீ! ந�;வாேர $நாலா.0656.4 

 ேத4� அ�: திற�-ேதனிைன' ெத� அர#கைன' தி�மா( வா! $நாலா.0657.1 

 வா4ட� இ� வனமாைல மா�வைன 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மா� ெகா8 

சி:ைதயரா� $நாலா.0657.2 

 ஆ4ட� ேமவி அல:( அைழ'( அய��- 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெம�ய�யா�க8த� 

$நாலா.0657.3 



 ஈ4ட� க��ட2 <�ேம� அ( 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆவேத $நாலா.0657.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உலா மல�-ம#ைக ேதாளிைண ேதா�:த(� .ட�-

வாளியா� $நாலா.0658.1 

 ந7� மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெச5ற(� நிைர ேம�'த(� இைவேய 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0658.2 

 ஆ�3 பா� அர#க ஓ எ�A அைழ2-� ெதா�ட� அ�3-ெபா� $நாலா.0658.3 

 ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெபறி� 

க#ைக ந7� -ைட:( ஆ�� ேவ4ைக எ� ஆவேத $நாலா.0658.4 

 ஏA அட�'த(� ஏனமா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) கீ�ட(� �� இராமனா� 

$நாலா.0659.1 

 மாA அட�'த(� ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த(� ெசா�லி3 பா� வ� 

ெபா�னி3 ேப�- $நாலா.0659.2 

 ஆA ேபா� வ�� க�ண ந7� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அர#க� ேகாயி�-

தி��5ற� $நாலா.0659.3 

 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ெச� ெதா�ட� ேசவ�+ ெச=6 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) எ� 

ெச�னி2-_ெப.(ெச�னி_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அணிவேன $நாலா.0659.4 

 ேதா�'த த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தயி� ெவ�ெண� பா?ட� உ�ட?� 

உட�A ஆ�+சி க�� $நாலா.0660.1 

 ஆ�'த ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உைட எ�பிரா� எ� அர#க@2- அ�யா�களா� 

$நாலா.0660.2 

 நா' த=�1 எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நாரணா எ�A அைழ'( 

ெம� த=�ப' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0660.3 



 ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உA� 

ெதா�ட� ேசவ� ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!'(� 

எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0660.4 

 ெபா� சிைல2 -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ஏ5A-எ�'த� இA'த3 ேபா�-அர� ஈ�'த 

ேகா� $நாலா.0661.1 

 ெச� சிைல+ .ட� G! ஒளி' தி�ண மா மதி�-ெத� அர#கனா� $நாலா.0661.2 

 ெம� சிைல2 க�ேமக� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) த� ெந6சி� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திகழ3 ேபா� $நாலா.0661.3 

 ெம� சிலி�3பவ� த�ைமேய 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெம� சிலி�2-ேம $நாலா.0661.4 

 ஆதி அ:த� அன:த� அ51த� ஆன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த�பிரா� 

$நாலா.0662.1 

 பாத மா மல� G�� ப'தி இலாத பாவிக8 உ�:திட' $நாலா.0662.2 

 த7தி� ந�ெனறி கா4� எ#-� தி�:( அர#க� எ�மா@2ேக $நாலா.0662.3 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச� ெதா�ட�2- எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பிற3பி?� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

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

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0662.4 

 கா�-இன� 1ைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந5 கதி� �'த ெவ�ணைக+ 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� $நாலா.0663.1 

 ஆர-மா�வ� அர#க� எ�@� அ�� ெப�6.ட� ஒ�றிைன+ $நாலா.0663.2 

 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெந6சின� ஆகி+ 

ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கசி:( 

இழி:த_ெப.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�ண 7�களா� $நாலா.0663.3 



 வார நி5பவ� தாளிைண2- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வார� 

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

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0663.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) கட5 

கிட:தவ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) கி�� நA:(ழா� $நாலா.0664.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) வைர3 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தி� மா�வைன மல�2 க�ணைன $நாலா.0664.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ5A 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�3பா�' தி�:( அர#க� 

எ�மா@2ேக $நாலா.0664.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ5றி�� ெதா�ட� வா!�2- 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ5ற( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.0664.4 

 ெமா�'(2 க� பனி ேசார ெம�க8 சிலி�3ப ஏ#கி இைள'( 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0665.1 

 எ�'(2 -�பி� ந4ட� இ4� எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�3 பா� இைற6சி எ� $நாலா.0665.2 

 அ'த� அ+ச� அர#க@2- அ� யா�க8 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அவ@2ேக $நாலா.0665.3 

 பி'தரா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பி'த� அ�ல�க8 ம5ைறயா� �5A� 

பி'தேர $நாலா.0665.4 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மா மல�-ம#ைக நாத� அர#க� ெம�ய�யா�க8 த� 

$நாலா.0666.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� அ�ைம' திற'தினி� எ�A� ேம� மன'தனா� 

$நாலா.0666.2 



 ெகா�லி-காவல� <ட�-நாயக� ேகாழி2ேகா� -லேசகர� $நாலா.0666.3 

 ெசா�லி�_நி.எ+.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.) இ�தமி! 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லவ� ெதா�ட� ெதா�ட�க8 ஆவேர $நாலா.0666.4 

 ெம� இ� வா!2ைகைய ெம� என2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) $நாலா.0667.1 

 ைவய�த�ெனா�� <�வ( இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.0667.2 

 ஐயேன அர#கா எ�A அைழ2கி�ேற� $நாலா.0667.3 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெகா�ெடாழி:ேத� எ�த� மா?2ேக $நாலா.0667.4 

 Nலி� ேந�-இைடயா� திற'ேத 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0668.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) த�ெனா�� <�வ( இ�ைல 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.0668.2 

 ஆலியா அைழயா அர#கா எ�A $நாலா.0668.3 

 மா� எ=:ெதாழி:ேத� எ�த� மா?2ேக $நாலா.0668.4 

 மாரனா� வ� ெவ6_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல2- ஆ4ெச�%� $நாலா.0669.1 

 பா�னாெரா�� <�வ( இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.0669.2 

 ஆர-மா�வ� அர#க� அன:த� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.0669.3 

 நாரண� நரகா:தக� பி'தேன $நாலா.0669.4 

 உ��ேய உைடேய உக:( 

ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இ� $நாலா.0670.1 



 ம�டல'ெதா�� <�வ( இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.0670.2 

 அ�டவாண� அர#க� வ� ேப�-�ைல $நாலா.0670.3 

 உ�ட வாய�த� உ�ம'த� கா�மிேன $நாலா.0670.4 

 த7தி� ந�ெனறி நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) அ�லா( 

ெச� $நாலா.0671.1 

 ந7தியாெரா�� <�வ( இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.0671.2 

 ஆதி ஆய� அர#க� அ: தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.0671.3 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மா மணவாள�த� பி'தேன $நாலா.0671.4 

 எ� பர'த� அ�லாெரா�� <டல� $நாலா.0672.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வா!ைவ ஒ�றாக2 க�தல� $நாலா.0672.2 

 த�பிரா� அமர�2- அர#க நக� $நாலா.0672.3 

 எ�பிரா@2- எ=ைம%� பி'தேன $நாலா.0672.4 

 எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) திற'தி?� யாெரா�� 

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

அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) $நாலா.0673.1 

 சி'த:த�ைன' தவி�'தன� ெச#க� மா� $நாலா.0673.2 

 அ'தேன அர#கா எ�A அைழ2கி�ேற� $நாலா.0673.3 

 பி'தனா� ஒழி:ேத� எ�பிரா@2ேக $நாலா.0673.4 

 ேபயேர என2- யாவ�� யா@� ஓ� $நாலா.0674.1 

 ேபயேன எவ�2-� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0674.2 

 ஆயேன அர#கா எ�A அைழ2கி�ேற� $நாலா.0674.3 



 ேபயனா� ஒழி:ேத� எ�பிரா@2ேக $நாலா.0674.4 

 அ#ைக-ஆழி அர#க� அ�யிைண $நாலா.0675.1 

 த#- சி:ைத' தனி3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பி'தனா�2 $நாலா.0675.2 

 ெகா#க�ேகா� -லேசகர� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� $நாலா.0675.3 

 இ#- வ�லவ�2- ஏத� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைலேய $நாலா.0675.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏA ெச�வ'( உட5பிறவி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ேவ�ேட� $நாலா.0676.1 

 ஆேனA ஏ! ெவ�றா� அ�ைம' திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ�லா� $நாலா.0676.2 

 <� ஏA ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இட'தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேவ#கட'(2 $நாலா.0676.3 

 ேகாேன� வா=� -�கா�3 பிற3ேபேன $நாலா.0676.4 

 ஆனாத ெச�வ'( அர�ைபய�க8 த5 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0677.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆE� ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) ம�-

அர.� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேவ�ேட� $நாலா.0677.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� F6ேசாைல' தி�ேவ#கட+ .ைனயி� $நாலா.0677.3 

 மீனா�3 பிற2-� விதி உைடேய� ஆேவேன $நாலா.0677.4 

 பி� இ4ட சைடயா@� பிரம@� இ:திர@� $நாலா.0678.1 

 (�னி4�3 1க�_ெப.(1க�_ெப.) அ�ய ைவ-:த ந78 வாச� $நாலா.0678.2 

 மி� வ4ட+ .ட�-ஆழி ேவ#கட2ேகா� தா�_த5...(தா�_த5...) உமி=� 

$நாலா.0678.3 



 ெபா�-வ4�� பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உடேன 1க3 

ெபAேவ� ஆேவேன $நாலா.0678.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) பவள ேவைல உல� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பா5கட?8 $நாலா.0679.1 

 க� (யி?� மாேயா� கழலிைணக8 கா�பத5- $நாலா.0679.2 

 ப� பக��_ெப.எ+.(பக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ��ன#க8 ப� 

பா�� ேவ#கட'(+ $நாலா.0679.3 

 ெச�பகமா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி� 

உைடேய� ஆேவேன $நாலா.0679.4 

 க�ப மத யாைன2 க='தக'தி�ேம� 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0680.1 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) அம�� ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அர.� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேவ�ேட� 

$நாலா.0680.2 

 எ�ெப�மா� ஈச� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேவ#கட மைலேம� $நாலா.0680.3 

 த�பகமா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடேய� ஆேவேன $நாலா.0680.4 

 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) S�ணிைடயா� உ�3பசி%� 

ேமனைக%� $நாலா.0681.1 

 அ�னவ�த� பாடெலா�� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) அைவ 

ஆத�ேய� $நாலா.0681.2 

 ெத�ன என வ��ன#க8 ப� பா�� ேவ#கட'(8 $நாலா.0681.3 

 அ�னைனய ெபா5-வ� ஆ� அ�:தவ'ேத� ஆேவேன $நாலா.0681.4 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆE� மா மதி ேபா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

-ைட2கீ! ம�னவ�த� $நாலா.0682.1 

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

வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெகா�டா�� ெச�� 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0682.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� F6ேசாைல' தி�ேவ#கட மைலேம� $நாலா.0682.3 

 கானாறா�3 பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�'( 

உைடேய� ஆேவேன $நாலா.0682.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏA சைடயா@� பிரம@� இ:திர@� $நாலா.0683.1 

 �ைறயாய ெப� ேவ8வி2 -ைற ��3பா� மைற ஆனா� $நாலா.0683.2 

 ெவறியா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசாைல' தி�ேவ#கட மைலேம� 

$நாலா.0683.3 

 ெநறியா�2 கிட2-� நிைல உைடேய� ஆேவேன $நாலா.0683.4 

 ெச�யாய வ�விைனக8 த7�2-� தி�மாேல $நாலா.0684.1 

 ெந�யாேன ேவ#கடவா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேகாயிலி� வாச� 

$நாலா.0684.2 

 அ�யா�� வானவ�� அர�ைபய�� 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0684.3 

 ப�யா�2 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� பவளவா� 

கா�ேபேன $நாலா.0684.4 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�� ஒ�-ைட2கீ! 

உ�3பசித� $நாலா.0685.1 

 அ�ெபா5 கைல அ�-� ெப5றா?� ஆத�ேய� $நாலா.0685.2 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள-வாயா� தி�ேவ#கட� எ�@� $நாலா.0685.3 

 எ�ெப�மா� ெபா�மைலேம� ஏேத@� ஆேவேன $நாலா.0685.4 

 ம�னிய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சார�_ெப.(சார�_ெப.) வட ேவ#கட'தா�த� 

$நாலா.0686.1 

 ெபா� இய?� ேசவ�க8 கா�பா� 1�:( இைற6சி2 $நாலா.0686.2 

 ெகா� நவி?� <�ேவ5 -லேசகர� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0686.3 

 ப�னிய N5 தமி!-வ�லா� பா#காய ப'த�கேள $நாலா.0686.4 

 த� (யர�_ெப.((யர�_ெப.) தடாேய� உ� சர� அ�லா� சர� இ�ைல 

$நாலா.0687.1 

 விைர -=�� மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! வி'(வ2ேகா4� 

அ�மாேன $நாலா.0687.2 

 அ� சின'தா� ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) அக5றி�@� ம5A அவ8த� $நாலா.0687.3 

 அ�8 நிைன:ேத அ=� -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) அ(ேவ ேபா�A இ�:ேதேன 

$நாலா.0687.4 

 க�டா� இக!வனேவ காதல�தா� ெச�தி�@� $நாலா.0688.1 

 ெகா�டாைன அ�லா� அறியா2 -லமக8 ேபா� $நாலா.0688.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 1ைட G! வி'(வ2ேகா4� 

அ�மா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0688.3 

 ெகா�டாளாயாகி?� உ� -ைரகழேல <Aவேன $நாலா.0688.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! வி'(வ2ேகா4� அ�மா எ�- $நாலா.0689.1 



 பா� ேநா2காயாகி?� உ� ப5A அ�லா� ப5A இேல� $நாலா.0689.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ேநா2கா( எ'(யர� ெச�தி�@� தா�-ேவ:த� 

$நாலா.0689.3 

 ேகா� ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா=� -� 

ேபா�A இ�:ேதேன $நாலா.0689.4 

 வாளா� அA'(+_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.++_ஒ5.) .�@� 

ம�'(வ�பா� $நாலா.0690.1 

 மாளாத காத�_ெப.(காத�_ெப.) ேநாயாள� ேபா� மாய'தா� $நாலா.0690.2 

 மீளா' (ய� த�@� வி'(வ2ேகா4� அ�மா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.0690.3 

 ஆளா உன( அ�ேள பா�3ப� அ�ேயேன $நாலா.0690.4 

 ெவ#க�-தி�களிA அட�'தா� வி'(வ2ேகா4� அ�மாேன $நாலா.0691.1 

 எ#-3 ேபா� உ�ேக� உ� இைணய�ேய அைடய� அ�லா� $நாலா.0691.2 

 எ#-� ேபா�2 கைர காணா( எறிகட�வா� 

மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ%� $நாலா.0691.3 

 வ#க'தி� <�1 ஏA� மா3 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபா�ேறேன 

$நாலா.0691.4 

 ெச:தழேல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழைல+ 

ெச�தி�@� ெச#கமல� $நாலா.0692.1 

 அ:தர� ேச� ெவ#கதிேரா5- அ�லா� அலராவா� $நாலா.0692.2 

 ெவ:(ய� வ 74டாவி�@� வி'(வ2ேகா4� அ�மா உ� $நாலா.0692.3 

 அ:தமி� சீ�2- அ�லா� அக� -ைழய மா4ேடேன $நாலா.0692.4 



 எ'தைன%� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

மற:த_ெப.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால'(� ைப#<!க8 

$நாலா.0693.1 

 ைம'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா �கிேல 

பா�'தி�2-� ம5A அைவ ேபா� $நாலா.0693.2 

 ெம�' (ய� வ 74டாவி�@� வி'(வ2ேகா4� அ�மா எ� $நாலா.0693.3 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�பாேல 

ைவ3ப� அ�ேயேன $நாலா.0693.4 

 ெதா2- இல#கி யாெற�லா� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ�' ெதா�கடேல $நாலா.0694.1 

 12- அ�றி3 1ற�நி5க மா4டாத ம5A அைவ ேபா� $நாலா.0694.2 

 மி2- இல#- �கி�-நிற'தா� வி'(வ2ேகா4� அ�மா உ� $நாலா.0694.3 

 12- இல#- சீ� அ�லா� 12கில� கா� 1�ணியேன $நாலா.0694.4 

 நி�ைனேய தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந78 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ேவ�டாதா� $நாலா.0695.1 

 த�ைனேய தா�_த5...(தா�_த5...) ேவ��� ெச�வ�ேபா� மாய'தா� 

$நாலா.0695.2 

 மி�ைனேய ேச� திகி�_ெப.(திகி�_ெப.) வி'(வ2ேகா4� அ�மாேன 

$நாலா.0695.3 

 நி�ைனேய தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி5ப� அ�ேயேன 

$நாலா.0695.4 

 வி'(வ2ேகா4� அ�மா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேவ�டாேய ஆயி�@� 

$நாலா.0696.1 



 ம5A ஆ�� ப5A இேல� எ�A அவைன' தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0696.2 

 ெகா5ற ேவ�-தாைன2 -லேசகர� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0696.3 

 ந5றமி! ப'(� வ�லா� ந�ணா� நரகேம $நாலா.0696.4 

 ஏ� மல�3 F#-ழ� ஆய� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எைன3 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஊ�� உ�த� $நாலா.0697.1 

 மா�� த=�த5- ஆைசயி�ைம அறி:தறி:ேத உ�த� ெபா�ைய2 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0697.2 

 <� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா� பனி2 <த� எ�தி2 <சி ந�#கி ய�ைன 

யா5றி� $நாலா.0697.3 

 வா� மண5_ெப.(மண�_ெப.) -�றி5 1லர 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) வா.ேதவா உ� 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) பா�'ேத $நாலா.0697.4 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� மடவா8 

ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) கீைழ அக'(' தயி� கைடய2 $நாலா.0698.1 

 க�� ஒ�ைல நா@� கைடவ� எ�A க8ள-விழிைய விழி'(3 12- 

$நாலா.0698.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� F#-ழ� தா!:( உலாவ வா8�க� ேவ�3ப 

ெசRவா� (�3ப $நாலா.0698.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தயி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கைட:தி4ட 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) தாேமாதரா ெம� 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) நாேன $நாலா.0698.4 

 க�மல�2 <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ஒ�'தித�ைன2 கைட2கணி'( ஆ#ேக 

ஒ�'தித�பா� $நாலா.0699.1 



 ம�வி மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம5ெறா�'தி2- உைர'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபைத2-3 ெபா� 

-றி'(_வி.எ+.(-றி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0699.2 

 1�-ழ� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ஒ�'தித�ைன3 1ண�தி அவE2-� 

ெம�ய� அ�ைல $நாலா.0699.3 

 ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இA'தா� உ� வள�'திKேட வள�கி�றதா� உ�த� 

மாைய தாேன. $நாலா.0699.4 

 தா�-�ைல3 பாலி� அ�தி�2க' 

தவ!:(_வி.எ+.(தவ!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தள�நைடயி4�+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0700.1 

 ேப�-�ைல வா�ைவ'( ந6ைச உ�� பி'த� எ�ேற பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ஏச 

நி�றா� $நாலா.0700.2 

 ஆ�மி- காதேலா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இ�3ப 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) விட 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� Jதிேயாேட $நாலா.0700.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மி- ேபாக'ைத ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உக:தா� 

அ(�� உ� ேகார�12- ஏ5-� அ�ேற. $நாலா.0700.4 

 மி�ெனா'த S�ணிைடயாைள2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) 

இ�8வா� எ�த� வ 7திKேட $நாலா.0701.1 

 ெபா�ெனா'த ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) -2<டலி4�3 ேபாகி�ற ேபா( நா� 

க�� நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0701.2 

 க�;5றவைள ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க�ணாலி4�2 ைக விளி2கி�ற(� 

க�ேட நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0701.3 



 எ�@2- அவைள வி4� இ#- 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) இ�ன� அ#ேக நட ந�பி 

ந7ேய. $நாலா.0701.4 

 ம5 ெபா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உைட வா.ேதவா வ�விைனேய� (யி� 

ெகா�டவாேற $நாலா.0702.1 

 இ5ைற இரவிைட ஏம'( எ�ைன இ�னைணேம� இ4� 

அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ேபா� $நாலா.0702.2 

 அ5ைற இர�� ஓ� பி5ைற நாE� அ�ைவயேரா�� அைண:( 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0702.3 

 எ5A2- ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ� ம�#கி� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ�ெப�மா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ=:த�ேள $நாலா.0702.4 

 ைபயரவி� அைண3 ப8ளியினா� ப�ைடேயா� அ�ேலா� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0703.1 

 ைமய� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�ணினா�� அ�ேலா� ைவகி எ� 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) ஒழி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.0703.2 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உைட%� தி��க�� 

ெச#கனிவா%� -ழ?� க�� $நாலா.0703.3 

 ெபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) ப4டேத அைம%� 18Eவ� 

ேபசாேத ேபா- ந�ப ீ$நாலா.0703.4 

 எ�ைன வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) என2 -றி'தி4� 

இனமல� ��ைலயி� ப:த�-ந7ழ� $நாலா.0704.1 



 ம�னி அவைள3 1ணர3 12- ம5A எ�ைன2 க�� உழறா ெநகி!:தா� 

$நாலா.0704.2 

 ெபா�னிற ஆைடைய2 ைகயி5 தா#கி3 ெபா�-அ+ச� கா4� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாதிேய?� $நாலா.0704.3 

 இ�ன� எ� ைகயக'( ஈ#- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

வ�திேய� எ� சின�_ெப.(சின�_ெப.) த7�வ� நாேன $நாலா.0704.4 

 ம#கல ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வனமாைல மா�வி� இல#க மயி�-தைழ3 பலீி 

G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0705.1 

 ெபா#- இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அைரயி5 சா'தி 

F#ெகா'(2 காதி5 1ணர3 ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0705.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) -ழலா�கேளா� -ைழ:( 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) இனி( ஊதி 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0705.3 

 எ#கE2ேக ஒ�நா8 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊத உ� 

-ழலி� இைச ேபாதராேத $நாலா.0705.4 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மல�' தி�ம#ைக ேக8வ� த�ைன 

நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ஆ�+சிமா�க8 $நாலா.0706.1 

 எ�லி3 ெபா=தினி� ஏம'( ஊ� எ8கி 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உைரயதைன2 

$நாலா.0706.2 

 ெகா�லி நக�2- இைற <ட5ேகாமா� -லேசகர� இ�னிைசயி� ேமவி+ 

$நாலா.0706.3 

 ெசா�லிய_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� தமி! 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப'(� 



ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�2- இ�ைல (�ப: 

தாேன. $நாலா.0706.4 

 ஆைல ந78 க��1_ெப.(க��1_ெப.) அ�னவ� தாேலா அ�1ய' 

தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�ணின� தாேலா $நாலா.0707.1 

 ேவைல ந7� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) அ�னவ� தாேலா ேவழ3 

ேபாதக� அ�னவ� தாேலா $நாலா.0707.2 

 ஏல வா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) எ�மக� தாேலா எ�A எ�A உ�ைன எ� 

வாயிைட நிைறய' $நாலா.0707.3 

 தா� ஒலி'தி�� தி�விைன இ�லா' தாய�5 கைட 

ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) தாேய $நாலா.0707.4 

 வ�2 ெகா8 அ6சன� எ=( ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மல�2க� ம�வி ேம� 

இனி( ஒ�றிைன ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0708.1 

 �ட2கி+ ேசவ� மல�+ சிA க�:தா8 ெபாலி%� ந7�-�கி5 -ழவிேய ேபால 

$நாலா.0708.2 

 அட2கியார+ ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சிA விர�_ெப.(விர�_ெப.) அைன'(� 

அ#ைகேயா� அைண:( ஆைணயி5 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0708.3 

 கிட2ைக_ெப.(கிட2ைக_ெப.) க��ட3 ெப5றில� அ:ேதா ேகசவா ெக�ேவ� 

ெக�ேவேன $நாலா.0708.4 

 �:ைத ந��ைற அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைட மகளி�_ெப.) �ைற �ைற த� 

த� -ற#கிைட இ�'தி $நாலா.0709.1 

 எ:ைதேய எ�த� -ல3 ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) .டேர எ= �கி5 

கண'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) கவ� ஏேற $நாலா.0709.2 



 உ:ைத யாவ� எ�A உைர3ப நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெச#ேக! 

விரலி@� கைட2க�ணி@� கா4ட $நாலா.0709.3 

 ந:த� ெப5றன� ந�விைன யி�லா ந#க8ேகா� வ.ேதவ� ெப5றிலேன. 

$நாலா.0709.4 

 களி நிலா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மதி1ைர �க�� க�ணேன தி�ைக மா��� 

தி�ேதாE� $நாலா.0710.1 

 தளி� மல�2 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ5 பிைறய(�� தட#ெகா8 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�கE� 

ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0710.2 

 இளைம-இ�ப'ைத இ�A எ�த� க�ணா� ப�-ேவ5- 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) தாெயன 

நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0710.3 

 அளவி� பி8ைளைம-இ�ப'ைத 

இழ:த_ெப.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாவிேய� என( ஆவி 

நி�லாேத $நாலா.0710.4 

 ம��� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�ெந5றியி5 .4� அைசதர 

மணிவாயிைட �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.0711.1 

 த�த?� உ�த� தாைதைய3 ேபா?� வ�� க��ெகா�� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ8 -ளிர_-ைற.எ+.(-ளி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.0711.2 

 விரைல+ ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சிAவாயிைட+ ேச�'( ெவ-ளியா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர2-� 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உைர%� $நாலா.0711.3 

 தி�விேல� ஒ�A� ெப5றிேல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெத�வ ந#ைக 

யேசாைத ெப5றாேள $நாலா.0711.4 



 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ: தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணேன 

க�ணா தவ!:(_வி.எ+.(தவ!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தள�:தேதா� 

நைடயா� $நாலா.0712.1 

 ம�ணி5 ெச�ெபா� ஆ� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�த� மா�வி� ம�னிட3 ெப5றிேல� அ:ேதா $நாலா.0712.2 

 வ�ண+ ெச6சிA ைகவிர� அைன'(� வா� வா�2ெகா�ட அ�சிலி� 

மி+சி� $நாலா.0712.3 

 உ�ண3 ெப5றிேல� ஓ ெகா� விைனேய� எ�ைன எ� ெச�ய3 ெப5ற( எ� 

ேமாேய $நாலா.0712.4 

 -ழகேன எ�த� ேகாமள3 பி8ளா� ேகாவி:தா எ� -ட#ைகயி� ம�னி 

$நாலா.0713.1 

 ஒ=- ேப� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) இள6சிA தளி�ேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைகயா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைல-�க� ெந�டா $நாலா.0713.2 

 மழைல ெம�னைக இைடயிைட அ�ளா வாயிேல �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

இ�2க எ� �க'ேத $நாலா.0713.3 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�2 க�ணிைன 

ேநா2க: த�ைன%� இழ:ேத� இழ:ேதேன $நாலா.0713.4 

 �=(� ெவ�ெண� அைள:( ெதா4� 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) �கி! 

இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) சிA' தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) ைக%� 

$நாலா.0714.1 

 எழி�ெகா8 தா�1 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�3பத5- எ8- நிைல%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தயி� 

ேதா�:த_ெப.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசRவா%� $நாலா.0714.2 



 அ=ைக%� அ6சி ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ: 

ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அணிெகா8 

ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சிAவா� ெநளி3ப(�� $நாலா.0714.3 

 ெதா=ைக%� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அேசாைத ெதா�ைல-

இ�ப'( இAதி க�டாேள $நாலா.0714.4 

 -�றினா� -ைட கவி'த(� ேகால2 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) ேகா'த(�� 

-டமா4�� $நாலா.0715.1 

 க�றினா� விள� எறி:த(� காலா� காளிய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மிதி'த(� �தலா $நாலா.0715.2 

 ெவ�றி ேச� பி8ைள ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைளயா4ட� அைன'தி?� 

அ#- எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ8-ளிர $நாலா.0715.3 

 ஒ�A� க��ட3 ெப5றிேல� அ�ேய� கா;மாA இனி உ�ெடனி� 

அ�ேள. $நாலா.0715.4 

 வ6ச� ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உைட3 ேப�+சி வர�� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

நர�1_ெப.(நர�1_ெப.) எழ2 க�:( உ2க $நாலா.0716.1 

 ந6ச� ஆ�த� .ழி�ைல அ:ேதா .ைவ'( ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

அ�8ெச�( வள�:தா� $நாலா.0716.2 

 க6ச� நா8_ெப.(நா8_ெப.) கவ� க��கி� எ:தா� கைட3ப4ேட� வறிேத 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ம:( $நாலா.0716.3 

 த6ச ேம� ஒ�றிேல� உ�:தி�:ேத� த2கேத ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

தாைய3 ெப5றாேய $நாலா.0716.4 

 ம�ைல மா நக�2- இைறயவ�த�ைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ெச?'தி_வி.எ+.(ெச?'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 



வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈ#- அைண மாய'( 

$நாலா.0717.1 

 எ�ைலயி� பி8ைள ெச�வன காணா' ெத�வ' ேதவகி 

1ல�பிய_ெப.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1ல�ப� $நாலா.0717.2 

 ெகா�லி காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) மா� அ� ��ேம� ேகாலமா� 

-லேசகர� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0717.3 

 ந�லிைச' தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா�க8 ந�;வா� ஒ�ைல 

நாரண� உலேக $நாலா.0717.4 

 ம�@ 1க!2 ெகௗசைலத� மணிவயிA வா�'தவேன $நாலா.0718.1 

 ெத� இல#ைக2 ேகா� ��க8 சி:(வி'தா� ெச�ெபா� ேச� $நாலா.0718.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

1ைடG! கண1ர'( எ� க�மணிேய $நாலா.0718.3 

 எ�@ைடய இ�ன�ேத இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0718.4 

 1�ட�க மலரத�ேம� 1வனி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பைட'தவேன 

$நாலா.0719.1 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திறலா8 தாடைகத� உர�_ெப.(உர�_ெப.) உ�வ+ 

சிைல வைள'தா� $நாலா.0719.2 

 க�டவ�த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

வழ#-�_ெப.எ+.(வழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கண1ர'( எ� 

க�மணிேய $நாலா.0719.3 

 எ� திைச%� ஆEைடயா� இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0719.4 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) மலி க�#-ழலா8 ெகௗசைலத� -ல மதலா� 

$நாலா.0720.1 



 த#- ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க!+சனக� தி� ம�கா தாசரத7 

$நாலா.0720.2 

 க#ைகயி?� த7�'த மலி கண1ர'( எ� க�மணிேய $நாலா.0720.3 

 எ#க8 -ல'( இ�ன�ேத இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0720.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம� அயனவைன3 பைட'தவேன தயரத�த� 

$நாலா.0721.1 

 மா மதலா� ைமதிலித� மணவாளா வ��ன#க8 $நாலா.0721.2 

 காமர#க8 இைசபா�� கண1ர'( எ� க�மணிேய $நாலா.0721.3 

 ஏம��� சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0721.4 

 பா� ஆE� பட� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) பரத ந�பி2ேக அ�ளி $நாலா.0722.1 

 ஆரா அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) இைளயவேனா� அ�#கான� அைட:தவேன 

$நாலா.0722.2 

 சீ� ஆE� வைர மா�பா தி�2 க�ண1ர'( அரேச $நாலா.0722.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ�� ந7� �� எ� தாசரத7 தாேலேலா $நாலா.0722.4 

 .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பி� ெதாடர' 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) அைட:தவேன 

$நாலா.0723.1 

 அ5றவ�க4- அ�ம�:ேத அேயா'தி நக�2- அதிபதிேய $நாலா.0723.2 

 க5றவ�க8தா� வா=� கண1ர'( எ� க�மணிேய $நாலா.0723.3 

 சி5றைவத� ெசா5 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சீராமா தாேலேலா $நாலா.0723.4 

 ஆலி� இைல3 பாலகனா� அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�டவேன 

$நாலா.0724.1 



 வாலிைய2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அர._ெப.(அர._ெப.) இைளய வானர'(2- அளி'தவேன $நாலா.0724.2 

 காலி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கைர அைல2-� கண1ர'( எ� க�மணிேய 

$நாலா.0724.3 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நக�2- அதிபதிேய அேயா'திமேன தாேலேலா $நாலா.0724.4 

 மைலயதனா� அைண க4� மதி�-இல#ைக அழி'தவேன $நாலா.0725.1 

 அைல கடைல2 கைட:( அமர�2- அ�( அ�ளி+ ெச�தவேன $நாலா.0725.2 

 கைல வலவ�தா� வா=� கண1ர'( எ� க�மணிேய $நாலா.0725.3 

 சிைல வலவா ேசவகேன சீராமா தாேலேலா $நாலா.0725.4 

 தைள அவி=� நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) -6சி' தயரத�த� -ல மதலா� 

$நாலா.0726.1 

 வைளய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைலயதனா� மதி�-இல#ைக அழி'தவேன 

$நாலா.0726.2 

 கைள க=ந7� ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) அல�� கண1ர'( எ� க�மணிேய 

$நாலா.0726.3 

 இைளயவ�க4- அ�8 உைடயா� இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0726.4 

 ேதவைர%� அ.ரைர%� திைசகைள%� பைட'தவேன $நாலா.0727.1 

 யாவ�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� வண#க 

அர#கநக�' (யி�றவேன $நாலா.0727.2 

 காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நதி 

பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கண1ர'( எ� 

க�மணிேய $நாலா.0727.3 

 ஏ வ� ெவ6சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா $நாலா.0727.4 



 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

1ைடG! கண1ர'( எ� கா-'த� $நாலா.0728.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�ேம� தாேலேலா எ�A 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி!மாைல $நாலா.0728.2 

 ெகா� நவி?� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� -ைட2 -லேசகர� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0728.3 

 ப�னிய N� ப'(� வ�லா� பா#காய ப'த�கேள $நாலா.0728.4 

 வ� தாளி� இைண வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வளநகர� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆவா� 

$நாலா.0729.1 

 நி�றாைய அ�யைண ேம� இ�:தாைய ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) படர3 ேபா- $நாலா.0729.2 

 எ�றா8 எ� இராமாேவா உைன3 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைகேகசி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெசா5 ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0729.3 

 ந�றாக_வி.அ.(ந�-_ெப.+ஆ-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நானில'ைத 

ஆ8வி'ேத� ந�மகேன உ�ைன நாேன $நாலா.0729.4 

 ெவRவாேய� ெவR�ைர ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�நில'ைத ேவ�டாேத 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ�றி $நாலா.0730.1 

 ைமவாய களிெறாழி:( ேதெராழி:( மாெவாழி:( வனேம ேமவி $நாலா.0730.2 

 ெந�வாய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந�#க� ேந�ைழ%� இள#ேகா�� பி�1 

ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0730.3 



 எRவாA நட:தைன எ� இராமாேவா எ�ெப�மா� எ� ெச�ேகேன 

$நாலா.0730.4 

 ெகா� அைண ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� 

ெகௗசைலத� -ல மதலா� -னி வி� ஏ:(� $நாலா.0731.1 

 ம� அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைர' ேதாளா 

வ� விைனேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�2-� வைகேய க5றா� 

$நாலா.0731.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அைணேம� �� (யி�றா� இ�A இனி3ேபா� 

விய� கான மர'தி� ந7ழ5 $நாலா.0731.3 

 க� அைணேம� க� (யில2 க5றைனேயா கா-'தா க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

ேகாேவ $நாலா.0731.4 

 வா ேபா- வா இ�ன� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�கா5 

க��ேபா மலரா8 <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) $நாலா.0732.1 

 ேவ�ேபா?� எழி�-ேதாளி த�ெபா�4டா விைடேயா�த� வி�ைல+ 

ெச5றா� $நாலா.0732.2 

 மா ேபா- ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) வ�விைனேய� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�2-� மகேன இ�A $நாலா.0732.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ� 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) இ� பிளவா�3 ேபாகாேத நி5-மாேற $நாலா.0732.4 

 ெபா�:தா� ைக ேவ�-Sதிேபா� பர� 

பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெம�ல�க8 -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) 

ேசார $நாலா.0733.1 

 வி��பாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(வி��1_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� 

வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) உைற3ப ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பசிேநா� <ர 

இ�A $நாலா.0733.2 



 ெப��பாவிேய� மகேன ேபாகி�றா� ேககய�ேகா� மகளா�3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0733.3 

 அ��பாவி ெசா5 ேக4ட அ�விைனேய� எ� ெச�ேக� அ:ேதா 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $நாலா.0733.4 

 அ�மா எ�A உக:( அைழ2-� ஆ�வ+ெசா� ேகளாேத அணி ேச� மா�வ� 

$நாலா.0734.1 

 எ� மா�வ'திைட அ=:த' த=வாேத �=சாேத ேமாவா( 

உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) $நாலா.0734.2 

 ைக�மாவி� நைட_ெப.(நைட_ெப.) அ�ன ெம�னைட%� கமல� ேபா� 

�க�� காணா( $நாலா.0734.3 

 எ�மாைன எ� மகைன இழ:தி4ட இழிதைகேய� இ�2கி�ேறேன 

$நாலா.0734.4 

 F ம�� நA#-6சி 1�சைடயா3 

1ைன:(_வி.எ+.(1ைன_வி.+:'_இ.கா.உ_வி.எ+.-றி.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

(கி�_ெப.((கி�_ெப.) ேச� அ�-5 $நாலா.0735.1 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) விழ� உ�'( கல� அணியா( 

அ#க#க8 அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) மாறி $நாலா.0735.2 

 ஏ ம� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ� 1த�வ�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

இ�A ெசல'த2க வன�_ெப.(வந�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.0735.3 

 J மைறய�ீ இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) தகேவா .ம:திரேன வசி4டேன 

ெசா�O� ந7ேர $நாலா.0735.4 

 ெபா� ெப5றா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேவத3 1த�வைன%� த�பிைய%� 

Fைவ ேபா?� $நாலா.0736.1 



 மி� ப5றா S�ம�#-� ெம�லிய� எ� ம�கிைய%� வன'தி5 ேபா2கி 

$நாலா.0736.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப5றா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ேம� பழி விைள'தி4� எ�ைன%� ந78 வானி� ேபா2க 

$நாலா.0736.3 

 எ� ெப5றா� ைகேகசி இ� நில'தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) 

இனிதாக இ�2கி�றாேய $நாலா.0736.4 

 �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) ம=வாளி சிைலவா#கி 

அவ�தவ'ைத �5A� ெச5றா� $நாலா.0737.1 

 உ�ைன%� உ� அ�ைமைய%� உ� ேமாயி� வ�'த�� ஒ� றாக2 

ெகா8ளா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெகா8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) $நாலா.0737.2 

 எ�ைன%� எ� ெம�%ைர%� ெம�யாக2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

12க எ:தா� $நாலா.0737.3 

 நி�ைனேய மகனாக3 ெபற3 ெபAேவ� ஏ! பிற31� ெந�:ேதா8 ேவ:ேத 

$நாலா.0737.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ந- மா மல�2 <:த5 ெகௗசைல%� .மி'திைர%� சி:ைத 

ேநாவ $நாலா.0738.1 

 <� உ�வி� ெகா�:ெதா='ைத ெசா5ேக4ட ெகா�யவ8த� ெசா5ெகா�� 

இ�A $நாலா.0738.2 

 கானகேம மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

(ற:த_ெப.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வளநகைர' 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா@� $நாலா.0738.3 

 வானகேம மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி��பி3 ேபாகி�ேற� 

ம@--ல'தா� த#க8 ேகாேவ $நாலா.0738.4 



 ஏ� ஆ�:த க� ெந�மா� இராமனா� வன�_ெப.(வந�_ெப.) 12க அத@2- 

ஆ5றா' $நாலா.0739.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ�:த தடவைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) தயரத� 

தா�_த5...(தா�_த5...) 1ல�பிய_ெப.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 1ல�ப�த�ைன $நாலா.0739.2 

 <� ஆ�:த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� ேகாழிய�ேகா� -ைட2 -ல ேசகர� 

ெசா5 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0739.3 

 சீ� ஆ�:த தமி!மாைல இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ�லா� த7 

ெநறி2க� ெச�லா� தாேம $நாலா.0739.4 

 அ#க� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 1ைட G! அேயா'தி 

எ�@� அணி நகர'( உல-_ெப.(உல-_ெப.) அைன'(� விள2-� ேசாதி 

$நாலா.0740.1 

 ெவ# கதிேரா� -ல'(2- ஓ� விள2கா�' 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

�=(� உய2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ 7ர�த�ைன+ $நாலா.0740.2 

 ெச#க� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� �கிைல இராம�த�ைன' 

தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0740.3 

 எ#க8 தனி �த�வைன எ�ெப�மா�த�ைன எ�A ெகாேலா க� -ளிர2 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நாேள $நாலா.0740.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�:த தாடைகத� உர'ைத2 

கீறி வ� -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) ெபாழிதர வ�கைண ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏவி 

$நாலா.0741.1 

 ம:திர� ெகா8 மைற �னிவ� ேவ8வி கா'( வ�லர2க� உயி� உ�ட 

ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) கா�மி� $நாலா.0741.2 



 ெச:தளி�வா� மல� நைக ேச� ெச=:த� ேசாைல' தி�ைலநக�' 

தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0741.3 

 அ:தண�க8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Dவாயிரவ� 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அணிமணி-ஆசன'( 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� தாேன $நாலா.0741.4 

 ெசRவ� ந5 க�ெந�#க� சீைத2- ஆகி+ சினவிைடேயா� சிைலயிA'( 

ம=வா8 ஏ:தி $நாலா.0742.1 

 ெவRவ� ந5 சிைலவா#கி ெவ�றி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவ�ேவ:த� பைக 

த�:த வ 7ர�த�ைன' $நாலா.0742.2 

 ெதRவ� அ6. ெந��1�ைச 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா#க�' தி�ைலநக�' 

தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0742.3 

 எRவ� ெவ6சிைல' தட2ைக இராம� த�ைன இைற6.வா� இைணய�ேய 

இைற6சிேனேன. $நாலா.0742.4 

 ெதா'( அல� F6_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) .�-ழ�-ைகேகசி ெசா�லா� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நகர� 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (ைற2 க#ைகத�ைன3 

$நாலா.0743.1 

 ப'தி உைட2 -க� கட'த வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேபா�3 12- பரத@2-3 

பா(க�� அர.� ஈ:(_ெப.(ஈ:(_ெப.) $நாலா.0743.2 

 சி'திர<ட'( இ�:தா�த�ைன இ�A தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: 

த�@8 $நாலா.0743.3 

 எ'தைன%� க�-ளிர2 காண3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ�நில'தா�2- இைமயவ� 

ேந� ஒRவா�தாேம $நாலா.0743.4 



 வலி வண2- வைர ெந�:ேதா8 விராைத2 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ� தமி! மா �னி 

ெகா�'த_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�-வி� வா#கி 

$நாலா.0744.1 

 கைல வண2- ேநா2- அர2கி D2ைக 

ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கரேனா� Jடண�த� உயிைர 

வா#கி $நாலா.0744.2 

 சிைல வண2கி மா� மறிய எ�தா�த�ைன' தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: 

த�@8 $நாலா.0744.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வண2கி2 ைக<3பி ஏ'தவ�லா� தி�தலா� 

தவ�ைட'(' தரணிதாேன $நாலா.0744.4 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) ம�� ைவேதகி பி�ய� உ5A தள�� எ�தி+ சடா%ைவ 

ைவ-:த'( ஏ5றி $நாலா.0745.1 

 வன�_ெப.(வந�_ெப.) ம�� கவியரச� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வாலிைய2 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#ைகநக� 

அர2க�ேகாமா� $நாலா.0745.2 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) அட#க மா�தியா5 .�வி'தாைன' தி�ைலநக�' 

தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0745.3 

 இனி( அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாைன 

இராம�த�ைன ஏ'(வா� இைணய�ேய ஏ'திேனேன. $நாலா.0745.4 

 -ைர கடைல அட� அ�பா� மAக_-ைற.எ+.(மA-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ�( -ைல க4� மAகைரைய அதனா� ஏறி $நாலா.0746.1 

 எ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அர2கெரா�� இல#ைக 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) இ�@யி� 



ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�த�பி2- அர.� 

ஈ:(_ெப.(ஈ:(_ெப.) $நாலா.0746.2 

 தி�மகேளா� இனி( அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ�த�ைன' தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0746.3 

 அர.-அம�:தா� அ� G�� அரைச அ�லா� அர._ெப.(அர._ெப.) ஆக 

எ�ேண� ம5A அர._ெப.(அர._ெப.) தாேன $நாலா.0746.4 

 அ� ெபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மணிமாட அேயா'தி 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அர._ெப.(அர._ெப.) 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அக'திய�வா�' 

தா�_த5...(தா�_த5...) �� ெகா�றா� $நாலா.0747.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப�:ெதா� கைத 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மிதிைல+ 

ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ய' தி� வயிA வா�'த 

ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) $நாலா.0747.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள' திர8வா�' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ச�ைத ேக4டா� 

தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0747.3 

 எ�ெப�மா� த�ச�ைத ெசவியா� க�ணா� ப�-ேவா� இ�ன�த� 

மதிேயா� ஒ�ேற $நாலா.0747.4 

 ெசறி தவ+ ச�1க�த�ைன+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச= மைறேயா� உயி� 

மீ4� தவ'ேதா� ஈ:த $நாலா.0748.1 

 நிைற மணி3 F� அணி%� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இலவண� த�ைன' 

த�பியா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏ5றி �னிவ� ேவ�ட' $நாலா.0748.2 



 திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

விள#-�_ெப.எ+.(விள#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இல2-மைன3 

பி�:தா�த�ைன' தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0748.3 

 உைறவாைன மறவாத உ8ள:த�ைன உைடேயா� ம5A உA(யர� 

அைடேயா� அ�ேற $நாலா.0748.4 

 அ�A சராசர#கைள ைவ-:த'( ஏ5றி அட� அரவ3 பைகேயறி அ.ர�த�ைம 

$நாலா.0749.1 

 ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) இல#- 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�:ேதா8 நா�-� 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

�=(� எதி�வர' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தாம� ேமவி $நாலா.0749.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மா�த�ைன' 

தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 $நாலா.0749.3 

 எ�A� நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவென�A 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாE� இைற6.மிேனா 

எ3ெபா=(� ெதா�X� ந7ேர $நாலா.0749.4 

 தி�ைலநக�' தி�+சி'ர<ட: த�@8 திற�_ெப.(திற�_ெப.) விள#- 

மா�திேயா� அம�:தா� த�ைன $நாலா.0750.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� சீ�' தயரத�த� மகனா�' ேதா�றி5A அ( 

�தலா' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 12க( ஈறா 

$நாலா.0750.2 

 ெகா� இய?� பைட' தாைன2 ெகா5ற ஒ8வா8 ேகாழிய�ேகா� -ைட2 

-லேசகர� ெசா5 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0750.3 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இய� இ� தமி!மாைல ப'(� வ�லா� நல: திக! 

நாரண� அ�2கீ! ந�;வாேர $நாலா.0750.4 

 F நிலாய ஐ:(மா� 1ன5க� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நா�-மா� $நாலா.0751.1 

 த7 நிலாய D�Aமா� சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� 

இர��மா� $நாலா.0751.2 

 மீ நிலாய( ஒ�A� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேவA ேவA 

த�ைமயா� $நாலா.0751.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நிலாய வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நி�ைன யா� 

நிைன2க_-ைற.எ+.(நிைன_வி.+22_ெபா�.உ�.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லேர 

$நாலா.0751.4 

 ஆA� ஆA� ஆAமா� ஓ� ஐ:(� ஐ:(� ஐ:(மா� $நாலா.0752.1 

 ஏA சீ� இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) D�A� ஏ=� ஆA� எ4�மா� 

$நாலா.0752.2 

 ேவA ேவA ஞான� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெம�யிேனா� ெபா�%மா� $நாலா.0752.3 

 ஊெறா� ஓைசயாய ஐ:(� ஆய ஆய மாயேன $நாலா.0752.4 

 ஐ:(� ஐ:(� ஐ:(� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�லவ5A உளா%மா� $நாலா.0753.1 

 ஐ:( D�A� ஒ�A� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதிேதவேன $நாலா.0753.2 

 ஐ:(� ஐ:(� ஐ:(� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ:தர'( 

அைண:( நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0753.3 

 ஐ:(� ஐ:(� ஆய நி�ைன யாவ� காண வ�லேர $நாலா.0753.4 



 D�A �3ப( ஆறிேனா� ஓ� ஐ:(� ஐ:(� ஐ:(மா� $நாலா.0754.1 

 D�A D�'தி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) D�A D�A 

D�A D�Aமா� $நாலா.0754.2 

 ேதா�A ேசாதி D�Aமா� (ள2க� இ� விள2கமா� $நாலா.0754.3 

 ஏ�A எ� ஆவி%81-:த( எ� ெகாேலா எ� ஈசேன $நாலா.0754.4 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அலா உ�2க8 ேதாA� ஆவியா� $நாலா.0755.1 

 ஒ�றி உ8கல:( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�ன 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) எ�A 

$நாலா.0755.2 

 எ�A� யா�2-� எ� இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆதியா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ:திவா� $நாலா.0755.3 

 அ�A நா��க5 பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதிேதவ� 

அ�ைலேய $நாலா.0755.4 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஏ:( ேம� ெவ5ைப நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஏ:( 

ம�ணிைன $நாலா.0756.1 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஏ:(� ஆக மாக� மாக� ஏ:( வா�1ன� $நாலா.0756.2 

 மாக� ஏ:( ம#-� த7 ஓ� வா% ஐ:( அைம:( கா'( $நாலா.0756.3 

 ஏக� ஏ:தி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7�ைம நி�கேண 

இய�றேத $நாலா.0756.4 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) D�'தியா� உற2கேமா� 

உண�+சியா� $நாலா.0757.1 



 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேவைல 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆயினா� $நாலா.0757.2 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) த7%� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆய� ஆய மாயேன 

$நாலா.0757.3 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) க�ணினா@� உ�ைன 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லேன $நாலா.0757.4 

 ஆதி ஆன வானவ�2-� அ�ட� ஆய அ31ற'( $நாலா.0758.1 

 ஆதி ஆன வானவ�2-� ஆதி ஆன ஆதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0758.2 

 ஆதி ஆன வான வாண� அ:த-கால� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உைர'தி 

$நாலா.0758.3 

 ஆதி ஆன கால�_ெப.(கால�_ெப.) நி�ைன யாவ� காண வ�லேர $நாலா.0758.4 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) உலா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) (�@ ெச6சைட+ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $நாலா.0759.1 

 ந7தியா� வண#- பாத நி�மலா நிலாய சீ� $நாலா.0759.2 

 ேவத வாண� கீத ேவ8வி ந7தியான ேக8வியா� $நாலா.0759.3 

 ந7தியா� வண#-கி�ற ந7�ைம நி�க� நி�றேத $நாலா.0759.4 

 த�@ேள திைர'( எ=� தர#க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தட#கட� 

$நாலா.0760.1 

 த�@ேள திைர'( எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அட#-கி�ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா� $நாலா.0760.2 



 நி�@ேள பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி5ப�� தி�ப�� 

$நாலா.0760.3 

 நி�@ேள அட#-கி�ற ந7�ைம நி�க� நி�றேத $நாலா.0760.4 

 ெசா�லினா� ெதாட�+சி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெசால3ப�� ெபா�E� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0761.1 

 ெசா�லினா� ெசால3படா( ேதா�Aகி�ற ேசாதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.0761.2 

 ெசா�லினா� பைட2க ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பைட2க 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதா�றினா� $நாலா.0761.3 

 ெசா�லினா� .�#க நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) -ண#க8 

ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லேர $நாலா.0761.4 

 உல-த�ைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பைட'தி உ8 ஒ�2கி ைவ'தி 

மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0762.1 

 உல-த�@ேள பிற'தி ஓ�ட'ைத அ�ைலயா� $நாலா.0762.2 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) நி�ெனா� ஒ�றி 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ேவA நி5றி ஆதலா� 

$நாலா.0762.3 

 உலகி� நி�ைன உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) Gழ� யாவ� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) 

வ�லேர $நாலா.0762.4 

 இ�ைன எ�A ெசா�ல� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) இ�ைல 

யா(� இ4�ைட3 $நாலா.0763.1 

 பி�ைன ேக8வ� எ�ப� உ� பிண2- 

உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப5றிேயா� $நாலா.0763.2 



 பி�ைன ஆய ேகாலேமா� ேப�� 

ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆதி%� $நாலா.0763.3 

 நி�ைன யா� 

நிைன2க_-ைற.எ+.(நிைன_வி.+22_ெபா�.உ�.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�ல� 

ந7�ைமயா� நிைன2கிேல $நாலா.0763.4 

 J�ைம ேயாக� ஆயினா� (ழா�-அல#க� மாைலயா� $நாலா.0764.1 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஆ!கட5 (யி�ற ஆதிேதவ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.0764.2 

 நாமேதய� இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) எ�ன வ�ல� அ�ல 

ஆகி?� $நாலா.0764.3 

 சாம ேவத கீதனாய ச2ரபாணி அ�ைலேய $நாலா.0764.4 

 அ#க� ஆA� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா�-� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ5Aேள $நாலா.0765.1 

 த#-கி�ற த�ைமயா� தட#கட5 பண'தைல $நாலா.0765.2 

 ெச#க� நாகைண2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�- சீ�னா� $நாலா.0765.3 

 ச#க வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சா�#கபாணி 

அ�ைலேய $நாலா.0765.4 

 தைல2 கண�_ெப.(கண�_ெப.) (க8_ெப.((க8_ெப.) -ழ�1-சாதி ேசாதி 

ேதா5றமா� $நாலா.0766.1 

 நிைல2 கண#க8 காண வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி5றிேய?� ந7� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) $நாலா.0766.2 

 கைல2 கண#க8 ெசா5 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) க�'தினா� 

நிைன2ெகாணா $நாலா.0766.3 



 மைல2 கண#க8 ேபா� உண�'(� மா4சி நி�த� மா4சிேய $நாலா.0766.4 

 ஏக D�'தி D�A D�'தி நா? D�'தி ந�ைம ேச� $நாலா.0767.1 

 ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) D�'தி 1�ணிய'தி� D�'தி 

எ� இ� D�'தியா� $நாலா.0767.2 

 நாக D�'தி சயனமா� நல# கட5 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேம� $நாலா.0767.3 

 ஆக D�'தி ஆய வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� ெகா� ஆதிேதவேன 

$நாலா.0767.4 

 விட'த வா� ஒ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இராயிர� க� ெவ:தழ� 

$நாலா.0768.1 

 வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ 7!� இலாத ேபாக� 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ேசாதி ெதா2க சீ� $நாலா.0768.2 

 ெதா�'( ேம� விதானமாய ெபௗவ-ந7� அராவைண3 $நாலா.0768.3 

 ப�'த_ெப.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாய� ப8ளிெகா8வ( 

எ�ெகா� ேவைலவ�ணேன $நாலா.0768.4 

 18ள( ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

நா�-� ஓதினா� அ( அ�றி%� $நாலா.0769.1 

 18ளி�வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 14 ெகா�3 

பி�'த_ெப.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ன�� $நாலா.0769.2 

 18ைள ஊ�தி ஆதலா� அ( எ�ெகா� மி� ெகா8 ேநமியா� $நாலா.0769.3 

 18ளி� ெம�3 பைக2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட'த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+'த�_ெதா.ெப.-றி.) காதலி'தேத $நாலா.0769.4 

 <ச� ஒ�A� இ�றி மா.ண� 

ப�'(_வி.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவைல-ந7� $நாலா.0770.1 



 ேபச_-ைற.எ+.(ேப._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� கிட:த(� $நாலா.0770.2 

 பாச� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7�� வா=� 

ஆைமயான ேகசவா $நாலா.0770.3 

 ஏச அ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கிட:தவாA <A ேதறேவ $நாலா.0770.4 

 அர#கேன தர#க ந7� கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) அ�A 

-�A G! $நாலா.0771.1 

 மர#க8 ேதய_-ைற.எ+.(ேத�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாநில� -?#க 

மா.ண� .லா� $நாலா.0771.2 

 ெந�#க_-ைற.எ+.(ெந�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

கைட:தேபா( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Gர� எ� 

ெச�தா� $நாலா.0771.3 

 -ர#ைக ஆ8 உக:த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) <A ேதற ேவA இேத $நாலா.0771.4 

 ப��� இ�A� ேம?மா� ஒ� பாலனாகி ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏ! 

$நாலா.0772.1 

 உ�� ம�� ஆலிைல' (யி�ற ஆதிேதவேன $நாலா.0772.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) கி�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�-அல#கலா� 

கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ�3 $நாலா.0772.3 

 1�டTக3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�ப Fமிநாதேன $நாலா.0772.4 

 வா� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஓ� சீயமா� 

வைள:த_ெப.எ+.(வைல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா8-எயி5றவ� 

$நாலா.0773.1 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) உகி�'தல� 

அ='தினா� உலாய சீ� $நாலா.0773.2 

 நா�-நிற'த ேவதநாவ� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேயாகினா� வண#- 

$நாலா.0773.3 

 பா�-நிற2 கட5கிட:த ப5பநாப� அ�ைலேய $நாலா.0773.4 

 க#ைக ந7� பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாத-ப#கய'( எ� 

அ�ணேல $நாலா.0774.1 

 அ#ைக ஆழி ச#- த��_ெப.(த�(_ெப.) வி�?� வாE� ஏ:தினா� 

$நாலா.0774.2 

 சி#கமாய ேதவேதவ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

மல�- $நாலா.0774.3 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ம�னி வா=� மா�ப ஆழி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

மாயேன $நாலா.0774.4 

 வர'தினி5 சிர'ைத மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) வா8-எயி5A ம5றவ� 

$நாலா.0775.1 

 உர'தினி5 கர'ைத_ெப.(கர�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உகி�'தல'ைத ஊ�றினா� 

$நாலா.0775.2 

 இர'தி ந7-இ( எ�ன ெபா� -இர:த ம�_ெப.(ம�_ெப.) வயி5Aேள $நாலா.0775.3 

 கர'தி உ� க�'ைத யாவ� காண வ�ல� க�ணேன $நாலா.0775.4 

 ஆணிேனா� ெப�;� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�லேவா� ந�லவா� $நாலா.0776.1 

 ஊெணா� ஓைச ஊA� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அலாத மாையயா� $நாலா.0776.2 



 Fணி ேப;�_ெப.எ+.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆய� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெபா�யிேனா� ெம�%மா� 

$நாலா.0776.3 

 காணி ேப;�_ெப.எ+.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மாணியா�2 

கர:( ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க8வேன 

$நாலா.0776.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாதியா� விள#- ஞான D�'தியா� $நாலா.0777.1 

 ப� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதச� ேம� பாவநாச 

நாதேன $நாலா.0777.2 

 எ� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேயாகிேனா� 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாணியா� $நாலா.0777.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நி�ைன யா� மதி2க வ�லேர $நாலா.0777.4 

 பைட'த பா� இட:( அள:( அ( உ�� உமி!:( ெபௗவ ந7� $நாலா.0778.1 

 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட'( அதி5 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �� கைட:த ெப5றிேயா� 

$நாலா.0778.2 

 மிைட'த மாலி மாலிமா� வில#- கால�-ஊ� 1க3 $நாலா.0778.3 

 பைட2கல� வி�'த ப� பைட' தட2ைக மாயேன $நாலா.0778.4 

 பர'தி?� பர'ைத_ெப.(பர'ைத_ெப.) ஆதி ெபௗவ ந7� அைண2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0779.1 

 உர'தி?� ஒ�'தித�ைன ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உக:( அ( அ�றி%� $நாலா.0779.2 



 நர'தி?� பிற'தி நாத ஞானD�'தி ஆயினா� $நாலா.0779.3 

 ஒ�'த�� நினா( த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) எ�ன வ�லேர $நாலா.0779.4 

 வானக�� ம�ணக�� ெவ51� ஏ! கட�கE� $நாலா.0780.1 

 ேபானக� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆலிைல' (யி�ற 

1�டTகேன $நாலா.0780.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக6ெச� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) மல�' (ழா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மாைலயா� 

$நாலா.0780.3 

 <� அக� 1க' ெதறி'த ெகா5ற வி�லி அ�ைலேய $நாலா.0780.4 

 காலேநமி காலேன கண2- இலாத கீ�'தியா� $நாலா.0781.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏ=� உ�� ப�� ஒ� பால� ஆய ப�பேன 

$நாலா.0781.2 

 ேவைல ேவவ வி� வைள'த ெவ� சின'த வ 7ர நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0781.3 

 பால� ஆய ப'த� சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) �'தி 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) D�'திேய 

$நாலா.0781.4 

 -ர2கின3 பைட ெகா� -ைர கடலி� மீ( ேபா� $நாலா.0782.1 

 அர2க� அ#- அர#க ெவ6சர� (ர:த ஆதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.0782.2 

 இர2க ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா�'தவ5- இர2க� ஒ�A� இ�றிேய 

$நாலா.0782.3 



 பர2க_-ைற.எ+.(பர22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப5பபாத� அ�ைலேய 

$நாலா.0782.4 

 மி� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அர2க� 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ6சர� (ர:( $நாலா.0783.1 

 பி�னவ5- அ�8 1�:( அர.-அளி'த ெப5றிேயா� $நாலா.0783.2 

 ந�னிற'( ஒ� இ�ெசா� ஏைழ பி�ைன ேக8வ ம�@ சீ�3 $நாலா.0783.3 

 ெபா� நிற'த வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ஆய 1�டTக� அ�ைலேய 

$நாலா.0783.4 

 ஆதி ஆதி ஆதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஒ� அ�ட� ஆதி ஆதலா� $நாலா.0784.1 

 ேசாதியாத ேசாதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ( உ�ைமயி� விள#கினா� 

$நாலா.0784.2 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ேவ8வி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வி�ணிேனா� 

ம�;மா� $நாலா.0784.3 

 ஆதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆய� ஆய மாய� எ�ன 

மாயேம $நாலா.0784.4 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உலா� மீ@� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆழியா� $நாலா.0785.1 

 த�பிரா@� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மி2க( 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) மி2- அ( அ�றி%� $நாலா.0785.2 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) அரா� S�ம�#-� ஆய�-மாத� பி8ைளயா� 

$நாலா.0785.3 



 எ�பிரா@� ஆய வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ெகாேலா எ� ஈசேன 

$நாலா.0785.4 

 ஆடக'த F�-�ைல யேசாைத ஆ�+சி பி8ைளயா� $நாலா.0786.1 

 சா� உைத'( ஓ� 18ள( ஆவி க8ள தாய ேப�மக8 $நாலா.0786.2 

 வ 7ட ைவ'த ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) ெகா#ைக ஐய பா� 

அ�(ெச�( $நாலா.0786.3 

 ஆடக2 ைக மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வா�-அ�த� உ�ட( எ�ெகாேலா 

$நாலா.0786.4 

 கா�'த_ெப.எ+.(கா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 விள#கனி 

உதி�'(_வி.எ+.(உதி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�:த 

F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:த� $நாலா.0787.1 

 சா�'( மா பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைக' தல'த 

க�ண� எ�பரா� $நாலா.0787.2 

 ஆ�+சி பாைல உ�� ம�ைண உ�� ெவ�ெண� உ�� பி� $நாலா.0787.3 

 ேப�+சி பாைல உ�� ப�� ஓ� ஏன� ஆய வாமனா $நாலா.0787.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�க� 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'( ஒ� ெபா�ைகவா� $நாலா.0788.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பா�பி� ேம� நட� பயி�ற_ெப.எ+.(பயி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நாதேன $நாலா.0788.2 

 -ட� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) <'த� ஆய 

ெகா�ட�வ�ண த�(ழா� $நாலா.0788.3 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப காலேநமி காலேன $நாலா.0788.4 



 ெவ51 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவைல-ந7� 

கல2கினா� அ( அ�றி%� $நாலா.0789.1 

 ெவ51 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவைல-ந7� 

வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) க4� ேவைல G! $நாலா.0789.2 

 ெவ51 எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ6சி G! இல#ைக 

க4டழி'த ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0789.3 

 ெவ51 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா�_ெப.(மா�.) கா'த 

ேமகவ�ண� அ�ைலேய $நாலா.0789.4 

 ஆைன கா'( ஒ� ஆைன ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ( அ�றி ஆய�-பி8ைளயா� $நாலா.0790.1 

 ஆைன ேம�'தி ஆென� உ�� அ�A -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�றினா� 

$நாலா.0790.2 

 ஆைன கா'( ைம-அ�2 க� மாதரா� திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) �� 

$நாலா.0790.3 

 ஆைன அ�A ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அட�'த 

மாய� எ�ன மாயேம $நாலா.0790.4 

 ஆய� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆய�-ம#ைக ேவய 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

வி��பினா�_வி.�.(வி��1_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.0791.1 

 ஆய நி�ைன யாவ� வ�ல� அ�பர'ெதா� இ�பரா� $நாலா.0791.2 

 மாய மாய மாைய ெகா� அ( அ�றி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வ-'த?� 

$நாலா.0791.3 

 மாய மாய� ஆ2கினா� உ� மாய� �5A� மாயேம $நாலா.0791.4 



 ேவA இைச:த_ெப.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச2க� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந7A அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1�சைட2 $நாலா.0792.1 

 கீA தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ைவ'தவ� ைக ைவ'த வ�கபா� மிைச 

$நாலா.0792.2 

 ஊA ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) -�தியா� நிைற'த காரண:தைன $நாலா.0792.3 

 ஏA ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அட�'த ஈச ேப. <ச� 

இ�றிேய $நாலா.0792.4 

 ெவ6சின'த ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'( உ�'த மா $நாலா.0793.1 

 க6சைன2 க�:( ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:(ெகா�ட காலேன $நாலா.0793.2 

 வ6சன'( வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி ஆவி 

பா?8 வா#கினா� $நாலா.0793.3 

 அ6சன'த வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ஆய ஆதிேதவ� அ�ைலேய 

$நாலா.0793.4 

 பாலி� ந7�ைம ெச�ெபா� ந7�ைம பாசியி� ப.� 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 

$நாலா.0794.1 

 ேபா?� ந7�ைம ெபா51 உைட' தட'( வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) உலா� $நாலா.0794.2 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ந7�ைம எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

நா�-மா� $நாலா.0794.3 

 மாலி� ந7�ைம ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) மைற'த( எ�ன ந7�ைமேய 

$நாலா.0794.4 



 ம�;ளா� ெகா� வி�;ளா� ெகா� ம�;ேள 

மய#கி_வி.எ+.(மய#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0795.1 

 எ�;� எ� அக3படா� ெகா� எ�ன மாைய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

தம� $நாலா.0795.2 

 க�;ளா� ெகா� ேசைய ெகா� அன:த�ேம� 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0795.3 

 1�ணியா 1ன:(ழா�-அல#க� அ� 1னிதேன $நாலா.0795.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�-அல#க� ஆ� ெச�னியா� $நாலா.0796.1 

 ேகா� ப5றி ஆழி ஏ:தி அ6சிைற3 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தியா� $நாலா.0796.2 

 நா� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ைம ந�ண� 

இ�ைலேய@� நாயிேன� $நாலா.0796.3 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற3ெபா�� பிற31 அA2-ேமா ெசாேல $நாலா.0796.4 

 காெரா� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ந#க8 க�ண வி�ணி� நாதேன $நாலா.0797.1 

 ந7� இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) அராவைண2 கிட'தி எ�ப� அ�றி%� 

$நாலா.0797.2 

 ஓ� இட'ைத_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) அ�ைல 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�ைல எ�ப� ஆதலா� $நாலா.0797.3 

 ேச��-இட'ைத நாயிேன� ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6.மா ெசாேல $நாலா.0797.4 

 -�றி� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந78 கட5 



கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

$நாலா.0798.1 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( 

ஒ�ைற உ�� அ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இட:( ப�றியா� $நாலா.0798.2 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நாளவ5A8 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உயி� 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�2- $நாலா.0798.3 

 அ�A ேத� அைம'( அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆதிேதவ� அ�ைலேய $நாலா.0798.4 

 ெகா�ைட_ெப.(ெகா�ைட_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மீ( ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா� <னி <� 

$நாலா.0799.1 

 உ�ைட ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அர#க ஓ4� 

உ8 மகி!:த_ெப.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாத� ஊ� 

$நாலா.0799.2 

 ந�ைட உ�� நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ேபர வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7லேம $நாலா.0799.3 

 அ�ைட ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ: 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ந7� அர#கேம $நாலா.0799.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர2 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) சிவ:(_வி.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவவ 

�� ஒ� நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0800.1 



 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற5 சிைல2ைக வாளி வி4ட வ 7ர�_ெப.(வ 7ர�_ெப.) 

ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ� $நாலா.0800.2 

 எ� திைச2 கண#கE� இைற6சி ஆ� த7�'த ந7� $நாலா.0800.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர'த ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ம�@ சீ� அர#கேம $நாலா.0800.4 

 சர#கைள' (ர:( வி� வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இல#ைக ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $நாலா.0801.1 

 சிர#க8 ப'( அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உதி�'த 

ெச�வ� ம�@ ெபா�-இட� $நாலா.0801.2 

 பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா� 

நிர:(_வி.எ+.(நிர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) S:தி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைல2-� வா� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) $நாலா.0801.3 

 அர#க� எ�ப� நா��க'(_ெப.(நா��க�_ெப.+அ'(_சா�.) அய� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயிேல $நாலா.0801.4 

 ெபா5ைற உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) �5ற� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா� எதி�:( வ:தைத3 $நாலா.0802.1 

 ப5றி உ5A ம5A அத� ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'த பாக� ஊ� $நாலா.0802.2 

 சி5ெறயி5A �5ற� D#கி�_ெப.(D#கி�_ெப.) D�A த�ட� ஒ�றின� 

$நாலா.0802.3 

 அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப5ற� 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா=� அ:த� ந7� அர#கேம 

$நாலா.0802.4 

 ேமா�ேயா� இல+ைசயாய சாப� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �2கணா� $நாலா.0803.1 



 <� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ம2கேளா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�� ெவ6சம'( 

$நாலா.0803.2 

 ஓட வாண� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கர# கழி'த ஆதி மா� $நாலா.0803.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) <� ந7� அர#க� எ�ற ேபரேத 

$நாலா.0803.4 

 இைல' தைல+ சர� (ர:( இல#ைக க4டழி'தவ� $நாலா.0804.1 

 மைல' தைல3 பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) S:( 

ச:தன�_ெப.(ச:தன�_+ெப.) $நாலா.0804.2 

 -ைல'( அைல'( இA'( எறி:த -#-ம2 -ழ�பிேனா� $நாலா.0804.3 

 அைல'( ஒ=- காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) அர#க� ேமய அ�ணேல 

$நாலா.0804.4 

 ம�@ மா மல�2 கிழ'தி ைவய ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ைம:தனா� 

$நாலா.0805.1 

 பி�@� ஆய� பி�ைன ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

1ண�:(_வி.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( அ�றி%� 

$நாலா.0805.2 

 உ�ன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ�ன சி:ைத ம�ன 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�கினா� $நாலா.0805.3 

 ெபா�னி G! அர#க� ேமய 1�டTக� அ�ைலேய $நாலா.0805.4 

 இல#ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஐ:ெதா� ஐ:( ைப:தைல 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) உக $நாலா.0806.1 



 கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) அ�A 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ�றி 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ 7ரேன $நாலா.0806.2 

 வில#- Nல� ேவத நாவ� ந7தியான ேக8வியா� $நாலா.0806.3 

 வல# ெகாள2 -ட:ைத%8 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மா?� அ�ைலேய $நாலா.0806.4 

 ச#- த#- �� ைக ந#ைக ெகா#ைக த#க� உ5றவ� $நாலா.0807.1 

 அ#க� ம#க அ�A ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அட�'( எறி:த ஆழியா� $நாலா.0807.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) த#- வா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) மட:ைதமா� 

-ைட:த ந7� $நாலா.0807.3 

 ெபா#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத%8 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1�டTகேன $நாலா.0807.4 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அட�'( ம'த 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம'தக'( $நாலா.0808.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெகட3 1ைட'( ஒ� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'( உக:த 

உ'தமா $நாலா.0808.2 

 (ர#க� வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த பாத ேவதிய� $நாலா.0808.3 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகாள2 -ட:ைத%8 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா?� அ�ைலேய 

$நாலா.0808.4 



 சாலி ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

தட#கிட#- F�ெபாழி� $நாலா.0809.1 

 ேகால மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத ேமய 

ேகாவலா $நாலா.0809.2 

 காலேநமி வ2கர� கர� �ர� சிர� அைவ $நாலா.0809.3 

 காலேனா� <ட வி5-னி'த வி�-ைக வ 7ரேன $நாலா.0809.4 

 ெச=# ெகா=� ெப��பனி ெபாழி:திட 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ� $நாலா.0810.1 

 வி=:(_வி.எ+.(வி=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உல�:(_வி.எ+.(உல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

1ைட2-�_ெப.எ+.(1ைட_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேவ#கட'(8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0810.2 

 எ=:தி�:( ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெபா�:(_வி.(ெபா�:(_வி.) F�ெபாழி� 

தைழ2 ெகா=� $நாலா.0810.3 

 ெச=: தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) -ட:ைத%8 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா?� அ�ைலேய 

$நாலா.0810.4 

 நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா�க8 ெநா:தேவா ந�#க 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏனமா� $நாலா.0811.1 

 இட:த ெம� -?#கேவா இல#- மா� வைர+ .ர�_ெப.(.ர�_ெப.) $நாலா.0811.2 

 கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� 

பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காவி�2 கைர2 -ட:ைத%8 

$நாலா.0811.3 



 கிட:தவாA எ=:தி�:( ேப. 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) ேகசேன $நாலா.0811.4 

 கர�ட� ஆ� ெபா�ைக%8 க�� பைன3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பழ� 

$நாலா.0812.1 

 1ர�� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பா� -A#ெகா� ெந�:தகா� $நாலா.0812.2 

 திர�ட_ெப.எ+.(திர8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8-இரணிய� சின# 

ெகா8 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ஒ�ைற%� $நாலா.0812.3 

 இ���_ெப.(இர��_ெப.) <A 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) 

எ�ப( உ�ைனேய $நாலா.0812.4 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேயாக 

ந7தி ந�;வா�க8 சி:ைத%8 $நாலா.0813.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த7விைனக8 த7�'த 

ேதவேதவேன $நாலா.0813.2 

 -�A இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� பாடக'(� ஊரக'(� $நாலா.0813.3 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவஃகைண2 

கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) எ�ன ந7�ைமேய 

$நாலா.0813.4 

 நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

ஊரக'( இ�:த( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பாடக'( $நாலா.0814.1 

 அ�A ெவஃகைண2 கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

எ� இலாத ��ெனலா� $நாலா.0814.2 



 அ�A நா� பிற:திேல� பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி� 

மற:திேல� $நாலா.0814.3 

 நி�ற(� இ�:த(� கிட:த(� எ� ெந6.ேள $நாலா.0814.4 

 நி5ப(� ஒ� ெவ5பக'( இ�31� வி�_ெப.(வி�_ெப.) கிட3ப(� $நாலா.0815.1 

 ந5ெப�: திைர2 கட?8 நா� இலாத ��ெனலா� $நாலா.0815.2 

 அ51த� அன:த-சயன� ஆதிFத� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) $நாலா.0815.3 

 நி5ப(� இ�3ப(� கிட3ப(� எ� ெந6.ேள $நாலா.0815.4 

 இ�A சாத� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சாத� அ�றி 

யா�� ைவயக'( $நாலா.0816.1 

 ஒ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா!த�_ெதா.ெப.(வா!_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) இ�ைம க��� ந7ச� 

எ�ெகாேலா $நாலா.0816.2 

 அ�A பா� அள:த பாத-ேபாைத உ�னி வானி�ேம� $நாலா.0816.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதவரா� இ�2கிலாத 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0816.4 

 ச�ட ம�டல'தி� ஊ� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேம� 

$நாலா.0817.1 

 க�� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இலாத காத�-இ�ப� நாE� எ�(வ 7� $நாலா.0817.2 

 1�டTக-பாத 1�ய-கீ�'தி S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ெசவி ம�'( $நாலா.0817.3 

 உ�� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) உAவிைன' (ய�8 

நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ��மிேனா $நாலா.0817.4 

 �'திற'( வாணிய'( இர��� ஒ�A� ந7ச�க8 $நாலா.0818.1 



 ம'தரா� மய#-கி�ற( இ4� அதி� 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா:( $நாலா.0818.2 

 எ'திற'(� உ�வ( ஓ� உபாய� இ�ைல உ�-றி� $நாலா.0818.3 

 ெதா'( இA'த த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!மிேனா 

$நாலா.0818.4 

 காணி?� உ�3 ெபாலா� ெசவி2- இனாத கீ�'தியா� $நாலா.0819.1 

 ேபணி?� வர:தர மி�2- இலாத ேதவைர $நாலா.0819.2 

 ஆண� எ�A அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா=� 

ஆத�கா8 எ� ஆதிபா5 $நாலா.0819.3 

 ேபணி S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) பிற31 எ@� பிண2- அA2ககி5றிேர 

$நாலா.0819.4 

 -:தேமா� Gல�_ெப.(Gல�_ெப.) ேவ�க8 ேதாமர#க8 த��_ெப.(த�(_ெப.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) $நாலா.0820.1 

 ப:தமான ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வானக� உற $நாலா.0820.2 

 வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வாண� ஈைர6[A 

ேதா8கைள' (ணி'த நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.0820.3 

 அ:த அ:த ஆ-ல� அமரேர அறிவேர $நாலா.0820.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

காரண'தினா� ெவ-�� $நாலா.0821.1 

 இ�ட வாண� ஈைர6[A ேதா8கைள' (ணி'த நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.0821.2 



 ��ட� ந7ற� ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) ெவ31 ேமா� அ#கி ஓ�ட2 $நாலா.0821.3 

 க�� நாணி வாண@2- இர#கினா� எ� மாயேன $நாலா.0821.4 

 ேபாதி� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) Fதல2 கிழ'தி ேதவி அ�றி%� $நாலா.0822.1 

 ேபா( த#- நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெசாலி� $நாலா.0822.2 

 மா( த#- <ற� ஏற( ஊ�தி எ�A ேவத N� $நாலா.0822.3 

 ஓ(கி�ற( உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) அ�ல( இ�ைல ம5A உைர2கிேல 

$நாலா.0822.4 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெபாத+ சர� (ர:( வாலி 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� ஒ� நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.0823.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபாத+ சர� (ர:த உ�ப�-ஆளி எ�பிரா� $நாலா.0823.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) -றி3பி� ைவ'தவ�2- அலா( வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ஆளி?� $நாலா.0823.3 

 நிர�1 ந7� ேபாக� எ'திற'(� யா�2-� இ�ைலேய $நாலா.0823.4 

 அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) 

அ�யிைண வண#கினா� $நாலா.0824.1 

 ெசறி:(_வி.எ+.(ெசறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞானேமா� 

ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) சிற:தி�� $நாலா.0824.2 

 மறி:( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர%8 ம�@ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வா!'தினா� $நாலா.0824.3 



 பறி:( எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த7விைனக8 ப5A 

அAத� பா�ைமேய $நாலா.0824.4 

 ஒ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந5றவ� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழிேதாA 

எலா� $நாலா.0825.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) -ண#க8 உ8ளி உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

Jயரா�+ $நாலா.0825.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதவேதவ� 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உ�ப� உ�பரா� $நாலா.0825.3 

 அ�றி எ#க8 ெச#க� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாவ� காண வ�லேர 

$நாலா.0825.4 

 1� 1ல வழி அைட'( அர2--இல+சிைன 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0826.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 1ல வழி திற:( ஞான ந5 .ட�ெகாள 7இ $நாலா.0826.2 

 எ�1 இ� எ8கி ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உ�கி உ8 கனி:( எ=:த( ஓ� 

$நாலா.0826.3 

 அ�பி� அ�றி ஆழியாைன யாவ� காண வ�லேர $நாலா.0826.4 

 எ4�� எ4�� எ4�மா� ஒ� ஏ=� ஏ=� ஏ=மா� $நாலா.0827.1 

 எ4�� D�A� ஒ�A� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதிேதவைன $நாலா.0827.2 

 எ4�� ஆய ேபதேமா� இைற6சி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெபய� $நாலா.0827.3 



 எ4� எ='(� ஓ(வா�க8 வ�ல� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஆளேவ 

$நாலா.0827.4 

 ேசா�� இலாத காதலா� ெதாட2- அறா மன'தரா� $நாலா.0828.1 

 ந7� அராவைண2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�மல� 

நல# கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.0828.2 

 ஆ�வேமா� இைற6சி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேப� எ4� எ='(ேம $நாலா.0828.3 

 வார� ஆக ஓ(வா�க8 வ�ல� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஆளேவ $நாலா.0828.4 

 ப'திேனா� ப'(மா� ஒ� ஏழிேனா� ஒ� ஒ�பதா� $நாலா.0829.1 

 ப'(-நா� திைச2க� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ைமயா� $நாலா.0829.2 

 ப'தி� ஆய ேதா5றேமா� ஒ� ஆ5ற� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ஆதிபா� 

$நாலா.0829.3 

 ப'தரா� அவ�2- அலா( �'தி �5ற� ஆ-ேம $நாலா.0829.4 

 வாசி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேநச� இ�றி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�:த ேத@க� $நாலா.0830.1 

 நாச� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

உல3ப ந�ைம ேச� பன#கனி2- $நாலா.0830.2 

 வ 7சி ேம� நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதாளி� 

இ�ைல ஆ2கினா� கழ5- $நாலா.0830.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஆ� அவ�2- அலா� அமர� 

ஆக�_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ஆ-ேம $நாலா.0830.4 

 கைட:த பா5கட5 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

காலேநமிைய2 க�:( $நாலா.0831.1 



 உைட:த வாலி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தன2- உதவ 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இராமனா� $நாலா.0831.2 

 மிைட:த_ெப.எ+.(மிைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஏ! மர#கE� அட#க 

எ�( ேவ#கட� $நாலா.0831.3 

 அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மால பாதேம 

அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நாE� உ��மிேனா 

$நாலா.0831.4 

 எ'திற'(� ஒ'( நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப5றிேயா� $நாலா.0832.1 

 �'திற'( D� ந7� அராவைண' (யி�ற நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0832.2 

 ப'( உA'த சி:ைதேயா� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பாச� வி4டவ�2- $நாலா.0832.3 

 எ'திற'(� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இ#-� அ#-� எ#-� ஆ-ேம 

$நாலா.0832.4 

 ம4� உலா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�-அல#கலா� ெபால� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.0833.1 

 வி4� வ 7!� இலாத ேபாக� வி�ணி� 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏறி@� $நாலா.0833.2 

 எ4�ேனா� இ���_ெப.(இர��_ெப.) எ@� கயி5றினா� மன:தைன2 

$நாலா.0833.3 

 க4� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இலா( ைவ'த காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஆ-ேம $நாலா.0833.4 



 பி� பிற2க ைவ'தன� ெகா� அ�றி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கழ5- 

$நாலா.0834.1 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைற2க ைவ'த நா8_ெப.(நா8_ெப.) அறி:தன� ெகா� 

ஆழியா� $நாலா.0834.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஒ� அ�பிலா 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இலாத நாயிேன� $நாலா.0834.3 

 எ� திற'தி� எ�ெகா� எ�பிரா� -றி3பி� ைவ'தேத $நாலா.0834.4 

 ந+.-அரா அைண2கிட:த நாத பாத-ேபாதினி� $நாலா.0835.1 

 ைவ'த சி:ைத வா#-வி'( ந7#-வி2க ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) $நாலா.0835.2 

 ெம�'த� வ�ைல ஆதலா� அறி:தன� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மாயேம 

$நாலா.0835.3 

 உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

மய2கினி� மய2க� எ�ைன மாயேன $நாலா.0835.4 

 சா� சா� பாதேன சல� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா�ைகவா� $நாலா.0836.1 

 ஆ� அராவி� வ�பிட� நட� 

பயி�ற_ெப.எ+.(பயி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாதேன $நாலா.0836.2 

 ேகா� ந7� ைகய ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நாE� உ8ளினா� $நாலா.0836.3 

 வ 7டனாக ெம� ெசயாத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ெகா� க�ணேன 

$நாலா.0836.4 

 ெந5றி_ெப.(ெந5றி_ெப.) ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண� வி�ணி� நாதேனா� ேபாதி�ேம� $நாலா.0837.1 



 ந5றவ'( நாதேனா� ம5A� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.0837.2 

 க5ற ெப5றியா� வண#- பாத நாத ேவத நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.0837.3 

 ப5A அலா� ஒ� ப5A ம5ற( உ5றிேல� உைர2கிேல $நாலா.0837.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) ேவைல ெவ51 நா4� 

ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அரா� அளா� 

$நாலா.0838.1 

 அ8ளலா2 கைட:த அ�A அ�வைர2- ஓ� ஆைமயா� $நாலா.0838.2 

 உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) ேநா�க8 த7� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) வானவ�2- 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0838.3 

 வ8ளலாைர அ�றி ம5A ஒ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) நா� மதி3பேன 

$நாலா.0838.4 

 பா� மி-'த பார� �� ஒழி+.வா� அ�+.ன� $நாலா.0839.1 

 ேத� மி-'( மாய� ஆ2கி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ�றிேச� $நாலா.0839.2 

 மாரத�2- வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகா�'( ைவய� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

பாலதா� $நாலா.0839.3 

 சீ� மி-'த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அலா� ஒ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

நா� மதி3பேன $நாலா.0839.4 

 -ல#களாய ஈ�ர��� ஒ�றி?� பிற:திேல� $நாலா.0840.1 

 நல#களாய ந5கைலக8 நாலி?� நவி�றிேல� $நாலா.0840.2 

 1ல�க8 ஐ:(� ெவ�றிேல� ெபாறியிேல� 1னித 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.0840.3 



 இல#- பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ�றி ம5A ஒ� ப5A இேல� எ� ஈசேன 

$நாலா.0840.4 

 ப� உலா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமாழி3 பைட' தட#கணா8 ெபா�4� 

$நாலா.0841.1 

 எ� இலா அர2கைர ெந�3பினா� ெந�2கினா� $நாலா.0841.2 

 க� அலா� ஒ� க� இேல� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

.5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) ம5A இேல� $நாலா.0841.3 

 எ� இலாத மாய நி�ைன எ�@8 ந72க� எ�Aேம $நாலா.0841.4 

 விைட2 -ல#க8 ஏ! அட�'( ெவ�றி ேவ5-க� மாதரா� $நாலா.0842.1 

 க�2 கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

1ண�:த_ெப.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காலி ஆய ேவைல-ந7� 

$நாலா.0842.2 

 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட'( அதி� 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �� கைட:த நி�தன2- 

$நாலா.0842.3 

 அைட2கல� 1-:த எ�ைன அ6ச� எ�ன ேவ��ேம $நாலா.0842.4 

 .��1_ெப.(.��1_ெப.) அர#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� (ைத:( 

அல�:த பாதேம $நாலா.0843.1 

 வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6.ேவ5- இர#- 

அர#கவாணேன $நாலா.0843.2 

 க��1_ெப.(க��1_ெப.) இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க4�ேய கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ணேன $நாலா.0843.3 

 இ��1 அர#க ெவ6சர� (ர:த வி� இராமேன $நாலா.0843.4 



 ஊனி� ேமய ஆவி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உற2கேமா� உண�+சி 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0844.1 

 ஆனி� ேமய ஐ:(� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அவ5A8 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) J�ைம 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0844.2 

 வானிேனா� ம�;� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வள# கட5 பய@� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0844.3 

 யா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ( அ�றி எ�பிரா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

இராமேன $நாலா.0844.4 

 அட2- அ�� 1ல�க8 ஐ:( அட2கி ஆைசயா� அைவ $நாலா.0845.1 

 ெதாட2- அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ெதாழி5க� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ�ைன 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.0845.2 

 விட2 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெம�ெசயா( மி2- ஒ� 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஆ2கி?� $நாலா.0845.3 

 கட5 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அலா� ஒ� க�ணிேல� எ� அ�ணேல 

$நாலா.0845.4 

 வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இலாத மாய மாய ைவய� ஏ=� ெம��ைமேய 

$நாலா.0846.1 

 வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இ� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஏ'தி?� 

வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இலாத கீ�'தியா� $நாலா.0846.2 

 வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இலாத ப� பிற31 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�கழ� $நாலா.0846.3 



 ெபா:(மா தி�:த ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வர�ெச� 1�டTகேன $நாலா.0846.4 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) ஆழி ச#- த��_ெப.(த�(_ெப.) 

வி�?� வாE� ஏ:( சீ�2 $நாலா.0847.1 

 ைகய ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேபாதி� மா( 

ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�ப நாதேன 

$நாலா.0847.2 

 ஐயி� ஆய ஆ2ைக-ேநா� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0847.3 

 உ�வ( ஓ� உபாய� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) என2- ந�க ேவ��ேம 

$நாலா.0847.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) (ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ6ச� 

மா5றி ஐ�1ல�க8 ஆைச%� $நாலா.0848.1 

 (ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�க� ஆைசேய 

ெதாட�:(நி�ற நாயிேன� $நாலா.0848.2 

 பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேப� இட�+ .ழி2கணி�A 

ந7#-மா $நாலா.0848.3 

 மற:திடா( ம5A என2- மாய ந�க ேவ��ேம $நாலா.0848.4 

 கா4� நா� ெச� வ�விைன3 பய�தனா� மன:தைன $நாலா.0849.1 

 நா4� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�ல-அ�ல 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�ணினா� என2 $நாலா.0849.2 

 ேக4ட( அ�றி எ�ன( ஆவி பி�ைன ேக8வ நி�ெனா�� $நாலா.0849.3 

 F4� ைவ'த எ�ைன நி�@8 ந72க� Fைவ வ�ணேன $நாலா.0849.4 



 பிற3பிேனா� ேப� இட�+ .ழி2க� நி�A� ந7#-� அஃ( $நாலா.0850.1 

 இற3ப ைவ'த ஞான ந7சைர2 கைர2ெகா� ஏ5Aமா $நாலா.0850.2 

 ெபற5- அ�ய நி�ன பாத-ப'தி ஆன பாசன� $நாலா.0850.3 

 ெபற5- அ�ய மாயேன என2- ந�க ேவ��ேம $நாலா.0850.4 

 இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர3ப( உ�� 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) ஏம ந7� 

நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) அமா $நாலா.0851.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த�� தி�2-றி3பி� ைவ'த( ஆகி� ம�@ சீ� 

$நாலா.0851.2 

 பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைத ஒ�றிநி�A நி�ன பாத-

ப#கய� $நாலா.0851.3 

 நிர:தர� நிைன3பதாக ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

நிைன2க_-ைற.எ+.(நிைன_வி.+22_ெபா�.உ�.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ��ேம 

$நாலா.0851.4 

 வி8� இலாத காதலா� விள#- பாத-ேபாதி� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0852.1 

 உ8Eேவன( ஊன ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒழி2-மா ெதழி2- ந7�3 $நாலா.0852.2 

 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) மாய ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆய ெவ�றி வ 7ர -�றினா� 

$நாலா.0852.3 

 (8Eந7� வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா�ற� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�லிேட $நாலா.0852.4 

 தி�2 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�ப ேதவேதவ ேதவேன $நாலா.0853.1 



 இ�2 கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவத ந7தி 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�மலா $நாலா.0853.2 

 க�2 கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காளேமக 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெபய� $நாலா.0853.3 

 உ�2 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழிவிலா( 

உைர2-மாA உைரெசேய $நாலா.0853.4 

 க�# கவ:த� வ2கர� கர� �ர� சிர� அைவ $நாலா.0854.1 

 இட:( <A ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப� பைட' 

தட2ைக மாயேன $நாலா.0854.2 

 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இய#- ேபா(� நி�ன 

ெபா5கழ� $நாலா.0854.3 

 ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மீ8� இலாத( ஒ� 

ெதாட�+சி ந�க ேவ��ேம $நாலா.0854.4 

 ம�ைண உ�� உமி!:( பி� 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:( 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.0855.1 

 க�;8 அ�ல( இ�ைல எ�A 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ஆயினா� $நாலா.0855.2 

 ப�ைண_ெப.(ப�ைண_ெப.) 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) இ�ெசா� 

ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ெகா#ைக த#- ப#கய2 $நாலா.0855.3 



 க�ண நி�ன வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�ல( இ�ைல எ�;� 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0855.4 

 கA'( எதி�:த காலேநமி காலேனா� <ட அ�A $நாலா.0856.1 

 அA'த_ெப.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழி ச#- 

த��_ெப.(த�(_ெப.) வி�?� வாE� ஏ:தினா� $நாலா.0856.2 

 ெதாA2 கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊன� அஃ( ஒழி2க 

அ�A -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) �� $நாலா.0856.3 

 ெபாA'த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1க!2- அலா� ஒ� ேநச� இ�ைல 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0856.4 

 கா� சின'த காசி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வ2கர� ப���ர� $நாலா.0857.1 

 மாசின'த மாலி மா� .மாலி ேகசி ேத@க� $நாலா.0857.2 

 நாச� உ5A வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) கழ5- அலா� $நாலா.0857.3 

 ேநச பாச� எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) திற'(� ைவ'திேட� எ� 

ஈசேன $நாலா.0857.4 

 ேக� இ� சீ� வர'தினா�2 ெக�� வர'( அய� அர� $நாலா.0858.1 

 நா�ேனா� நா4ட�-ஆயிர'த� நா� ந�ணி@� $நாலா.0858.2 

 வ 7ட( ஆன ேபாக� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபாதி?� 

$நாலா.0858.3 

 <��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 

அ�ல( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெகா8வேனா -றி3பிேல $நாலா.0858.4 

 .�2-வாைர இ�றிேய .�#கினா� .�#கி%� $நாலா.0859.1 



 ெப�2-வாைர இ�றிேய ெப�2க ெம�( ெப5றிேயா� $நாலா.0859.2 

 ெச�2-வா�க8 த72-ண#க8 த7�'த ேதவேதவ� எ�A $நாலா.0859.3 

 இ�2- வா� �னி2 கண#க8 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

யா@� ஏ'திேன� $நாலா.0859.4 

 Jயனா%� அ�றி%� .��1_ெப.(.��1_ெப.) உலா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ழா� $நாலா.0860.1 

 மாய நி�ைன நாயிேன� 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!'(� ஈெதலா� 

$நாலா.0860.2 

 ந7%� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) -றி3பினி5 ெபாA'( ந�-_ஏவ.(ந�-_வி.) 

ேவைல-ந7�3 $நாலா.0860.3 

 பாயேலா� ப'த� சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ேமய ேவைல வ�ணேன 

$நாலா.0860.4 

 ைவ( நி�ைன வ�லவா பழி'தவ�2-� மாறி� ேபா� $நாலா.0861.1 

 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ன ெச5ற' த7யி� 

ெவ:தவ�2-� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைன 

$நாலா.0861.2 

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

எ� மாய நாயிேன� $நாலா.0861.3 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

ந5றமாகேவ ெகா8 ஞால-நாதேன $நாலா.0861.4 

 வா8க8 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா8க8 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேநா�ைம -�றி D31 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0862.1 



 மாE� நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ( ஆதலா� 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!'( எ� 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0862.2 

 ஆள( ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந�ைம எ�A 

ந�-ண�:( அ( அ�றி%� $நாலா.0862.3 

 மீ8� இலாத ேபாக� ந�க ேவ��� மால பாதேம $நாலா.0862.4 

 சல� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச6சைட2 கA'த 

க�ட� ெவ�தைல3 $நாலா.0863.1 

 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) உ�ட 

பாதக'த� வ� (ய� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0863.2 

 அல#க� மா�வி� வாச ந7� ெகா�'தவ� அ�'த சீ� $நாலா.0863.3 

 நல#ெகா8 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�;� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�; வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0863.4 

 ஈனமாய எ4�� ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏத� இ�றி 

மீ(ேபா� $நாலா.0864.1 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஆள வ�ைலேய� 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!'( எ� 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0864.2 

 ஞான� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஞாயிA_ெப.(ஞாயிA_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஞால 

�5A� ஓ� எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) $நாலா.0864.3 

 ஏனமா� இட:த D�'தி எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

எ�ணிேய $நாலா.0864.4 



 அ'த� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆE� எ� பிரா@மா� 

$நாலா.0865.1 

 ஒ'( ஒRவாத ப� பிற31 ஒழி'(_வி.எ+.(ஒழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ4ெகா8வா� $நாலா.0865.2 

 �'தனா� �-:தனா� 1-:( ந��8 ேமவின� $நாலா.0865.3 

 எ'தினா� இட�2கட5 கிட'தி ஏைழ ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.0865.4 

 மாA ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா8-அர2க� 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) உல3ப அ�A இல#ைக $நாலா.0866.1 

 ந7A ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ�றி 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ 7ரனா� $நாலா.0866.2 

 ேவA ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த��8 எ�ைன 

ைவ'திடாைமயா� நம� $நாலா.0866.3 

 <Aெச�( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

எ�ண_-ைற.எ+.(எ�;_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லேன $நாலா.0866.4 

 அ+ச� ேநாெயா� அ�ல� ப� பிற31 அவாய D31 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.0867.1 

 ைவ'த சி:ைத ைவ'த ஆ2ைக மா5றி வானி� ஏ5Aவா� $நாலா.0867.2 

 அ+.த� அன:த கீ�'தி ஆதி அ:த� இ�லவ� $நாலா.0867.3 



 ந+. நாகைன2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாத� ேவத 

கீதேன $நாலா.0867.4 

 ெசா�லி@� ெதாழி5க;� ெதாட2- அறாத அ�பி@� $நாலா.0868.1 

 அ�?� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பகலிேனா�� ஆன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

காைல%� $நாலா.0868.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) நா8-மல�2 கிழ'தி நாத பாத-ேபாதிைன3 $நாலா.0868.3 

 1�லி உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) வி8� இலா( F�� மீ�ட( இ�ைலேய 

$நாலா.0868.4 

 ெபா�னி G! அர#க� ேமய Fைவ-வ�ண மாய ேக8 $நாலா.0869.1 

 எ�ன( ஆவி எ�@� வ�விைனயி@4 ெகா=:( 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0869.2 

 உ�ன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ�ன 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�.ட�2 ெகா=மல� 

$நாலா.0869.3 

 ம�ன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) F�� வா4ட� இ�றி 

எ#-� நி�றேத $நாலா.0869.4 

 இய2- அறாத ப� பிற3பி� எ�ைன மா5றி இ�A 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0870.1 

 உய2ெகா8 ேமகவ�ண� 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�னிலாய த�@ேள 

$நாலா.0870.2 

 மய2கினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ம�@ ேசாதி ஆதலா� எ� ஆவி 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.0870.3 

 இய2- எலா� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறாத இ�ப 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெப5றேத $நாலா.0870.4 



 காவலி5 1லைன ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கலித�ைன2 கட2க3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0871.1 

 நாவலி4� உழித�கி�ேறா� நம�-தம� தைலக8 மீேத $நாலா.0871.2 

 D�ல- உ�� உமி!:த �த�வ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) நாம� க5ற 

$நாலா.0871.3 

 ஆவலி31 உைடைம க�டா� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0871.4 

 ப+ைச_ெப.(ப+ைச_ெப.) மா மைல ேபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பவளவா� 

கமல+ ெச#க� $நாலா.0872.1 

 அ+.தா அமர� ஏேற ஆய� த� ெகா=:ேத எ�@� $நாலா.0872.2 

 இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) .ைவ தவிர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேபா� 

இ:திர-ேலாக� ஆE� $நாலா.0872.3 

 அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) .ைவ ெபறி@� ேவ�ேட� அர#க மா நக�ளாேன 

$நாலா.0872.4 

 ேவத N5 பிராய� NA மனிச� தா� 1-வேர?� $நாலா.0873.1 

 பாதி%� உற#கி3 

ேபா-�_ெப.எ+.(ேபா_வி.+2_ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ+.-றி.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நி�றதி5 பதிைனயா�� $நாலா.0873.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பாலக� அ( 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிணி பசி D31' 

(�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) $நாலா.0873.3 

 ஆதலா� பிறவி ேவ�ேட� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0873.4 

 ெமா�'த வ�விைன%8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

D�A எ='( உைடய ேபரா� $நாலா.0874.1 



 க'திரப:(� அ�ேற பரா#கதி க�� 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.0874.2 

 இ'தைன அ�ய� ஆனா�2- 

இர#-�_ெப.எ+.(இர#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அர#க� ஆய $நாலா.0874.3 

 பி'தைன3 ெப5A� அ:ேதா பிறவி%8 பிண#-மாேற $நாலா.0874.4 

 ெப��ரா� .க#க8 உ�3பா� ெப�ய( ஓ� இ��ைப_ெப.(இ��ைப_ெப.) 

F�� $நாலா.0875.1 

 உ�� இரா2 கிட2-� அ3ேபா( உட?2ேக கைர:( ைந:( $நாலா.0875.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�-மாைல மா�ப� தம�களா�3 பா� ஆ� 

$நாலா.0875.3 

 ெதா�� F�� அ�த� உ�ணா' ெதா=�ப�ேசாA உக2-மாேற 

$நாலா.0875.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) .வ�_ெப.(.வ�_ெப.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மAைம2ேக ெவAைம F�� 

$நாலா.0876.1 

 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) .வ�_ெப.(.வ�_ெப.) ஓ4ைட மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

1ரE�_ெப.எ+.(1ர8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேபா( 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4X� $நாலா.0876.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) .வ�_ெப.(.வ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#கனா�2- ஆ4 

ெச�யாேத $நாலா.0876.3 

 1ற6 .வ�2 ேகால6 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

18_ெப.(18_ெப.) ெகௗவ2 கிட2கி�ற7ேர $நாலா.0876.4 



 1ைல-அற� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1'ெதா� சமண� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0877.1 

 கைல அற2 க5ற மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) கா�பேரா ேக4பேரா தா� 

$நாலா.0877.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அA31 உ��� சாேவ� ச'திய� கா�மி� ஐயா 

$நாலா.0877.3 

 சிைலயினா� இல#ைக ெச5ற ேதவேன ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆவா� 

$நாலா.0877.4 

 ெவA3ெபா� சமண� ��ட� விதி இ� சா2கிய�க8 நி�பா� $நாலா.0878.1 

 ெபாA31 அ�யனக8 ேபசி� ேபாவேத ேநாய( 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0878.2 

 -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) என2- 

அைட%�_ெப.எ+.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆகி� <�ேம� 

தைலைய ஆ#ேக $நாலா.0878.3 

 அA3பேத க�ம� க�டா� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0878.4 

 ம5A� ஓ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) உ�ேட மதி இலா மானிட#கா8 

$நாலா.0879.1 

 உ5றேபா( அ�றி ந7#க8_பதி.ெப.(ந7#க8_��.ப�.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

எ�A உணர_-ைற.எ+.(உண�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4X� $நாலா.0879.2 

 அ5ற� ேம� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிய�ீ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

அ�லா� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) இ�ைல $நாலா.0879.3 

 க5றின� ேம�'த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) கழலிைண பணிமி� ந7ேர 

$நாலா.0879.4 



 நா4�னா� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ#-� ந�ல(_ெப.(ந�ல(_ெப.) ஓ� 

அ�8த�னாேல $நாலா.0880.1 

 கா4�னா� தி�வர#க� உ�பவ�2- உ�%� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

$நாலா.0880.2 

 ேக4�ேர ந�பிமீ�கா8 ெக�டவா கன@� நி5க+ $நாலா.0880.3 

 ேச4ைடத� ம�யக'(+ ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�2கி�ற7ேர $நாலா.0880.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வி�லா� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) �:ந7� அைட'( 

உலக#க8 உ�ய+ $நாலா.0881.1 

 ெச�விேல அர2க�ேகாைன+ ெச5ற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேசவகனா� 

$நாலா.0881.2 

 ம�விய ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) மதி�-

தி�வர#க� எ�னா $நாலா.0881.3 

 க�விேல தி� இலாத7� கால'ைத2 கழி2கி�ற7ேர $நாலா.0881.4 

 நம@� �5கல@� ேபச_-ைற.எ+.(ேப._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நரகி� 

நி�றா�க8 ேக4க $நாலா.0882.1 

 நரகேம .வ�2க� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நாம#க8 உைடய� ந�பி $நாலா.0882.2 

 அவன( ஊ� அர#க� எ�னா( அய�'( 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அளிய 

மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) $நாலா.0882.3 

 கவைல%8 ப�கி�றா� எ�A அத@2ேக கவ�கி�ேறேன $நாலா.0882.4 

 எறி%� ந7� ெவறிெகா8 ேவைல மாநில'( உயி�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0883.1 



 ெவறிெகா8 F:(ளவ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வி�ணவ�ேகாைன 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0883.2 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இலா மனிச� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அர#க� எ�A 

அைழ3பராகி� $நாலா.0883.3 

 ெபாறியி� வா! நரக� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 1�_ெப.(1�_ெப.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழி%� அ�ேற $நாலா.0883.4 

 வ��ன� �ர?� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயிலின� ஆ?� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $நாலா.0884.1 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) மீ( அண�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

-யிலின� <�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $நாலா.0884.2 

 அ�ட�ேகா� அம�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அணி தி�வர#க� எ�னா 

$நாலா.0884.3 

 மி�ட�பா�:( உ�;�ேசா5ைற வில2கி நா�2- இ�மி� ந7ேர $நாலா.0884.4 

 ெம�ய�2ேக ெம�ய� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

விதி இலா எ�ைன3 ேபால3 $நாலா.0885.1 

 ெபா�ய�2ேக ெபா�ய� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

14ெகா� உைடய ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $நாலா.0885.2 

 உ�ய3ேபா� உண�வினா�க4- ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�A 

உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ைன $நாலா.0885.3 

 ஐய3பா� அA'(' 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அழக� ஊ� 

அர#க� அ�ேற $நாலா.0885.4 

 Gதனா�2 க8வனாகி' J�'தேரா� 

இைச:த_ெப.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$நாலா.0886.1 



 மாதரா� கய5க� எ�@� வைல%8 ப4� அ=:(ேவைன3 $நாலா.0886.2 

 ேபாதேர எ�A ெசா�லி3 1:தி%8 1-:( த�பா� $நாலா.0886.3 

 ஆதர� ெப�க ைவ'த அழக� ஊ� அர#க� அ�ேற $நாலா.0886.4 

 வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4ேட� விதி இேல� மதி 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைல $நாலா.0887.1 

 இ��1ேபா� வலிய ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) இைற-இைற உ�-� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.0887.2 

 .��1_ெப.(.��1_ெப.) அம� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க மா 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0887.3 

 க��பிைன2 க�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� க�ணிைன களி2-மாேற $நாலா.0887.4 

 இனி திைர' திவைல ேமாத_-ைற.எ+.(ேமா(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எறி%� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பரைவ மீேத $நாலா.0888.1 

 தனி கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அர._ெப.(அர._ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தாமைர2க�ண� 

எ�மா� $நாலா.0888.2 

 கனி இ�:தைனய ெசRவா�2 க�ணைன2 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�க8 $நாலா.0888.3 

 பனி-அ��1 உதி�மாேலா எ� ெச�ேக� பாவிேயேன $நாலா.0888.4 

 -டதிைச ��ைய ைவ'(2 -ணதிைச பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ந74� $நாலா.0889.1 

 வடதிைச பி�1 கா4�' ெத�திைச இல#ைக ேநா2கி2 $நாலா.0889.2 



 கட�-நிற2 கட�8_ெப.(கட�8_ெப.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) அரவைண' 

(யி?மா க�� $நாலா.0889.3 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) என2- உ�-மாேலா எ� ெச�ேக� உலக'த7ேர 

$நாலா.0889.4 

 பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந7� அர#க: த�@8 

பா�1-அைண3 ப8ளிெகா�ட $நாலா.0890.1 

 மாயனா� தி� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா��� மரகத-உ��� ேதாE� 

$நாலா.0890.2 

 Jய தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�கE� (வ�-இத!3 பவள-வா%� 

$நாலா.0890.3 

 ஆய சீ� ��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேத.� 

அ�யேரா�2- அகல� ஆேம $நாலா.0890.4 

 பணிவினா� மனம( ஒ�றி3 பவள-வா� அர#கனா�2-' $நாலா.0891.1 

 அணியி� ஆ� ெச�ெபா� ஆய அ�வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.0891.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அனா� கிட:தவா5ைற மன'தினா� நிைன2க� ஆேம 

$நாலா.0891.4 

 ேபசி5ேற ேபச� அ�லா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

உணர� ஆகா( $நாலா.0892.1 

 ஆச5றா� த#க4- அ�லா� அறிய� ஆவா@� அ�ல� $நாலா.0892.2 

 மாச5றா� மன'(ளாைன 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இ�3ப( அ�லா� $நாலா.0892.3 



 ேபச'தா� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) உ�ேடா 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெசா�லா� $நாலா.0892.4 

 க#ைகயி5 1னித� ஆய காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ந��பா4�3 $நாலா.0893.1 

 ெபா#-ந7� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) F�ெபாழி� அர#க: 

த�@8 $நாலா.0893.2 

 எ#க8 மா� இைறவ� ஈச� 

கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஓ� 

கிட2ைக_ெப.(கிட2ைக_ெப.) க��� $நாலா.0893.3 

 எ#ஙன� மற:(_வி.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா!ேக� 

ஏைழேய� ஏைழேயேன $நாலா.0893.4 

 ெவ8ள-ந7� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

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

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அர#க: த�@8 $நாலா.0894.1 

 க8வனா� கிட:தவாA� கமல ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) �க�� க��� 

$நாலா.0894.2 

 உ8ளேம வலிைய ேபா?� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�A 

உணர_-ைற.எ+.(உண�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4டா� $நாலா.0894.3 

 க8ளேம காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� க8ள'ேத கழி2கி�றாேய 

$நாலா.0894.4 

 -ளி'( D�A அனைல ஓ�1� -றிெகா8 அ:தணைம த�ைன $நாலா.0895.1 

 ஒளி'தி4ேட� எ�க� இ�ைல நி�க;� ப'த� அ�ேல� $நாலா.0895.2 



 களி3ப( எ� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�ப ீ

கட�வ�ணா கதAகி�ேற� $நாலா.0895.3 

 அளி'( என2- அ�8ெச� க�டா� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0895.4 

 ேபாெத�லா� ேபா( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ� ெபா�ன� 1ைனய_-ைற.எ+.(1ைன_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4ேட� 

$நாலா.0896.1 

 த7திலா ெமாழிக8 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� 

தி�2-ண� ெச3ப மா4ேட� $நாலா.0896.2 

 காதலா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) கல:திேல� அ( 

த�னாேல $நாலா.0896.3 

 ஏதிேல� அர#க�2- எ�ேல எ� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$நாலா.0896.4 

 -ர#-க8 மைலைய N2க2 -ளி'(' தா� 1ர��4� ஓ�' $நாலா.0897.1 

 தர#க ந7� அைட2க� உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) சல� 

இலா அணி?� ேபாேல� $நாலா.0897.2 

 மர#க8 ேபா� வலிய ெந6ச வ6சேன� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) த�னா� 

$நாலா.0897.3 

 அர#கனா�2- ஆ4 ெச�யாேத அளிய'ேத� அய�2கி�ேறேன $நாலா.0897.4 

 உ�பரா� அறிய� ஆகா ஒளி%ளா� ஆைன2- ஆகி+ $நாலா.0898.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 1லா�_ெப.(1லா�_ெப.) உ�� வா=� �தைலேம� சீறி 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $நாலா.0898.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பர� ஆய( உ�ேட நா�கேளா� சிAைம ஓரா 

$நாலா.0898.3 



 எ�பிரா5- ஆ4 ெச�யாேத எ� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$நாலா.0898.4 

 ஊ� இேல� காணி இ�ைல உற�_ெப.(உற�_ெப.) ம5A 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ�ைல $நாலா.0899.1 

 பா�� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாத Dல� ப5றிேல� பரம D�'தி 

$நாலா.0899.2 

 காெராளி வ�ணேன எ� க�ணேன கதAகி�ேற� $நாலா.0899.3 

 ஆ� உள� கைளக� அ�மா அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0899.4 

 மன'தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) ஓ� J�ைம இ�ைல 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஓ� இ�ெசா� இ�ைல $நாலா.0900.1 

 சின'தினா� ெச5ற� ேநா2கி' த7விளி விளிவ� வாளா $நாலா.0900.2 

 1ன'(ழா� மாைலயாேன ெபா�னி G! தி�வர#கா $நாலா.0900.3 

 என2- இனி2 கதி எ� ெசா�லா� எ�ைன ஆEைடய ேகாேவ $நாலா.0900.4 

 தவ'(ளா� த�மி� அ�ேல� தன�_ெப.(தன�_ெப.) பைட'தா�� அ�ேல� 

$நாலா.0901.1 

 உவ�'த ந7� ேபால எ�த� உ5றவ�2- ஒ�A� அ�ேல� $நாலா.0901.2 

 (வ�'த ெசRவாயினா�2ேக (வ2- அற' (�ச� ஆேன� $நாலா.0901.3 

 அவ'தேம பிறவி த:தா�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) அர#க மா 

நக�ளாேன $நாலா.0901.4 

 ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

அல�1� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அணி தி� அர#க: த�@8 $நாலா.0902.1 

 கா�' திர8 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி2 க�ணேன உ�ைன2 

கா; $நாலா.0902.2 



 மா�2க� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறியமா4டா மனிச�� (�சனாய 

$நாலா.0902.3 

 D�2கேன� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) D�2கேன� D�2கேனேன 

$நாலா.0902.4 

 ெம� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி4� வி�-ழலா�5 ப4�3 $நாலா.0903.1 

 ெபா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெபாதி:( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபா!2கேன� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0903.2 

 ஐயேன அர#கேன உ� அ�8 எ�@� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) த�னா� 

$நாலா.0903.3 

 ெபா�யேன� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெபா�யேன� 

ெபா�யேனேன $நாலா.0903.4 

 உ8ள'ேத உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ8Eவா� உண��_ெப.(உண��_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா2 $நாலா.0904.1 

 க8ள'ேத� நா@� ெதா�டா�' ெதா��2ேக ேகால� F�� $நாலா.0904.2 

 உ8Eவா� உ8ளி5A எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உட� 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிதி எ�A $நாலா.0904.3 

 ெவ8கி3ேபா� எ�@8ேள நா� வில� அற+ சி�'தி4ேடேன $நாலா.0904.4 

 தாவி அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

தைலவிளா2ெகா�ட எ:தா� $நாலா.0905.1 



 ேசவிேய� உ�ைன அ�லா� சி2ெகன+ ெச#க� மாேல $நாலா.0905.2 

 ஆவிேய அ�ேத எ�த� ஆ�யி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எ:தா� 

$நாலா.0905.3 

 பாவிேய� உ�ைன அ�லா� பாவிேய� பாவிேயேன $நாலா.0905.4 

 மைழ2- அ�A வைர �� ஏ:(� ைம:தேன ம(ர ஆேற $நாலா.0906.1 

 உைழ2 க�ேற ேபால ேநா2க� உைடயவ� வைல%8 ப4� $நாலா.0906.2 

 உைழ2கி�ேற5- எ�ைன ேநா2கா( ஒழிவேத உ�ைன ய�ேற $நாலா.0906.3 

 அைழ2கி�ேற� ஆதிD�'தி அர#கமா நக�ளாேன $நாலா.0906.4 

 ெதளிவிலா2 கல#க� ந7� G! தி�வர#க'(8 

ஓ#-�_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0907.1 

 ஒளி%ளா� தாேம ய�ேற த:ைத%� தா%� ஆவா� $நாலா.0907.2 

 எளிய( ஓ� அ�E� அ�ேற எ� திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) 

எ�பிரானா� $நாலா.0907.3 

 அளிய� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ைபய� எ�னா� அ�மேவா ெகா�யவாேற 

$நாலா.0907.4 

 ேம� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி4� ெம��ைமைய மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0908.1 

 ஆ� ப�. அறி:(ெகா�� ஐ�1ல� அக'( அட2கி2 $நாலா.0908.2 

 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) அற' தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிைர'( உ� கைட'தைல 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா=� $நாலா.0908.3 

 ேசா�பைர உக'தி ேபா?� G! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#க'தாேன 

$நாலா.0908.4 



 அ�ைமயி5 -�ைம இ�லா அய� ச(3ேபதிமா�5 $நாலா.0909.1 

 -�ைமயி5 கைடைம ப4ட -2க�� பிற3பேர?� $நாலா.0909.2 

 ��யினி� (ளப� ைவ'தா� ெமா� கழ5- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0909.3 

 அ�யைர உக'தி ேபா?� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0909.4 

 தி�மAமா�வ நி�ைன+ சி:ைத%8 திகழ 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0910.1 

 ம�விய மன'த� ஆகி� மா நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) உயி�க8 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0910.2 

 ெவ�� உற2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) .4�4� 

ஈ4�ய விைனயேர?� $நாலா.0910.3 

 அ�விைன3 பயன (�யா� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0910.4 

 வா@ளா� அறிய� ஆகா வானவா எ�ப� ஆகி� $நாலா.0911.1 

 ேத@லா� (ளப மாைல+ ெச�னியா� எ�ப� ஆகி� $நாலா.0911.2 

 ஊன� ஆயினக8 ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஊனகாரக�கேள?� $நாலா.0911.3 

 ேபானக� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசட� த�வேர� 

1னித� அ�ேற $நாலா.0911.4 

 ப=( இலா ஒ=க�-ஆ5A3 பல ச(3ேபதிமா�க8 $நாலா.0912.1 

 இழி-ல'தவ�கேள?� எ� அ�யா�க8 ஆகி� $நாலா.0912.2 

 ெதா=மி� ந7� ெகா�மி� ெகா�மி� எ�A நி�ேனா�� ஒ2க $நாலா.0912.3 

 வழிபட அ�ளினா� ேபா� மதி�-தி�வர#க'தாேன $நாலா.0912.4 

 அமர ஓ� அ#க� ஆA� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓ� நா�-� ஓதி' $நாலா.0913.1 



 தம�களி5 தைலவராய சாதி-அ:தண�கேள?� $நாலா.0913.2 

 Sம�கைள3 பழி3ப� ஆகி� ெநா�3ப( ஓ� அளவி� ஆ#ேக $நாலா.0913.3 

 அவ�க8தா� 1ைலய� ேபா?� அர#க மா நக�ளாேன $நாலா.0913.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உலா� சைடயினா@� பிரம@� உ�ைன2 கா�பா� 

$நாலா.0914.1 

 எ� இலா ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�தா� ெவ8கி நி5ப 

$நாலா.0914.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� விய3ப 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆைன2- அ�A அ�ைள ஈ:த 

$நாலா.0914.3 

 க�ணறா உ�ைன எ�ேனா கைளகணா2 க�(மாேற $நாலா.0914.4 

 வள எ=� தவள மாட ம(ைர மா நகர: த�@8 $நாலா.0915.1 

 கவள மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெகா�ற க�ணைன அர#க-மாைல' 

$நாலா.0915.2 

 (ளவ' ெதா�� ஆய ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ�' ெதா�டர�3 ெபா� 

ெசா� $நாலா.0915.3 

 இைளய 1� கவிைதேய?� எ�பிரா5- இனியவாேற $நாலா.0915.4 

 கதிரவ� -ணதிைச+ சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைண:தா� கைன 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அக�ற( காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ� ெபா=தா� 

$நாலா.0916.1 

 ம( வி�:(_வி.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ=கின மா மல� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அரச�க8 வ:(-

வ:(_அ.ெதா.(வ:(-வ:(_அ.ெதா.) ஈ�� $நாலா.0916.2 



 எதி�திைச நிைற:தன� இவெரா�� 1-:த இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) ஈ4ட�� பி�ெயா� �ர.� $நாலா.0916.3 

 அதி�தலி� அைல-கட� ேபா�Aள( எ#-� அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0916.4 

 ெகா=#ெகா� ��ைலயி� ெகா= மல� அணவி2 <�:த( -ண-திைச 

மா�த� இ(ேவா $நாலா.0917.1 

 எ=:தன மல� அைண3 ப8ளிெகா8 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஈ�பணி 

நைன:த_ெப.எ+.(நைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த� 

இ�6_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சிற-_ெப.(சிற-_ெப.) உதறி $நாலா.0917.2 

 வி=#கிய �தைலயி� பில� 1ைர ேப!வா� ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) 

எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) உற அத� விட'தி@2- அ@#கி $நாலா.0917.3 

 அ=#கிய ஆைனயி� அ�:(ய� 

ெக�'த_ெப.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0917.4 

 .ட�-ஒளி பர:தன_வி.�.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) G! 

திைச எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) (�னிய தாரைக மி�ெனாளி .�#கி3 

$நாலா.0918.1 

 பட� ஒளி ப.'தன� பனி மதி இவேனா பாயி�8 அக�ற( ைப� ெபாழி5 

க�கி� $நாலா.0918.2 

 மடலிைட2 கீறி வ� பாைளக8 நாற ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) <�:த( 

மா�த� இ(ேவா $நாலா.0918.3 

 அட�-ஒளி திக! த� திகி�_ெப.(திகி�_ெப.) அ� தட2ைக அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0918.4 

 ேம4� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதிக8 தைள 

வி��_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆய�க8 ேவ�#-ழ� 

ஓைச%� விைட மணி2 -ர?� $நாலா.0919.1 



 ஈ4�ய இைச திைச 

பர:தன_வி.�.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) வய?8 

இ�:தன .��பின� இல#ைகய� 

-ல'ைத_ெப.(-ல�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.0919.2 

 வா4�ய வ�சிைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஏேற மா �னி ேவ8விைய2 

கா'( அவபிரத� $நாலா.0919.3 

 ஆ4�ய அ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அேயா'தி எ� அரேச அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய. $நாலா.0919.4 

 1ல�பின 14கE� F� ெபாழி�களி� வா� ேபாயி5A2 

க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) 1-:த( 1ல� $நாலா.0920.1 

 கல:த( -ணதிைச2 கைனகட� அரவ� களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) மிழ5றிய 

கல�பக� 1ைன:த $நாலா.0920.2 

 அல#க� அ� ெதாைடய� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யிைண பணிவா� 

அமர�க8 1-:தன� ஆதலி� அ�மா $நாலா.0920.3 

 இல#ைகய�ேகா� வழிபா� ெச� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எ�ெப�மா� 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய. $நாலா.0920.4 

 இரவிய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதெரா�� இவேரா 

இைறயவ� பதிெனா� விைடய�� இவேரா $நாலா.0921.1 

 ம�விய மயிலின� அA�க� இவேனா ம�த�� வ.2கE� வ:(-

வ:(_அ.ெதா.(வ:(-வ:(_அ.ெதா.) ஈ�� $நாலா.0921.2 

 1ரவிெயா� ஆட?� பாட?� ேத�� -மர-த�ட� 1-:( ஈ��ய 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) $நாலா.0921.3 

 அ�வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) �� இவேரா அர#க'த�மா ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

எ=:த�ளாேய $நாலா.0921.4 



 அ:தர'( அமர�க8 <4ட#க8 இைவேயா அ�:தவ �னிவ�� ம�த�� 

இவேரா $நாலா.0922.1 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) ஆைன%� தா@� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இவேனா எ�ெப�மா� உன 

ேகாயிலி� வாச� $நாலா.0922.2 

 .:தர� ெந�2க வி+சாதர� N2க இய2க�� மய#கின� தி�வ� ெதா=வா� 

$நாலா.0922.3 

 அ:தர� பா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ�ைல ம5A இ(ேவா அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0922.4 

 வ�பவி! வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வா%ைற வழ#க மாநிதி கபிைல 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�ணா� �தலா $நாலா.0923.1 

 எ�ெப�மா� ப�ம2கல� கா�ட5- ஏ5பன 

ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

�னிவ� $நாலா.0923.2 

 (�1� நாரத� 1-:தன� இவேரா ேதா�றின� இரவி%� (ல#- ஒளி 

பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0923.3 

 அ�பர தல'தினி�A அக�கி�ற( இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ேபா� அர#க'த�மா 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0923.4 

 ஏத� இ� த�;ைம_ெப.(த�;ைம_ெப.) எ2க� ம'தளி யா! 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) �ழவேமா� இைச திைச ெக=மி $நாலா.0924.1 

 கீத#க8 பா�ன� கி�னர� ெக�ட�க8 ெக:த�வ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

க#-?8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0924.2 

 மாதவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) சாரண� இய2க� சி'த�� மய#கின� 

தி�வ� ெதா=வா� $நாலா.0924.3 



 ஆதலி� அவ�2- நா8-ஓல2க� அ�ள அர#க'த�மா ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

எ=:த�ளாேய. $நாலா.0924.4 

 க�-மல�2 கமல#க8 மல�:தன இைவேயா கதிரவ� கைனகட� 

�ைள'தன� இவேனா $நாலா.0925.1 

 (�யிைடயா� .� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) பிழி:( உதறி' (கி�_ெப.((கி�_ெப.) 

உ�'( ஏறின� G! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#கா $நாலா.0925.2 

 ெதாைட ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) (ளவ�� <ைட%� 

ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெதா�டர�3ெபா� எ�@� $நாலா.0925.3 

 அ�யைன அளிய� எ�A அ�ளி உ� அ�யா�2- ஆ4ப�'தா� 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ=:த�ளாேய $நாலா.0925.4 

 அமல� ஆதிபிரா� அ�யா�2- எ�ைன ஆ4ப�'த $நாலா.0926.1 

 விமல� வி�ணவ�ேகா� விைரயா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேவ#கடவ� 

$நாலா.0926.2 

 நிமல� நி�மல� ந7தி வானவ� ந78 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) அர#க'( அ�மா� 

தி�2 $நாலா.0926.3 

 கமல பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

க�ணி� உ8ளன ஒ2கி�றேத $நாலா.0926.4 

 உவ:த உ8ள'தனா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:( அ�ட� உற 

$நாலா.0927.1 

 நிவ:த ந78 ��ய� அ�A ேந�:த நிசாசரைர2 $நாலா.0927.2 

 கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ#கைண2 கா-'த� 

க�யா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அர#க'( அ�மா� அைர+ $நாலா.0927.3 



 சிவ:த_ெப.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆைடயி� ேம� ெச�ற( 

ஆ� என சி:தைனேய $நாலா.0927.4 

 ம:தி பா� வட ேவ#கட மா மைல வானவ�க8 $நாலா.0928.1 

 ச:தி ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) அர#க'( அரவி� 

அைணயா� $நாலா.0928.2 

 அ:தி ேபா� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆைட%� அத� ேம� 

அயைன3 பைட'த( ஓ� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) $நாலா.0928.3 

 உ:தி ேமல( அ�ேறா அ�ேய� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�@யிேர $நாலா.0928.4 

 ச(ர மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) G! இல#ைக2- இைறவ� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப'( $நாலா.0929.1 

 உதிர ஓ4� ஓ� ெவ#கைண உ�'தவ� ஓதவ�ண� $நாலா.0929.2 

 ம(ர மா வ��_ெப.(வ��_ெப.) பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ� அர#க'( அ�மா� தி� வயி5A $நாலா.0929.3 

 உதர ப:த� எ� உ8ள'(8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உலாகி�றேத $நாலா.0929.4 

 பார� ஆய பழவிைன ப5A அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�ைன' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.0930.1 

 வார� ஆ2கி ைவ'தா� ைவ'த( அ�றி எ� உ8 1-:தா� $நாலா.0930.2 

 ேகார மாதவ� 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) ெகா� 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) அர#க'( அ�மா� தி� 

$நாலா.0930.3 



 ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா�� அ( அ�ேறா அ�ேயைன 

ஆ4ெகா�டேத $நாலா.0930.4 

 (�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறய� (ய� த7�'தவ� அ6சிைறய- 

$நாலா.0931.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா! ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! அர#க நக� ேமய 

அ3ப� $நாலா.0931.2 

 அ�டர�ட பகிர�ட'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ= 

மா� வைர �5A� $நாலா.0931.3 

 உ�ட க�ட� க�X� அ�ேயைன உய2 ெகா�டேத $நாலா.0931.4 

 ைகயி� ஆ� .� ச#- அன லாழிய� ந78 வைரேபா� $நாலா.0932.1 

 ெம�யனா� (ளப விைரயா� கம! ந78 �� எ� $நாலா.0932.2 

 ஐயனா� அணி அர#கனா� அர வி� அைணமிைச ேமய மாயனா� $நாலா.0932.3 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� ஐேயா எ�ைன+ சி:ைத 

கவ�:த(ேவ $நாலா.0932.4 

 ப�ய� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

கீ�ட அமர�2- $நாலா.0933.1 

 அ�ய ஆதி3பிரா� அர#க'( அமல� �க'(2 $நாலா.0933.2 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ஆகி3 1ைட 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மிளி�:( ெசRவ� ஓ� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.0933.3 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ஆய க�க8 எ�ைன3 ேபைதைம ெச�தனேவ 

$நாலா.0933.4 



 ஆல மா மர'தி� இைலேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாலகனா� $நாலா.0934.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏ=� உ�டா� அர#க'( அரவி� அைணயா� 

$நாலா.0934.2 

 ேகால மா மணி-ஆர�� �'(' தாம�� ��� இ�ல( ஓ� 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) $நாலா.0934.3 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஐேயா நிைறெகா�ட( எ� 

ெந6சிைனேய $நாலா.0934.4 

 ெகா�ட�வ�ணைன2 ேகாவலனா� ெவ�ெண� $நாலா.0935.1 

 உ�ட வாய� எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) கவ�:தாைன $நாலா.0935.2 

 அ�ட�ேகா� அணி-அர#க� எ� அ�திைன2 $நாலா.0935.3 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�க8 ம5A ஒ�றிைன2 

காணாேவ $நாலா.0935.4 

 க�ணி S� சிA' தா�பினா� க4� உ�ண3 $நாலா.0936.1 

 ப�ணிய ெப� மாய� எ� அ3பனி� $நாலா.0936.2 

 ந�ணி' ெத� -�<� ந�பி எ�ற2கா� $நாலா.0936.3 

 அ�ணி2-� அ�( ஊA� எ� நா�2ேக $நாலா.0936.4 

 நாவினா� நவி5A இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�திேன�_வி.�.(எ�(_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0937.1 

 ேமவிேன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெபா�ன� ெம��ைமேய 

$நாலா.0937.2 

 ேத� ம5A அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) -�<� ந�பி 

$நாலா.0937.3 

 பாவி� இ�னிைச பா�' தி�வேன $நாலா.0937.4 



 தி�த:( ஆகி?� ேதவபிரா� உைட2 $நாலா.0938.1 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேகால' தி���2 கா�ப� நா� $நாலா.0938.2 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) வ� -�<� நக� ந�பி2- ஆ8- $நாலா.0938.3 

 உ�யனா� அ�ேய� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�ைமேய $நாலா.0938.4 

 ந�ைமயா� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) நா�மைறயாள�க8 $நாலா.0939.1 

 1�ைம ஆக2 க�(வ� ஆதலி� $நாலா.0939.2 

 அ�ைனயா� அ'தனா� எ�ைன ஆ���� $நாலா.0939.3 

 த�ைமயா� சடேகாப� எ� ந�பிேய $நாலா.0939.4 

 ந�பிேன� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ந�ெபா�8 த�ைன%� $நாலா.0940.1 

 ந�பிேன� மடவாைர%� �� எலா� $நாலா.0940.2 

 ெச�ெபா� மாட' தி�2 -�<� ந�பி2- $நாலா.0940.3 

 அ�பனா� அ�ேய� சதி�'ேத� இ�ேற $நாலா.0940.4 

 இ�A ெதா4�� எ=ைம%� எ�பிரா� $நாலா.0941.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க! 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�ளினா� $நாலா.0941.2 

 -�ற மாட' தி�2 -�<� ந�பி $நாலா.0941.3 

 எ�A� எ�ைன இக!� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

கா�மிேன $நாலா.0941.4 

 க�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன2 

கா�மாற3 பிரா� $நாலா.0942.1 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) வ� விைன பா5றி அ�ளினா� $நாலா.0942.2 



 எ� திைச%� அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இய�1ேக� 

$நாலா.0942.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி!+ சடேகாப� அ�ைளேய $நாலா.0942.4 

 அ�8 ெகா�டா�� அ�யவ� 

இ�1ற_-ைற.எ+.(இ�1A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0943.1 

 அ�ளினா� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ� மைறயி� 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.0943.2 

 அ�8ெகா�� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இ� தமி! 

பா�னா�_வி.�.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.0943.3 

 அ�8 க�X� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகினி� மி2கேத $நாலா.0943.4 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ேவதிய� ேவத'தி� உ4ெபா�8 $நாலா.0944.1 

 நி5க3 பா� எ� ெந6.8 நிA'தினா� $நாலா.0944.2 

 த2க சீ�+ சடேகாப� எ� ந�பி2- ஆ4- $நாலா.0944.3 

 12க காத�_ெப.(காத�_ெப.) அ�ைம3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ�ேற $நாலா.0944.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ�A ஆகி?� பா#- அல� ஆகி?� $நாலா.0945.1 

 ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ந�றாக' தி�'தி3 பணி 

ெகா8வா� $நாலா.0945.2 

 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<� ந�பி $நாலா.0945.3 

 �ய�கி�ேற� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெமா� கழ5- அ�ைபேய 

$நாலா.0945.4 

 அ�ப� த�ைன அைட:தவ�க4- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0946.1 

 அ�ப� ெத� -�<� நக� ந�பி2- $நாலா.0946.2 



 அ�பனா� ம(ரகவி ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெசா� $நாலா.0946.3 

 ந�1வா� பதி ைவ-:த� கா�மிேன $நாலா.0946.4 

 வா�ேன� வா� வ�:திேன� மன'தா� ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) (ய� 

இ��ைபயி� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0947.1 

 <�ேன� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைளயவ�-

த�ேமா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�� கலவிேய 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0947.2 

 ஓ�ேன� ஓ� உ�வ( ஓ� ெபா�ளா� உண��_ெப.(உண��_ெப.) எ@� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) தி�:( $நாலா.0947.3 

 நா�ேன� நா� நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா எ�@� நாம� 

$நாலா.0947.4 

 ஆவிேய அ�ேத என நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�கி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அவ� பைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

(ைணயா3 $நாலா.0948.1 

 பாவிேய� உணரா( எ'தைன பக?� ப=(ேபா� ஒழி:தன நா8க8 

$நாலா.0948.2 

 Jவி ேச� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) (ைணெயா� 

1ண��_ெப.எ+.(1ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) G! 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) -ட:ைதேய 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0948.3 

 நாவினா� உ�ய நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா எ�@� நாம� 

$நாலா.0948.4 

 ேசமேம ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த7விைன 

ெப�2கி ெத�ைவமா� உ�வேம ம�வி $நாலா.0949.1 



 ஊமனா� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கனவி?� ப=( 

ஆ� ஒழி:தன கழி:த_ெப.எ+.(கழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ: நா8க8 

$நாலா.0949.2 

 காமனா� தாைத ந��ைட அ�க8 த� அைட:தா� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�3பா� $நாலா.0949.3 

 நாம� நா� உ�ய நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா எ�@� நாம� 

$நாலா.0949.4 

 ெவ�றிேய ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ 7! 

ெபா�4- இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேவ�கணா� 

கலவிேய க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0950.1 

 நி�றவா நி�லா ெந6சிைன உைடேய� எ� ெச�ேக� 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி.�1 அண�� $நாலா.0950.2 

 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆ� அ�A பாரக� கீ�ட பாழியா� ஆழியா� அ�ேள 

$நாலா.0950.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) நா� உ�ய நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா எ�@� 

நாம� $நாலா.0950.4 

 க8வேன� ஆேன� ப�A ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�3ேப� க�டவா தி�த:ேதேன?� $நாலா.0951.1 

 ெத8ளிேய� ஆேன� ெச� கதி2- அைம:ேத� சி2ெகன' தி�வ�8 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.0951.2 

 உ8 எலா� உ�கி2 -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) த='( ஒழி:ேத� 

உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) எலா� க�ண ந7� ேசார $நாலா.0951.3 

 ந8 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அள�� பக?� நா� அைழ3ப� - நாராயணா 

எ�@� நாம� $நாலா.0951.4 



 எ�பிரா� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ�@ைட+ .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) என2- 

அர._ெப.(அர._ெப.) எ�@ைட வா!நா8 $நாலா.0952.1 

 அ�பினா� அர2க� ெவ�2ெகாள ெந�2கி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உயி� 

ெச-'த எ� அ�ண� $நாலா.0952.2 

 வ�1 உலா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா மதி8 த6ைச மா மணி2 ேகாயிேல 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0952.3 

 ந�பிகா8 உ�ய நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா எ�@� நாம� 

$நாலா.0952.4 

 இ�-பிற31 அறிய�ீ இவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ன 7� 

இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

எ�A உணT� $நாலா.0953.1 

 க5பக� 1லவ�_ெப.(1லவ�_ெப.) கைளக� எ�A உலகி� க�டவா 

ெதா�டைர3 பா�� $நாலா.0953.2 

 ெசா� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆள 7� ெசா�?ேக� வ�மி� G! 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) -ட:ைதேய ெதா=மி� $நாலா.0953.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) கா�மி� பா� ந7� உ�மி� - 

நாராயணா எ�@� நாம� $நாலா.0953.4 

 க5றிேல� கைலக8 ஐ�1ல� 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�'(ேள 

தி�'திேன� மன'ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.0954.1 

 ெப5றிேல� அதனா� ேபைதேய� ந�ைம ெப� 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆ� உயி�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.0954.2 

 ெச5றேம ேவ��' தி�த�ேவ� தவி�:ேத� ெச� கதி2- உ�%� ஆA 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0954.3 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) (ைண ஆக3 ப5றிேன� அ�ேய� - நாராயணா எ�@� 

நாம� $நாலா.0954.4 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) த�� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) த:தி�� அ�யா� ப� 

(ய� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0955.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) தர� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 வி.�1 அ�E� 

அ�ெளா� ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.0955.2 

 வல� த�� ம5A� த:தி�� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாயி@� 

ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0955.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) த�� ெசா�ைல நா� க��ெகா�ேட� - நாராயணா 

எ�@� நாம� $நாலா.0955.4 

 ம6. உலா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற மா ந7� 

ம#ைகயா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) கலிக�றி $நாலா.0956.1 

 ெச6ெசாலா� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�வ 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சி2ெகன ெதா�X� 

$நாலா.0956.2 

 (6.�ேபா( அைழமி� (ய� வ�� நிைனமி� (ய� இO� ெசா�லி?� 

ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ஆ� $நாலா.0956.3 

 ந6.-தா� க�X� ந��ைட விைன2- - நாராயணா எ�@� நாம� 

$நாலா.0956.4 



 வாலி மா வல'( ஒ�வன( உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� சிைல வைளவி'( அ�A 

$நாலா.0957.1 

 ஏல� நாA த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) இட�ெபற 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'(8 $நாலா.0957.2 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) அதி�தர அ� வைர அக� உற 

�க� ஏறி $நாலா.0957.3 

 பலீி மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) நட� ெச%� தட6 .ைன3 பி�தி 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0957.4 

 கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) மா2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

அ�-ல� பணிெசய அ� வைர அைண க4� $நாலா.0958.1 

 இல#ைக மாநக� ெபா�ெச�த அ�க8-தா� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'( $நாலா.0958.2 

 வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ேபா�வன 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சின'தன ேவழ#க8 

(ய�<ர $நாலா.0958.3 

 பில� ெகா8 வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அ�-அைவ தி�த� 

பி�தி ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0958.4 

 (� ெகா8 S� இைட+ .� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) (ள#- 

எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) இள#ெகா�திற'( ஆய� $நாலா.0959.1 



 இ� ெகா8 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) இன விைட 

அட�'தவ� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இமய'( $நாலா.0959.2 

 க� ெகா8 ேவ#ைகயி� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மல� அமளியி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைறமிைச ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $நாலா.0959.3 

 பி�யிேனா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச ெசால (யி�ெகாE� பி�தி 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0959.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா8 ஆ8-அ� உ� என ெவ�வர ஒ�வன( அக� 

மா�வ� $நாலா.0960.1 

 திற:( வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� பணிதர 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'(8 $நாலா.0960.2 

 இற#கி ஏன#க8 வைள ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) இட:திட2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�- எ� 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0960.3 

 பிற#- மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ�விேயா� இழித� பி�தி 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0960.4 

 கைர ெச� மா2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட:தவ� கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

அமர�க8 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.0961.1 

 அைர ெச� ேமகைல அல�மக8-அவெளா�� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'( $நாலா.0961.2 



 வைரெச� மா2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவதி� வள� 

�ைள அைள மி- ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேதா�'(3 $நாலா.0961.3 

 பிரச வா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பி�2- அ�8ெச%� 

பி�தி ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0961.4 

 பண#க8 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடய ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அர�-

அைண3 ப8ளிெகா8 பரமா எ�A $நாலா.0962.1 

 இண#கி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� பணிதர 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'( $நாலா.0962.2 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெகா8 மாதவி ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வி.�1 உற 

நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைவ 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ப5றி3 $நாலா.0962.3 

 பிண#- F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) Sைழ:( வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைச ெசா?� பி�தி ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0962.4 

 கா� ெகா8 ேவ#ைகக8 கன வைர 

த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கறி வள� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) (�னி3 $நாலா.0963.1 

 ேபா� ெகா8 ேவ#ைகக8 1ன வைர 

த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) F� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) இமய'(8 $நாலா.0963.2 

 ஏ� ெகா8 F6_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) .ைன' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இன மல� எ4�� இ4� 

இைமேயா�க8 $நாலா.0963.3 



 ேப�க8 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ெதா=� பி�தி 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0963.4 

 இர�_ெப.(இர�_ெப.) <�:(_வி.எ+.(<�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ெப�கிய_ெப.எ+.(ெப�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வைர �ைழ இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பசி-அ( <ர $நாலா.0964.1 

 அரவ� ஆவி2-� அக�-ெபாழி� 

த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�வைர இமய'( 

$நாலா.0964.2 

 பரம� ஆதி எ� பனி �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�A எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா�க8 $நாலா.0964.3 

 பிரமேனா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ெதா=� 

ெப�:தைக3 பி�தி ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0964.4 

 ஓதி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம#க8 உண�:தவ�2- உA (ய� 

அைடயாம� $நாலா.0965.1 

 ஏத� இ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�E� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�:தைக 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இமய'( $நாலா.0965.2 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ம�கிய பி�� வி��_ெப.(வி��_ெப.) அல�கி�ற தழ� 

1ைர எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.0965.3 



 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வ��க8 எ� என ெவ�வ� பி�தி 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0965.4 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) படல#க8 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைவ �ழ#கிட 

களிA_ெப.(களிA_ெப.) எ�A $நாலா.0966.1 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) மா.ண� வைர என3 ெபய�த� பி�தி எ� 

ெப�மாைன $நாலா.0966.2 

 வ� ெகா8 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ைப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) கலியன( ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.0966.3 

 அ�ய இ� இைச பா�� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�யவ�2- அ� விைன 

அைடயாேவ $நாலா.0966.4 

 �5ற D'( ேகா� (ைணயா �� அ� 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வைள:(_வி.எ+.(விைள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0967.1 

 இ5ற கா� ேபா� த8ளி ெம8ள 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- இைளயா�� 

$நாலா.0967.2 

 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேபா� 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி ெப� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஊ� உயிைர $நாலா.0967.3 

 வ5ற வா#கி உ�ட வாயா� வத� வண#-(ேம $நாலா.0967.4 

 �(- ப5றி2 ைக'தல'தா� �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா� 

ஊ�றி_வி.எ+.(ஊ�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0968.1 



 விதி� விதி�'( க� .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேம� 

கிைளெகா�� இ�மி $நாலா.0968.2 

 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� அ3ப� D'த ஆA எ�A இைளயவ� 

ஏசா�� $நாலா.0968.3 

 ம( உ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�க8 பா�� வத� வண#-(ேம 

$நாலா.0968.4 

 உறிக8 ேபா� ெம�: நர�1_ெப.(நர�1_ெப.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தள�:( 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) எ8கி $நாலா.0969.1 

 ெநறிைய ேநா2கி2 க� .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�#கா�� $நாலா.0969.2 

 அறிதி ஆகி� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அ�பா� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

நாம� ெசாலி $நாலா.0969.3 

 ெவறி ெகா8 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�க8 பா�� வத� வண#-(ேம 

$நாலா.0969.4 

 பைீள ேசார2 க� இ�#கி பி'( எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

D'( இ�மி $நாலா.0970.1 

 தா8க8 ேநாவ' த�மி� �4� த8ளி நடவா�� $நாலா.0970.2 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

க�A_ெப.(க�A_ெப.) ேம�'( -�A 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A நி�றான $நாலா.0970.3 

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

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) G! வத� வண#-(ேம 

$நாலா.0970.4 

 ப�� காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஆன ஆA� பாைவய� வா� அ�த� $நாலா.0971.1 



 உ�ட ஆA� வா!:த_ெப.எ+.(வா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� ஒ2க 

உைர'( இ�மி $நாலா.0971.2 

 த��_ெப.(த�(_ெப.) காலா 

ஊ�றி_வி.எ+.(ஊ�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஊ�றி த8ளி நடவா�� 

$நாலா.0971.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயா� வத� 

வண#-(ேம $நாலா.0971.4 

 எ�'த ெசா�ேலா� ஈைள ஏ#கி இ�மி இைள'( உடல� $நாலா.0972.1 

 பி'த� ேபால+ சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ேவறா�3 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அயரா�� $நாலா.0972.2 

 அ'த� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ஆதி D�'தி ஆ! கடைல2 கைட:த 

$நாலா.0972.3 

 ைம'த ேசாதி எ�ெப�மா� வத� வண#-(ேம $நாலா.0972.4 

 ப3ப அ3ப� D'த ஆA பா!3ப( சீ' திரைள $நாலா.0973.1 

 ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஐ2க8 ேபாத உ:த உ� 

தம� கா�மி� எ�A $நாலா.0973.2 

 ெச31 ேந� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெகா#ைக ந�லா� தா� சி�யாத ��ன� 

$நாலா.0973.3 

 ைவ31� ந#க8 வா!�� ஆனா� வத� வண#-(ேம $நாலா.0973.4 

 ஈசி ேபாமி� ஈ#- இேர�மி� இ�மி இைள'த7� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

$நாலா.0974.1 

 <சி இ4X� எ�A ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-வைள_ெப.(-வைள_ெப.) அ� க�ணிய�பா� $நாலா.0974.2 



 நாச� ஆன பாச� வி4� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெநறி ேநா2க� உறி� 

$நாலா.0974.3 

 வாச� ம�- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயா� வத� வண#-(ேம 

$நாலா.0974.4 

 1ல�க8 ைநய ெம�யி� D'( ேபா:( 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

எ8கி $நாலா.0975.1 

 கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) ஐ2க8 ேபாத உ:தி 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பித5றா�� $நாலா.0975.2 

 அல#க� ஆய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�ெகா�� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம� ெசாலி $நாலா.0975.3 

 வல#ெகா8 ெதா�ட� பா� ஆ�� வத� வண#-(ேம $நாலா.0975.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�� 

வா=� வத� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாைல2 $நாலா.0976.1 

 க�ட� ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) கலிய� ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.0976.2 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�ட� பா� ஆட2 

<��� ந78 வி.�பி� $நாலா.0976.3 

 அ�ட� அ�லா� ம5A அவ�2- ஓ� ஆ4சி அறிேயாேம $நாலா.0976.4 

 ஏன� �� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) இட:( அ�A இைண-அ� இைமயவ� வண#க 

$நாலா.0977.1 

 தானவ� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) தரணியி� 1ரள' தட6 சிைல -னி'த எ� 

தைலவ�- $நாலா.0977.2 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ேசாைல2 க5பக� 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�வ ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மல� ெகாண�:( $நாலா.0977.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க#ைகயி� 

கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( உ8ளாேன $நாலா.0977.4 

 கானிைட உ�ைவ .� சர� (ர:( க�� �� ெகா�:_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) உரேவா� $நாலா.0978.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உைட அகல'( அ� கைண -ளி3ப உயி� 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த எ� ஒ�வ�- 

$நாலா.0978.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட2 கமல'( அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6சிட ெப�- 

$நாலா.0978.3 

 வானிைட �( ந7�2 க#ைகயி� கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( உ8ளாேன 

$நாலா.0978.4 

 இல#ைக%� கட?� அட� அ�� (3பி� இ� நிதி2- இைறவ@� அர2க� 

$நாலா.0979.1 

 -ல#கE� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� 

ெகா�:_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 1�:த ெகா5றவ�-

ெகா=6 .ட� .ழ�ற $நாலா.0979.2 

 வில#கலி� உ�6சி ேம�நி�ற வி.�பி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

(கி�_ெப.((கி�_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) என 

வி�:(_வி.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0979.3 



 வல� த� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7�2 க#ைகயி� கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( 

உ8ளாேன $நாலா.0979.4 

 (ணி� இனி உன2-+ ெசா�?வ� மனேம 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ= ெதா�ட�க8- தம2-3 

$நாலா.0980.1 

 பிணி ஒழி'(_வி.எ+.(ஒழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அமர� ெப� வி.�1 

அ�E� ேப� அ�ளாள� எ� ெப�மா�- $நாலா.0980.2 

 அணி மல�2 -ழலா� அர�ைபய� (கி?� ஆர�� வா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணி ந7� $நாலா.0980.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி'( 

இழி:த_ெப.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க#ைகயி� கைரேம� வத� 

ஆ+சிரம'( உ8ளாேன $நாலா.0980.4 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) இைட2- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம5A அவ8-த� ெப� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'திட 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0981.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைட2- 

இ�'த�_ெதா.ெப.(இ�_வி.+''_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) அ6.வ� எ�A 

தள�:திட வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� தைலவ�- 

$நாலா.0981.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) �க4� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) அ�ட�� .ம:த ெச�ெபா� 

ெச� வில#கலி� இல#- $நாலா.0981.3 

 வா� �க4� இழி:த_ெப.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க#ைகயி� 

கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( உ8ளாேன $நாலா.0981.4 



 ேத� அண#- அ�-� ெச=# கய�_ெப.(கய�_ெப.) க�ணி 

திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மற' 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 1�:( $நாலா.0982.1 

 பா� அண#- இமி� ஏA ஏ=� �� அட�'த பனி �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� ெப�மா�- $நாலா.0982.2 

 காரண�- த�னா� க�� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) கய'த க� வைர பிள� எழ2 

-'தி $நாலா.0982.3 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெகாண�:த க#ைகயி� கைரேம� வத� 

ஆ+சிரம'( உ8ளாேன $நாலா.0982.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) களிA� ேவைலவா� அ�(� 

வி�ெணா� வி�ணவ�2- அர.� $நாலா.0983.1 

 இ:திர5- அ�ளி எம2-� ஈ:த�E� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� அ�க8 எ� 

ெப�மா�- $நாலா.0983.2 

 அ:தர'( அமர� அ�-இைண வண#க ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) �க'தினா� 

அ�ளி $நாலா.0983.3 

 ம:தர'( இழி:த_ெப.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க#ைகயி� 

கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( உ8ளாேன $நாலா.0983.4 

 மா� �னி:( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� வ� சிைல வைள'த 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெபா� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) 

உரேவா� $நாலா.0984.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) �னி:( அவன( உட�_ெப.(உட�_ெப.) இ� பிளவா 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) Sதி ம�'( அய� அரைன' $நாலா.0984.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) �னி:( இ4ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) சாப� தவி�'தவ�-தவ�1�:( 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0984.3 



 மா �னி ெகாண�:த க#ைகயி� கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( உ8ளாேன 

$நாலா.0984.4 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) மா�த#க8 -ல வைர ெதா- ந7�2 -ைர 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உட� அைன'(� $நாலா.0985.1 

 உ�ட மா வயி5ேறா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .ட� ஏ�:த உ�ப�� ஊழி%� 

ஆனா�- $நாலா.0985.2 

 அ�ட� ஊ� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A 

அ:தர'( இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- அவனியா8 

அலமர3 ெப�-� $நாலா.0985.3 

 ம�� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7�2 க#ைகயி� கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( 

உ8ளாேன $நாலா.0985.4 

 வ�� திைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7�2 க#ைகயி� கைரேம� வத� ஆ+சிரம'( 

உ8ளாைன $நாலா.0986.1 

 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) �:ந7� வ�ணைன 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கலிய� வா� ஒலிெச�த 

ப@வ� $நாலா.0986.2 

 வர�ெச�த ஐ:(� ஐ:(� வ�லா�க8 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) உட� ம�வி $நாலா.0986.3 

 இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆ�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட2 கீ! இைமயவ� ஆ-வ� தாேம 

$நாலா.0986.4 

 கைல%� க�%� ப�மா�� தி�%� கான�_ெப.(கான�_ெப.) கட:(ேபா� 

$நாலா.0987.1 

 சிைல%� கைண%� (ைணயாக+ ெச�றா� ெவ�றி+ ெச�2கள'( 

$நாலா.0987.2 



 மைல ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைல ந7� அைண 

க4� மதி8 ந7� இல#ைக வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� $நாலா.0987.3 

 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப'( 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தா� சாள2கிராம� 

அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0987.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! க�%� ப�மா�� ஒலி மா' ேத�� காலாE� 

$நாலா.0988.1 

 உட� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க� இல#ைக ெபா�யா வ� 

வா�+ சர� (ர:தா�- $நாலா.0988.2 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

இ� வி.�பி� இைமேயா� வண#க மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0988.3 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0988.4 

 உல� திைர%� -ல வைர%� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �தலா எ� தி2-� 

$நாலா.0989.1 

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

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) ெவ�றி 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) ஆழி $நாலா.0989.2 

 வலவ� வாேனா�-த� ெப�மா� ம�வா அர2க�2- எ6ஞா�A� $நாலா.0989.3 

 சலவ�-சல� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0989.4 



 ஊரா� -ட:ைத உ'தம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� இ� கா� சிைல 

வைளய' $நாலா.0990.1 

 ேதரா அர2க� ேத�-ெவ8ள� ெச5றா� வ5றா வ� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! 

$நாலா.0990.2 

 ேபரா� ேப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடயா� பிற#- சிைற 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைறகி�ற $நாலா.0990.3 

 தாரா�-தாரா வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0990.4 

 அ�'( ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=:தா8 பில வா� 

வி4� அலற அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) D2-_ெப.(D2-_ெப.) அயி� 

வாளா� $நாலா.0991.1 

 வி�'தா� விள#- .ட� ஆழி வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மா� 

ந�ணா��� $நாலா.0991.2 

 க�'( ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப� மைழைய2 க� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:தி இன நிைர2கா' $நாலா.0991.3 

 த�'தா�-தட� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0991.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உயி�� தயி�� வி=(� உட� உ�ட $நாலா.0992.1 

 வாயா� Jய வ� உ�வி� -றளா�+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாவலிைய $நாலா.0992.2 

 ஏயா� இர3ப Dவ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) இ�ேற தா எ�A 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.0992.3 



 தாயா� காயா மல� வ�ண�- சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0992.4 

 ஏேனா� அ6ச ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(8 அ� ஆ� 

ப�ய_-ைற.எ+.(ப�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இரணியைன $நாலா.0993.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� அகல� பிள� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

தாேன இ� .ட� ஆ� $நாலா.0993.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� த7 ஆ� மா�த� ஆ� மைல ஆ� அைல ந7� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) அைன'(� $நாலா.0993.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� தா@� ஆனா�-த� சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0993.4 

 ெவ:தா� எ�1� .� ந7A� ெம�யி� Fசி ைகயக'( ஓ� $நாலா.0994.1 

 ச:( ஆ� தைலெகா�� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� தி�%� ெப�ேயா�-தா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.0994.2 

 எ:தா� சாப� த7� எ�ன இல#- அ�( ந7� தி�மா�வி� $நாலா.0994.3 

 த:தா�-ச:( ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சாள2கிராம� அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0994.4 

 ெதா�� ஆ� இன�� இைமேயா�� (ைண N� மா�வி� அ:தண�� 

$நாலா.0995.1 

 அ�டா எம2ேக அ�ளா� எ�A அைண%� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அ�- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.0995.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெபாழிலி� பழன'(_ெப.(ப!ன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

வயலி� அயேல கய�_ெப.(கய�_ெப.) பாய' $நாலா.0995.3 



 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைரக8 �க�_ெப.(�க�_ெப.) அல�'(� 

சாள2கிராம� அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.0995.4 

 தாரா ஆ�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சாள2கிராம'( அ�கைள 

$நாலா.0996.1 

 கா� ஆ� 1றவி� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) கலிய� 

ஒலிெச� தமி!மாைல $நாலா.0996.2 

 ஆ� ஆ� உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

உைடயா� அமர� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நா4� அர._ெப.(அர._ெப.) ஆள3 

$நாலா.0996.3 

 ேப� ஆயிர�� ஓ(மி�க8 அ�றி இைவேய பித5Aமிேன $நாலா.0996.4 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) நிலா �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) சிA 

Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

மாதரா� வன �ைல3 பயேன $நாலா.0997.1 

 ேபணிேன� அதைன3 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என2 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேபைதேய� பிறவி 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அA3பா� $நாலா.0997.2 

 ஏ� இேல� இ�:ேத� எ�ணிேன� 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைளயவ� கலவியி� 

திற'ைத_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.0997.3 

 நாணிேன� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.0997.4 

 சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) அ� உ�வி� க� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

க�ணா�- திற'தனா� அற'ைதேய 

மற:(_வி.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.0998.1 



 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேபாகேம ெப�2கி 

ேபா2கிேன� ெபா=திைன வாளா $நாலா.0998.2 

 அல� 1� தட2ைக ஆயேன மாயா வானவ�2- அரசேன வாேனா� $நாலா.0998.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 1�:( இைற6.� தி�வ� அைட:ேத�- 

ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.0998.4 

 Gதிைன3 ெப�2கி களவிைன' (ணி:( .� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) 

மட:ைதய�திற'(2 $நாலா.0999.1 

 காதேல மி-'( க�டவா தி�:த ெதா�டேன� நம�-தம� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.0999.2 

 ேவதைன2- ஒ�#கி_வி.எ+.(ஒ�#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ந�#கிேன� ேவைல ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர அலமர2 கைட:த 

$நாலா.0999.3 

 நாதேன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.0999.4 

 வ�1 உலா� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) மைனவிைய' 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) தார� எ�A இவ5ைற $நாலா.1000.1 

 ந�பினா� இற:தா� நம�-தம� ப5றி எ5றி 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� எ=கி�ற $நாலா.1000.2 

 ெச�பினா� இய�ற பாைவைய பாவ 7 த=� என ெமாழிவத5- அ6சி 

$நாலா.1000.3 

 ந�பேன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.1000.4 



 இ��ைபயா� அட�31�� இ�மிேனா (5A எ�A இர:தவ�2- இ�ைலேய 

எ�A $நாலா.1001.1 

 ெந�6_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெசாலா� மA'த ந7சேன� அ:ேதா நிைன2கிேல� 

விைன3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) த�ைன $நாலா.1001.2 

 க�6 ெசாலா� க�யா� காலனா� தமரா� ப�வ( ஓ� ெகா� மிைற2- அ6சி 

$நாலா.1001.3 

 ந�#கி நா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.1001.4 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) மன'தா� சின' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

1�:( தி�:( நா�_ெப.(நா�_ெப.) இன'ெதா�� திைள'தி4� $நாலா.1002.1 

 ஓ�%� உழ�A� உயி�கேள ெகா�ேற� உண�விேல� ஆதலா� நமனா� 

$நாலா.1002.2 

 பா�ைய3 ெப�(� ப�. அழி'தி4ேட� பரமேன பா5கட� கிட:தா� 

$நாலா.1002.3 

 நா� நா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத� -ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.1002.4 

 ெந6சினா� நிைன:(� வாயினா� ெமாழி:(� ந7தி அ�லாதன ெச�(� 

$நாலா.1003.1 

 (6சினா� ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி ேக4ேட (ள#கிேன� விள#கனி 

�னி:தா� $நாலா.1003.2 

 வ6சேன� அ�ேய� ெந6சினி� பி�யா வானவா தானவ�2- எ�A� 

$நாலா.1003.3 

 ந6சேன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.1003.4 



 ஏவினா� கலியா� நலிக எ�A எ�ேம�- எ#ஙேன வா=� ஆA -ஐவ� 

$நாலா.1004.1 

 ேகாவினா� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெகா�ைமைய ம�'ேத� -A#-� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணா $நாலா.1004.2 

 பாவி� ஆ� இ� ெசா� ப� மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� பாதேம 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.1004.3 

 நாவினா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� தி�வ� 

அைட:ேத� -ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� $நாலா.1004.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இைட+ .வ�_ெப.(.வ�_ெப.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�1 J� நா4� உேராம� 

ேவ�:(_வி.எ+.(ேவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�ப( வாச�- 

$நாலா.1005.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) உைட2 -ர�ைப_ெப.(-ர�ைப_ெப.) பி�%�ேபா( உ�-

த� சரணேம சரண� எ�A இ�:ேத� $நாலா.1005.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட2 கமல' தி�வி@2- அரேச திைர ெகா8 மா 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட:தா� $நாலா.1005.3 

 நா� உைட' தவ'தா� தி�வ� அைட:ேத�- ைநமிசாரணிய'(8 எ:தா� 

$நாலா.1005.4 

 ஏத� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ;காவ�ண� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ=மிேனா ெதா=(� 

எ�A இைமேயா�- $நாலா.1006.1 



 நாத� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6.� 

ைநமிசாரணிய'( எ:ைதைய+ சி:ைத%8 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1006.2 

 காதேல மி-'த கலிய� வா� ஒலிெச� மாைல-தா� க5A வ�லா�க8 

$நாலா.1006.3 

 ஓத ந7� ைவய� ஆ�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட2 கீ! உ�ப�� 

ஆ-வ� தாேம $நாலா.1006.4 

 அ� க� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ6ச அ#- ஓ� ஆ8 அ� ஆ� அ�ண� 

$நாலா.1007.1 

 ெபா#க_-ைற.எ+.(ெபா#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வ8 

உகிரா� ேபா!:த 1னித� இட�- $நாலா.1007.2 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) க� ஆைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப'திைமயா� அ�2கீ! 

$நாலா.1007.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) ஆளி இ4� இைற6.� 

சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1007.4 

 அைல'த ேப! வா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) ஓ� ேகாள� 

ஆ� அ�ண� $நாலா.1008.1 

 ெகாைல2 ைகயாள� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட:த <� உகிராள� இட�- 

$நாலா.1008.2 

 மைல'த ெச� சா'( எறி:த Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) வ� (� வா� 

க�3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(க�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1008.3 

 சிைல2 ைக ேவட� ெதழி31 அறாத சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1008.4 

 ஏ�:த ேப! வா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) ஓ� ேகாள� 

ஆ� அ�ண� $நாலா.1009.1 



 வா�:த ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வ8 உகிரா� வகி�:த அ�மான( 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) - $நாலா.1009.2 

 ஓ�:த மா�� உைட:த -�A� அ�றி%� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழலா� $நாலா.1009.3 

 ேத�:த ேவ%� அ�ல( இ�லா+ சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1009.4 

 எRவ�_ெப.(எRவ�_ெப.) ெவR ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெபா�ெபயேரா� ஏதல� 

இ� உயிைர $நாலா.1010.1 

 வRவி ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வ8 உகிரா� வகி�:த அ�மான( இட�- 

$நாலா.1010.2 

 கR�� நா%� க=-� உ+சி3ேபாெதா� கா� 

.ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1010.3 

 ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) அ�லா� 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�ணா+ சி#கேவ!-�றேம 

$நாலா.1010.4 

 ெம�ற ேப!வா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) ஓ� ேகாள� 

ஆ� அ�ண� $நாலா.1011.1 

 ெபா�ற ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வ8 உகிரா� ேபா!:த 1னித� இட�- 

$நாலா.1011.2 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச:த7 ெமா�� Gைற ந78 

வி.�F� இ�ய $நாலா.1011.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா�ட5--அ�ய 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1011.4 

 எ�:த_ெப.எ+.(எ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) 

க� இல#- ேப! வா� எயி5ெறா� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உ� எ�A $நாலா.1012.1 



 இ�:( வாேனா� கல#கி_வி.எ+.(கல#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓட 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மான( இட�- 

$நாலா.1012.2 

 ெந�:த ேவயி� �ைழ%8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந78 ெநறிவா� உ=ைழ $நாலா.1012.3 

 தி�:த ஆைன+ .வ� 

பா�2-�_ெப.எ+.(பா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1012.4 

 �ைன'த சீ5ற� வி�_ெப.(வி�_ெப.) .ட3 ேபா� D�ல-� பிற�� 

$நாலா.1013.1 

 அைன'(� அ6ச ஆ8 அ� ஆ� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மான( இட�- 

$நாலா.1013.2 

 கைன'த த7%� க�?� அ�லா வி� உைட ேவட�� ஆ� $நாலா.1013.3 

 திைன'தைன%� ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�ணா+ 

சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1013.4 

 நா' த=�ப நாஅ��க@� ஈச@� ஆ� �ைறயா� $நாலா.1014.1 

 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ#- ஓ� ஆ8 அ� ஆ� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மான( இட�- 

$நாலா.1014.2 

 கா�'த_ெப.எ+.(கா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வாைக ெந5A ஒலி3ப க� 

அத� ேவ�#கைழ ேபா�' $நாலா.1014.3 

 ேத�'த த7யா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) சிவ2-� சி#கேவ!-�றேம $நாலா.1014.4 

 ந�ைல ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(� ந��ைட ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� $நாலா.1015.1 



 அ�லிமாத� 1�க நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர: 

ேதாள� இட�- $நாலா.1015.2 

 ெந�லி_ெப.(ெந�லி_ெப.) ம�கி க� உைட3ப 1�_ெப.(1�_ெப.) இைல 

ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அத�வா� $நாலா.1015.3 

 சி�லி சி� எ�A ஒ�_ஒ.-றி உ�.ெசா.(ஒ�_ஒ.-றி.) அறாத சி#கேவ!-�றேம 

$நாலா.1015.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) ஆளி இ4� இைற6.� 

சிங2ேவ!-�A உைடய $நாலா.1016.1 

 எ#க8 ஈச� எ� பிராைன இ�:_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தமி! N�-1லவ� 

$நாலா.1016.2 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ஆள� ம�@ ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைர தா�2 கலிய� $நாலா.1016.3 

 ெச#ைகயாள� ெச6ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லவ� 

த7(_ெப.(த7(_ெப.) இலேர $நாலா.1016.4 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல�:த மல�2 -�:த� ஒசி'த 

ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) எ� பிரா� $நாலா.1017.1 

 ச#- த#- தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) (யி� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணின� $நாலா.1017.2 

 ெபா#- 18ளிைன வா� பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1ராண�-த� இட�-ெபா#- ந7� $நாலா.1017.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) திைள2-� .ைன' தி�- 

ேவ#கட� அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1017.4 



 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) பா5கட� 

அர# க� இர#க_-ைற.எ+.(இர#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) $நாலா.1018.1 

 பி8ைளயா� உயி� உ�ட எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிரா�-அவ� ெப�-� 

இட�- $நாலா.1018.2 

 ெவ8ளியா� க�யா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�A 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா8ெதாA� $நாலா.1018.3 

 ெத8ளியா� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மைல' தி� ேவ#கட� அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1018.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) 

இ5A வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�மல� ேநமியா� 

$நாலா.1019.1 

 எ�A� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ைகெதா=� இைண' 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ� எ� பிரா� $நாலா.1019.2 

 க�றி மா�_ெப.(மா�.) ெபாழி:திட க�( ஆ-நிைர2- இட� ந72-வா� 

$நாலா.1019.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

எ�'தவ� தி� ேவ#கட� அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1019.4 

 பா�'த5- ஆ� அ�A பாரத� ைகெச� தி4� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) பர6.ட� $நாலா.1020.1 

 ேகா'( அ#- ஆய�-த� பா�யி� -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண:த எ� 

ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) $நாலா.1020.2 



 ஏ'(வா�-த� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) உ8ளா� இட- ெவ:ைத 

ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� பிரா� $நாலா.1020.3 

 த7�'த ந7�' தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! தி� ேவ#கட� 

அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1020.4 

 வ� ைகயா� அ�ண�2- நாயக� ேவ8வியி� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாணியா� $நாலா.1021.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ைகயா� இர:தா� மராமர� ஏ=� 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வல'தினா� $நாலா.1021.2 

 எ� ைகயா� இமய'( உ8ளா� இ�6ேசாைல 

ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� பிரா� $நாலா.1021.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ைக மா (ய� த7�'தவ� தி� ேவ#கட� அைட 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1021.4 

 எ� திைசகE� ஏ! உலக�� வா#கி ெபா� வயி5றி� 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1022.1 

 ப�� ஓ� ஆ� இைல3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா�டவ� பா� மதி2- இட� 

த7�'தவ� $நாலா.1022.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ�ண� உர'( 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ைவ'தவ� ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) எயி5ெறா� 

$நாலா.1022.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ�யாயவ� தி� ேவ#கட� 

அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1022.4 

 பா�� ந7� எ� கா5றிேனா� ஆகாச�� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஆயினா� $நாலா.1023.1 



 ேப�� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேபச_-ைற.எ+.(ேப._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிற3பிலி ெப�-� இட�- 

$நாலா.1023.2 

 கா�� வா� பனி ந78 வி.�பிைட+ ேசா�� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேதா�தர 

$நாலா.1023.3 

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

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) தி� ேவ#கட� அைட 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1023.4 

 அ�பர� அன� கா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) சல� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அமர�-ேகா� $நாலா.1024.1 

 வ�1 உலா� மல�ேம� மலி மட ம#ைக-த� ெகா=ந�-அவ� $நாலா.1024.2 

 ெகா�பி� அ�ன இைட மட2 -ற மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ந78 இதண�ெதாA� 

$நாலா.1024.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 1ன�-அைவ காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ெகா8 தி� ேவ#கட� 

அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1024.4 

 ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இ� தி�நாம� எ4� 

எ='(� ெசாலி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி�ன�� 

$நாலா.1025.1 

 ேப.வா�-தைம உ�ய வா#கி பிற31 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா� இட�- $நாலா.1025.2 

 வாச மா மல� நாA வா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! த�� உல-2- எலா� 

$நாலா.1025.3 

 ேதசமா�' திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மைல' 

தி� ேவ#கட� அைட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1025.4 



 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) திைள2-� .ைன' தி� 

ேவ#கட'( உைற ெச�வைன $நாலா.1026.1 

 ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) கலிக�றி வ� 

தமி!+ ெச6ெசா� மாைலக8 $நாலா.1026.2 

 ச#ைக இ�றி' த�'( உைர2கவ� லா�க8 த6சமதாகேவ $நாலா.1026.3 

 வ#க மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ைவய� காவல�_ெப.(காவ�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா�-உல- ஆ8வேர 

$நாலா.1026.4 

 தாேய த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) எ�A� தாரேம கிைள ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) 

எ�A� $நாலா.1027.1 

 ேநாேய_ெப.(ேநா�_வி.+ஏ_சா�.) ப4ெடாழி:ேத� S�ைன2 கா�ப( ஓ� 

ஆைசயினா�- $நாலா.1027.2 

 ேவ� ஏ� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! விைர ஆ� தி�ேவ#கடவா - 

$நாலா.1027.3 

 நாேய� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ8 எ�ைன2 ெகா�ட�ேள 

$நாலா.1027.4 

 மா� ஏ� க� மடவா� மய2கி� ப4� மா நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) 

$நாலா.1028.1 

 நாேன நானாவித நரக� 1-� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெச�ேத�- $நாலா.1028.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�ேவ#கட மா 

மைல எ� $நாலா.1028.3 

 ஆனா� -வ:( அைட:ேத� அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1028.4 

 ெகா�ேற� ப� உயிைர -றி2ேகா8 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இலாைமயினா� 

$நாலா.1029.1 



 எ�ேற@� இர:தா�2- இனி( ஆக உைர'( அறிேய�- $நாலா.1029.2 

 -�A ஏ� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அதி� -ளி� மா மைல ேவ#கடவா 

$நாலா.1029.3 

 அ�ேற வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1029.4 

 -ல�-தா� எ'தைன%� பிற:ேத 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�'ெதாழி:ேத� 

$நாலா.1030.1 

 நல�-தா� ஒ�A� இேல� ந�ல(_ெப.(ந�ல(_ெப.) ஓ� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச�(� இேல�- $நாலா.1030.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேதா� ந78 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேச� ெநறி ஆ� 

தி�ேவ#கடவா - $நாலா.1030.3 

 அல:ேத� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1030.4 

 எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) பல�� இைவேய 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைள'ெதாழி:ேத� 

$நாலா.1031.1 

 (3பா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேய 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'த�� 

கி5கி�றிேல�- $நாலா.1031.2 

 ெச31 ஆ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) வைர G! தி�ேவ#கட மா மைல எ� 

$நாலா.1031.3 

 அ3பா -வ:( அைட:ேத� அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1031.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ� ந7� எ� கா� ம6. உலா�� ஆகாச�� ஆ� 

$நாலா.1032.1 



 1� ஆ� ஆ2ைக-த�@8 1ல�பி' தள�:( எ�'ெதாழி:ேத�- $நாலா.1032.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ� ந78 சிகர விைரஆ� தி�ேவ#கடவா - $நாலா.1032.3 

 அ�ணா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1032.4 

 ெத�ேய� பாலகனா� பல த7ைமக8 ெச�(மி4ேட� $நாலா.1033.1 

 ெப�ேய� ஆயினபி� பிற�2ேக உைழ'( ஏைழ ஆேன�- $நாலா.1033.2 

 க� ேச� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! கன மா மைல ேவ#கடவா - 

$நாலா.1033.3 

 அ�ேய வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1033.4 

 ேநா5ேற� ப� பிறவி S�ைன2 கா�ப( ஓ� ஆைசயினா� $நாலா.1034.1 

 ஏ5ேற� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிற3ேப இட� உ5றன�-எ� ெப�மா� 

$நாலா.1034.2 

 ேகா� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ=-�_ெப.எ+.(ஒ=-_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ளி� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! ேவ#கடவா $நாலா.1034.3 

 ஆ5ேற� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1034.4 

 ப5ேற� ஒ�A� இேல� பாவேம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பாவி ஆேன� $நாலா.1035.1 

 ம5ேற� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிேய�-மாயேன எ#க8 மாதவேன 

$நாலா.1035.2 



 க� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ=-�_ெப.எ+.(ஒ=-_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கமல+ .ைன 

ேவ#கடவா - $நாலா.1035.3 

 அ5ேற� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:ேத� 

அ�ேயைன ஆ4 ெகா�ட�ேள $நாலா.1035.4 

 க� ஆ� ஏ! உல-2- உயி� ஆய எ� கா� வ�ணைன $நாலா.1036.1 

 வி�ேணா�-தா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேவ#கட ேவதியைன $நாலா.1036.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ� மாட#க8 G! தி� ம#ைகய�-ேகா� கலிய� 

$நாலா.1036.3 

 ப� ஆ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப'(� பயி�வா�2- இ�ைல பாவ#கேள 

$நாலா.1036.4 

 க� ஆ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! இல#ைக2- இைறவ�-த� $நாலா.1037.1 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) பிள2க+ சர� 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�'தா� $நாலா.1037.2 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெதா=� ேவ#கட மா மைல ேமய 

$நாலா.1037.3 

 அ�ணா அ�ேய� இடைர2 கைளயாேய $நாலா.1037.4 

 இல#ைக3 பதி2- அ�A இைற ஆய அர2க� $நாலா.1038.1 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ெக4� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மாள ெகா�3 

18_ெப.(18_ெப.) தி�'தா� $நாலா.1038.2 

 வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) -�மி' தி�ேவ#கட� 

ேமய $நாலா.1038.3 

 அல#க� (ளப ��யா� அ�ளாேய $நாலா.1038.4 



 ந7� ஆ� கட?� நில@� �=( உ�� $நாலா.1039.1 

 ஏ� ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) தளி�ேம� (யி� எ:தா� 

$நாலா.1039.2 

 சீ� ஆ� தி�ேவ#கட மா மைல ேமய $நாலா.1039.3 

 ஆரா அ�ேத அ�ேய5- அ�ளாேய $நாலா.1039.4 

 உ�டா�-உறிேம� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெந� அ�( ஆக $நாலா.1040.1 

 ெகா�டா�--ற8 ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யாேல 

$நாலா.1040.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� சிகர' தி�ேவ#கட� ேமய $நாலா.1040.3 

 அ�டா அ�ேய@2- அ�81�யாேய $நாலா.1040.4 

 J� ஆ� அத]� அ�யா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1041.1 

 ேபணா அ�ண� உடல� பிள:தி4டா� $நாலா.1041.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ� தி�ேவ#கட மா மைல ேமய $நாலா.1041.3 

 ேகா8 நாகைணயா� -றி2ெகா8 எைன ந7ேய $நாலா.1041.4 

 ம�னா இ� மனிச3 பிறவிைய ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1042.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆ2கி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இ� அ�8 

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

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $நாலா.1042.2 

 மி� ஆ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேச� தி�ேவ#கட� ேமய $நாலா.1042.3 

 எ� ஆைன எ� அ3ப� எ� ெந6சி� உளாேன $நாலா.1042.4 



 மா� ஏ� மட ேநா2கிதிற'( எதி� 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1043.1 

 ஆ� ஏ! விைட ெச5ற அணி வைர' ேதாளா $நாலா.1043.2 

 ேதேன தி�ேவ#கட மா மைல ேமய $நாலா.1043.3 

 ேகாேன எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) -�ெகா�� இ�:தாேய $நாலா.1043.4 

 ேசய� அணிய� என சி:ைத%8 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1044.1 

 மாய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஒளி 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தரள#க8 $நாலா.1044.2 

 ேவ� வி��_ெப.(வி��_ெப.) உதி� ேவ#கட மா மைல ேமய $நாலா.1044.3 

 ஆய� அ� அ�ல( ம5A அறிேயேன $நாலா.1044.4 

 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

1-:தா� ம�னி நி�றா�- $நாலா.1045.1 

 ந:தாத ெகா=6_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) .டேர எ#க8 ந�ப ீ$நாலா.1045.2 

 சி:தாமணிேய தி�ேவ#கட� ேமய $நாலா.1045.3 

 எ:தா� -இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைன எ�A� விேடேன 

$நாலா.1045.4 

 வி�லா� மலி ேவ#கட மா மைல ேமய $நாலா.1046.1 

 ம� ஆ� திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�மாைன2 $நாலா.1046.2 

 க� ஆ� திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1046.3 



 வ�லா�-அவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ-வ� தாேம $நாலா.1046.4 

 வானவ�-த#க8 சி:ைத ேபால எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) இனி( 

உவ:( மா தவ $நாலா.1047.1 

 மானவ�-த#க8 சி:ைத அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைறகி�ற எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.1047.2 

 கானவ�_ெப.(கான�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) இ� கா� அகி�-1ைக 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ேவ#கட� ேமவி மா� -ற8 $நாலா.1047.3 

 ஆன அ:தண5- இ�A அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1047.4 

 உற�_ெப.(உற�_ெப.) .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) எ�A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இலா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உக:தவ�-த�ைம ம�மிைச3 $நாலா.1048.1 

 பிறவிேய ெக�3பா� அ( க�� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� 

$நாலா.1048.2 

 -றவ�_ெப.(-றவ�_ெப.) மாத�கேளா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

-றிசி_ெப.(-றி6சி_ெப.) ம�8 இைச பா�� ேவ#கட'( $நாலா.1048.3 

 அறவ�_-றி.வி.�.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) நாயக5- இ�A அ�ைம' 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய $நாலா.1048.4 

 இ�ைட ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�ட�க8 ஏ'(வா� 

உறேவா�� வானிைட2 $நாலா.1049.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� இட�� அ( 

க�� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� $நாலா.1049.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா! வட ேவ#கட மைல ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதேனா�� மீமிைச- 

$நாலா.1049.3 



 அ�ட� ஆ�� இ�3பா5- அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1049.4 

 பாவியா( ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ� 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ப�� ெதா�� ெச�தாைர ம�மிைச 

$நாலா.1050.1 

 ேமவி ஆ4ெகா�� ேபா� வி.�1 ஏற 

ைவ2-�_ெப.எ+.(ைவ_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.1050.2 

 ேகாவி நாயக� ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) உ:( உய� ேவ#கட மைல 

ஆ�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.1050.3 

 ஆவியா� இ�3பா5- அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1050.4 

 ெபா#- ேபாதி%� பி��%� உைட3 1'த� ேநா�பிய� ப8ளி%8 உைற 

$நாலா.1051.1 

 த#க8 ேதவ�� தா#கEேம ஆக எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� 

$நாலா.1051.2 

 எ#-� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� 

நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� ேவ#கட� ேமவி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8 $நாலா.1051.3 

 அ� க� நாயக5- இ�A அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1051.4 

 (வ� ஆைடய� ம4ைடய� சம� ெதா�ட�க8 ம�� உ�� பி�ன�� 

$நாலா.1052.1 

 தம�� தா#கEேம த�2க எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� 

$நாலா.1052.2 



 கவ� மா2 கண�_ெப.(கண�_ெப.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேவ#கட� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க� ஆ� வி.�பிைட 

$நாலா.1052.3 

 அமர நாயக5- இ�A அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1052.4 

 த�2கினா� சம� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேசாA 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தயி�னா� திரைள மிட5றிைட $நாலா.1053.1 

 ெந�2-வா� அல2க�-அ( க�� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� 

$நாலா.1053.2 

 ம�8க8 வ��க8 பா�� ேவ#கட� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதேனா�� வானிைட 

$நாலா.1053.3 

 அ�2க� ேமவிநி5பா5- அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1053.4 

 ேசய� அணிய� சிறிய� ெப�ய� எ�ப(� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ேபச2 

ேக4��:- $நாலா.1054.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� என2- 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�லாேத $நாலா.1054.2 

 ேவ�க8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �'தேம ெசா� ேவ#கட மைல 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1054.3 

 ஆய� நாயக5- இ�A அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1054.4 



 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ� உைர'தேத உைர' 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�பா� (ணி:( ேக8 

$நாலா.1055.1 

 பா� ஆ�3 பல�� பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தி2 

கா�கிலா� $நாலா.1055.2 

 ஆ� தாமைரேயா@� ஈச@� அமர�-ேகா@� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� ேவ#கட'( 

$நாலா.1055.3 

 ஆ� <'த@2- இ�A அ�ைம' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) F�டாேய 

$நாலா.1055.4 

 மி�@ மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேம� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி� ேவ#கட 

மைல ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1056.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� நிக!:த அமர� ெப�மாைன2 $நாலா.1056.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா மதி8 ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) கலி க�றி இ� 

தமிழா� உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� $நாலா.1056.3 

 ம�@ பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

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

உலேக $நாலா.1056.4 

 காைச ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) D� ஓ�2 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச� தானவ� 

ஊ� $நாலா.1057.1 

 நாச� ஆக ந�ப வ�ல ந�பி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� $நாலா.1057.2 

 ேவயி� அ�ன ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மடவா� ெவ�ெண� உ�டா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A $நாலா.1057.3 



 ஏச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெப�மா�-எR�8 

கிட:தாேன $நாலா.1057.4 

 ைதயலா8ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தானவ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

அர2க� $நாலா.1058.1 

 ெபா� இலாத ெபா� ��க8 ஒ�பேதா� ஒ�A� அ�A $நாலா.1058.2 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேபா�-த�னி� அ#- ஓ� ெச6சர'தா� உ�ள $நாலா.1058.3 

 எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� 

ெப�மா�-எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1058.4 

 �� ஓ� ((_ெப.(J(_ெப.) வானர'தி� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெமாழி:( 

அர2க� $நாலா.1059.1 

 ம� ஊ�-த�ைன வாளியினா� மாள �னி:( அவேன $நாலா.1059.2 

 பி� ஓ� ((_ெப.(J(_ெப.) ஆதி-ம�ன�2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெப�நில'தா� $நாலா.1059.3 

 இ�னா� Jத� என நி�றா�-எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1059.4 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விரலா8 பாைவ-த� காரண'தா� $நாலா.1060.1 

 ெவ: திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஏA ஏ=� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) 

வி� 1க! ேச� $நாலா.1060.2 

 ந:த� ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) ஆக 

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

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� $நாலா.1060.3 



 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த� ெப�மா�-எR�8 

கிட:தாேன $நாலா.1060.4 

 பால� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

ஏ=� உ�� ப�� ஆ� இைலேம� $நாலா.1061.1 

 சால நாE� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� எ�ணி� $நாலா.1061.2 

 ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ�� வா=� 

ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

$நாலா.1061.3 

 ஏல� நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ைப� 1றவி�-

எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1061.4 

 ேசா'த� ந�பி எ�A ெதா�ட� மி��' 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைழ2-� 

$நாலா.1062.1 

 ஆ'த� ந�பி ெச#க� ந�பி ஆகி?� ேதவ�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.1062.2 

 D'த ந�பி �2க� ந�பி எ�A �னிவ� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1062.3 

 ஏ'(� ந�பி எ� ெப�மா�-எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1062.4 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) அ31 வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ� கா� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) திைச�கனா� $நாலா.1063.1 

 த#க8 அ3ப� சாமி அ3ப� பாக'( 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� 

$நாலா.1063.2 



 ெதா#க� அ31 ந78 ��யா� G! கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) Gடநி�ற $நாலா.1063.3 

 எ#க8 அ3ப� எ� ெப�மா�-எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1063.4 

 �னிவ� D�'தி Dவ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) வி�'( 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1064.1 

 1னித� Fைவ வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�ண� 1�ணிய� 

வி�ணவ�-ேகா� $நாலா.1064.2 

 தனிய� ேசய� தா�_த5...(தா�_த5...) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆகி?� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�யா�2- $நாலா.1064.3 

 இனிய� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� ெப�மா�-எR�8 கிட:தாேன 

$நாலா.1064.4 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விரலா8 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பனி மலரா8 

$நாலா.1065.1 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�வ� 

ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.1065.2 

 அ:தர'தி� வா=� வாேனா�-நாயக� ஆ� அைம:த $நாலா.1065.3 

 இ:திர5-� த� ெப�மா�-எR�8 கிட:தாேன $நாலா.1065.4 

 இ�ைட ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�ட� 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எR�8 கிட:தாைன $நாலா.1066.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�� ைப� 1றவி� ம#ைகய�-ேகா� கலிய� 

$நாலா.1066.2 



 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீரா� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி! ெச� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ:(� வ�லா� $நாலா.1066.3 

 அ�ட� ஆ8வ( ஆைண அ�ேற� ஆ8வ�-அம� உலேக $நாலா.1066.4 

 வி� ெப� விழ�� க6ச@� ம�?� ேவழ�� பாக@� வ 7ழ+ $நாலா.1067.1 

 ெச5றவ�-த�ைன 1ர� எ� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உA (ய� கைள ேதைவ $நாலா.1067.2 

 ப5றல� வ 7ய2 ேகா� ைகயி� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பா�'த�-த� ேத��� 

நி�றாைன $நாலா.1067.3 

 சி5றைவ பணியா� �� (ற:தாைன -தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன 

$நாலா.1067.4 

 ேவத'ைத ேவத'தி� .ைவ3 பயைன வி=மிய �னிவர� வி=#-� 

$நாலா.1068.1 

 ேகா( இ� இ� கனிைய ந:தனா� களி5ைற -வலய'ேதா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� $நாலா.1068.2 

 ஆதிைய அ�ைத எ�ைன ஆ8 உைட அ3பைன-ஒ3பவ� இ�லா $நாலா.1068.3 

 மாத�க8 வா=� மாட மா மயிைல' தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன 

$நாலா.1068.4 

 வ6சைன ெச�ய' தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அலறி 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேசர $நாலா.1069.1 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) அம� �ைலஊ� உயி� ெசக உ�ட நாதைன தானவ� 

<5ைற $நாலா.1069.2 



 வி6ைச வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) சாரண� சி'த� விய:(தி 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1069.3 

 அ� .ைவ அ�த� அ�A அளி'தாைன- தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன 

$நாலா.1069.4 

 இ:திர@2- எ�A ஆய�க8 எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) விழவி� பழ நைடெச� $நாலா.1070.1 

 ம:திர விதியி� Fசைன 

ெபறா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெபA_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி:திட தள�:( ஆய� $நாலா.1070.2 

 எ:த�ேமா� இன ஆ-நிைர தளராம� எ� ெப�மா� அ�8 எ�ன $நாலா.1070.3 

 அ:த� இ� வைரயா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த�'தாைன- தி�வ�லி2ேகணி2 

க�ேடேன $நாலா.1070.4 

 இ� (ைண3 ப(ம'( அல�மக8-தன2-� இ�ப� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

1வி-தன2- இைறவ� $நாலா.1071.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (ைண ஆய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந3பி�ைன -

தன2- இைற ம5ைறேயா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1071.2 

 வ� (ைண ப6ச பா�டவ�2- ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வா� உைர ((_ெப.(J(_ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1071.3 

 எ� (ைண எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த�மாைன- 

தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன $நாலா.1071.4 

 அ:தக� சிAவ�_ெப.(சிAவ�_ெப.) அரச�-த� அரச5- இைளயவ� அணி 

இைழைய+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1072.1 



 எ:தம2- உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) ெச� என த�யா( எ� ெப�மா� அ�8 

எ�ன $நாலா.1072.2 

 ச:த� அ� -ழலா8 அல2க� N5Aவ�-த� ெப���� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) N� இழ3ப $நாலா.1072.3 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) சிAவ�_ெப.(சிAவ�_ெப.) ேத� �� நி�றாைன- 

தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன $நாலா.1072.4 

 பரத@� த�பி ச'(�2கன@� இல2-மேனா� ைமதிலி%� $நாலா.1073.1 

 இர�� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� (தி 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராவணா:தகைன 

எ�மாைன- $நாலா.1073.2 

 -ரவேம கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ளி� 

ெபாழிZ� -யிெலா� மயி�க8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆல $நாலா.1073.3 

 இரவியி� கதி�க8 Sைழத� ெச�தறியா' தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன 

$நாலா.1073.4 

 ப8ளியி�_ெப.(ப8ளி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ஓதி 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

சிAவ�_ெப.(சிAவ�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஓ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம� $நாலா.1074.1 

 ஓ8ளிய_ெப.அ.(ஓ8ளிய_ெப.அ.) ஆகி3 ேபாத ஆ#- அத@2- ஒ�A� ஓ� 

ெபாA31 இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1074.2 

 பி8ைளைய+ சீறி ெவ-�� J� 1ைட3ப பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அன� விழி3 ேப! வா� $நாலா.1074.3 



 ெத8ளிய சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதைவ -தி�வ�லி2ேகணி2 

க�ேடேன $நாலா.1074.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அம� ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) நா8மல� ெகா�வா� 

ேவ4ைகயிேனா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இழி:த_ெப.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1075.1 

 கா� அம� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ைகஎ�'( அலற கரா அத� காலிைன2 

க(வ $நாலா.1075.2 

 ஆைனயி� (யர�_ெப.((யர�_ெப.) த7ர3 18_ெப.(18_ெப.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆழிெதா4டாைன- 

$நாலா.1075.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாட மா மயிைல' 

தி�வ�லி2ேகணி2 க�ேடேன $நாலா.1075.4 

 ம�@ த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபாழி?� வாவி%� மதிE� மாட மாளிைக%� 

ம�டப�� $நாலா.1076.1 

 ெத�ன� ெதா�ைடய�-ேகா� 

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

மயிைல' தி�வ�லி2ேகணி நி�றாைன $நாலா.1076.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாட 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) காம� சீ�2 

கலிக�றி $நாலா.1076.3 

 ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா�-மாைல ப'( உட� 

வ�லா� .க� இனி( ஆ8வ� வா�-உலேக $நாலா.1076.4 



 அ�A ஆய� -ல2 ெகா�ேயா�_ெப.(ெகா�_ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) அணி மா மல� 

ம#ைகெயா� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அளவி அ�ண�2- $நாலா.1077.1 

 எ�றா@� இர2க� இலாதவ@2- 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆவ(-இ�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! $நாலா.1077.2 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ஆய 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) நைறK� தி�வாலி -ட:ைத 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) திக! ேகாவ�நக� $நாலா.1077.3 

 நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இ�:தா� கிட:தா� 

நட:தா5- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-ந7�மைலேய $நாலா.1077.4 

 கா�டாவன� எ�ப( ஓ� கா�_ெப.(கா�_ெப.) அமர�2- அைரய�ன( க�� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) �ேன $நாலா.1078.1 

 D�� ஆ� அழ� உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

�னி:த(�� அ( அ�றி%� �� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெபாைற த7�'( 

$நாலா.1078.2 

 ஆ�டா� அ�ண�-அவ� மா��-அகல� உகிரா� வகி� ஆக �னி:( அ�யா� 

$நாலா.1078.3 

 ந7�டா� -ற8 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நிமி�:தவ@2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-ந7�மைலேய 

$நாலா.1078.4 

 அல� ம�@� அட� .� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அட� ஆழியினா� அணி ஆ� 

உ�வி� $நாலா.1079.1 

 1ல� ம�@� வட�_ெப.(வட�_ெப.) 1ைன ெகா#ைகயினா8 ெபாைற 

த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� ஆ8 அ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

அம�� $நாலா.1079.2 



 பல ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பட .ட� ஆழியிைன3 பகேலா� மைறய3 

பணிெகா�� அணிேச� $நாலா.1079.3 

 நில ம�ன@� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�டவ@2- 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-ந7�மைலேய $நாலா.1079.4 

 தா#காத( ஓ� ஆ8 அ� ஆ� அ�ண�- தைன வ 7ட �னி:( அவனா� அம�� 

$நாலா.1080.1 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ேகாைதய� ெபா#- எ� D!க விைள'( அ( அ�றி%� 

ெவ�றி ெகா8 வா8_ெப.(வா8_ெப.) அம�� $நாலா.1080.2 

 பா#- ஆக �� ஐவெரா� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அளவி பதி5ைற:( இர4�3 

பைட ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) பட $நாலா.1080.3 

 ந7#கா+ ெச�வி� நிைற கா'தவ@2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-

ந7�மைலேய $நாலா.1080.4 

 மா?� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைல2 

-வ� இ4� அைண க4� வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) உ�வ மதி ேச� $நாலா.1081.1 

 ேகால மதி8 ஆய இல#ைக ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பைட 

ெதா4� ஒ�கா� அம�� அதிர $நாலா.1081.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A அய� 

வாளியினா� கதி� ந78 �� ப'(� 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அம�� $நாலா.1081.3 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இைறவ5- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா 

மைல ஆவ(-ந7�மைலேய $நாலா.1081.4 

 பா� ஆ� உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) பனி மா� வைர%� கட?� 

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

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உ��� என2- $நாலா.1082.1 



 ஆரா( என நி�றவ� எ� ெப�மா� அைல ந7� உல-2- அர._ெப.(அர._ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.1082.2 

 ேபராைன �னி:த �னி2- அைரய� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ�ைல Sன2- 

எ@� எ�ைலயினா� $நாலா.1082.3 

 ந7� ஆ� ெபயரா� ெந�மா�-அவ@2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-

ந7�மைலேய $நாலா.1082.4 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஆ� உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

�னி:தவைன3 1க! வ 7ட �னி:( உயி� உ�� அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

$நாலா.1083.1 

 நக� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பா!பட நாம� 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( அ�றி%� ெவ�றி ெகா8 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அ�ண� $நாலா.1083.2 

 பகராதவ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம� அ�3 பணியாதவைன பணியா� 

அம�� $நாலா.1083.3 

 நிக� ஆயவ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட:தா�-அவ@2- 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-ந7�மைலேய $நாலா.1083.4 

 பி+ச+ சிA பலீி பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலகி� 

பிண� தி� மடவா�-அவ� ேபா� அ#ஙேன $நாலா.1084.1 

 அ+ச� இல� நா�_ெப.(நா�_ெப.) இல� ஆத�ைமயா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெச�ைக 

ெவA'(_வி.எ+.(ெவA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணி மா மல� J� 

$நாலா.1084.2 

 ந+சி நமனா� அைடயாைம நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

அ�8ெச� என உ8 -ைழ:( ஆ�வெமா� $நாலா.1084.3 



 நி+ச� நிைனவா�2- அ�8ெச�%�- அவ5- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல 

ஆவ(- ந7�மைலேய $நாலா.1084.4 

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

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) வ�மி� நம� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ேக4பத� 

�� பணிவா� விைனக8 $நாலா.1085.1 

 நாச� அ( ெச�தி�� ஆத�ைமயா� அ(ேவ நம( உ�விட� நா8மல�ேம� 

$நாலா.1085.2 

 வாச� அணி வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ைப� 1றவி�- 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஐ:ெதா� ைந:( உழ�வா� மதிஇ� $நாலா.1085.3 

 ந7ச�-அவ� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைடயாதவ@2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) மா மைல ஆவ(-ந7�மைலேய 

$நாலா.1085.4 

 ெந�மா�-அவ� ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந7�மைலேம� நில�� 1க! ம#ைகய�-ேகா� அம�� $நாலா.1086.1 

 கட மா களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வ�லா� கலிய� ஒலி ெச� தமி! 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா�2- உடேன $நாலா.1086.2 

 வி��_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா� விைன ேவ���� 

ேம� உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) எளி( ஆயி�� அ�றி இல#- ஒலி 

ேச� $நாலா.1086.3 

 ெகா� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) ஆ�� மதி2 

-ைட ம�னவ� ஆ� அ� <�வேர $நாலா.1086.4 

 பா�-ஆய( உ�� உமி!:த பவள' Jைண ப� 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அ�த'ைத ப� வா� கீ�ட $நாலா.1087.1 

 சீராைன எ�மாைன ெதா�ட�-த#க8 சி:ைத%8ேள �ைள'( 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) 

க��பிைன $நாலா.1087.2 



 ேபா� ஆைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'த ேபா� ஏ5றிைன 1ண� 

ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) இற நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா� -�றிைன $நாலா.1087.3 

 கா� ஆைன இட� க�:த க5பக'ைத2 க�ட( நா�-கட�ம�ைல' 

தலசயன'ேத $நாலா.1087.4 

 F�� அவ'த� பிற�2- அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெதா�� ப4� ெபா�: Nைல ெம�: N� எ�A எ�A� ஓதி $நாலா.1088.1 

 மா�� அவ'த� ேபாகாேத வ�மி� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� 

வண#க3ப�வாைன கண#க8 ஏ'(� $நாலா.1088.2 

 ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ'ைத க� �கிைல 

எ�மா�-த�ைன நி�ற^� நி'தில'ைத ெதா'( ஆ� ேசாைல2 $நாலா.1088.3 

 கா�டவ'ைத2 கன�_ெப.(கன�_ெப.) எ�வா�3 ெப�வி'தாைன2 க�ட( 

நா�-கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1088.4 

 உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) உ�வி� D�A ஒ�றா� D�'தி ேவA ஆ� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ய நி�றாைன அ�A ேப�+சி $நாலா.1089.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ப�- வி'தகைன க�A_ெப.(க�A_ெப.) ேம�'( 

விைளயாட_-ைற.எ+.(விைளயா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லாைன வைரமீ 

கானி� $நாலா.1089.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப�- க� �கிைல த6ைச2 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தவ ெநறி2- ஓ� ெப� ெநறிைய ைவய� 

கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1089.3 

 க�� ப�ேம� க5கிைய நா� க��ெகா�ேட�- க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G! கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1089.4 



 ேப�' தாைய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி8ைள- த�ைன பிைண 

ம�3பி� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) களி5ைற பிைண மா� ேநா2கி� 

$நாலா.1090.1 

 ஆ�' தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) தயி� ெவ�ெண� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாைவ அ:தண�-த� 

அ�த'ைத -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) ��ேன $நாலா.1090.2 

 ேகா'தாைன -ட� ஆ� <'த�-த�ைன ேகா-ல#க8 தளராம� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி2 $நாலா.1090.3 

 கா'தாைன எ�மாைன2 க��ெகா�ேட�- க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1090.4 

 பா�:தாைன தி� சகட� பாறி வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

பாலக� ஆ� ஆ� இைலயி� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$நாலா.1091.1 

 ஏ�:தாைன இல#- ஒளி ேச� மணி2 -�A அ�ன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

இ���_ெப.(இர��_ெப.) மா� வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ�மா�-த�ைன 

$நாலா.1091.2 

 ேதா�:தாைன நிலமக8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) Jதி� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா� அைறவா�3 1க3 ெப�த_ெப.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ம�ல� ம#க2 $நாலா.1091.3 

 கா�:தாைன எ�மாைன2 க��ெகா�ேட� -க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G! கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1091.4 

 கிட:தாைன தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 பண#க8 ேமவி கிள� ெபாறிய மறி 

தி�ய அதனி�பி�ேன $நாலா.1092.1 



 பட�:தாைன ப� மத'த களி5றி� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) பறி'தாைன பா� 

இட'ைத_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) கீற 

$நாலா.1092.2 

 இட:தாைன வைள ம�3பி� ஏன� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ� நில@� ெப� வி.�1� 

எ�தா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.1092.3 

 கட:தாைன எ�மாைன2 க��ெகா�ேட�- க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1092.4 

 ேபணாத வலி அர2க� ெமலிய_-ைற.எ+.(ெமலி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�A 

ெப� வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இற ெந�'( அ�A அ�ண�-ேகாைன3 

$நாலா.1093.1 

 F� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) பிள� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபா� வ�ேலாைன ெபா� 

கட?8 (யி� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

18_ெப.(18_ெப.) ஊ�திைய $நாலா.1093.2 

 ஊ� ஆக3 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) 

உ�டா�-த�ைன உ8Eவா� உ8ள'ேத உைறகி�றாைன2 $நாலா.1093.3 

 காணா( தி�த�ேவ� க��ெகா�ேட�- க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1093.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ� 

அ�த� வ6சி'தாைன பிைர எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அ�A அட� அ�யா�3 

ெப�கினாைன $நாலா.1094.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ�:த வா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! ெம�ய� 

எ�@� தட வைரேம� கிட:தாைன பண#க8 ேமவி $நாலா.1094.2 



 எ�ணாைன எ� இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1கழினாைன இல#- ஒளி ேச� அரவி:த� ேபா�A 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1094.3 

 க�ணாைன2 க� ஆர2 க��ெகா�ேட� -க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1094.4 

 ெதா�� ஆயா�-தா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ�யினாைன ப� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாளாள5- 

ஆ8 ஆ� உ�த�_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.1095.1 

 வி�டாைன-ெத� இல#ைக அர2க� ேவ:ைத -வில#- 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வல# ைகவா�+ சர#க8 

ஆ�� $நாலா.1095.2 

 ப�� ஆய ேவத#க8 நா�-� ஐ:( ேவ8விகE� ேக8விேயா� அ#க� 

ஆA� $நாலா.1095.3 

 க�டாைன' ெதா�டேன� க��ெகா�ேட� -க� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G! கட�ம�ைல' தலசயன'ேத $நாலா.1095.4 

 பட நாக'( அைண2 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A 

அ�ண�-ேகாைன3 பட ெவ-�� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட ேபா� பழன 

ேவலி' $நாலா.1096.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஆ�:த கட�ம�ைல' தலசயன'(' தாமைர2க� (யி� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தைலவ�-த�ைன2 

$நாலா.1096.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ�� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

வ�லா� ெவ� ேபா�2 கலிக�றி ஒலிெச�த இ�ப3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$நாலா.1096.3 

 திட� ஆக இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஐ:(� ஐ:(� வ�லா� 

த7விைனைய �த� அ�ய வ�லா� தாேம $நாலா.1096.4 



 ந�ணாத வா8_ெப.(வா8_ெப.) அ�ண� இைட3 12- வானவைர $நாலா.1097.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�( 

ஊ4�� ெப�மானா� ம�வினிய $நாலா.1097.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ�:த கட�ம�ைல' தலசயன'( உைறவாைர 

$நாலா.1097.3 

 எ�ணாேத இ�3பாைர இைற3 ெபா=(� எ�ேணாேம $நாலா.1097.4 

 பா� வ�ண மட ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) பனி ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா 

மல�2 கிழ'தி $நாலா.1098.1 

 ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மா�வ'தி� இ�2ைகைய �� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஊ� $நாலா.1098.2 

 கா�வ�ண �( �:ந7�2 கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1098.3 

 ஆ� எ�;� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உைடயா�-அவ� எ�ைம ஆ8வாேர 

$நாலா.1098.4 

 ஏன'தி� உ�� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நில-ம#ைக 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1099.1 

 வான'தி�-அவ� �ைறயா� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வல� 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1099.2 

 கான'தி� கட�ம�ைல' தலசயன'( உைறகி�ற $நாலா.1099.3 

 ஞான'தி� ஒளி உ�ைவ நிைனவா� எ� நாயகேர $நாலா.1099.4 



 வி�டாைர ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) ஆவி 

வில#- உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இயலா� $நாலா.1100.1 

 ெகா�டா�� ம� அகல� அழ� ஏற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(2 

$நாலா.1100.2 

 க�டாைர கட�ம�ைல' தலசயன'( உைறவாைர2 $நாலா.1100.3 

 ெகா�டா�� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உைடயா�-அவ� எ#க8 -லெத�வேம 

$நாலா.1100.4 

 பி+ச+ சிA பலீி+ சம� -�ட� �தலாேயா� $நாலா.1101.1 

 வி+ைச2- இைற எ�@� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இைறைய3 பணியாேத 

$நாலா.1101.2 

 க+சி2 கிட:தவ� ஊ� கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1101.3 

 ந+சி' ெதா=வாைர ந+. எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1101.4 

 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ெகா8 நிதி2 -ைவேயா� 1ைழ2 ைக மா 

களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) இன�� $நாலா.1102.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 நவமணி2 -ைவ%� .ம:( எ#-� நா�A ஒசி:( 

$நாலா.1102.2 

 கல#க8 இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ம�ைல2 கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1102.3 

 வல#ெகா8 மன'தா�-அவைர வல#ெகா8 எ� மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1102.4 

 ப6சி+ சிA <ைழ உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம�வாத 

$நாலா.1103.1 



 வ6ச3 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�ட அ�ண� �� 

ந�ணா $நாலா.1103.2 

 க6ைச2 கட:தவ� ஊ� கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1103.3 

 ெந6சி� ெதா=வாைர' ெதா=வா� எ� J� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1103.4 

 ெச= ந7� மல�2 கமல� திைர உ:( வ� பக4டா� $நாலா.1104.1 

 உ=� ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) உழ பி� �� 

பிைழ'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1104.2 

 க= ந7� க� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1104.3 

 ெதா=� ந7� மன'தவைர' ெதா=வா� எ� J� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1104.4 

 பிண#க8 இ� கா�-அத@8 நட� ஆ� பி6ஞகேனா� $நாலா.1105.1 

 இண#- தி�+ ச2கர'( எ� ெப�மானா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) வி.�பி� 

$நாலா.1105.2 

 கண#க8 இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ம�ைல2 கட�ம�ைல' தலசயன� $நாலா.1105.3 

 வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மன'தா�-

அவைர வண#- எ�-த� மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1105.4 

 க� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மAகி� கட�ம�ைல' தலசயன'( $நாலா.1106.1 

 அ�க8 அ�ேய நிைன%� அ�யவ�க8-த� அ�யா� $நாலா.1106.2 

 வ� ெகா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� கலிக�றி 

ஒலி வ�லா� $நாலா.1106.3 



 �� ெகா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம�னவ�-த� �த�வ� ஆவாேர 

$நாலா.1106.4 

 திவE� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதிேபா� தி� 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) அ�ைவ ெச=# கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

அ�தினி� பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1107.1 

 அவE� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ஆக'( இ�3ப(� அறி:(� ஆகி?� 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) விடாளா� $நாலா.1107.2 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) அ� க�ணி ெகா�லி அ� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) -

ெசா�? நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) நய:தி�:த 

$நாலா.1107.3 

 இவைள உ� மன'தா� எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� -இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1107.4 

 (ள� ப� �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) ேதாழிய�2- அ�ளா8 (ைண 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) சா:( 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணியா8 $நாலா.1108.1 

 -ள�_ெப.(-ள�_ெப.) ப� -வைள2 க�-இைண எ=தா8 ேகால 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மல� -ழ5- அணியா8 $நாலா.1108.2 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ப� �:ந7� ைவய� �� அள:த மா� எ�@� மா� இன 

ெமாழியா8 $நாலா.1108.3 

 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) ப� இவE2- எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� - இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1108.4 

 சா:த�� F;� ச:தன2 -ழ�1� தட �ைல2- அணியி?� தழ� ஆ� 

$நாலா.1109.1 



 ேபா:த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) கதி� .ட 

ெமலி%�_ெப.எ+.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) 1ல�பி?� 1ல�1� $நாலா.1109.2 

 மா: தளி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�ண�� ெபா� ஆ� வைளகE� இைற 

நி�லா எ�-த� $நாலா.1109.3 

 ஏ:திைழ இவE2- எ� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:தா� - இடெவ:ைத எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1109.4 

 ஊழியி� ெப�தா� நாழிைக எ�@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .ட� 

(யி�றதா� எ�@� $நாலா.1110.1 

 ஆழி%� 1ல�1� அ�றி?� உற#கா ெத�ற?� த7யினி� ெகா�( ஆ� 

$நாலா.1110.2 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஓ எ�@� (ைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அர2-� 

ெசா�?மி� எ� ெச�ேக� எ�@� $நாலா.1110.3 

 ஏைழ எ� ெபா�@2- எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� -இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1110.4 

 ஓதி?� உ� ேப� அ�றி ம5A ஓதா8 உ�-� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி� 

உ� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1111.1 

 காத�ைம ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) ைகயற� உைடய8 கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� (யி� 

மற:தா8_வி.�.(மர_வி.+:'_இ.கா.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.1111.2 

 ேபைதேய� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பி8ைளைம ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) 

ெத8ளிய8 வ8ளி_ெப.(வ8ளி_ெப.) S� ம�#-� $நாலா.1111.3 

 ஏதல� ��னா எ� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:தா� - இடெவ:ைத எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1111.4 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) -�2- ஏ(� த2கவா நிைனயா8 தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) Sட#- எயி� இல#ைக $நாலா.1112.1 

 வ� -� மட#க வா8_ெப.(வா8_ெப.) அம� 

ெதாைல'த_ெப.எ+.(ெதாைல_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா�'ைத 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�1A� மய#-� 

$நாலா.1112.2 

 மி� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம�#-� .�#க ேம� 

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

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெபா� பய:தி�:த 

$நாலா.1112.3 

 எ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இவE2- எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� - இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1112.4 

 உள� கனி:( இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

உ�ைனேய பித5A� உன2- அ�றி என2- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இலளா� $நாலா.1113.1 

 வள# கனி3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! மாலி�6ேசாைல மாயேன எ�A 

வா�ெவ��� $நாலா.1113.2 

 கள# கனி �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) கா�ைக ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) 

கவைலேயா� அவல� ேச�:தி�:த $நாலா.1113.3 

 இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) கனி இவE2- எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� - இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1113.4 

 அல� ெக= தட2ைக ஆய� வா� ஆ�ப5- அழி%மா� எ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) எ�@� $நாலா.1114.1 



 1ல� ெக= ெபா� ந7�3 14-ழி பா�� ேபா(ேமா ந7�மைல2- எ�@� 

$நாலா.1114.2 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ெக= ெகா�லி2 ேகாமள வ�லி ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

இைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைழ2 க�ணி $நாலா.1114.3 

 இல#- எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேதாளி2- எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� -இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1114.4 

 ெபா� -லா� பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) F'தன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெபா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� (யி� 

மற:தா8_வி.�.(மர_வி.+:'_இ.கா.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.1115.1 

 அ�பினா� உ�ேம� ஆதர� ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அண#கி@2- 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.1115.2 

 மி� -லா� ம�#-� .�#க ேம� 

ெந�#கி_வி.எ+.(ெந�#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ 7#கிய வன 

�ைலயாE2- $நாலா.1115.3 

 எ�ெகா� ஆ� -றி3பி� எ� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தா� -இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1115.4 

 அ�ன�� மீ@� ஆைம%� அ�%� ஆய எ� மாயேன அ�ளா� $நாலா.1116.1 

 எ�@� இ� ெதா�ட�2- இ� அ�8 1�%� இடெவ:ைத 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராைன $நாலா.1116.2 

 ம�@ மா மாட ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

மானேவ� கலிய� வா� ஒலிக8 $நாலா.1116.3 

 ப�னிய ப@வ� பா�வா� நாE� பழவிைன ப5A அA3பாேர $நாலா.1116.4 



 தி�1ர� D�A எ�'தா@� ம5ைற மல�மிைசேம� அய@� விய3ப 

$நாலா.1117.1 

 �� திைர மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா� 

�ழ#கி_வி.எ+.(�ழ#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) D�ல-� �ைறயா� 

வண#க $நாலா.1117.2 

 எ� அன ேகசர வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5ேறா� இரணிய� 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) <றா $நாலா.1117.3 

 அ� உ� ஆ� இவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர $நாலா.1117.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) வ 7ர�� வ 7ர�_ெப.(வ 7ர�_ெப.) 

ஒ3பா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைர'( இைமேயா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1118.1 

 ெச:தமி! பா�வா�-தா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இவ�ெகா� ெத�2கமா4ேட� $நாலா.1118.2 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ற8 உ�வா� 

நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாவலி ேவ8வியி� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த $நாலா.1118.3 

 அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) ேபா�றிவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� 

எ�றாேர $நாலா.1118.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� இல#- வல#ைக வாளி தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 

சிைல த�ெடா� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) $நாலா.1119.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) இ� .ட� ஆழிேயா� ேகடக� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

மல� ப5றி எ5ேற $நாலா.1119.2 

 ெவ�1 சின'( அட� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 



ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ��ட $நாலா.1119.3 

 அ�1த� ேபா�றிவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர $நாலா.1119.4 

 ம6. உய� மா மணி2 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

கா'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாய ஆைன $நாலா.1120.1 

 அ6ச அத� ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

வா#-�_ெப.எ+.(வா#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆய�ெகா� மாய� 

அறியமா4ேட� $நாலா.1120.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .ட� ஆழி%� ச#-� ஏ:தி ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

�� ஓ(வ� ந7தி வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.1120.3 

 அ� .ட� ேபா�றிவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர 

$நாலா.1120.4 

 கைலகE� ேவத�� ந7தி N?� க5ப�� ெசா� ெபா�8-தா@� ம5ைற 

$நாலா.1121.1 

 நிைலகE� வானவ�2-� பிற�2-� ந7�ைமயினா� அ�8ெச�( 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1121.2 

 மைலகE� மா மணி%� மல�ேம� ம#ைக%� ச#க�� த#-கி�ற 

$நாலா.1121.3 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா�றிவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� 

எ�றாேர $நாலா.1121.4 

 எ#ங@� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�ணி� ஏ(� அறிகில� ஏ:திைழயா� $நாலா.1122.1 

 ச#-� மன�� நிைற%� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�மன ஆக3 1-:( 

தா�� $நாலா.1122.2 



 ெபா#- க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) Fைவ காயா ேபா( 

அவி! ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 1ைன:த ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $நாலா.1122.3 

 அ#ஙன� ேபா�றிவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர 

$நாலா.1122.4 

 �=சி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ழாயி� ெமா�� மல�2 க�ணி%� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ� சா:( 

$நாலா.1123.1 

 இ=சிய ேகால� இ�:தவாA� எ#ஙன� ெசா�?ேக� ஓவி ந�லா� 

$நாலா.1123.2 

 எ=திய_ெப.எ+.(எ=(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

அ�ன க�;� ஏ:( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆக�� ேதாE� வா%� 

$நாலா.1123.3 

 அழகியதா� இவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர $நாலா.1123.4 

 ேமவி எ3பா?� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) வண#க 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைர3ப� �:ந7� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) 

$நாலா.1124.1 

 ேதவி அ3பா� அதி� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இ3பா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) 

ம5A இவ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ணி� $நாலா.1124.2 

 காவி ஒ3பா� கடேல%� ஒ3பா� க�;� வ��� ெந�ய� ஆ� எ� 

$நாலா.1124.3 

 ஆவி ஒ3பா� இவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத எ�றாேர $நாலா.1124.4 

 த6ச� இவ�2- எ� 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நி�லா ெந6ச�� 

த�மேத சி:தி'ேத5- $நாலா.1125.1 



 வ6சி ம�#-� ெந�#க_-ைற.எ+.(ெந�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா� திற:( 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) பணி'த( உ�� $நாலா.1125.2 

 ந6ச� உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இவ� 

ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேநா2க� நா� இவ�-

த�ைம அறியமா4ேட� $நாலா.1125.3 

 அ6.வ� ம5A இவ� ஆ�ெகா� எ�ன- அ4ட1யகர'ேத� எ�றாேர 

$நாலா.1125.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெதா�ைடய�-ேகா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 �� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வயிரேமக� $நாலா.1126.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வலி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க! 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க+சி அ4ட1யகர'( ஆதி-

த�ைன $நாலா.1126.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா மதி8 

ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) காம� சீ�2 கலிக�றி 

-�றா $நாலா.1126.3 

 இ� இைசயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச6ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ைவ-:தேம $நாலா.1126.4 

 ெசா�? வ� ெசா� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) அைவ 

ஆ� .ைவ ஊA ஒலி நா5ற�� ேதா5ற�� ஆ� $நாலா.1127.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அர� நாரண� நா��க@2- இட�-தா�-தட� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

க+சி $நாலா.1127.2 



 ப�லவ� வி�லவ� எ�A உலகி� பலரா�3 பல ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) 

வண#- கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.1127.3 

 ப�லவ� ம�ைலய�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1127.4 

 கா� ம�@ ந78 வி.�1� கட?� 

.ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நில@� மைல%� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ:தி' $நாலா.1128.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம�@ தாமைர2க�ண� இட�- தட�_ெப.(தட�_ெப.) மா 

மதி8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) 

ஆய க+சி $நாலா.1128.2 

 ேத� ம�@ ெத�னவைன �ைனயி� ெச�வி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) வா4�ய 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைலேயா� $நாலா.1128.3 

 பா� ம�@ ப�லவ�-ேகா� பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பரேம+.ரவி�ணகர�-அ(ேவ $நாலா.1128.4 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) த� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அைண3 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ஒ�கா� ��ன� 

மா உ�வா�2 கட?8 $நாலா.1129.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த� மா மணிவ�ண� இட�_ெப.(இட�_ெப.) -மணி 

மாட#க8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய க+சி $நாலா.1129.2 

 நிர:தவ� ம�ைணயி� 1� Sக� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) உக ெச�வி� �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1129.3 



 பர:தவ� ப�லவ�-ேகா� பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பரேம+.ரவி�ணகர�-அ(ேவ $நாலா.1129.4 

 அ�ட�� எ� திைச%� நில@� அைல ந7ெரா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ� கா� 

�தலா $நாலா.1130.1 

 உ�டவ� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிரான( இட�_ெப.(இட�_ெப.) -ஒளி 

மாட#க8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய க+சி $நாலா.1130.2 

 வி�டவ� இ�ைட2 -ழா�டேன விைர:தா� இ�ய ெச�வி� �னி:( 

$நாலா.1130.3 

 ப�� ஒ�கா� வைள'தா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1130.4 

 J�1_ெப.(J�1_ெப.) உைட' தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ைக வ� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) களி5றி� (ய� த7�'( அரவ� ெவ�வ �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1131.1 

 F� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12கா�-அவ@2- 

இட�-தா�-தட� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய க+சி $நாலா.1131.2 

 ேத� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�A எயி� ெத�னவைன' திைச3ப 

ெச�ேம� விய:( அ�A ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1131.3 

 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) உைட3 ப�லவ�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1131.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பைட2 ேகாள�யி� உ� ஆ� திறேலா� அகல� 

ெச�வி� �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1132.1 



 1� பட3 ேபா!:த பிரான( இட�- ெபா� மாட#க8 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

க+சி $நாலா.1132.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட ந7ழ� ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) நட3ப 

விைட ெவ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ேவ�-பைட �� உய�'த $நாலா.1132.3 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) உைட3 ப�லவ�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1132.4 

 இலகிய ந78 �� மாவலி-த� ெப� ேவ8வியி� மா� உ� ஆ� �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1133.1 

 சலெமா� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகா�டவ@2- இட�-தா�-தட� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

க+சி $நாலா.1133.2 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) உைட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெத�னவைன2 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா மதி8 G! க�^� ெவ�வ $நாலா.1133.3 

 பல பைட சாய ெவ�றா� பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பரேம+.ரவி�ணகர�-அ(ேவ $நாலா.1133.4 

 -ைட' திற�_ெப.(திற�_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ஆ� ஒ�கா� 

-ர#ைக3 பைடயா மைலயா� கடைல $நாலா.1134.1 

 அைட'தவ� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிரான( இட�- அணி மாட#க8 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

க+சி $நாலா.1134.2 

 விைட' திற�_ெப.(திற�_ெப.) வி�லவ� ெந�ெமலியி� ெவ�வ ெச� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வல# ைக3 

பி�'த_ெப.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1134.3 



 பைட' திற�_ெப.(திற�_ெப.) ப�லவ�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1134.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட வா8_ெப.(வா8_ெப.) Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) 

பி�ைனதிற'( ��ேன ஒ�கா� ெச�வி� உ�மி� $நாலா.1135.1 

 மைற உைட மா� விைட ஏ! அட�'தா5- இட�-தா�-தட� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

க+சி $நாலா.1135.2 

 கைற உைட வா8_ெப.(வா8_ெப.) மற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கட�ேபால 

�ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-ர�_ெப.(-ர�_ெப.) க�வா�3 $நாலா.1135.3 

 பைற உைட3 ப�லவ�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணகர�-

அ(ேவ $நாலா.1135.4 

 பா� ம�@ ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க!3 ப�லவ�-ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரேம+.ரவி�ணக�ேம� 

$நாலா.1136.1 

 கா� ம�@ ந78 வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம#ைகய�-த� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) கலிக�றி -�றா( 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1136.2 

 சீ� ம�@ ெச:தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா� தி� மா மக8-த� 

அ�ளா� உலகி� $நாலா.1136.3 

 ேத� ம�னரா� ஒலி மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! ெச= ந7� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�� திக!வ�கேள $நாலா.1136.4 



 ம6. ஆ� வைர ஏ=� கட�க8 ஏ=� வானக�� ம�ணக�� ம5A� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1137.1 

 எ6சாம� வயி5A அட2கி ஆலி�ேம� ஓ� இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) தளி�� 

க�வள�:த ஈச� த�ைன- $நாலா.1137.2 

 (6சா ந7� வள�_ெப.(வள�_ெப.) .ர2-� ெப�ைண' ெத�பா� Jய 

நா�மைறயாள� ேசா�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1137.3 

 ெச6சாலி விைள வய?8 திக!:( 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாவZ�-

அத@8-க�ேட� நாேன $நாலா.1137.4 

 ெகா:( அல�:த நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� சா:த�_ெப.(சா:த�_ெப.) 

Jப� த7ப� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அமர� ெதாழ 

பண� ெகா8 பா�பி� $நாலா.1138.1 

 ச:( அணி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மலரா8 தரணி-

ம#ைக தா� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அ� வ��� த�ைமயாைன- $நாலா.1138.2 

 வ:தைன_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_��.ஒ�.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைச ஏ! ஆA அ#க� ஐ:( 

வள� ேவ8வி நா� மைறக8 D�A த7%� $நாலா.1138.3 

 சி:தைன ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ெபா=(� 

ஒ�A� ெச�வ' தி�2ேகாவZ�-அத@8-க�ேட� நாேன $நாலா.1138.4 

 ெகா=:( அல�� மல�+ ேசாைல2 -ழா�ெகா8 ெபா�ைக2 ேகா8 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A2 ெகா�ட5- எ8கி 

$நாலா.1139.1 

 அ=:திய மா களி5றி@2- அ�A ஆழி ஏ:தி அ:தரேம வர' 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�8 ெச�தாைன- 

$நாலா.1139.2 



 எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மல�2 க� 

ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) இ�:தி� கா4ட இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) �'( அ��பி+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�கா4ட 

$நாலா.1139.3 

 ெச=: தட ந7�2 கமல� த7விைகேபா� கா4�� தி�2ேகாவZ�-அத@8-

க�ேட� நாேன $நாலா.1139.4 

 தா#- அ�� ேபா� மாலி பட3 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தராதல'ேதா� -ைற ��'த 

த�ைமயாைன $நாலா.1140.1 

 ஆ#- அ��பி2 க� ந7� ேசா�:( அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) <�� அ�யவ�க4- 

ஆ� அ�த� ஆனா�-த�ைன- $நாலா.1140.2 

 ேகா#-_ெப.(ேகா#-_ெப.) அ��1 .ர1�ைன -ர� ஆ� ேசாைல2 -ழா� வ� 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச பா�� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ேக4�' 

$நாலா.1140.3 

 த7# க��1_ெப.(க��1_ெப.) க�வள�� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாவZ�-அத@8-

க�ேட� நாேன $நாலா.1140.4 

 கைற வள� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கர� �தலா2 கவ:த� வாலி கைண 

ஒ�றினா� ம�ய இல#ைக-த�@8 $நாலா.1141.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெப�:தைகேயா� உட� 

(ணி'த ெப�மா�-த�ைன- $நாலா.1141.2 

 சிைற அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�ற� 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாவZ�-அத@8-

க�ேட� நாேன $நாலா.1141.4 



 உறி ஆ�:த நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண� ஒளியா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- உ�டாைன2 க�� 

ஆ�+சி உரேலா� ஆ�2க $நாலா.1142.1 

 தறி ஆ�:த க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) களிேற ேபால 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

க�க8 பனி ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�ைமயாைன- $நாலா.1142.2 

 ெவறி ஆ�:த மல�-மக8 நா-ம#ைகேயா� விய� கைல எ� ேதாளினா8 

விள#- ெச�வ+ $நாலா.1142.3 

 ெசறி ஆ�:த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) திக!:( 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாவZ�-

அத@8-க�ேட� நாேன $நாலா.1142.4 

 இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ைக மா க� �னி:( ப�ைய2 கீறி இன விைடக8 

ஏ! அட�'( ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) சா�'( $நாலா.1143.1 

 வ�� சகட� இற உைத'( ம�ைல அ4� வ6ச� ெச� க6ச@2- 

ந6._ெப.(ந6._ெப.) ஆனாைன- $நாலா.1143.2 

 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க�- ப.� பாைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

�'( ஈ�A கா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) மரகத� ஆ� 

பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) கா4ட $நாலா.1143.3 

 ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெமா4� 

அல�'(� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா8 ேசாைல' தி�2ேகாவZ�-அத@8-

க�ேட� நாேன $நாலா.1143.4 

 பா� ஏA ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பார� த7ர3 ப�� பாரத'(' 

((_ெப.(J(_ெப.) இய#கி பா�'த� ெச�வ' $நாலா.1144.1 

 ேத� ஏA சாரதி ஆ� எதி�:தா� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெச�2கள'(' 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) அழிய+ ெச5றா�-த�ைன- $நாலா.1144.2 



 ேபா� ஏA ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைடயா@� அளைக2 ேகா@� 1ர:தர@� 

நா��க@� ெபா�:(� ஊ�ேபா� $நாலா.1144.3 

 சீ� ஏA மைறயாள� நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ' தி�2ேகாவZ�-அத@8-க�ேட� நாேன $நாலா.1144.4 

 J வ�வி� பா�-மக8 F-ம#ைகேயா� .ட� ஆழி ச#- இ�பா� 

ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1145.1 

 காவ�வி� க5பகேம ேபால நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கல:தவ�க4- அ�81�%� க�'தினாைன $நாலா.1145.2 

 ேசவ� ைக தி�வா� க� சிவ:த_ெப.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ெச� தி� உ�வ� ஆனா�-

த�ைன- $நாலா.1145.3 

 த7 வ�வி� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அயேன ேபா�வா� ம�@ தி�2ேகாவZ�-

அத@8-க�ேட� நாேன $நாலா.1145.4 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெகா8 இட� க�:த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மரகத'ைத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �கிேல ேபா�வா�-

த�ைன+ $நாலா.1146.1 

 சீ� அண#- மைறயாள� நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ' தி�2ேகாவZ�-அத@8 க�ேட� எ�A $நாலா.1146.2 

 வா� அண#- �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவா� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) வா4 கலிய� ஒலி ஐ:(� ஐ:(� வ�லார 

$நாலா.1146.3 

 காரண#களா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கர:( எ#-� பர:தாைன2 

கா�ப�-தாேம $நாலா.1146.4 



 இ�:_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ஏன�-அ( ஆ� வைள ம�3பினி� அக'( ஒ�2கி $நாலா.1147.1 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) க� 

(யி�றவ� இட�- கமல ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மல�' ேதற� $நாலா.1147.2 

 அ�:தி_வி.எ+.(அ�:(_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ+.-றி.) இ� இைச �ர�A எ=� 

அளி -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ெபா(ளி அ� ெபாழிZேட $நாலா.1147.3 

 ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைண:( உழித� 

தி�வயி:திர1ரேம $நாலா.1147.4 

 மி�@� ஆழி அ#ைகயவ� ெச�யவ8 உைற த� தி� மா�ப� $நாலா.1148.1 

 ப�@ நா�மைற3 ப� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பர� இட�-வைர+ 

சார�_ெப.(சார�_ெப.) $நாலா.1148.2 

 பி�@� மாதவி3 ப:தலி� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) பிணி அவி! கமல'(' $நாலா.1148.3 

 ெத�ன எ�A வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� இைச �ர�த� தி�வயி:திர1ரேம 

$நாலா.1148.4 

 ைவய� ஏ=� உ�� ஆ� இைல 

ைவகிய_ெப.எ+.(ைவ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயவ� அ�யவ�2- 

$நாலா.1149.1 

 ெம�ய� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�வநாயக� 

இட�- ெம�த- வைர+ சார�_ெப.(சார�_ெப.) $நாலா.1149.2 

 ெமா� ெகா8 மாதவி ச�பக� �ய#கிய ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) அ� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1149.3 



 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர+_ெப.(தாமைர_ெப.++_ஒ5.) ெச=� பைண திக!த� தி�வயி:திர1ரேம 

$நாலா.1149.4 

 மாA ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட�A எதி�:த 

வ� அ�ண�-த� மா�1-அக� இ� பிளவா2 $நாலா.1150.1 

 <A ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) -லமக5- இ� அ�8 ெகா�'தவ� இட�-

மிைட:( $நாலா.1150.2 

 சாA ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) க��1_ெப.(க��1_ெப.) இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தைக வி.�1 உற மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7ழ� $நாலா.1150.3 

 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பழன�-அ( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) திக! 

தி�வயி:திர1ரேம $நாலா.1150.4 

 ஆ#- மாவலி ேவ8வியி� இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

அள:( ஆய� $நாலா.1151.1 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெகா�2-_ெப.(ெகா�_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இன விைட 

ெபா�தவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) -ெபா� மல� திக! 

ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) $நாலா.1151.2 

 ேகா#-_ெப.(ேகா#-_ெப.) ெச�பக2 ெகா�பினி� -திெகா� -ர2கின� 

இைர'( ஓ� $நாலா.1151.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பல#கனி Sக�த� தி�வயி:திர1ரேம $நாலா.1151.4 



 <� உலாவிய மட:ைத-த� ெகா�6_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெசாலி� 

திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா�ேயா�� 

$நாலா.1152.1 

 கா� உலாவிய க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) தி� நிற'தவ� இட�-கவி� ஆ�� 

$நாலா.1152.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலாவிய மதி தவ! மா� வைர மா மதி8 1ைட 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1152.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலாவிய ெச=� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�வயி:திர1ரேம 

$நாலா.1152.4 

 மி�னி� S� இைட மட2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) காரண� வில#கலி�மிைச 

இல#ைக $நாலா.1153.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ந78 �� ெபா�ெச�த ைம:தன( இட�-மணி வைர 

ந7ழ� $நாலா.1153.2 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) மா மல� அரவி:த'( அமளியி� ெபைடெயா�� 

இனி( அமர $நாலா.1153.3 

 ெச:ெந� ஆ� கவ�2 -ைல வ 7. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வயி:திர1ரேம 

$நாலா.1153.4 

 விைர கம!:த ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) காரண� வி� இA'( அட� மைழ2- $நாலா.1154.1 

 நிைர கல#கிட வைர -ைட எ�'தவ� நிலவிய இட�-தட� ஆ� $நாலா.1154.2 

 வைர வள�_ெப.(வள�_ெப.) திக! மத க� ம�3ெபா� மைல வள� 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) உ:தி' $நாலா.1154.3 

 திைர ெகாண�:( அைண ெச= நதி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 1- 

தி�வயி:திர1ரேம $நாலா.1154.4 



 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெகா8 ைக' தல'( அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா�னி� விசய@2- ஆ� மணி' ேத� $நாலா.1155.1 

 ேகா� ெகா8 ைக' தல'( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மா� இட�- -ல� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வைர+ சார�_ெப.(சார�_ெப.) $நாலா.1155.2 

 கா� ெகா8 க� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ைகஎழ க�- இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

பாைளக8 கம! சார�_ெப.(சார�_ெப.) $நாலா.1155.3 

 ேச�க8 பா�த� ெச= நதி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 1- தி�வயி:திர1ரேம 

$நாலா.1155.4 

 Dவ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�வைன D�ல- 

உ�� உமி!:( அள:தாைன $நாலா.1156.1 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வயி:திர1ர'( $நாலா.1156.2 

 ேம� ேசாதிைய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� கலி க�றி வி�'( 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1156.3 

 பா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி!3 ப'( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

பா�ட3 பாவ#க8 பயிலாேவ $நாலா.1156.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

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

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) இ4� உடலி� பி�யா3 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:(� 

ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1157.1 

 தா� வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாட' தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ�டா- தமதா இைமேயா� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆளகி5ப�ீ $நாலா.1157.2 



 கா� ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம6ைஞ2 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாேட 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஆ� கா� ந7�3 பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) 1ைடேபா�' 

$நாலா.1157.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாட2 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1157.4 

 காேயா� ந7� கனி உ�� வ 7. க�# கா� Sக�:( ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஐ:( $நாலா.1158.1 

 த7ேயா� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ�டா -தி� மா�பைன+ 

சி:ைத%8 ைவ'(� எ�ப�ீ $நாலா.1158.2 

 வா� ஓ( ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) மலிகி�ற ெதா�சீ� மைறயாள� நாE� 

�ைறயா� வள�'த $நாலா.1158.3 

 த7 ஓ#க ஓ#க3 1க! ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1158.4 

 ெவ�1� சின'(3 1ன2 ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆ� 

வி� ந7� �( ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) உ812- அ=:த $நாலா.1159.1 

 வ�1 உ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! உல-_ெப.(உல-_ெப.) அ�A 

எ�'தா� அ�3ேபா( அைணவா� வி�3ேபா� இ�3பரீ $நாலா.1159.2 

 ைப� ெபா�@� �'(� மணி%� ெகாண�:( பைட 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ப�லவ�- ேகா� 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1159.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட#க8 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1159.4 



 அ� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) அ�A அள3பா� -ற8 ஆ� அ�ண� ெப� 

ேவ8வியி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இர:த 

$நாலா.1160.1 

 ெப�மா� தி�நாம� பித5றி S�-த� பிறவி' (ய� ந7#-(� எ�னகி5ப�ீ 

$நாலா.1160.2 

 க� மா கட?8 கிட:தா� உவ:( கைவ நா_ெப.(நா_ெப.) அரவி�-அைண3 

ப8ளியி�ேம� $நாலா.1160.3 

 தி�மா� தி�ம#ைகெயா� ஆ� தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1160.4 

 ேகா ம#க வ#க2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ைவய� உ�ய -ல 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ#க� ம=வி� (ணிய $நாலா.1161.1 

 தா� அ#- அம�8 பைட ெதா4ட ெவ�றி' தவ மா �னிைய' தம2- 

ஆ2ககி5ப�ீ $நாலா.1161.2 

 F-ம#ைக த#கி 1ல-ம#ைக ம�னி 1க!-ம#ைக எ#-� திகழ 1க! ேச� 

$நாலா.1161.3 

 ேசம� ெகா8 ைப� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1161.4 

 ெந� வா� அழ� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) (ர:( �:ந7� (ணிய3 பணிெகா�� 

அணி ஆ�:(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#- $நாலா.1162.1 

 ைம ஆ� மணிவ�ணைன 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) S�-த� மன'ேத 

இ�'(�ப� வாழவ�O� $நாலா.1162.2 

 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) ேபச�� தா�_த5...(தா�_த5...) அ� மா மைற 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) சி:ைத 1க $நாலா.1162.3 



 ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா�2 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) நா�மைற பா� தி�ைல' 

தி�+சி'ர<ட� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேச�மி�கேள $நாலா.1162.4 

 ெமௗவ� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஆ�+சி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மகர� 

.ழல+ .ழ� ந7� பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1163.1 

 ெத�வ' தி� மா மல� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) த#- தி�மா�பைன+ 

சி:ைத%8 ைவ'(� எ�ப�ீ $நாலா.1163.2 

 ெகௗைவ2 களி5றி� ம�31� ெபா�3பி� கம! ச:(� உ:தி நிவா வல� ெகா8 

$நாலா.1163.3 

 ெத�வ3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1163.4 

 மா வாயி� அ#க� மதியா( கீறி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மா �( -�A 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய�-த#க8 $நாலா.1164.1 

 ேகா ஆ� நிைர ேம�'( உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட மாய� -ைர மா 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) <��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-றி31_ெப.(-றி31_ெப.) உைடய�ீ $நாலா.1164.2 

 Dவாயிர� நா�மைறயாள� நாE� �ைறயா� வண#க அண#- ஆய ேசாதி' 

$நாலா.1164.3 

 ேதவாதிேதவ� திக!கி�ற தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1164.4 

 ெச� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க� மடவா�திற'(+ 

சின'ேதா� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மன'தா� 

வள�2-� $நாலா.1165.1 



 அ� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அகல 1க! ேச� அமர�2-� 

எ�தாத அ�ட'( இ�3ப�ீ $நாலா.1165.2 

 ெப� ந7� நிவா உ:தி �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) ெகாண�:( எ#-� வி'(� 

வய?8 கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உகள_-ைற.எ+.(உகE_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1165.3 

 தி� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

திக!கி�ற தி�ைல' தி�+சி'ர<ட� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�மி�கேள $நாலா.1165.4 

 சீ� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

தி�ைல' தி�+சி'ர<ட'( உைற ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) 

மா?2- $நாலா.1166.1 

 ஆராத உ8ள'தவ� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உவ3ப_-ைற.எ+.(உவ33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைல ந7� உல-2- அ�ேள 

1�%� $நாலா.1166.2 

 கா� ஆ� 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) ைக2 கலிக�றி -�றா ஒலி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓ� ஒ�பேதா� ஒ�A� வ�லா� $நாலா.1166.3 

 பா� ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:தா� அ�2கீ!3 பல 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) நி5-�ப� வா!வ�-தாேம $நாலா.1166.4 

 வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட 

ேபாகி ம�லைர2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ2கலி'தி4� $நாலா.1167.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா 

உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய� ஆ-நிைர2- அ�A 

இட� த7�3பா� $நாலா.1167.2 



 <�ய மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'த <'த� என வ�கி�றா�- $நாலா.1167.3 

 ேச� உய� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�ைல+ சி'திர<ட'( உ8ளாேன 

$நாலா.1167.4 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) ெகா#ைக ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�ட 

பி8ைள ப�. இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�றா� $நாலா.1168.1 

 மா நில மா மக8_ெப.(மக8_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ேக8வ� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A� வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� 

$நாலா.1168.2 

 F-மக8 நாயக� எ�A� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ெக= ேகாவிய� பா�' 

$நாலா.1168.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல� Jவ_-ைற.எ+.(J�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1168.4 

 ப�� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) ெவ�ெண� உ�டா� எ�A 

ஆ�+சிய� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இழி3ப $நாலா.1169.1 

 எ� திைசேயா�� வண#க இைண ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) ஊ� நட:தி4� 

$நாலா.1169.2 

 அ�ட�� வான'தவ�� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம#கேளா� 

$நாலா.1169.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன 

$நாலா.1169.4 

 வைள2 ைக ெந�#க� மடவா� ஆ�+சிய� அ6சி அைழ3ப $நாலா.1170.1 

 தைள'( அவி! தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) ெபா�ைக' 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) 12- அ�ட� காண $நாலா.1170.2 



 �ைள'த எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அழ� நாக'( 

உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( வாட' $நாலா.1170.3 

 திைள'( அம� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ�வா�-

சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1170.4 

 ப�வ2 க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ஒ'( �'( உைட மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஒ'( $நாலா.1171.1 

 அ�வி' திர8 திக!கி�ற ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபா�மைல ஒ'( 

$நாலா.1171.2 

 உ�வ2 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஆ�+சிதிற'( இன 

மா� விைட ெச5A $நாலா.1171.3 

 ெத�வி� திைள'( வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1171.4 

 எ�ய+ சிைத:த( இல#ைக மல#க வ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா3பா� 

$நாலா.1172.1 

 உ�ய3 ப� வைர தா#கி ஆ-நிைர கா'தா� எ�A 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1172.2 

 ைவய'( எவ�� வண#க அண#- எ= மா மைல ேபால $நாலா.1172.3 

 ெத�வ3 18_ெப.(18_ெப.) ஏறி வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1172.4 

 ஆவ� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிவா� அ6சன மா மைல 

ேபால $நாலா.1173.1 

 ேம� சின'( அட� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �னி:( அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

$நாலா.1173.2 



 காவி மல� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�ணா� ைக ெதாழ வ 7தி வ�வா�- 

$நாலா.1173.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வண#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�ைல+ 

சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1173.4 

 ெபா#கி_வி.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அம�� ஒ�கா� 

ெபா�ெபயேராைன ெவ�வ $நாலா.1174.1 

 அ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) அைள:தி4� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1174.2 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) க� இ���_ெப.(இர��_ெப.) எ� கா�ற 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எயி5ெறா� ேப! வா�+ 

$நாலா.1174.3 

 சி#க உ�வி� வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1174.4 

 க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா�வ( ஓ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைகயன 

ஆழி%� ச#-� $நாலா.1175.1 

 ெப� விற�_ெப.(விற�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1175.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) ஆய� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) 

ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) நிலமக8 ம5ைற' $நாலா.1175.3 

 தி�மகேளா�� வ�வா�-சி'திர<ட'( உ8ளாேன $நாலா.1175.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�ைல+ 

சி'திர<ட� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1176.1 



 வானவ�-த#க8 பிராைன ம#ைகய�-ேகா�ம�வா� $நாலா.1176.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிக�றி 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி! ஒ�பேதா� ஒ�A� $நாலா.1176.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) க5A 

வ�லா�ேம� சாரா த7விைன-தாேன $நாலா.1176.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) -ற8 ஆ� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) Dவ� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) அைன'(� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� ஒ�2கி 

ஒ�A� $நாலா.1177.1 

 த�க எனா மாவலிைய+ சிைறயி� ைவ'த தாடாள� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

அைணவ 7� த2க கீ�'தி $நாலா.1177.2 

 அ� மைறயி� திர8 நா�-� ேவ8வி ஐ:(� அ#க#க8-அைவ ஆA� 

இைசக8 ஏ=� $நாலா.1177.3 

 ெத�வி� மலி விழா வள�� சிற2-� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர 

$நாலா.1177.4 

 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) மிைக' த�2ைக இ�2- 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) மி- சீ� உேராமசனா� நவி5றி 

ந2க� $நாலா.1178.1 

 ஊ��க� ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ4� ஊ� ஒழி'த 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ஒளி மல�+ ேசவ� அைணவ 7� உ= ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) 

ஓட+ $நாலா.1178.2 

 G� �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ� வைள அைளவா� 

உ-'த_ெப.எ+.(உ-_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �'ைத' 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) -�-_ெப.(-�-_ெப.) சிைன என+ 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இய#க எ#-� $நாலா.1178.3 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ� கமல வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ேச� பா� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1178.4 

 ைவ அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Sதி2 ேகா4� 

வராக� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இட:( 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மத#க8 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1179.1 

 ெந� அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) திகி�யினா� 

வாண� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ேந�'தவ� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணகி5ப�ீ ெந�தேலா� $நாலா.1179.2 

 ைம அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -வைளக8 த� 

க�க8 எ�A� மல�2 -�த� வா� எ�A� கைடசிமா�க8 $நாலா.1179.3 

 ெச� அைண:( கைள கைளயா( ஏA� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர 

$நாலா.1179.4 

 ப6சிய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ�3 பி�ைனதிற'( �� 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) பா� விைடக8 ஏ! அட�'( ெபா�ன� ைப� F� 

$நாலா.1180.1 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட:( -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) உக உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஆ�ட நி�மல� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணகி5ப�ீ 

ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) மாைல' $நாலா.1180.2 

 த6. உைடய இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) தைழ3ப தரள� ஆ#ேக 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதியி� நிலா2 கா4ட பவள�-த�னா� $நாலா.1180.3 

 ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) 

வி�2-�_ெப.எ+.(வி�-வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1180.4 



 ெதR ஆய மற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�2 -ல'தி� 

இற:ேதா�2-' தி�'திெச�( $நாலா.1181.1 

 ெவR வாய மா கீ�� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) அ4ட வி�ணவ�-ேகா� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணவ 7� விகி�த மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $நாலா.1181.2 

 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஆய வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) கா4ட அரவி:த� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) கா4ட அ�ேக ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) $நாலா.1181.3 

 ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாயி� திர8 கா4�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! காழி+ 

சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1181.4 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) க� விற�_ெப.(விற�_ெப.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) வாலி மாள பட� வன'(2 கவ:தெனா�� 

பைட ஆ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ைக $நாலா.1182.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க� விற�_ெப.(விற�_ெப.) விராத� உக வி� 

-னி'த வி�ணவ�-ேகா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணவ 7� ெவ513பா?ம 

$நாலா.1182.2 

 (#க �க மாளிைக ேம� ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) <A� (� இைடயா� �க2 

கமல+ ேசாதி-த�னா� $நாலா.1182.3 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) பனி பைட2-� 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1182.4 

 ெபா� இ� வல� 1� அர2க� ��க8 ப'(� 15A மறி:தன ேபால3 1விேம� 

சி:த $நாலா.1183.1 

 ெச�வி� வல� 1� சிைல2 ைக மைல' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) தி�வ� 

ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�கி5ப�ீ திைர ந7�' ெத8கி 

$நாலா.1183.2 



 ம�வி வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) ைகைத2 கழி ஊ� ஆ� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த� ந7� தவ! கா� ம�னி $நாலா.1183.3 

 ெத�வி� வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) தரள� 

ஈ@�_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) காழி+ 

சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1183.4 

 ப4� அர� ஏ� அக� அ�-� பவள+ ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� பைண 

ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) பிைண 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� பா� ஆ� இ�ெசா� $நாலா.1184.1 

 ம4� அவி=� -ழலி2கா வாேனா� காவி� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெகாண�:தா� 

அ� அைணவ 7� அணி�க8 தாவ $நாலா.1184.2 

 ெந4� இைலய க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க�கி� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

கா� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந78 பலவி� தா! சிைனயி� 

ெந�#- பனீ' $நாலா.1184.3 

 ெத4ட பழ� சிைத:( ம(+ ெசா�%� காழி+ சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர 

$நாலா.1184.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) த#- சைடயாைன வல'ேத 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பிரமைன' 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ:தியிேல ேதா5Aவி'( $நாலா.1185.1 

 கைற த#- ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� தி�ைவ 

மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) கல:தவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

அைணகி5ப�ீ க=ந7� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1185.2 

 (ைற த#- கமல'(' (யி�A ைகைத' ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஆ�� ெபாதி 

ேசா5A+ .�ண� ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1185.3 



 சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) களி பா�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! காழி+ 

சீராமவி�ணகேர ேச�மி� ந7ேர $நாலா.1185.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல'( அய� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

மைறேயா� காழி+ சீராமவி�ணக� எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1186.1 

 அ� கமல' தட வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) அ�8 மா�_ெப.(மா�.) அர4� 

அ�2கி அைடயா� சீய� $நாலா.1186.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) மல�2 -ழலிய� ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) 

ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) ெகா5ற 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பரகால� கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1186.3 

 ச#க �க' தமி!-மாைல ப'(� வ�லா� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! உல-2-' தைலவ� தாேம $நாலா.1186.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உன( அ�ேய� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:தா� 1-:தத�பி� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.1187.1 

 சி:தைன2- இனியா�-தி�ேவ எ� ஆ� உயிேர $நாலா.1187.2 

 அ� தளி� அணி ஆ� அேசாகி� இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) தளி�க8 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைவ எ#-� $நாலா.1187.3 

 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தழ� 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வாலி அ�மாேன 

$நாலா.1187.4 

 ந7ல' தட வைர மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிகழ2 கிட:த(ேபா� அர� அைண 

$நாலா.1188.1 



 ேவைல'தைல2 கிட:தா� அ�ேய� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�:தா�- $நாலா.1188.2 

 ேசாைல'தைல2 கண மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) நட� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா�A 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.1188.3 

 ஆைல3 1ைக கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அணி 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1188.4 

 ெந�ன�_ெப.(ெந�ன�_ெப.) ேபா� வ�� எ�A எ�A 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இராைம எ� மன'ேத 

1-:த( $நாலா.1189.1 

 இ�ைம2- எ�A இ�:ேத�-எறி ந7� வள6 ெசAவி� $நாலா.1189.2 

 ெச:ெந� <ைழ வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) ஒTஇ அ�வா� 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) எ= வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேபா� 

க��1_ெப.(க��1_ெப.) $நாலா.1189.3 

 அ: ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நா� அைண%� அணி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

அ�மாேன $நாலா.1189.4 

 மி�னி� ம�@� Sட#- இைட மடவா�-த� சி:ைத 

மற:(_வி.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.1190.1 

 ம�@ ேசவ�2ேக மறவாைம ைவ'தாயா�- $நாலா.1190.2 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ம�@ ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) வ� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வா�-அக� பைணக8 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.1190.3 



 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�@� வய�_ெப.(வய�_ெப.) அணி 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1190.4 

 ந7� ப� மல� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ4� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

இைண-அ� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� எ� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.1191.1 

 வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

நிைனேய�-மர� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா �னிவா 

$நாலா.1191.2 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இ� ஒலி ச#கி� ஓைச 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� பைணயா� 

மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.1191.3 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ஓைச அறா அணி 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1191.4 

 க:த மா மல� எ4�� இ4� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

ேசவ� ைகெதா=( எ=� $நாலா.1192.1 

 1:திேய� மன'ேத 1-:தாைய3 ேபாகெலா4ேட�- $நாலா.1192.2 

 ச:தி ேவ8வி சட#- நா�மைற ஓதி ஓ(வி'( ஆதியா� வ�� $நாலா.1192.3 

 அ:தணாள� அறா அணி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1192.4 

 உல� திைர2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப8ளிெகா�� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ�ேய� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:த அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.1193.1 

 1லவ 1�ணியேன 1-:தாைய3 ேபாகெலா4ேட�- $நாலா.1193.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) மல�3 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) நாழ� ந7ழ� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல��மிைச மலி 

$நாலா.1193.3 



 அலவ� க�ப�2-� அணி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1193.4 

 ச#- த#- தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ம�ைல%8 கிட:தா� அ�81�:( $நாலா.1194.1 

 இ#- எ�@8 1-:தா� இனி3 ேபாயினா� அைறேயா - $நாலா.1194.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ெச�பக� ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மல� 1�கி 

இ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) ேபா� 

இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) $நாலா.1194.3 

 ெத#கி� தா(_ெப.(தா(_ெப.) அைள%� தி�வாலி அ�மாேன $நாலா.1194.4 

 ஓதி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம�� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

அைட:ேத5- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.1195.1 

 ேவதியா அைரயா உைரயா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா5ற�-எ:தா� 

$நாலா.1195.2 

 ந7தி ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவத மா �னி யாள� 

ேதா5ற� உைர'( ம5றவ�2- $நாலா.1195.3 

 ஆதி ஆ� இ�:தா� அணி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.1195.4 

 1�லி வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 1ைட G! 

ெத� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாயைன $நாலா.1196.1 

 க�லி� ம�@ தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ஒலிெச�த $நாலா.1196.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இ� இைச மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நா?� ஓ� 

ஐ:(� ஒ�A� நவி�A தா� உட� $நாலா.1196.3 



 வ�ல� ஆ� உைர3பா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ-�-வா� உலேக 

$நாலா.1196.4 

 J வி�ய மல� உழ2கி (ைணேயா�� பி�யாேத $நாலா.1197.1 

 F வி�ய ம( Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபாறி 

வ�ய சிA வ�ேட $நாலா.1197.2 

 த7 வி�ய மைற வள�2-� 1க! ஆள� தி�வாலி $நாலா.1197.3 

 ஏ வ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயா@2- எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

உைரயாேய $நாலா.1197.4 

 பிணி அவி= நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மல� கிழிய 

ெபைடேயா�� $நாலா.1198.1 

 அணி மல�ேம� ம( Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அA கால சிA வ�ேட $நாலா.1198.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) க=ந7� ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) அல�� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மணவாள� $நாலா.1198.3 

 பணி அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உைரயாேய $நாலா.1198.4 

 ந7� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) எ� கா� ஆ�நி�ற ெந�மா�-

த� $நாலா.1199.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆய நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ளவ� 

ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தைகேய5- அ�ளாேன 

$நாலா.1199.2 

 சீ� ஆ�� வள� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�வாலி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

வா=� $நாலா.1199.3 



 <� வாய சிA -�ேக -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) <றாேய $நாலா.1199.4 

 தானாக நிைனயாேன� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைநேவ5- ஓ� 

$நாலா.1200.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆய ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) வலி ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெமலிேவேனா $நாலா.1200.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வாய வ� வ�ேட தி�வாலி நக� ஆE� $நாலா.1200.3 

 ஆ�-ஆய5- எ� உA ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைரயாேய $நாலா.1200.4 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஆய க� பனி3ப ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைலக8 

ெபா� அ��ப $நாலா.1201.1 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) நாE� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைநேவ5- ஓ 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த $நாலா.1201.2 

 தாளாளா த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத நகராளா வைர 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1201.3 

 ேதாளாளா எ�-தன2- ஓ� (ைணயாள� ஆகாேய $நாலா.1201.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆய த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (ளவ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

உ=தவைர மா�ப� $நாலா.1202.1 

 ேபா� ஆைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'த 18_ெப.(18_ெப.) பாக� எ� 

அ�மா� $நாலா.1202.2 

 ேத� ஆ�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வ 7தி' தி�வாலி நக� ஆE� $நாலா.1202.3 



 கா� ஆய� எ�@ைடய கன 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கவ�வாேனா 

$நாலா.1202.4 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அரவ' திைர உல� 

-ைர கட�ேம� -லவைரேபா� $நாலா.1203.1 

 ப�� அரவி� அைண2 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பா� 

அள:த ப�பாளா $நாலா.1203.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�� வள� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ைம:தா எ� $நாலா.1203.3 

 க� (யி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெகா�டா�2- எ� கன 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கடேவேனா 

$நாலா.1203.4 

 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) ஆ?� வள� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத2 -ட� ஆ� $நாலா.1204.1 

 (யிலாத க�_இைணேய� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (ய�ேவேனா $நாலா.1204.2 

 �ய� ஆ?� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதி2ேக வைள இழ:ேத5- 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ந�ேவ $நாலா.1204.3 

 வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மணவாளா ெகா8வாேயா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1204.4 

 நிைல ஆளா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) வண#க ேவ�டாேய ஆகி?� எ� 

$நாலா.1205.1 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஆள ஒ�நா8 உ� அகல'தா� ஆளாேய $நாலா.1205.2 

 சிைலயாளா மர�_ெப.(மர�_ெப.) எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஆளா தி�ெம�ய $நாலா.1205.3 



 மைலயாளா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆள வைள ஆள மா4ேடாேம $நாலா.1205.4 

 ைம இல#- க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) 

ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) அல�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

$நாலா.1206.1 

 ெந� இல#- .ட� ஆழி3 பைடயாைன ெந�மாைல $நாலா.1206.2 

 ைக இல#- ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� க�� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி!-மாைல $நாலா.1206.3 

 ஐ இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

வ�லா�2- அ� விைனக8 அைடயாேவ $நாலா.1206.4 

 க8வ�ெகா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அறிேய�-க�யா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1207.1 

 வ8ளி_ெப.(வ8ளி_ெப.) ம�#-� எ�-த� மட மானிைன3 ேபாத எ�A 

$நாலா.1207.2 

 ெவ8ளி வைள2 ைக3 ப5ற ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாயைர வி4� அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1207.3 

 அ8ள�_ெப.(அ8ள�_ெப.) அ� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

அணி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1207.4 

 ப�� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆய� ந#கா� ப�ற� 1-:( எ� 

மக8-த� $நாலா.1208.1 

 ெதா�ைட அ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கனி வா� Sக�:தாைன உக:( 

அவ�பி� $நாலா.1208.2 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� மிளிர கிளிேபா� 

மிழ5றி நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1208.3 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1208.4 

 அ6.வ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா� ந#கா� அர2க� -ல3 பாைவ-

த�ைன $நாலா.1209.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின D2-_ெப.(D2-_ெப.) அ�:த விறேலா� 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேக4கி� ெம�ேய $நாலா.1209.2 

 ப6சிய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ� எ� பைண' ேதாளி பர2கழி:( 

$நாலா.1209.3 

 வ6சி அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1209.4 

 ஏ( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பிற31 

இைளயவ� வைள ஊதி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $நாலா.1210.1 

 J(வ� ஆயவ� ஊ� ெசா�வ 7�க8 ெசாO� 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.1210.2 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (ைணயா நட:தா8 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) G! 1றவி� $நாலா.1210.3 

 ேபா( வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெச�ம� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1210.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எைன எ�A இர#கா8 தட: ேதாளி தன2- அைம:த 

$நாலா.1211.1 

 மாயைன மாதவைன மதி'( எ�ைன 

அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.1211.2 



 ேவ� அன ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) விசிறி ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) என நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1211.3 

 ேபாயின F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெகா�யா8 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1211.4 

 எ� (ைண எ�A எ�'ேத5- இைறேய@� இர#கி5றில8 $நாலா.1212.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (ைண ஆய எ�-த� தனிைம2-� இர#கி5றில8 

$நாலா.1212.2 

 வ� (ைண வானவ�2- ஆ� வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெச5A அர#க'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1212.3 

 இ� (ைணவெனா�� ேபா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

1-வ�ெகாேலா $நாலா.1212.4 

 அ�ைன%� அ'த@� எ�A அ�ேயா�2- இர#கி5றில8 $நாலா.1213.1 

 பி�ைன-த� காதல�-த� ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேபணினளா� $நாலா.1213.2 

 மி�ைன%� வ6சிைய%� 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) 

இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இைடயா8 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1213.3 

 1�ைன%� அ�ன�� G! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

1-வ�ெகாேலா $நாலா.1213.4 

 �5றி?� ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கிளி%� ப:(� ஊச?� ேப.கி�ற 

$நாலா.1214.1 



 சி5றி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) Fைவ%� வி4� 

அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச=# ேகாைத-த�ைன3 

$நாலா.1214.2 

 ெப5றிேல� �5A இைழைய பிற3பிலி பி�ேன 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1214.3 

 ம5A எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ைகெதாழ3 ேபா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1214.4 

 காவி அ� க�ணி எ�ணி� க� மா மல�3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒ3பா8 

$நாலா.1215.1 

 பாவிேய� ெப5றைமயா� பைண' ேதாளி பர2கழி:( $நாலா.1215.2 

 Jவி ேச� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) அ�ன நைடயா8 ெந�மாெலா�� ேபா� 

$நாலா.1215.3 

 வாவி அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ�ெகாேலா $நாலா.1215.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இர#க_-ைற.எ+.(இர#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தனிேய ெந�மா� (ைணயா 

$நாலா.1216.1 

 ேபாயின F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெகா�யா8 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 1-வ� எ�A $நாலா.1216.2 

 கா� சின ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� ஒலிெச� தமி!-மாைல ப'(� 

$நாலா.1216.3 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

உைடயா� த6ச� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலேக $நாலா.1216.4 



 ந:தா விள2ேக அள'த5- அ�யா� நர நாரணேன க� மா �கி�ேபா� 

$நாலா.1217.1 

 எ:தா� எம2ேக அ�ளா� என நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைமேயா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இட�-எ' 

திைச%� $நாலா.1217.2 

 க:தார� அ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைச 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாேட களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

மிழ5ற நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) (ைத:( $நாலா.1217.3 

 ம:தார� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1217.4 

 �தைல' தனி மா �ர� த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�A �( 

ந7�' தட+ ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

உ�ய $நாலா.1218.1 

 விதைல'தைல+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அத5ேக 

உதவி விைன த7�'த அ�மா� இட�-வி� அண�� $நாலா.1218.2 

 பதைல2 கேபாத'( ஒளி மாட ெந5றி3 பவள2 ெகா=#_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) 

கால ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கா� 1றவ� $நாலா.1218.3 

 மதைல' தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) <��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1218.4 

 ெகாைல3 1� தைல2 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�ய 

அ�A ெகா� மா �தைல2- இட�ெச�( ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஆ� 

$நாலா.1219.1 

 இைல 1�டTக'தவ8 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�ேபா� அைண:தி4ட 

அ�மா� இட�-ஆ8 அ�யா� $நாலா.1219.2 



 அைல31�ட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�31� அகி?� அணி �'(� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சாமைரேயா� ெபா�னி $நாலா.1219.3 

 மைல3 ப�ட� அ�ட திைர உ:(� நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� 

மனேன $நாலா.1219.4 

 சிைற ஆ� உவண3 18_ெப.(18_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏறி அ�A திைச 

நா�-� நா�-� இ�ய ெச�வி� $நாலா.1220.1 

 கைற ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அர2க� ம�ய 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! இல#ைக கட:தா� இட�-தா�- $நாலா.1220.2 

 �ைறயா� வள�2கி�ற �' த7ய� நா� ேவத� ஐ ேவ8வி ஆA அ#க� ஏழி� 

இைசேயா� $நாலா.1220.3 

 மைறேயா� வண#க3 1க! 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1220.4 

 இைழ ஆ� ெகா#ைக' தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந6ச� உ��4� 

இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விள#கா� 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1221.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) -�:த� ஒசி'( தட: தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12கா� இட�-தா�- $நாலா.1221.2 

 -ைழ ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லி2 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாேட 

-யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <வ ந7� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ம�- $நாலா.1221.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

ஆ?� நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1221.4 



 ப� ேந� ெமாழி ஆ�+சிய� அ6ச வ6ச3 ப- வா�2 க=(2- இர#கா( அவ8-

த� $நாலா.1222.1 

 உ�ணா �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ம5A அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) 

ஆவிேயா�� உடேன .ைவ'தா� இட�-ஓ#- ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.1222.2 

 க� ஆ� க��பி� கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) 

தி�A_வி.எ+.(தி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) ைவகி க=ந7�� D!கி ெச= 

ந7�' தட'( $நாலா.1222.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஏ:( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதிக8 ைவ-� நா#<� 

மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1222.4 

 தைள2 க4� அவி! தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ைவ-_ஏவ.(ைவ-_வி.) 

ெபா�ைக' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 12- அட#கா விட�_ெப.(விட�_ெப.) கா� 

அரவ� $நாலா.1223.1 

 இைள2க' திைள'தி4� அத� உ+சி-த�ேம� அ� ைவ'த அ�மா� இட�-மா 

மதிய� $நாலா.1223.2 

 திைள2-� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாளிைக G! ெத�வி� ெச= �'( 

ெவ�ெண5- என+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

����_ெப.(��றி�_ெப.) $நாலா.1223.3 

 வைள2ைக Sைள3 பாைவய� மாA� நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- 

எ� மனேன $நாலா.1223.4 

 (ைள ஆ� க� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஆ�+சிய�-த� 

(கி�_ெப.((கி�_ெப.) வா�%� சி5றி� சிைத'(� �5றா $நாலா.1224.1 

 இைளயா� விைளயா4ெடா� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) விைளவி'த அ�மா� இட�-ேவ� 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� $நாலா.1224.2 



 �ைள வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) மடவா� பயி5A ெமாழி 

ேக4��:( �திராத இ� ெசா� $நாலா.1224.3 

 வைள வாய கி8ைள_ெப.(கி8ைள_ெப.) மைற பா�� நா#<� 

மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1224.4 

 விைட ஓட ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) ஆ�+சி 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

நய:த_ெப.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விகி�தா விள#- .ட� ஆழி 

எ�@� $நாலா.1225.1 

 பைடேயா� ச#- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைடயா� என 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா� 

பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இட�-ைப: தட'(3 

$நாலா.1225.2 

 ெபைடேயா� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கால அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) 

(ைக3ப ெதாைக3 1�டTக'திைட+ ெச#க=ந7� $நாலா.1225.3 

 மைட ஓட நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம( வி��� 

நா#<� மணிமாட2ேகாயி�-வண#- எ� மனேன $நாலா.1225.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

நா#<� மணிமாட2ேகாயி� ெந�மா?2- எ�A� $நாலா.1226.1 

 ெதா�� ஆய ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ம#ைகய�-ேகா� கலிய� ஒலிெச� தமி!-மாைல வ�லா� $நாலா.1226.2 

 க�டா� வண#க2 களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மீேத கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! 

உல-2- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காவல�_ெப.(காவ�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) ஆ� 

$நாலா.1226.3 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட ந7ழலி� கீ! வி� ந7� உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

ஆ�� வி��1வேர $நாலா.1226.4 

 சல� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இரணியன( 

அக� மா�வ� கீ�� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கடைல2 கைட:( அ�த� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $நாலா.1227.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க� �கி�ேபா� தி�ேமனி அ�மா� நா8ேதாA� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( ம�வி உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1227.2 

 சல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மல� ெசா�%� 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) ெச�பக#க8 மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ� ெபாழிலி]ேட 

$நாலா.1227.3 

 வல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஓ� விைளயா�� நா#<� ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- 

மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1227.4 

 தி�ணிய( ஓ� அ� உ�வா� திைச அைன'(� ந�#க ேதவெரா� தானவ�க8 

திைச3ப இரணியைன $நாலா.1228.1 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மா�� அகல'( உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) 

ம�'த_ெப.எ+.(ம(_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாத� நா8ேதாA� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( ம�வி உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1228.2 



 எ� இ� மி- ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

விள#- மைற%� ஏ! இைச%� ேக8விகE� இய�ற 

ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -ண'ேதா� $நாலா.1228.3 

 ம�ணி�_ெப.(ம�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) மி- மைறயவ�க8 மலி� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர� வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1228.4 

 அ�ட�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அைல கட?� அவனிகE� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�( 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி� வயி5ற� அர� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�%� $நாலா.1229.1 

 ��ட�-அ( நிைற'( அவ�க� சாப�-அ( 

ந72-�_ெப.எ+.(ந72-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) �த�வ�-அவ� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( ம�வி உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1229.2 

 எ� திைச%� ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெந� இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

ெத#-_ெப.(ெத#-_ெப.) கதலி இைல2ெகா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) -ைல2 

க�ேகா� இசலி வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெசா�ய $நாலா.1229.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பல இைச பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?� நா#<� ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1229.4 

 கைல இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அக� 

அ�-� அர2க� -ல2 ெகா�ைய2 காெதா� D2-_ெப.(D2-_ெப.) உட� அ�ய 

கதறி அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) ஓ� $நாலா.1230.1 

 தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அ# ைக 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மைல இல#ைக 1க+ 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தட: ேதாள� 



மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( ம�வி உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1230.2 

 சிைல இல#- மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட'(_ெப.(மாட�_ெப.+அ'(_சா�.) 

உ+சிமிைச+ Gல�_ெப.(Gல�_ெப.) ெச=# ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

அக� இ�ய ெசா�:த_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச= 

�'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.1230.3 

 மைல இல#- மாளிைகேம� மலி� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1230.4 

 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) S� ம�#-� ெம�லிய5கா இல#ைக 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) �� ஒ�ப(� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இ�ப(� 

ேபா� உதிர $நாலா.1231.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிக� இ� சிைல 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A இல#ைக 

ெபா�ெச�த தட: ேதாள� மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இனி( ம�வி உைற ேகாயி�- $நாலா.1231.2 

 ெச:ெநெலா� ெச#கமல� ேச� கய�க8 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

ெச#க=ந7ெரா� மிைட:( கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) திக!:( எ#-� $நாலா.1231.3 

 ம�@ 1க! ேவதிய�க8 மலி� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1231.4 

 ெப�ைம மி- வ�� ெகா� வ:தவைள3 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேபயின( 

உ�� ெகா� மாள உயி� உ�� $நாலா.1232.1 

 தி�ைம மி- ம�ெதா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) சகட� இA'த�E� ேதவ�-

அவ�மகி!:( இனி( ம�வி உைற ேகாயி�- $நாலா.1232.2 



 உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) மி- மைறெயா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) கைலக8 

நிைற ெபாைறக8 உத� ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) எ�A இவ5றி� ஒழி� 

இ�லா3 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) $நாலா.1232.3 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) மி- மைறயவ�க8 மலி� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1232.4 

 விள#கனிைய இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உதிர 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ஆ�+சிய�க8 ைவ'த தயி� ெவ�ெண� 

$நாலா.1233.1 

 உள�-ளிர அ�( ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) உக:( இனி( நா8ேதாA� ம�வி உைற ேகாயி�- 

$நாலா.1233.2 

 இள�ப� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) க�- -ைல' ெத#-_ெப.(ெத#-_ெப.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெச:ெந� ஈ� க��1_ெப.(க��1_ெப.) க�வளர2 கா� 

தட�� 1னலா� $நாலா.1233.3 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அணி நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1233.4 

 ஆறாத சின'தி� மி- நரக� உர�_ெப.(உர�_ெப.) 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அட� ஆழி' தட2 ைகய� 

அல�-மக4-� அர5-� $நாலா.1234.1 



 <றாக2 ெகா�'த�E� தி� உட�ப� இைமேயா� -ல �த�வ� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( ம�வி உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1234.2 

 மாறாத மல�2 கமல� ெச#க=ந7� த(�பி ம( ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

ஒ=க வய�_ெப.(வய�_ெப.) உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) மைட அைட3ப 

$நாலா.1234.3 

 மாறாத ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அணி நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1234.4 

 வ#க� மலி தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 வானவ�கேளா� மா �னிவ� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மா 

மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) Jவி $நாலா.1235.1 

 எ#க8 தனி நாயகேன எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அ�ளா� 

எ�@� ஈச�-அவ� மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இனி( ம�வி உைற ேகாயி�- $நாலா.1235.2 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கய?� வாைளகE� ெச:ெநலிைட2 -தி3ப ேச� 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச=� பைண G! 

வ 7திெதாA� மிைட:( $நாலா.1235.3 

 ம#-� மதி அக� உ�6.� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட நா#<� 

ைவ-:தவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1235.4 

 ச#- மலி த��_ெப.(த�(_ெப.) �த� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) �� ஏ:(� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� ெந�ய பிரா�-தா� அம�� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.1236.1 

 வ#க� மலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலகி� மலி� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 



ைவ-:தவி�ணக�ேம� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! $நாலா.1236.2 

 ம#ைகய�-த� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ம�வல�-த� 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) (ணிய வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பரகால� கலிக�றி 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1236.3 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) மலி தமி!-மாைல ப'(-இைவ வ�லா�க8 

தரணிெயா� வி.�1 ஆE� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெபAவாேர $நாலா.1236.4 

 தி� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) 

இ�பா?� திகழ த7விைனக8 ேபா� அகல அ�யவ�க4- எ�A� $நாலா.1237.1 

 அ�8 நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! உலக'தவ� பணிய வாேனா� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இட�-ெப�� 1க! ேவதிய� 

வா!- $நாலா.1237.2 

 த�� இட#க8 மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) மி- ைகைதக8 ெச#க=ந7� 

தாமைரக8 தட#க8ெதாA� இட#க8ெதாA� திகழ $நாலா.1237.3 

 அ� இட#க8 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1237.4 

 ெவ�றி மி- நரக� உர�-அ( அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

விசிA� விற�_ெப.(விற�_ெப.) ஆழி' தட2 ைகய� வி�ணவ�க4- அ�A 

$நாலா.1238.1 



 -�A ெகா� -ைர கடைல2 கைட:( அ�த� 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-�மணி எ� ஆ� அ�த� -லவி உைற ேகாயி�- $நாலா.1238.2 

 எ�A� மி- ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

விள#- மைறேயா� ஏ! இைச%� ேக8விகE� இய�ற 

ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -ண'ேதா� $நாலா.1238.3 

 அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட'தவைன அைனயவ�க8 நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1238.4 

 உ�ப�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ஏ! கட?� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ட பிரா� அ�ட�க8 �� க�� 

மகி!� எ�த2 $நாலா.1239.1 

 -�ப� மி- மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'( க6ச� 

-6சி பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�'த பிரா� ேகாயி�-

ம�#- எ#-� $நாலா.1239.2 

 ைப� ெபாெனா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) பல 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) கா4ட பல#கனிக8 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கா4ட பட 

அர� ஏ� அ�-� $நாலா.1239.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க� மடவா� மகி!� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1239.4 

 ஓடாத ஆ8 அ�யி� உ�வ�-அ( 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A உல3பி� மி- 

ெப� வர'த இரணியைன3 ப5றி $நாலா.1240.1 

 வாடாத வ8 உகிரா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�-

த� மக@2- அ�8ெச�தா� வா=� இட�-ம�லிைக ெச#க=ந7� $நாலா.1240.2 



 ேச� ஏA மல�+ ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) ெச=# க�க� பாைள 

ெச�பக#க8 மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ� ெபாழிலி� ஊேட 

$நாலா.1240.3 

 ஆ� ஏA வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆைல3 1ைக 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1240.4 

 க�டவ�-த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாவலி-த� ேவ8வி2 

கள�_ெப.(கள�_ெப.) இ� மி- சிA -ற8 ஆ� Dவ� எ�A இர:தி4� 

$நாலா.1241.1 

 அ�ட�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அைல கட?� அவனிகE� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அள:த பிரா� அம�� இட�-வள# ெகா8 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அயேல $நாலா.1241.2 

 அ�ட� உA �ழ� ஒலி%� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன#க8 ஒலி%� அ� 

மைறயி� ஒலி%� மடவா� சில�பி� ஒலி%� $நாலா.1241.3 

 அ�ட� உA� அைல கடலி� ஒலி 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1241.4 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� மல�2 

<:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ைமதிலி2கா இல#ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

�� ஒ�ப(� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இ�ப(� ேபா� உதிர' $நாலா.1242.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைல 

வைள'த தயரத� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) எ�-த� தனி+ சர� வானவ�2- 



அர._ெப.(அர._ெப.) க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�-தட� ஆ� $நாலா.1242.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா8 மல�2 கமல� ேச� கய�க8 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ெச:ெநெலா�� அ�'( அ�ய 

உதி�:த_ெப.எ+.(உதி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச= 

�'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.1242.3 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� கைடசிய�க8 வா�� 

அணி நா#<� அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1242.4 

 த7 மன'தா� க6சன( வ6சைனயி� தி�%� ேத@க@� Fதைன-த� ஆ� 

உயி�� ெச-'தா� $நாலா.1243.1 

 காமைன'தா� பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைட அ�மா� 

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

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) (ைற (ைற �'( உ:தி $நாலா.1243.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மன'தா� ம:திர#க8 நா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஐ:( 

ேவ8விேயா� ஆA அ#க� நவி�A கைல பயி�A அ#- $நாலா.1243.3 

 ஆ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) மைறயவ�க8 பயி?� அணி நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1243.4 

 க�A-அதனா� விள� எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கனி 

உதி�'த காைள_ெப.(காைள_ெப.) காம� சீ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) காலிக8 �� கா3பா� $நாலா.1244.1 

 -�A-அதனா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ட� ஆ� <'த� -ல�� 

இட�-ெகா� மதி8க8 மாளிைக ேகா1ர#க8 $நாலா.1244.2 



 (�A மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�டப#க8 சாைலக8 J மைறேயா� ெதா2- 

ஈ��' ெதா=திெயா� மிக3 பயி?� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $நாலா.1244.3 

 அ�A அல�வா� ம( உ�� அ#- அளி �ர?� நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1244.4 

 வ6சைனயா� வ:தவ8-த� உயி� உ�� வா�'த தயி� உ�� ெவ�ெண� 

அ�( உ�� வலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.1245.1 

 க6ச� உயி�-அ( உ�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

உ�ட காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இட�-காவி� ச:( 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) கனக� உ:தி $நாலா.1245.2 

 ம6. உல� ெபாழிZ�� வயZ�� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா�3ப 

மா மைறேயா� மா மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) Jவி $நாலா.1245.3 

 அ6சலி'( அ#- அ� சர� எ�A இைற6.� அணி நா#<� 

அ�ேமயவி�ணகர�-வண#- மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1245.4 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சின விைட ஏ=� பட 

அட�:( பி�ைன ெசRவி' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

1ண�:(_வி.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த தி�மா�-த� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.1246.1 

 அ�A அய@� அர� ேச%� அைனயவ�க8 நா#<� அ�ேமயவி�ணகர� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச=# -�ைற 

$நாலா.1246.2 

 க�றி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� ம#ைகய�-த� 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) கலிக�றி ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஐ:திெனா� D�A� $நாலா.1246.3 



 ஒ�றிெனா�� ஒ�A� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) க5A வ�லா� 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) உ'தம�க4- உ'தம� ஆ� உ�ப�� 

ஆவ�கேள $நாலா.1246.4 

 ேபா( அல�:த ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேசாைல3 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 

எ#-� ெபா� திைரக8 $நாலா.1247.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) உதிர வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைல2-� தட ம�ணி' ெத� கைரேம� $நாலா.1247.2 

 மாதவ�-தா� உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) நா#ைக-வ� 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) $நாலா.1247.3 

 ேதெதன எ�A இைச பா��-தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1247.4 

 யாவ�� ஆ� யாைவ%� ஆ� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேவத3 ெபா�8கE� ஆ� 

$நாலா.1248.1 

 Dவ�� ஆ� �த� ஆய D�'தி 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1248.2 

 மா வ�� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பைட ம�ைன ெவ�றி ெகா8வா� ம�@ 

நா#ைக- $நாலா.1248.3 

 ேதவ�� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6. 

ெபாழி�-தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1248.4 

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

ம�_ெப.(ம�_ெப.) நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம5A 

உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) ப� உயி�� $நாலா.1249.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆய எ� ெப�மா� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 



உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1249.2 

 ஆனாத ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'( அ� மைறேயா� நா#ைக-

த�@8__ $நாலா.1249.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ�� மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G!-

தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1249.4 

 இ:திர@� இைமயவ�� �னிவ�கE� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அைம:த 

$நாலா.1250.1 

 ச:த மல�+ ச(�க@� கதிரவ@� ச:திர@� $நாலா.1250.2 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அ�8 என 

நி�ற�E� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நா#ைக- $நாலா.1250.3 

 .:தர ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 1ைட G!-

தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1250.4 

 அ�ட�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அைல கட?� அவனிகE� -ல 

வைர%� $நாலா.1251.1 

 உ�ட பிரா� உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச:( அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 

கனக� $நாலா.1251.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைரக8 வர' திர4�� திக! ம�ணி' ெத� 

கைரேம� $நாலா.1251.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திறலா� பயி�-நா#ைக' தி�'ேதவனா�ெதாைகேய 

$நாலா.1251.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�( 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா�மைற%� ெதாடராத 

$நாலா.1252.1 



 பாலக� ஆ� ஆ� இைலயி� ப8ளிெகா8E� பரம� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.1252.2 

 சாலி வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெப�கி_வி.எ+.(ெப�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ�� தட ம�ணி' ெத� கைரேம� $நாலா.1252.3 

 ேச� உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வய�-நா#ைக' 

தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1252.4 

 ஓடாத ஆள�யி� உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இரணியைன $நாலா.1253.1 

 வாடாத வ8 உகிரா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைள:த மால( இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1253.2 

 ஏ� ஏA ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

மைறேயா� நா#ைக-த�@8- $நாலா.1253.3 

 ேச� ஏA ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த=�-தி�'ேதவனா�ெதாைகேய 

$நாலா.1253.4 

 வா� ஆ�� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக ைமதிலிைய 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) 1ண�வா� $நாலா.1254.1 

 கா� ஆ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைல இA'த தனி2 காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.1254.2 

 ஏ� ஆ�� ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

மைறேயா� நா#ைக-த�@8- $நாலா.1254.3 

 சீ� ஆ�� மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G!-தி�'ேதவனா�ெதாைகேய 

$நாலா.1254.4 

 -�ப� மி- மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பாகெனா�� -ைல:( 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1255.1 



 ெகா�1-அதைன3 பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி:த 

<'த� அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1255.2 

 வ�1 அவி=� ெச�பக'( மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#ைக-த�@8- 

$நாலா.1255.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� மதி8 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 1ைடG!-

தி�'ேதவனா�ெதாைகேய $நாலா.1255.4 

 கா� ஆ�:த தி�ேமனி2 க�ண� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1256.1 

 சீ� ஆ�:த ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) நா#ைக' தி�'ேதவனா�ெதாைகேம� 

$நாலா.1256.2 

 <� ஆ�:த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� <A தமி!3 ப'(� வ�லா� 

$நாலா.1256.3 

 ஏ� ஆ�:த ைவ-:த'( இைமயவேரா� இ�3பாேர $நாலா.1256.4 

 க�ப மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைட'( இல#ைக2- ம� கதி� ��-அைவ 

ப'(� $நாலா.1257.1 

 அ�பினா� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அர._ெப.(அர._ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�பி2- அளி'தவ� உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1257.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பலா_ெப.(பலா_ெப.) நிைர ெச�பக� மாதவி Gதக� 

வாைழக8 G! $நாலா.1257.3 



 வ�1 உலா� க�- ஓ#கிய_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நா#<�-வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1257.4 

 ப�லவ� திக! F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கட�1_ெப.(கட�1_ெப.) ஏறி 

அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) காளிய� பண அர#கி� $நாலா.1258.1 

 ஒ�ைல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உற3 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� நட�ெச�த உ�ப�-

ேகா� உைற ேகாயி�- $நாலா.1258.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தழ� D�A நா� 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஐ ேவ8விேயா� ஆA அ#க� $நாலா.1258.3 

 வ�ல அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) ம�கிய நா#<� -வ�1�ேடா'தமேம 

$நாலா.1258.4 

 அ�ட� ஆனவ� வானவ�-ேகா@2- எ�A 

அைம'த_ெப.எ+.(அைம_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாA-அ( 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1259.1 

 உ�� ேகா-நிைர ேம�'( அைவ கா'தவ� உக:( இனி( உைற ேகாயி�- 

$நாலா.1259.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) ஆ� �ழவி� -ளி� வா� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -ல மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) நட� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1259.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) -தா� இைச பா��� நா#<� -வ�1�ேடா'தமேம 

$நாலா.1259.4 

 ப�# ைக யாைனயி� ெகா�பிைன3 

பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அத� பாகைன+ சா�3 12- 

$நாலா.1260.1 

 ஒ�#க ம�லைர2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி� 

க6சைன உைத'தவ� உைற ேகாயி�- $நாலா.1260.2 



 க��பி]� உய� சாலிக8 விைளத� கழனியி� மலி வாவி $நாலா.1260.3 

 ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) எலா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

ஓ#கிய_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா#<� -

வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1260.4 

 சா� ேபா� விழ' தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பைடெயா�� கிைளேயா�� $நாலா.1261.1 

 ஓட வாணைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8கE� (ணி'தவ� உைற 

ேகாயி�- $நாலா.1261.2 

 ஆ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அக� வி.�1 அணவி3 ேபா�3 

பகலவ� ஒளி 

மைற2-_ெப.எ+.(மைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1261.3 

 மாட மாளிைக G!த� நா#<�- வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1261.4 

 அ# ைகயா� அ� D�A ந7� ஏ5A அய� அல� ெகா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1262.1 

 க#ைக ேபாதர2 கா� நிமி�'த�ளிய க�ண� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற ேகாயி�- $நாலா.1262.2 

 ெகா#ைக ேகா#--அைவ கா4ட வா� -�த#க8 கா4ட மா ப(ம#க8 

$நாலா.1262.3 

 ம#ைகமா� �க�_ெப.(�க�_ெப.) கா4��� நா#<�- வ�1�ேடா'தமேம 

$நாலா.1262.4 

 உைளய ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெபா�ெபயேரா�-தன( 

உர�_ெப.(உர�_ெப.) பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உதிர'ைத $நாலா.1263.1 



 அைள%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின'( அ� ப� கீறிய அ3ப� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற ேகாயி�- $நாலா.1263.2 

 இைளய ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) இைண-அ�+ சில�பிேனா� 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா8 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) அ�3ேபா� ைக $நாலா.1263.3 

 வைளயி� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒலி ம�கிய 

நா#<�- வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1263.4 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ஆ� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� உைம-ப#க� வ� 

சாப� ம5A அ( ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1264.1 

 Dைள ஆ� சிர'( ஐய� �� 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) உைற ேகாயி�- $நாலா.1264.2 

 பாைள வா�_ெப.(வா�_ெப.) க�- ஊ� உய� ெத#கி� வ� பழ� விழ 

ெவ�வி3 ேபா� $நாலா.1264.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) G!த� நா#<�- 

வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1264.4 

 இ:( வா� சைட ஈசைன3 பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா� 

�கைன' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ�� $நாலா.1265.1 

 உ:தி மா மல�மீமிைச3 பைட'தவ� உக:( இனி( உைற ேகாயி�- 

$நாலா.1265.2 

 -:தி வாைழயி� ெகா=#_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) கனி Sக�:( 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) -�ைளைய' த=வி3 ேபா� $நாலா.1265.3 

 ம:தி மா�பைணேம� ைவ-� நா#<�- வ�1�ேடா'தமேம $நாலா.1265.4 

 ம�;ளா� 1க! ேவதிய� நா#<� வ�1�ேடா'தம'(8 $நாலா.1266.1 

 அ�ண� ேசவ�2கீ! அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:தவ� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ம� அ�8 மா�_ெப.(மா�.) $நாலா.1266.2 



 ப�;8 ஆ�தர3 பா�ய_ெப.எ+.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லா� உலகி� 

$நாலா.1266.3 

 எ� இலாத ேப� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) உ5A இைமயவ ேரா�� <�வேர 

$நாலா.1266.4 

 ேப� அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக'தவ� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� ேப� அ�ளாள� எ� 

பிராைன $நாலா.1267.1 

 வா� அணி �ைலயா8 மல�-மகேளா� ம�-மகE� உட� நி5ப $நாலா.1267.2 

 சீ� அணி மாட நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1267.3 

 கா� அணி ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஒ3பாைன- க��ெகா�� 

உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1267.4 

 பிற3ெபா� D31 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லவ�-த�ைன ேபதியா இ�ப 

ெவ8ள'ைத $நாலா.1268.1 

 இற31 எதி� கால�_ெப.(கால�_ெப.) கழி�� ஆனாைன ஏ! இைசயி� .ைவ-

த�ைன $நாலா.1268.2 

 சிற31_ெப.(சிற31_ெப.) உைட மைறேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ந��8 ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1268.3 

 மைற3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�ைள வானவ�-ேகாைன- க�� நா� 

வா!:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1268.4 

 திட வி.�1 எ� ந7� தி#கE� 

.ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச= 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) உயி�கE� ம5A� $நாலா.1269.1 



 பட� ெபா�8கE� ஆ� நி�றவ�-த�ைன ப#கய'( அய�-அவ� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $நாலா.1269.2 

 திட ெமாழி மைறேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1269.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�ண�-த�ைன-நா� அ�ேய� 

க��ெகா�� உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1269.4 

 வைச அA -ற8 ஆ� மாவலி ேவ8வி ம�_ெப.(ம�_ெப.) அளவி4டவ�-

த�ைன $நாலா.1270.1 

 அைச� அA� அமர� அ�-இைண வண#க அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) (யி�ற 

அ�மாைன $நாலா.1270.2 

 திைச�க� அைனேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1270.3 

 உய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம-ட�_ெப.(ம-ட�_ெப.) 

G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�றாைன- க��ெகா�� 

உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1270.4 

 த7 மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) அர2க� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அழி'தவேன எ�A ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைட:தவ�-தம2-' $நாலா.1271.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ளிைன2 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தயரத� மதைலைய சயேம $நாலா.1271.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! நா#ைக 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1271.3 

 காமைன3 பய:தா�-த�ைன-நா� அ�ேய� க��ெகா�� 

உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1271.4 



 ம�ைல மா �:ந7� அத�பட மைலயா� அைணெச�( மகி!:தவ�-த�ைன 

$நாலா.1272.1 

 க�லி�மீ( இய�ற க� மதி8 இல#ைக 

கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) ஓ� வாளி ெதா4டாைன- 

$நாலா.1272.2 

 ெச�வ நா�மைறேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1272.3 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மா மலரா8-த�ெனா�� அ�ேய� க��ெகா�� 

அ�ல� த7�:ேதேன $நாலா.1272.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின2 களிA� வி�ெலா� ம�?� ெவ-�� 

இA'( அட�'தவ�-த�ைன $நாலா.1273.1 

 க6சைன2 கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) அ�மாைன க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) தி� 

நிற'தவைன $நாலா.1273.2 

 ெச6ெசா� நா�மைறேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1273.3 

 அ6சன2 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஒ3பாைன- க��ெகா�� 

அ�ல� த7�:ேதேன $நாலா.1273.4 

 அ�றிய வாண� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாE� (ணிய அ�A ஆழி 

ெதா4டாைன $நாலா.1274.1 

 மி� திக! -�மி_ெப.(-�மி_ெப.) ேவ#கட மைலேம� 

ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவத 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விள2ைக $நாலா.1274.2 

 ெத� திைச' திலத� அைனயவ� நா#ைக+ ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள 

$நாலா.1274.3 



 ம�A-அ( ெபாலிய_-ைற.எ+.(ெபாலி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றாைன- 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� 

வா!:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1274.4 

 கள#கனி வ�ணா க�ணேன எ�-த� கா� �கிேல என நிைன:தி4� 

$நாலா.1275.1 

 உள� கனி:தி�2-� அ�யவ�-த#க8 உ8ள'(8 ஊறிய ேதைன $நாலா.1275.2 

 ெதளி:த_ெப.அ.(ெதளி�_ெப.) நா�மைறேயா� நா#ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ந��8 ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1275.3 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா8 ேப� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ம�னி நி�றாைன- 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� 

வா!:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1275.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நா#ைக 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 ெச�ெபா�ெச�ேகாயிலி@8ேள $நாலா.1276.1 

 வானவ�-ேகாைன2 க�டைம ெசா�?� ம#ைகயா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

கலிக�றி $நாலா.1276.2 

 ஊன� இ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஒ�பேதா� ஒ�A� ஒழி� இ�றி2 

க5Aவ�லா�க8 $நாலா.1276.3 

 மான ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட2கீ! ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

ஆ�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ-வ� மகி!:ேத $நாலா.1276.4 

 மா5றரச� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) திற?� ேத.� ம5A 

அவ�-த� காதலிமா� -ைழ%� த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) $நாலா.1277.1 

 கா� தைள%� உட� கழல வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கத 



நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) கா'( அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண� க�X�- $நாலா.1277.2 

 N5றித! ெகா8 அரவி:த� Sைழ:த ப8ள'( இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�கி� 

�( பாைள ப- வா� ந��� $நாலா.1277.3 

 ேச5A அைளயி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) 

சி:(� நா#<�' தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல $நாலா.1277.4 

 ெபா5ெறா�' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மட மக8- த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வ�� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா�லாத வ� 

ேப�+சி ெகா#ைக வா#கி $நாலா.1278.1 

 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா�ேபால ம�3ப ஆ�� 

ேபணா ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� உக:த பி8ைள க�X�- $நாலா.1278.2 

 ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) ெதா�'த மல� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 

நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Gழ� 

இ�6_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சிைறய வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஒலி%� 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கணா�-த� $நாலா.1278.3 

 சி5ற�ேம� சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) ஒலி%� மிழ5A� நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1278.4 

 பட� அைட'த சிA -ர�ைப_ெப.(-ர�ைப_ெப.) Sைழ:( 12- ப._ெப.(ப._ெப.) 

ெவ�ெண� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ப�ைண_ெப.(ப�ைண_ெப.) �5A� $நாலா.1279.1 

 அட� அட�'த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கணா� ேதா2ைக ப5றி அல:தைலைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ?� ஐய� க�X�- 

$நாலா.1279.2 



 மட�_ெப.(மட�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெத#கி� பழ#க8 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா#கனிக8 திர4� உ�4டாவ� 

ந7�3 ெபா�னி $நாலா.1279.3 

 திட� எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மல� .ம:( அ#- 

இழி%� நா#<�' தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல $நாலா.1279.4 

 வா� ஆ�� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவா8 பி�ைன2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வைள ம�3பி� க�6 சின'( 

வ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஆ�:த $நாலா.1280.1 

 கா� ஆ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) விைட அட�'( வ(ைவ_ெப.(வ(ைவ_ெப.) 

ஆ�ட க� �கி�ேபா� தி� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) எ� க�ண� 

க�X�- $நாலா.1280.2 

 ஏ� ஆ�� மல�3 ெபாழி�க8 

த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மதிைய2 கா� ெதாடர விள#- ேசாதி+ $நாலா.1280.3 

 சீ� ஆ�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1280.4 

 கைல இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அக� 

அ�-� கமல3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) கதி� �'த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

நைகயா8 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க� ஆ�+சி $நாலா.1281.1 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒளி மணி3 F� 

வட�� ேத�3ப Dவாத வைர ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) D�'தி க�X�- $நாலா.1281.2 



 மைல இல#- நிைர+ ச:தி மாட வ 7தி ஆடவைர மட ெமாழியா� 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) $நாலா.1281.3 

 சிைல வில#கி மன�_ெப.(மன�_ெப.) சிைற 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1281.4 

 தா�ேபா?� ஏ�A எ=:தா� தரணியாள� அ( க�� த�'தி�3பா� அர2க�-

த#க8 $நாலா.1282.1 

 ேகா�ேபா?� ஏ�A எ=:தா� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) அ�ன இ�ப( 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உட� (ணி'த ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) க�X�- 

$நாலா.1282.2 

 மா�ேபா?� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேநா2கி� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாயா� மரகத�ேபா� மட2 

கிளிைய2 ைகேம� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1282.3 

 ேத�ேபா?� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மழைல பயி5A� நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1282.4 

 ெபா#- இல#- 1� N?� ேதா?� தாழ3 ெபா�லாத -ற8 உ� ஆ� 

ெபா�:தா வாண� $நாலா.1283.1 

 ம#கல� ேச� மைற ேவ8வி-அத@8 12- ம�_ெப.(ம�_ெப.) அகல� -ைற 

இர:த ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) க�X�- $நாலா.1283.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல�:த மல�2 -ழலா� ெகா#ைக 

ேதா�:த_ெப.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -#-ம'தி� -ழ�1 

அைள:த ேகால�-த�னா� $நாலா.1283.3 



 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கல#க� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மண�ேம� 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1283.4 

 சில�பி� இைட+ சிA பர�ேபா� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேம� தி�2 

-ள�பி� கணகண3ப தி� ஆகார� $நாலா.1284.1 

 -?#க நில-மட:ைத-தைன இட:( 1�கி2 ேகா4�ைட ைவ'த�ளிய எ� 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) க�X�- $நாலா.1284.2 

 இல#கிய நா� மைற அைன'(� அ#க� ஆA� ஏ! இைச%� ேக8விகE� 

எ� தி2- எ#-� $நாலா.1284.3 

 சில�பிய ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல 

$நாலா.1284.4 

 ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) தா! வைர%� எ#-� D� எ� 

திைச%� ம�டல�� ம�� அ�ட� $நாலா.1285.1 

 ேமாைழ எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆழி 

மி-�_ெப.எ+.(மி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) �� அக4�� ஒ�2கிய எ� D�'தி க�X�- 

$நாலா.1285.2 

 ஊழிெதாA� ஊழிெதாA� உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ'( ஓ#கிய_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா�மைற 

அைன'(� தா#-� நாவ� $நாலா.1285.3 

 ேச! உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 



நா#<�' தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாேல $நாலா.1285.4 

 சீ� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா#<�' தி�'ெத5றிய�பல'( எ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1286.1 

 <� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

வலவ� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட ம#ைகய�-ேகா� -ைறய� ஆளி $நாலா.1286.2 

 பா� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழா� கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாமாைல 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஐ:(� ஐ:(� வ�லா� $நாலா.1286.3 

 சீ� அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) வி.�பி� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ�' திக!வ�-தாேம $நாலா.1286.4 

 J�1_ெப.(J�1_ெப.) உைட3 பைன2 ைக ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) (ய� 

ெக�'த�ளி ம�@� $நாலா.1287.1 

 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) உைட2 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி2 க� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'த எ:ைத- $நாலா.1287.2 

 F� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�னி �5A� 1-:( ெபா� வர�ற எ#-� 

$நாலா.1287.3 

 ேத� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1287.4 



 கRைவ வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) வ� ேப�2 கதி� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'( இல#ைக $நாலா.1288.1 

 வRவிய இ��ைப_ெப.(இ��ைப_ெப.) த7ர2 க�# கைண (ர:த எ:ைத- 

$நாலா.1288.2 

 ெகாRைவ வா� மகளி�_ெப.) ெகா#ைக2 -#-ம� க=வி3 ேபா:த $நாலா.1288.3 

 ெத�வ ந7� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1288.4 

 மா' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) மட#க+ ெச5A ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இற 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

$நாலா.1289.1 

 ேச' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) சிைத'(3 பி�ைன ெசRவி' 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 1ண�:த_ெப.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

எ:ைத- $நாலா.1289.2 

 நா' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) மைற வ�லா�க8 

நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� ைக' $நாலா.1289.3 

 த7' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) பயி?� நா#<�' தி�மணி2<ட'தாேன 

$நாலா.1289.4 

 தா#--அ�� சின'( வ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) தட2 ைக மா 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) வா#கி $நாலா.1290.1 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ஒசி'( 18_ெப.(18_ெப.) வா� 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�(_ெப.(எ�(_ெப.) அட�'த 

எ:ைத- $நாலா.1290.2 

 மா#கனி Sக�:த ம:தி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ�ய வாைழ' $நாலா.1290.3 



 த7# கனி Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1290.4 

 க� மக8_ெப.(மக8_ெப.) இல#ைகயா4� பில# ெகா8 வா� திற:( த�ேம� 

$நாலா.1291.1 

 வ��-அவ8 ெசவி%� D2-� வாளினா� த�:த எ:ைத- $நாலா.1291.2 

 ெப� மக8_ெப.(மக8_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ம#ைக-த�ெனா�� 

பி��_ெப.(பி��_ெப.) இலாத $நாலா.1291.3 

 தி�மக8 ம��� நா#<�' தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1291.4 

 ெக�ைட%� -றE� 18E� ேகழ?� அ�%� மா�� $நாலா.1292.1 

 அ�ட�� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�லா 

ஆ5ற?� ஆய எ:ைத- $நாலா.1292.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெத�ன� ஓட வட 

அர._ெப.(அர._ெப.) ஓ4ட� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1292.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திறலாள� நா#<�' தி�மணி2<ட'தாேன 

$நாலா.1292.4 

 -�ற�� வா@� ம�;� -ளி� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) தி#கேளா� 

$நாலா.1293.1 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

.ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�லா நிைலகE� ஆய 

எ:ைத- $நாலா.1293.2 

 ம�ற�� வய?� கா�� மாட�� மண# 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.1293.3 

 ெத�ற� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உல�� நா#<�' 

தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1293.4 



 ச#ைக%� (ணி�� ெபா�%� ெம�%� இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தரணி 

ஓ�1� $நாலா.1294.1 

 ெபா#கிய_ெப.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �கி?� அ�லா3 

ெபா�8கE� ஆய எ:ைத- $நாலா.1294.2 

 ப#கய� உ-'த_ெப.எ+.(உ-_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதற� 

ப�கிய_ெப.எ+.(ப�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1294.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#<�' 

தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1294.4 

 பாவ�� அற��_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா� ) வ 7�� இ�ப�� (�ப�-தா@� 

$நாலா.1295.1 

 ேகாவ�� அ�E� அ�லா2 -ண#கE� ஆய எ:ைத- $நாலா.1295.2 

 Dவ�� எ#க8 D�'தி இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) என 

�னிவேரா� $நாலா.1295.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6.� நா#<�' தி�மணி2<ட'தாேன $நாலா.1295.4 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ேதா� மாட நா#<�' தி�மணி2<ட'தாைன 

$நாலா.1296.1 

 ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) வ� தா�2 

கலிய� வா� ஒலிக8 வ�லா� $நாலா.1296.2 

 ெபா#- ந7� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ�� ெபா�-உல- ஆ�� பி�@� 

$நாலா.1296.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி�3 ப�தி வ4ட'( ஊ� ேபா� விள#-வாேர 

$நாலா.1296.4 



 தா அள:( உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) �5A� தட மல�3 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- $நாலா.1297.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) நவி�A அ#- 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நாக'தி� ந�2க� த7�'தா� 

$நாலா.1297.2 

 மா வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெப�கி_வி.எ+.(ெப�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ம�@� மைறயவ� வா=� நா#ைக2 $நாலா.1297.3 

 காவள�பா� ேமய க�ணேன கைளக� ந7ேய $நாலா.1297.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இட:( ஏன� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மாவலி வலி ெதாைல3பா� 

$நாலா.1298.1 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ேவ�ட+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவ8வியி� -ைற 

இர:தா� $நாலா.1298.2 

 (� என மா5றா�-த�ைம' ெதாைல'தவ� நா#ைக ேமய $நாலா.1298.3 

 க�ணேன காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� கைளக� ந7ேய 

$நாலா.1298.4 

 உ�'( எ= வாலி மா�வி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கைண உ�வ ஓ4� 

$நாலா.1299.1 

 க�'( உைட' த�பி2- இ�ப2 கதி� �� அர._ெப.(அர._ெப.) அளி'தா� 

$நாலா.1299.2 

 ப�'( எ= பல�� மா�� பழ� 

வி=:(_வி.எ+.(வி=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ=-�_ெப.எ+.(ஒ=-_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#ைக2 

$நாலா.1299.3 



 க�'தேன காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� கைளக� ந7ேய 

$நாலா.1299.4 

 �ைன�க'( அர2க� மாள ��க8 ப'( 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ 7!'(_ஏவ.(வ 7!'(_வி.) 

ஆ#- $நாலா.1300.1 

 அைனயவ5- இைளயவ5ேக அர._ெப.(அர._ெப.) அளி'( அ�ளினாேன 

$நாலா.1300.2 

 .ைனகளி� கய�க8 பாய+ .��1_ெப.(.��1_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#ைக2 $நாலா.1300.3 

 கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� 

கைளக� ந7ேய $நாலா.1300.4 

 பட அர� உ+சி-த�ேம� பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� 

நட#க8ெச�( $நாலா.1301.1 

 மடவ��_ெப.(மடவ��_ெப.) ம#ைக-த�ைன மா�வக'( இ�'தினாேன 

$நாலா.1301.2 

 தட வைர த#- மாட' த- 1க! நா#ைக ேமய $நாலா.1301.3 

 கட�ேள_ெப.(கட�8_ெப.+ஏ_சா�.) காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� 

கைளக� ந7ேய $நாலா.1301.4 

 ம�லைர அ4� மாள க6சைன மைல:( 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1302.1 

 ப� அர._ெப.(அர._ெப.) அவி:( வ 7ழ3 பாரத3 ேபா� ��'தா� $நாலா.1302.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அர� காவி� ந7ழ� நைற கம! நா#ைக ேமய 

$நாலா.1302.3 

 க� அர� காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� கைளக� ந7ேய 

$நாலா.1302.4 



 D'தவ5- அர._ெப.(அர._ெப.) 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ��1 

((_ெப.(J(_ெப.) எ=:த�ளி $நாலா.1303.1 

 மா'( அம� பாக� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மத க� 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'தா� $நாலா.1303.2 

 F'(_வி.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அம� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ=-�_ெப.எ+.(ஒ=-_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நா#ைக2 

$நாலா.1303.3 

 கா'தேன காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� கைளக� ந7ேய 

$நாலா.1303.4 

 ஏ� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�னி2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைமயவ�-ேகாைன+ ெச5A 

$நாலா.1304.1 

 கா வள�_ெப.(வள�_ெப.) க�( இA'(2 க5பக� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா:தா� $நாலா.1304.2 

 F வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெபாழி�க8 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1ர:தர� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா#ைக2 $நாலா.1304.3 

 காவள�பா� ேமய க�ணேன கைளக� ந7ேய $நாலா.1304.4 

 ச:த� ஆ� சமய� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) சமய ஐ� 

Fத� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1305.1 

 அ:த� ஆ� ஆதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� மைற-

அைவ%� ஆனா� $நாலா.1305.2 



 ம:த� ஆ� ெபாழி�க8ேதாA� மட மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?� நா#ைக2 

$நாலா.1305.3 

 க:த� ஆ� காவள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா�யா� கைளக� ந7ேய 

$நாலா.1305.4 

 மா வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெப�கி_வி.எ+.(ெப�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ம�@� மைறயவ� வா=� நா#ைக2 $நாலா.1306.1 

 காவள�பா� ேமய க�ணைன2 கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1306.2 

 பா வள�_ெப.(வள�_ெப.) ப'(� வ�லா� பா�மிைச அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஆகி2 

$நாலா.1306.3 

 ேகா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தாழ2 -ைட 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெபாலிவ�-தாேம $நாலா.1306.4 

 க� ஆ� கட�ேபா� தி�ேமனி க�யா� $நாலா.1307.1 

 ந�ணா� �ைன ெவ�றி ெகா8வா� ம�@� நா#<�' $நாலா.1307.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ� மதி8 G! தி�ெவ8ள2-ள'(8 $நாலா.1307.3 

 அ�ணா அ�ேய� இடைர2 கைளயாேய $நாலா.1307.4 

 ெகா:( ஆ� (ளவ மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அணிவாேன $நாலா.1308.1 

 ந:தாத ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! ேவதிய� நா#<�+ $நாலா.1308.2 

 ெச:தாமைர ந7�' தி�ெவ8ள2-ள'(8 $நாலா.1308.3 

 எ:தா� அ�ேய� இடைர2 கைளயாேய $நாலா.1308.4 

 -�றா� -ளி� மா�_ெப.(மா�.) 

த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தாேன $நாலா.1309.1 



 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ஆய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! ேவதிய� 

நா#<�+ $நாலா.1309.2 

 ெச�றா� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ெவ8ள2-ள'(8 $நாலா.1309.3 

 நி�றா� ெந�யா� அ�ேய� இட� ந72ேக $நாலா.1309.4 

 கா� ஆ� க�2 ெகா�1-அ( ஒசி'த களிேற $நாலா.1310.1 

 நானாவைக ந�லவ� ம�னிய நா#<�' $நாலா.1310.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�ெவ8ள2-ள'(8 

$நாலா.1310.3 

 ஆனா� அ�ேய@2- அ�81�யாேய $நாலா.1310.4 

 ேவ� ஆ� தி�ேவ#கட� ேமய விள2ேக $நாலா.1311.1 

 நா� ஆ� 1க! ேவதிய� ம�னிய நா#<�+ $நாலா.1311.2 

 ேச� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�ெவ8ள2-ள'தா� $நாலா.1311.3 

 பாடாவ�ேவ� விைன ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

பா5ேற $நாலா.1311.4 

 க�லா� கடைல அைண க4� உக:தா� $நாலா.1312.1 

 ந�லா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ேவதிய� ம�னிய நா#<�+ $நாலா.1312.2 

 ெச�வா தி�ெவ8ள2-ள'( உைறவாேன $நாலா.1312.3 

 எ�லா இட�� ெக�மாA அ�ளாேய $நாலா.1312.4 

 ேகாலா� நிைர ேம�'த எ� ேகாவல�-ேகாேவ $நாலா.1313.1 

 நா� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவதிய� ம�னிய 

நா#<�+ $நாலா.1313.2 



 ேச� ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! தி�ெவ8ள2-ள'(8 $நாலா.1313.3 

 மாேல என வ� விைன த7�'த�ளாேய $நாலா.1313.4 

 வாராக�-அ( ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ� ம�ைண 

இட:தா� $நாலா.1314.1 

 நாராயணேன ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவதிய� நா#<�+ $நாலா.1314.2 

 சீ� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�ெவ8ள2-ள'(8 $நாலா.1314.3 

 ஆராஅ�ேத அ�ேய5- அ�ளாேய $நாலா.1314.4 

 F ஆ� தி� மா மக8_ெப.(மக8_ெப.) 1�கிய மா�பா $நாலா.1315.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆ� 1க! ேவதிய� ம�னிய நா#<�' $நாலா.1315.2 

 ேதவா தி�ெவ8ள2-ள'( உைறவாேன $நாலா.1315.3 

 ஆ ஆ அ�யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A அ�ளாேய 

$நாலா.1315.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைட ேவதிய� ம�னிய 

நா#<�+ $நாலா.1316.1 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) தி�ெவ8ள2-ள'( உைறவாைன $நாலா.1316.2 

 க�லி� மலி ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1316.3 

 வ�ல� என வ�லவ� வானவ�-தாேம $நாலா.1316.4 

 கவள யாைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'த க�ண� எ�A� காம� சீ� 

$நாலா.1317.1 



 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அ�ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகா� எ� ஆைன 

எ�A� $நாலா.1317.2 

 தவள மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� நா#ைக' தாமைரயா8 ேக8வ� எ�A� 

$நாலா.1317.3 

 பவள வாயா8 எ� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1317.4 

 க6ச� வி4ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின'த களிA_ெப.(களிA_ெப.) அட�'த 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) எ�A� $நாலா.1318.1 

 வ6ச� ேமவி வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபயி� உயிைர 

உ�ட மாய� எ�A� $நாலா.1318.2 

 ெச6ெசாலாள� ந7� நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A எ�A ஓதி $நாலா.1318.3 

 ப6சி அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ�யா8 பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1318.4 

 அ�ட�-ேகா� எ� ஆைன எ�A� ஆய� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெகா#ைக 1�- 

$நாலா.1319.1 

 ெச�ட� எ�A� நா�மைறக8 

ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

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

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ�A� $நாலா.1319.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெகா8 நா#ைக 

ம�@� மாய� எ�A எ�A ஓதி- $நாலா.1319.3 

 ப��ேபா� அ�A-எ� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1319.4 

 ெகா�ைல ஆனா8 ப�. அழி:தா8- ேகா� வைளயா�-த� �க3ேப $நாலா.1320.1 



 ம�ைல �:ந7� த4� இல#ைக க4� 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய� எ�A� $நாலா.1320.2 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�- மைறேயா� நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A 

எ�A ஓதி $நாலா.1320.3 

 ப� வைளயா8 எ� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1320.4 

 அர2க� ஆவி மாள அ�A ஆ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! இல#ைக ெச5ற 

$நாலா.1321.1 

 -ர2கரச� எ�A� ேகால வி�லி எ�A� மா மதிைய $நாலா.1321.2 

 ெந�2-� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� நா#ைக நி�மல�-தா� எ�A எ�A ஓதி 

$நாலா.1321.3 

 பர2கழி:தா8 எ� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1321.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �5A� உ�� உமி!:த நாத� எ�A� நானில� G! 

$நாலா.1322.1 

 ேவைல அ�ன ேகால ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�A� ேம� எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1322.2 

 ேச� உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெகா8 நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A எ�A ஓதி 

$நாலா.1322.3 

 பாலி� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெம�-ெமாழியா8 பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1322.4 

 நா� எ�-த� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாத� எ�A� 

நா�மைறக8 $நாலா.1323.1 



 ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�A� காண மா4டா+ 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ�A� சிைற ெகா8 வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

$நாலா.1323.2 

 ேச� உல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெகா8 நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A 

எ�A ஓதி $நாலா.1323.3 

 பாடக� ேச� ெம�-அ�யா8 பா�'த�ப8ளி பா�வாேள $நாலா.1323.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ'(� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�A� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .டேரா� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) எ�தா $நாலா.1324.1 

 நில�� ஆழி3 பைடய� எ�A� ேநச� எ�A� ெத� திைச2-' $நாலா.1324.2 

 திலத� அ�ன மைறேயா� நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A எ�A ஓதி 

$நாலா.1324.3 

 பல�� ஏச எ� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) பா�'த�ப8ளி பா�வாேள 

$நாலா.1324.4 

 க�ண� எ�A� வானவ�க8 காதலி'( மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) J�� 

$நாலா.1325.1 

 எ�ண� எ�A� இ�ப� எ�A� ஏ! உல-2- ஆதி எ�A� $நாலா.1325.2 

 தி�ண மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� நா#ைக' ேதவ-ேதவ� எ�A எ�A ஓதி 

$நாலா.1325.3 

 ப�ணி� அ�ன ெம�-ெமாழியா8 பா�'த�ப8ளி பா�வாேள $நாலா.1325.4 

 பா�8 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மைறேயா� நா#ைக3 பா�'த�ப8ளி+ 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1326.1 

 வா� ெகா8 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவா8 

பாடைல' தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெமாழி:த மா5ற� $நாலா.1326.2 



 <� ெகா8 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� <A தமி!3 

ப'(� வ�லா� $நாலா.1326.3 

 ஏ� ெகா8 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ைவ-:த'(8 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

நாE� எ�(வாேர $நாலா.1326.4 

 S�ைம' ெதா=ேதா� S�-த� பணிெச�( 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) அ�ேயா� $நாலா.1327.1 

 இ�ைம2- இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ெப5ேறா�_வி.�.(ேபA_வி.+55_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப�.) எ:தா� இ:த_Tேர 

$நாலா.1327.2 

 எ�ைம2 க�தா2 க�ம� அ�ளி ஆ ஆ எ�A 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1327.3 

 ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ�கா� கா4� நட:தா� நா#க8 

உ�ேயாேம $நாலா.1327.4 

 சி:ைத-த�@8 ந7#கா( இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவ ம�வினிய $நாலா.1328.1 

 ைம:தா அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மாேல 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மழ களிேற $நாலா.1328.2 

 ந:தா விள2கி� .டேர நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீஎ� $நாலா.1328.3 

 எ:தா� இ:த_ரா� அ�ேய5- இைற%� இர#காேய $நாலா.1328.4 

 ேப.கி�ற( இ(ேவ-ைவய� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� அள:த 

$நாலா.1329.1 

 Dசி வ��_ெப.(வ��_ெப.) �ர?� க�ணி ��ய�ீ -உ�ைம2 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1329.2 



 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எ�@� கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- அய�'ேதா� 

அயலா�� $நாலா.1329.3 

 ஏ.கி�ற( இ(ேவ கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இ:த_Tேர $நாலா.1329.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வ=வா( ஏ'(� 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இ#- இ=2கா�'( அ�ேயா�2- 

$நாலா.1330.1 

 ேதச� அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உம2ேக ஆளா�' 

தி�கி�ேறா�2- $நாலா.1330.2 

 காசி� ஒளியி� திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கா4X� எ� ெப�மா� $நாலா.1330.3 

 வாசி வ�O� இ:த_T� -வா!:ேத ேபா� ந7ேர $நாலா.1330.4 

 த7 எ� ெப�மா� ந7� எ� ெப�மா� திைச%� இ� நில@� $நாலா.1331.1 

 ஆ� எ� ெப�மா� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�றா� 

அ�ேயா� காேணாமா� $நாலா.1331.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ� ெப�மா� த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த:ைத ஆவ 7� 

அ�ேயா�2- $நாலா.1331.3 

 ேக எ� ெப�மா� அ�Oேரா ந7� -இ:த_Tேர $நாலா.1331.4 

 ெசா�லா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெசா�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒழியகி�ேல� அறி:த_ெப.எ+.(அ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா�லி� 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) அ�யா� $நாலா.1332.1 

 எ�லாேரா�� ஒ2க எ�ணியி�:த7� அ�ேயைன $நாலா.1332.2 

 ந�லா� அறிவ 7� த7யா� அறிவ 7� நம2--இR உலக'தி� $நாலா.1332.3 



 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அறிவ 7�-ஈேத அறிய�ீ இ:த_Tேர $நாலா.1332.4 

 மா4X� ஆன 7� பணி ந7� ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ�ைம3 பணி அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1333.1 

 வ 74X� இதைன ேவேற ெசா�ேனா� இ:த_Tேர $நாலா.1333.2 

 கா4X� ஆன 7� S�-த� அ�2க8 கா4�� உம2- இ:த $நாலா.1333.3 

 நா4ேட வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�ட� ஆன நா#க8 

உ�ேயாேம $நாலா.1333.4 

 ��ைன வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பாலி� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

�=(� நிைலநி�ற $நாலா.1334.1 

 பி�ைன வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

வ�ண�-வ�ண�_அ.ெதா.(வ�ண�-வ�ண�_அ.ெதா.) எ�;#கா�- 

$நாலா.1334.2 

 ெபா�னி� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மணியி� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�ேமனி $நாலா.1334.3 

 இ�ன வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�A கா4X� இ:த_Tேர $நாலா.1334.4 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த�மா� எ�A எ�A எம� ஏ! 

அள�� $நாலா.1335.1 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெதா�டேரா�2ேக வாசி 

வ�Oரா� $நாலா.1335.2 

 சி:ைத-த�@8 �:தி நி5றி� சிறி(� தி�ேமனி $நாலா.1335.3 

 இ:த வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�A கா4X� இ:த_Tேர $நாலா.1335.4 



 ஏ� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! இ:த_�� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

ெப�மாைன2 $நாலா.1336.1 

 கா� ஆ� 1றவி� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) கலிய� 

ஒலிெச�த $நாலா.1336.2 

 சீ� ஆ� இ� ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க5A' தி�வா� உலக'தி� 

$நாலா.1336.3 

 ஆ� ஆ� அவேர அமர�2- எ�A� அமர� ஆவாேர $நாலா.1336.4 

 ஆ�+சிய� அைழ3ப ெவ�ெண� உ�� ஒ�கா� ஆ� இைல 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெப�மா� $நாலா.1337.1 

 ேப�+சிைய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�� இைண ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) 

இA'( ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) அள:தவ� ேகாயி�- $நாலா.1337.2 

 கா�'த_ெப.எ+.(கா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 க�-� கதலி%� 

ெத#-� எ#-� ஆ� ெபாழி�களி� ந�ேவ $நாலா.1337.3 

 வா�'த ந7� பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம�ணியி� 

ெத�பா�- தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1337.4 

 ஆநிைர ேம�'( அ�A அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைட'தி4� அர2க�-த� 

சிர#கைள உ�4� $நாலா.1338.1 

 கா� நிைற ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) கல:த( ஓ� உ�வ2 க�ணனா� 

க�திய_ெப.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�- $நாலா.1338.2 

 F நிைர+ ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) �'( அ��பி 

ெபா(�பிைட வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) மி�� $நாலா.1338.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைர'( உ�� அ#- இ� இைச �ர?�- 

தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1338.4 



 க� விட�_ெப.(விட�_ெப.) உைடய காளிய� தட'ைத2 

கல2கி_வி.எ+.(கல2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� அல2கழி'( அவ�-

த� $நாலா.1339.1 

 பட� இற3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி:த3 ப� நட� பயி�றவ� ேகாயி�- $நாலா.1339.2 

 பட அர� அ�-� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந�லா�க8 பயி5றிய நாடக'( ஒலி 

ேபா� $நாலா.1339.3 

 அைட 1ைட த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ட� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி��- தி�ெவ8ளிய#-�-

அ(ேவ $நாலா.1339.4 

 கறைவ �� கா'( க6சைன2 

கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காளேமக' தி� உ�வ� 

$நாலா.1340.1 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) �� உய�'( பா5கட� (யி�ற பரமனா� 

ப8ளிெகா8 ேகாயி�- $நாலா.1340.2 

 (ைற(ைறேதாA� ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிதA� ெதா- திைர 

ம�ணியி� ெத�பா� $நாலா.1340.3 

 ெசறி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) கதி� அண��- 

தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1340.4 

 பா�ைன உ�� பா�ைன உமி!:( பாரத� ைகெயறி:( ஒ�கா� $நாலா.1341.1 

 ேத�ைன ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேத�ைன' (ர:த 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற ேகாயி�- 

$நாலா.1341.2 

 ஏ� நிைர வய?8 வாைளக8 மAகி_வி.எ+.(மA-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ�A 



இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1341.3 

 சீ� மலி ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைணகி�ற- 

தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1341.4 

 கா5றிைட3 Fைள கர:ெதன அர:ைத உற கட�_ெப.(கட�_ெப.) அர2க�-த� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $நாலா.1342.1 

 <5றிைட+ ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெகா�#_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) கைண (ர:த ேகால வி� இராம�-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1342.2 

 ஊ5றிைட நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வாைழயி� 

கனிக8 ஊ!'( வ 7!:தன உ�� ம�� $நாலா.1342.3 

 ேச5றிைட2 கய�க8 உக8 திக! வய�_ெப.(வய�_ெப.) G!- 

தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1342.4 

 ஓ8ளிய_ெப.அ.(ஓ8ளிய_ெப.அ.) க�ம� ெச�வ� எ�A 

உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாவலி ேவ8வியி� 

12- $நாலா.1343.1 

 ெத8ளிய -ற8 ஆ� Dவ� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி2- உற வள�:தவ� 

ேகாயி�- $நாலா.1343.2 

 அ8ளி அ� ெபாழி�வா� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா! -யி�க8 அ� அ� எ�A அைவ அைழ3ப $நாலா.1343.3 

 ெவ8ளியா� வண#க விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�8ெச�வா�- தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1343.4 



 �� உைட அமர�2- இட� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ.ர�- த� 

ெப�மாைன அ�A அ� ஆ� $நாலா.1344.1 

 ம�யிைட ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா�வ� �� 

கீ�ட மாயனா� ம�னிய ேகாயி�- $நாலா.1344.2 

 ப�யிைட மாட'(_ெப.(மாட�_ெப.+அ'(_சா�.) அ�யிைட' Jணி� பதி'த ப� 

மணிகளி� ஒளியா� $நாலா.1344.3 

 வி� பக�_ெப.(பக�_ெப.) இர�_ெப.(இர�_ெப.) எ�A அறி�-அ�( ஆய- 

தி�ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1344.4 

 -� -� ஆக2 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அமர� -ண#கேள பித5றி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1345.1 

 அ�யவ�2- அ�ளி அர�-அைண' (யி�ற ஆழியா� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைற ேகாயி�- 

$நாலா.1345.2 

 க� உைட2 கமல� அ�யிைட மலர_-ைற.எ+.(மல�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

க��ெபா�_ெப.(க��1_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச:ெந� அைசய_-ைற.எ+.(அைச_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1345.3 

 வ�� உைட அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெபைடெயா�� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வய�-ெவ8ளிய#-�-அ(ேவ $நாலா.1345.4 

 ப�� �� ஏன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�A 

ஒ�கா� பா� இட:( எயி5றினி� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1346.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர வ�ட3 பா5கட� (யி�ற 

தி�ெவ8ளிய#-�யாைன $நாலா.1346.2 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மான 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� வா� ஒலிக8 $நாலா.1346.3 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடயா�க8 

ஆ8வ�-இ2 -ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலேக $நாலா.1346.4 

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

அைன'( உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உைடயா� எ�ைன ஆ8 

உைடயா� $நாலா.1347.1 

 -றிய மாணி உ� ஆய <'த� ம�னி அம�� இட�- $நாலா.1347.2 

 நறிய மல�ேம� .��1_ெப.(.��1_ெப.) ஆ�2க எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� 

ம6ைஞ_ெப.(ம6ைஞ_ெப.) நட� ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1347.3 

 ெபாறி ெகா8 சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச பா��- 18ள�Fத#-�-

தாேன $நாலா.1347.4 

 க8ள2 -ற8 ஆ� மாவலிைய வ6சி'( உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ைக3ப�'( 

$நாலா.1348.1 

 ெபா8ைள2 கர'த ேபாதக'தி� (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) தவி�'த 1னித� 

இட�- $நாலா.1348.2 

 ப8ள+ ெசAவி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

உகள_-ைற.எ+.(உகE_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பழன2 கழனி-அத@8 ேபாய 

$நாலா.1348.3 

◌் 18E பி8ைள2- இைர ேத��- 18ள�Fத#-�-தாேன $நாலா.1348.4 

 ேமவா அர2க� ெத� இல#ைக ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) வ 7ய+ சர� (ர:( 

$நாலா.1349.1 



 மா வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம� அட�'( 

ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) சா�'த மால( இட�- $நாலா.1349.2 

 கா ஆ� ெத#கி� பழ� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கய�க8 

பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) -�-_ெப.(-�-_ெப.) 

இ�%�_ெப.எ+.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1349.3 

 F ஆ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ��- 18ள�Fத#-�-

தாேன $நாலா.1349.4 

 ெவ5பா� மா�_ெப.(மா�.) ப=( ஆ2கி விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� தைலவ�-த� $நாலா.1350.1 

 வ51 ஆ� திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஐ: நா�-� (ணி'த வ� வி� இராம� 

இட�- $நாலா.1350.2 

 க51_ெப.(க51_ெப.) ஆ� 1�ைசெச� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) கவி� ஆ� <ட� 

மாளிைகக8 $நாலா.1350.3 

 ெபா51 ஆ� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ��- 

18ள�Fத#-�-தாேன $நாலா.1350.4 

 ைம ஆ� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

<:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ஆ�+சி 

மைறய_-ைற.எ+.(மைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவ'த தயி� $நாலா.1351.1 

 ெந� ஆ� பாேலா� அ�( ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேநமி அ# ைக மாய� இட�- $நாலா.1351.2 

 ெச� ஆ� ஆர� இைர க�தி+ ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கா� 

நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைண%� $நாலா.1351.3 

 ெபா�யா நாவி� மைறயாள�- 18ள�Fத#-�-தாேன $நாலா.1351.4 



 மி�னி� அ�ன S� ம�#-� ேவ� ஏ� தட: ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெம�லிய5கா $நாலா.1352.1 

 ம�@ சின'த மழ விைடக8 ஏ! அ�A அட�'த மால( இட�- $நாலா.1352.2 

 ம�@� �( ந7� அரவி:த மல�ேம� வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1352.3 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெபா� ஏ� தா(_ெப.(தா(_ெப.) உதி�2-�- 

18ள�Fத#-�-தாேன $நாலா.1352.4 

 -ைடயா வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ:தி மா�_ெப.(மா�.) 

ப=தா நிைர கா'( $நாலா.1353.1 

 சைடயா� ஓட அட� வாண� தட: ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ணி'த 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) இட�- $நாலா.1353.2 

 -�யா வ��_ெப.(வ��_ெப.) க8 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேகால ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 

ம4� உ-2-ம $நாலா.1353.3 

◌்1ைட ஆ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ��- 18ள�Fத#-�-

தாேன $நாலா.1353.4 

 கைற ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மற 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வ 7ய விசய� ேத� கடவி $நாலா.1354.1 

 இைறயா� ைகயி� 

நிைறயாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(நிைற_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) ��ட� 

நிைற'த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இட�- $நாலா.1354.2 

 மைறயா� �'த7-அைவ வள�2-� ம�@ 1கழா� வ�ைமயா� $நாலா.1354.3 

 ெபாைறயா� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) வா!- 

18ள�Fத#-�-தாேன $நாலா.1354.4 



 (�னி_வி.எ+.((�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம�;� 

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

ேதா�றா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ேதா�A_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� D�ய நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1355.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� 

மைறக8 அ�ளி+ெச�த அமல� இட�- $நாலா.1355.2 

 மி�@ ேசாதி நவமணி%� ேவயி� �'(� சாமைர%� $நாலா.1355.3 

 ெபா�@� ெபா�னி ெகாண�:( அைல2-�- 18ள�Fத#-�-தாேன 

$நாலா.1355.4 

 க5றா மறி'( காளிய�-த� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ந�#க நட�பயி�ற 

$நாலா.1356.1 

 ெபா� தாமைரயா8-த� ேக8வ� 18ள�Fத#-�-த�ேமல $நாலா.1356.2 

◌் க5றா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம#ைகய�-ேகா� 

கா� ஆ� 1ய�ைக2 கலிக�றி $நாலா.1356.3 

 ெசா�- தா�_த5...(தா�_த5...) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ:( 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேசார நி�லா-(ய�-தாேம $நாலா.1356.4 

 தா� த� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

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

((_ெப.(J(_ெப.) $நாலா.1357.1 

 ேவ:த�2- ஆய ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) ஊ�ேபா�- $நாலா.1357.2 

 க:த8_ெப.(கா:த8_ெப.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கைல 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மடவா� $நாலா.1357.3 

 <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) கம=�-<டZேர $நாலா.1357.4 

 ெசA� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திமி� ஏA உைடய பி�ைன $நாலா.1358.1 



 ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ேகால� ெப5றா� ஊ�ேபா�- $நாலா.1358.2 

 நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�ட வ��_ெப.(வ��_ெப.) $நாலா.1358.3 

 -றிசி_ெப.(-றி6சி_ெப.) பா��-<டZேர $நாலா.1358.4 

 பி8ைள உ�வா�' தயி� உ�� அ�ேய� $நாலா.1359.1 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 1-:த ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஊ�ேபா�- 

$நாலா.1359.2 

 க8ள நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) வய?8 கய�மீ� $நாலா.1359.3 

 ெகா8ைள ெகா8E�-<டZேர $நாலா.1359.4 

 <5A ஏ� உ�வி� -ற8 ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந7� $நாலா.1360.1 

 ஏ5றா� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மா� ஊ�ேபா�- $நாலா.1360.2 

 ேச5A ஏ� உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) ேகாைத3 ேபா( ஊ� $நாலா.1360.3 

 ேகா� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ர?�-<டZேர $நாலா.1360.4 

 ெதா�ட� பரவ .ட� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணவ 

$நாலா.1361.1 

 அ�ட'( அம�� அ�க8 ஊ�ேபா�- $நாலா.1361.2 

 வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) அைல%8 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) மிளிர 

$நாலா.1361.3 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) அதி��-<டZேர $நாலா.1361.4 

 த2க� ேவ8வி தக�'த தைலவ� $நாலா.1362.1 

 (2க� (ைட'த (ைணவ� ஊ�ேபா�- $நாலா.1362.2 



 எ2க� இ� S� மண�ேம� எ#-� $நாலா.1362.3 

 ெகா2கி� பழ� வ 7!-<டZேர $நாலா.1362.4 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட?� மைல%� உல-� 

$நாலா.1363.1 

 அ�:(� அ�க8 அம�� ஊ�ேபால-◌் $நாலா.1363.2 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ��ைல3பி8ைள ஓ�2 

$நாலா.1363.3 

 -�:த� த=��-<டZேர $நாலா.1363.4 

 கைல வா! பிைணேயா� அைண%� தி�ந7�- $நாலா.1364.1 

 மைல வா! எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ம��� ஊ�ேபா�- $நாலா.1364.2 

 இைல தா! ெத#கி� ேம�நி�A இளந7�2 $நாலா.1364.3 

 -ைல தா! கிட#கி�-<டZேர $நாலா.1364.4 

 ெப�- காத�_ெப.(காத�_ெப.) அ�ேய� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) $நாலா.1365.1 

 உ�க3 1-:த ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஊ� ேபா�- $நாலா.1365.2 

 அ�- ைகைத மலர_-ைற.எ+.(மல�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) $நாலா.1365.3 

 -�-_ெப.(-�-_ெப.) எ�A அ6.�-<டZேர $நாலா.1365.4 

 காவி3 ெப�ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� $நாலா.1366.1 

 ேமவி' திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) <டZ�ேம� 

$நாலா.1366.2 

 ேகாைவ' தமிழா� கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1366.3 



 பாைவ3 பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

ேபாேம $நாலா.1366.4 

 ெவ�றி மா ம= ஏ:தி �� ம�மிைச ம�னைர Dெவ=கா� $நாலா.1367.1 

 ெகா�ற ேதவ -நி� -ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா=வ( ஓ� வைக என2- 

அ�81�ேய- $நாலா.1367.2 

 ம�றி� மா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) Sைழத:( 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ெமௗவலி� ேபா( அல�'தி $நாலா.1367.3 

 ெத�ற� மா மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம!தர வ� தி� ெவ8ளைற நி�றாேன 

$நாலா.1367.4 

 வைச இ� நா�மைற ெக�'த_ெப.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ� 

மல� அய5- அ�ளி �� ப� �கமா� $நாலா.1368.1 

 இைச ெகா8 ேவத-N� எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பய:தவ ேன -

என2- அ�81�ேய- $நாலா.1368.2 

 உய� ெகா8 மாதவி3 ேபாெதா� உலாவிய மா�த� வ 7தியி�வாய $நாலா.1368.3 

◌்திைச எலா� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி� ெவ8ளைற நி�றாேன $நாலா.1368.4 

 ெவ�ய� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! உட� நலி:தவ� உடலக� இ� 

பிளவா2 $நாலா.1369.1 

 ைகயி� ந78 உகி�3 பைட-அ( வா�'தவ ேன -என2- அ�81�ேய- $நாலா.1369.2 

 ைமயி� ஆ�த� வரா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� தட'திைட2 கமல#க8 

$நாலா.1369.3 

 ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

ெபா�ைகக8 G! தி� ெவ8ளைற நி�றாேன $நாலா.1369.4 



 வா� ப� உக ம�ன�-த� உயி� ெசக ஐவ�க4- அர._ெப.(அர._ெப.) 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1370.1 

 கா�பி� ஆ� தி� ேவ#கட3 ெபா�3ப -நி� காதைல அ�8 என2-- $நாலா.1370.2 

 மா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தளி� ேகாதிய மட2 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) 

வா�-அ( (வ�31 எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1370.3 

 த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) பல#கனி' ேத�-அ( Sக� தி� ெவ8ளைற நி�றாேன 

$நாலா.1370.4 

 மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� 

மடவ��_ெப.(மடவ��_ெப.) ம�-மக8 

அ=#க_-ைற.எ+.(அ=#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �:ந7�3 பர3பி� 

$நாலா.1371.1 

 ஏன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�A இ� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) இட:தவ ேன -என2- அ�81�ேய- $நாலா.1371.2 

 கான மா ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) கைழ2 க��1_ெப.(க��1_ெப.) ஏறி 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல�கி�ற $நாலா.1371.3 

 ேதனி� வா� மல� ��-_ெப.(��-_ெப.) உ-2-� தி� ெவ8ளைற 

நி�றாேன $நாலா.1371.4 

 ெபா#- ந78 �� அமர�க8 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�திைன2 ெகா�'தளி3பா� 

$நாலா.1372.1 

 அ#- ஓ� ஆைம-அ( ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதி -

நி� அ�ைமைய அ�8 என2-- $நாலா.1372.2 

 த#- ேபைடேயா� ஊ�ய ம(கர� ைதயலா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) 

அைணவா� $நாலா.1372.3 



 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ேதா� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைண தி� ெவ8ளைற நி�றாேன $நாலா.1372.4 

 ஆறிேனா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�- உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) �� 

அர2க�-த� சிர� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1373.1 

 ேவA ேவA உக வி�-அ( வைள'தவ ேன -என2- அ�81�ேய- $நாலா.1373.2 

 மாA இ� ேசாதிய மரகத3 பாசைட' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல� வா�:த 

$நாலா.1373.3 

 ேதற� மா:தி வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� இைச �ர� தி� ெவ8ளைற 

நி�றாேன $நாலா.1373.4 

 �� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

உண��_ெப.(உண��_ெப.) இ�றி இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�ப�க8 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1374.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�A அ� மைற பய:தவ ேன -என2- அ�81�ேய- $நாலா.1374.2 

 ம�@ ேகதைக Gதக� எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வன'திைட+ 

.��1_ெப.(.��1_ெப.) இன#க8 $நாலா.1374.3 

 ெத�ன எ�ன வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� இைச �ர� தி� ெவ8ளைற 

நி�றாேன $நாலா.1374.4 

 ஆ#- மாவலி ேவ8வியி� இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அக�-இட� �=திைன%� 

$நாலா.1375.1 



 பா#கினா� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரம -நி� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ= ேவ� என2- 

அ�81�ேய- $நாலா.1375.2 

 ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) பி��யி� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மல� ஏறி 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) உழிதர மா ஏறி' $நாலா.1375.3 

 த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) மிழ5A� பட3ைப' தி� 

ெவ8ளைற நி�றாேன $நாலா.1375.4 

 ம6. உலா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட#க8 G! தி� ெவ8ளைற-அத� ேமய 

$நாலா.1376.1 

 அ6சன� 1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி� 

உ�வைன ஆதிைய அ�த'ைத $நாலா.1376.2 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உலாவிய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� கலி க�றி ெசா� 

ஐஇர��� $நாலா.1376.3 

 எ6ச� இ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� இைம ேயா�2- 

அர._ெப.(அர._ெப.) ஆவ�கேள $நாலா.1376.4 

 உ:திேம� நா��கைன3 பைட'தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�டவ� 

$நாலா.1377.1 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மா� இைமேயா�க8 தாைத2- 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1377.2 

 ச:திேனா� மணி%� ெகாழி2-� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) 

$நாலா.1377.3 

 அ:திேபா?� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! 

ெத� அர#கேம $நாலா.1377.4 



 ைவய� உ�� ஆ� இைல ேம�� மாய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந78 �� 

$நாலா.1378.1 

 ைப ெகா8 நாக'( அைணயா� பயி?� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- 

$நாலா.1378.2 

 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ந�லா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) மாைல%� ம5A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தட �ைல+ $நாலா.1378.3 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) சா:(� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! ெத� அர#கேம $நாலா.1378.4 

 ப�� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவய� அள3பா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாவலி ைகயி� ந7ர 

$நாலா.1379.1 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழி' தட2 ைக2 

-றள� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1379.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�� ம( வா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) $நாலா.1379.3 

 அ�ட� நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� ெத� அர#கேம $நாலா.1379.4 

 விைள'த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� நக� பா!பட $நாலா.1380.1 

 வைள'த வ� வி� தட2ைக-அவ@2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- 

$நாலா.1380.2 

 (ைள2 ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�31� அகி?� ெகாண�:( உ:தி �ன 

$நாலா.1380.3 



◌்திைள2-� ெச�வ3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) G! ெத� 

அர#கேம $நாலா.1380.4 

 வ�1 உலா� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ம�ேடாத� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) 1க $நாலா.1381.1 

 அ�1-த�னா� �னி:த அழக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1381.2 

 உ�ப�-ேகா@� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈ�� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நல $நாலா.1381.3 

◌்ெச�ெபா� ஆ�� மதி8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� ெத� அர#கேம $நாலா.1381.4 

 கைல உ�'த அக� அ�-� வ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) என $நாலா.1382.1 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெகா�'தா8 உயி� உ�டவ� வா! 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1382.2 

 -ைல எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கதலி3 ெபாழிZ�� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ:தி �� $நாலா.1382.3 

 அைல எ�2-� _ெப.எ+.(எ�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) G! ெத� அர#கேம $நாலா.1382.4 

 க6ச� ெந6.� க� ம�ல�� சகட�� காலினா� $நாலா.1383.1 

 (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) .ட� ஆழியா� வா! 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1383.2 

 ம6. ேச� மாளிைக ந7� அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 1ைக%� மா மைறேயா� 

$நாலா.1383.3 



 ெச6ெசா� ேவ8வி3 1ைக%� 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெத� அர#கேம 

$நாலா.1383.4 

 ஏன� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆைமேயா� அ�%� சிA -றE� ஆய $நாலா.1384.1 

◌் தா@�_ஆய தரணி' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

எ�பரா�- $நாலா.1384.2 

 வா@� ம�;� நிைறய3 1-:( ஈ�� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நல $நாலா.1384.3 

◌்ேத@� பா?� கல:த�னவ� ேச� ெத� அர#கேம $நாலா.1384.4 

 ேசய� எ�A� மிக3 ெப�ய� S� ேந�ைமய� ஆய இ� $நாலா.1385.1 

 மாைய ஆ�� அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) வைகயா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�பரா�- $நாலா.1385.2 

 ேவயி� �'(� மணி%� ெகாண�:( ஆ� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) காவிர 

$நாலா.1385.3 

 ஆய ெபா� மா மதி8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� ெத� அர#கேம $நாலா.1385.4 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அம�� தி� மா�வ� 

அர#க'ைத2 $நாலா.1386.1 

 க�லி� ம�@ மதி8 ம#ைகய�-ேகா� கலிக�றி ெசால $நாலா.1386.2 

◌்ந� இைச மாைலக8 நா� இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) இர��� 

உட� $நாலா.1386.3 

 வ�லவ�-தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�� பி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ8வேர $நாலா.1386.4 



 ெவ�வாதா8 வா�ெவ�வி ேவ#கடேம ேவ#கடேம எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1387.1 

 ம�வாளா� எ� -ட#கா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

க� (யி� மற:தா8-வ�� ஆ� ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) $நாலா.1387.2 

 உ�வாள� வானவ�-த� உயிராள� ஒலி திைர ந7�3 ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1387.3 

 தி�வாள� எ� மகைள+ ெச�தனக8 எ#ஙன� நா� சி:தி2ேகேன $நாலா.1387.4 

 கைல ஆளா அக� அ�-� கன 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ைக ஆளா-எ� 

ெச�ேக� நா� $நாலா.1388.1 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆளா அ�ேயைன ேவ��திேயா ேவ�டாேயா 

எ�@�-ெம�ய $நாலா.1388.2 

 மைலயாள� வானவ�-த� தைலயாள� மராமர� ஏ! 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�றி+ $நாலா.1388.3 

 சிைலயாள� எ� மகைள+ ெச�தனக8 எ#ஙன� நா� சி:தி2ேகேன 

$நாலா.1388.4 

 மா� ஆய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ந7� 

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

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசா�� 

$நாலா.1389.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆய நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� அல#கலி� 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உற#கா8_வி.�.(உற#-_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ8_பட�.ஒ�.) கா�மி� 

$நாலா.1389.2 



 கா�-ஆய� க� மைனயி� தயி� உ�� ெந� ப�க ந:த� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1389.3 

 ஆ�-ஆய� எ� மகைள+ ெச�தனக8 அ�மைனமீ� அறிகிேலேன $நாலா.1389.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெசா� ேகளா8 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆய' ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அைணயா8 தட 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெகா#ைக- $நாலா.1390.1 

 ேய ஆர+ சா:( அணியா8 எ� ெப�மா� தி�வர#க� எ#ேக எ�@�- 

$நாலா.1390.2 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மாய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட ெப� வயி5ற� 

ேபசி� ந#கா� $நாலா.1390.3 

 மா மாய� எ� மகைள+ ெச�தனக8 ம#ைகமீ� மதி2கிேலேன $நாலா.1390.4 

 F� �ைலேம� சா:( அணியா8 ெபா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� ைம 

எ=தா8 Fைவ ேபணாள $நாலா.1391.1 

◌் ஏ� அறியா8_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ8_பட�.ஒ�.) 

எ'தைன%� எ� ெப�மா� தி�வர#க� எ#ேக எ�@�- $நாலா.1391.2 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) மலரா8 நாயக� ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஆ�3பா� 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி $நாலா.1391.3 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ஆ� வன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாராேனா எ�A எ�ேற 

தள�:தா8 கா�மி� $நாலா.1392.1 

 யாதா@� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைர2கி� எ� ெப�மா� தி�வர#க� 

எ�@�-Fேம� $நாலா.1392.2 

 மா( ஆள� -ட� ஆ� ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) ம�ன�2- ஆ� ��ன� 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1392.3 



 Jதாள� எ� மகைள+ ெச�தனக8 எ#ஙன� நா� ெசா�?ேகேன $நாலா.1392.4 

 வா� ஆE� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ேவA ஆயினவாA எ�ணா8 எ�ணி� $நாலா.1393.1 

 ேபராள� ேப� அ�லா� ேபசா8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எ� 

ெச�ேக� நா� $நாலா.1393.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத நக� ஆள� ஐவ�2- 

ஆ� அம�� உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1393.3 

 ேத� ஆள� எ� மகைள+ ெச�தனக8 எ#ஙன� நா� ெச31ேகேன $நாலா.1393.4 

 உற�_ெப.(உற�_ெப.) ஆ(� இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A 

எ�A ஒழியா( பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஏ.� அல� ஆயி5றால $நாலா.1394.1 

◌் மறவாேத எ3ெபா=(� மாயவேன மாதவேன எ�கி�றாளா�- $நாலா.1394.2 

 பிறவாத ேபராள� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆள� ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆள� 

வி�ேணா�-த#கள $நாலா.1394.3 

◌்_அறவாள� எ� மகைள+ ெச�தனக8 அ�மைனமீ� அறிகிேலேன 

$நாலா.1394.4 

 ப:ேதா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம�வா8 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கிளி%� 

பா� ஊ4டா8 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபணா8 $நாலா.1395.1 

 வ:தாேனா தி�வர#க� வாராேனா எ�A எ�ேற 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசா��- 

$நாலா.1395.2 

 ச:ேதாக� ெபௗழிய� ஐ: தழ� ஓ�1 ைத'தி�ய� சாமேவதி $நாலா.1395.3 

 அ:ேதா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� மகைள+ 

ெச�தனக8 அ�மைனமீ� அறிகிேலேன $நாலா.1395.4 



 ேச� உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) 1ைட G! தி�வர#க'( அ�மாைன+ சி:ைதெச�த 

$நாலா.1396.1 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மல�2 க� மடவா8 நிைற அழிைவ' தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ெமாழி:த-அதைன ேநரா� $நாலா.1396.2 

 கால ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பரகால� கலிக�றி ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

க5A வ�லா� $நாலா.1396.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேச� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட2கீ! ம�னவ� 

ஆ� ெபா�-உலகி� வா!வ�-தாேம $நாலா.1396.4 

 ைக� மான மழ களி5ைற கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�மணிைய $நாலா.1397.1 

 ைம� மான மரகத'ைத மைற 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாைல $நாலா.1397.2 

 எ�மாைன என2- எ�A� இனியாைன பனி கா'த $நாலா.1397.3 

 அ�மாைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க�ட(-அணி ந7�' ெத� அர#க'ேத 

$நாலா.1397.4 

 ேபராைன -A#-� எ� ெப�மாைன தி�'த�கா� $நாலா.1398.1 

 ஊராைன கர�ப]� உ'தமைன �'( இல#- $நாலா.1398.2 

 கா� ஆ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ=� மைல ஏ! 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! உ�� $நாலா.1398.3 

 ஆரா( எ�A இ�:தாைன2 க�ட(-ெத� அர#க'ேத $நாலா.1398.4 

 ஏ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

இட:( அ�A இ� நில@� ெப� வி.�1ம $நாலா.1399.1 



◌்தா� ஆய ெப�மாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�யா� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�A� $நாலா.1399.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�( 

ஆகி' திக!:தாைன மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ�கா� $நாலா.1399.3 

 ஆ�-ஆய� ஆனாைன2 க�ட(-ெத� அர#க'ேத $நாலா.1399.4 

 வள�:தவைன' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 வலி உ�வி� தி� சகட� 

$நாலா.1400.1 

 தள�:( உதிர உைத'தவைன த�யா( அ�A இரணியைன3 $நாலா.1400.2 

 பிள:தவைன ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� ந74�3 ப�� 

ஒ�நா8 $நாலா.1400.3 

 அள:தவைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க�ட(-அணி ந7�' ெத� 

அர#க'ேத $நாலா.1400.4 

 ந7� அழ� ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ� நி�றாைன 

அ�A அர2க�- $நாலா.1401.1 

 ஊ� அழலா� உ�டாைன க�டா� பி� காணாேம $நாலா.1401.2 

 ேப� அழ� ஆ� ெப� வி.�1 ஆ� பி� மைறேயா� ம:திர'தி� $நாலா.1401.3 

 ஆ� அழலா� உ�டாைன2 க�ட(-ெத� அர#க'ேத $நாலா.1401.4 

 த� சின'ைத' தவி�'( அைட:தா� தவ ெநறிைய த�யா( $நாலா.1402.1 

 க6சைன2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�� உமி!:த க5பக'ைத $நாலா.1402.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின'த ெகா�:_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெதாழிேலா� 

விைச உ�ைவ அைசவி'த $நாலா.1402.3 



 அ� சிைற3 18_ெப.(18_ெப.) பாகைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க�ட(-

ெத� அர#க'ேத $நாலா.1402.4 

 சி:தைனைய தவெநறிைய தி�மாைல பி�யா( $நாலா.1403.1 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என( 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வடமைலைய வ� 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� $நாலா.1403.2 

 ெகா:( அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேகாவ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள3பா� அ� 

நிமி�'த $நாலா.1403.3 

 அ:தணைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க�ட(-அணி ந7�' ெத� அர#க'ேத 

$நாலா.1403.4 

 (வ�'த உைடயவ�2-� J�ைம இ�லா+ சமண�2-� $நாலா.1404.1 

 அவ�க4- அ#- அ�8 இ�லா அ�ளாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1404.2 

 எம�க4-� அ�ேய5-� எ�மா5-� எ� அைன2-� $நாலா.1404.3 

 அமர�2-� பிரானாைர2 க�ட(-ெத� அர#க'ேத $நாலா.1404.4 

 ெபா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) அக5றி 

1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:(� ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1405.1 

 ெம� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நிைன:தவ�2- ெம�: 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வி'தகைன $நாலா.1405.2 

 ைம வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க� �கி�ேபா� திக! 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மரகத'தி� $நாலா.1405.3 



 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வ�ண வ�ணைன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க�ட(-ெத� அர#க'ேத $நாலா.1405.4 

 ஆ ம�வி நிைர ேம�'த அணி அர#க'( அ�மாைன2 $நாலா.1406.1 

 காம� சீ�2 கலிக�றி ஒலிெச�த மலி 1க! ேச� $நாலா.1406.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம�� தமி!-மாைல நா� இர�ேடா� இர��ைன%� 

$நாலா.1406.3 

 தா� ம�வி வ�லா�ேம� சாரா த7விைன தாேம $நாலா.1406.4 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) நா�மைற%� ேவ8வி%� ேக8வி3 பத#கE� 

பத#களி� ெபா�Eம $நாலா.1407.1 

◌் பி�ட�_ெப.(பி�ட�_ெப.) ஆ� 

வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிற#- ஒளி அன?� 

ெப�கிய_ெப.எ+.(ெப�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1னெலா� நில@� 

$நாலா.1407.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) மா�த�� -ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ=� 

ஏ= மா மைலகE� வி.�1� $நாலா.1407.3 

 அ�ட�� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெப�மா�- அர#க மா நக� 

அம�:தாேன $நாலா.1407.4 

 இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) பிரம� ஈச� எ�A இவ�க8 எ� இ� ப� 

-ண#கேள இய5ற $நாலா.1408.1 

 த:ைத%� தா%� ம2கE� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) .5ற�� 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அகலா3 $நாலா.1408.2 

 ப:த�� ப:த� அA3ப( ஓ� ம�:(� பா�ைம%� ப� உயி�2- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1408.3 



 அ:த�� வா!�� ஆய எ� ெப�மா�- அர#க மா நக� அம�:தாேன 

$நாலா.1408.4 

 ம�@ மா நில@� மைலகE� கட?� வான�� தானவ� உல-ம 

$நாலா.1409.1 

◌்(�@ மா இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� (ல#- ஒளி .�#கி ெதா�ைல 

நா�மைறகE� மைறய_-ைற.எ+.(மைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1409.2 

 பி�@� வானவ�2-� �னிவ�2-� 

ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பிற#- இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�நா8 

$நாலா.1409.3 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� அ�A அ#- அ� மைற பய:தா� -அர#க மா 

நக� அம�:தாேன $நாலா.1409.4 

 மா இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ம'( ஆக மா.ண� அதெனா�� அளவி $நாலா.1410.1 

 பா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) அலற ப� திைர வி.�பிைட3 படர $நாலா.1410.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ� வி.�1� தி#கE� 

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

திைச3ப $நாலா.1410.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாளா� அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தா�- 

அர#க மா நக� அம�:தாேன $நாலா.1410.4 

 எ#ஙேன உ�வ� தானவ� நிைன:தா� -இரணிய� இல#- F� அகல� 

$நாலா.1411.1 

 ெபா#- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) ெபா�மைல 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபாழித�� அ�வி ஒ'( 

இழிய_-ைற.எ+.(இழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1411.2 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) 

ஓ� ெவ8ளி மா வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) உற2 கன�_ெப.(கன�_ெப.) விழி'( எ=:த( $நாலா.1411.3 

 அ#ஙேன ஒ2க அ� உ� ஆனா�- அர#க மா நக� அம�:தாேன $நாலா.1411.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா2கைனய அட� 1ைர 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) திக! திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.1412.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) (ணிய அட� ம=3 ப5றி ம5A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அக� வி.�1 அைணய $நாலா.1412.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபயரா� அமர� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச அறி(யி� அைல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந�ேவ $நாலா.1412.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) .ட� வா� அர�-அைண' (யி�றா�- அர#க மா நக� 

அம�:தாேன $நாலா.1412.4 

 .� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) கனி வா�' தி�விைன3 பி�'த ெகா�ைமயி� க� 

விைச அர2க� $நாலா.1413.1 

 எ�விழி'( இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� ெபா�ெச�( இல#ைக பா!ப�3பத5- 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1413.2 

 வ� சிைல வைளய அ� சர� (ர:( மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெநறிபட 

மைலயா� $நாலா.1413.3 

 அ�-ல� பணிெகா�� அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைட'தா�- அர#க மா 

நக� அம�:தாேன $நாலா.1413.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆ� ஓம'( உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) ஆ� ஒ�கா� உைடய 

ேத� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆ� உலகி� $நாலா.1414.1 



 Gழி மா� யாைன' (ய� ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இல#ைக மல#க அ�A அ� சர� (ர:( $நாலா.1414.2 

 பாழியா� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) பா�'த@2- அ�ளி பகலவ� ஒளி ெகட3 

பகேல $நாலா.1414.3 

 ஆழியா� அ�A அ#- ஆழிைய மைற'தா�- அர#க மா நக� அம�:தாேன 

$நாலா.1414.4 

 ேபயினா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஊ� பி8ைள ஆ� ஒ�கா� ெப� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) வி=#கி அ( உமி!:த $நாலா.1415.1 

 வாய� ஆ� மா� ஆ� ஆ� இைல 

வள�:(_வி.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� 

வானவ�-தம2-ச $நாலா.1415.2 

 ேசய� ஆ� அ�ேயா�2- அணிய� ஆ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� சி:ைத%8 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) (ய� 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1415.3 

 ஆய� ஆ� அ�A -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) எ�'தா� -

அர#க மா நக� அம�:தாேன $நாலா.1415.4 

 ெபா�@� மா மணி%� �'த�� .ம:( ெபா� திைர மா நதி 1ைட 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1416.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) மா� உல�� அைல 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க மா நக� அம�:தாைன 

$நாலா.1416.2 

 ம�@ மா மாட ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� வா� ஒலிக8 $நாலா.1416.3 

 ப�னிய ப@வ� பா�வா� நாE� பழவிைன ப5A அA3பாேர $நாலா.1416.4 



 ஏைழ ஏதல� கீ!மக� எ�னா( 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம5A அவ5- இ� அ�8 

.ர:( $நாலா.1417.1 

 மாைழ மா� மட ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ� 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) உ�பி எ�பி எ�A ஒழி:திைல உக:( $நாலா.1417.2 

 ேதாழ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) என2- இ#- ஒழி எ�ற ெசா5க8 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேய� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�:திட $நாலா.1417.3 

 ஆழி வ�ண நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�-இைண அைட:ேத�- அணி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன $நாலா.1417.4 

 வாத மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) ம�2கட� வில#- ம5A ஓ� சாதி எ�A 

ஒழி:திைல உக:( $நாலா.1418.1 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஆதர� கடலி@� ெப�க+ ெச�தகவி@2- இ�ைல 

ைக�மாA எ�A $நாலா.1418.2 

 ேகா( இ� வா�ைமயினாெயா�� உடேன உ�ப� நா� எ�ற 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) என2-ம $நாலா.1418.3 

◌்_ஆத� ேவ��� எ�A அ�-இைண அைட:ேத� -அணி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன $நாலா.1418.4 

 க� ெகா8 F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) காம� ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 

ைவ-_ஏவ.(ைவ-_வி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வா#கிய 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $நாலா.1419.1 

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

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ஓ� �= வலி �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) ப5ற 

ம5A அ( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சர� நிைன3ப $நாலா.1419.2 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) வா� வில#கி� உயி� மல#க2 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ5ற� 



ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�� உள( 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உன $நாலா.1419.3 

◌்_அ�யேன@� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�-இைண 

அைட:ேத�- அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன 

$நாலா.1419.4 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) ேசா�வ( ஓ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின அரவ� 

ெவ�வி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சர� என சர� ஆ� $நாலா.1420.1 

 ெந6சி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� சிைற3 பறைவ2- அைட2கல� ெகா�'( 

அ�8ெச�த( அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1420.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசாலாள�க8 நம�-தம� 

க�ய�_-றி.வி.�.(க�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) 

ெச�வன உள அத5- அ�ேய� $நாலா.1420.3 

 அ6சி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�-இைண அைட:ேத� அணி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன $நாலா.1420.4 

 மாக� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) �=(� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6.� மல� அ� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மைறயாள� 

$நாலா.1421.1 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அ�னவ� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) (5றிலாைமயி� அ'த இ#- ஒழி:( $நாலா.1421.2 

 ேபாக� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

பி�@� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இைட2ேக ேபா(வா� எ�ற ெபா� அ�8 

என2-ம $நாலா.1421.3 



◌்_ஆக ேவ��� எ�A அ�-இைண அைட:ேத� -அணி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன $நாலா.1421.4 

 ம�@ நா�மைற மா �னி ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ைம:தைன மதியாத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ற�- $நாலா.1422.1 

 த�ைன அ6சி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சர� என சர� ஆ� 

தக�_ெப.(தக�_ெப.) இ� காலைன உக �னி:( ஒழியா $நாலா.1422.2 

 பி�ைன எ�A� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�வ� பி�யா 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�ணிய_ெப.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப� அ�8 என2-� 

$நாலா.1422.3 

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

இைண அைட:ேத�- அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன 

$நாலா.1422.4 

 ஓ( வா�ைம%� உவனிய3 பிற31� உன2- �� 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ:தண� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.1423.1 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) எ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) காேண� க�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) த�வா� என2- 

எ�A $நாலா.1423.2 

 ேகா( இ� வா�ைமயினா� உைன 

ேவ��ய_ெப.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ைற ��'( 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிAவைன2 ெகா�'தா�- $நாலா.1423.3 

 ஆதலா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ�-இைண 

அைட:ேத�- அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன 

$நாலா.1423.4 



 ேவத வா�ெமாழி அ:தண� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சர� எ�@ைட மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) 

$நாலா.1424.1 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ம2கைள3 பய'த?� 

காணா8_வி.�.(கா�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) க�ய( ஓ� 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒளி2-� எ�A 

அைழ3ப $நாலா.1424.2 

 ஏதலா� ��ேன இ� அ�8 அவ5-+ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) 

ம5A இவ� எ�A ெகா�'தா� $நாலா.1424.3 

 ஆதலா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ�-இைண 

அைட:ேத� -அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன 

$நாலா.1424.4 

 (ள#- ந78 �� அரச�-த� -�சி� ெதா�ைட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஒ�வ5- $நாலா.1425.1 

 உள� ெகா8 அ�பிேனா� இ� அ�8 .ர:( அ#- ஓ� நாழிைக ஏ! உட� 

இ�3ப $நாலா.1425.2 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா8 ம:திர� ம5A அவ5- அ�ளி+ 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA அ�ேய� 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$நாலா.1425.3 

 அள:த ெபா� அ�ேய அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:ேத� -அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( அ�மாேன 

$நாலா.1425.4 

 மாட மாளிைக G! தி�ம#ைக -ம�ன� ஒ�னல�-த#கைள 

ெவ�?�_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1426.1 



 ஆட�மா வலவ� கலிக�றி அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வர#க'( 

அ�மாைன $நாலா.1426.2 

 ந7� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! ஆழி வ�லாைன எ:ைதைய 

ெந�மாைல நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1426.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப'(-இைவ பா�மி� ெதா�X� 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) S�மிைட3 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

நி�லாேவ $நாலா.1426.4 

 ைக இல#- ஆழி ச#க� க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) தி� நிற'த� $நாலா.1427.1 

 ெபா� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ெம�ய�-த� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைடவேர� அ�ைம ஆ2-ம $நாலா.1427.2 

 ெச� அல� கமல� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெசறி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� 

தி�3ேப� $நாலா.1427.3 

 ைப அர�-அைணயா� நாம� பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா� உ�:த ஆேற $நாலா.1427.4 

 வ#க� ஆ� கட�க8 ஏ=� மைல%� வானக�� ம5A� $நாலா.1428.1 

 அ� க� மா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�(ெச�( 

உமி!:த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.1428.2 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) அண� ெசறி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� தி�3ேப� $நாலா.1428.3 

 எ#க8 மா� இைறவ� நாம� ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா� உ�:த ஆேற $நாலா.1428.4 

 ஒ�வைன உ:தி3 Fேம� ஓ#-வி'( ஆக�-த�னா� $நாலா.1429.1 

 ஒ�வைன+ சாப� ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஆ8 எ�A வி4டா� $நாலா.1429.2 



 ெப� வைர மதி8க8 G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப� 

நக� அர�-அைணேமல $நாலா.1429.3 

◌்க� வைர வ�ண�-த� ேப� 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� உ�:த ஆேற 

$நாலா.1429.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:தி 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) எலா� தி�%� ஈச� $நாலா.1430.1 

 ஈ� அம� சாப� ந72கா� எ�ன ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 1னைல ஈ:தா� 

$நாலா.1430.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெபாழி�க8 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசறி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ெத� தி�3ேபர $நாலா.1430.3 

◌்வானவ�-தைலவ� நாம� 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� உ�:த ஆேற 

$நாலா.1430.4 

 வ2கர� வா� �� கீ�ட மாயேன எ�A வாேனா� $நாலா.1431.1 

 12- அர� த:த�ளா� எ�ன ெபா� ஆக'தாைன $நாலா.1431.2 

 ந2- அ� உ�வ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நக�_ெப.(நக�_ெப.) கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( 

உக:த $நாலா.1431.3 

 ச2கர+ ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெத�ேப�' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:ேதேன $நாலா.1431.4 

 வில#கலா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைட'( விள#கிைழ ெபா�4� வி�லா� 

$நாலா.1432.1 



 இல#ைக மா நக�2- இைறவ� இ�ப( 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) (ணி'தா� 

$நாலா.1432.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 நா�மைற வ�லா�க8 ஓ'( ஒலி ஏ'த2 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1432.3 

 மல#- பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) தி�3ேப� ம�வி நா� 

வா!:த_ெப.எ+.(வா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆேற $நாலா.1432.4 

 ெவ�ெண�-தா� அ�(ெச�ய ெவ-�� ம'( ஆ�+சி ஓ+சி $நாலா.1433.1 

 க�ணி ஆ� -A#_ெப.அ.(-A�_ெப.அ.) கயி5றா� க4ட ெவ4ெடா�A 

இ�:தா� $நாலா.1433.2 

 தி�ண மா மதி8க8 G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத� 

தி�3ேப�8 ேவைல $நாலா.1433.3 

 வ�ணனா� நாம� நாE� வா� ெமாழி:( உ�:த ஆேற $நாலா.1433.4 

 அ� ெபா� ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ=� 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஆ�3பா�-த�@8 $நாலா.1434.1 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) அனா� பி�ைன ேகால� <�த5- ஏA ெகா�றா� 

$நாலா.1434.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ஆ� மதி8க8 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத� தி�3ேப�8 ேம�� 

$நாலா.1434.3 

 எ�பிரா� நாம� நாE� ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� 

உ�:த ஆேற $நாலா.1434.4 

 நா� வைக ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஐ:( ேவ8வி ஆA அ#க� வ�லா� 

$நாலா.1435.1 

 ேமைல வானவ�� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ேவதிய� ஆதி 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $நாலா.1435.2 



 ேச� உக8 வய�_ெப.(வய�_ெப.) தி�3ேப�+ ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாேலா�� வா!வார $நாலா.1435.3 

◌் சீல மா தவ'த� சி:ைத ஆளி எ� சி:ைதயாேன $நாலா.1435.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�3ேப� வ� அர�-

அைணயி� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) $நாலா.1436.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைறகி�ற மாைல2 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி8 மாட ம#ைக' $நாலா.1436.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ெச6ெசாலா� ெமாழி:த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1436.3 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா� ஆட2 <�வ�-ந78 வி.�ேப 

$நாலா.1436.4 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) அA நில'ெதா� எ� காலிெனா� ந7� ெக= வி.�1� அைவ 

ஆ� $நாலா.1437.1 

 மா. அA மன'திெனா� உற2கெமா� இற2ைக அைவ ஆய ெப�மா� 

$நாலா.1437.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெசற உைள:( தயி� உ�� -ட� ஆ� தட மா�வ� தைகேச� 

$நாலா.1437.3 

 நாத� உைறகி�ற நக� ந:தி1ரவி�ணகர� -ந�; மனேம $நாலா.1437.4 

 உ�%� வைக உ�� ெசான ெச�யி� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� ஒழி 

யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1438.1 

 ெம�யி� அளேவ அ�(ெச�ய வல ஐய�-அவ� ேம�� நக�-தா�- 

$நாலா.1438.2 

 ைமய வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ம( உ�� கிைளேயா� மல� கி�� 

அத�ேம� $நாலா.1438.3 



 ைநவள� நவி5A ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ந:தி1ரவி�ணகர� -ந�; 

மனேம $நாலா.1438.4 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ= கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ= 

மைல ஏ=� ஒழி யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1439.1 

 த� ெபா� வயிA ஆ� அள�� உ�� அைவ உமி!:த தட மா�வ� தைக ேச� 

$நாலா.1439.2 

 வ�1 மல�கி�ற ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ைப� ெபா� வ� 

(�பி_ெப.((�பி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! $நாலா.1439.3 

 ந�ப� உைறகி�ற நக� ந:தி1ரவி�ணகர� -ந�; மனேம $நாலா.1439.4 

 பிைறயி� ஒளி எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) இலக �Aகி எதி� ெபா�(� என 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

$நாலா.1440.1 

 இைறக8-அைவ-ெநA-ெநA என ெவறிய-அவ� வயிA அழல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� $நாலா.1440.2 

 சிைற ெகா8 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) பயில 

மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) உக அளி �ரல அ�ெகா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மா $நாலா.1440.3 

 நைறெச� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந:தி1ரவி�ணகர�- 

ந�; மனேம $நாலா.1440.4 

 Dள எ� சி:தி �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அம� ெச�(� என 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

$நாலா.1441.1 



 ேதாE� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தாE� ��ேயா� ெபா� ஆக ெநா� ஆ� 

அள� எ�தா� $நாலா.1441.2 

 வாE� வ� வி�?� வைள ஆழி கைத ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அ�ைக உைடயா� $நாலா.1441.3 

 நாE� உைறகி�ற நக� ந:தி1ரவி�ணகர�- ந�; மனேம $நாலா.1441.4 

 த�பிெயா� தா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

(ைணவி_ெப.((ைணவி_ெப.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) (ைண ஆக �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1442.1 

 ெவ�பி எ� கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) உலா�� அவ�-தா� இனி( ேம�� நக�-

தா�- $நாலா.1442.2 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) -தி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) 

<வ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� 

1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) ேச� $நாலா.1442.3 

 ந�பி உைறகி�ற நக� ந:தி1ரவி�ணகர�- ந�; மனேம $நாலா.1442.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ:( (ய� 

ந:த_-ைற.எ+.(ந:(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விற�_ெப.(விற�_ெப.) ந:த� 

மதைல $நாலா.1443.1 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A அமர� 

க:த மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நக�-தா�- $நாலா.1443.2 

 ம:த �ழ� ஓைச மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆக எ= கா� மயி�க8 ஆ� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! $நாலா.1443.3 

 ந:தி பணிெச�த நக� ந:தி1ரவி�ணகர�- ந�; மனேம $நாலா.1443.4 



 எ�ணி� நிைன� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இனி 

இ�ைல இைற எ�A �னி யாள� தி� ஆ� $நாலா.1444.1 

 ப�ணி� மலி கீதெமா� பா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆடெலா� <ட 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� $நாலா.1444.2 

 ம�ணி�_ெப.(ம�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) இ(ேபால நக� இ�ைல என 

வானவ�க8 தா� மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) J� $நாலா.1444.3 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உைறகி�ற நக� 

ந:தி1ரவி�ணகர� -ந�; மனேம $நாலா.1444.4 

 வ#க� மலி ெபௗவ�-அ( மா �க�� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) 1க 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ெப�ந7� $நாலா.1445.1 

 அ#க� அழியா� அவன( ஆைண தைல_ெப.(தைல_ெப.) G�� அ�யா� 

அறிதிேய� $நாலா.1445.2 

 ெபா#- 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) உ:( மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) சீA� ஒளி எ#-� உளதா� 

$நாலா.1445.3 

 ந#க8 ெப�மா� உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந:தி1ரவி�ணகர�- ந�; மனேம $நாலா.1445.4 

 நைற ெச� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந:தி1ரவி�ணகர� 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1446.1 

 உைற ெகா8 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஆழி .� ச#க�-அைவ அ� ைக உைட 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒளி ேச� $நாலா.1446.2 

 கைற வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ�ல கலிய� ஒலி மாைல-இைவ ஐ:(� ஐ:(� 

$நாலா.1446.3 



 �ைறயி� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பயில வல அ�யவ�க8 

ெகா�விைனக8 �=( அக?ேம $நாலா.1446.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ;� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மல� இ�ைட 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1447.1 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) விைன 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�A அ�ேம� $நாலா.1447.2 

 ெதா�ட�� அமர�� பணிய நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ#- $நாலா.1447.3 

 அ�டெமா� அக�-இட� அள:தவேன $நாலா.1447.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேய� $நாலா.1447.5 

 ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1447.6 

 அ�ண� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:( அத@8 $நாலா.1448.1 

 க�;த� ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�ண2க�டவேன $நாலா.1448.2 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) அ�( உண அ�தி� வ�� $நாலா.1448.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அ�( உ�ட எ� ெப�மாேன $நாலா.1448.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேய� $நாலா.1448.5 

 ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1448.6 

 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�ண நி�<A 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1449.1 

 தழ� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ந�ணா� நகர� 

$நாலா.1449.2 



 விழ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மைல சிைல வைள�_வி.(வைள�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- $நாலா.1449.3 

 அழ� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அ�1-அ(ஆனவேன $நாலா.1449.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேய� $நாலா.1449.5 

 ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1449.6 

 நிலெவா� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) இ� 

.ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1450.1 

 உலக�� உயி�கE� உ�� ஒ�கா� $நாலா.1450.2 

 கைல த� -ழவியி� உ�விைன ஆ� $நாலா.1450.3 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ� இைல வள�:தவேன $நாலா.1450.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேயல $நாலா.1450.5 

◌் ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1450.6 

 பா� எ= கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ= மைல எ=� ஆ� $நாலா.1451.1 

 சீ� ெக=� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1451.2 

 ஆ� ெக= வயி5றினி� அட2கி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- $நாலா.1451.3 

 ஓ� எ='( ஓ� உ� ஆனவேன $நாலா.1451.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேய� $நாலா.1451.5 

 ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1451.6 

 கா� ெக= கட�கE� மைலகE� ஆய $நாலா.1452.1 



◌் ஏ� ெக=� உலக�� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �த 

$நாலா.1452.2 

 லா�கE� அறி�-அ�� நிைலயிைன ஆ� $நாலா.1452.3 

 சீ� ெக= நா�மைற ஆனவேன $நாலா.1452.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேயல $நாலா.1452.5 

◌் ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1452.6 

 உ�2- உA நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெந� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� அழலி� 

$நாலா.1453.1 

 இ�2- உA� அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) ச:தியி�வா� $நாலா.1453.2 

 ெப�2கெமா� அமர�க8 அமர 

ந�-�_ெப.எ+.(ந�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1453.3 

 இ�2கினி� இ� இைச ஆனவேன $நாலா.1453.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேய� $நாலா.1453.5 

 ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1453.6 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைளயவ� கலவி த�� $நாலா.1454.1 

 ேவதைன விைன அ( ெவ��த� ஆ� $நாலா.1454.2 

 ஆதலி� உன( அ� அ;-வ� நா� $நாலா.1454.3 

 ேபா( அல� ெந���3 1�ணியேன $நாலா.1454.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேயல $நாலா.1454.5 

◌் ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1454.6 



 சாத?� பிற'த?� எ�A இவ5ைற2 $நாலா.1455.1 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெச�யா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெச�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) உன 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அைட:ேத� $நாலா.1455.2 

 ஓத� ெச� நா�மைற ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) $நாலா.1455.3 

 ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) ெச� D�� ஆனவேன 

$நாலா.1455.4 

 ஆ�டா� உைன2 கா�ப( ஓ� அ�8 என2- அ�Eதிேயல $நாலா.1455.5 

◌் ேவ�ேட� மைனவா!2ைகைய-வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1455.6 

 F ம� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அணி வி�ணக� ேம� $நாலா.1456.1 

 காம� சீ�2 கலிக�றி ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1456.2 

 பா ம� தமி!-இைவ பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� 

$நாலா.1456.3 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) அ�-இைண ம��வேர $நாலா.1456.4 

 ெபாA'ேத� 1�ெசா� ெந6சி� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) என இர��ம $நாலா.1457.1 

◌்_இA'ேத� ஐ�1ல�க8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

ஒ4� $நாலா.1457.2 

 அA'ேத� ஆ�வ+ ெச5ற� அைவ-த�ைம மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அக5றி $நாலா.1457.3 



 ெவA'ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணக� 

ேமயவேன $நாலா.1457.4 

 மற:ேத� உ�ைன ��ன� மற:த_ெப.எ+.(மற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மதி இ� மன'தா� $நாலா.1458.1 

 இற:ேத�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+:'_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எ'தைன%� அதனா� 

இ��ைப2 -ழியி� $நாலா.1458.2 

 பிற:ேத எ�'( ஒழி:ேத� ெப�மா� தி� மா�பா $நாலா.1458.3 

 சிற:ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�2ேக-தி�வி�ணக� ேமயவேன 

$நாலா.1458.4 

 மா� ஏ� ேநா2கிய�-த� வயி5A2 -ழியி� உைழ2-� $நாலா.1459.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ� ஆ2ைக-த�ைன உதவாைம உண�:(-

உண�:(_அ.ெதா(உண�:(-உண�:(_அ.ெதா.) $நாலா.1459.2 

 வாேன மா நிலேம வ:(-வ:(_அ.ெதா.(வ:(-வ:(_அ.ெதா.) எ� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1459.3 

 ேதேன -நி� அைட:ேத�-தி�வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1459.4 

 பிறி:ேத� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) ெப���_ெப.(ெப��_ெப.+இ�_பட�.ப�.) எ�A இவ� 

பி� உதவா( $நாலா.1460.1 

 அறி:ேத� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பணி'த அ�8 எ�@� 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) உ�வி $நாலா.1460.2 

 எறி:ேத� ஐ�1ல�க8 இட� த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1460.3 



 ெசறி:ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�2ேக-தி�வி�ணக� ேமயவேன 

$நாலா.1460.4 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� 

-ழலா�க8 ப�லா�� இைச3ப $நாலா.1461.1 

 ஆ�டா� ைவய� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அர._ெப.(அர._ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� ஆ�டவேர $நாலா.1461.2 

 மா�டா� எ�A வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அ:ேதா 

மைனவா!2ைக-த�ைன $நாலா.1461.3 

 ேவ�ேட� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணக� 

ேமயவேன $நாலா.1461.4 

 க�லா ஐ�1ல�க8-அைவ க�டவாA ெச�யகி�ேல� $நாலா.1462.1 

 ம�லா ம� அம�8 ம�ல� மாள ம� அட�'த $நாலா.1462.2 

 ம�லா ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) அ� சீ� மதி8 ந7� இல#ைக 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1462.3 

 வி�லா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணக� ேமயவேன 

$நாலா.1462.4 

 ேவறா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர:ேத� ெவ-ளா( மன2ெகா8 எ:தாய 

$நாலா.1463.1 

◌்_ஆறா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக'( அ�ேயைன இட2 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1463.2 

 <ற ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

-ைம2க2 -�வி4டவைர' $நாலா.1463.3 

 ேதறா( உ� அைட:ேத�-தி�வி�ணக� ேமயவேன $நாலா.1463.4 



 த7 வா� வ� விைனயா� உட� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சிற:தவ�ேபா� $நாலா.1464.1 

 ேமவா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக'( 

இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ5A 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $நாலா.1464.2 

 Dவா வானவ�-த� �த�வா மதி ேகா8 வி�'த $நாலா.1464.3 

 ேதவா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணக� ேமயவேன 

$நாலா.1464.4 

 ேபா( ஆ� தாமைரயா8 1லவி -ல வானவ�-த� $நாலா.1465.1 

 ேகாதா ேகா( இ� ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) -ைட 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இைட நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1465.2 

 Jதா J ெமாழியா� .ட�ேபா� எ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1465.3 

 ேவதா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணக� ேமயவேன 

$நாலா.1465.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� F� 1றவி� தி�வி�ணக� ேமயவைன $நாலா.1466.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ�� மதி8 G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம#ைகய�-ேகா� 

ம�வா� $நாலா.1466.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� ஒலிெச� தமி!-மாைல 

வ�லா� $நாலா.1466.3 

 ேகா� ஆ� வானவ�-த� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மா நக� <�வேர $நாலா.1466.4 

 (ற3ேப� அ�ேல� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) (றவா( 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ�வ� $நாலா.1467.1 



 மற3ேப� அ�ேல� எ�A� மறவா( யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உலகி� 

$நாலா.1467.2 

 பிற3ேப� ஆக எ�ேண� பிறவாைம ெப5ற( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.1467.3 

 திற'ேத� ஆத�ைமயா�-தி�வி�ணகராேன $நாலா.1467.4 

 (ற:ேத� ஆ�வ+ ெச5ற+ .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) (ற:தைமயா� $நாலா.1468.1 

 சிற:ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�2ேக அ�ைம தி�மாேல 

$நாலா.1468.2 

 அற�-தா� ஆ�' தி�வா� உ�ைன எ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அக'ேத $நாலா.1468.3 

 திற�பாம� ெகா�ேட�-தி�வி�ணகராேன $நாலா.1468.4 

 மா� ஏ� ேநா2- ந�லா� மதிேபா� �க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) 

உல�� $நாலா.1469.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ� க� வாளி2- உைட:( ஓ4ட:( உ� அைட:ேத�- 

$நாலா.1469.2 

 ேகாேன -A#-�%8 -ழகா தி�நைறK�' $நாலா.1469.3 

 ேதேன வ� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�வி�ணகராேன $நாலா.1469.4 

 சா:( ஏ:( ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைலயா� தட: ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

1ண� இ�ப ெவ8ள'( $நாலா.1470.1 

 ஆ!:ேத� அ� நரக'( அ=:(� பய�_ெப.(பய�_ெப.) பைட'ேத� 

$நாலா.1470.2 

 ேபா:ேத� 1�ணியேன உ�ைன 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� த7விைனக8 $நாலா.1470.3 



 த7�:ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத�-தி�வி�ணகராேன 

$நாலா.1470.4 

 ம5A ஓ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ�ேண� உ�ைன எ� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ைவ'(3 $நாலா.1471.1 

 ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெப5ற(�� பிறவாைம-

எ� ெப�மா� $நாலா.1471.2 

 வ5றா ந78 கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! இல#ைக இராவணைன+ $நாலா.1471.3 

 ெச5றா� ெகா5றவேன தி�வி�ணகராேன $நாலா.1471.4 

 ைம ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட?� நில@� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர%� $நாலா.1472.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) .ட� 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆய 

நி�ைன ெந6சி� $நாலா.1472.2 

 உ�%� வைக உண�:ேத� உ�ைமயா� இனி யா(� ம5A ஓர $நாலா.1472.3 

◌்ெத�வ� பிறி( அறிேய�-தி�வி�ணகராேன $நாலா.1472.4 

 ேவேற <Aவ( உ�� அ�ேய� வி�'( உைர2-� $நாலா.1473.1 

 ஆேற ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பணியா( அைட நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

தி�மன'( $நாலா.1473.2 

 <ேற� ெந6.-த�னா� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம5A ஓ� ெத�வம 

$நாலா.1473.3 

◌் ேதேற� உ�ைன அ�லா�-தி�வி�ணகராேன $நாலா.1473.4 

 �ளி:த7:த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கட'( D�3 

ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) களி5றா� $நாலா.1474.1 



 விளி:த7:த மா மர�ேபா� வ 7!:தாைர நிைனயாேத $நாலா.1474.2 

 அளி:( ஓ�:த சி:ைத நி�பா� அ�ேய5- வா�-உலகம $நாலா.1474.3 

◌்ெதளி:ேத எ�A எ�(வ( தி�வி�ணகராேன $நாலா.1474.4 

 ெசா�லா� தி� மா�வா உன2- ஆகி' ெதா�� ப4ட $நாலா.1475.1 

 ந�ேலைன விைனக8 நலியாைம ந�1-ந�ப ீ$நாலா.1475.2 

 ம�லா -ட� ஆX ம(Gதேன உலகி� $நாலா.1475.3 

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

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இைசயா� தி�வி�ணகராேன $நாலா.1475.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� மல�2 கமல' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1றவில $நாலா.1476.1 

◌்சீ� ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மAகி� தி�வி�ணகராைன2 $நாலா.1476.2 

 கா� ஆ� 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) தட2 ைக2 கலிய� ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1476.3 

 ஆ� ஆ� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ�லா� அவ�2- அ�ல� 

நி�லாேவ $நாலா.1476.4 

 க�;� .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பைீளேயா� 

ஈைள வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ#கினா� $நாலா.1477.1 

 ப� இ� ெமாழியா� ைபய நடமி� எ�னாத�� $நாலா.1477.2 

 வி�;� மைல%� ேவத�� ேவ8வி%� ஆயினா� $நாலா.1477.3 

 ந�;� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1477.4 



 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) உ� -ழலா� 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சி�'( ந7� $நாலா.1478.1 

 இ#- எ� இ�மி எ�பா� வ:த( எ�A இகழாத�� $நாலா.1478.2 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) எ� கா� ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட� ஆயவ� ேத. 

உைட $நாலா.1478.3 

 ந#க8 நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1478.4 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஆ� -ழலா� 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சி�'( எ�ைம $நாலா.1479.1 

 எ� ேகால� ஐயா எ� இனி2 கா�ப( எ�னாத�� $நாலா.1479.2 

 ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) வலவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தி' 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ�- $நாலா.1479.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேகா� நைறK�-நா� ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1479.4 

 ெகா�1� அரவ�� வ�லி%� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) S� ஏ� இைட $நாலா.1480.1 

 வ�1 உ� -ழலா� வாச� அைட'( இகழாத�� $நாலா.1480.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� க�--இன�-தா� கனி%� ெச=� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1480.3 

◌்ந�ப� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1480.4 



 வில#-� கய?� ேவ?� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) காவி%� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) க� $நாலா.1481.1 

 சல� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா�லா�-

தா#க8 சி�'( இகழாத �� $நாலா.1481.2 

 மல#-� வரா?� வாைள%� பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G!த� $நாலா.1481.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1481.4 

 மி� ேந� இைடயா� ேவ4ைகைய மா5றியி�:( $நாலா.1482.1 

 எ� ந7� இ�மி எ�பா� வ:த( எ�A இகழாத�� $நாலா.1482.2 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ந7� இல#ைக மல#க வில#- எ� ஊ4�னா� 

$நாலா.1482.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1482.4 

 வி� ஏ� Sதலா� ேவ4ைகைய மா5றி சி�'( 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1483.1 

 ெபா�லா� திைர:தா� எ�@� 1ற� -உைர ேக4பத��� $நாலா.1483.2 

 ெசா� ஆ� மைற நா�- ஓதி உலகி� நிலாயவ� $நாலா.1483.3 

 ந�லா� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1483.4 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� ந�லா� தா#க8 மதன� 

எ�றா�-த�ைமக $நாலா.1484.1 

◌்ேக8மி�க8 ஈைளேயா� ஏ#- கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) எ�னாத�� 

$நாலா.1484.2 

 ேவ8�� விழ�� வ 7தியி� எ�A� அறாத ஊ� $நாலா.1484.3 



 நாE� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1484.4 

 கனி ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#- 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வாயவ� காத�ைம வி4�ட $நாலா.1485.1 

 -னி ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உடல� ேகாலி� 

தள�:( இைளயாத�� $நாலா.1485.2 

 பனி ேச� வி.�பி� பா�மதி ேகா8 வி�'தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.1485.3 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேச� நைறK� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(� எ= ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1485.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச� Sதலா� ேப;த� 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இலாத�� $நாலா.1486.1 

 நைற ேச� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! நைறK� ெதா= 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) எ�ற $நாலா.1486.2 

 கைற ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம#ைகய�-ேகா� 

கலிக�றி ெசா� $நாலா.1486.3 

 மறவா( உைர3பவ� வானவ�2- இ� அர._ெப.(அர._ெப.) ஆவேர $நாலா.1486.4 

 கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) �:ந7� கைட:( அ�த� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா� 

$நாலா.1487.1 

 (ள#க� த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�-_ஏவ.(ந�-_வி.) ேசாதி+ 

.ட� ஆய $நாலா.1487.2 

 வல#ைக ஆழி இட#ைக+ ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) உைடயா� ஊ�- $நாலா.1487.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) வா=�-நைறKேர $நாலா.1487.4 



 �ைன ஆ� சீய� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ண� 

�ர� மா�வ� $நாலா.1488.1 

 1ைன வா8_ெப.(வா8_ெப.) உகிரா� ேபா!பட ஈ�:த 1னித� ஊ�- $நாலா.1488.2 

 சிைன ஆ� ேதமா6 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தளி� ேகாதி2 

-யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <�� $நாலா.1488.3 

 நைன ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய-

நைறKேர $நாலா.1488.4 

 ஆைன 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) ேதெரா� காலா8 அணிெகா�ட $நாலா.1489.1 

 ேசைன' ெதாைகைய+ சா� இல#ைக ெச5றா� ஊ�- $நாலா.1489.2 

 மீைன' த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=� ம8ள�2- அலம:( 

$நாலா.1489.3 

 நான3 1தலி� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஒளி2-�-நைறKேர $நாலா.1489.4 

 உறி ஆ� ெவ�ெண� உ�� உரேலா�� க4��� $நாலா.1490.1 

 ெவறி ஆ� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) பி�ைன-ெபா�4� ஆ� ெவ�றா� ஊ�- 

$நாலா.1490.2 

 ெபாறி ஆ� ம6ைஞ_ெப.(ம6ைஞ_ெப.) F� ெபாழி�ேதாA� நட� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1490.3 

 நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) நா8மல�ேம� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச பா��-

நைறKேர $நாலா.1490.4 

 விைட ஏ! ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஆ�+சி2- அ�ப� ஆ� 

$நாலா.1491.1 



 நைடயா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) சா�'த நாத� ஊ�- $நாலா.1491.2 

 ெபைடேயா� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெப�வைளயா�-த� பி� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1491.3 

 நைடேயா� இயலி நாணி ஒளி2-�-நைறKேர $நாலா.1491.4 

 ப- வா� வ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ெகா#ைக .ைவ'( ஆ� உயி� உ�� 

$நாலா.1492.1 

 1- வா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபாதக� வ 7ழ3 

ெபா�தா� ஊ�- $நாலா.1492.2 

 ெந- வா� ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) F ம( மா:தி கமல'தி� $நாலா.1492.3 

 ந- வா� மல�ேம� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) உற#-�-நைறKேர 

$நாலா.1492.4 

 �:( N?� �31� N?� �� ஈ:த $நாலா.1493.1 

 அ:தணாள� பி8ைளைய அ6ஞா�A அளி'தா� ஊ�- $நாலா.1493.2 

 ெபா:தி� வா=� பி8ைள2- ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

18_ெப.(18_ெப.) ஓ� $நாலா.1493.3 

 ந:( வா�� ைப� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) வாவி-நைறKேர $நாலா.1493.4 

 ெவ8ைள3 1ரவி' ேத� விசய5- ஆ� விற�_ெப.(விற�_ெப.) விKக� 

$நாலா.1494.1 

 வி8ள சி:(2ேகா� விழ ஊ�:த_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

விமல� ஊ�- $நாலா.1494.2 

 ெகா8ைள2 ெகா= மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உ� -�-_ெப.(-�-_ெப.) ஓ� 

ெபைடேயா�� $நாலா.1494.3 

 ந8ள2 கமல' ேதற� உ-2-�-நைறKேர $நாலா.1494.4 



 பாைர ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பார� த7ர3 

பா�'த�-த� $நாலா.1495.1 

 ேதைர ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேதவேதவ� 

ேசA� ஊ�- $நாலா.1495.2 

 தாைர ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தளி� ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 1ைட 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1495.3 

 நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) G!:த-நைறKேர $நாலா.1495.4 

 தாம' (ளப ந78 �� மாய�-தா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1496.1 

 நாம' திர8 மா மாளிைக G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நைறK�ேம� $நாலா.1496.2 

 காம2 கதி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ�லா� கலிய� ஒலி மாைல- $நாலா.1496.3 

 ேசம' (ைண ஆ� ெச31�-அவ�2- தி�மாேல $நாலா.1496.4 

 அ�பர�� ெப� நில@� திைசக8 எ4�� அைல கட?� -ல வைர%� உ�ட 

க�ட� $நாலா.1497.1 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) அம�� வட மர'தி� இைலேம� 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) <�னா� தி�வ�ேய <டகி5ப�ீ $நாலா.1497.2 

 வ�1 அவி=� ெச�பக'தி� வாச� உ�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) வ-ள'தி� மல�ேம� ைவ-� $நாலா.1497.3 

 ெச�பிய� ேகா+ ெச#கணா� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1497.4 



 ெகா=#_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஆ� 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

-ல வைரயி� மீ( ஓ� அ�ட'( அ3பா� $நாலா.1498.1 

 எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( விைளயா�� ஈச� 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இைண-அ�2கீ! இனி( இ�3ப�ீ இன 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ?� $நாலா.1498.2 

 உ=� ெசAவி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாண�:( கைரேம� சி:தி 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ச:தன�� அகி?� 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1498.3 

 ெச=� ெபா�னி வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1498.4 

 பRவ ந7� உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆக+ 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பா� அகல� தி�வ�யா 

பவன� ெம�யா $நாலா.1499.1 

 ெசRவி மாதிர� எ4�� ேதாளா அ�ட� தி� ��யா நி�றா�பா� 

ெச�லகி5ப�ீ $நாலா.1499.2 

 கRைவ மா களிA_ெப.(களிA_ெப.) உ:தி ெவ�ணி ஏ5ற கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��ேம� காக�_ெப.(காக�_ெப.) 

ஏற' $நாலா.1499.3 

 ெத�வ வா8_ெப.(வா8_ெப.) வல� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1499.4 



 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) க� ஆ8-அ� உ� ஆ� ெவ�வ 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ப� வர' 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இரணியைன3 ப5றி வா#கி $நாலா.1500.1 

 அ� ைக வா8_ெப.(வா8_ெப.) உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) Sதியா� அவன( 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) அ� -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) ெபா#-வி'தா� அ�2கீ! 

நி5ப�ீ $நாலா.1500.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க� மா களிA_ெப.(களிA_ெப.) உ:தி ெவ�ணி ஏ5ற 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மா 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1500.3 

 ெச#கணா� ேகா+ ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1500.4 

 அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�றிைன%� அள:( ேவA ஓ� அ� உ� ஆ� 

இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கீ�� $நாலா.1501.1 

 ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) அவைன 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலகி� ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ�'தா5- வி�:(_ெப.(வி�:(_ெப.) ஆவ 7� ேம� 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1501.2 

 ெபா� சிதறி_வி.எ+.(சிதA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகாண�:( கைரேம� சி:தி3 1ல� 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

பர2-�_ெப.எ+.(பர_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபா�னி 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1501.3 



 ெத� தமிழ� வட 1ல2ேகா� ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�நைறK� மணிமாட� 

ேச�மி�கேள $நாலா.1501.4 

 த�னாேல த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வ� 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� 

தய#-_வி.(தய#-_வி.) ஒளி ேச� D�ல-� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� $நாலா.1502.1 

 த�னாேல த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வி� D�'தி D�A ஆ� 

தா�_த5...(தா�_த5...) ஆய� ஆயினா� சர� எ�A உ�வ 7� $நாலா.1502.2 

 மி� ஆ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஏ:( 

விைள:த_ெப.எ+.(விைள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவைள 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஏற' தனி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆ�ட $நாலா.1502.3 

 ெத� நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) -ட ெகா#க� 

ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1502.4 

 �ைல' தட'த ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� (6ச3 ேப�+சி �( (வைர2 

-லபதி ஆ� காலி3பி�ேன $நாலா.1503.1 

 இைல' தட'த -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி ஆய� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) இன 

வைள ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) அ�2கீ! 

எ�தகி5ப�ீ $நாலா.1503.2 

 மைல' தட'த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாண�:( ைவய� உ�ய 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வ� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அ� ெபா�னிநாட� $நாலா.1503.3 



 சிைல' தட2 ைக2 -ல+ ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1503.4 

 ��2- இல#- கனி' (வ� வா�3 பி�ைன ேக8வ� ம� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) �� அவிய+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ�றி+ $நாலா.1504.1 

 ெச�2கள'(' திற�_ெப.(திற�_ெப.) அழிய+ ெச5ற 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) சிர� (ணி'தா� தி�வ� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ3ப�ீ $நாலா.1504.2 

 இ�2- இல#- தி�ெமாழி வா� எ� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஈச5- 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) எ=ப( 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆ�ட $நாலா.1504.3 

 தி�2 -ல'( வள+ ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1504.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அர#க ஆள� Fேம� 

தனியாள� �னியாள� ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1505.1 

 ேப� ஆள� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப� உைடய ஆள� பி�ைன2- 

மணவாள�-ெப�ைம ேக4ப�ீ $நாலா.1505.2 

 பா� ஆள� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ� எ�A அ=:ைத ஏ5ற பைட 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) (ணிய3 ப�மா 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1505.3 

 ேத� ஆள� ேகா+ ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

தி�நைறK� மணிமாட� ேச�மி�கேள $நாலா.1505.4 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெமாழி வா� நா� ேவத வாண� வா=� தி�நைறK� 

மணிமாட+ ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாைல3 $நாலா.1506.1 

 ெபா�� ெமாழி ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ெம��ைமயாள� 1ல 

ம#ைக2 -ல ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) 1லைம ஆ�:த $நாலா.1506.2 

 அ� ெமாழி வா�2 கலிக�றி இ�ப3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா�வா� விய� 

உலகி� நமனா� பா� $நாலா.1506.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெமாழி 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ6சாேத ெம��ைம 

ெசா�லி� வி�ணவ�2- வி�:(_ெப.(வி�:(_ெப.) 

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

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த2ேகாேர $நாலா.1506.4 

 ஆE� பணி%� அ�ேயைன2 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) வி�ட நிசாசரைர' 

$நாலா.1507.1 

 ேதாE� தைல%� (ணி� எ�த+ .� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலவா�+ 

சர� (ர:தா�- $நாலா.1507.2 

 ேவE� ேச%� அைனயா�� ேவ�-கணா�� பயி� வ 7தி $நாலா.1507.3 

 நாE� விழவி� ஒலி ஓவா நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1507.4 

 �னி ஆ� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) Dெவ=கா� �� 

ேச� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) (ணிய $நாலா.1508.1 

 தனி வா� ம=வி� பைட ஆ�ட தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� ேதாளா�-வா� 1றவி� 

$நாலா.1508.2 

 பனி ேச� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ப� அ��ப பான� ஒ�பா� க� கா4ட 

$நாலா.1508.3 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேச� வய?8 �'( அைல2-� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1508.4 

 ெத8 ஆ� கட�வா� விட வாய+ சின வா8_ெப.(வா8_ெப.) அரவி� (யி� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1509.1 

 (8ளா வ� மா� விழ வாளி (ர:தா� இர:தா� மாவலி ம�- $நாலா.1509.2 

 18_ெப.(18_ெப.) ஆ� 1றவி� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) காவி ெபால� ெகா8 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க� கா4ட $நாலா.1509.3 

 ந8 ஆ� கமல� �க�_ெப.(�க�_ெப.) கா4�� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1509.4 

 ஒளியா ெவ�ெண� உ�டா� எ�A உரேலா� ஆ�+சி 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கயி5றா� $நாலா.1510.1 

 விளியா ஆ�2க ஆ31�� வி�மி அ=தா�-ெம� மல�ேம� $நாலா.1510.2 

 களியா வ��_ெப.(வ��_ெப.) க8 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெத�ற� 

அல� J5ற $நாலா.1510.3 

 நளி�வா� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) �Aவலி2-� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1510.4 

 வி� ஆ� விழவி� வட ம(ைர 

வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வி��பா ம� அட�'( 

$நாலா.1511.1 

 க� ஆ� திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) க6சைன2 கா�:தா� பா�:தா� 

காளிய�ேம�- $நாலா.1511.2 

 ெசா� ஆ� .�தி �ைற ஓதி+ ேசா�+ 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெதாழிலிேனா� 

$நாலா.1511.3 



 ந�லா� மைறேயா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) வா=� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1511.4 

 வ8ளி_ெப.(வ8ளி_ெப.) ெகா=ந� �தலாய ம2கேளா� �2கணா� 

$நாலா.1512.1 

 ெவ8கி ஓட விற�_ெப.(விற�_ெப.) வாண� விய� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

வன'ைத' (ணி'( உக:தா�- $நாலா.1512.2 

 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) கமல'திைட3 ப4ட ப- வா� அலவ� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1512.3 

 ந8ளி ஊ�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1512.4 

 மிைடயா வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வ 7ய விசய� ேத� கடவி $நாலா.1513.1 

 -ைடயா வைர ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய� -ேகா ஆ� 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) <� ஆழி3 $நாலா.1513.2 

 பைடயா�-ேவத� நா�- ஐ:( ேவ8வி அ#க� ஆA இைச ஏ! $நாலா.1513.3 

 நைடயா வ�ல அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) வா! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1513.4 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) ஆ� விரலா8 பா6சாலி <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ��2க 

பாரத'( $நாலா.1514.1 

 க:( ஆ� களி5A2 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) வா� 

ைவ'தா�- $நாலா.1514.2 



 ெச:தாமைரேம� அயேனா� சிவ@�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா�.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெப�ைமேயா� $நாலா.1514.3 

 ந:தா வ� ைக மைறேயா� வா! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1514.4 

 ஆA� பிைற%� அரவ�� அட�1� சைடேம� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உடல� $நாலா.1515.1 

 ந7A� Fசி ஏA ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இைறேயா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைற இர3ப 

$நாலா.1515.2 

 மாA ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா வாச ந7� வைர மா�� அகல'( அளி'( 

உக:தா�- $நாலா.1515.3 

 நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிேய $நாலா.1515.4 

 ந�ைம உைடய மைறேயா� வா! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிைய2 $நாலா.1516.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மதி8 G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம#ைக2 கலிய� 

ஒலிெச� தமி!-மாைல $நாலா.1516.2 

 ப�னி உலகி� பா�வா� பா� சாரா பழ விைனக8 $நாலா.1516.3 

 ம�னி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ�� ேபா� வாேனா� வண#க வா!வாேர 

$நாலா.1516.4 

 மா� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா� மா�வி� 

மாணி ஆ� மாவலி ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.1517.1 



 தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தாளா� அள:த 

ெப�மாைன $நாலா.1517.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சார�_ெப.(சார�_ெப.) தி�ேவ#கட'தாைன $நாலா.1517.3 

 நா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� நைறK�� 

க�ேடேன $நாலா.1517.4 

 �:ந7ைர �� நா8_ெப.(நா8_ெப.) கைட:தாைன D!'த நாள $நாலா.1518.1 

◌்_அ: ந7ைர மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ� 

அைம'த_ெப.எ+.(அைம_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மாைன 

$நாலா.1518.2 

 ெத� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ேமய தி�மாைல எ�மாைன $நாலா.1518.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� G! நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1518.4 

 J வாய 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (ைற ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

$நாலா.1519.1 

 Dவாைம ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) (ணி'தாைன $நாலா.1519.2 

 ேதவாதிேதவைன ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல2 க�ணாைன $நாலா.1519.3 

 நாவா� உளாைன நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1519.4 

 ஓடா அ� ஆ� இரணியைன ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இட:த $நாலா.1520.1 

 ேச� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�ந7�மைலயாைன $நாலா.1520.2 

 வாடா மல�' (ழா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ��யாைன $நாலா.1520.3 

 நா8ேதாA� நா� நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1520.4 



 க� ஆ� மதி8 G! கதி இல#ைக2 கா� அர2க� $நாலா.1521.1 

 வ� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கீள வ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� (ர:த 

$நாலா.1521.2 

 வி�லாைன ெச�வ விபடீண5- ேவறாக $நாலா.1521.3 

 ந�லாைன நா� நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1521.4 

 உ�ப�-உலேகா� உயி� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ:தியி� $நாலா.1522.1 

 வ�1 மல�ேம� பைட'தாைன மாேயாைன $நாலா.1522.2 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அ�ன க�ணா8 அேசாைத-த� சி#க'ைத $நாலா.1522.3 

 ந�பைன நா� நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1522.4 

 க4� ஏA ந78 ேசாைல2 கா�டவ'ைத' த7 D4� $நாலா.1523.1 

 வி4டாைன ெம�ய� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�மாைன $நாலா.1523.2 

 ம4� ஏA க5பக'ைத மாத�2- ஆ� வ� (வைர $நாலா.1523.3 

 ந4டாைன நா� நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1523.4 

 ம�ணி� மீ பார� ெக�3பா� மற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $நாலா.1524.1 

 ப�ணி�ேம� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பைட 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பாரத'( $நாலா.1524.2 

 வி�ணி� மீ( ஏற விசய� ேத� ஊ�:தாைன $நாலா.1524.3 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� நா� நைறK�� 

க�ேடேன $நாலா.1524.4 

 ெபா#- ஏA ந78 ேசாதி3 ெபா� ஆழி-த�ேனா�� $நாலா.1525.1 

 ச#- ஏA ேகால' தட2 ைக3 ெப�மாைன $நாலா.1525.2 



 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஏA ேசாைல2 -ட:ைத2 கிட:தாைன $நாலா.1525.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேகாைன நா� நைறK�� க�ேடேன $நாலா.1525.4 

 ம�@� ம(ைர வ.ேதவ� வா! �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) $நாலா.1526.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிைய வ�1 அவி! தார 

$நாலா.1526.2 

◌்க� நவி?� ேதாளா� கலிய� ஒலி வ�லா� $நாலா.1526.3 

 ெபா�-உலகி� வானவ�2-3 1'ேதளி� ஆ-வேர $நாலா.1526.4 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அட�'த மட அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) பி�யா( மல�2 

கமல $நாலா.1527.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம( 

Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

உ�'த தி�நைறK�- $நாலா.1527.2 

 �ைட அட�'த சிர� ஏ:தி D�ல-� பலி தி�ேவா� $நாலா.1527.3 

 இட� ெக�'த_ெப.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�வாள� இைண-

அ�ேய அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1527.4 

 கழி ஆ�� கன ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி $நாலா.1528.1 

 வழி ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �'( ஈ�A 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�நைறK�- $நாலா.1528.2 

 பழி ஆ�� விற�_ெப.(விற�_ெப.) அர2க� ப� ��க8-அைவ 

சிதற_-ைற.எ+.(சிதA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1528.3 



 அழ� ஆ�� சர� (ர:தா� அ�-இைணேய அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1528.4 

 .ைள ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பல#கனிக8 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கதலிகளி� 

$நாலா.1529.1 

 திைள ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பழ� ெக=மி' 

திக! ேசாைல' தி�நைறK�- $நாலா.1529.2 

 வைள ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�ண'த� 

பி� ேதா�ற� D�லேகா� $நாலா.1529.3 

 அைள ெவ�ெண� உ�டா�-த�-அ�-இைணேய அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1529.4 

 (�A ஒளி' (கி�_ெப.((கி�_ெப.) படல� 

(�னி_வி.எ+.((�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� மாளிைகேம� 

$நாலா.1530.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

D��_ெப.எ+.(D�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 ெச�வ' 

தி�நைறK�- $நாலா.1530.2 

 ம�A ஆர2 -ட� ஆ� வைர எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த�'த_ெப.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1530.3 

 -�A ஆ�� திர8 ேதாள� -ைர கழேல அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1530.4 

 அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) -ற�� ச:தன�� அ� ெபா�@� அணி �'(� 

$நாலா.1531.1 

 மிக2 ெகாண�:( திைர உ:(� விய� ெபா�னி' தி�நைறK�- $நாலா.1531.2 



 பக�_ெப.(பக�_ெப.) கர:த .ட� ஆழி3 பைடயா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.1531.3 

 1க2 கர:த தி� வயி5ற� ெபா�-அ�ேய அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1531.4 

 ெபா� �'(� அ� உகி�� 1ைழ2 ைக மா க�2 ேகா�� $நாலா.1532.1 

 மி�ன' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) திைர உ:(� விய� ெபா�னி' தி�நைறK�- 

$நாலா.1532.2 

 மி� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) S� ம�#-� ெம�-

இயைல' தி� மா�வி� $நாலா.1532.3 

 ம�ன தா�_த5...(தா�_த5...) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தா� மல� அ�ேய 

அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1532.4 

 சீ� தைழ'த கதி�+ ெச:ெந� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல'( இைட 

இைடயி� $நாலா.1533.1 

 பா� தைழ'(2 க��1_ெப.(க��1_ெப.) ஓ#கி3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

விைள2-� தி�நைறK�- $நாலா.1533.2 

 கா� தைழ'த தி� உ�வ� க�ண-பிரா� வி�ணவ�-ேகா� $நாலா.1533.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) தைழ'த (ழா� ��ய� தளி� அ�ேய அைட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1533.4 

 -ைல ஆ�:த ப=2 கா%� ப.#_ெப.அ.(ப.ைம_ெப.) கா%� பாைள �'(� 

$நாலா.1534.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ�:த இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�கி� தட6 ேசாைல' 

தி�நைறK�- $நாலா.1534.2 

 மைல ஆ�:த ேகால� ேச� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம�னி $நாலா.1534.3 



 நிைல ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�றா�-த� ந78 கழேல 

அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1534.4 

 மைற ஆ�� ெப� ேவ8வி2 ெகா=� 1ைக ேபா� 

வள�:(_வி.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-ம $நாலா.1535.1 

◌்நிைற ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

D��_ெப.எ+.(D�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 ெச�வ' 

தி�நைறK�- $நாலா.1535.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ�� சைடயா@� பிரம@� �� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1535.3 

 இைற ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

இைண-அ�ேய அைட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1535.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) களக மதி8 1ைட G! தி�நைறK� நி�றாைன 

$நாலா.1536.1 

 வ� களக� நில�_ெப.(நில�_ெப.) எறி2-� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) நகராள� $நாலா.1536.2 

 ப�க8 அக� பயி�ற_ெப.எ+.(பயி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ�3 பாட�-

இைவ ப'(� வ�லா� $நாலா.1536.3 

 வி�க8 அக'( இைமயவ� ஆ� 

வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா!வாேர 

$நாலா.1536.4 

 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி -ட:ைத ேமவி 

ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஆ� உலைக $நாலா.1537.1 

 இட:த ந�பி எ#க8 ந�பி எறிஞ� அர� அழிய2 $நாலா.1537.2 



 கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி க� ஆ� இல#ைக 

உலைக ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� $நாலா.1537.3 

 நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி நாம� ெசா�லி�-நேமா 

நாராயணேம $நாலா.1537.4 

 விட�-தா� உைடய அரவ� ெவ�வ ெச�வி� �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) �ன 

$நாலா.1538.1 

◌்தட: தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந7�3 ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஆள� $நாலா.1538.2 

 இட:தா� ைவய� ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உலைக ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

அ�யா� $நாலா.1538.3 

 நட:தா@ைடய நாம� ெசா�லி�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1538.4 

 Fணா( அன?� தAக� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

மAக_-ைற.எ+.(மA-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வைள ம�3ைப3 $நாலா.1539.1 

 ேபணா� வா#கி அ�த� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� தி� மா�வ� 

$நாலா.1539.2 

 பாணா வ��_ெப.(வ��_ெப.) �ர?� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ஆ�+சி தயி� 

ெவ�ெண� $நாலா.1539.3 

 நாணா( உ�டா� நாம� ெசா�லி�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1539.4 

 க� ஆ� மதி8 G! க+சி நக�8 ந+சி பாடக'(8 $நாலா.1540.1 

 எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) வண#க 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� இல#ைக2ேகான 

$நாலா.1540.2 



◌்வ� ஆ8 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வி�லா� �னி:த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

விபடீண5- $நாலா.1540.3 

 ந�லா@ைடய நாம� ெசா�லி�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1540.4 

 -ைடயா வைரயா� நிைர �� கா'த ெப�மா� ம�வாத $நாலா.1541.1 

 விைட-தா� ஏ=� ெவ�றா� ேகாவ� 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) ெத� இல#ைக 

$நாலா.1541.2 

 அைடயா அர2க� வ 7ய3 ெபா�( ேமவி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ற� 

$நாலா.1541.3 

 நைடயா உ�ண2 க�டா� நாம�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1541.4 

 கான எ�-� -ர#-� �.�� பைடயா அட� அர2க� $நாலா.1542.1 

 மான� அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�றி அ�மா� என2- 

எ�A� $நாலா.1542.2 

 ேத@� பா?� அ�(� ஆய தி�மா� தி�நாம�- $நாலா.1542.3 

 நா@� ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) நம�� 

உைரமி�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1542.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைர%� 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட?� திைச%� இ� 

நில@� $நாலா.1543.1 

 ஒ�A� ஒழியா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மானா� $நாலா.1543.2 

 -�A -ைடயா எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ�கEைடய தி�நாம�- $நாலா.1543.3 



 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) கா�மி� ெதா�X� ெசா�ேன�-நேமா நாராயணேம 

$நாலா.1543.4 

 க�# கா� மா�_ெப.(மா�.) க�ேல ெபாழிய அ�ேல 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A $நாலா.1544.1 

 ப�#கா� ந7ேய சர� எ�A ஆய� அ6ச அ6சா�� $நாலா.1544.2 

 ெந�#கா� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) -ைட ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:தி 

நிைரைய+ சிரம'தா� $நாலா.1544.3 

 ந�#கா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கா'தா� நாம�-நேமா நாராயணேம 

$நாலா.1544.4 

 ெபா#- 1ண�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) நில மா 

மக8_ெப.(மக8_ெப.) மல� மா $நாலா.1545.1 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) பிரம� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நாயக� ஆய 

$நாலா.1545.2 

 எ#க8 அ�க8 இைமேயா� தைலவ�ைடய தி�நாம�- $நாலா.1545.3 

 ந#க8 விைனக8 தவிர உைரமி�-நேமா நாராயணேம $நாலா.1545.4 

 வாவி' தட�_ெப.(தட�_ெப.) G! மணி_ெப.(மணி_ெப.) �'தா5A நைறK� 

ெந�மாைல $நாலா.1546.1 

 நாவி� பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெந6சி� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�பி நாம'ைத 

$நாலா.1546.2 

 காவி' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� மடவா� ேக8வ� கலிய� ஒலி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1546.3 

 ேமவி+ ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) நி�லா வ 7%ேம $நாலா.1546.4 



 கறவா மட நா-_ெப.(நா-_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

உ8ளினா�ேபால $நாலா.1547.1 

 மறவா( அ�ேய� உ�ைனேய அைழ2கி�ேற�- $நாலா.1547.2 

 நற� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி $நாலா.1547.3 

 பிறவாைம எைன3 பணி-எ:ைத பிராேன $நாலா.1547.4 

 வ5றா �(ந7ெரா� மா� வைர ஏ=� $நாலா.1548.1 

 (5A ஆக �� (5றிய ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கேழாேன $நாலா.1548.2 

 அ5ேற� அ�ேய� உ�ைனேய அைழ2கி�ேறன $நாலா.1548.3 

◌்ெப5ேற� அ�8 த:தி�-எ� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன $நாலா.1548.4 

 தாேர� பிற�2- உ� அ�8 எ�னிைட ைவ'தா� $நாலா.1549.1 

 ஆேர� அ(ேவ ப�கி2 களி2கி�ேற�- $நாலா.1549.2 

 கா� ஏ� கடேல மைலேய தி�2ேகா4� $நாலா.1549.3 

 ஊேர உக:தாைய உக:( அ�ேயேன $நாலா.1549.4 

 18_ெப.(18_ெப.) வா� பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1னிதா 

எ�A அைழ2க $நாலா.1550.1 

 உ8ேள நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) -ளி�� ஒ�வா $நாலா.1550.2 

 க8வா கட�ம�ைல2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க��ேப $நாலா.1550.3 

 வ8ளா� உ�ைன எ#ஙன� நா� மற2ேகேன $நாலா.1550.4 

 வி� ஏ� Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�ணி%� ந7%� 

$நாலா.1551.1 



 க� ஆ� க�# கான�_ெப.(கான�_ெப.) தி�:த களிேற $நாலா.1551.2 

 ந�லா� நர நாரணேன எ#க8 ந�பி $நாலா.1551.3 

 ெசா�லா�-உ�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) வண#கி' ெதா=� ஆேற 

$நாலா.1551.4 

 பனி ஏ� பர# -�றி� பவள' திரேள $நாலா.1552.1 

 �னிேய தி�Dழி2கள'( விள2ேக $நாலா.1552.2 

 இனியா� ெதா�டேரா� ப�-� இ� அ�( ஆய $நாலா.1552.3 

 கனிேய உ�ைன2 க��ெகா�� உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1552.4 

 கதிேய� இ�ைல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 அ�ல( என2- 

$நாலா.1553.1 

 நிதிேய தி�ந7�மைல நி'தில' ெதா'ேத $நாலா.1553.2 

 பதிேய பரவி' ெதா=� ெதா�ட�-தம2-2 $நாலா.1553.3 

 கதிேய உ�ைன2 க��ெகா�� உ�:ெதாழி:ேதேன $நாலா.1553.4 

 அ'தா அ�ேய எ�A உ�ைன அைழ2க $நாலா.1554.1 

 பி'தா எ�A ேப.கி�றா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) எ�ைன $நாலா.1554.2 

 �'ேத மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாணி2கேம �ைள2கி�ற $நாலா.1554.3 

 வி'ேத உ�ைன எ#ஙன� நா� வி�ேகேன $நாலா.1554.4 

 Jயா� .ட� மா மதிேபா� உயி�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1555.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� அளி2கி�ற த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணா $நாலா.1555.2 

 ஆயா அைல ந7� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� �� உ�ட $நாலா.1555.3 

 வாயா உ�ைன எ#ஙன� நா� மற2ேகேன $நாலா.1555.4 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! நைறK� ந�பி2- 

எ�A� $நாலா.1556.1 

 ெதா�� ஆ� கலிய� ஒலிெச� தமி!-மாைல $நாலா.1556.2 

 ெதா�X� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா�மி� பா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1556.3 

 உ�ேட வி.�1 உ�-தம2- இ�ைல (யேர $நாலா.1556.4 

 18_ெப.(18_ெப.) ஆ� ஏன�� ஆ� 1-:( எ�ைன உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1557.1 

 க8வா எ�ற?� எ� க�க8 ந7�க8 ேசா�த�மா� $நாலா.1557.2 

 உ8ேள நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�கி 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) உ�ைன உ8ளிய2கா� $நாலா.1557.3 

 ந8ேள� உ�ைன அ�லா� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1557.4 

 ஓடா ஆ8 அ�யி� உ� ஆ� ம�வி எ�-த� $நாலா.1558.1 

 மாேட வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேய� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�ல 

ைம:தா $நாலா.1558.2 

 பாேட� ெதா�ட�-த�ைம2 கவிைத3 ப@வ�ெகா�� $நாலா.1558.3 

 நாேட� உ�ைன அ�லா� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1558.4 

 எ�மா@� எ� அைன%� எ�ைன3 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழி:தத5பி� $நாலா.1559.1 



 அ�மா@� அ�மைன%� அ�ேய@2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1559.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மான ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .டேர நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீஉ� $நாலா.1559.3 

 ைம� மான வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�லா� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தமா4ேடேன 

$நாலா.1559.4 

 சிறியா� ஓ� பி8ைள%� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�� ஓ� ஆ� 

இைலேம� $நாலா.1560.1 

 உைறவா� எ� ெந6சி� உ8ேள உைறவா� உைற:த(-தா� $நாலா.1560.2 

 அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:தறிேய� 

அ�ேய�-அணி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

கி���_ெப.எ+.(கி��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1560.3 

 நைற வா�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1560.4 

 ந7�டாைய வானவ�க8 நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி2 கா�1 அ�தா� $நாலா.1561.1 

 ஆ�டா� எ�A ஆத�2க3ப�வா�2- நா� அ�ைம $நாலா.1561.2 

 F�ேட� எ� ெந6சி� உ8ேள 1-:தாைய3 ேபாக� ஒ4ேட� $நாலா.1561.3 

 நா�-தா� உன2- ஒழி:ேத�-நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1561.4 

 எ� தாைத தாைத அ3பா� எ=வ� பழ அ�ைம $நாலா.1562.1 

 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) எ� ெந6சி� உ8ேள 

வ:தாைய3 ேபாக� ஒ4ேட� $நாலா.1562.2 



 அ:ேதா -எ� ஆ� உயிேர அரேச அ�8 என2- $நாலா.1562.3 

 ந:தாம� த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1562.4 

 ம� அ6ச ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ம=வி� (ணி'த 

ைம:தா $நாலா.1563.1 

 எ� ெந6ச'(8 இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- 

இனி3 ேபா�3 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.1563.2 

 வ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 12- இ�2க ஒ4ேட� 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'ேத�- $நாலா.1563.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ச அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�@� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1563.4 

 எ3ேபா(� ெபா� மல� இ4� இைமேயா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த#க8 $நாலா.1564.1 

 ைக3ேபா( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6சி 

கழ�ேம� வண#க நி�றா� $நாலா.1564.2 

 இ3ேபா( எ� ெந6சி� உ8ேள 1-:தாைய3 ேபாக� ஒ4ேட�- $நாலா.1564.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேபா( வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

கி���_ெப.எ+.(கி��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1564.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேந� ஆ2ைக-த�ைன உழ:( ஓ�பி ைவ'தைமயா� 

$நாலா.1565.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஆ� எ�-தன2- ஆ� அ�ேய� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:த $நாலா.1565.2 

 ேதேன த7# க��பி� ெதளிேவ எ� சி:ைத-த�னா� $நாலா.1565.3 



 நாேன எ�த3 ெப5ேற�-நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பேீயா $நாலா.1565.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 1ைட G! நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிைய2 $நாலா.1566.1 

 க� ந7ர மா� வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிக�றி ம#ைகய�-ேகா� 

$நாலா.1566.2 

 ெசா� ந7ர ெசா�-மாைல ெசா�?வா�க8 G! வி.�பி� $நாலா.1566.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7�ைமயா� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) வா!வாேர $நாலா.1566.4 

 சின இ� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) அர2க� உயி� மாள+ 

ெச5ற வி�லி எ�A க5றவ� த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) $நாலா.1567.1 

 மன�8 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�A� 

எ3ேபா(� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� மா 

�னிைய மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏ! எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ைம:தைன $நாலா.1567.2 

 நனவி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�2-� 

ந�ண5- அ�யாைன நா� அ�ேய� நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பிைய2 $நாலா.1567.3 

 கனவி� க�ேட� இ�A க�டைமயா� எ� க�-இைணக8 களி3ப2 

களி'ேதேன $நாலா.1567.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ேற ஒ2க எ�ைன%� த�ைனேய நிைன2க+ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

என2- $நாலா.1568.1 



 ஆ� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ3பைன அ�A 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) உ�� உமி!:தி4ட 

$நாலா.1568.2 

 வாயைன மகர2 -ைழ2 காதைன ைம:தைன மதி8 ேகாவ� இைடகழி 

$நாலா.1568.3 

 ஆயைன அமர�2- அ� ஏ5ைற எ� அ�பைன அ�றி ஆத�ேயேன $நாலா.1568.4 

 வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ம5A ஓ� 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

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

அ�ேய@ைட+ $நாலா.1569.1 

 சி:ைத ஆ� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெத�1ல�2- 

எ�ைன+ ேச�ெகாடா� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) சி2ெகன3 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.1569.2 

 ெகா:( உலா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -ட:ைத' தைல2 ேகாவிைன 

-ட� ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) <'தைன 

$நாலா.1569.3 

 எ:ைதைய எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த�மாைன 

எ�பிராைன-எ'தா� மற2ேகேன $நாலா.1569.4 

 உர#களா� இய�ற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மாள பாரத'( 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத� ஐவ�2- ஆ�+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1570.1 

 இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�2- இ� அ�8 



ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�பிராைன வ�1 ஆ� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) $நாலா.1570.2 

 அர#க� ஆளி எ� ஆளி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆளி ஆழி G! இல#ைக மல#க+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1570.3 

 சர#க8 ஆ�ட த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) 

க�ண@2- அ�றி எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) தா!:( நி�லாேத $நாலா.1570.4 

 ஆ#- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக'( அ=:(�ேபா( அ6ேச� எ�A 

அ�ேயைன அ#ேக வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1571.1 

 தா#- தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ�ன ெபா� ஆ� அ� எ�பிராைன உ�ப�2- 

அணி ஆ� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1571.2 

 ேவ#கட'( அ�ைய ப� கீறிைய ெவ�ெண� உ�� உரலினிைட ஆ31�ட 

$நாலா.1571.3 

 த7# க��பிைன ேதைன ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பாலிைன அ�றி எ� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) சி:ைத ெச�யாேத $நாலா.1571.4 

 எ8 தைன3ெபா=( ஆகி?� எ�A� எ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அகலா( இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1க! 

$நாலா.1572.1 

 த4� அல�'த ெபா�ேன அல� ேகா#கி� தா! ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

தி�மாலி�6ேசாைல அ� $நாலா.1572.2 

 க4�ைய க��1_ெப.(க��1_ெப.) 

ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� சா5ைற காதலா� மைற 

நா�-� �� ஓதிய $நாலா.1572.3 

 ப4டைன பரைவ' (யி� ஏ5ைற எ� ப�பைன அ�றி பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

ெச�ேயேன $நாலா.1572.4 



 ப�ணி� இ� ெமாழி யா! நர�பி� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாைல 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ#ேக 1-:( எ� $நாலா.1573.1 

 க�;� ெந6.� வா%� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி� மைறேயா� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ8 $நாலா.1573.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� ெப�மாைன எ�மாைன வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) ந7� 

மகர� திைள2-� கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நாலா.1573.3 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� அ�ண� 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) அ�றி வா� உைரயாேத $நாலா.1573.4 

 இனி எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெசா�O� எம2-- 

இ�ைமேய அ�8ெப5றைமயா� அ�� $நாலா.1574.1 

 (னிைய' த7�'( இ�பேம த�கி�ற( ஓ� ேதா5ற' 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறிைய ைவய� ெதாழ3ப�� $நாலா.1574.2 

 �னிைய வானவரா� வண#க3ப�� �'திைன ப'த�-தா� Sக�கி�ற( ஓ� 

$நாலா.1574.3 

 கனிைய காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க8வைன-இ�A 

க��ெகா�ேடேன $நாலா.1574.4 

 எ� ெச�ேக� அ�ேய� உைரய�ீ இத5- எ�A� எ� மன'ேத 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1க!' $நாலா.1575.1 



 த6ைச ஆளிைய ெபா�ெபயேரா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அ�A 

இட:தவைன தழேல 1ைர $நாலா.1575.2 

 மி� ெச� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� நக� பா!பட G! கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

சிைற ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா� ெதா=� 

$நாலா.1575.3 

 ெபா� ெச� மா� வைரைய மணி2 -�றிைன அ�றி எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�னாேத $நாலா.1575.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) வி��_ெப.(வி��_ெப.) அல� F� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) ேதா�ற� 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) கலிய� தி� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $நாலா.1576.1 

 நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நைறK� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�பி-த� 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா மல�+ ேசவ� 

ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $நாலா.1576.2 

 G�%� ெதா=(� எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�%� 

ெதா�ட�க4- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா�-மாைல3 

$நாலா.1576.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப'(-இைவ பா�மி� ெதா�X� 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) S�மிைட3 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

நி�லாேவ $நாலா.1576.4 

 க� ேசார ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இழிய_-ைற.எ+.(இழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தழ�ேபா� <:தலாைள $நாலா.1577.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேசர �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட மா மதலா� வானவ�-

த� ேகாேவ எ�A $நாலா.1577.2 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) அக� உ�6. 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ம�- ெச�வ' $நாலா.1577.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற எ� ெப�மா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெதா=வா� 

கா�மி�-எ� தைலேமலாேர $நாலா.1577.4 

 அ� 1�வ வ� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� அல�-மகைள வைர அகல'( 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) 

$நாலா.1578.1 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) உ�வ விள#கனிேம� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

க�A_ெப.(க�A_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எறி:த <'த� ேபாலா� $நாலா.1578.2 

 வ�1 அல�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ� ேசைற 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ:( ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேமய $நாலா.1578.3 

 எ� ெப�மா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெதா=வா� எ3ெபா=(� எ� மன'ேத 

இ�2கி�றாேர $நாலா.1578.4 

 மீ( ஓ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) மி� இலக �� வில-� 

உ�வினாைள2 $நாலா.1579.1 

 காேதா� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) D2-_ெப.(D2-_ெப.) அ�A உட� 

அA'த_ெப.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைக'தல'தா எ�A 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1579.2 

 தாேதா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல�1� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற எ� 

ெப�மா� தாைள ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1579.3 

 ேபாேதா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) J�� 1�ணியேர வி�ணவ�� 

ெபாலிகி�றாேர $நாலா.1579.4 



 ேத� ஆE� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� ெத� இல#ைக 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(3 ெபா�றி 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1580.1 

 ேபா� ஆE� சிைல-அதனா� ெபா� கைணக8 ேபா2-வி'தா� எ�A நாE� 

$நாலா.1580.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆE� வைர மா�ப� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற எ� 

ெப�மா� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஆE� $நாலா.1580.3 

 ேபராள� ேப� ஓ(� ெப�ேயாைர ஒ�கா?� பி�கிேலேன $நாலா.1580.4 

 வ:தி2-� ம5றவ�2-� மா. உட�பி� வ� அமண� தம2-� அ�ேல� 

$நாலா.1581.1 

 �:தி+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� உ� ஆ� 

இரணியைன �ர� அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

�த�வ�2- அ�லா�- $நாலா.1581.2 

 ச:த3 F மல�+ ேசாைல' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற எ� ெப�மா� தாைள 

நாE� $நாலா.1581.3 

 சி:தி3பா�2- எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊறி 

எ3ெபா=(� தி'தி2-ேம $நாலா.1581.4 

 ப�� ஏன� ஆ� உலைக அ�A இட:த ப�பாளா எ�A 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1582.1 

 ெதா�� ஆேன� தி�வ�ேய (ைண அ�லா� (ைண இேல� 

ெசா�?கி�ேற� $நாலா.1582.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஏ:(� மல�3 1றவி� வ� ேசைற எ� ெப�மா� 

அ�யா�-த�ைம2 $நாலா.1582.3 

 க�ேட@2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) காண 7�-எ� ெந6.� க� 

இைண%� களி2-� ஆேற $நாலா.1582.4 



 ைப வி�%�_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ� அரவி� ப� 

கட?8 (யி� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப�பா 

எ�A� $நாலா.1583.1 

 ைம வி�%�_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரேபா� மாயவேன எ�A எ�A� 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) $நாலா.1583.2 

 ெச� வி�%�_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற எ� ெப�மா� தி� வ�ைவ+ சி:தி'ேத5- எ� 

$நாலா.1583.3 

 ஐ அறி�� ெகா�டா@2- ஆ8 ஆனா�2- ஆ8 ஆ�- எ� அ�1-தாேன 

$நாலா.1583.4 

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

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ற� ஓவாத பாவ#க8 ேசரா-ேமைல $நாலா.1584.1 

 வி�ேணா�� ம�ேணா�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6.� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தளி�ேபா� அ�யினாைன $நாலா.1584.2 

 ப� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இய�1� ைப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற 

அ�மா�-த�ைன $நாலா.1584.3 

 க� ஆர2 க�� உ�கி ைக ஆர' ெதா=வாைர2 க�(#காேல $நாலா.1584.4 

 க8ள'ேத� ெபா� அக'ேத� ஆதலா� ேபா( ஒ�கா� 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) எ�@� $நாலா.1585.1 

 ெவ8ள'ேத5- எ�ெகாேலா -விைள வய?8 க� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 

கைளஞ�_வி.அ.ெப.(கைள_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) தாளா� $நாலா.1585.2 

 த8ள ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ேசைற எ� ெப�மா� தாைள நாE� $நாலா.1585.3 



 உ8ள'ேத ைவ3பா�2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) காண 7�-எ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ�-� ஆேற $நாலா.1585.4 

 F மா� ேச� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழலா�ேபா� 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபைடேயா� 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) $நாலா.1586.1 

 ேதமாவி� இ� நிழலி� க� (யி?� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற 

அ�மா�-த�ைன $நாலா.1586.2 

 வா மா� ேத�3 பரகால� கலிக�றி ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�X� $நாலா.1586.3 

 J மா� ேச� ெபா� அ�ேம� G4�மி�-S� (ைண2 ைகயா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ேற $நாலா.1586.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) காலி� ெப� வில#- தா8_ெப.(தா8_ெப.) அவிழ ந8 

இ�4க� $நாலா.1587.1 

 வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

ெப�மானா� ம�வி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஊ�ேபா?�- $நாலா.1587.2 

 �:தி வான�_ெப.(வான�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழி%�_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) Dவா உ�வி� 

மைறயாள� $நாலா.1587.3 

 அ:தி D�A� அன� ஓ�1� அணி ஆ� வ 7தி அ=:Jேர $நாலா.1587.4 

 பா�'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பைட ம�ன�-த�ைம 

மாள பாரத'( $நாலா.1588.1 

 ேத�� பாக� ஆ� ஊ�:த_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதவ-

ேதவ� ஊ�ேபா?�- $நாலா.1588.2 



 ந7�� பைண'த ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாைள2- அ6சி3 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -�-_ெப.(-�-_ெப.) 

இன#க8 $நாலா.1588.3 

 ஆர� க�ேளா� அ�- அைண%� அணி ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! 

அ=:Jேர $நாலா.1588.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� மதி8 G! ெத� இல#ைக2- இைறவ� சிர#க8 ஐ 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.1589.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வாளி2- இல2- ஆக உதி�'த உரேவா� ஊ�ேபா?�- 

$நாலா.1589.2 

 ெகா�பி�_ெப.(ெகா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ஆ�:த மாதவிேம� ேகாதி 

ேம�:த_ெப.எ+.(ேம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன#க8 $நாலா.1589.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அரா�� க� மடவா� ஐ�பா� அைண%� அ=:Jேர 

$நாலா.1589.4 

 ெவ8ள'(8 ஓ� ஆ� இைலேம� ேமவி அ�ேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:( 

எ� $நாலா.1590.1 

 உ8ள'(8E� க�;8E� நி�றா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�ேபா?�- $நாலா.1590.2 

 18E3 பி8ைள2- இைர ேத�3 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெபைடேயா�� $நாலா.1590.3 

 அ8ள�_ெப.(அ8ள�_ெப.) ெசAவி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

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

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! அ=:Jேர $நாலா.1590.4 

 பக?� இர�� தாேன ஆ� பா�� வி�;� தாேன ஆ� $நாலா.1591.1 



 நிக�� .ட� ஆ� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�றா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�ேபா?�- $நாலா.1591.2 

 (கிலி� ெகா�%� ேத�' (கE� 

(�னி_வி.எ+.((�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

<:த�வா� $நாலா.1591.3 

 அகிலி� 1ைகயா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ஏ�2-�_ெப.எ+.(ஏ�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ+.-றி.) அணி ஆ� 

வ 7தி அ=:Jேர $நாலா.1591.4 

 ஏ� இல#- தாமைரேபா� ெசRவா� �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) ெச�த�ளி 

$நாலா.1592.1 

 மா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

1-:( நி�றா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�ேபா?�- 

$நாலா.1592.2 

 ந7� மாட' தனி+ Gல�_ெப.(Gல�_ெப.) ேபாழ2 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

(ளி Jவ_-ைற.எ+.(J�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1592.3 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) அரவ'( ஆ�31 ஓவா அணி ஆ� 

வ 7தி அ=:Jேர $நாலா.1592.4 

 மாைல3 1-:( மல�-அைணேம� ைவகி அ�ேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

1-:( எ� $நாலா.1593.1 

 ந7ல2 க�க8 பனி ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�றா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�ேபா?�- $நாலா.1593.2 

 ேவைல2 கட�ேபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வ 7தி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� 

.ைத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட'(_ெப.(மாட�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.1593.3 



 ஆைல3 1ைகயா� அழ� கதிைர 

மைற2-_ெப.எ+.(மைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) வ 7தி 

அ=:Jேர $நாலா.1593.4 

 வ6சி ம�#-� இைட ேநாவ 

மண:(_வி.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கனவக'( எ� $நாலா.1594.1 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) நிைறய2 ைக<3பி நி�றா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊ�ேபா?�- $நாலா.1594.2 

 ப6சி அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

பாைவமா�க8 ஆடக'தி� $நாலா.1594.3 

 அ� சில�பி� ஆ�31 ஓவா அணி ஆ� வ 7தி அ=:Jேர $நாலா.1594.4 

 எ� ஐ�1ல@� எழி?� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#ேக 

ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) எ=:த�ளி $நாலா.1595.1 

 ெபா� அ� கைலக8 ெமலி� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1னித� ஊ�ேபா?�- 

$நாலா.1595.2 

 ம�@� �( ந7� அரவி:த மல�ேம� வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1595.3 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெபைடேயா� உட� ஆ�� அணி ஆ� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! அ=:Jேர $நாலா.1595.4 

 ெந�லி� -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) க� கா4ட ந7�� -�த� வா� கா4ட 

$நாலா.1596.1 

 அ�லி2 கமல� �க�_ெப.(�க�_ெப.) கா4�� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அ=:J� 

நி�றாைன $நாலா.1596.2 



 வ�லி3 ெபா(�பி� -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <�� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) பரகால� $நாலா.1596.3 

 ெசா�லி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி!-

மாைல ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

நி�லாேவ $நாலா.1596.4 

 ெந�லி� -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) க� கா4ட ந7�� -�த� வா� கா4ட 

$நாலா.1597.1 

 அ�லி2 கமல� �க�_ெப.(�க�_ெப.) கா4�� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அ=:J� 

நி�றாைன $நாலா.1597.2 

 வ�லி3 ெபா(�பி� -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <�� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) பரகால� $நாலா.1597.3 

 ெசா�லி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி!-

மாைல ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

நி�லாேவ $நாலா.1597.4 

 சி#க�-அ( ஆ� அ�ண� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) �� 

கீ�� உக:த $நாலா.1598.1 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) இட'தாைன தழ� ஆழி வல'தாைன $நாலா.1598.2 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல'( அய� அைனயா� ெத� அ=:ைதயி� 

ம�னி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1598.3 

 அ� கமல2 க�ணைன-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1598.4 

 ேகா ஆனா� ம�ய2 ெகாைல ஆ� ம=2 ெகா�ட�E� $நாலா.1599.1 

 Dவா வானவைன �= ந7� வ�ணைன அ�யா�2- $நாலா.1599.2 

 ஆஆ எ�A இர#கி' ெத� அ=:ைதயி� ம�னி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1599.3 



 ேதவாதிேதவைன-யா� க��ெகா�� திைள'ேதேன $நாலா.1599.4 

 உைடயாைன ஒலி ந7� உலக#க8 பைட'தாைன $நாலா.1600.1 

 விைடயா� ஓட அ�A விற�_ெப.(விற�_ெப.) ஆழி விைச'தாைன 

$நாலா.1600.2 

 அைடயா� ெத� இல#ைக அழி'தாைன அணி அ=:J� $நாலா.1600.3 

 உைடயாைன-அ�ேய� அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:(ேபாேனேன $நாலா.1600.4 

 -�றா� மா�_ெப.(மா�.) த�'தவைன -ல ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) அ�A 

$நாலா.1601.1 

 ெபா�றாைம அத@2- அ�8ெச�த ேபா� ஏ5ைற $நாலா.1601.2 

 அ�A ஆவி� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெந� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ட அணி அ=:J� 

$நாலா.1601.3 

 நி�றாைன-அ�ேய� க��ெகா�� நிைற:ேதேன $நாலா.1601.4 

 க6சைன2 கா�:தாைன க�ணம#ைக%8 நி�றாைன $நாலா.1602.1 

 வ6சன3 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைலK� உயி� வா� ம�'( உ�டாைன 

$நாலா.1602.2 

 ெச6ெசா� நா�மைறேயா� ெத� அ=:ைதயி� ம�னி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1602.3 

 அ6சன2 -�ற�-த�ைன-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1602.4 

 ெப�யாைன அமர� தைலவ5-� பிரம@2-� $நாலா.1603.1 

 உ� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உக:தா�-அவ@2-� உண�வத@2- 

$நாலா.1603.2 



 அ�யாைன அ=:J� மைறேயா�க8 அ�பணி%� $நாலா.1603.3 

 க�யாைன-அ�ேய� க��ெகா�� களி'ேதேன $நாலா.1603.4 

 தி� வா! மா�வ�-த�ைன திைச ம�_ெப.(ம�_ெப.) ந7� எ� �தலா 

$நாலா.1604.1 

 உ� ஆ� நி�றவைன ஒலி ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�த'ைத $நாலா.1604.2 

 அ� ஆ� நி�றவைன ெத� அ=:ைதயி� ம�னி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1604.3 

 க� ஆ� க5பக'ைத-க��ெகா�� களி'ேதேன $நாலா.1604.4 

 நிைல ஆ8 ஆக எ�ைன உக:தாைன நில மக8-த� $நாலா.1605.1 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஆ8 வி'தகைன �( நா�மைற வ 7திெதாA� 

$நாலா.1605.2 

 அைல ஆ� கட�ேபா� 

�ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெத� 

அ=:ைதயி� ம�னிநி�ற $நாலா.1605.3 

 கைல ஆ� ெசா5ெபா�ைள-க��ெகா�� களி'ேதேன $நாலா.1605.4 

 ேபராைன -ட:ைத3 ெப�மாைன இல#- ஒளி ேச� $நாலா.1606.1 

 வா� ஆ� வன�ைலயா8 மல�-ம#ைக நாயகைன $நாலா.1606.2 

 ஆரா இ� அ�ைத ெத� அ=:ைதயி� ம�னி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1606.3 

 கா� ஆ� க� �கிைல-க��ெகா�� களி'ேதேன $நாலா.1606.4 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ��க� அைனயா� ெத� அ=:ைதயி� ம�னி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1607.1 



 அற �த�வ�-அவைன அணி ஆலிய�-ேகா� ம�வா� $நாலா.1607.2 

 கைற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� கலிக�றி ெசா� 

ஐ இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.1607.3 

 �ைற வ=வாைம வ�லா� �=( ஆ8வ�-வா�-உலேக $நாலா.1607.4 

 தி��2-� தி� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�வா 

ெத�வ'(2- அரேச ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) க�ணா 

$நாலா.1608.1 

 உ�வ+ ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட� ஆழி வ�லாேன உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

உ�ட ஒ�வா தி� மா�பா $நாலா.1608.2 

 ஒ�வ5- ஆ5றி உ�%� வைக இ�றா� உட� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) எ�@8 

1-:( ஒழியா( $நாலா.1608.3 

 அ�வி' தி�றிட அ6சி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத� அ=:J� 

ேம� திைச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன 

$நாலா.1608.4 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) ஆ� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வைள' ேதாளி பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) F-மக8-

த�ெனா�� உடேன $நாலா.1609.1 

 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ� மன'ேத ம�னி 

நி�றா� மா� வ�ணா மைழேபா� ஒளி வ�ணா $நாலா.1609.2 

 ச:ேதாகா ெபௗழியா ைத'தி�யா சாம ேவதியேன ெந�மாேல $நாலா.1609.3 

 அ:ேதா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� அ�றி ம5A அறிேய�- அ=:J� 

ேம� திைச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன 

$நாலா.1609.4 



 ெந� ஆ� ஆழி%� ச#க�� ஏ:(� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

உைடயா� அ�ேயைன+ $நாலா.1610.1 

 ெச�யாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) உலக'திைட+ 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) சிAைம2-� 

ெப�ைம2-� உ8 1-:( $நாலா.1610.2 

 ெபா�யா� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) எ� ெம� -� ஏறி3 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!வத5- அ6சி 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத� $நாலா.1610.3 

 ஐயா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� அ�றி ம5A அறிேய�- அ=:J� ேம� 

திைச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1610.4 

 பரேன ப6சவ� Fழிய� ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) பா� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம�ன�-தா� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� $நாலா.1611.1 

 வரேன மாதவேன ம(Gதா ம5A ஓ� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) (ைண 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அலா� இேல� கா� $நாலா.1611.2 

 நரேன நாரணேன தி�நைறK� ந�ப ீஎ� ெப�மா� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ஆE� $நாலா.1611.3 

 அரேன ஆதிவராக� �� ஆனா� அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1611.4 

 வி�டா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(_ெப.(சம�_ெப.+அ'(_சா�.) அ� ஆ� ப�ேயா� மா��-அக� ப5றி3 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1612.1 

 ப�� ஆ� உ�ய ஓ� மா� வைர ஏ:(� ப�பாளா பரேன பவி'திரேன 

$நாலா.1612.2 



 க�ேட� நா� கலி%க'தத� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க�ம� ஆவ(� எ�-

தன2- அறி:ேத� $நாலா.1612.3 

 அ�டா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� அ�றி ம5A 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) -அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1612.4 

 ேதாயா இ� தயி� ெந� அ�( உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

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

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1613.1 

 தாயா� ஆ31�� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ=(_வி.எ+.(அ=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ#-� தாடாளா 

தைரேயா�2-� வி�ேணா�2-� $நாலா.1613.2 

 ேசயா� கிேரத திேரத (வாபர கலி%க�-இைவ நா�-� �� ஆனா� 

$நாலா.1613.3 

 ஆயா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� அ�றி ம5A 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) -அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1613.4 

 கA'( க6சைன அ6ச �னி:தா� கா� வ�ணா கட�ேபா� ஒளி வ�ணா 

$நாலா.1614.1 

 இA'தி4� ஆ� விைட ஏ=� �� ெவ�றா� எ:தா� அ:தர� ஏ=� �� 

ஆனா� $நாலா.1614.2 

 ெபாA'(2ெகா���:தா� ெபாA2ெகாணா3 ேபாகேம Sக�வா� 1-:( 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) $நாலா.1614.3 



 அA'(' தி�றிட அ6சி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத� -அ=:J� 

ேம� திைச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன 

$நாலா.1614.4 

 ெந�யாேன க� ஆ�கலி ந�ப ீநி�ைனேய 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- இ�3ேபைன2 

$நாலா.1615.1 

 க� ஆ� காைளய� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 1-:( காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

காவைல3 பிைழ'( $நாலா.1615.2 

 -�ேபா:( உ� அ�2கீ! வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

1-:ேத� <ைற ேசாA இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என2- அ�ளி $நாலா.1615.3 

 அ�ேயைன3 பணி ஆ��ெகா8-எ:தா� அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1615.4 

 ேகா ஆ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) எ� ெம� -� ஏறி <ைற ேசாA 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) தா எ�A -ைம'( $நாலா.1616.1 

 ேபாகா� நா� அவைர3 ெபாA2ககிேல� 1னிதா 18_ெப.(18_ெப.) ெகா�யா� 

ெந�மாேல $நாலா.1616.2 

 த7 வா� நாகைணயி� (யி�வாேன தி�மாேல இனி+ ெச�வ( 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.1616.3 

 ஆஆ எ�A அ�ேய5- இைற இர#கா� -அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன $நாலா.1616.4 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�@ ைப� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ=:J� ேம� திைச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மாைன2 $நாலா.1617.1 



 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ம�@ தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

கலிக�றி ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

ம#ைக2 -ல ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) $நாலா.1617.2 

 ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� தமி! 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மணி2 ேகாைவ Jய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைவ-

ப'(� வ�லா� $நாலா.1617.3 

 ம�னி ம�னவ� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�� மான 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட2கீ! மகி!வாேர $நாலா.1617.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல' தி�மகE� 1வி%� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� 

தி�வ�யி� இைண வ�ட �னிவ� 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1618.1 

 வ#க� மலி தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 அந:த� எ�@� வ� அரவி� 

அைண' (யி�ற மாேயா� கா�மி�- $நாலா.1618.2 

 எ#-� மலி நிைற 1க! நா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஐ:( ேவ8விகE� 

ேக8விகE� இய�ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $நாலா.1618.3 

 அ� கமல'( அய� அைனயா� பயி?� ெச�வ'( அணி அ=:J� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-ேகாேவ 

$நாலா.1618.4 

 �� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ம�� உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

�னிவெரா� தானவ�க8 திைச3ப 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1619.1 

 ப�@ கைல நா� ேவத3 ெபா�ைள எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ப� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ� அ�ளிய எ� பரம� கா�மி�- $நாலா.1619.2 



 ெச:ெந� மலி கதி� கவ� வ 7ச_-ைற.எ+.(வ 7._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) -அைவ �ரல ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல மலைர ஏறி 

$நாலா.1619.3 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) மலி ெபைடேயா�� அம�� ெச�வ'( அணி 

அ=:J� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-

ேகாேவ $நாலா.1619.4 

 -ல' தைலய_-றி.வி.�.(தைல_ெப.+இய_-றி.வி.�.-றி.) மத 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 12- ேகா8 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) பி�2க_-ைற.எ+.(பி�22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

அத5- அ@#கி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1620.1 

 நில' திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மல�+ .ட� ஏ� 

ேசாத7 எ�ன ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட� த7�'த�ளிய எ� நிமல� கா�மி�- 

$நாலா.1620.2 

 மைல' திக! ச:( அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) கனக� மணி%� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ:தி வய�க8ெதாA� 

மைடக8 பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1620.3 

 அைல'( வ�� ெபா�னி வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெப�-� ெச�வ'( அணி 

அ=:J� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-

ேகாேவ $நாலா.1620.4 

 சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) �த� கல� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� ெச#க� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) திக!:த( என தி� உ�வ� ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1621.1 

 இல#- 1வி மட:ைத-தைன இட:( 1�கி எயி5றிைட ைவ'த�ளிய எ� ஈச� 

கா�மி�- $நாலா.1621.2 



 1ல�1 சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஒலி3ப Fக� ெதா2க ெபாழி�க8ெதாA� 

-யி�_ெப.(-யி�_ெப.) <வ மயி�க8 ஆல $நாலா.1621.3 

 அல�1 திைர3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 1ைட 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� 

ெச�வ'( அணி அ=:J� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உக:த அமர�-ேகாேவ $நாலா.1621.4 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ேம�� அட� அ�யி� உ�வ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேம�� 

இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கீ�� $நாலா.1622.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேம� வ6சைனயா� 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�+சி மாள உயி� வRவிய எ� 

மாேயா� கா�மி�- $நாலா.1622.2 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேம� வ� வைள2 ைக ஏ:(� ேகாைவ ஏ� வாய 

மரகத�ேபா� கிளியி� இ� ெசா� $நாலா.1622.3 

 அன� ேம� நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடவா� பயி?� ெச�வ'( அணி அ=:J� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-ேகாேவ 

$நாலா.1622.4 

 வானவ�-த� (ய� த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மா� உ� ஆ� Dவ� 

மாவலிைய ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1623.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) அமர ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) அள:த 

ெவ�றி' தனி �த� ச2கர3 பைட எ� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

கா�மி�- $நாலா.1623.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த=�� 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா8 வ 7தி ெச= மாட மாளிைகக8 <ட�ேதாA� 

$நாலா.1623.3 



 ஆன ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� மைறயாள� பயி?� ெச�வ'( அணி 

அ=:J� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-

ேகாேவ $நாலா.1623.4 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விரலா8 சீைத2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பகலவ� மீ( இய#காத 

இல#ைக ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) $நாலா.1624.1 

 அ:த� இ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கர�_ெப.(கர�_ெப.) சிர#க8 1ர�� 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ� கைணயா� எ�( உக:த 

அ�மா� கா�மி�- $நாலா.1624.2 

 ெச:தமி=� வடகைல%� திக!:த நாவ� திைச�கைன அைனயவ�க8 

ெச�ைம மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.1624.3 

 அ:தண�-த� ஆ-தியி� 1ைக ஆ� ெச�வ'( அணி அ=:J� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-ேகாேவ 

$நாலா.1624.4 

 -�ப� மி- மத ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) -ைலய ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மழ விைட அட�'( 

-ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) ேகா'( $நாலா.1625.1 

 வ�1 அவி=� மல�2 -ழலா8 ஆ�+சி ைவ'த தயி� ெவ�ெண� உ�� 

உக:த மாேயா� கா�மி�- $நாலா.1625.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) மரதக� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

�'த�_ெப.(�'த�_ெப.) கா4ட' திக! Fக� கதலி பல வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

மி2- எ#-� $நாலா.1625.3 

 அ� ெபா� மதி8 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 1ைட 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆ� 

ெச�வ'( அணி அ=:J� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உக:த அமர�-ேகாேவ $நாலா.1625.4 



 ஊ� ஏA க6செனா� ம�?� வி�?� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�%� உ�8 

சக�� உைடய+ ெச5ற $நாலா.1626.1 

 ந7� ஏA ெப� வலி' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உைடய ெவ�றி 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) 1க! ேநமி அ#ைக ெந�ேயா� கா�மி�- $நாலா.1626.2 

 ேச� ஏA ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த=�� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா8 வ 7தி 

தி�விழவி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

அணி:த_ெப.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�ைணேதாA� 

$நாலா.1626.3 

 ஆ� ஏA மல�2 -ழலா� பயி?� ெச�வ'( அணி அ=:J� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அமர�-ேகாேவ 

$நாலா.1626.4 

 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆ� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� ஆ� பாைர3 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா'( உ�� உமி!:த 

பரம�-த�ைன $நாலா.1627.1 

 அ�A அமர�2- அதிபதி%� அய@� ேச%� அ� பணிய அணி அ=:J� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாைவ $நாலா.1627.2 

 க�றி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) கலிக�றி 

ஒலிெச�த இ�ப3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $நாலா.1627.3 

 ஒ�றிெனா� நா�-� ஓ� ஐ:(� வ�லா� ஒலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆE� உ�ப�-தாேம $நாலா.1627.4 

 க8ள� மன�_ெப.(மன�_ெப.) வி8E� வைக 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ெதா=வ 7� $நாலா.1628.1 



 ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) �( பரைவ' திைர வி�ய கைர எ#-� 

$நாலா.1628.2 

 ெத8E� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிA1லிK�+ 

சலசயன'( $நாலா.1628.3 

 உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) என( உ8ள'(E� 

உைறவாைர உ8ள 7ேர $நாலா.1628.4 

 ெத�வி� தி� சிA ேநா�பிய� ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேசா5ெறா� க6சி 

$நாலா.1629.1 

 ம�வி3 

3��:தவ�_வி.அ.ெப.(பி�_வி.+:'_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_பட�.ப�.) 

வா�ெமாழி மதியா( வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைடவ 7�- 

$நாலா.1629.2 

 தி�வி� ெபாலி மைறேயா� சிA1லிK�+ சலசயன'( $நாலா.1629.3 

 உ�வ2 -ற8 அ�க8 அ� உண�மி�-உண�வ 7ேர $நாலா.1629.4 

 பைற%� விைன ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ��மி� 

ந7�-பணி%� சிA ெதா�X� $நாலா.1630.1 

 அைற%� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ஒ�பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஒ�பா� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஒ�பா� $நாலா.1630.2 

 சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) அைற%� சிA1லிK�+ 

சலசயன'( $நாலா.1630.3 

 உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இைற அ� அ�ல( 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இைற%� அறிேயேன $நாலா.1630.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� மதி ெபாதி%� சைட ம=வாளிெயா� ஒ�பா� 

$நாலா.1631.1 



 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தைலவ�-அவ� அமர�2- அதிபதி ஆ� $நாலா.1631.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த=�� சிA1லிK�+ 

சலசயன'( $நாலா.1631.3 

 ஆ� ஆயன( அ� அ�ல( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) அ�ேயேன $நாலா.1631.4 

 ந:தா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நரக'திைட ந;காவைக நாE� $நாலா.1632.1 

 எ:தா� என இைமேயா� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'(� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எறி ந7�+ $நாலா.1632.2 

 ெச:தாமைர மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

சிA1லிK�+ சலசயன'( $நாலா.1632.3 

 அ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ�யா� உன( அ�ேய5- அ�81�ேய 

$நாலா.1632.4 

 �= ந7ல�� மல� ஆ�ப?� அரவி:த�� விரவி2 $நாலா.1633.1 

 க=ந7ெரா� மடவா�-அவ� க� வா� �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1633.2 

 ெச= ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) த=�� சிA1லிK�+ சலசயன� $நாலா.1633.3 

 ெதா=� ந7�ைம-அ( உைடயா� அ� ெதா=வா� (ய� இலேர $நாலா.1633.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�மாலி�6ேசாைல மைல 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1634.1 

 மாயா என2- உைரயா� இ(-மைற நா�கி� உளாேயா $நாலா.1634.2 

 த7 ஓ�1ைக மைறேயா� சிA1லிK�+ சலசயன'- $நாலா.1634.3 

 தாேயா உன( அ�யா� மன'தாேயா அறிேயேன $நாலா.1634.4 



 ைம ஆ� வ� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மல�2 க�ணா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

வி4�4� $நாலா.1635.1 

 உ�வா� உன கழேல ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=ேவ� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மடவா� $நாலா.1635.2 

 ெசRவா� ெமாழி பயி?� சிA1லிK�+ சலசயன'( $நாலா.1635.3 

 ஐ வா� அர�-அைணேம� உைற அமலா அ�ளாேய $நாலா.1635.4 

 க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) உ�வா கன�_ெப.(கன�_ெப.) உ�வா 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) உ�வா $நாலா.1636.1 

 ெப� மா� வைர உ�வா பிற உ�வா நின( உ�வா $நாலா.1636.2 

 தி� மா மக8_ெப.(மக8_ெப.) ம��� சிA1லிK�+ சலசயன'( $நாலா.1636.3 

 அ� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேத உன( அ�ேய சர� ஆேம $நாலா.1636.4 

 சீ� ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மAகி� சிA1லிK�+ சலசயன'( $நாலா.1637.1 

 ஏ� ஆ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�-தைன இைமேயா� ெப�மாைன 

$நாலா.1637.2 

 பாரா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பரவி' ெதாழ3 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) பயிலாேவ $நாலா.1637.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1ற2 கடைல அட� ஏ5றிைன 

ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) ஆைண எ� இ� �னிவ�2- அ�8 

$நாலா.1638.1 

 த�� தவ'ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) �'தி� திர8 

ேகாைவைய ப'த� ஆவிைய நி'தில' ெதா'திைன $நாலா.1638.2 

 அ��பிைன அலைர அ�ேய� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆைசைய 

அ�த� ெபாதி இ� .ைவ2 $நாலா.1638.3 



 க��பிைன கனிைய-ெச�A நா� -க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1638.4 

 ெம�: நல' தவ'ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) திவ'ைத' த�� 

ெம�ைய ெபா�யிைன ைகயி� ஓ� ச#- உைட $நாலா.1639.1 

 ைம: நிற2 கடைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஆ� இைல3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8 மாயைன $நாலா.1639.2 

 ெந�னைல பகைல இ5ைற நாளிைன நாைள ஆ� வ�� 

தி#கைல_ெப.(தி#க8_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ��ைன $நாலா.1639.3 

 க�னைல க��பினிைட' ேதறைல- க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1639.4 

 எ#கE2- அ�8ெச�கி�ற ஈசைன வாச வா� -ழலா8 மைல-ம#ைக-த� 

$நாலா.1640.1 

 ப#கைன3 ப#கி� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உக:தா�-த�ைன பா�ைமைய பனி மா மதிய� தவ! $நாலா.1640.2 

 ம#-ைல .டைர வட மா மைல உ+சிைய ந+சி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

வண#க3ப�� $நாலா.1640.3 

 க#-ைல பகைல-ெச�A நா� -க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1640.4 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல' தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�ட 

பி8ைளைய ெத8ளியா� வண#க3ப�� ேதவைன $நாலா.1641.1 

 மாயைன மதி8 ேகாவ� இைடகழி ைம:தைன அ�றி 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) சி:ைத%8 $நாலா.1641.2 

 ஈசைன இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ட�+ 

ேசாதிைய எ:ைதைய என2- எ�3பினி� ைவ3பிைன $நாலா.1641.3 



 காசிைன மணிைய-ெச�A நா�- க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1641.4 

 ஏ5றிைன இமய'(8 எ� ஈசைன இ�ைமைய மAைம2- ம�:திைன 

$நாலா.1642.1 

 ஆ5றைல அ�ட'( அ31ற'( உ�'தி�� ஐயைன ைகயி� ஆழி 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1642.2 

 <5றிைன -� மா மணி2 -�றிைன நி�ற^� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி'தில' ெதா'திைன 

$நாலா.1642.3 

 கா5றிைன 1னைல-ெச�A நா�- க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1642.4 

 (3பைன (ர#க� பட+ சீறிய ேதா�றைல .ட� வா�_ெப.(வா�_ெப.) கல� 

ெப�த(_வி.�.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� $நாலா.1643.1 

 ெச3பிைன தி�ம#ைக மணாளைன ேதவைன 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பவள'( ஒளி 

$நாலா.1643.2 

 ஒ3பைன உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏழிைன ஊழிைய ஆழி 

ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைகயைன 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) $நாலா.1643.3 

 க5பிைன-க=ந7� மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன $நாலா.1643.4 

 தி�'தைன திைச நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) த:ைதைய ேதவ-ேதவைன 

Dவ�� ��னிய_ெப.எ+.(��@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1644.1 

 வி�'தைன விள#-�_ெப.எ+.(விள#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

.ட�+ ேசாதிைய வி�ைண ம�ணிைன க�;த� <�ய $நாலா.1644.2 



 அ�'தைன அ�ைய ப� கீறிய அ3பைன அ3பி� ஆ� அழ� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1644.3 

 க�'தைன-களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� ெபாழி�- க�ணம#ைக%8 

க��ெகா�ேடேன $நாலா.1644.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின2 களி5ைற விள#கா� விழ2 

க�A_ெப.(க�A_ெப.) வ 7சிய_ெப.எ+.(வ 7._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஈசைன 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) $நாலா.1645.1 

 (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) .ைவ'( 

உ�ட ேதா�றைல ேதா�ற� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� ெகட' 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1645.2 

 ந6சிைன அ�த'திைன நாதைன ந+.வா� உ+சிேம� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�பிைய $நாலா.1645.3 

 க6சைன' (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ6சி'த வ6சைன- 

க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன $நாலா.1645.4 

 ப�ணிைன ப�ணி� நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� 

பா�ைமைய பா?8 ெந�யிைன மா� உ� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1646.1 

 வி�ணிைன விள#-�_ெப.எ+.(விள#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

.ட�+ ேசாதிைய ேவ8விைய விள2கி� ஒளி-த�ைன $நாலா.1646.2 

 ம�ணிைன மைலைய அைல ந7�ைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா மதிைய 

மைறேயா�-த#க8 $நாலா.1646.3 

 க�ணிைன-க�க8 ஆரள�� நி�A- க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேடேன 

$நாலா.1646.4 

 க�ணம#ைக%8 க��ெகா�ேட� எ�A காதலா� கலிக�றி உைரெச�த 

$நாலா.1647.1 



 வ�ண ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி! ஒ�பேதா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ�ல� ஆ� உைர3பா� மதிய� தவ! 

$நாலா.1647.2 

 வி�ணி� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ஆ� மகி!� எ�(வ� ெம��ைம 

ெசா�லி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1647.3 

 க�ண நி�-தன2-� -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) ஆகி� க5கலா� கவியி� 

ெபா�8-தாேன $நாலா.1647.4 

 சிைல இல#- ெபா� ஆழி தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பைட 

த��_ெப.(த�(_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1648.1 

 மைல இல#- ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) நா�ேக ம5A அவ@2- எ5ேற கா� 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1648.2 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) இல#- F� பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) ��1 ஓட 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஓ� இ�2கி�றாளா�- $நாலா.1648.3 

 கைல இல#- ெமாழியாள� க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா 

$நாலா.1648.4 

 ெச�வைர �� ஆ. அA'த_ெப.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிைல 

அ�ேறா ைக'தல'த( எ�கி�றாளா� $நாலா.1649.1 

 ெபா� வைர �� ேபா� 

ெதாைல'த_ெப.எ+.(ெதாைல_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா� ஆழி ம5A 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக எ�கி�றாளா� $நாலா.1649.2 

 ஒ�வைர%� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ஒ3பா� ஒ31 இலா எ� அ3பா 

எ�கி�றாளா�- $நாலா.1649.3 



 க� வைரேபா� நி�றாைன க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா 

$நாலா.1649.4 

 (�@ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��ேம� (ழா� அல#க� ேதா�Aமா� 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1650.1 

 மி�@ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர -�டல#க8 வி� 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1650.2 

 ெபா�னி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) அணி ஆக'( 

இல#-மா� எ�கி�றாளா�- $நாலா.1650.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா மதி8 1ைட G! க�ண1ர'( அ�மாைன2 

க�டா8ெகாேலா $நாலா.1650.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ளப வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

உ=த_ெப.எ+.(உ=_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைர மா�ப� எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1651.1 

 ேபா� ஆைன2 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'த 18பாக� எ� அ�மா� 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1651.2 

 ஆரா@� கா�மி�க8 அ� பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) வா� அவ@2- 

எ�கி�றாளா�- $நாலா.1651.3 

 கா� வான�_ெப.(வான�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அதி�� க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா $நாலா.1651.4 

 அ�'தல�� தாமைரேய அ� ைககE� ப#கயேம எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1652.1 

 ��'தல�� ெபா� F;� எ� ெந6ச'(8 அகலா எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1652.2 



 வ�' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� மலரவேளா வைர ஆக'(8 இ�3பா8 

எ�கி�றாளா�- $நாலா.1652.3 

 க�2 கமல� க8 உ-2-� க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா 

$நாலா.1652.4 

 ேப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடய ேபராள� ேபராள� எ�கி�றாளா� 

$நாலா.1653.1 

 ஏ� ஆ� கன மகர -�டல'த� எ� ேதாள� எ�கி�றாளா� $நாலா.1653.2 

 ந7� ஆ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �கிேல ந78 வைரேய ஒ2-மா� எ�கி�றாளா�- 

$நாலா.1653.3 

 கா� ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம��� க�ண1ர'( அ�மாைன2 

க�டா8ெகாேலா $நாலா.1653.4 

 ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அர'த உைட ஆைட-அத�ேம� ஓ� சிவளிைக2 க+. 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1654.1 

 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அர'த அ�-இைண%� அ� ைககE� ப#கயேம 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1654.2 

 ைம வள�2-� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ�வ� மரகதேமா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

�கிேலா எ�கி�றாளா�- $நாலா.1654.3 

 ைக வள�2-� அழலாள� க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா 

$நாலா.1654.4 

 ெகா5ற3 18_ெப.(18_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏறி ம�`ேட வ�கி�றா� 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1655.1 

 ெவ5றி3 ேபா� இ:திர5-� இ:திரேன ஒ2-மா� எ�கி�றாளா� $நாலா.1655.2 

 ெப5ற2கா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பிற:ேதா� உ�ேயாேமா எ�கி�றாளா�- $நாலா.1655.3 



 க5ற N� மைறயாள� க�ண1ர'( அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா 

$நாலா.1655.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�� வனமாைல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��ேம� 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1656.1 

 உ�� இவ�பா� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) என2- எ�A ஒ�கா?� பி�கிேல� 

எ�கி�றாளா� $நாலா.1656.2 

 ப�� இவைர2 க�� அறிவ( எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) ஊ�� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�ேற பயி�கி�றாளா�- $நாலா.1656.3 

 க�டவ�-த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

வழ#-�_ெப.எ+.(வழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ண1ர'( 

அ�மாைன2 க�டா8ெகாேலா $நாலா.1656.4 

 மா வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மாதரா8 மாயவைன2 க�டா8 எ�A $நாலா.1657.1 

 கா வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! க�ண1ர'( அ�மாைன2 கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1657.2 

 பா வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தமி!-மாைல 

ப�னிய N� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஐ:(� ஐ:(� வ�லா� 

$நாலா.1657.3 

 F வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க5பக� ேச� ெபா� 

உலகி� ம�னவ� ஆ�3 1க! த2ேகாேர $நாலா.1657.4 

 ெத8ளிய�ீ ேதவ�2-� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தி�' த2கீ� $நாலா.1658.1 

 ெவ8ளிய�ீ ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) வி= நிதி வ�ண� ஓ 

$நாலா.1658.2 



 (8E ந7�2 க�ண1ர� ெதா=தா8 இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.1658.3 

 க8விேயா ைக வைள ெகா8வ( த2கேத $நாலா.1658.4 

 ந78 நிலா�5ற'( நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேநா2கினா8 $நாலா.1659.1 

 கா;ேமா க�ண1ர� எ�A கா4�னா8 $நாலா.1659.2 

 பாணனா� தி�ண� இ�2க இனி இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.1659.3 

 நா;ேமா ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ந�A நைறKர�2ேக $நாலா.1659.4 

 அ�வி ேசா� ேவ#கட� ந7�மைல எ�A வா�- $நாலா.1660.1 

 ெவ�வினா8 ெம�ய� வினவி_வி.எ+.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�2கி�றா8 $நாலா.1660.2 

 ெப�- சீ�2 க�ண1ர� எ�A ேபசினா8 $நாலா.1660.3 

 உ�கினா8 உ8ெமலி:தா8 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ெகாேலா 

$நாலா.1660.4 

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

நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ�ைல உற2க��-தா� இ�ைல $நாலா.1661.1 

 ெப�ைம%� சால நிைற:தில8 ேபைத-தா� $நாலா.1661.2 

 க�ண� ஊ� க�ண1ர� ெதா=� கா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நாலா.1661.3 

 வ�ண�ேம� எ�ண� இவ4- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ெகாேலா 

$நாலா.1661.4 

 க�ண� ஊ� க�ண1ர� ெதா=� கா�ைக $நாலா.1662.1 



 ெப�ைம எ� த�@ைட உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) உைர2கி�றா8 

$நாலா.1662.2 

 ெவ�ெண� உ�� ஆ31�ட வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) விள�பினா� 

$நாலா.1662.3 

 வ�ண�� ெபா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஒழி%ேம $நாலா.1662.4 

 வட வைர நி�A� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�A 

கண1ர� $நாலா.1663.1 

 இடவைக ெகா8வ( யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�A ேபசினா8 $நாலா.1663.2 

 மடவ��_ெப.(மடவ��_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எ� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

இவ�2- இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.1663.3 

 கடவ( எ�-க� (யி� இ�A இவ� ெகா8ளேவ $நாலா.1663.4 

 தர#க ந7� ேபசி@� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதி காயி@� $நாலா.1664.1 

 இர#-ேமா எ'தைன நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ8கினா8 $நாலா.1664.2 

 (ர#க� வா� கீ�� உக:தான( ெதா�ைம ஊ� $நாலா.1664.3 

 அர#கேம எ�ப( இவ8-தன2- ஆைசேய $நாலா.1664.4 

 ெதா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேய 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�%மா $நாலா.1665.1 

 க�� தா�_த5...(தா�_த5...) க�ண1ர� ெதாழ3 ேபாயினா8 $நாலா.1665.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எ� 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $நாலா.1665.3 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) ேகாயி�ைம ெச�வ( த2கேத $நாலா.1665.4 



 �8_ெப.(�8_ெப.) எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) ஏ�:தில <ைழ ��ெகாடா 

$நாலா.1666.1 

 ெத8ளிய8 எ�ப( ஓ� ேத. இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) எ� 

ெச�ேக� $நாலா.1666.2 

 க8 அவி! ேசாைல2 கண1ர� ைக ெதா=� $நாலா.1666.3 

 பி8ைளைய3 பி8ைள எ�A எ�ண3 ெபAவேர $நாலா.1666.4 

 கா� மலி க�ண1ர'( எ� அ�கைள3 $நாலா.1667.1 

 பா� மலி ம#ைகய�-ேகா� பரகால� ெசா� $நாலா.1667.2 

 சீ� மலி பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

வ�லவ� $நாலா.1667.3 

 ந7� மலி ைவய'( ந7� நி5பா�கேள $நாலா.1667.4 

 கைர எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) .� ச#-� கன பவள'( 

எ= ெகா�%� $நாலா.1668.1 

 திைர எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�2க�ண1ர'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1668.2 

 விைர எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) (ழா� அல#க� 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 1ைடெபயர $நாலா.1668.3 

 வைர எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா@2- 

இழ:ேத�-எ� வ� வைளேய $நாலா.1668.4 

 அ� விர� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) கண'தா� அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 1ைகயா� 

வைரேயா�� $நாலா.1669.1 

 ெத�� அ�ய மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட' தி�2க�ண1ர'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1669.2 



 வ� அரவி� அைண' (யி�A மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மத'த சிA தA க� 

$நாலா.1669.3 

 க� ெவ�வ ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'தா5- இழ:ேத�-எ� கன வைளேய 

$நாலா.1669.4 

 (#க மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) �க4�� Gலிைக 

ேபா� $நாலா.1670.1 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) (ணி2-� 

தி�2க�ண1ர'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1670.2 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) க� மா� விைட அட�'( பனி மதி ேகா8 

வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த $நாலா.1670.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மா� அ�மா@2- இழ:ேத�-எ� 

ெசறி வைளேய $நாலா.1670.4 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) ம��� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அக� க� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மAகி� $நாலா.1671.1 

 திண� ம�� கன மதி8 G! தி�2க�ண1ர'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1671.2 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) ம�� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஆ�+சி ஆ�2க ேபா� 

உரேலா�� $நாலா.1671.3 

 1ண� ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) இற நட:தா5- இழ:ேத�-எ� ெபா� வைளேய 

$நாலா.1671.4 

 வா� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம:திர'தா� 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) த� ெச� ெதாழி�க8 $நாலா.1672.1 



 த7 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மைற வள�2-� 

தி�2க�ண1ர'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1672.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிA 

ேகா?2- உைள:( ஓ� தயி� உ�ட $நாலா.1672.3 

 வா� (ைட'த ைம:த@2- இழ:ேத�-எ� வ� வைளேய $நாலா.1672.4 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைழ ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வள� பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) $நாலா.1673.1 

 திட� எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) .ட� இைம2-� 

தி�2க�ண1ர'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1673.2 

 அட� அட�'( அ�A இரணியைன �ர� 

அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அணி உகிரா� $நாலா.1673.3 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�மா@2- இழ:ேத�-எ� ஒளி வைளேய $நாலா.1673.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�� மல�3 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) வ� ந7ழ� 

அணி �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.1674.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைரக8 வர' திர4�� தி�2க�ண1ர'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1674.2 

 எ� திைச%� எ= கட?� இ� நில@� ெப� வி.�1� $நாலா.1674.3 

 உ�� உமி!:த ெப�மா@2- இழ:ேத�-எ� ஒளி வைளேய $நாலா.1674.4 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) மலி க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

-வைள_ெப.(-வைள_ெப.) க� ஆக' ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) கய#க8 

$நாலா.1675.1 



 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல� �க�_ெப.(�க�_ெப.) அல�'(� 

தி�2க�ண1ர'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1675.2 

 வ#க� மலி தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 வ� அரவி� அைண' (யி�ற 

$நாலா.1675.3 

 ெச#கமலநாப@2- இழ:ேத�-எ� ெசறி வைளேய $நாலா.1675.4 

 வா� ஆE� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

பைண' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மட3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $நாலா.1676.1 

 சீ� ஆE� வைர மா�வ� தி�2க�ண1ர'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1676.2 

 ேபராள� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப� ஆயிர வா� அர�-அைணேம� 

$நாலா.1676.3 

 ேபராள� ெப�மா@2- இழ:ேத�-எ� ெப� வைளேய $நாலா.1676.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 1ைட G! 

தி�2க�ண1ர'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1677.1 

 வாமனைன மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) வள நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.1677.2 

 காம� சீ�2 கலிக�றி க�� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி!-மாைல $நாலா.1677.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம�வி இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) விைன ஆய ந�ணாேவ 

$நாலா.1677.4 

 வி�ணவ�-த#க8 ெப�மா� தி�மா�வ� $நாலா.1678.1 



 ம�ணவ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மலி 1க! ேச� 

$நாலா.1678.2 

 க�ண1ர'( எ� ெப�மா� கதி� ��ேம� $நாலா.1678.3 

 வ�ண நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊதா�-ேகா� (�ப ீ$நாலா.1678.4 

 ேவத �த�வ� விள#- 1� Nல� $நாலா.1679.1 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பரவி3 பல�� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1679.2 

 காத�ைம ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண1ர'( எ� ெப�மா� $நாலா.1679.3 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� தா!:( ஊதா�-ேகா� 

(�ப ீ$நாலா.1679.4 

 வி�ட மல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஊதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ� 

ெபAதி $நாலா.1680.1 

 அ�ட �த�வ� அமர�க8 எ�லா�� $நாலா.1680.2 

 க�� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண1ர'( எ� ெப�மா� $நாலா.1680.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊதா�-ேகா� (�ப ீ$நாலா.1680.4 

 ந7� மலிகி�ற( ஓ� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ� ஓ� ஆைம%� ஆ� $நாலா.1681.1 

 சீ� மலிகி�ற( ஓ� சி#க உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1681.2 



 கா� மலி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண1ர'( எ� ெப�மா� 

$நாலா.1681.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� தா!:( ஊதா�-ேகா� 

(�ப ீ$நாலா.1681.4 

 ஏ� ஆ� மல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஊதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ� 

ெபAதி $நாலா.1682.1 

 பா� ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பரவ ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட?8 

$நாலா.1682.2 

 கா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆன க�ண1ர'( எ� ெப�மா� $நாலா.1682.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� தா!:( ஊதா�-ேகா� 

(�ப ீ$நாலா.1682.4 

 மா�வி� தி�வ� வல� ஏ:( ச2கர'த� $நாலா.1683.1 

 பாைர3 பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரம� பர6ேசாதி 

$நாலா.1683.2 

 கா�� திக! காயா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கதி� ��ேம� $நாலா.1683.3 

 தா�� நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� தா!:( ஊதா�-ேகா� (�ப ீ

$நாலா.1683.4 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) க5கி ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) $நாலா.1684.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம�@ தாசரதி ஆய தடமா�வ� $நாலா.1684.2 

 காம�-த� தாைத க�ண1ர'( எ� ெப�மா� $நாலா.1684.3 

 தாம நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� தா!:( ஊதா�-ேகா� (�ப ீ$நாலா.1684.4 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந7� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம�#கி� $நாலா.1685.1 



 சால மல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஊதாேத வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� 

$நாலா.1685.2 

 கால� க�ண1ர'( எ� ெப�மா� கதி� ��ேம� $நாலா.1685.3 

 ேகால நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊதா�-ேகா� (�ப ீ

$நாலா.1685.4 

 ந:த� மதைல நில ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

(ைணவ� $நாலா.1686.1 

 அ:த� �த�வ� அமர�க8-த� ெப�மா� $நாலா.1686.2 

 க:த� கம! காயா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கதி� ��ேம� $நாலா.1686.3 

 ெகா:( நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊதா�-ேகா� (�ப ீ

$நாலா.1686.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1687.1 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� ெவ�றி2 கலிய� ஒலி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1687.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண1ர'தாைன' $நாலா.1687.3 

 ெதா�டேரா� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊதா�-ேகா� (�ப ீ

$நாலா.1687.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) காலி� வில#- அற 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 



ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா�ற� பி� 

தமிேய�-த� $நாலா.1688.1 

 சி:ைத ேபாயி5A தி�வ�8 அவனிைட3 

ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அள� இ�:ேதைன 

$நாலா.1688.2 

 அ:திகாவல� அ�( உA ப.#_ெப.அ.(ப.ைம_ெப.) கதி� அைவ .ட 

அதேனா�� $நாலா.1688.3 

 ம:தமா�த� வன �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) தடவ:( வலிெச�வ( ஒழியாேத 

$நாலா.1688.4 

 மா�_ெப.(மா�.) மா2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வைளவண5- இைளயவ� வைர 

1ைர தி�மா�வி� $நாலா.1689.1 

 தா�� ஆைசயி� ேபாயின ெந6ச�� தா!:த( ஓ� (ைண காேண� 

$நாலா.1689.2 

 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (6சி5A உலக�� 

(யி�ற( ஒளியவ� வி.�1 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1689.3 

 ேத�� ேபாயி5A திைசகE� மைற:தன ெச�வ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிேயேன $நாலா.1689.4 

 ஆய� மாயேம அ�றி ம5A எ� ைகயி� வைளகE� இைற நி�லா 

$நாலா.1690.1 

 ேபயி� ஆ� உயி� உ���� பி8ைள ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உயி�2- இர#-ேமா $நாலா.1690.2 

 Jய மா மதி2 கதி� .ட (ைண இ�ைல இைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ேவகி�றதா� $நாலா.1690.3 



 ஆய� ேவயி@2- அழிகி�ற( உ8ள�� அ6ேச� எ�பா� இைலேய 

$நாலா.1690.4 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெகா8 1� தைல2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) உ:( ெவ�திற� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ேபா�� $நாலா.1691.1 

 மய#க_-ைற.எ+.(மய#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) வா� ைவ'த ைம:த@� வ:தில� மறி 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� $நாலா.1691.2 

 தய#-_வி.(தய#-_வி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர' திவைல S� பனி 

எ@� தழ� �க:(_வி.எ+.(�க_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைலேம� $நாலா.1691.3 

 இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா�த� 

வில#கி� எ� ஆவிைய என2- என3 ெபறலாேம $நாலா.1691.4 

 ஏ= மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) (ைளபட சிைல 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#ைகைய 

மல#-வி'த $நாலா.1692.1 

 ஆழியா� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) அ�ளிய அ�ெளா�� 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) கழிகி�றதா� $நாலா.1692.2 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இத5- எ� ெச�(� (ைண 

இ�ைல .ட� ப� �(ந7�� $நாலா.1692.3 

 ஆழ வா!கி�ற ஆவிைய அ�வ( ஓ� அ:தி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைடகி�றேத $நாலா.1692.4 

 ��%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர �( கய�_ெப.(கய�_ெப.) த73பட 

�ழ#-_ஏவ.(�ழ#-_வி.) அழ� எ� அ�பி� $நாலா.1693.1 

 வ� ெகா8 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல வைளவி'த ைம:த@� வ:தில� 

எ� ெச�ேக� $நாலா.1693.2 



 எ�%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� (யி�ற( பாவிேய� இைண 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� (யிலா $நாலா.1693.3 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) நாழிைக ஊழியி� ெப�யன 

கழி%�_ெப.எ+.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆA அறிேயேன 

$நாலா.1693.4 

 கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) மா2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கைட:( அைட'( இல#ைகய� ேகான( வைர ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

$நாலா.1694.1 

 மல#க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(_ெப.(சம�_ெப.+அ'(_சா�.) அ� சர� 

(ர:த எ� அ�கE� வாரானா� $நாலா.1694.2 

 இல#- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதி-

அதெனா�� விைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ�� ஆய� $நாலா.1694.3 

 வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ேவயின( ஓைச%� ஆ� 

இனி விைளவ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிேயேன $நாலா.1694.4 

 �=( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) �ைற 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைறத?� �னிவ@� 

�னி�_ெப.(�னி�_ெப.) எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1695.1 

 ம=வினா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ� உயி� வRவிய ைம:த@� 

வாரானா� $நாலா.1695.2 

 ஒ=- S� பனி2- ஒ�#கிய_ெப.எ+.(ஒ�#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேபைடைய அட#க அ� சிைற ேகாலி' $நாலா.1695.3 

 த=�� ந8 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) தனிைமயி� க�ய( ஓ� ெகா� விைன 

அறிேயேன $நாலா.1695.4 



 கன� ெச� மா மதி8 கண1ர'தவெனா�� கனவினி� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1696.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெச� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ8 1க ெவ8கி எ� வைள ெநக 

இ�:ேதைன $நாலா.1696.2 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெச� மா� விைட+ சிA மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைச எ� 

சி:ைதைய+ சி:(வி2-� $நாலா.1696.3 

 அன:த� அ�றிலி� அ� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) பாவிேய� ஆவிைய 

அ�கி�றேத $நாலா.1696.4 

 ெதா�X� உ�%� வைக க�ேட� (ள#கா அர2க� (ள#க �� $நாலா.1697.1 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

நிமிர_-ைற.எ+.(நிமி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) சிைல வைளய சிறிேத �னி:த 

தி�மா�வ� $நாலா.1697.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) மல�-ம#ைக வ�2 க� 

மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) மா ேநா2க� $நாலா.1697.3 

 க�டா� க��ெகா�� உக:த க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம. $நாலா.1697.4 

 ெபா�:தா அர2க� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(3 ெபா�ற அ�A 

18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1698.1 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மாலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

1ரள ேப�:த அர2க� ெத� இல#ைக $நாலா.1698.2 

 இ�:தா�-த�ைம உட�ெகா�� அ#- எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� பில'(3 

12- ஒளி3ப_-ைற.எ+.(ஒளி33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1698.3 



 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) சிைல ைக2ெகா�டா� ஊ� 

க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(ேம $நாலா.1698.4 

 வ�லி இைடயா8 ெபா�4டாக மதி8 ந7� இல#ைகயா�-ேகாைவ $நாலா.1699.1 

 அ�ல� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(8 ஆ5ற� மி-'த ஆ5றலா� $நாலா.1699.2 

 வ� ஆ8 அர2க� -ல3பாைவ வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

�னி-த� ேவ8விைய2 $நாலா.1699.3 

 க�வி+ சிைலயா� கா'தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1699.4 

 ம�ைல �:ந7� அத�பட வ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல கா� வைளவி'( 

$நாலா.1700.1 

 ெகா�ைல வில#- பணிெச�ய ெகா�ேயா� இல#ைக 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

உ5A $நாலா.1700.2 

 ெதா�ைல மர#க8 1க3 ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

(வைல_ெப.((வைல_ெப.) நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) அணவ $நாலா.1700.3 

 க�லா� கடைல அைட'தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1700.4 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ:தண�-த� $நாலா.1701.1 

 ஓம� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உவ� 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

1ண�_ெப.(1ண�_ெப.) $நாலா.1701.2 



 ேசம மதி8 G! இல#ைக2 ேகா� சிர�� கர�� (ணி'( �� $நாலா.1701.3 

 காம� பய:தா� க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ� 

க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(ேம $நாலா.1701.4 

 வ�:தா(_எதி�.ம.வி.எ+.(வ�:(_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேம� விைனக8 வாரா �� $நாலா.1702.1 

 தி�:தா அர2க� ெத� இல#ைக ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த7 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

சிவ:(_வி.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�நா8 $நாலா.1702.2 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) வாண5- அ�8 1�:( 

பி�ைன மணாள� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� 

$நாலா.1702.3 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஒசி'தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1702.4 

 இைல ஆ� மல�3 F� ெபா�ைகவா� �தைல-த�னா� அட�31�� 

$நாலா.1703.1 

 ெகாைல ஆ� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ந�2- உ5A2 -ைலய அத@2- 

அ�81�:தா� $நாலா.1703.2 

 அைல ந7� இல#ைக தச2கிTவ5- இைளேயா5- அரைச அ�ளி �� 

$நாலா.1703.3 

 கைல மா+ சிைலயா� எ�தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1703.4 

 மா� ஆ� மனேம அ�: (ய�� 

வ�:தா(_எதி�.ம.வி.எ+.(வ�:(_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.1704.1 



 கா� ஆ� ம�(� கா� சின'த க=(� கத மா க=ைத%� $நாலா.1704.2 

 மா� ஆ� விைட%� மத க�%� ம�ல� உயி�� ம�வி'( $நாலா.1704.3 

 காலா� சகட� பா�:தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1704.4 

 -�றா� மா�_ெப.(மா�.) ப=( ஆ2கி ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ� இைடயா8 

ெபா�4டாக $நாலா.1705.1 

 வ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) விைட ஏ! அ�A அட�'த வாேனா� ெப�மா� மா 

மாய� $நாலா.1705.2 

 ெச�றா� ((_ெப.(J(_ெப.) ப6சவ�2- ஆ� தி� கா� சகட� 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1705.3 

 க�றா� விள#கா� எறி:தா� ஊ� க�ண1ர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(ேம $நாலா.1705.4 

 க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேதா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட2 

க�ண1ர'( எ� அ�கைள $நாலா.1706.1 

 தி� மா மகளா� அ�8மா� ெச=ந7� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) வள 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1706.2 

 ம�� ஆ� 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) ைக2 கலிக�றி ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) ஒலி வ�லா� $நாலா.1706.3 

 இ� மா நில'(2- அர._ெப.(அர._ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைமேயா� இைற6ச 

வா!வாேர $நாலா.1706.4 

 விய� உைட விைட இன�_ெப.(இன�_ெப.) உைடதர மட மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

$நாலா.1707.1 

 -ய� மிைட தட வைர அகல�-அ( உைடயவ�- $நாலா.1707.2 



 நய�_ெப.(நய�_ெப.) உைட நைட_ெப.(நைட_ெப.) அன� இைளயவ� 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயி� $நாலா.1707.3 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) மிைட கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1707.4 

 இைண மலி ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இற எ�திெனா� இக� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1708.1 

 (ைண மலி �ைலயவ8 மண�_ெப.(மண�_ெப.) மி- கலவி%8- $நாலா.1708.2 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) மலி விழவிெனா� அ�யவ� அளவிய $நாலா.1708.3 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) மலி கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1708.4 

 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) உA வைர-மைழ ெபாழிதர மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர 

$நாலா.1709.1 

 மய� உற வைர -ைட எ�விய ெந�யவ�- $நாலா.1709.2 

 �ய� (ள� மிைள �ய� (ள வள விைள வய�_ெப.(வய�_ெப.) $நாலா.1709.3 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) (E கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1709.4 

 ஏதல� நைகெசய இைளயவ� அைள ெவெண� $நாலா.1710.1 

 ேபா( ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அம�ய 1னித�-ந� 

விைர மல� $நாலா.1710.2 

 ேகாதிய ம(கர� -லவிய மல�-மக8 $நாலா.1710.3 

 காத�ெச� கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1710.4 

 ெதா�ட�� அமர�� �னிவ�� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1711.1 

 அ�டெமா� அக�-இட� அள:தவ� அம�ெச�( $நாலா.1711.2 

 வி�டவ� பட மதி8 இல#ைக �� எ� எழ2 $நாலா.1711.3 



 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_பட�.ப�.) 

கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1711.4 

 ம=� இய� பைட உைடயவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) $நாலா.1712.1 

 த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ�வின�-தி�மக8 

ம�விய $நாலா.1712.2 

 ெகா=விய ெச= மல� �=சிய பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ப� $நாலா.1712.3 

 எ=விய கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1712.4 

 ப�திெயா� அணி மதி பனி வைர திைச நில�_ெப.(நில�_ெப.) $நாலா.1713.1 

 எ� திெயா� என இன இய�வின� ெசலவின�- $நாலா.1713.2 

 .�திெயா� அ� மைற �ைற ெசா?� அ�யவ� $நாலா.1713.3 

 க�திய_ெப.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கண1ர�-அ�க8-த� 

இடேம $நாலா.1713.4 

 ப� 1�-� அ�-இைண பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ெதாழ மல� 

ைவ-_ஏவ.(ைவ-_வி.) $நாலா.1714.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 1�- தட வைர அகல�-அ( உைடயவ�- $நாலா.1714.2 

 �� 1�- ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) பைட 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ� மல� $நாலா.1714.3 

 க� 1�- கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1714.4 

 1ல� ம@� மல�மிைச மல�-மக8 1ண�ய $நாலா.1715.1 

 நிலமக8 என இன மகளி�க8 இவெரா�� $நாலா.1715.2 

 வல� ம@ பைட%ைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண�-நிதி -ைவ2 $நாலா.1715.3 

 கல�_ெப.(கல�_ெப.) ம@ கண1ர�-அ�க8-த� இடேம $நாலா.1715.4 



 மலி 1க! கண1ர� உைடய எ� அ�கைள $நாலா.1716.1 

 வலி ெக= மதி8 அய� வய�_ெப.(வய�_ெப.) அணி 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) $நாலா.1716.2 

 கலியன தமி! இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வி=மிய இைசயிெனா� 

$நாலா.1716.3 

 ஒலி ெசா?� அ�யவ� உA (ய� இலேர $நாலா.1716.4 

 வாேனா� அள�� �( �:ந7� 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

வலி உ�வி� $நாலா.1717.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விய:( 

உ�ய2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� 

$நாலா.1717.2 

 ஆனா உ�வி� ஆ� ஆய�-அவைன-அ� மா விைள வய?8 $நாலா.1717.3 

 கா� ஆ� 1றவி� க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1717.4 

 மல#- வில#- ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

மAக_-ைற.எ+.(மA-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ#- ஓ� வைர ந4� 

$நாலா.1718.1 

 இல#- ேசாதி ஆ� அ�த� 

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

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆ� $நாலா.1718.2 

 வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) தி�ய' 

தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட?8 .ம:( 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வி'தகைன- $நாலா.1718.3 

 கல#க� �:ந7�2 க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1718.4 



 பா� ஆ� அள�� �( �:ந7� பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) வைள ம�3பி� $நாலா.1719.1 

 ஏ� ஆ� உ�வ'( ஏன� ஆ� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆ5ற� அ�மாைன- $நாலா.1719.2 

 <� ஆ� ஆர� இைர க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

-�-_ெப.(-�-_ெப.) பாய_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) இ�%�_ெப.எ+.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1719.3 

 கா� ஆ� 1றவி� க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1719.4 

 உைள:த அ�%� மானிட�� உடனா�' 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�Aவி'( $நாலா.1720.1 

 விைள:த_ெப.எ+.(விைள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ5ற� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெவ(�ப ேவ5ேறா� அகல� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(3 $நாலா.1720.2 

 பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வைள:த_ெப.எ+.(வைல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உகிராைன-ெப�: 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெச:ெந� -ைல த�:( $நாலா.1720.3 

 கள� ெச� 1றவி� க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1720.4 

 ெதா=� ந7� வ�வி� -ற8 உ�� ஆ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மாவலிபா� 

$நாலா.1721.1 

 �=ந7� ைவய� �� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

Dவா உ�வி� அ�மாைன- $நாலா.1721.2 

 உ=� ந7� வய?8 ெபா� கிைள3ப ஒ�பா� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) 

�ைகேயா�� $நாலா.1721.3 



 க=ந7� மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ண1ர'(-

அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1721.4 

 வ�வா� ம=ேவ பைட ஆக வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) Dெவ=கா� 

$நாலா.1722.1 

 ப� ஆ� அர._ெப.(அர._ெப.) கைளக4ட பாழியாைன அ�மாைன- $நாலா.1722.2 

 -�யா வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேகால ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 

ம4� உ-2-� $நாலா.1722.3 

 க� ஆ� 1றவி� க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1722.4 

 ைவய� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உட� வண#க வண#கா ம�னனா�' 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1723.1 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) சீ5ற2 க� இல#ைக -�ெகா�� 

ஓட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(+ $நாலா.1723.2 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�ேபா� ந�பரைன-ெச=: 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1723.3 

 ைகைத ேவலி2 க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1723.4 

 ஒ5ைற2 -ைழ%� நா6சி?� ஒ�பா� 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1724.1 

 ெவ5றி' ெதாழிலா� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) வி�பா� 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(+ $நாலா.1724.2 



 ெச5ற ெகா5ற' ெதாழிலாைன-ெச:த7 D�A� இ� இ�3ப $நாலா.1724.3 

 க5ற மைறேயா� க�ண1ர'(-அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1724.4 

 (வ�2 கனிவா� நில ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) (ய� 

த7�:(_வி.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ய பாரத'(8 $நாலா.1725.1 

 இவ�'( அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) த�மாற இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ�மாைன- $நாலா.1725.2 

 உவ� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) �'( உ:த ஒ�பா� ஒ�பா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெச:ெந� $நாலா.1725.3 

 கவ� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ண1ர'(-

அ�ேய� க��ெகா�ேடேன $நாலா.1725.4 

 மீேனா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) அ� -ற8 ஆ� 

��@� இராம� ஆ� $நாலா.1726.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� பி�@� இராம� ஆ� தாேமாதர� ஆ� க5கி%� 

$நாலா.1726.2 

 ஆனா�-த�ைன2 க�ண1ர'( அ�ய� கலிய� ஒலிெச�த $நாலா.1726.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� இ� ெசா� தமி!-மாைல ெச3ப பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

நி�லாேவ $நாலா.1726.4 

 ைக� மான மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இட� த7�'த க� �கிைல $நாலா.1727.1 

 ைம� மான மணிைய அணி ெகா8 மரகத'ைத $நாலா.1727.2 

 எ�மாைன எ� பிராைன ஈசைன எ� மன'(8 $நாலா.1727.3 

 அ�மாைன-அ�ேய� அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:(ேபாேனேன $நாலா.1727.4 



 த� மான மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �கிைல பி�யா( த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

அைட:தா� $நாலா.1728.1 

 வ�� மான� தவி�2-� மணிைய அணி உ�வி� $நாலா.1728.2 

 தி�மாைல அ�மாைன அ�த'ைத கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1728.3 

 ெப�மாைன-அ�ேய� அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:( பிைழ'ேதேன $நாலா.1728.4 

 விைட ஏ! அ�A அட�'( ெவ-�� 

வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) உற3 $நாலா.1729.1 

 பைடயா� ஆழி த4ட பரம� பர6ேசாதி $நாலா.1729.2 

 மைட ஆ� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) 

ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

G! க�ண1ர� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) $நாலா.1729.3 

 உைடயா@2- அ�ேய� ஒ�வ�2- உ�ேயேனா $நாலா.1729.4 

 மி2காைன மைற ஆ� வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

விள2ைக எ�@8 $நாலா.1730.1 

 12காைன 1க! ேச� ெபாலிகி�ற ெபா�மைலைய $நாலா.1730.2 

 த2காைன க�ைக' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) -�றி�மிைச 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1730.3 

 அ2கார2 கனிைய-அைட:( உ�:(ேபாேனேன $நாலா.1730.4 

 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ� மன'ேத 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 1-:த 

பி�ைன $நாலா.1731.1 



 எ:தா� ேபா� 

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

அைமயாேதா - $நாலா.1731.2 

 ெகா:( ஆ� ைப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -ட:ைத2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த $நாலா.1731.3 

 ைம:தா உ�ைன எ�A� மறவாைம ெப5ேறேன $நாலா.1731.4 

 எ6சா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக'( அ=:தி ந�#-கி�ேற5- 

$நாலா.1732.1 

 அ6ேச� எ�A அ�ேயைன ஆ4ெகா8ள வ�லாைன- $நாலா.1732.2 

 ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நிைனயா( 

இைற3ெபா=(� இ�'திக�டா�- $நாலா.1732.3 

 ம6. ஆ� மாளிைக G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

ைம:தைனேய $நாலா.1732.4 

 ெப5றா� ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழி:தா� பி�@� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேய@2- $நாலா.1733.1 

 உ5றா� ஆ� வள�'(_வி.எ+.(வள�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உயி� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�றாைன $நாலா.1733.2 

 �5றா மா மதி ேகா8 வி�'தாைன எ�மாைன- $நாலா.1733.3 

 எ'தா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மற2ேக� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ெசா� எ� ஏைழ 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1733.4 

 க5றா� ப5A 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பிறவி3 ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கடேல $நாலா.1734.1 



 ப5றா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேய� பிற:ேத� 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ைன $நாலா.1734.2 

 வ5றா ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

அ�மாைன3 $நாலா.1734.3 

 ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெப5ற(�� பிறவாைம 

ெப5ேறேன $நாலா.1734.4 

 க� ஆ� க�ண1ர� க�ைக க� 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1735.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) G! தைல+ச#க� 

ேம�திைச%8 $நாலா.1735.2 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) நா8மதிைய வி�கி�ற 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .டைர- $நாலா.1735.3 

 க� ஆர2 க��ெகா�� களி2கி�ற( இ#- எ�Aெகாேலா $நாலா.1735.4 

 ெச� ந7ர ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ� கலிக�றி ம#ைகய�-ேகா� 

$நாலா.1736.1 

 க� ந7� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

க�ண1ர'தாைன $நாலா.1736.2 

 இ� ந7� இ� தமி! இ� இைச மாைலக8 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா�X� $நாலா.1736.3 

 வ�� ந7� ைவய� உ�ய இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா� ஆ�மிேன 

$நாலா.1736.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� F மா மல�-ம#ைக மண ேநா2க� $நாலா.1737.1 

 உ�டாேன -உ�ைன உக:(-உக:( உ�-தன2ேக $நாலா.1737.2 

 ெதா�� ஆேன5- எ� ெச�கி�றா� ெசா�?-நா�ேவத� $நாலா.1737.3 



 க�டாேன க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1737.4 

 ெப� ந7�� வி�;� மைல%� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.1738.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தாரா நி�@8 ஒ�2கிய நி�ைன அ�லா� 

$நாலா.1738.2 

 வ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ம5A உள� எ�A எ� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) இைற%� $நாலா.1738.3 

 க�ேத� நா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1738.4 

 ம5A� ஓ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) உள( எ�A இ�3பாேரா� $நாலா.1739.1 

 உ5றிேல� உ5ற(� உ� அ�யா�2- அ�ைம $நாலா.1739.2 

 ம5A எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபசி?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி� 

எ4� எ='(� $நாலா.1739.3 

 க5A நா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1739.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆனா8 ேப� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைகயி� ஆ� 

அழ�ேபா� $நாலா.1740.1 

 உ�ணா ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� உக:தாைய உக:ேத� நா�- $நாலா.1740.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆளா வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

க�ணி ம( மலரா8 $நாலா.1740.3 

 க�ணாளா க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1740.4 

 ெப5றா�� .5ற�� எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேபேண� நா� 

$நாலா.1741.1 

 ம5A ஆ�� ப5A இேல� ஆதலா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அைட:ேத� 

$நாலா.1741.2 



 உ5றா� எ�A உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8ெச� க�டா�- 

$நாலா.1741.3 

 க5றா� ேச� க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1741.4 

 ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ� ேசவ� 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ�3பாைர3 $நாலா.1742.1 

 பா�'தி�:( அ#- நம�-தம� ப5றா( $நாலா.1742.2 

 ேசா'த� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அ6.(� எ�A ெதாடாைம 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.1742.3 

 கா'திேபா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1742.4 

 ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) ந7� ெவ8ள'( 

அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர�-அைணேம� 

$நாலா.1743.1 

 (8E ந7� ெம8ள' (யி�ற ெப�மாேன $நாலா.1743.2 

 வ8ளேல உ� தம�2- எ�A� நம�தம� $நாலா.1743.3 

 க8ள�ேபா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1743.4 

 மா� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ைவய� அள:த(�� 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அ�ண� $நாலா.1744.1 

 F� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கீ�ட(�� ஈ�� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:ேத� $நாலா.1744.2 

 ேபணாத வ�விைனேய� இட� எ'தைன%� $நாலா.1744.3 

 காேண� நா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1744.4 

 நா4�னா� எ�ைன உன2- �� ெதா�� ஆக $நாலா.1745.1 



 மா4�ேன� அ'தைனேய 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� வ�விைனைய 

$நாலா.1745.2 

 பா4�னா� உ�ைன எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�:தைம 

$நாலா.1745.3 

 கா4�னா�-க�ண1ர'( உைற அ�மாேன $நாலா.1745.4 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ�2 க�ண1ர'( உைற 

அ�மாைன $நாலா.1746.1 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ�' ெதா�ட� 

கலிய� ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.1746.2 

 ப�டமா�3 பா�� அ�யவ�2- எ6ஞா�A� $நாலா.1746.3 

 அ�ட� ேபா� ஆ4சி அவ�2- அ( அறி:ேதாேம $நாலா.1746.4 

 வ#க மா �:ந7� வ� நிற3 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

அரவி� அைண ேமவி $நாலா.1747.1 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ஆ� அ� ைக தட மல� உ:தி சாம மா 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ� தைலவ�- $நாலா.1747.2 

 அ#க� ஆA ஐ:( ேவ8வி நா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அ�# கைல பயி�A 

எ� D�A� $நாலா.1747.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ைகயா� வள�2-� (ள2க� இ� மன'ேதா� 

தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன $நாலா.1747.4 

 கவள மா கத'த க� உ�ய-ெபா�ைக2 கரா� ெகாள2 

கல#கி_வி.எ+.(கல#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ8 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1748.1 



 (வள ேம� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ� 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) (ணிபட-.� பைட (ர:ேதா�- $நாலா.1748.2 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) ந78 �ள� -�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க=ந7� 

ெகா�� மல� ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $நாலா.1748.3 

 திவE� மாளிைக G! ெச= மணி3 1�ைச' தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன 

$நாலா.1748.4 

 வாைத வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அடர வான�� நில@� 

மைலகE� அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) -ளி3ப $நாலா.1749.1 

 மீ( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வி� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

வ� அக4� ஒளி'ேதா�- $நாலா.1749.2 

 ேபா( அல� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ெமௗவ� 

1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) விைர ம( மல� அைண:( $நாலா.1749.3 

 சீத ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெத�ற� திைசெதாA� 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2க�ண#-�%8 

நி�றாேன $நாலா.1749.4 

 ெவ�றி ேச� தி�ைம வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) மா 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) எ�' தA க� $நாலா.1750.1 

 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆ� அ�A பா�-மக8 பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) த7�'தவ� 

ப6சவ� பாக�- $நாலா.1750.2 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அலா உ�வ'( உல31 இ� ப� கால'( உய� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒளி வள� மதிய� $நாலா.1750.3 



 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச� ெச�னி+ சிகர 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாட' தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன $நாலா.1750.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேவ8வியி� -ற8 

ஆ� Dவ� ந7ெரா�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1751.1 

 பி�@� ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� ஆக 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) திைச அட#கிட நிமி�:ேதா�- $நாலா.1751.2 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கமல'( அணி மல�3 

படீ'( அைல 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) இைல2 -ைட ந7ழ� $நாலா.1751.3 

 ெச:ெந� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கவ� 

அைசய_-ைற.எ+.(அைச_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 75றி�2-� 

தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன $நாலா.1751.4 

 ம=வினா� அவனி அரைச Dெவ=கா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� 

ெபா�ப�'( உதிர2 $நாலா.1752.1 

 -=� வா� 1ன?8 -ளி'( ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) தவி�:தவ�--ைல மலி கதலி2 $நாலா.1752.2 

 -=�� வா� க�-� -ர�� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பல�� -ளி� த� Gத� 

மாதவி%� $நாலா.1752.3 

 ெச=ைம_ெப.(ெச=ைம_ெப.) ஆ� ெபாழி�க8 த=�� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

மாட' தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன $நாலா.1752.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உளா�-அவைர வலிைமயா� 

நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

இல#ைகயா�-ேகாைன $நாலா.1753.1 

 பா@ ேந� சர'தா� பன#கனிேபால3 ப� �� உதிர வி� வைள'ேதா�- 

$நாலா.1753.2 



 கா� உலா� மயிலி� கண#க8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கண �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

�ரச�_ெப.(�ரச�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதிர 

$நாலா.1753.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா� வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� இைச �ர?� 

தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன $நாலா.1753.4 

 அரவ ந78 ெகா�ேயா� அைவ%8 ஆசன'ைத அ6சிடாேத 

இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அத5- $நாலா.1754.1 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�ட� ஊ��வ 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) திைச அட#கிட நிமி�:ேதா�- $நாலா.1754.2 

 வைரயி� மா மணி%� மரகத' திரE� வயிர�� ெவதி� உதி� �'(� 

$நாலா.1754.3 

 திைர ெகாண�:( உ:தி வய�ெதாA� -வி2-� தி�2க�ண#-�%8 

நி�றாேன $நாலா.1754.4 

 ப�னிய பார� பா�-மக4- ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பாரத 

மா ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேபா�� $நாலா.1755.1 

 ம�ன�க8 ம�ய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத� ைம'(ன5- 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மாய�- $நாலா.1755.2 

 (�@ மாதவி%� .ர1ைன3 ெபாழி?� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ= ெச�பக மல�வா� 

$நாலா.1755.3 

 ெத�ன எ�A அளிக8 �ர�A இைசபா�� தி�2க�ண#-�%8 நி�றாேன 

$நாலா.1755.4 



 கைல உலா அ�-� கா�ைகதிற'( கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பைடெயா�� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1756.1 

 சிைலயினா� இல#ைக த7 எழ+ ெச5ற தி�2க�ண#-�%8 நி�றாைன 

$நாலா.1756.2 

 மைல -லா� மாட ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� வா� 

ஒலிக8 $நாலா.1756.3 

 உல� ெசா�-மாைல ஒ�பேதா� ஒ�A� வ�லவ�2- இ�ைல-ந�-ரேவ 

$நாலா.1756.4 

 ெபா� இவ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மரகத'தி� ெபா#- 

இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) ேசாதி அகல'( ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $நாலா.1757.1 

 மி� இவ� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓ(� ேவதிய� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆவ� ேதாழ7 

$நாலா.1757.2 

 எ�ைன%� ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� அ�-� 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ:( 

இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக%� ேநாக-கி�றா� $நாலா.1757.3 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ� 

ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�A அ6.கி�ேற�- 

அ+ேசா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா $நாலா.1757.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி! ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

G! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! -ட:ைத2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1758.1 



 ேசட�ெகா� எ�A ெத�2கமா4ேட� ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட� ஆழி%� 

ச#-� ஏ:தி $நாலா.1758.2 

 பாடக ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ�யா� வண#க ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�'ெதா� இல#- ேசாதி $நாலா.1758.3 

 ஆடக� F�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�- ேதாE�- அ+ேசா 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா $நாலா.1758.4 

 ேவ� இ�6_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெம�ய மணாள� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவய� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1759.1 

 தாயின நாயக� ஆவ� ேதாழ7 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�க8 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA $நாலா.1759.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

திக!:த( ஒ3ப+ ெசRவிய ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) ேசாதி $நாலா.1759.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாெளா� இல#- F;�- அ+ேசா 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா $நாலா.1759.4 

 வ�1 அவி=� (ழா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேதா8ேம� ைகயன ஆழி%� 

ச#-� ஏ:தி $நாலா.1760.1 

 ந�ப� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இ�ல� 1-:( நி�றா� நாக�க� ெப�(� 

இைளய�_-றி.வி.�.(இைள_ெப.+அ�_பட�.ப�.) $நாலா.1760.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) இவ� வாயி� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இவர( உ�வ� ெசாலலி� 

$நாலா.1760.3 

 அ� பவள' திரேள%� ஒ3ப�- அ+ேசா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா 

$நாலா.1760.4 



 ேகாழி%� <ட?� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாவலேர ஒ3ப� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) அ�ன $நாலா.1761.1 

 பாழி அ� ேதாE� ஓ� நா�- உைடய� ப�� இவ�-த�ைம%� க�டறிேயா� 

$நாலா.1761.2 

 வாழியேரா இவ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ணி� மா 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா�A உள� ைகயி� 

ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) $நாலா.1761.3 

 ஆழி ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:தி ஓ� ச#- ப5றி- அ+ேசா 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா $நாலா.1761.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'த ேவ:த�ெகா� ஏ:திைழயா� மன'ைத' 

$நாலா.1762.1 

 த6. உைடயாள�ெகா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�க8 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA $நாலா.1762.2 

 க6சைன அ6ச �� கா� விைச'த காைளய� ஆவ� க�டா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1762.3 

 அ6சன மா மைலேய%� ஒ3ப�- அ+ேசா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா 

$நாலா.1762.4 

 பிணி அவி! தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெமா4� அல�'(� ேப� 

அ�ளாள�ெகா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.1763.1 

 பணி%� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�ெகா� ேதாழ7 ப�� இவ�-த�ைம%� க�டறிேயா� $நாலா.1763.2 



 அணி ெக= தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ�ன க�;� அ� ைக%� ப#கய� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.1763.3 

 அணி ெக= மா �கிேல%� ஒ3ப�- அ+ேசா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா 

$நாலா.1763.4 

 ம6. உய� மா மதி த7�ட ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாலி�6ேசாைல மணாள� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

$நாலா.1764.1 

 ெந6.8E� க�;8E� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7#கா� ந7�மைலயா�ெகா� நிைன2கமா4ேட� $நாலா.1764.2 

 ம6. உய� ெபா�மைலேம� எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா�A உள� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7� $நாலா.1764.3 

 அ� சிைற3 18E� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏறி வ:தா�- அ+ேசா 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா $நாலா.1764.4 

 எ� திைச%� எறி ந7�2 கட?� ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உடேன 

வி=#கி $நாலா.1765.1 

 ம�� ஓ� ஆ� இைல3 ப8ளிெகா8E� மாய�ெகா� மாய� அறியமா4ேட� 

$நாலா.1765.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா�வைரேய%� 

ஒ3ப� ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) க�;� 

வா%� $நாலா.1765.3 

 அ�ட'( அமர� பணிய நி�றா�- அ+ேசா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அழகியவா 

$நாலா.1765.4 

 அ�ன�� ேகழ?� மீ@� ஆய ஆதிைய நாைக அழகியாைர $நாலா.1766.1 



 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா மதி8 

ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) காம� சீ�2 கலிக�றி 

-�றா $நாலா.1766.2 

 இ� இைசயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச6ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ=� 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) ஓ� ஒ�A� வ�லா� $நாலா.1766.3 

 ம�னவ� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�� மீ��� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ� மகி!� எ�(வேர $நாலா.1766.4 

 த�ைன ைநவி2கிேல� வ� விைனேய� ெதா=(� எ=- $நாலா.1767.1 

 ெபா�ைன ைநவி2-� அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) F6_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) மண ந7ழ�வா� $நாலா.1767.2 

 எ�ைன ைநவி'( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1767.3 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

1�லாணிேய $நாலா.1767.4 

 உ�கி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெதா=(� எ=- 

$நாலா.1768.1 

 ��-_ெப.(��-_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� மல�2 ைகைதயி� 

ந7ழலி� �� ஒ�நா8 $நாலா.1768.2 

 ெப�- காத�ைம எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) எ�த3 பி�:தா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1768.3 



 ெபா�( �:ந7� கைர2ேக மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ:( 1�லாணிேய $நாலா.1768.4 

 ஏ( ெச�தா� மற2ேக� மனேம ெதா=(� எ=- $நாலா.1769.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ம�- தட�_ெப.(தட�_ெப.) G! ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

தா!வ� ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி� 

$நாலா.1769.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நி�ைன3 

பி�ேய�_வி.�.(பி�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இனி எ�A அக�றா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.1769.3 

 ேபா( நாE� கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1�லாணிேய $நாலா.1769.4 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) உ� வ�ேட க�யாக 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ெகா�ேய5- �� 

$நாலா.1770.1 

 ந#க8 ஈச� நம2ேக பணி'த ெமாழி ெச�தில� $நாலா.1770.2 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ந�லா� ெதா=(� எ=-ேபா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ம�@� ஊ� $நாலா.1770.3 

 ெபா#- �:ந7� கைர2ேக மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ:( 1�லாணிேய $நாலா.1770.4 

 உண�� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) .�மா� விைனேய� ெதா=(� எ=- 

$நாலா.1771.1 

 (ண� நாழ� நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ேபா( ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) G! 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி� 

$நாலா.1771.2 

 தண�� ஆவி தள�� என அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) த:தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.1771.3 



 1ண�_ெப.(1ண�_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) பணில மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ:( 

1�லாணிேய $நாலா.1771.4 

 எ8கி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெதா=(� எ=- 

$நாலா.1772.1 

 வ8ள� மாய� மணிவ�ண� எ�மா� ம��� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.1772.2 

 க8 அவி=� மல�2 காவி%� J மட�_ெப.(மட�_ெப.) ைகைத%� $நாலா.1772.3 

 18E� அ8ள�_ெப.(அ8ள�_ெப.) பழன#கE� 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1�லாணிேய $நாலா.1772.4 

 பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ெதா=(� எ=-ேபா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பால� ஆ� $நாலா.1773.1 

 இர�� நாE� இனி க� (யிலா( 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$நாலா.1773.2 

 விரவி �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேம� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர $நாலா.1773.3 

 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) எ�ன3 1த�ெச�( 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ:( 1�லாணிேய $நாலா.1773.4 

 அல�� ஆழி3 பைட%� உைடயா� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

அ�ப� ஆ� $நாலா.1774.1 



 சல�-அ( ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) தக�_ெப.(தக�_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இல� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெதா=(� எ=- 

$நாலா.1774.2 

 உல� கா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) கழி ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ைப� ெபாழிZ� இைச $நாலா.1774.3 

 1ல� கான�_ெப.(கான�_ெப.) களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) பா� 1�லாணிேய $நாலா.1774.4 

 ஓதி நாம� -ளி'( உ+சி-த�னா� ஒளி மா மல�3 $நாலா.1775.1 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நாE� பணிேவா� நம2ேக நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆதலி� 

$நாலா.1775.2 

 ஆ( தாரா� எனி?� த�� அ�றி%� அ�ப� ஆ�3 $நாலா.1775.3 

 ேபா(� மாேத ெதா=(�-அவ� ம�@ 1�லாணிேய $நாலா.1775.4 

 இல#- �'(� பவள2 ெகா=:(� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.1776.1 

 1ல#க8 �5A� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

1�லாணிேம� $நாலா.1776.2 

 கல#க� இ�லா3 1கழா� கலிய� ஒலிமாைலக8 $நாலா.1776.3 

 வல�ெகா8 ெதா�ட�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆவ(-பா� இ� ைவ-:தேம 

$நாலா.1776.4 

 கா ஆ� மட�_ெப.(மட�_ெப.) ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) அ�றி� 

அ�-ர?� $நாலா.1777.1 

 ஏ வாயி]� இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எஃகி� ெகா�தாேலா $நாலா.1777.2 



 F ஆ� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1�லாணி 

ைகெதா=ேத� $நாலா.1777.3 

 பாவா� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) ஓ� பா�ைமேய ஆகாேத 

$நாலா.1777.4 

 ��ன� -ற8 உ� ஆ� Dவ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:த $நாலா.1778.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ச�ைத2ேக மா� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெபா� பய:ேத� $நாலா.1778.2 

 ெபா�ன� கழி2 கான�_ெப.(கான�_ெப.) 18_ெப.(18_ெப.) இன#கா8 1�லாணி 

$நாலா.1778.3 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� N� பய:தா5- ஆ#- இதைன+ ெச31மிேன 

$நாலா.1778.4 

 வRவி (ழா�-அத�ேம� ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தனி ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.1779.1 

 ெசRவி அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) நி5-�ெகா� 

நி'தில#க8 $நாலா.1779.2 

 பRவ' திைர உல� 1�லாணி ைகெதா=ேத� $நாலா.1779.3 

 ெத�வ+_ெப.அ.(ெத�வ�_ெப.++_ஒ5.) சிைலயா5- எ� சி:ைத-ேநா� 

ெச31மிேன $நாலா.1779.4 

 ப�ய_-ைற.எ+.(ப�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

அணி உகிரா� $நாலா.1780.1 

 அ� உ� ஆ�2 கீ�டா� அ�8 த:தவா 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) $நாலா.1780.2 



 ெபா� திைரக8 ேபா:( உல� 1�லாணி ைகெதா=ேத� $நாலா.1780.3 

 அ� மல�2 க� ந7� த(�ப அ� (கி?� நி�லாேவ $நாலா.1780.4 

 வி�லா� இல#ைக மல#க சர� (ர:த $நாலா.1781.1 

 வ�லாள� பி� ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) வ�� அள�� $நாலா.1781.2 

 எ�லா�� எ�-த�ைன ஏசி?� ேபசி�@� $நாலா.1781.3 

 1�லாணி எ� ெப�மா� ெபா� 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�:ேதேன $நாலா.1781.4 

 .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#- 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிேரா� ேதேரா�� ேபா� மைற:தா� $நாலா.1782.1 

 அழ�A ெகா�( ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� .டேரா� 

தா�_த5...(தா�_த5...) அ�மா� $நாலா.1782.2 

 ெச=: தட�_ெப.(தட�_ெப.) F6ேசாைல G! 1�லாணி ைகெதா=ேத� 

$நாலா.1782.3 

 இழ:தி�:ேத�-எ�-த� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நிற�� ச#-ேம $நாலா.1782.4 

 கைன ஆ� இ�--ரலி� கா� மணியி� நா_ெப.(நா_ெப.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.1783.1 

 திைனேய@� நி�லா( த7யி� ெகா�தாேலா $நாலா.1783.2 

 1ைன ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட3 1�லாணி ைகெதா=ேத� $நாலா.1783.3 

 விைனேய�ேம� ேவைல%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தழேல வ 7.ேம 

$நாலா.1783.4 

 J�1_ெப.(J�1_ெப.) உைட2 ைக ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ெவ�வ 

ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'த $நாலா.1784.1 



 பா�பி� அைணயா� அ�8த:தவா நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

$நாலா.1784.2 

 F6_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) ெபா� ெசா�%� 1�லாணி 

ைகெதா=ேத� $நாலா.1784.3 

 ேத�ப� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பிைற%� எ�-தன2- ஓ� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தழேல $நாலா.1784.4 

 ேவத�� ேவ8வி%� வி�;� இ� 

.ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1785.1 

 ஆதி%� ஆனா� அ�8த:தவா நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

$நாலா.1785.2 

 ேபா( அல�� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) G! 1�லாணி ைகெதா=ேத� 

$நாலா.1785.3 

 ஓத�� நா@� உற#கா( இ�:ேதேன $நாலா.1785.4 

 ெபா� அல�� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) G! 1�லாணி அ�மாைன 

$நாலா.1786.1 

 மி� இைடயா� ேவ4ைக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) <ர இ�:ததைன $நாலா.1786.2 

 க� நவி?� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ஒலிவ�லா� $நாலா.1786.3 

 ம�னவ� ஆ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ�� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ��@வேர $நாலா.1786.4 

 தவள இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) (8E� �:ந7� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மல�' ெத�றேலா� அ�றி� ஒ�றி $நாலா.1787.1 

 (வள எ� ெந6சக� ேசார ஈ�� G! பனி நா8_ெப.(நா8_ெப.) (யிலாதி�3ேப� 

$நாலா.1787.2 



 இவE� ஓ� ெப�ெகா� எ�A இர#கா� எ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஐ:(� �� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1787.3 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) மல� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�ண� ம�@ 

-A#-�2ேக எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1787.4 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) அவி! ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 1�லி 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

மதியி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) இ�ேன $நாலா.1788.1 

 ஊைத தி�த:( உழறி உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� 

இர�� உற#ேக� உற#-�_ெப.எ+.(உற#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1788.2 

 ேபைதய� ேபைதைமயா� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபசி?� ேப.க ெப�வைளயா� $நாலா.1788.3 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மல� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

மா�வ� -A#-�2ேக எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1788.4 

 காைல%� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒ'(�� க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) 

நாழிைக ஊழியி� ந7�� உலா�� $நாலா.1789.1 

 ேபா�வ( ஓ� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 1-:( 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபா#- 

அழேல ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெசா�லி� $நாலா.1789.2 

 மாலவ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மாய� ம5A� 

உள அைவ வ:திடா�� $நாலா.1789.3 

 ேகால மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) பயி?� 1றவி� -A#-�2ேக எ�ைன 

உ�'தி�மி� $நாலா.1789.4 



 க� மணி_ெப.(மணி_ெப.) F�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

அைண:( கா� இமி� ஏ5A அண� தா!:( உலா�� $நாலா.1790.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைச எ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) த8ள ஓ� இர�� உற#காதி�3ேப�- $நாலா.1790.2 

 ெப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) 

ைவ'த ேப� அ�ளாள� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1790.3 

 -� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7� ெகாழி2-� 1றவி� -A#-�2ேக எ�ைன 

உ�'தி�மி� $நாலா.1790.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திமி� ஏ5றி� மணி%� ஆய� த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஒைச%� ெத�றேலா� $நாலா.1791.1 

 ெகா�ட( ஓ� மாைல%� அ:தி ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகால இள�பிைறேயா� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1791.2 

 ப�ைடய அ�ல இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) பாவிேய� ஆவிைய வா4ட� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1791.3 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

வ�ண� ம�@ -A#-�2ேக எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1791.4 

 எ�லி%� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� இ�:ேத ஏசி?� ஏ.க ஏ:திைழயா� 

$நாலா.1792.1 

 ந�ல� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயா� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

மட�_ெப.(மட�_ெப.) அ+ச� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) இ#- 

இ�ைல $நாலா.1792.2 



 வ�லன ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மகி!வேர?� 

மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) மறேவா� 

$நாலா.1792.3 

 ெகா�ைல வள� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) 1�- 

-A#-�2ேக எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1792.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) ெந�ய க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

ேமனி' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ#ேக 1-:( எ� 

$நாலா.1793.1 

 அ#க� ெமலிய_-ைற.எ+.(ெமலி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வைள கழல 

ஆ(ெகாேலா எ�A ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பி�ைன $நாலா.1793.2 

 ஐ#கைண வி�லி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆ�ைம எ�ேனா� ஆ��-அதைன 

அறியமா4ேட� $நாலா.1793.3 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண G! 1றவி� 

-A#-�2ேக எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1793.4 

 ேகவல� அ�A கடலி� ஓைச ேக8மி�க8 ஆய� ைக 

ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

$நாலா.1794.1 

 ஆவி அள�� அைண:( 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ�றி%� ஐ:( கைண ெத�:தி4� $நாலா.1794.2 

 ஏ வல� கா4� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ3ப�ேய 1-:( எ�திடா�� $நாலா.1794.3 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) <'த� -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -A#-�2ேக எ�ைன 

உ�'தி�மி� $நாலா.1794.4 



 ேசா'( என நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதாழ இர#கா� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என2- இ�AதாA� 

$நாலா.1795.1 

 ேபா�3ப( ஓ� ெபா�-பட� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபானா� ேபாயின ஊ� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) எ� 

ெகா#ைக $நாலா.1795.2 

 D'தி�கி�றன ம5A அவ�-த� ெமா� அகல� அைணயா( வாளா 

$நாலா.1795.3 

 <'த� இைமயவ�-ேகா� 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�2ேக 

எ�ைன உ�'தி�மி� $நாலா.1795.4 

 ெச5றவ� ெத� இல#ைக மல#க ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பிரா� தி� மா 

மகைள3 $நாலா.1796.1 

 ெப5A� எ� ெந6சக� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப�-அ�ளாள� 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ேபச2 $நாலா.1796.2 

 க5றவ� காம� சீ�2 கலிய� க� அக'(� மன'(� அகலா2 $நாலா.1796.3 

 ெகா5றவ� �5A உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆளி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -A#-�2ேக எ�ைன 

உ�'தி�மி� $நாலா.1796.4 

 அ2-� 1லியி� அதE� உைடயா�-அவ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$நாலா.1797.1 

 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப�ப� ஊ�ேபா?�- 

$நாலா.1797.2 



 த2க மர'தி� தா! சிைன ஏறி தா�_ெப.(தா�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

$நாலா.1797.3 

 ெகா2கி� பி8ைள ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) இற� 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1797.4 

 (#க ஆ� அரவ' திைர வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலவ 

ெதா� கட?8 $நாலா.1798.1 

 ெபா#- ஆ� அரவி� (யி?� 1னித� ஊ�ேபா?�- $நாலா.1798.2 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கா� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) திக! 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைணயி� ெபைடேயா�� $நாலா.1798.3 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஆ� கமல'( அல�� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய $நாலா.1798.4 

 வாழ2 க�ேடா�_வி.�.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா�மி� ெதா�X�கா8 - 

$நாலா.1799.1 

 ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ெச#க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண� ம��� 

ஊ�- $நாலா.1799.2 

 ஏைழ+ ெச#கா� இ� (ைண நாைர2- இைர 

ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1799.3 

 <ைழ3 பா�ைவ2 கா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1799.4 

 சிர� �� ஐ:(� ஐ:(� சி:த+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அர2க� $நாலா.1800.1 

 உர�� கர�� (ணி'த உரேவா� ஊ�ேபா?�- $நாலா.1800.2 



 இர�� பக?� ஈ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ரல ம�A 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1800.3 

 -ரவி� Fேவ-தா� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1800.4 

 கRைவ2 களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மாள கலி மா' 

ேத� $நாலா.1801.1 

 ஐவ�2- ஆ� அ�A அம�� உ�'தா� ஊ�ேபா?�- $நாலா.1801.2 

 ைம ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#- க�ணா�-

த#க8 ெமாழி ஒ3பா� $நாலா.1801.3 

 ெகாRைவ2 கனி வா�2 கி8ைள_ெப.(கி8ைள_ெப.) 

ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1801.4 

 த7 ந7� வ�ண மா மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விைர ஏ:தி $நாலா.1802.1 

 J ந7� பரவி' ெதா=மி� எ=மி� ெதா�X�கா8 - $நாலா.1802.2 

 மா ந7� வ�ண� ம�வி 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) வானி� $நாலா.1802.3 

 <� ந7� மதிைய மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

த7���_ெப.எ+.(த7��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1802.4 

 வ�லி+ சிA S� இைடயா�ைட ந7� ைவ2கி�ற $நாலா.1803.1 

 அ�ல� சி:ைத தவிர அைடமி� அ�ய�ீகா8 - $நாலா.1803.2 



 ெசா�லி� தி�ேவ அைனயா� கனி வா� எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) ஒ3பா� 

$நாலா.1803.3 

 ெகா�ைல ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ��1 

ஈ@�_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1803.4 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆ� இ�ைட நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

தம�கா8 $நாலா.1804.1 

 ஆரா அ�ேபா� எ�ெப�மா� ஊ�-அைடமி�க8- $நாலா.1804.2 

 தாரா ஆ�� வா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ேம�:(_வி.எ+.(ேம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

வா=� $நாலா.1804.3 

 <� வா� நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ேபைடெயா� ஆ�� -A#-�ேய $நாலா.1804.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விைன%� (ய�� 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா மல� ஏ:தி $நாலா.1805.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பணிமி� எ=மி� 

ெதா=மி� ெதா�X�கா8 $நாலா.1805.2 

 எ�A� இர�� பக?� வ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1805.3 

 -�றி� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ம�றிைட 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -A#-�ேய 

$நாலா.1805.4 

 சிைலயா� இல#ைக ெச5றா� ம5A ஓ� சின ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

$நாலா.1806.1 



 ெகாைல ஆ� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேமய 

-A#-�ேம� $நாலா.1806.2 

 கைல ஆ� ப@வ� வ�லா� கலிய� ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1806.3 

 நிைல ஆ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பாட3 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) நி�லாேவ 

$நாலா.1806.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம2கேள .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) 

எ�A உ5றவ� ப5றி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1807.1 

 ப:த� ஆ� வா!2ைகைய ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பழி என2 க�தினாேய� $நாலா.1807.2 

 அ:த� ஆ� ஆதி ஆ� ஆதி2-� ஆதி ஆ� ஆய� ஆய $நாலா.1807.3 

 ைம:தனா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1807.4 

 மி�@� மா வ�லி%� வ6சி%� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) S� இைட 

Sட#-�_ெப.எ+.(Sட#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1808.1 

 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைடயினா� கலவிைய அ�வ�'( 

அ6சினாேய� $நாலா.1808.2 

 (�@ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��3 ப6சவ�2- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� ((_ெப.(J(_ெப.) 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1808.3 

 ம�னனா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1808.4 



 F� உலா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல3 பாைவமா� ெபா�யிைன ெம� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A $நாலா.1809.1 

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

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ேப+ைச ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என2 க�தினாேய� $நாலா.1809.2 

 ந78 நிலா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட வாணனா� ேவ8வியி� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) இர:த $நாலா.1809.3 

 மாணியா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1809.4 

 ப� உலா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமாழி3 பாைவமா� பைண 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அைண(� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�A 

$நாலா.1810.1 

 எ�;வா� எ�ண�-அ( ஒழி'(_வி.எ+.(ஒழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பிைழ'( உய2 க�தினாேய� $நாலா.1810.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� வி�ணி� மீ( இய�ற ேவ#கட'( உளா� 

வள#ெகா8 �:ந7� $நாலா.1810.3 

 வ�ணனா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1810.4 

 ம6. ேதா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) -ைட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ� 

வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வா!:தா� $நாலா.1811.1 

 (6சினா� எ�ப( ஓ� ெசா�ைல ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) (ய� என2 

க�தினாேய� $நாலா.1811.2 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) ேதா� ெகா#ைகேம� அ� ைக வா� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) நாைள உ�ட $நாலா.1811.3 



 ம6சனா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1811.4 

 உ�வி� ஆ� பிறவி ேச� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெபாதி நர�1_ெப.(நர�1_ெப.) ேதா� 

-ர�ைப%8 12- $நாலா.1812.1 

 அ�வி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஐவ�-தா� வா!வத5- 

அ6சினாேய� $நாலா.1812.2 

 தி�வி� ஆ� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா�- ஐ:( த7 ேவ8விேயா� அ#க� 

ஆA� $நாலா.1812.3 

 ம�வினா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1812.4 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) எலா� ெப�த(_வி.�.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) 

ஓ� ஆ2ைகைய ெம� என2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வாளா $நாலா.1813.1 

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

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ேப+ைச ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என2 க�தினாேய� $நாலா.1813.2 

 த7 உலா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ஆ� ம#-� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1813.3 

 மாயனா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1813.4 

 ம6. ேச� வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ� ந7� நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

மய#கி_வி.எ+.(மய#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1814.1 



 அ6. ேச� ஆ2ைகைய அரண� அ�A எ�A உய2 க�தினாேய� $நாலா.1814.2 

 ச:( ேச� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல3 ெபா� மல�3 பாைவ%� தா�� 

நாE� $நாலா.1814.3 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச� வ�லவா! ெசா�?மா 

வ�ைல ஆ� ம�� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1814.4 

 ெவ8ளியா� பி��யா� ேபாதியா� எ�A இவ� ஓ(கி�ற $நாலா.1815.1 

 க8ளN�-த�ைன%� க�ம� அ�A எ�A உய2 க�தினாேய� $நாலா.1815.2 

 ெத8ளியா� ைகெதா=� ேதவனா� மா �ந7� அ�( 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1815.3 

 வ8ளலா� வ�லவா! ெசா�?மா வ�ைல ஆ� ம�� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1815.4 

 மைறவலா� -ைற� இலா�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ� வ�லவா! 

அ�க8-த�ைம+ $நாலா.1816.1 

 சிைற -லா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! 

ேகால ந78 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.1816.2 

 கைற உலா� ேவ�வல கலிய� வா� ஒலி இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

க5A வ�லா� $நாலா.1816.3 

 இைறவ� ஆ� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) F�� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) எ�(வாேர $நாலா.1816.4 

 �:(ற உைர2ேக� விைர2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) மடவா� கலவிைய 

வி�_ஏவ.(வி�_வி.) த�மாற� $நாலா.1817.1 

 அ:தர� ஏ=� அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ=� ஆய எ� அ�க8-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1817.2 



 ச:ெதா� மணி%� அணி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) தைழ%� 

த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�விக8 

நிர:(_வி.எ+.(நிர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1817.3 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- வண#-(� வா மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1817.4 

 இ�ைட%� 1ன?� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைட இ�றி எ=மிேனா ெதா=(� எ�A இைமேயா� $நாலா.1818.1 

 அ�ட�� பரவ அரவைண' (யி�ற .ட� ��2 கட�8-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1818.2 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) அல� Jளி ேவ� வள� 1றவி� விைர மல� 

-றி6சியி� நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $நாலா.1818.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- 

வண#-(� வா மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1818.4 

 பிணி வள� ஆ2ைக ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

அ�ளி� �� அ�ளி $நாலா.1819.1 

 அணி வள� -ற8 ஆ� அக�-இட� �=(� அள:த எ� அ�க8-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1819.2 

 கணி வள� ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�-

அதனி� -றவ�-த� கவணிைட' (ர:த $நாலா.1819.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள� சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- 

வண#-(� வா மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1819.4 



 G�ைமயி� ஆய ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'( .� சர� 

அ� சிைல' (ர:( $நாலா.1820.1 

 ந7�ைம இலாத தாடைக மாள நிைன:தவ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயி�- $நாலா.1820.2 

 கா� மலி ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) ேகா#-_ெப.(ேகா#-_ெப.) அல� 1றவி� 

க� மல�2 -றி6சியி� நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$நாலா.1820.3 

 வா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாலி�6ேசாைல- 

வண#-(� வா மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1820.4 

 வண#க� இ� அர2க� ெச�2கள'( அவிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� 

ஒ�ப(� 1ரள $நாலா.1821.1 

 அண#- எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�-த� கவ:த� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அம�ெச�த அ�க8-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1821.2 

 பிண#கலி� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ� Sதி �க�_ெப.(�க�_ெப.) கிழி3ப 

பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இழிதர 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $நாலா.1821.3 

 மண# கம! சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- வண#-(� வா மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1821.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அரவைண' (யி�A 

விள#கனி2- இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) க�A_ெப.(க�A_ெப.) விசிறி 

$நாலா.1822.1 



 -ட� கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� 

-ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) �� ேகா'த <'த எ� அ�க8-த� ேகாயி�- 

$நாலா.1822.2 

 தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

�க:(_வி.எ+.(�க_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி.�பிைட3 பிளிற 

தடவைர2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) எ�A �னி:( $நாலா.1822.3 

 மட#க� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி�� 

மாலி�6ேசாைல- வண#-(� வா மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1822.4 

 ேத@க� ஆவி ேபா� உக அ#- ஓ� ெச=: திர8 பன#கனி உதிர $நாலா.1823.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) உக:( எறி:த தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண� 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�- $நாலா.1823.2 

 வானக+ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மரகத+ சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) மா மணி2 

க� அத� Sைழ:( $நாலா.1823.3 

 மா� Sக� சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- வண#-(� வா மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1823.4 

 1த� மி- வி.�பி� 1ண�_ெப.(1ண�_ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அணவ ெபா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அரவைண' (யி�A $நாலா.1824.1 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) மி- ப�யி� மி- சின�_ெப.(சின�_ெப.) தவி�'த பனி 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�-த� ேகாயி�- $நாலா.1824.2 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) மி- சின'த கட தட2 களி5றி� க�8 வழி களி 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�க $நாலா.1824.3 



 மத�_ெப.(மத�_ெப.) மி- சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல- வண#-(� 

வா மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1824.4 

 1:தி இ� சமண� 1'த� எ�A இவ�க8 ஒ'தன ேபச�� உவ:தி4� $நாலா.1825.1 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மானா� இைமயவ� தைலவ� 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�- $நாலா.1825.2 

 ச:தன3 ெபாழிலி� தா! சிைன ந7ழ� தா!வைர மகளி�க8 நாE� $நாலா.1825.3 

 ம:திர'( இைற6.� மாலி�6ேசாைல- வண#-(� வா மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1825.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� சார�_ெப.(சார�_ெப.) மாலி�6ேசாைல மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைர 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1826.1 

 ெதா�டைர3 பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ட� ஒளி 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) G! வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1826.2 

 க�ட� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) கலிய� வா� 

ஒலிெச�த ப@வ� $நாலா.1826.3 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பா�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடயா�க8 

ஆ8வ�-இ2 -ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலேக $நாலா.1826.4 

 Dவ�� �� �த�வ� �ழ#-_ஏவ.(�ழ#-_வி.) ஆ� கட?8 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1827.1 



 F வள� உ:தி-த�@8 1வன�_ெப.(1வன�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�� உமி!:த 

$நாலா.1827.2 

 ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) நாயகைன தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1827.3 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) ேகாவி:தைன ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ� இைட 

<��ெகாேலா $நாலா.1827.4 

 1ைன வள� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ� ெபா�னி G! அர#க நக�8 

$நாலா.1828.1 

 �ைனவைன D�ல-� பைட'த �த� D�'தி-த�ைன $நாலா.1828.2 

 சிைன வள� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1828.3 

 கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா;�ெகாேலா-கய� க�ணி எ� கா�ைகேய 

$நாலா.1828.4 

 உ�� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏழிைன%� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாலக� ஆ� 

இைலேம� $நாலா.1829.1 

 க�(யி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த க� 

மாணி2க மா மைலைய $நாலா.1829.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) மா க� ேச� 

தி�மாலி�6ேசாைல நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1829.3 

 அ�ட�-த� ேகாவிைன இ�A அ;-�ெகா�-எ� ஆ�-இைழேய $நாலா.1829.4 

 சி#க�-அ( ஆ� அ�ண� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) �� 

கீ�� உக:த $நாலா.1830.1 

 ப#கய மா மல�2 க� பரைன எ� பர� .டைர $நாலா.1830.2 



 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ேச� தி�மாலி�6ேசாைல நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1830.3 

 ந#க8 பிராைன இ�A ந;-�ெகா�-எ� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) Sதேல 

$நாலா.1830.4 

 தானவ� ேவ8வி-த�னி� தனிேய -ற8 ஆ� 

நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1831.1 

 வான�� ம�ணக�� அள:த தி�வி2கிரம� $நாலா.1831.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

தி�மாலி�6ேசாைல நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1831.3 

 வானவ�-ேகாைன இ�A வண#கி' ெதாழ வ�ல8ெகாேலா $நாலா.1831.4 

 ேநச� இலாதவ�2-� நிைனயாதவ�2-� அ�யா� $நாலா.1832.1 

 வாச மல�3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! வட மா ம(ைர3 பிற:தா� 

$நாலா.1832.2 

 ேதச� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�மாலி�6ேசாைல நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1832.3 

 ேகசவ ந�பி-த�ைன2 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

க�ணி கா;�ெகாேலா $நாலா.1832.4 

 18ளிைன வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா� மா க� 

ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'( $நாலா.1833.1 

 க8ள+ சக� உைத'த க� மாணி2க மா மைலைய $நாலா.1833.2 



 ெத8 அ�வி ெகாழி2-� தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1833.3 

 வ8ளைல வா8_ெப.(வா8_ெப.) Sதலா8 வண#கி' ெதாழ வ�ல8ெகாேலா 

$நாலா.1833.4 

 பா�'த@2- அ�A அ�ளி பாரத'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத� �� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1834.1 

 கா'தவ�-த�ைன வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) க� மாணி2க மா 

மைலைய $நாலா.1834.2 

 த7�'தைன F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1834.3 

 D�'திைய2 ைகெதாழ�� 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெகா�-எ� ெமா� 

-ழ5ேக $நாலா.1834.4 

 வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) ஆழியைன வைர ஆ� திர8 ேதாள�-த�ைன 

$நாலா.1835.1 

 1ல� 1� Nலவைன ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேவ#கட ேவதியைன 

$நாலா.1835.2 

 சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) இய� ஆA உைடய தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1835.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) திக! நாரணைன ந;-� ெகா�-எ� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) Sதேல $நாலா.1835.4 

 ேதட5- அ�யவைன தி�மாலி�6ேசாைல 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1836.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) பறைவயைன அணி ஆ�-இைழ 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�A $நாலா.1836.2 



 மாட2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி8 G! ம#ைகயா� கலிக�றி 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1836.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப@வ� ப'(� பயி�வா�2- இ�ைல-பாவ#கேள 

$நாலா.1836.4 

 எ#க8 எ� இைற எ� பிரா� இைமேயா�2- நாயக� ஏ'(_ஏவ.(ஏ'(_வி.) 

அ�யவ�- $நாலா.1837.1 

 த#க8 த� மன'(3 பி�யா( அ�8 1�வா�- $நாலா.1837.2 

 ெபா#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ�வி 1த� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெபா�கேள 

சிதற_-ைற.எ+.(சிதA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இல#- ஒளி $நாலா.1837.3 

 ெச#கமல� மல��-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1837.4 

 எRவ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தவி�3பா� 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இைற இ� நைக' (வ� வா� நில-

மக8 $நாலா.1838.1 

 ெசRவி ேதாய வ�லா� தி� மா மக4- இனியா�- $நாலா.1838.2 

 ெமௗவ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ�� 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மாைலெயா�� 

அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா�த� $நாலா.1838.3 

 ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) நாற வ��-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1838.4 

 ெவ8ளியா� க�யா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வி�ணவ�-தம2- இைற 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) $நாலா.1839.1 

 ஒ8ளியா� உய�:தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ�� உமி!:தா�- 

$நாலா.1839.2 



 (8E ந7� ெமா�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சாமைர2 க5ைற ச:தன�_ெப.(ச:தன�_+ெப.) உ:தி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைச $நாலா.1839.3 

 ெத8E ந7�3 1றவி�-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1839.4 

 ஏA� ஏறி இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ம=3 

ப5A�_ெப.எ+.(ப5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஈச5- 

இைச:(_வி.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட�பி� ஓ� $நாலா.1840.1 

 <A-தா� ெகா�'தா� -ல மா மக4- இனியா�- $நாலா.1840.2 

 நாA ெச�பக� ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மல� 1�கி இ� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) $நாலா.1840.3 

 ேதற� வா�ம�2-�-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1840.4 

 வ#க மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வி�ணவ�-ேகா� 

ம(மல�' $நாலா.1841.1 

 ெதா#க� ந78 ��யா� ெந�யா� ப� கட:தா�- $நாலா.1841.2 

 ம#-� ேதா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாக�மீ( 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உய� $நாலா.1841.3 

 தி#க8-தா� அண��-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1841.4 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) இல#ைக2- இைற 

கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) சர� 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 



உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம5A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.1842.1 

 ஏவல� தவி�'தா� எ�ைன ஆEைட எ� பிரா�- $நாலா.1842.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வல� 1வி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வண#க மா� உைறகி�ற( 

இ#- என $நாலா.1842.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6.�-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1842.4 

 க�A_ெப.(க�A_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விள#கனி எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ-நிைர2- 

அழி�_ெப.(அழி�_ெப.) எ�A மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $நாலா.1843.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா'( உக:தா� நில மா 

மக4- இனியா�- $நாலா.1843.2 

 -�றி� ��ைலயி� வாச�� -ளி� ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மண�� 

அைள:( இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) $நாலா.1843.3 

 ெத�ற� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உல��-

தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1843.4 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ஒசி'( ஆைன 

கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� மா+ ெச-'( 

அ�ேயைன ஆ8 உக:( $நாலா.1844.1 

 ஈ#- எ�@8 1-:தா� இைமேயா�க8-த� ெப�மா�- $நாலா.1844.2 

 J#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பலவி� கனி ெதா- வாைழயி� கனிெயா� 

மா#கனி $நாலா.1844.3 

 ேத#- த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G!-தி�2ேகா4�Kராேன 

$நாலா.1844.4 



 ேகாைவ இ� தமி! பா�வா� -ட� ஆ�வா� தட மா மல�மிைச $நாலா.1845.1 

 ேம�� நா��கனி� விள#- 1� Nல� $நாலா.1845.2 

 ேம�� நா�மைற வாண� ஐவைக ேவ8வி ஆA அ#க� வ�லவ� ெதா=� 

$நாலா.1845.3 

 ேதவ-ேதவபிரா�-தி�2ேகா4�Kராேன $நாலா.1845.4 

 ஆ?� மா வலவ� கலிக�றி ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) $நாலா.1846.1 

 ேச�க8 பா� கழனி' தி�2ேகா4�Kராைன $நாலா.1846.2 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ணைன ெந�மாைல இ� 

தமிழா� நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ: $நாலா.1846.3 

 நா?� ஆA� வ�லா�2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ-�-வா� உலேக 

$நாலா.1846.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) என2- 

உயி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.1847.1 

 வ�� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கதி 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைம:தைன $நாலா.1847.2 

 ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) க�ட( ந7�மைல இ�A ேபா� $நாலா.1847.3 

 க�ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) G! க�ணம#ைக%8 கா��ேம $நாலா.1847.4 

 ெபா�ைன மா மணிைய அணி ஆ�:த( ஓ� $நாலா.1848.1 

 மி�ைன ேவ#கட'( உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) க�� ேபா� 

$நாலா.1848.2 

 எ�ைன ஆEைட ஈசைன எ�பிரா�- $நாலா.1848.3 



 த�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா���-த�காவிேல 

$நாலா.1848.4 

 ேவைல ஆ� இைல3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

வி��பிய_ெப.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1849.1 

 பாைல ஆ� அ�த'திைன ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) (ழா� $நாலா.1849.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆலியி� க�� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� $நாலா.1849.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�னிைய2 கா���-நா#<�ேல $நாலா.1849.4 

 (ள2க� இ� .டைர அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) $நாலா.1850.1 

 பிள2-� ைம:தைன3 ேப�� வண#கி3 ேபா� $நாலா.1850.2 

 அள31 இ� ஆ� அ�ைத அமர�2- அ�8 $நாலா.1850.3 

 விள2கிைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவ8ளைற2 

கா��ேம $நாலா.1850.4 

 .டைலயி� .� ந7ற� அம�:த( ஓ� $நாலா.1851.1 

 நடைல த7�'தவைன நைறK�2 க�� எ� $நாலா.1851.2 

 உடைல%8 1-:( உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ�2கி உ� $நாலா.1851.3 

 விடைலைய+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா���-

ெம�ய'(8ேள $நாலா.1851.4 

 வாைன ஆ� அ�த� த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ8ளைல 

$நாலா.1852.1 

 ேதைன ந78 வய�_ெப.(வய�_ெப.) ேசைறயி� க�� ேபா� $நாலா.1852.2 

 ஆைன வா4� அ�E� அமர�-த� $நாலா.1852.3 



 ேகாைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) -ட:ைத+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா��ேம $நாலா.1852.4 

 <:தலா� மகி! ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) ஆ� ெவ�ெண� $நாலா.1853.1 

 மா:( அ=:ைதயி� க�� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� $நாலா.1853.2 

 பா:த8-பாழியி� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

வி��பிய_ெப.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1853.3 

 ேவ:தைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா���-

ெவஃகா�ேள $நாலா.1853.4 

 ப'த� ஆவிைய பா� மதிைய அணி' $நாலா.1854.1 

 ெதா'ைத மாலி�6ேசாைல' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� $நாலா.1854.2 

 �'திைன மணிைய மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாணி2க $நாலா.1854.3 

 வி'திைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி�ணக�2 

கா��ேம $நாலா.1854.4 

 க�ப மா களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ6சி2 

கல#க_-ைற.எ+.(கல#-_வி.+அ+-ைற.எ+.-றி.) ஓ� $நாலா.1855.1 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ைர 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) <'தைன $நாலா.1855.2 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) உலா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேகா4�K�2 க�� 

ேபா� $நாலா.1855.3 

 ந�பைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா���-

நாவா%ேள $நாலா.1855.4 



 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாளிைக3 ேப�� 

மணாளைன $நாலா.1856.1 

 க5ற N� கலிக�றி உைரெச�த $நாலா.1856.2 

 ெசா� திற�-இைவ ெசா�லிய_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�ட�க4- $நாலா.1856.3 

 அ5ற� இ�ைல அ�ட� அவ�2- ஆ4சிேய $நாலா.1856.4 

 இர2க� இ�றி எ� ேகா� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த7ைம இ�ைமேய எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ�தி5A2 காண 7� 

$நாலா.1857.1 

 பர2க_-ைற.எ+.(பர22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

இ�A உைர'( எ� இராவண� 

ப4டன�_வி.�.(ப�_வி.+4_இ.கா.+அ�_3ெராஉ.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) இனி 

யாவ�2- உைர2ேகா� $நாலா.1857.2 

 -ர2--நாயக�கா8 இள#ேகாேவ ேகால வ� வி� இராமபிராேன $நாலா.1857.3 

 அர2க� ஆ� அைழ3பா� இ�ைல நா#க8 அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� 

ெபா#ேகா $நாலா.1857.4 

 ப'( ந78 ��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அவ5A 

இர4�3 பாழி' ேதாE� பைட'தவ� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) $நாலா.1858.1 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ம#ைகய�பா� ைவ'(2 ெக4டா� ெச�வ( 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ�ேயா#க8 $நாலா.1858.2 

 ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒ�வ�-த� திற'ேதா� 

அ�றி வா!:ேதா� $நாலா.1858.3 



 அ'த எ� ெப�மா� எ�ைம2 ெகா�ேல� அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� 

ெபா#ேகா $நாலா.1858.4 

 த�டகாரணிய� 1-:( அ�A ைதயைல தகவிலி எ� 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $நாலா.1859.1 

 ெகா��ேபா:( ெக4டா� எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இ#- ஓ� 

-5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) இ�ைல ெகா�ேல� -ல ேவ:ேத $நாலா.1859.2 

 ெப��ரா� ெக�� இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) -�-த�ைன3 ேப.கி�ற( எ� 

தாசரத7 உ� $நாலா.1859.3 

 அ�டவாண� உக3பேத ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1859.4 

 எ6ச� இ� இல#ைக2- இைற எ� ேகா� த�ைன �� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#க8 க��க3ேப 

$நாலா.1860.1 

 ந6.-தா� அர2க� -�2- எ�A ந#ைகைய அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

த�பிேய ெசா�னா�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.1860.2 

 வி6ைச வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேவ��5ேற ப4ேடா� ேவ� வா� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அ�ன $நாலா.1860.3 

 அ6. அ� ஓதிைய2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நடமி� அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1860.4 

 ெச�ெபா� ந78 �� எ#க8 இராவண� சீைத எ�ப( ஓ� 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ெகாண�:( $நாலா.1861.1 

 வ�1 உலா� க� காவி� சிைறயா ைவ'தேத -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

ஆயி5A2 காண 7� $நாலா.1861.2 



 -�பேனா� நி-�ப@� ப4டா� <5ற� மானிடமா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1861.3 

 அ�பினா� எ�ைம2 ெகா�றி�கி�ற( அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� 

ெபா#ேகா $நாலா.1861.4 

 ஓத மா கடைல2 கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) ஏறி 

உய�ெகா8 மா2 க� காைவ இA'( $நாலா.1862.1 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ம2கE� .5ற�� 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க� இல#ைக மல#க 

எ�'( $நாலா.1862.2 

 ((_ெப.(J(_ெப.) வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ர#-2ேக 

உ#க8 ேதா�ற� ேதவிைய வி4�2 ெகாடாேத $நாலா.1862.3 

 ஆத� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�கி�ற( அ:ேதா 

அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1862.4 

 தாழ� இ�றி �:ந7ைர அ6ஞா�A தைக:தேத க�� வ6சி S� ம�#-� 

$நாலா.1863.1 

 மாைழ மா� மட ேநா2கிைய வி4� வாழகி�லா மதி இ� மன'தாைன 

$நாலா.1863.2 

 ஏைழைய இல#ைக2- இைற-த�ைன எ#கைள ஒழிய2 ெகாைலயவைன 

$நாலா.1863.3 

 G=மா நிைன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணா ெசா�லிேனா�-தட� 

ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1863.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏA� ம�ேடாத� �தலா அ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க�ணினா�க8 இ�3ப 

$நாலா.1864.1 



 தன�ெகா8 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேநா2க� 

ஒழி:( த6சேம சில தாபத� எ�A $நாலா.1864.2 

 1ன�ெகா8 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மயிைல+ சிைறைவ'த 1�ைமயாள� 

ெந6சி� 1க எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1864.3 

 அன#க� அ�ன தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ� இராம5- 

அ6சிேனா�-தட� ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1864.4 

 1ர#க8 D�A� ஓ� மா'திைர3 ேபாதி� ெபா#- எ�2- இைர க�டவ� 

அ�பி� $நாலா.1865.1 

 சர#கேள ெகா�( ஆ� அ�கி�ற சா�பவா� உட� நிறக' ெதா=ேதா� 

$நாலா.1865.2 

 இர#- ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிராேன இல#- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிேரா�-

த� சிAவா $நாலா.1865.3 

 -ர#-க4- அரேச எ�ைம2 ெகா�ேல� <றிேனா�-தட� ெபா#க'த� 

ெபா#ேகா $நாலா.1865.4 

 அ#- அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வானவ�2- ஆ-ல� 

த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அணி இல#ைக அழி'தவ�-த�ைன 

$நாலா.1866.1 

 ெபா#- மா வலவ� கலிக�றி 1க�ற ெபா#க'த� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகினி� $நாலா.1866.2 

 எ#-� பா� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�மி� 

ெதா�X� இ�ைமேய இட� இ�ைல இற:தா� $நாலா.1866.3 

 த#-�_ெப.எ+.(த#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊ� அ�டேம க�� 

ெகா8மி� சா5றிேனா�-தட� ெபா#க'த� ெபா#ேகா $நாலா.1866.4 



 ஏ'(கி�ேறா� நா' த=�ப இராம� தி�நாம� $நாலா.1867.1 

 ேசா'த� ந�ப ீ.2கிTவா உ�ைம' ெதா=கி�ேறா� $நாலா.1867.2 

 வா�'ைத ேபசீ� எ�ைம உ#க8 வானர� ெகா�லாேம $நாலா.1867.3 

 <'த� ேபால ஆ�கி�ேறா�--ழமணிJரேம $நாலா.1867.4 

 எ�பிராேன எ�ைன ஆ8வா� எ�A எ�A அல5றாேத $நாலா.1868.1 

 அ�பி� வா�3ப4� ஆ5றகி�லா( இ:திரசி'( அழி:தா� $நாலா.1868.2 

 ந�பி அSமா .2கிTவா அ#கதேன நளேன $நாலா.1868.3 

 -�பக�ண� ப4�3ேபானா�_--ழமணிJரேம $நாலா.1868.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆE� உ#க8 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) எ#க8 

இராவண5-2 $நாலா.1869.1 

 கால� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ:தவா க�� அ6சி 

க� �கி�ேபா� $நாலா.1869.2 

 ந7ல� வா!க_விய#.வி.�.(வா!_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) .ேடண� 

வா!க_விய#.வி.�.(வா!_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) அ#கத� 

வா!க_விய#.வி.�.(வா!_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A $நாலா.1869.3 

 ேகால� ஆக ஆ�கி�ேறா�--ழமணிJரேம $நாலா.1869.4 

 மண#க8 நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வா� -ழலா� 

மாத�க8 ஆதர'ைத3 $நாலா.1870.1 

 1ண�:த_ெப.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைத3 1�ைமயாள� 

ெபா�ற வ� சிைலயா� $நாலா.1870.2 

 கண#க8 உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாளி ஆ�ட 

காவல@2- இைளேயா� $நாலா.1870.3 

 -ண#க8 பா� ஆ�கி�ேறா�--ழமணிJரேம $நாலா.1870.4 



 ெவ�றி த:ேதா� மான� ேவ�ேடா� தான� 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ஆக $நாலா.1871.1 

 இ�A த�மி� எ#க8 வா!நா8 எ� ெப�மா�-தம�கா8 $நாலா.1871.2 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) காண 7� க�க8 

ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7� எ�ைம2 ெகா�லாேத $நாலா.1871.3 

 -�A ேபால ஆ�கி�ேறா�--ழமணிJரேம $நாலா.1871.4 

 க�லி� �:ந7� மா5றி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) 

இல#ைக $நாலா.1872.1 

 அ�ல� ெச�தா� உ#க8 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) எ�ைம அம�2கள'( 

$நாலா.1872.2 

 ெவ�லகி�லா( அ6சிேனா�கா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிேரா� 

சிAவா $நாலா.1872.3 

 ெகா�லேவ�டா ஆ�கி�ேறா�--ழமணிJரேம $நாலா.1872.4 

 மா5ற� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) இ'தைனேய வ�மி� 

அர2க� உ8ள 7� $நாலா.1873.1 

 சீ5ற� S�ேம� த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேவ���_நி.எ+.(ேவ��_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.) ேசவக� ேபசாேத $நாலா.1873.2 

 ஆ5ற� சா�ற ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பிற3பி� அSமைன 

வா!க_விய#.வி.�.(வா!_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A $நாலா.1873.3 

 <5ற� அ�னா� காண ஆX�--ழமணிJரேம $நாலா.1873.4 

 கவள யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பா� 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) ேதெரா� அர2க� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1874.1 



 (வள ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�றியாள�-த� 

தம� ெகா�லாேம $நாலா.1874.2 

 தவள மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� அேயா'தி காவல�-த� 

சிAவ�_ெப.(சிAவ�_ெப.) $நாலா.1874.3 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) காண ஆX�-

-ழமணிJரேம $நாலா.1874.4 

 ஏ� ஒ'( ஏ:(� ந78 இைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எ#க8 இராவணனா� 

$நாலா.1875.1 

 ஓ�3ேபானா� நா#க8 எ�'ேதா� உ�வ( ஓ� காரண'தா� $நாலா.1875.2 

 G�3 ேபா:ேதா� உ#க8 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ஆைண ெதாடேர�மி� 

$நாலா.1875.3 

 <�2 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ�கி�ேறா�-

-ழமணிJரேம $நாலா.1875.4 

 ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ�' ெத� இல#ைக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(_ெப.(சம�_ெப.+அ'(_சா�.) அ�A அர2க� $நாலா.1876.1 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) அ�னா� ஆ� உ�:த -ழமணிJர'ைத2 

$நாலா.1876.2 

 க�றி ெந�: ந7� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ைக2 கலிய� ஒலிமாைல $நாலா.1876.3 

 ஒ�A� ஒ�A� ஐ:(� D�A� பா�நி�A ஆ�மிேன $நாலா.1876.4 

 ச:த மல�2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) தாழ தா�_த5...(தா�_த5...) உக:( ஓ� 

தனிேய $நாலா.1877.1 



 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� �ைல'தட�-த�ைன 

வா#கி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ம�'( 

$நாலா.1877.2 

 ந:த� ெபற3 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீநா� 

உக:( உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�ேத 

$நாலா.1877.3 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மாேன உ�ணா� எ� அ�ம� ேசம� உ�ணாேய 

$நாலா.1877.4 

 வ#க மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணா மா �கிேல 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீ$நாலா.1878.1 

 ெச#க� ெந�ய தி�ேவ ெச#கமல� 1ைர வாயா $நாலா.1878.2 

 ெகா#ைக .ர:திட உ�ைன2 <வி%� காணாதி�:ேத� $நாலா.1878.3 

 எ#- இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆய�கேளா�� எ� 

விைளயா�கி�றாேய $நாலா.1878.4 

 தி�வி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� ஆய�-த� பி8ைளகேளா� $நாலா.1879.1 

 ெத�வி� திைள2கி�ற ந�ப ீெச�கி�ற த7ைமக8 க��4� $நாலா.1879.2 

 உ�கி எ� ெகா#ைகயி� த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) பா� ஓ4ட:( பா�:தி�கி�ற 

$நாலா.1879.3 

 ம�வி2 -ட#கா� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.1879.4 

 ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) ெபA தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேபா?�-ைவய'( வா=� 

மடவா� $நாலா.1880.1 



 ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) க�;2--ஒ2-� �த�வா மத2 

களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) $நாலா.1880.2 

 ெச2க� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பிைற-த�ைன வா#கி 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ைகயி� த�வ� $நாலா.1880.3 

 ஒ2கைலேம� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ம� 

உக:( இனி( உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

$நாலா.1880.4 

 ைம'த க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -6சி ைம:தா மா ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) ஊ� 

நட:தா� $நாலா.1881.1 

 வி'தகேன விைரயாேத ெவ�ெண� வி=#-� விகி�தா $நாலா.1881.2 

 இ'தைன ேபா( அ�றி எ�-த� ெகா#ைக .ர:( இ�2ககி�லா $நாலா.1881.3 

 உ'தமேன அ�ம� உ�ணா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� அ�ம� 

உ�ணா� $நாலா.1881.4 

 பி8ைளக8 ெச�வன ெச�யா� ேபசி� ெப�(� வலிைய $நாலா.1882.1 

 க8ள� மன'தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) உைடைய 

காணேவ த7ைமக8 ெச�தி $நாலா.1882.2 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ�கி எ� ெகா#ைக ஓ4ட:( பா�:தி�கி�ற 

$நாலா.1882.3 

 ப8ளி2 -றி31+ ெச�யாேத பா� அ�( 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.1882.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆக வ� ேப�+சி 

தா�_த5...(தா�_த5...) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ண2 

ெகா�2க_-ைற.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1883.1 



 வ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆ� அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) ஆவி வா#கி 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட ந�ப ீ$நாலா.1883.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மக8_ெப.(மக8_ெப.) ஆ�மகேளா� நானில-ம#ைக 

மணாளா $நாலா.1883.3 

 எ� மகேன அ�ம� உ�ணா� எ� அ�ம� ேசம� உ�ணாேய $நாலா.1883.4 

 உ:த� அ�க8 �னிவ� உ�ைன நா� எ� ைகயி� ேகாலா� $நாலா.1884.1 

 ெநா:திட ேமாத�� கி�ேல� S#க8-த� ஆ-நிைர எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.1884.2 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-த�� ேபா( வானிைட' 

ெத�வ#க8 காண $நாலா.1884.3 

 அ:தி அ� ேபா( அ#- நி�ேல� ஆழி அ� ைகயேன 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.1884.4 

 ெப5ற' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) எ� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ேப� 

அ�ளாள� மதலா� $நாலா.1885.1 

 .5ற2 -ழா'( இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ேகாேவ 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழாளா $நாலா.1885.2 

 க5A இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேதாA� மறி'( கான�_ெப.(கான�_ெப.) தி�:த 

களிேற $நாலா.1885.3 

 எ5A2- எ� அ�ம� உ�ணாேத எ� ெப�மா� இ�:தாேய $நாலா.1885.4 

 இ�ைம இட� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ:( 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிக�றி $நாலா.1886.1 

 ெச�ைம3 ப@வ� N�ெகா�� ெச#க� ெந�யவ�-த�ைன $நாலா.1886.2 



 அ�ம� உ� எ�A உைர2கி�ற பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஐ:(� ஐ:(� $நாலா.1886.3 

 ெம��ைம மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ஆக?� ஆேம $நாலா.1886.4 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆ�+சி கைட ெவ�ெண� 

12- உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1887.1 

 ஆ#- அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) ஆ�'(3 1ைட2க 1ைட%�� 

$நாலா.1887.2 

 ஏ#கி இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சி;#கி விைளயா�� 

$நாலா.1887.3 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) மன#க8 த�3ப தயி� ெந� உ�� $நாலா.1888.1 

 ஏ� எ� பிரா2க8 இ� நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) எ#க8-த� 

$நாலா.1888.2 

 ஆய� அழக அ�க8 அரவி:த $நாலா.1888.3 

 வாயவேன ெகா4டா� ச3பாணி மா� வ�ணேன ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.1888.4 

 தா� ேமா� உ�4� தயி� ெந� வி=#கி4� $நாலா.1889.1 

 தாேமா தவ!வ� எ�A ஆ�+சிய� தா�பினா� $நாலா.1889.2 

 தா� ேமாதர2 ைகயா� ஆ�2க த=�1 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1889.3 

 தாேமாதரா ெகா4டா� ச3பாணி தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணேன 

ச3பாணி $நாலா.1889.4 



 ெப5றா� தைள கழல3 ேப�:( அ#- அய� இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) 

$நாலா.1890.1 

 உ5றா� ஒ�வ�� இ�றி உலகினி� $நாலா.1890.2 

 ம5றா�� அ6ச3 ேபா� வ6ச3 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) 

உ�ட $நாலா.1890.3 

 க5றாயேன ெகா4டா� ச3பாணி கா� வ�ணேன ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.1890.4 

 ேசா'( என நி�ைன' ெதா=வ� வர�_ெப.(வர�_ெப.) தர $நாலா.1891.1 

 ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி8ளா� ெப�யன $நாலா.1891.2 

 ஆ�+சிய� அ3ப� த�வ� அவ�2காக+ $நாலா.1891.3 

 சா5றி ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ச3பாணி தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) ைககளா� 

ெகா4டா� ச3பாணி $நாலா.1891.4 

 ேகவல� அ�A உ� வயிA வயி5A2- $நாலா.1892.1 

 நா� அவ� அ3ப� த�வ� க�விைள3 $நாலா.1892.2 

 F அல� ந78 �� ந:த�-த� ேபா� ஏேற $நாலா.1892.3 

 ேகாவலேன ெகா4டா� ச3பாணி -ட� ஆX ெகா4டா� ச3பாணி $நாலா.1892.4 

 18ளிைன வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:த� சா�'( $நாலா.1893.1 

 (8ளி விைளயா� J#- உறி ெவ�ெணைய $நாலா.1893.2 

 அ8ளிய ைகயா� அ�ேய� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெந��� $நாலா.1893.3 

 பி8ைள3 பிரா� ெகா4டா� ச3பாணி ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�டாேன ச3பாணி $நாலா.1893.4 

 யா%� பிற�� அறியாத யாம'(_ெப.(யாம�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.1894.1 



 மாய வலைவ3 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) தர 

$நாலா.1894.2 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) எ�A அவைள3 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உயி� உ�ட $நாலா.1894.3 

 வாயவேன ெகா4டா� ச3பாணி மா�வ�ணேன ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.1894.4 

 க8ள2 -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) ஆ� காலா� சகட'ைத' $நாலா.1895.1 

 த8ளி உைத'தி4� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� வ�வாைள $நாலா.1895.2 

 ெம8ள' ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� உயி� உ�ட $நாலா.1895.3 

 வ8ளேல ெகா4டா� ச3பாணி மா� வ�ணேன ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.1895.4 

 கா� ஆ� 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) ைக2 கலிக�றி ம#ைகய�-ேகா� $நாலா.1896.1 

 ேபராள� ெந6சி� பி�யா( இட�ெகா�ட $நாலா.1896.2 

 சீராளா ெச:தாமைர2 க�ணா த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�' $நாலா.1896.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆளா ெகா4டா� ச3பாணி தட மா�வா ெகா4டா� ச3பாணி 

$நாலா.1896.4 

 எ#கா@� ஈ( ஒ3ப( ஓ� மாய� உ�ேட -நர நாரண� ஆ� 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) அறN� $நாலா.1897.1 

 சி#காைம வி�'தவ� எ� ெப�மா� அ( அ�றி%� ெச6.ட�� நில@� 

$நாலா.1897.2 

 ெபா#- ஆ� கட?� ெபா�31� ெந�31� ெந�2கி3 1க ெபா� மிடA 

அ'தைனேபா( $நாலா.1897.3 



 அ#கா:தவ� கா�மி� இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன (1) $நாலா.1897.4 

 -�A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ம'தா அரவ� அளவி -ைர மா கடைல2 

கைட:தி4� ஒ�கா� $நாலா.1898.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைட 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ4� வ� <� 

நிமிர_-ைற.எ+.(நிமி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� அ( அ�றி%� 

�� $நாலா.1898.2 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) உ�ட ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� மகர2 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ! மைல ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! ஒழியாைம ந�பி 

$நாலா.1898.3 

 அ�A உ�டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1898.4 

 உைள:தி4� எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம(-

ைகடவ�க8 உல31 இ� வலியா�-அவ�பா� வயிர� $நாலா.1899.1 

 விைள:தி4ட( எ�A எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பரவ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஒழி'த ெப�மா� �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1899.2 

 வைள:தி4ட வி�லாளி வ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) 

மைல ேபா� அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) வ8 உகிரா� $நாலா.1899.3 

 அைள:தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1899.4 

 தள�:தி4� இைமேயா� சர� தா என தா�_த5...(தா�_த5...) சர� ஆ� 

�ர� ஆயவைன உகிரா� $நாலா.1900.1 



 பிள:தி4� அமர�2- அ�8ெச�( உக:த ெப�மா� தி�மா� வி� ந7� உலைக 

$நாலா.1900.2 

 வள�:தி4ட ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

மாவலிைய ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ6சி'( 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா� -ற8 ஆ� $நாலா.1900.3 

 அள:தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1900.4 

 ந7�டா� -ற8 ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) அள�� 

அ�யா� ப�� ஆ! (ய� ஆய எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1901.1 

 த7�டாைம நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா� 

அள�� ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவ'த பிரா� அ( 

அ�றி%� �� $நாலா.1901.2 

 ேவ�டாைம நம�-தம� எ� தமைர வினவ3 ெபAவா� அல� எ�A 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! $நாலா.1901.3 

 ஆ�டா�-அவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1901.4 

 பழி'தி4ட இ�ப3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ப5A 

அA'(3_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.+3_ஒ5.) 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� (ய� ஆய 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1902.1 

 ஒழி'தி4� அவைர' தன2- ஆ2கவ�ல ெப�மா� தி�மா� அ( அ�றி%� 

�� $நாலா.1902.2 



 ெதழி'தி4� எ=:ேத எதி� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) சின'ேதா8-அைவ ஆயிர�� ம=வா� 

$நாலா.1902.3 

 அழி'தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1902.4 

 பைட'தி4� அ( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவய� உ�ய �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� (ய� ஆய 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1903.1 

 (ைட'தி4� அவைர' தன2- ஆ2க எ�ன' ெதளியா அர2க� 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேபா� அவிய $நாலா.1903.2 

 மிைட'தி4� எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ர#ைக3 

பைடயா வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 1க3 பா�+சி 

வி�ம கடைல $நாலா.1903.3 

 அைட'தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1903.4 

 ெநறி'தி4ட ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) <ைழ ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேந�-

இைழேயா� உட� ஆய வி� எ�ன வ� ஏ� அதைன $நாலா.1904.1 

 இA'தி4� அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�ேபா� 

அைண:தி4� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா5றவ� ஆ� (ள#காத �:ந7� 

$நாலா.1904.2 

 ெசறி'தி4� இல#ைக மல#க அர2க� ெச= ந78 �� ேதாெளா� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) (ணிய $நாலா.1904.3 

 அA'தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1904.4 



 .�:தி4ட ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேக! உைள3 ெபா#- அ�மா 

ெதாைலய_-ைற.எ+.(ெதாைல_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பி�யா( 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�தா( $நாலா.1905.1 

 இ�:தி4� இட#ெகா�� அட#காதத� வா� இ� <A 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� �ன 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.1905.2 

 வ�:தி4ட வி�லா� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏ=� எ�( மைலேபா� உ�வ'( ஓ� 

இரா2கதி D2-_ெப.(D2-_ெப.) $நாலா.1905.3 

 அ�:தி4டவ� கா�மி�-இ�A ஆ�+சியரா� அைள ெவ�ெண� உ�� 

ஆ31���:தவேன $நாலா.1905.4 

 நி�றா� �க31+ சிறி(� நிைனயா� வயி5ைற நிைற3பா� உறி3 பா� தயி� 

ெந� $நாலா.1906.1 

 அ�A ஆ�+சிய� ெவ�ெண� வி=#கி உரேலா� ஆ31���:த ெப�மா� 

அ�ேம� $நாலா.1906.2 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ஆய ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம#ைகய�-ேகா� கலிய� ஒலிெச�த தமி!-மாைல 

வ�லா� $நாலா.1906.3 

 எ�றா@� எ�தா� இட� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைமேயா�2-� அ3பா� 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�(வாேர $நாலா.1906.4 

 மான� உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ#க8 ஆய� 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) அதனா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ம2க8-த�ைம $நாலா.1907.1 

 ஊன� உைடயன ெச�ய3 ெபறா� எ�A இர3ப� உர3பகி�ேல� $நாலா.1907.2 

 நா@� உைர'திேல� ந:த� பணி'தில� ந#ைககா8 நா� எ� ெச�ேக� 

$நாலா.1907.3 



 தா@� ஓ� க�னி%� கீைழ அக'(' தயி� கைடகி�றா� ேபா?� $நாலா.1907.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கைட:த இ� ேமா� வி5க3 ேபாகி�ேற� க�ேட ேபாேன� $நாலா.1908.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) -6சி ந:த� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) அ�லா� ம5A வ:தா�� இ�ைல $நாலா.1908.2 

 ேமைல அக'( ந#கா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கா�மி�க8 ெவ�ெணேய அ�A 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1908.3 

 பா?� பதி� -ட� க��ேல� பாவிேய� எ� ெச�ேக� எ� ெச�ேகேனா 

$நாலா.1908.4 

 ெத8ளிய வா�+ சிறியா� ந#ைககா8 உறிேமைல' தடா 

நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1909.1 

 ெவ8ளி மைல இ�:தா� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெவ�ெணைய வா� வி=#கியி4� $நாலா.1909.2 

 க8வ� உற#-கி�றா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கா�மி�க8 ைக எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெந� வயிA $நாலா.1909.3 

 பி8ைள பர� அ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேபைதேய� எ� 

ெச�ேகேனா $நாலா.1909.4 

 ைம:ந�1 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க� ந�லா8 ��ன� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைள வ�ண 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $நாலா.1910.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ந�பி ந�பி%� இ#- வள�:த( 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ெச�தறியா� 

$நாலா.1910.2 



 ெபா�: ந�பி 18Eவ� க8வ� ெபாதி அைற ேபாகி�றவா தவ!:தி4� 

$நாலா.1910.3 

 இ: ந�பி ந�பியா ஆ�+சிய�2- உ�� இ�ைல எ� ெச�ேக� எ� ெச�ேகேனா 

$நாலா.1910.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) 1-:தில� நா� இ#- இ�:திேல� ேதாழிமா� ஆ�� 

இ�ைல $நாலா.1911.1 

 ச:த மல�2 -ழலா8 தனிேய விைளயா�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) -Aகி 

$நாலா.1911.2 

 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

(கி�_ெப.((கி�_ெப.) ப5றி2 கீறி ப�ற� ப�Aெச�%� $நாலா.1911.3 

 ந:த� மதைல2- இ#- எ� கடேவா� ந#கா� எ� ெச�ேக� எ� ெச�ேகேனா 

$நாலா.1911.4 

 ம�மக8 ேக8வ� மல� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) நாயக� ந:த� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மதைல $நாலா.1912.1 

 அ�ண� இைல2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேச�2ேக 

அ�லி�-தா� வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ைன 

$நாலா.1912.2 

 க� மல� ேசா�:( �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி�மி கமல+ ெசRவா� 

ெவE3ப $நாலா.1912.3 

 எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) இ�2கி�றவா ந#கா� 

எ� ெச�ேக� எ� ெச�ேகேனா $நாலா.1912.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க� உைட இ:திரனா�2- அ�A ஆய� விழ� 

எ�3ப_-ைற.எ+.(எ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1913.1 



 பாசன� ந�லன_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) 

ப��களா� 1க3 ெப�த_ெப.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அதைன 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.1913.2 

 ேபாயி�:( அ#- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Fத வ��ெகா�� உ� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ�A ந#கா� $நாலா.1913.3 

 மாய� அதைன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) �5ற வா� 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�� இ�:தா� 

ேபா?� $நாலா.1913.4 

 ேதா�'த தயி�� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெந�%� பா?� ஓ� ஓ� -ட� 

(5றி�� எ�A $நாலா.1914.1 

 ஆ�+சிய� <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அைழ2க�� நா� 

இத5- எ8கி இவைன ந#கா� $நாலா.1914.2 

 ேசா'த� பிரா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ெச�ய3 ெபறா� எ�A 

இர3ப� உர3பகி�ேல� $நாலா.1914.3 

 ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி�ைன இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பி8ைளைய3 ேப.வ( அ6.வேன $நாலா.1914.4 

 ஈ�� வலி%� உைடய இ: ந�பி 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ= தி#களி� $நாலா.1915.1 

 ஏ� அல� க�ணியினாைன வள�'தி ய�ைன ந7ராட3 ேபாேன� $நாலா.1915.2 

 ேசட� தி� மA மா�வ� கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

தி�வ�யா� மைலேபா� $நாலா.1915.3 

 ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சகட'ைத+ சா�ய 

பி�ைன உர31வ( அ6.வேன $நாலா.1915.4 

 அ6.வ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அைழ'திட 

ந#ைககா8 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாழி ெந�ைய $நாலா.1916.1 



 ப6சிய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ�3 பி8ைளக8 உ�கி�A பாக�-தா� 

ைவயா�கேள $நாலா.1916.2 

 க6ச� க�ய� கற� எ4� நாளி� எ� ைகவல'( ஆ(� இ�ைல $நாலா.1916.3 

 ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�3பன ெச�(ைவ'தா� ந�ப ீஎ� 

ெச�ேக� எ� ெச�ேகேனா $நாலா.1916.4 

 அ#ஙன� த7ைமக8 ெச�வ�கேளா- ந�ப ீஆய� மட 

ம2கைள_ெப.(ம2க8_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.1917.1 

 ப#கய ந7� -ைட:( ஆ�கி�றா�க8 பி�ேன 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒளி'தி�:( $நாலா.1917.2 

 அ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (கி�_ெப.((கி�_ெப.) 

வா�2ெகா��4� அர� ஏ� இைடயா� இர3ப $நாலா.1917.3 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ந�O� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா8மி� எ�A மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏறி இ�:தா� ேபா?� $நாலா.1917.4 

 அ+ச� திைன'தைன இ�ைல இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பி8ைள2- 

ஆ�ைம%� ேசவக�� $நாலா.1918.1 

 உ+சியி�_ெப.(உ+சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) �'தி 

வள�'(_வி.எ+.(வள�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�'ேத@2- 

உைர'தில� தா�_த5...(தா�_த5...) இ�A ேபா� $நாலா.1918.2 

 ப+சிைல3 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கட�1_ெப.(கட�1_ெப.) ஏறி விைசெகா�� 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 12- ஆயிர வா� 

$நாலா.1918.3 

 ந+. அழ� ெபா�ைகயி� நாக'திேனா� பிண#கி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ேபா?� $நாலா.1918.4 

 த�பர� அ�லன ஆ�ைமகைள' தனிேய 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தா� ெச�வேரா $நாலா.1919.1 



 எ� ெப�மா� உ�ைன3 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வயிA உைடேய� இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ� ெச�ேக� 

$நாலா.1919.2 

 அ�பர� ஏ=� அதி�� இ� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) அ#- அன� 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) உைட $நாலா.1919.3 

 வ�1 அவி! கான'(_ெப.(கான'(_ெப.) மா� விைடேயா� பிண#கி 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

ேபா?� $நாலா.1919.4 

 அ�ன நைட_ெப.(நைட_ெப.) மட ஆ�+சி வயிA 

அ�'(_வி.எ+.(அ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ6ச அ� வைரேபா� 

$நாலா.1920.1 

 ம�@ க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) ஆ� உயி� வRவிய 

ைம:தைன மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! $நாலா.1920.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மா மதி8 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) காம� சீ�2 

கலிக�றி $நாலா.1920.3 

 இ� இைச மாைலக8 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஏ=� வ�லவ�2- ஏ(� இட� 

இ�ைலேய $நாலா.1920.4 

 காதி� க�31 இ4� கலி#க� உ�'( $நாலா.1921.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� 

(ழா�ெகா� அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1921.2 

 ேபா( மA'( 1றேம வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ற7�- 

$நாலா.1921.3 

 ஏ(2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1921.4 



 (வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெச�� சி?3பி 

$நாலா.1922.1 

 கவ� ஆக ��'( கலி2 க+.2 க4� $நாலா.1922.2 

 .வ�_ெப.(.வ�_ெப.) ஆ� கதவி� 1றேம 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ற7�- $நாலா.1922.3 

 இவ� ஆ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�ேனா $நாலா.1922.4 

 க�ள2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைடய�ீ தனி3 பாகீ� 

$நாலா.1923.1 

 உ�ள+ சகட�-அ( உA2கி நிமி�'த7� $நாலா.1923.2 

 ம�ைள2ெகா� பா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ல� 

1-:த7� $நாலா.1923.3 

 இ�ள'( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�ேனா $நாலா.1923.4 

 நாம� பல�� உைட நாரண ந�ப ீ$நாலா.1924.1 

 தாம' (ளவ� மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நாறி�கி�ற7� 

$நாலா.1924.2 

 காம� என3 பா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ல� 

1-:த7� $நாலா.1924.3 

 ஏம'(-இ( எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1924.4 



 .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) 

தாழ .�ைக அைண'(_வி.எ+.(அைண_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.1925.1 

 ம5A பல மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� ெகா� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1925.2 

 �5ற�_ெப.(�5ற�_ெப.) 1-:( �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ற7�- $நாலா.1925.3 

 எ5A2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�ேனா $நாலா.1925.4 

 ஆ�-ஆய�� ஆ-நிைர%� அ#- ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1926.1 

 <� ஆய( ஓ� ெகா5ற வி� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ைக ஏ:தி $நாலா.1926.2 

 ேபானா� இ�:தாைர%� பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

1-த7�- $நாலா.1926.3 

 ஏேனா�க8 �� எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1926.4 

 ம�ேல ெபா�த திர8 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மணவாள 7� $நாலா.1927.1 

 அ�ேல அறி:ேதா� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) மன'தி� க�'ைத $நாலா.1927.2 

 ெசா�லா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெசா�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒழிய�ீ 

ெசா�னேபாதினா� வாT�- $நாலா.1927.3 

 எ�ேல இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1927.4 

 12- ஆ� அரவ� பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ4�� 

1னித7� $நாலா.1928.1 



 இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கால#க8 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உம2- 

ஏெதா�A� அ�ேலா� $நாலா.1928.2 

 த2கா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ேதவிமா� சால உைடய�ீ- $நாலா.1928.3 

 எ2ேக இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1928.4 

 ஆ� அைச:( ஆ� மடவாெரா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபா�2 $நாலா.1929.1 

 <�2 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண ேகாமள3 பி8ளா� $நாலா.1929.2 

 ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) தி� மா மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

ம�மக8 நி5ப- $நாலா.1929.3 

 ஏ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேனா $நாலா.1929.4 

 அ�லி2 கமல2 க�ணைன அ#- ஓ� ஆ�+சி $நாலா.1930.1 

 எ�லி3 ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) ஊ�ய ஊட� திற'ைத2 $நாலா.1930.2 

 க�லி� மலி ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$நாலா.1930.3 

 ெசா�லி' (தி3பா�-அவ� (2க� இலேர $நாலா.1930.4 

 18_ெப.(18_ெப.) உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந8 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Fதைன 

மாள இல#ைக $நாலா.1931.1 

 ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) எ� ம�� உ�ண3 பணி'த ஊ2க�-அதைன 

நிைன:ேதா- $நாலா.1931.2 

 க8 அவி! ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) காத?� எ#க8 கா�ைக 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க�'(� $நாலா.1931.3 



 பி8ைள-த� ைகயி� கி�ணேம ஒ2க3 ேப.வ( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

பிராேன $நாலா.1931.4 

 ம�றி� மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) <'( உவ:( ஆ� 

மா� விைட ஏ=� அட�'( ஆய� $நாலா.1932.1 

 அ�A ந�#க ஆ-நிைர கா'த ஆ�ைம ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) நா�- $நாலா.1932.2 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராேன ந78 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இவ8-த�ைன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.1932.3 

 ����_ெப.(��றி�_ெப.) எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

��#ைகயி� ேதனா �� ைக வைள கவ�:தாேய $நாலா.1932.4 

 ஆ� மலி ஆழி ச#ெகா� ப5றி ஆ5றைல ஆ5ற� மி-'( $நாலா.1933.1 

 கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ணா க6சைன ��ன� 

கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

க�: திற�_ெப.(திற�_ெப.) தாேனா- $நாலா.1933.2 

 ேந� இைழ மாைத நி'தில' ெதா'ைத ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�( அைனயாைள $நாலா.1933.3 

 ஆ� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) வ�ணா அ� ைகயி� வ4� ஆ� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) என2 க�(கி�றாேய $நாலா.1933.4 

 ம�கிய ேதாE� மா� உ� அதE� உைடயவ�-தம2-� ஓ� பாக� $நாலா.1934.1 

 ந�கிய நலேமா நரகைன' 

ெதாைல'த_ெப.எ+.(ெதாைல_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கரதல'( 

அைமதியி� க�'ேதா $நாலா.1934.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அணி 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 



வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ��ேன 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபாகா�_வி.�.(ேபா_வி.+2_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.1934.3 

 ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�-ந�பி இவைள 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ#க8 ெதா�ட� ைக' த��_ெப.(த�(_ெப.) எ�ற 

ஆேற $நாலா.1934.4 

 ெச� அழியாத ம�ன�க8 மாள ேத� வல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1935.1 

 அ� வழி வான�_ெப.(வான�_ெப.) அத�பட2 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ�ைம ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) நா�- $நாலா.1935.2 

 தி�ெமாழி எ#க8 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல�2 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

சீ�ைமைய நிைன:திைல அ:ேதா $நாலா.1935.3 

 ெப� வழி நாவ� கனியி@� எளிய8 இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

என3 ேப.கி�றாேய $நாலா.1935.4 

 அர2கிய� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 1�_ெப.(1�_ெப.) என வி�லா� அணி மதி8 

இல#ைகயா�-ேகாைன+ $நாலா.1936.1 

 ெச�2- அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அமர� பணிய �� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசவகேமா ெச�த( இ�A - 

$நாலா.1936.2 

 ��2- இத!_ெப.(இத!_ெப.) வா�+சி �� ைக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

��ேன நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபாகா�_வி.�.(ேபா_வி.+2_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.1936.3 



 எ�2- இைல2- ஆக எறி ம= ஓ+ச� எ� ெச�வ( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

பிராேன $நாலா.1936.4 

 ஆழி அ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச அைல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) �� ஆ�ட $நாலா.1937.1 

 பாழி அ� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பைட ம=3 ப5றிய வலிேயா- 

$நாலா.1937.2 

 மாைழ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ��ேன 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபாகா�_வி.�.(ேபா_வி.+2_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.1937.3 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �4ைட2- எ� ெச�வ(-

எ:தா� - -A:த� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணா 

$நாலா.1937.4 

 ெபா�:தல� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 18_ெப.(18_ெப.) உவ:( ஏற வ8 உகிரா� 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A $நாலா.1938.1 

 ெப�:தைக2- இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வாலிைய 

�னி:த ெப�ைமெகாேலா ெச�த( இ�A - $நாலா.1938.2 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�ணி 

.��1_ெப.(.��1_ெப.) உA ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெப�ைமைய 

நிைன:திைல ேபசி� $நாலா.1938.3 

 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணா க�8 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7� ஆ� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) என2 க�(கி�றாேய $நாலா.1938.4 



 ந7� அழ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ந7�ைமைய நிைன:ேதா- $நாலா.1939.1 

 சீ� ெக= ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எ� அல( 

இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A அ�ன( ஓ� ேத5ற�ைம 

தாேனா- $நாலா.1939.2 

 பா� ெக= பRவ'( ஆ� அ�( அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பாைவைய3 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெச�ேத@2- $நாலா.1939.3 

 ஆ� அழ� ஓ�1� அ:தண� ேதா4ட� ஆக நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ைவ'தாேய $நாலா.1939.4 

 ேவ4ட'ைத2 க�தா( அ�-இைண 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெம��ைமேய 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெப�மாைன $நாலா.1940.1 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மான 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� வா� ஒலிக8 $நாலா.1940.2 

 ேதா4� அல� ைப:தா�+ .ட� ��யாைன3 பழெமாழியா� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.1940.3 

 பா4� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ப'திைம ெப�கி+ சி'த�� 

தி�ெவா� மி-ேம_ெப.எ+.(மி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.1940.4 

 தி�'தா� ெச�ேபா'ேத $நாலா.1941.1 

 தி� மா மக8-த� கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) $நாலா.1941.2 



 ம�' தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! மாதவைன வர- 

$நாலா.1941.3 

 தி�'தா� ெச�ேபா'ேத $நாலா.1941.4 

 கைரயா� கா2ைக3 பி8ளா� $நாலா.1942.1 

 க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� நிற'த� $நாலா.1942.2 

 உைர ஆ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! உ'தமைன வர- $நாலா.1942.3 

 கைரயா� கா2ைக3 பி8ளா� $நாலா.1942.4 

 <வா� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -யிேல $நாலா.1943.1 

 -ளி� மா�_ெப.(மா�.) த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த 

$நாலா.1943.2 

 மா வா� கீ�ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைன வர- $நாலா.1943.3 

 <வா� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -யிேல $நாலா.1943.4 

 ெகா4டா� ப�லி2 -4� $நாலா.1944.1 

 -ட� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த $நாலா.1944.2 

 ம4� ஆ� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) மாதவைன வர- 

$நாலா.1944.3 

 ெகா4டா� ப�லி2 -4� $நாலா.1944.4 

 ெசா�லா� ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கிளிேய $நாலா.1945.1 

 .ட� ஆழி வல� உய�'த $நாலா.1945.2 

 ம� ஆ� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) வட ேவ#கடவைன வர- $நாலா.1945.3 

 ெசா�லா� ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கிளிேய $நாலா.1945.4 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) < எ�@மா� $நாலா.1946.1 



 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நா� எ� ெச�ேக� $நாலா.1946.2 

 ஆழி வ�ண� வ�� ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) ஆயி5A- $நாலா.1946.3 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) < எ�@மா� $நாலா.1946.4 

 காம5- எ� கடேவ� $நாலா.1947.1 

 க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண5- அ�லா� $நாலா.1947.2 

 F ேம� ஐ#கைண ேகா'(3 1-:( எ�ய- $நாலா.1947.3 

 காம5- எ� கடேவ� $நாலா.1947.4 

 இ#ேக ேபா(�ெகாேலா- $நாலா.1948.1 

 இன ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� களி3ப 

$நாலா.1948.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஆ� ேசாைல2 -ட:ைத2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா� $நாலா.1948.3 

 இ#ேக ேபா(�ெகாேலா $நாலா.1948.4 

 இ�னா� எ�A அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.1949.1 

 அ�ேன ஆழிெயா�� $நாலா.1949.2 

 ெபா� ஆ� சா�#க� உைடய அ�கைள- $நாலா.1949.3 

 இ�னா� எ�A அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.1949.4 

 ெதா�X� பா�மிேனா $நாலா.1950.1 

 .��1_ெப.(.��1_ெப.) ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம#ைகய�-ேகா� 

$நாலா.1950.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� ஒலி 

மாைலக8 $நாலா.1950.3 

 ெதா�X� பா�மிேனா $நாலா.1950.4 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ:தி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

$நாலா.1951.1 

 அ�A கா'த அ�மா� அர2கைர $நாலா.1951.2 

 ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) வி�லியா� வ 7ரேம 

ெகாேலா- $நாலா.1951.3 

 ெத�ற� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த7 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� ெச�ேக� $நாலா.1951.4 

 கா�� வா� பனி2 கட?� அ�னவ� $நாலா.1952.1 

 தா�� மா�வ�� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�டேமா- $நாலா.1952.2 

 ேசா�� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) (ளியி]� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1952.3 

 ஈர வாைட-தா� ஈ�� எ�ைனேய $நாலா.1952.4 

 ச#-� மாைம%� தள�� ேமனிேம� $நாலா.1953.1 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� சீA�-எ� ெச�ேக� - 

$நாலா.1953.2 

 ெபா#- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர3 1ண�_ெப.(1ண�_ெப.) வ�ணனா� 

$நாலா.1953.3 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல�:த தா�_ெப.(தா�_ெப.) <�� எ�ைனேய 

$நாலா.1953.4 



 அ#- ஓ� ஆ�2-ல'(8 வள�:(_வி.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1954.1 

 அ#- ஓ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ:தவ8 $நாலா.1954.2 

 ெகா#ைக ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�ட ேகாயி�ைம ெகாேலா- $நாலா.1954.3 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� சீAகி�றேத 

$நாலா.1954.4 

 அ#- ஓ� ஆ8 அ� ஆ� அ�ணைன $நாலா.1955.1 

 ப#கமா இ� <A 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$நாலா.1955.2 

 ம#-� மா மதி வா#கேவ ெகாேலா- $நாலா.1955.3 

 ெபா#- மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) 1ல�1கி�றேத $நாலா.1955.4 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா� சிைல 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#ைகைய 

$நாலா.1956.1 

 ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) வி�லியா� வ 7ரேம 

ெகாேலா- $நாலா.1956.2 

 ����_ெப.(��றி�_ெப.) ெப�ைணேம� �ள�2 <4டக'( $நாலா.1956.3 

 அ�றிலி� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) அட�� எ�ைனேய $நாலா.1956.4 

 Fைவ வ�ணனா� 18ளி�ேம� வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) 

$நாலா.1957.1 

 ேமவி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�டேமா- $நாலா.1957.2 



 வ 7� இ� ஐ#கைண வி�லி அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ேகா'( $நாலா.1957.3 

 ஆவிேய இல2- ஆக எ�வேத $நாலா.1957.4 

 மா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) (ழா� வ�� எ� ெந6சக� $நாலா.1958.1 

 மாலி� அ� (ழா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உ81க 

$நாலா.1958.2 

 ேகால வாைட%� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:த( ஓ� $நாலா.1958.3 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) வ:ததா�-அ�( காவேல $நாலா.1958.4 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க;� (யி?� எ� 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $நாலா.1959.1 

 ப�� ப�� ேபா� ஒ2-�-மி2க சீ�' $நாலா.1959.2 

 ெதா�ட� இ4ட F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ளவி� வாசேம $நாலா.1959.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெகா��வ:( ஊ(மாகிேல $நாலா.1959.4 

 அ�A பாரத'( ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) Jதனா�+ $நாலா.1960.1 

 ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயைன 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மாலிைன $நாலா.1960.2 

 ம�றி� ஆ� 1க! ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) கலி- 

$நாலா.1960.3 

 க�றி ெசா� வ�லா�2- அ�ல� இ�ைலேய $நாலா.1960.4 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைளயாெரா�� $நாலா.1961.1 



 ம�றி� -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண:த மா� எ�ைன மா�ெச�தா� 

$நாலா.1961.2 

 ����_ெப.(��றி�_ெப.) தனி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�ைணேம� 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈ�கி�ற $நாலா.1961.3 

 அ�றிலி� <4ைட3 பி�2ககி5பவ� ஆ�ெகாேலா $நாலா.1961.4 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ஒசி'( ஆைன 

கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� மா+ ெச-'( 

$நாலா.1962.1 

 ஆ#- ேவழ'தி� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) $நாலா.1962.2 

 வா#கி உ�ட அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வாய� 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

ஆய� வா� $நாலா.1962.3 

 ஏ#- ேவ�#-ழ� எ�ேனா� ஆ�� இளைமேய $நாலா.1962.4 

 ம�ெலா� க6ச@� (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) மணிவ�ண� 

$நாலா.1963.1 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மல�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� 

நிைன:தி�:ேதைனேய $நாலா.1963.2 

 எ�லியி� மா�த� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�� அ( 

அ�றி%� $நாலா.1963.3 

 ெகா�ைல வ� ஏ5றி� மணி%� ேகாயி�ைம ெச�%ேம $நாலா.1963.4 



 ெபா�:(_வி.(ெபா�:(_வி.) மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏ=� 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 1னிதனா� $நாலா.1964.1 

 தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) ேசவ� எ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

நிைனெதாA� $நாலா.1964.2 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) ஆ�2-� அ( அ�றி%� $நாலா.1964.3 

 வ�:த_-ைற.எ+.(வ�:(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

வ�� இத5- இனி எ� ெச�ேக� $நாலா.1964.4 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) �னிவ(� அ�றிலி� 

-ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ஈ�வ(� $நாலா.1965.1 

 ம�@ மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ�3ப(� வைள ேசா�வ(�- $நாலா.1965.2 

 ெபா� அ� கைல அ�-� அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ழ�- $நாலா.1965.3 

 பி�ைன மணாள�திற'த� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

பி�ைனேய $நாலா.1965.4 

 ஆழி%� ச#-� உைடய ந#க8 அ�க8-தா� $நாலா.1966.1 

 பாழிைமயான கனவி� ந�ைம3 பக�வி'தா� $நாலா.1966.2 

 ேதாழி%� நா@� ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவய� 

(யி�ற( $நாலா.1966.3 

 ேகாழி%� <கி�ற( இ�ைல <� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆயி5ேற 

$நாலா.1966.4 

 காம�-தன2- �ைற அ�ேல� கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ணனா� $நாலா.1967.1 

 மா மணவாள� என2-' தா@� மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெசா�லி� $நாலா.1967.2 



 யாம#க8 ேதாA எ� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� 

இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைகக8 $நாலா.1967.3 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�திற'தவா� வள�கி�றேவ $நாலா.1967.4 

 ம6. உA மாலி�6ேசாைல நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மணாளனா� $நாலா.1968.1 

 ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) நிைறெகா�� ேபாயினா� நிைனகி�றில� 

$நாலா.1968.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .ட� ேபா� வி�யாம� எRவிட� 12கேதா 

$நாலா.1968.3 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உடல� (யி�றா� 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) இனி ந�லேத $நாலா.1968.4 

 காம� கைண2- ஓ� இல2க� ஆ� நல'தி� மி- $நாலா.1969.1 

 F ம� ேகால� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�ைம சி:தி'( இரா( ேபா� 

$நாலா.1969.2 

 J மல� ந7� ெகா� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தினா� $நாலா.1969.3 

 கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ணைர2 க�களா� காண� ஆ�ெகாேலா 

$நாலா.1969.4 

 ெவ�றி விைட உட� ஏ! அட�'த அ�கைள $நாலா.1970.1 

 ம�றி� மலி 1க! ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ம� கலிக�றி ெசா� $நாலா.1970.2 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�ப(� உைர3பவ�-த#க8ேம� $நாலா.1970.3 

 எ�A� நி�லா விைன ஒ�A� ெசா�லி� உலகிேல $நாலா.1970.4 



 ம� இல#- பாரத'(' ேத� ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மாவலிைய3 $நாலா.1971.1 

 ெபா� இல#- தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) வில#கி� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

G! $நாலா.1971.2 

 ெத� இல#ைக ஈ� அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதவ�2--இ( காண 7�- $நாலா.1971.3 

 எ� இல#- ச#ேகா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேதா5றி�:ேதேன $நாலா.1971.4 

 இ�:தா� எ� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) இைறவ� கைற ேச� 

$நாலா.1972.1 

 ப�: தா8_ெப.(தா8_ெப.) களி5A2- அ�8 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) $நாலா.1972.2 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெந�மாைல3 ேப� பா� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1972.3 

 வ�:தா(_எதி�.ம.வி.எ+.(வ�:(_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ெகா#ைக ஒளி ம�@� அ�ேன $நாலா.1972.4 

 அ�ேன இவைர அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) மைற 

நா�-� $நாலா.1973.1 

 ��ேன உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �னிவ� இவ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1973.2 

 ெபா� ஏ� வைள கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபாகா� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:( $நாலா.1973.3 

 எ�ேன-இவ� எ�;� எ�ண� அறிேயாேம $நாலா.1973.4 

 அறிேயாேம எ�A உைர2க� ஆேம எம2-- $நாலா.1974.1 



 ெவறி ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! விய� -ட:ைத ேமவி $நாலா.1974.2 

 சிறியா� ஓ� பி8ைள ஆ� ெம8ள நட:தி4� $நாலா.1974.3 

 உறி ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண� உ�� உக:தா�-த�ைமேய 

$நாலா.1974.4 

 த�ைமேய நாE� வண#கி' ெதா=வா�2-' $நாலா.1975.1 

 த�ைமேய ஒ2க அ�8 ெச�வ�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

ஆதலா� $நாலா.1975.2 

 த�ைமேய நாE� வண#கி' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6சி $நாலா.1975.3 

 த�ைமேய ப5றா மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�A� ைவ'ேதாேம 

$நாலா.1975.4 

 ைவ'தா� அ�யா� மன'தினி� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$நாலா.1976.1 

 உ�'தா�-ஒளி வி.�பி� ஓ� அ� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� 

அ�2-�_ெப.எ+.(அ�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.1976.2 

 எ�'தா( ம�_ெப.(ம�_ெப.) எ�A இைமேயா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1976.3 

 ைக'தாமைர -வி2-� க�ண� எ� க�ணைனேய $நாலா.1976.4 

 க�ண� மன'(8ேள நி5க�� ைக வைளக8 $நாலா.1977.1 

 எ�ேனா கழ�ற_ெப.எ+.(கழ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன மாய#க8 $நாலா.1977.2 



 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆேனா� ெப�ைமேயா� 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேமய $நாலா.1977.3 

 அ�ண� மைல%� அர#க�� பாேடாேம $நாலா.1977.4 

 பாேடாேம-எ:ைத ெப�மாைன பா�நி�A $நாலா.1978.1 

 ஆேடாேம-ஆயிர� ேபராைன ேப� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1978.2 

 Gேடாேம-G�� (ழா� அல#க� G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) $நாலா.1978.3 

 <ேடாேம-<ட2 -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) ஆகி� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.1978.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� நாE� இனி( அம�� $நாலா.1979.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ேச� கான�_ெப.(கான�_ெப.) அணி 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ைகெதா=( $நாலா.1979.2 

 ��ன� ேச� வ�விைனக8 ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.1979.3 

 ெபா�ன� ேச� ேசவ�ேம� ேபா( அணிய3ெப5ேறாேம $நாலா.1979.4 

 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆரா�-ஆயிர� ேபராைன3 

ேப� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1980.1 

 ெப5றா� கலிய� ஒலிெச� தமி!-மாைல $நாலா.1980.2 

 க5றா� ஓ �5A உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ8வ� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேக4க� $நாலா.1980.3 

 உ5றா�2- உA (ய� இ�ைல உலக'ேத $நாலா.1980.4 



 நிைல இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ#-� இ�றி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வள நா� Dட இைமேயா� 

$நாலா.1981.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம5A 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ஓ� சர� இ�ைல எ�ன அர� 

ஆவ� எ�@� அ�ளா� $நாலா.1981.2 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� -ழ�ப அக� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� அக� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உ�6ச �(கி� $நாலா.1981.3 

 மைலகைள மீ(ெகா�� வ�� மீைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மறவா( 

இைற6. எ� மனேன $நாலா.1981.4 

 ெச� மி- வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5ற அர� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) திைச ம�;� வி�;� 

உடேன $நாலா.1982.1 

 ெவ�வர ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) �=(� 

-ழ�ப இைமேயா�க8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைடய 

$நாலா.1982.2 

 ப� வைர ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �(கி� 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) .ழல2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (யி?� $நாலா.1982.3 

 அ� வைர அ�ன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அட� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆன 

தி�மா� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) ஓ� அரேண $நாலா.1982.4 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) அA தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ெபா#- .ட� 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உ�ப�-உல- ஏழிேனா�� உடேன $நாலா.1983.1 



 மாதிர� ம�_ெப.(ம�_ெப.) .ம:த வட -�A� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல ஆA� ஏ= கட?� 

$நாலா.1983.2 

 பாதம� G! -ள�பி� அக ம�டல'தி� ஒ�பா� 

ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வள� ேச� $நாலா.1983.3 

 ஆதி �� ஏன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அர� ஆய 

D�'தி அ( ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆE� அரேச $நாலா.1983.4 

 தைள அவி! ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ�பா� 

தய#க எ� கா�A இ���_ெப.(இர��_ெப.) தA க� $நாலா.1984.1 

 அள� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) அ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�A ப�ேயா� சின#க8 அவிழ $நாலா.1984.2 

 வைள உகி�-ஆளி ெமா��பி� மறேவான( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) மதியா( 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� உகிரா� $நாலா.1984.3 

 பிள� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி4ட -4ட�-அ( ைவய� 

D� ெப� ந7�� ��ைம ெப�ேத $நாலா.1984.4 

 ெவ: திற�_ெப.(திற�_ெப.) வாண� ேவ8வியிட� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ#- ஓ� -ற8 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெம��ைம 

உணர_-ைற.எ+.(உண�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1985.1 

 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ேவத நாவி� �னி 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ைவய� அ� D�A 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபறி@� $நாலா.1985.2 

 ம:தரமீ( ேபாகி மதி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6ச மலேரா� வண#க வள� ேச� $நாலா.1985.3 



 அ:தர� ஏழி]� ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாத�- அ( 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆE� அரேச $நாலா.1985.4 

 இ� நில ம�ன�-த�ைம இ� நா?� எ4�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா?� 

ஒ�A� உடேன $நாலா.1986.1 

 ெச� SதZ� ேபாகி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆவி ம#க ம=வாளி� 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) திறேலா� $நாலா.1986.2 

 ெப� நில-ம#ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மல�-ம#ைக நாத� 1லம#ைக 

ேக8வ� 1க! ேச� $நாலா.1986.3 

 ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) உ�� உமி!:த ெப� வாய� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) யவ� 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ8வ� ெப�ேத $நாலா.1986.4 

 இைல மலி ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) மாய� எ�ன இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆய மா� 

பி� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேச� $நாலா.1987.1 

 அைல மலி ேவ�கணாைள அக�வி3பத5- ஓ� உ� ஆய மாைன அைமயா 

$நாலா.1987.2 

 ெகாைல மலி எ�(வி'த ெகா�ேயா� இல#ைக ெபா� ஆக ெவ�றி அம�8 

$நாலா.1987.3 

 சிைல மலி ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சர#க8 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந#க8 தி�மா� 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) ஓ� அரேண $நாலா.1987.4 



 �� உலக#க8 ஏ=� இ�8ம�� 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �தேலா� வ 7�� 

அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.1988.1 

 எ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) வ:த( எ�ன இைமேயா� திைச3ப 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) இ�றி 

மைறய_-ைற.எ+.(மைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1988.2 

 பி�@� வானவ�2-� �னிவ�2-� 

ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

த7�:(_வி.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

ைவய� மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1988.3 

 அ�ன�-அ( ஆ� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- 

அறN� உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ( 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆE� அரேச $நாலா.1988.4 

 (ைணநிைல ம5A எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ஓ� உள( எ�A 

இரா( ெதா=மி�க8 ெதா�ட� 

ெதாைலய_-ைற.எ+.(ெதாைல_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.1989.1 

 உண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) �� 

ெகா�'த_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உரேவாள( ஆவி உக 

உ�� ெவ�ெண� ம�வி $நாலா.1989.2 

 பைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஆய� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) உரேலா� க4ட 

அதேனா�� ஓ� அட� ேச� $நாலா.1989.3 

 இைண ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இ5A வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நைடக5ற ெத5ற� விைன3 ப5A 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

விதிேய $நாலா.1989.4 



 ெகாைல ெக= ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �க'த களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�ேயா� இல#ைக ெபா�யா $நாலா.1990.1 

 சிைல ெக= ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சர#க8 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந#க8 தி�மாைல ேவைல 

1ைட G! $நாலா.1990.2 

 கலி ெக= மாட வ 7தி வய�_ெப.(வய�_ெப.) ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ம�@ 

கலிக�றி ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப@வ� 

$நாலா.1990.3 

 ஒலி ெக= பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா� உழ�கி�ற ெதா�ட� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ8வ� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உலேக $நாலா.1990.4 

 மா� அம�� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ைவேதவி இ� (ைணயா 

$நாலா.1991.1 

 கா� அம�� க� அத� ேபா� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற:தா� கா� ஏX - 

$நாலா.1991.2 

 கா� அம�� க� அத� ேபா� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற:த ெபா� அ�2க8 

$நாலா.1991.3 

 வானவ�-த� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) மல� க�டா� சாழேல $நாலா.1991.4 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) தைள கழல' ேதா�றி3 ேபா� ஆ�3பா� $நாலா.1992.1 

 ந:த� -ல மதைலயா� வள�:தா� கா� ஏX - $நாலா.1992.2 

 ந:த� -ல மதைலயா� வள�:தா� நா��க5-' $நாலா.1992.3 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) கா� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மா� கா� சாழேல 

$நாலா.1992.4 



 ஆ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! ைவயக'தா� ஏச3 ேபா� ஆ�3பா�' $நாலா.1993.1 

 தா! -ழலா� ைவ'த தயி� உ�டா� கா� ஏX $நாலா.1993.2 

 தா! -ழலா� ைவ'த தயி� உ�ட ெபா� வயிA இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

$நாலா.1993.3 

 ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உ��� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

உைட'தா� சாழேல $நாலா.1993.4 

 அறியாதா�2- ஆ� ஆய� ஆகி3 ேபா� ஆ�3பா� $நாலா.1994.1 

 உறி ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண� உ�� உக:தா� கா� ஏX - 

$நாலா.1994.2 

 உறி ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண� உ�� உக:த ெபா� வயி5A2- 

$நாலா.1994.3 

 எறி ந7� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அைன'(� எ�தாதா� சாழேல $நாலா.1994.4 

 வ�ண2 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஆ�+சியா� 

ெமா'(�� $நாலா.1995.1 

 க�ணி2 -A#_ெப.அ.(-A�_ெப.அ.) கயி5றா� க4��டா� கா� ஏX- 

$நாலா.1995.2 

 க�ணி2 -A#_ெப.அ.(-A�_ெப.அ.) கயி5றா� க4��டா� ஆகி?� 

$நாலா.1995.3 

 எ�ண5- அ�ய� இைமேயா�2-� சாழேல $நாலா.1995.4 

 க�ற3 பைற கற#க_-ைற.எ+.(கற#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) க�டவ�-த� 

க� களி3ப $நாலா.1996.1 

 ம�றி� மர2கா� <'( ஆ�னா� கா� ஏX - $நாலா.1996.2 

 ம�றி� மர2கா� <'( ஆ�னா� ஆகி?� $நாலா.1996.3 



 எ�A� அ�ய� இைமேயா�2-� சாழேல $நாலா.1996.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஐவ�2- ஆ� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அகல� <A இ�வா� $நாலா.1997.1 

 Jத� ஆ� ம�னவனா� ெசா�?�டா� கா� ஏX - $நாலா.1997.2 

 Jத� ஆ� ம�னவனா� ெசா�?�டா� ஆகி?� $நாலா.1997.3 

 ஓத ந7� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) �� உ�� உமி!:தா� சாழேல 

$நாலா.1997.4 

 பா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம#க3 பைடெதா4� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(' $நாலா.1998.1 

 ேத� ம�ன5- ஆ� அ�A ேத� ஊ�:தா� கா� ஏX - $நாலா.1998.2 

 ேத� ம�ன5- ஆ� அ�A ேத� ஊ�:தா� ஆகி?� $நாலா.1998.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம�ன�-த#க8 தைலேமலா� சாழேல $நாலா.1998.4 

 க�டா� இர#க_-ைற.எ+.(இர#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கழிய2 -ற8 உ� 

ஆ� $நாலா.1999.1 

 வ� தாரா� ேவ8வியி� ம�_ெப.(ம�_ெப.) இர:தா� கா� ஏX $நாலா.1999.2 

 வ� தாரா� ேவ8வியி� ம�_ெப.(ம�_ெப.) இர:தா� ஆகி?� $நாலா.1999.3 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) ஏ! உல-2-� மி2கா� கா� சாழேல $நாலா.1999.4 

 க8ள'தா� மாவலிைய Dவ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:தா� $நாலா.2000.1 

 ெவ8ள'தா� ேவ#கட'தா� எ�பரா� கா� ஏX - $நாலா.2000.2 

 ெவ8ள'தா� ேவ#கட'தாேன?� கலிக�றி $நாலா.2000.3 

 உ8ள'தி� உ8ேள உள� க�டா� சாழேல $நாலா.2000.4 



 ைம: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�வா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) இ�றி வானவ�� 

யா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2001.1 

 ெந�: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச2கர'த� 

தி�வயி5றி� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஓT� $நாலா.2001.2 

 எ: ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெச�தாரா ஏதிேலா� ெத�வ'ைத ஏ'(கி�ற7� 

$நாலா.2001.3 

 ெச�:ந�றி -�ேற�மி� ெதா�ட�கா8 அ�டைனய ஏ'த7�கேள $நாலா.2001.4 

 நி�லாத ெப� ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி.�பி� 

மீ( ஓ� நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $நாலா.2002.1 

 ம� ஆ�ட தட2 ைகயா� பகிர�ட� அக3ப�'த கால'( அ�A $நாலா.2002.2 

 எ�லா�� அறியாேரா எ� ெப�மா� உ�� உமி!:த எ+சி� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $நாலா.2002.3 

 அ�லாதா� தா� உளேர அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�ேள 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) அறிய�ீகேள 

$நாலா.2002.4 

 ெந5றிேம� க�ணா@� நிைற ெமாழி வா� நா��க@� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா� வா� $நாலா.2003.1 

 ஒ5ைற2 ைக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பக4�� ஒ�வைன%� உ8ளி4ட 

அமரேரா�� $நாலா.2003.2 

 ெவ5றி3 ேபா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைரய� வி=#காம� 

தா�_த5...(தா�_த5...) வி=#கி உ�ய2ெகா�ட $நாலா.2003.3 



 ெகா5ற3ேபா� ஆழியா� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) பரவா+ சிAெதா�ட� 

ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) ஆேற $நாலா.2003.4 

 பனி3 பரைவ' திைர த(�ப பா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடேல ஆன கால�_ெப.(கால�_ெப.) $நாலா.2004.1 

 இனி2 கைளக� இவ�2- இ�ைல எ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏழிைன%� 

ஊழி� வா#கி $நாலா.2004.2 

 �னி' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) �ழ#-_ஏவ.(�ழ#-_வி.) ஒளி ேச� தி� 

வயி5றி� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைம 

உ�ய2ெகா�ட $நாலா.2004.3 

 கனி2 களவ' தி� உ�வ'( ஒ�வைனேய கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா=மா 

க�O�கேள $நாலா.2004.4 

 பா� ஆ�� காணாேம பரைவ மா ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடேல ஆன 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $நாலா.2005.1 

 ஆரா@� அவ@ைடய தி� வயி5றி� ெந�#கால� 

கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2005.2 

 ஓராத உண�விO� உண�திேர� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $நாலா.2005.3 

 ேபராள� ேபரான ேப�க8 ஆயிர#கEேம ேபசீ�கேள $நாலா.2005.4 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) ெப� வி.�பி�-மீ( 

ஓ�3 ெப�- கால�_ெப.(கால�_ெப.) $நாலா.2006.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 



வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) உ�ைம' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வயி5A 

இ�'தி உ�ய2ெகா�டா� $நாலா.2006.2 

 ேபா� இ�2க ம5A இ#- ஓ� 1(' ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ெகா�டா�� 

ெதா�X� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2006.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இ�2க மைண ெவ:ந7� ஆ4�திேரா- மா4டாத 

தக�_ெப.(தக�_ெப.) அ5ற7ேர $நாலா.2006.4 

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

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

வானவ�� தானவ�� ம5A� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2007.1 

 உ�ணாத ெப� ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) உ�ணாம� 

தா�_த5...(தா�_த5...) வி=#கி உ�ய2ெகா�ட $நாலா.2007.2 

 க�ணாள� க�ணம#ைக நகராள� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அவைன 

உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2007.3 

 எ�ணாத மானிட'ைத எ�ணாத ேபா( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $நாலா.2007.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) கிள�:த_ெப.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� உர�_ெப.(உர�_ெப.) (ர:( 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏறி அ�ட'( அ3பா� 

$நாலா.2008.1 

 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) கிள�:த_ெப.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கால'( ெபா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏழிைன%� ஊழி� வா#கி 

$நாலா.2008.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) கிள:த தி� வயி5றி� அக�ப�யி� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைம உ�ய2ெகா�ட 

$நாலா.2008.3 



 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கிள�:த_ெப.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�6_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேசாதி ெந�:தைகைய நிைனயாதா� ந7ச�-தாேம 

$நாலா.2008.4 

 அ�ட'தி� �க� அ=:த அைல �:ந7�' திைர த(�ப ஆஆ எ�A 

$நாலா.2009.1 

 ெதா�ட�2-� �னிவ�2-� அமர�2-� தா�_த5...(தா�_த5...) அ�ளி 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ=� $நாலா.2009.2 

 உ�� ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தி�வயி5றி� 

அக�ப�யி� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைம 

உ�ய2ெகா�ட $நாலா.2009.3 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) ைக மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத நக� பா� 

ஆX�கேள $நாலா.2009.4 

 ேதவைர%� அ.ரைர%� திைசகைள%� கட�கைள%� ம5A� �5A� 

$நாலா.2010.1 

 யாவைர%� ஒழியாேம எ� ெப�மா� உ�� உமி!:த( 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2010.2 

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

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம#ைக2 கலிக�றி ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

க5A வ�லா� $நாலா.2010.3 

 F வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�மகளா� 

அ�8ெப5A3 ெபா�-உலகி� ெபாலிவ�-தாேம $நாலா.2010.4 

 ந78 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர ந4� ஆ! கடைல3 $நாலா.2011.1 



 ேபணா� கைட:( அ�த� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த ெப�மாைன 

$நாலா.2011.2 

 F� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா�வைன 18_ெப.(18_ெப.) 

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

$நாலா.2011.3 

 காணாதா� க� எ�A� க� அ�ல க�டாேம $நாலா.2011.4 

 ந78வா� -ற8 உ� ஆ� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாவலி ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

$நாலா.2012.1 

 தாளா� அளவி4ட த2கைண2- மி2காைன $நாலா.2012.2 

 ேதாளாத மா மணிைய ெதா�ட�2- இனியாைன- $நாலா.2012.3 

 ேகளா+ ெசவிக8 ெசவி அ�ல ேக4டாேம $நாலா.2012.4 

 Jயாைன Jய மைறயாைன ெத� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $நாலா.2013.1 

 ேமயாைன ேமவா8 உயி� உ�� அ�( உ�ட $நாலா.2013.2 

 வாயாைன மாைல-வண#கி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $நாலா.2013.3 

 ேபசாதா� ேப+. எ�A� ேப+. அ�ல ேக4டாேம $நாலா.2013.4 

 <டா இரணியைன2 <� உகிரா� மா�� இட:த $நாலா.2014.1 

 ஓடா அட� அ�ைய உ�பரா� ேகாமாைன $நாலா.2014.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஆ� நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� மா�வைன-

ஆ�வ'தா� $நாலா.2014.3 

 பாடாதா� பா4� எ�A� பா4� அ�ல ேக4டாேம $நாலா.2014.4 



 ைம ஆ� கட?� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர%� மா �கி?� $நாலா.2015.1 

 ெகா� ஆ� -வைள%� காயா�� ேபா�A இ��ட $நாலா.2015.2 

 ெம�யாைன ெம�ய மைலயாைன ச#- ஏ:(� $நாலா.2015.3 

 ைகயாைன-ைக ெதாழா ைக அ�ல க�டாேம $நாலா.2015.4 

 க8 ஆ� (ழா%� கணவல�� <விைள%� $நாலா.2016.1 

 �8_ெப.(�8_ெப.) ஆ� �ள�%� ஆ�ப?� �� க�ட2கா� $நாலா.2016.2 

 18_ெப.(18_ெப.) ஆ� ஓ� ஏன� ஆ�3 12- இட:தா� ெபா� அ�2- எ�A- 

$நாலா.2016.3 

 உ8ளாதா� உ8ள'ைத_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) உ8ளமா2 

ெகா8ேளாேம $நாலா.2016.4 

 கைன ஆ� கட?� க�விைள%� காயா�� $நாலா.2017.1 

 அைனயாைன-அ�பினா� ஆ�வ'தா� எ�A� $நாலா.2017.2 

 .ைன ஆ� மல� இ4� ெதா�டரா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2017.3 

 நிைனயாதா� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) எ�A� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) அ�ல 

க�டாேம $நாலா.2017.4 

 ெவறி ஆ� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) ஆ�+சிய� 

ைவ'த $நாலா.2018.1 

 உறி ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) ெவ�ெண� தா�_த5...(தா�_த5...) உக:( 

உ�ட $நாலா.2018.2 

 சிறியாைன ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) ெந�யாைன-சி:தி'( 

$நாலா.2018.3 

 அறியாதா� எ�A� அறியாதா� க�டாேம $நாலா.2018.4 



 ேதெனா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ?� தி�மாலி�6ேசாைல $நாலா.2019.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) இடமா2 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) தட மல�2 

க�ணி2கா� $நாலா.2019.2 

 ஆ� விைட ஏ! அ�A அட�'தா5--ஆ8 ஆனா� அ�லாதா� $நாலா.2019.3 

 மானிடவ� அ�ல� எ�A எ� மன'ேத ைவ'ேதேன $நாலா.2019.4 

 ெம�: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அகல தி�மாைல2 $நாலா.2020.1 

 ைக: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழியா� G=� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) G�2 $நாலா.2020.2 

 ைக: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ைக2 கலிய� ஒலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.2020.3 

 ஐெயா�A� ஐ:(� இைவ-பா� ஆ�மிேன $நாலா.2020.4 

 மா5ற� உள ஆகி?� ெசா�?வ� ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) $நாலா.2021.1 

 ேதா5ற2 -ழி ேதா5Aவி3பா�ெகா� எ�A இ�ன�- $நாலா.2021.2 

 ஆ5ற#கைர வா! மர�ேபா�-அ6.கி�ேற� $நாலா.2021.3 

 நா5ற�_ெப.(நா5ற�_ெப.) .ைவ ஊA ஒலி 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீ$நாலா.2021.4 

 சீ5ற� உள ஆகி?� ெச31வ� ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) $நாலா.2022.1 

 ேதா5ற2 -ழி ேதா5Aவி3பா�ெகா� எ�A அ6சி- $நாலா.2022.2 

 கா5ற'திைட3ப4ட கலவ� மன�ேபா�- $நாலா.2022.3 

 ஆ5ற' (ள#கா நி5ப� ஆழி வலவா $நாலா.2022.4 



 J#- ஆ� பிறவி2க� இ�ன� 1க3 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2023.1 

 வா#கா� எ�A சி:தி'( நா� அத5- அ6சி- $நாலா.2023.2 

 பா�ேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <ைரயிேல பயி�றா�ேபா�- $நாலா.2023.3 

 தா#கா( உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) த8E� எ� தமைர2க�ணா $நாலா.2023.4 

 உ� ஆ� பிறவி2க� இ�ன� 1க3 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2024.1 

 தி�வா� எ�A சி:தி'தி எ�A அத5- அ6சி- $நாலா.2024.2 

 இ� பா� எ� ெகா8ளியி@8-எA�ேபேபா�- $நாலா.2024.3 

 உ�காநி5-� எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வா 

$நாலா.2024.4 

 ெகா8ள2 -ைறயாத இ��ைப2 -ழியி� $நாலா.2025.1 

 த8ளி3 1க3 ெப�திெகா� எ�A அத5- அ6சி- $நாலா.2025.2 

 ெவ8ள'திைட3ப4ட ந� இன�ேபாேல- $நாலா.2025.3 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) (ள#காநி5ப� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வா 

$நாலா.2025.4 

 பைட நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைப:தாமைரேயா� 

அணி ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) $நாலா.2026.1 

 மைட நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல�� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மணாளா $நாலா.2026.2 

 இைடய� எறி:த மரேம ஒ'( இராேம- $நாலா.2026.3 

 அைடய_-ைற.எ+.(அைட_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�ளா� என2- உ�-த� 

அ�ேள $நாலா.2026.4 



 ேவ�பி� 1= ேவ�1_ெப.(ேவ�1_ெப.) அ�றி உ�ணா(-அ�ேய� $நாலா.2027.1 

 நா� பி�@� உ� ேசவ� அ�றி நயேவ� $நாலா.2027.2 

 ேத�ப� இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) சிைறவி�'( 

ஐவா�3 $நாலா.2027.3 

 பா�பி� அைண3 ப8ளிெகா�டா� பர6ேசாத7 $நாலா.2027.4 

 அணி ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! அர#க நக� அ3பா - $நாலா.2028.1 

 (ணிேய� இனி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 அ�ல( என2- 

$நாலா.2028.2 

 மணிேய மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாணி2கேம ம(Gதா - $நாலா.2028.3 

 பணியா� என2- உ�%� வைக-பர6ேசாத7 $நாலா.2028.4 

 ந:தா நரக'( அ=:தாவைக நாE�- $நாலா.2029.1 

 எ:தா� ெதா�ட� ஆனவ�2- இ� அ�8 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.2029.2 

 ச:ேதாகா தைலவேன தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணா - 

$நாலா.2029.3 

 அ:ேதா அ�ேய5- அ�ளா� உ� அ�ேள $நாலா.2029.4 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ-

நிைர கா'தவ�-த�ைன $நாலா.2030.1 

 ம�றி� 1க! ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ம� கலிக�றி ெசா� $நாலா.2030.2 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�ப(� வ�லவ�-த�ேம� $நாலா.2030.3 

 எ�A� விைன ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) சாரகி�லாேவ 

$நாலா.2030.4 



 நிதியிைன பவள' Jைண ெநறிைமயா� நிைனய வ�லா� $நாலா.2031.1 

 கதியிைன க6ச� மாள2 க�� �� அ�ட� ஆE� $நாலா.2031.2 

 மதியிைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

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

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2031.3 

 விதியிைன2 க�� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெதா�டேன�-வி�கிேலேன $நாலா.2031.4 

 கா5றிைன 1னைல த7ைய க�மதி8 இல#ைக ெச5ற $நாலா.2032.1 

 ஏ5றிைன இமய� ஏய எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மணி' திரைள இ�ப $நாலா.2032.2 

 ஆ5றிைன அ�த�-த�ைன அ�ண� ஆ� உயிைர உ�ட $நாலா.2032.3 

 <5றிைன -ண#ெகா�� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) <A-ந7 <Aமாேற 

$நாலா.2032.4 

 பா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பரைவ-த�@8 ப� வைர தி�'( வாேனா�2- 

$நாலா.2033.1 

 ஆ� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�த# 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ3பைன எ� பிராைன 

$நாலா.2033.2 

 ேவ� இ�6_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி� கதி� இ�ய 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2033.3 

 மா இ�6_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேமய ைம:தைன-

வண#கிேனேன $நாலா.2033.4 



 ேக4க யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ5ற( உ�� ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) 

ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2034.1 

 F2 ெக= வ�ணனாைர3 ேபாதர2 கனவி� க�� $நாலா.2034.2 

 வா2கினா� க�ம�-த�னா� மன'தினா� சிர'ைத-த�னா� $நாலா.2034.3 

 ேவ4ைக மீJர வா#கி வி=#கிேன5- இனியவாேற $நாலா.2034.4 

 இ��1 அன�A உ�ட ந7�ேபா� எ� ெப�மா@2- எ�-த� $நாலா.2035.1 

 அ�� ெபற�_ெதா.ெப.(ெபA_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

12கி4� அ�ைமF�� உ�:( ேபாேன� $நாலா.2035.2 

 வ�� 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) வ�ணனாைர ம�வி எ� 

மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2035.3 

 க��பி� இ� சாA ேபால3 ப�கிேன5- இனியவாேற $நாலா.2035.4 

 Dவ�� �த�வ� ஆய ஒ�வைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2036.1 

 ேகாவிைன -ட:ைத ேமய -� மணி' திரைள இ�ப3 $நாலா.2036.2 

 பாவிைன ப+ைச' ேதைன ைப� ெபா�ைன அமர� ெச�னி3 $நாலா.2036.3 

 Fவிைன3 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெதா�ட� 

எ� ெசா�லி3 1க!வ� தாேம $நாலா.2036.4 

 இ�ைமைய மAைம-த�ைன எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2037.1 

 ெம��ைமைய வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) விய� தி� அர#க� ேமய $நாலா.2037.2 



 ெச�ைமைய க�ைம-த�ைன தி�மைல ஒ�ைமயாைன $நாலா.2037.3 

 த�ைமைய நிைனவா� எ�-த� தைலமிைச ம�@வாேர $நாலா.2037.4 

 வானிைட3 1யைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வைரயிைட3 

பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2038.1 

 ேதனிைட2 க��பி� சா5ைற தி�விைன ம�வி வாழா�- $நாலா.2038.2 

 மானிட3 பிறவி அ:ேதா மதி2கில� ெகா8க-த� த� $நாலா.2038.3 

 ஊனிைட2 -ர�ைப_ெப.(-ர�ைப_ெப.) வா!2ைக2- உAதிேய ேவ��னாேர 

$நாலா.2038.4 

 உ8ளேமா ஒ�றி� நி�லா( ஓைசயி� எ� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2039.1 

 ெகா8ளிேம� எA�1ேபால2 -ைழ%மா� எ�-த� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

$நாலா.2039.2 

 ெத8ளிய�ீ ேதவ�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேதவரா� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2039.3 

 ஒ8ளிய�ீ உ�ைம அ�லா� எ=ைம%� (ைண இேலாேம $நாலா.2039.4 

 சி'த�� ெசRைவ நி�லா( எ� ெச�ேக� த7விைனேய� $நாலா.2040.1 

 ப'திைம2- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடேய� ஆவேத பணியா� எ:தா� 

$நாலா.2040.2 

 �'( ஒளி மரகதேம �ழ#-_ஏவ.(�ழ#-_வி.) ஒளி �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ணா எ� $நாலா.2040.3 



 அ'த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ைம அ�லா� யா(� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிகிேலேன $நாலா.2040.4 

 ெதா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�ைன' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� பணி%மாA 

$நாலா.2041.1 

 க�� தா�_த5...(தா�_த5...) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) த7�3பா� ஆவேத 

பணியா� எ:தா� $நாலா.2041.2 

 அ�ட� ஆ� எ� திைச2-� ஆதி ஆ� ந7தி ஆன $நாலா.2041.3 

 ப�ட� ஆ� பரம ேசாதி நி�ைனேய பர�ேவேன $நாலா.2041.4 

 ஆவிைய அர#க மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ=2- உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) 

எ+சி� வாயா� $நாலா.2042.1 

 J�ைம இ� ெதா�டேன� நா� 

ெசா�லிேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெதா�ைல நாம� 

$நாலா.2042.2 

 பாவிேய� பிைழ'தவாA எ�A அ6சிேன5- அ6ச� எ�A $நாலா.2042.3 

 காவிேபா� வ�ண� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

க�;ேள ேதா�றினாேர $நாலா.2042.4 

 இ��1 அன�A உ�ட ந7�� ேபாத�� 

ெகா8க_விய#.வி.�.(ெகா8_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�-த� $நாலா.2043.1 

 அ�� பிணி பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அக�றன 

எ�ைன வி4� $நாலா.2043.2 

 .��1_ெப.(.��1_ெப.) அம� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க மா 



ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2043.3 

 க��பிைன2 க��ெகா�� எ� க�-இைண களி2-மாேற $நாலா.2043.4 

 காவிைய ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) க�ணா� 

கலவிேய க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாE� $நாலா.2044.1 

 பாவிேய� ஆக எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அத@8ேள ப='ெதாழி:ேத� $நாலா.2044.2 

 Jவி ேச� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�@� G! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

-ட:ைதயாைன3 $நாலா.2044.3 

 பாவிேய� பாவியா( பாவிேய� ஆயிேனேன $நாலா.2044.4 

 �� ெபாலா இராவண�-த� �( மதி8 இல#ைக ேவவி'( $நாலா.2045.1 

 அ�பினா� அ@ம� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- 

அ�-இைண பணிய நி�றா�2- $நாலா.2045.2 

 எ�1 எலா� உ�கி உ2கி4� எ�@ைட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�@� 

$நாலா.2045.3 

 அ�பினா� ஞான ந7� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ4�வ� அ�யேனேன $நாலா.2045.4 

 மாய மா� மாய+ ெச5A ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இற 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவய� $நாலா.2046.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அமா பரைவ ெபா#க' தட வைர தி�'( வாேனா�2- 

$நாலா.2046.2 

 ஈ%� மா� எ�பிரானா�2- எ�@ைட+ ெசா5க8 எ�@� $நாலா.2046.3 

 Jய மா மாைலெகா�� G4�வ� ெதா�டேனேன $நாலா.2046.4 



 ேபசினா� பிறவி ந7'தா�-ேப� உளா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2047.1 

 ஏசினா� உ�:( ேபானா� எ�ப( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகி� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2047.2 

 ேபசிேன� ஏச மா4ேட� ேபைதேய� பிறவி ந7'த5- $நாலா.2047.3 

 ஆைசேயா ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) ெகா8க-அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�ண�பாேல $நாலா.2047.4 

 இைள3பிைன இய2க� ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �� இைமைய2 <4� 

$நாலா.2048.1 

 அள31 இ� ஐ�1ல� அட2கி அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) அவ�க�ேண 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2048.2 

 (ள2க� இ� சி:ைதெச�( ேதா�ற?� .ட�வி4� ஆ#ேக $நாலா.2048.3 

 விள2கிைன விதியி� கா�பா� ெம��ைமைய2 கா�கி5பாேர $நாலா.2048.4 

 பி�� ஆ� ம�ைட ஏ:தி பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மைன தி�த:( 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2049.1 

 ���யா� சாப� த7�'த ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஊ� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ'(� $நாலா.2049.2 

 க��K� அர#க� ெம�ய� க+சி ேப� ம�ைல எ�A $நாலா.2049.3 

 ம��னா� உ�ய� அ�லா� ம5ைறயா�2- உ�ய� ஆேம $நாலா.2049.4 

 வானவ�-த#க8-ேகா@� மல�மிைச அய@� நாE� $நாலா.2050.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல� Jவி ஏ'(� ேசவ�+ ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க�_ெப.(க�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.2050.2 



 மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� தமி!-மாைல 

நாைல:( $நாலா.2050.3 

 ஊன�-அ( இ�றி வ�லா� ஒளி வி.�1 ஆ8வ� தாேம $நாலா.2050.4 

 மி� உ� ஆ� �� உ�வி� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா�- ஆ� விள2- ஒளி 

ஆ� �ைள'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி#க8-தா� 

ஆ� $நாலா.2051.1 

 பி� உ� ஆ� �� உ�வி� பிணி D31 இ�லா3 பிற3பிலி ஆ� இற3பத5ேக 

எ�ணா( எ�;� $நாலா.2051.2 

 ெபா� உ� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ�வி� Fத� ஐ:( ஆ� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) உ� ஆ� அன� உ�வி� 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி $நாலா.2051.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ� ஆ� எ� உ�வி� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) தளி� 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வ� எ� 

தைலேமலேவ $நாலா.2051.4 

 பா�-உ�வி ந7� எ� கா� வி.�1� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ப� ேவA சமய�� ஆ�3 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2052.1 

 ஏ� உ�வி� Dவ�ேம எ�ன நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இைமயவ�-த� தி��� ேவA எ�;�ேபா( $நாலா.2052.2 

 ஓ� உ�வ� ெபா� உ�வ� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெச:த7 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ�வ� ஒ'(நி�ற 

$நாலா.2052.3 



 D���� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபா( ஒ�றா� 

ேசாதி �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) உ�வ� எ� அ�க8 உ�வ�-தாேன $நாலா.2052.4 

 தி�வ�வி� க� ெந�மா� ேசய� எ�A� திேரைத2க� வைள உ�வா�' 

திக!:தா� எ�A� $நாலா.2053.1 

 ெப� வ�வி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�த� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ெப�மாைன2 க� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) வ�ண�-த�ைன $நாலா.2053.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ�வ'( ஓ� உ� எ�A உணர� ஆகா( ஊழிேதாA 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'த� 

அ�லா� $நாலா.2053.3 

 க� வ�வி� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�ண வ�ண�-த�ைன- க4�ைரேய-

யா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) கா�கி5பாேர $நாலா.2053.4 

 இ:திர5-� பிரம5-� �த�வ�-த�ைன இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா� த7 ந7� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) Fத� ஐ:( ஆ� $நாலா.2054.1 

 ெச:திற'த தமி! ஓைச வடெசா� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) திைச நா�-� ஆ� 

தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ஞாயிA_ெப.(ஞாயிA_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2054.2 

 அ:தர'தி� ேதவ�2-� அறிய� ஆகா அ:தணைன அ:தண�மா4� அ:தி 

ைவ'த $நாலா.2054.3 

 ம:திர'ைத ம:திர'தா� மறவா( எ�A� வா=திேய வாழலா� மட 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2054.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மிதியி� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) உ�வி 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� நி5ப ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா?� காம� சீ� 

அ�ண� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2055.1 



 எ� மதி%� கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) அ�ட�மீ( 

ேபாகி இ� வி.�பி]� ேபா� 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேமைல' $நாலா.2055.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதி%� கதிரவ@� தவிர ஓ� தாரைகயி� 1ற: தடவி 

அ3பா� மி2- $நாலா.2055.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) �=(� அக3ப�'( 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) மல� 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வ�ேய 

வண#கிேனேன $நாலா.2055.4 

 அல�1�:த ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட2ைக அமர�-ேவ:த� அ� சிைற3 

18_ெப.(18_ெப.) தனி3 பாக� அ�ண�2- எ�A� $நாலா.2056.1 

 சல�1�:( அ#- அ�8 இ�லா' த�ைமயாள� தா�_த5...(தா�_த5...) 

உக:த ஊ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) பா� $நாலா.2056.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ�� 

க?ழி3 ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) ஈ�'த ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ேவ�க8 ப� �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) உ:த உ:தி $நாலா.2056.3 

 1ல� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா� விைள2-� 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ேவலி3 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ேகாவZ� 

ெதா=(�-ேபா( ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2056.4 

 வ51 உைடய வைர ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மாள வ� வாய ம= ஏ:தி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆ�� $நாலா.2057.1 

 ெவ51 உைடய ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட?8 தனி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

உ�'த_ெப.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) �தலா 

ெவ�றா� ஊ�-வி:த� ேமய $நாலா.2057.2 



 க51_ெப.(க51_ெப.) உைடய மட2 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மAகி� கமல 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $நாலா.2057.3 

 ெபா51 உைடய மைல-அைரய� பணிய 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

ேகாவZ�-ெதா=(�-ேபா( ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2057.4 

 ந7ரக'தா� ெந�வைரயி� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) ேமலா� நிலா'தி#க8 

(�ட'தா� நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க+சி 

$நாலா.2058.1 

 ஊரக'தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) (ைற ந7� ெவஃகா உ8ளா� உ8Eவா� 

உ8ள'தா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ'(� $நாலா.2058.2 

 காரக'தா� கா�வான'( உ8ளா� க8வா காம� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

காவி�யி� ெத�பா� ம�@ $நாலா.2058.3 

 ேபரக'தா� ேபரா( எ� ெந6சி� உ8ளா� ெப�மா� உ� தி�வ�ேய 

ேபணிேனேன $நாலா.2058.4 

 வ#க'தா� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ:( �:ந7� ம�ைலயா� மதி8 

க+சிKரா� ேபரா� $நாலா.2059.1 

 ெகா#-' தா�_ெப.(தா�_ெப.) வள# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அல#க� 

மா�வ� -லவைரய� மட3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) இட3பா� 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.2059.2 

 ப#க'தா� பா5கடலா� பா�� ேமலா� பனி வைரயி� உ+சியா� பவள 

வ�ணா $நாலா.2059.3 

 எ#- உ5றா� எ� ெப�மா� உ�ைன நா� ஏைழேய� இ#ஙனேம 

உழித�ேகேன $நாலா.2059.4 



 ெபா� ஆனா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஏ=� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1க! ஆனா� இக!வாய 

ெதா�டேன� நா� $நாலா.2060.1 

 எ� ஆனா� எ� ஆனா� எ�ன� அ�லா� எ� அறிவ�-ஏைழேய� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ'(� $நாலா.2060.2 

 ெத� ஆனா� வட ஆனா� -டபா� ஆனா� -ணபால மத யானா� 

இைமேயா�2- எ�A� $நாலா.2060.3 

 �� ஆனா� பி� ஆனா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி 

தி�Dழி2கள'( ஆனா� �த� ஆனாேய $நாலா.2060.4 

 ப4� உ�2-� அய�'( 

இர#-�_ெப.எ+.(இர#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபணா8 பனி ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ந7� 

த(�ப3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8ளா8 $நாலா.2061.1 

 எ8 (ைண3 ேபா( எ� -ட#கா� இ�2ககி�லா8 எ� ெப�மா� தி�வர#க� 

எ#ேக எ�@� $நாலா.2061.2 

 ம4� வி2கி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) �ர?� 

<:த�_ெப.(<:த�_ெப.) மட மாைன இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ெச�தா�-த�ைம ெம�ேய $நாலா.2061.3 

 க4�வி+சி ெசா� எ�ன+ 

ெசா�னா8_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) ந#கா� - 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ெச�தா� 

கா3பா� ஆேர $நாலா.2061.4 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உ�கி2 க� பனி3ப 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசா�� 

ெந�( உயி�2-� உ�� 



அறியா8_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ8_பட�.ஒ�.) 

உற2க�_ெப.(உற2க�_ெப.) ேபணா8 $நாலா.2062.1 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) அரவி� (யி� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ப ீஎ�@� வ�1 ஆ� F 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ைம:தா எ�@� $நாலா.2062.2 

 அ� சிைறய 14ெகா�ேய ஆ�� பா�� அணி அர#க� ஆ�(ேமா ேதாழ7 

எ�@� $நாலா.2062.3 

 எ� சிறகி�கீ! அட#கா3 ெப�ைண3 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இ� 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) ஓ� பழி பைட'ேத� ஏ பாவேம $நாலா.2062.4 

 க� எ�'(2 க�-மா� கா'தா� எ�@� காம� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) க+சி 

ஊரக'தா� எ�@� $நாலா.2063.1 

 வி� இA'( ெம�லிய� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ேதா�:தா� எ�@� 

ெவஃகாவி� (யி� அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேவ:ேத எ�@� $நாலா.2063.2 

 ம� அட�'( ம�லைர அ�A அ4டா� எ�@� மா கீ�ட ைக'தல'( எ� 

ைம:தா எ�@� $நாலா.2063.3 

 ெசா� எ�'(' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கிளிைய+ ெசா�ேல எ�A (ைண 

�ைலேம� (ளி ேசார ேசா�கி�றாேள $நாலா.2063.4 

 �ைள2 கதிைர -A#-�%8 �கிைல Dவா D�ல-� 

கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) அ3பா� �தலா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2064.1 

 அள31 அ�ய ஆ� அ�ைத அர#க� ேமய அ:தணைன அ:தண�-த� 

சி:ைதயாைன $நாலா.2064.2 

 விள2- ஒளிைய மரகத'ைத தி�'த�காவி� ெவஃகாவி� தி�மாைல3 பாட2 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2064.3 



 வள�'ததனா� பய�ெப5ேற� 

வ�க_விய#.வி.�.(வா_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�A மட2 கிளிைய2 

ைக<3பி வண#கினாேள $நாலா.2064.4 

 க� உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மதி8 G! க+சி ேமய களிA_ெப.(களிA_ெப.) எ�A� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கனிேய 

எ�A� $நாலா.2065.1 

 அ�லிய� F மல�3 ெபா�ைக3_ெப.(ெபா�ைக_ெப.+3_ஒ5.) பழன 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அணி அ=:J� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:த அ�மா� எ�A� 

$நாலா.2065.2 

 ெசா� உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வ 7ைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேம� தா#கி J 

�Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) நைக இைறேய 

ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந2- $நாலா.2065.3 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�க8 சிவ31 எ�த' தடவி ஆ#ேக 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கிளிேபா� மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மிழ5A� எ� ேபைதேய $நாலா.2065.4 

 க�A_ெப.(க�A_ெப.) ேம�'( இனி( உக:த காளா� எ�A� க� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! கண1ர'( எ� கனிேய எ�A� $நாலா.2066.1 

 ம�A அமர2 <'( ஆ� மகி!:தா� எ�A� வட தி�ேவ#கட� ேமய ைம:தா 

எ�A� $நாலா.2066.2 

 ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) கைள:த ேவ:ேத எ�A� வி� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G! தி�நைறK� நி�றா� எ�A� $நாலா.2066.3 

 (�A -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) க� நிற'(_ெப.(நிற�_ெப.+அ'(_சா�.) எ� 

(ைணேய எ�A� (ைண �ைலேம� (ளி ேசார ேசா�கி�றாேள $நாலா.2066.4 



 ெபா#- ஆ� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெகா#ைக 

ெபா�ேன F3ப_-ைற.எ+.(F31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெபா� 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� ந7� அ��ப3 ேபா:( 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2067.1 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கால மட3 1றவ� ெபைட2-3 

ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிA -ர?2- 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) உ�கி+ சி:தி'( ஆ#ேக $நாலா.2067.2 

 த�கா?� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத நக�� பா�' 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேகாவZ� பா� ஆட2 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2067.3 

 ந#கா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) -�2- இ(ேவா ந�ைம எ�ன நைறK�� 

பா�வா8 நவி�கி�றாேள $நாலா.2067.4 

 கா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) தி�ேமனி க�;� வா%� ைக'தல�� 

அ�-இைண%� கமல வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2068.1 

 பா� வ�ண மட ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ப'த� பி'த� பனி மல�ேம� 

பாைவ2- பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெச�ேத� $நாலா.2068.2 

 ஏ� வ�ண எ� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) எ� ெசா� ேகளா8 எ� ெப�மா� 

தி�வர#க� எ#ேக எ�@� $நாலா.2068.3 

 ந7�வ�ண� ந7�மைல2ேக ேபாேவ� எ�@� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

அ�ேறா நிைற அழி:தா� நி5-மாேற $நாலா.2068.4 

 �5A ஆரா வன �ைலயா8 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மாய� ெமா� அகல'(8 

இ�3பா8 அஃ(� க��� $நாலா.2069.1 

 அ5றா8 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிைற அழி:தா8 ஆவி2கி�றா8 அணி அர#க� 

ஆ�(ேமா ேதாழ7 எ�@� $நாலா.2069.2 



 ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) வா�+ ெசா� இைற%� 

ேபச2 ேகளா8 ேப� பா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத நக�� பா� 

$நாலா.2069.3 

 ெபா5றாமைர2 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ந7ராட3 ேபானா8 ெபா� அ5றா8 எ� மக8-

உ� ெபா�@� அஃேத $நாலா.2069.4 

 ேத� ஆE� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) மாள 

ெத� இல#ைக �� மல#க+ ெச:த7 ஒ�கி $நாலா.2070.1 

 ேபா� ஆள� ஆயிர: ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) வாண� மாள ெபா� கடைல அர� 

கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) 12- மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

$நாலா.2070.2 

 பா� ஆள� பா� இட:( பாைர உ�� பா� உமி!:( பா� அள:( பாைர ஆ�ட 

$நாலா.2070.3 

 ேப� ஆள� ேப� ஓ(� ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) ம�ேம� 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ'த8 எ�A அ�லா� ேபச� ஆேம 

$நாலா.2070.4 

 ைம வ�ண நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) -6சி2 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) பி� தாழ 

மகர� ேச� -ைழ இ�பா� இல#கி ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.2071.1 

 எ� வ�ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலேய (ைணயா இ#ேக இ�வரா� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) எ� ��ேன நி�றா� 

$நாலா.2071.2 

 ைக வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வா� கமல� 

ேபா?� க�-இைண%� அரவி:த� அ�%� அஃேத $நாலா.2071.3 

 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வ�ண'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) க��� ேதாழ7 அவைர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ�A அ6சிேனாேம $நாலா.2071.4 



 ைநவள� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆராயா 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநா2கா நாணினா� ேபா� இைறேய 

நய#க8 பி�@� $நாலா.2072.1 

 ெச�� அளவி� எ� மன�� க�;� ஓ� எ� ெப�மா� தி�வ�2கீ! 

அைணய இ3பா� $நாலா.2072.2 

 ைகவைள%� ேமகைல%� காேண� க�ேட� கன மகர2 -ைழ 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) நா�- ேதாE� $நாலா.2072.3 

 எRவள� உ�� எ� ெப�மா� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எ�ேற5- 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�ேறா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) எ�றா� தாேம $நாலா.2072.4 

 உ8 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சி:ைத 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) என2ேக த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� ஒளி வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா 

நிற�� ெகா�டா� இ#ேக $நாலா.2073.1 

 ெத8 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெத#கி� ேதற� மா:தி+ ேச� 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வர#க� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஊ� எ�ன $நாலா.2073.2 

 க8 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) (ழா� மாைலயாைன2 கனவிட'தி� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) கா�ப� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபா( $நாலா.2073.3 

 18_ெப.(18_ெப.) ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க8வா 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபாேக� எ�ப� எ�றா?� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

ஓ� 1லவி-தாேன $நாலா.2073.4 



 இ� ைகயி� ச#--இைவ நி�லா எ�ேல பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) - இல#- ஒலி 

ந7�3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) ம�� உ�ட 

$நாலா.2074.1 

 ெப� வயி5ற க� �கிேல ஒ3ப� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ'த� அ�: தவ'( �னிவ� 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2074.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகயி� ச#- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக ம5A ஆழி 

ஏ:தி உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட ெப� வாய� இ#ேக 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2074.3 

 ெபா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� ந7� அ��ப3 1லவி 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#க� 

ஊ� எ�A ேபாயினாேர $நாலா.2074.4 

 மி� இல#- தி����� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேதாE� க� �னி:த 

ைக'தல�� க�;� வா%� $நாலா.2075.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அல�:த நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� மல�� கீேழ 

தா!:( இல#- மகர� ேச� -ைழ%� கா4� $நாலா.2075.2 

 எ� நல@� எ� நிைற%� எ� சி:ைத%� எ� 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன ஆE� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2075.3 

 ெபா� அல�:த நA6_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ெச�:தி3 ெபாழிலி]ேட 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அர#க� ஊ� எ�A ேபாயினாேர $நாலா.2075.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம�� ெபாழிலிட'( மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) 

ேபாைத' ேத�-அதைன வா�ம�'( உ� ெபைட%� ந7%� $நாலா.2076.1 

 F ம�வி இனி( அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபாறியி� 

ஆ�:த அA கால சிA வ�ேட ெதா=ேத� உ�ைன $நாலா.2076.2 



 ஆ ம�வி நிைர ேம�'த அமர�-ேகாமா� அணி அ=:J� நி�றா@2- இ�ேற 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2076.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ம�வி அ6சாேத 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� மா( 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) நய:தா8 எ�A இைறேய இய�பி2 காேண 

$நாலா.2076.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கால மட நாரா� இ�ேற 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�2க�ண1ர� 12- எ� 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மா?2- $நாலா.2077.1 

 எ� காத�_ெப.(காத�_ெப.) எ� (ைணவ�2- உைர'தியாகி� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஒ3ப( 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இ�ைல 

நாE� $நாலா.2077.2 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) ஈ( 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உனேத ஆக3 பழன மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ண' த�வ� த:தா� 

$நாலா.2077.3 

 இ#ேக வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� ெபைட%� ந7%� இ� 

நில'தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) இனி( 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�தலாேம $நாலா.2077.4 

 ெத� இல#ைக அர� சிதறி_வி.எ+.(சிதA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�ண� மாள+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�றிைன%� தி�:( ஓ� ேதரா� $நாலா.2078.1 

 ம� இல#- பாரத'ைத மாள ஊ�:த_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வைர உ�வி� மா களி5ைற ேதாழ7 எ�-த� $நாலா.2078.2 



 ெபா� இல#- �ைல2 -வ4�� F4�2ெகா�� ேபாகாைம வ�ேலனா�3 

1லவி எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2078.3 

 எ�னி� அ#க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ3ெபா=(� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�கி இ�3ப� நாேன 

$நாலா.2078.4 

 அ�A ஆய� -லமகE2- அைரய�-த�ைன அைல கடைல2 கைட:( 

அைட'த அ�மா�-த�ைன $நாலா.2079.1 

 -�றாத வலி அர2க� ேகாைன மாள ெகா�� சிைலவா�+ சர� (ர:( 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) கைள:(_வி.எ+.(கைள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2079.2 

 ெவ�றாைன -�A எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதாளினாைன வி� திைர ந7� வி�ணகர� ம�வி நாE� $நாலா.2079.3 

 நி�றாைன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ட:ைத2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெந�யாைன-அ� நாேய� நிைன:தி4ேடேன $நாலா.2079.4 

 மி�@ மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேமக வ�ணா 

வி�ணவ�-த� ெப�மாேன அ�ளா� எ�A $நாலா.2080.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� �னிவேரா� அமர� 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�மைறைய ெவளி3ப�'த 

அ�மா�-த�ைன $நாலா.2080.2 

 ம�@ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பரகால� கலிய� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2080.3 



 ப�னிய N� தமி!-மாைல வ�லா� ெதா�ைல3 பழவிைனைய �த� அ�ய 

வ�லா� தாேம $நாலா.2080.4 

 ைவய� தகளியா வா� கடேல ெந� ஆக $நாலா.2081.1 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) கதிேரா� விள2- ஆக 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2081.2 

 .ட�-ஆழியா� அ�2ேக G4�ென� ெசா�-மாைல- $நாலா.2081.3 

 இட�-ஆழி ந7#-கேவ எ�A $நாலா.2081.4 

 எ�A கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த( எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ந7� ஏ5ற( - $நாலா.2082.1 

 ஒ�A� அதைன உணேர� நா� அ�A அ(- $நாலா.2082.2 

 அைட'( உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�ப�'த 

ஆழி இ(-ந7 $நாலா.2082.3 

 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( உ�� உமி!:த 

பா� $நாலா.2082.4 

 பா� அள�� ஓ� அ� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� 

அ�%� பா� உ�'த $நாலா.2083.1 

 ந7� அள�� ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நிமி�:தேத G� 

உ�வி� $நாலா.2083.2 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அள� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�மா� அறிகிேல�- $நாலா.2083.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அள� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெநறி $நாலா.2083.4 

 ெநறி வாச� தாேனயா� நி�றாைன ஐ:( $நாலா.2084.1 

 ெபாறி வாச� ேபா�2 கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) சா'தி அறிவானா�- $நாலா.2084.2 



 ஆல மர ந7ழ� அற�_ெப.(அற�_ெப.) நா�வ�2- அ�A 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2084.3 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) அம� க�ட'( அர� $நாலா.2084.4 

 அர� நாரண� நாம� ஆ�விைட 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி $நாலா.2085.1 

 உைர N� மைற உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வைர ந7� $நாலா.2085.2 

 க�ம� அழி31 அளி31 ைகய( ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேநமி $நாலா.2085.3 

 உ�வ� எ� கா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) $நாலா.2085.4 

 ஒ�A� மற:தறிேய� ஓத ந7� வ�ணைன நா� $நாலா.2086.1 

 இ�A மற3பேனா ஏைழகா8 அ�A $நாலா.2086.2 

 க�-அர#க'(8 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ைகெதா=ேத� க�ேட�- $நாலா.2086.3 

 தி�வர#க� ேமயா� திைச $நாலா.2086.4 

 திைச%� திைச உA ெத�வ�� ெத�வ'( $நாலா.2087.1 

 இைச%� க�ம#க8 எ�லா�-அைச� இ� சீ�2 $நாலா.2087.2 

 க�ண� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த கா� ஓத 

$நாலா.2087.3 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பைட'த மய2- $நாலா.2087.4 

 மய#க_-ைற.எ+.(மய#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) 

வா� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2088.1 

 இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எறி கதிேரா�-

த�ைன �ய#-_ஏவ.(�ய#-_வி.) அம�8 $நாலா.2088.2 



 ேத� ஆழியா� மைற'த( எ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) தி�மாேல - $நாலா.2088.3 

 ேபா� ஆழி2 ைகயா� ெபா�( $நாலா.2088.4 

 ெபா� ேகா4� ஓ� ஏனமா�3 12- இட:தா�2- அ�A உன $நாலா.2089.1 

◌்_ஒ� ேகா4�� ேம� கிட:த(_ெதா.ெப.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

அ�ேற-வி� ேதா4ட $நாலா.2089.2 

 ேசவ�ைய ந74� திைச ந�#க வி�_ெப.(வி�_ெப.) (ள#க $நாலா.2089.3 

 மா வ�வி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அள:த ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.2089.4 

 ம�;� மைல%� மறி கட?� மா�த�� $நாலா.2090.1 

 வி�;� வி=#கிய( ெம� எ�ப� எ�ணி� $நாலா.2090.2 

 அல- அள� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� 

ஆழியா�2- அ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) $நாலா.2090.3 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள�� உ�ேடா உ� வா� $நாலா.2090.4 

 வா� அவைன அ�ல( வா!'தா( ைக உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நாலா.2091.1 

 தாயவைன அ�ல( தா� ெதாழா ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ந6._ெப.(ந6._ெப.) $நாலா.2091.2 

 ஊ� ஆக உ�டா� உ�ெவா� ேப� அ�லா�- $நாலா.2091.3 

 காணா க� ேகளா ெசவி $நாலா.2091.4 

 ெசவி வா� க� D2-_ெப.(D2-_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) எ�A ஐ�1ல@� 

ெச:த7 $நாலா.2092.1 

 1வி கா� ந7� வி�_ெப.(வி�_ெப.) Fத� ஐ:(� அவியாத $நாலா.2092.2 

 ஞான�� ேவ8வி%� ந�லற�� எ�பேர- $நாலா.2092.3 

 ஏனமா� நி�றா5- இய�� $நாலா.2092.4 



 இய�� ஆக ஈ� (ழாயா� அ�2ேக 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2093.1 

 �ய�வா� இய� அமர� ��ன� இய�� ஆக $நாலா.2093.2 

 ந7தியா� ஓதி நியம#களா� பரவ $நாலா.2093.3 

 ஆதியா� நி�றா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2093.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அவ� தா� தா� அறி:தவாA 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2094.1 

 இவ� இவ� எ� ெப�மா� எ�A .வ�மிைச+ $நாலா.2094.2 

 சா�'தி%� ைவ'(� ெதா=வ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த $நாலா.2094.3 

 D�'தி உ�ேவ �த� $நாலா.2094.4 

 �த� ஆவா� Dவேர அ� Dவ�8E� $நாலா.2095.1 

 �த� ஆவா� D� ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) �த� ஆய $நாலா.2095.2 

 ந�லா� அ�8 அ�லா� நாம ந7� ைவயக'(3 $நாலா.2095.3 

 ப�லா� அ�E� ப=( $நாலா.2095.4 

 ப=ேத பல பக?� ேபாயின எ�A அ6சி $நாலா.2096.1 

 அ=ேத� அர�-அைணேம� க�� ெதா=ேத�- $நாலா.2096.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) கா� அைல3ப2 க�வள�� 

ெச#க� $நாலா.2096.3 

 அட� ஓத வ�ண� அ� $நாலா.2096.4 

 அ�%� ப� கட3ப ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) திைசேம� 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2097.1 



 ��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வி.�1 அள:த( 

எ�ப� வ� உகிரா� $நாலா.2097.2 

 ஈ�:தா� இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சிைற3 

18_ெப.(18_ெப.) $நாலா.2097.3 

 ஊ�:தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த நா�A $நாலா.2097.4 

 நா�ற �ைல'தைல ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� உறி ெவ�ெண� 

$நாலா.2098.1 

 ேதா�ற_-ைற.எ+.(ேதா�A_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�டா� ெவ�றி G! 

களி5ைற ஊ�றி3 $நாலா.2098.2 

 ெபா�( உைட� க�டா@� 18வா� கீ�டா@�- $நாலா.2098.3 

 ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட ேபா� ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த மா� 

$நாலா.2098.4 

 மா?� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கடேல எ� ேநா5றா� 

ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) உ�� $நாலா.2099.1 

 ஆலி� இைல' (யி�ற ஆழியா� ேகால2 $நாலா.2099.2 

 க� ேமனி+ ெச#க� மா� க�பைட%8 எ�A� $நாலா.2099.3 

 தி�ேமனி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) த7�ட3ெப5A $நாலா.2099.4 

 ெப5றா� தைள கழல3 ேப�:( ஓ� -ற8 உ�வா� $நாலா.2100.1 

 ெச5றா� ப� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க� மா� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) தா- $நாலா.2100.2 

 மைரமல�+ ேசவ�ைய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ைக <3பி $நாலா.2100.3 

 நிைர மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(வரா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2100.4 



 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) அ#ைக 

ந7� ஏ5A Dவ�யா� $நாலா.2101.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) திைச அள:த ெச#க� 

மா5- எ�A� $நாலா.2101.2 

 பைட ஆழி 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி பா�1-அைணயா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$நாலா.2101.3 

 அைட ஆழி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) அறி $நாலா.2101.4 

 அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) யாேன%� அ�ேல�- $நாலா.2102.1 

 ெபாறி ெகா8 சிைற உவண� ஊ�:தா� ெவறி 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2102.2 

 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) ஏ� ெம�ேதாளி கைட ெவ�ெண� உ�டாைய' 

$நாலா.2102.3 

 தா�ேப ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�'த த=�1 

$நாலா.2102.4 

 த=�1 இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சா�#க 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேதா�:தவா� அ#ைக $நாலா.2103.1 

 த=�1 இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

சகட� சா� த=�1 இ�:த- $நாலா.2103.2 

 F#ேகாைதயா8 ெவ�வ ெபா� ெபயேரா� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) இட:த 

$நாலா.2103.3 

 வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) ஓத வ�ண� விர�_ெப.(விர�_ெப.) $நாலா.2103.4 

 விரேலா� வா� ேதா�:த_ெப.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�ெண� க�� ஆ�+சி $நாலா.2104.1 



 உரேலா� உற3 பிணி'த_ெப.எ+.(பிணி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா�A 

-ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ஓவா( $நாலா.2104.2 

 ஏ#கி நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அயலா� காண 

இ�:திைலேய $நாலா.2104.3 

 ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ஓத வ�ணா உைர $நாலா.2104.4 

 உைர ேம5ெகா�� எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ஓவா( எ3ேபா(� 

$நாலா.2105.1 

 வைரேம� மரகதேம ேபால' திைரேம� $நாலா.2105.2 

 கிட:தாைன கீ�டாைன ேகழலா�3 Fமி $நாலா.2105.3 

 இட:தாைன ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ=� 

$நாலா.2105.4 

 எ=வா� விைடெகா8வா� ஈ� (ழாயாைன $நாலா.2106.1 

 வ=வாவைக நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவக� 

ெதா=வா� $நாலா.2106.2 

 விைன+ .டைர ந:(வி2-� ேவ#கடேம - வாேனா� $நாலா.2106.3 

 மன+ .டைர' J��� மைல $நாலா.2106.4 

 மைலயா� -ைட கவி'( மா வா� 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2107.1 

 சிைலயா� மராமர� ஏ! ெச5A ெகாைல யாைன3 $நாலா.2107.2 

 ேபா�2 ேகா� ஒசி'தன�� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:த� சா�'தன��- 

$நாலா.2107.3 

 கா�2 ேகா� ப5றியா� ைக $நாலா.2107.4 

 ைகய வல�1�%� ேநமி%� கா� வ�ண'( $நாலா.2108.1 



 ஐய மல�மக8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ஆக'தா8 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2108.2 

 மைறயா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ:தியா� மா மதி8 D�A 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2108.3 

 இைறயா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ஆக'( இைற $நாலா.2108.4 

 இைற%� நில@� இ� வி.�1� கா5A� $நாலா.2109.1 

 அைற 1ன?� ெச:த7%� ஆவா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம�3பி� $நாலா.2109.2 

 ைப#க� மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ப� (யர�_ெப.((யர�_ெப.) கா'( 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2109.3 

 ெச#க� மா� க�டா� ெதளி $நாலா.2109.4 

 ெதளி( ஆக உ8ள'ைத+ ெச:நிற7இ ஞான'( $நாலா.2110.1 

 எளி( ஆக ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உண�வா� சி:ைத எளி( ஆக' $நாலா.2110.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) நா� க�ேற ேபா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயா� 

அ�2ேக $நாலா.2110.3 

 ேபா� நா�2ெகா8E�-1�:( $நாலா.2110.4 

 1� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக ப5றி ஓ� ெபா� ஆழி ஏ:தி $நாலா.2111.1 

 அ� உ��� ஆ8 உ��� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� 

உ�வ $நாலா.2111.2 

 வ�ண'தா� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) இட:த மா� அ�ைய அ�லா� ம5A 

$நாலா.2111.3 

 எ�ண'தா� ஆேமா இைம $நாலா.2111.4 

 இைமயாத க�ணா� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அகல 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2112.1 



 அைமயா3 ெபாறி 1ல�க8 ஐ:(� நைமயாம� $நாலா.2112.2 

 ஆக'( அைண3பா� அைணவேர-ஆயிர வா� $நாலா.2112.3 

 நாக'( அைணயா� நக� $நாலா.2112.4 

 நகர� அ�81�:( நா��க5-3 Fேம� $நாலா.2113.1 

 பகர_-ைற.எ+.(பக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைற 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப�ப� ெபய�ைனேய 

$நாலா.2113.2 

 1:தியா� சி:தியா( ஓதி உ� எ�;� $நாலா.2113.3 

 அ:தியா� ஆ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ#- எ� $நாலா.2113.4 

 எ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ெம� எ�ப� ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�� 

ஆ� இைலயி� $நாலா.2114.1 

 �� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆய �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ணா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ�கி3 $நாலா.2114.2 

 ேப�' தா�_ெப.(தா�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) த:தா8_வி.�.(தா-

வி.+:'_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) ேப�:திலளா� ேப� அம�2 க� $நாலா.2114.3 

 ஆ�' தா�_ெப.(தா�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA $நாலா.2114.4 

 ஆறிய அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) இ� அ�யா� த� ஆ�வ'தா� $நாலா.2115.1 

 <றிய -5றமா2 ெகா8ள� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேதறி $நாலா.2115.2 

 ெந�ேயா� அ� அைடத5- அ�ேற-ஈ�-ஐ:( $நாலா.2115.3 

 ��யா� பைட'த �ர� $நாலா.2115.4 

 �ரைண வலி ெதாைலத5- ஆ� எ�ேற ��ன� $நாலா.2116.1 

 தரணி தன( ஆக'தாேன இரணியைன3 $நாலா.2116.2 



 1� நிர:த வ8 உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ஆ� ெபா� ஆழி2 ைகயா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2116.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைக $நாலா.2116.4 

 வைக அA S� ேக8வி வா�வா�க8 நாE� $நாலா.2117.1 

 1ைக விள2-� F� 1ன?� ஏ:தி திைசதிைசயி� $நாலா.2117.2 

 ேவதிய�க8 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6.� 

ேவ#கடேம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) $நாலா.2117.3 

 ஊதிய வா� மா� உக:த ஊ� $நாலா.2117.4 

 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ� அரவ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) -றவ�_ெப.(-றவ�_ெப.) மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$நாலா.2118.1 

 ேபர எறி:த ெப� மணிைய2 கா� உைடய $நாலா.2118.2 

 மி� எ�A 15A அைட%�_ெப.எ+.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேவ#கடேம ேமல .ர� $நாலா.2118.3 

 எ� எ�@� மால( இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.2118.4 

 இட:த( Fமி எ�'த( -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) $நாலா.2119.1 

 கட:த(_ெதா.ெப.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) க6சைன �� அ6ச 

கிட:த(�� $நாலா.2119.2 

 ந7� ஓத மா கடேல நி�ற(�� ேவ#கடேம- $நாலா.2119.3 

 ேப� ஓத வ�ண� ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) $நாலா.2119.4 

 ெப� வி� பகழி2 -றவ�_ெப.(-றவ�_ெப.) ைக+ ெச:த7 $நாலா.2120.1 



 ெவ�வி3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

(ற:த_ெப.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) இ� 

வி.�பி� $நாலா.2120.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) வ 7ழ2 க�� அ6.� ேவ#கடேம ேம� அ.ர�- $நாலா.2120.3 

 ேகா� வ 7ழ2 க�� உக:தா� -�A $நாலா.2120.4 

 -�A அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) ெசயி@� 

-ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2121.1 

 இ�A �தலாக எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) எ�A� $நாலா.2121.2 

 1ற� உைரேய ஆயி@�_நி.எ+.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.+உ�_சா�.) ெபா� 

ஆழி2 ைகயா� $நாலா.2121.3 

 திற� உைரேய சி:தி'தி� $நாலா.2121.4 

 தி�மகE� ம�மகE� ஆ�மகE� ேச�:தா� $நாலா.2122.1 

 தி�மக4ேக த7�:தவாA எ�ெகா�-தி�மக8ேம� $நாலா.2122.2 

 பா� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) சி:த3 பட நாகைண2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2122.3 

 மா� ஓத வ�ண� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.2122.4 

 மன மா. த7��_ெப.எ+.(த7�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ� விைன%� 

சாரா $நாலா.2123.1 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) ஆய தாேன ைக<�� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ேமய 

$நாலா.2123.2 

 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழாயா� அ�2ேக ேபாெதா� ந7� ஏ:தி $நாலா.2123.3 

 த� ெதாழாநி5பா� தம� $நாலா.2123.4 



 தம� உக:த( எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உ�வ� 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உ�வ� தாேன $நாலா.2124.1 

 தம� உக:த( எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ேப� ம5A அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ேப� தம� உக:( $நாலா.2124.2 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) சி:தி'( 

இைமயா( இ�3பேர $நாலா.2124.3 

 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வ�ண�-ஆழியா� ஆ� $நாலா.2124.4 

 ஆேம அமர�2- அறிய அ( நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) 

$நாலா.2125.1 

 நாேம அறிகி5ேபா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) F 

ேமய $நாலா.2125.2 

 மா தவ'ேதா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

அர2க� ந78 ��ைய $நாலா.2125.3 

 பாத�-அ'தா� எ�ணினா� ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) $நாலா.2125.4 

 ப� 1�:த நா�மைறேயா� ெச�னி3 பலி ஏ5ற $நாலா.2126.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1� N� மா�ப� விைன 

த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 1� 1�:த $நாலா.2126.2 

 ஆக'தா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) பணிவா� க�X�-அமர�-த� $நாலா.2126.3 

 ேபாக'தா� Fமி ஆ8வா� $நாலா.2126.4 

 வா� .�2கி மத2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) ஐ:திைன%� $நாலா.2127.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) தி�யாம� ெச:நிற7இ <�ய_ெப.அ.(<�ய_ெப.அ.) 

$நாலா.2127.2 

 ெம�6ஞான'தா� உண�வா� கா�பேர ேம� ஒ�நாள $நாலா.2127.3 



◌்ைக: நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) கா'தா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.2127.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� ைகேம� $நாலா.2128.1 

 .ழ?�_ெப.எ+.(.ழ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ரா.ர�க8 அ6ச 

அழ?� $நாலா.2128.2 

 ெச� ஆழி ஏ:தினா� ேசவ�2ேக 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2128.3 

 ம�� ஆழி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) மகி! $நாலா.2128.4 

 மகி! அல- ஒ�ேற ேபா� மாA� ப� யா2ைக $நாலா.2129.1 

 ெநகிழ_-ைற.எ+.(ெநகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �ய�கி5பா�2- அ�லா� 

�கி! வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2129.2 

 ேசாதிேபா� ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ட� 

ெபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) �� எ� $நாலா.2129.3 

 ஆதி கா�பா�2-� அ�( $நாலா.2129.4 

 அ�ய 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:( அட2கி ஆ� மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�வ� $நாலா.2130.1 

 1�ய ப�சினா� 1�கி� ெப�யனா� $நாலா.2130.2 

 மா5றா( வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாவலிபா� வ� ைக ந7� $நாலா.2130.3 

 ஏ5றாைன2 கா�ப( எளி( $நாலா.2130.4 

 எளிதி� இ���_ெப.(இர��_ெப.) அ�%� கா�பத5- எ� 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) $நாலா.2131.1 



 ெதளிய_-ைற.எ+.(ெதளி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெதளி:ெதாழி%� ெசRேவ 

களியி� $நாலா.2131.2 

 ெபா�:தாதவைன3 ெபார� உ5A அ�யா� $நாலா.2131.3 

 இ�:தா� தி�நாம� எ� $நாலா.2131.4 

 எ�ம� பதிெனா�வ� ஈ�-அAவ� ஓ� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $நாலா.2132.1 

 வ�ண மல� ஏ:தி ைவக?� 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2132.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாைலயா� 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓவா( எ3ேபா(� $நாலா.2132.3 

 தி�மாைல2 ைகெதா=வ� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2132.4 

 ெச�றா�_நி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) -ைட ஆ� இ�:தா� 

சி#காசன� ஆ� $நாலா.2133.1 

 நி�றா� மரவ� ஆ� ந78 கட?8 எ�A� $நாலா.2133.2 

 1ைண ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள2- ஆ� F� ப4� ஆ� 1�-� 

$நாலா.2133.3 

 அைண ஆ� தி�மா5- அர� $நாலா.2133.4 

 அரவ� அட� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ஆ� -�:த� 18_ெப.(18_ெப.) வா� 

$நாலா.2134.1 

 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) -ட� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ம� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) கர� இ�றி $நாலா.2134.2 

 வி4� இA'( ேம�'( ஒசி'( கீ�� ேகா'( ஆ� உ�� $நாலா.2134.3 

 அ4� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2134.4 



 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தம� எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

விைனய� ஆகி?� எ� ேகா� $நாலா.2135.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தமேர எ�A ஒழிவ( அ�லா� நம� தமரா� 

$நாலா.2135.2 

 ஆராய3ப4� அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

க�X� அர� அைணேம� $நாலா.2135.3 

 ேப� ஆய5- ஆ4ப4டா� ேப� $நாலா.2135.4 

 ேபேர வர3 பித5ற� அ�லா� எ� ெப�மாைன $நாலா.2136.1 

 ஆேர அறிவா� அ( நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ேநேர 

$நாலா.2136.2 

 க�2 கமல'(8 இ�:(� கா�கிலா� க�ண� $நாலா.2136.3 

 அ�2கமல� த�ைன அய� $நாலா.2136.4 

 அய� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� விைனைய 

அ6சிேன� அ6சி $நாலா.2137.1 

 உய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�வ�ேய ேச�வா� நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2137.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நேமா நாரணா எ�@� 

$நாலா.2137.3 

 ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க5ேற� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2137.4 

 எ=(� எ= வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ப=( இ�றி $நாலா.2138.2 

 ம:திர#க8 க5பன�� மா� அ�ேய ைகெதா=வா� $நாலா.2138.3 



 அ:தர� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைல அைட $நாலா.2138.4 

 அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ� விைனேயா� 

அ�ல� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $நாலா.2139.1 

 மிைட:தைவ மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ��� Sட#- இைடைய 

$நாலா.2139.2 

 �� இல#ைக ைவ'தா� �ர� அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2139.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வி� அ#ைக ைவ'தா� சர� $நாலா.2139.4 

 சரணா மைற பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாமைரயாேனா� $நாலா.2140.1 

 மர� ஆய ம� உயி�க4- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அர� ஆய $நாலா.2140.2 

 ேப� ஆழி ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� அ�றி 

ம5A அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2140.3 

 ஓ� ஆழி G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) $நாலா.2140.4 

 உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஊழி%� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ேக! $நாலா.2141.1 

 வில- க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட?� ெவ51� உலகினி� $நாலா.2141.2 

 ெச:த7%� மா�த�� வா@� தி�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2141.3 

 1:தியி� ஆய 1ண�31 $நாலா.2141.4 

 1ண� ம�தி� ஊ� ேபா� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -�:த� சா�'( $நாலா.2142.1 



 மண�_ெப.(மண�_ெப.) ம�வ மா� விைட ஏ! ெச5A கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

ெவ�வ $நாலா.2142.2 

 ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) தாயின�� எ� திைச%� ேபாயின�� 

$நாலா.2142.3 

 G! அரவ3 ெபா#- அைணயா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2142.4 

 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) அவைன அ�லா� ெதாழா எ� ெசவி 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.2143.1 

 ேக8 அவன( இ� ெமாழிேய ேக4��2-� நா_ெப.(நா_ெப.) நாE� $நாலா.2143.2 

 ேகா8 நாகைணயா� -ைர கழேல <Aவேத $நாலா.2143.3 

 நாணாைம ந8ேள� நய�_ெப.(நய�_ெப.) $நாலா.2143.4 

 நயேவ� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெபா�ைள ந8ேள� கீழாேரா� $நாலா.2144.1 

 உயேவ� உய�:தவேரா� அ�லா� வியேவ� $நாலா.2144.2 

 தி�மாைல அ�ல( ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ�A ஏ'ேத� $நாலா.2144.3 

 வ�� ஆA எ� எ�ேம� விைன $நாலா.2144.4 

 விைனயா� அட�3படா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரகி� ேசரா� $நாலா.2145.1 

 திைனேய@� த72கதி2க� ெச�லா� நிைனத5- $நாலா.2145.2 

 அ�யாைன ேசயாைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப�+ ெச#க� $நாலா.2145.3 

 க�யாைன2 ைகெதா=த2கா� $நாலா.2145.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) க5பன�� க5A 

உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2146.1 

 ேமைல' தைல_ெப.(தைல_ெப.) மைறேயா� ேவ4பன�� ேவைல2க� 

$நாலா.2146.2 



 ஓ� ஆழியா� அ�ேய ஓ(வ(� ஓ�3பன�� $நாலா.2146.3 

 ேப� ஆழி ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ெபய� 

$நாலா.2146.4 

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

க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கடேல 

ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆA 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) F $நாலா.2147.1 

 உய�� கதிரவேன ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

உயி�� $நாலா.2147.2 

 த�மைனேய ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தாமைரயா8 ேக8வ� $நாலா.2147.3 

 ஒ�வைனேய ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

உண��_ெப.(உண��_ெப.) $நாலா.2147.4 

 உண�வா� ஆ� உ�ெப�ைம ஊழிேதாA ஊழி $நாலா.2148.1 

 உண�வா� ஆ� உ� உ�வ� த�ைன உண�வா� ஆ� $நாலா.2148.2 

 வி�ணக'தா� ம�ணக'தா� ேவ#கட'தா� நா�ேவத3 $நாலா.2148.3 

 ப�ணக'தா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா� $நாலா.2148.4 

 பால� தன( உ�வா� ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�� ஆ� இைலயி� 

$நாலா.2149.1 

 ேம� அ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெம� எ�ப� ஆ� அ�A 

$நாலா.2149.2 

 ேவைல ந7� உ8ளேதா வி�ணேதா ம�ணேதா $நாலா.2149.3 



 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! -�A எ�'தா� ெசா�? $நாலா.2149.4 

 ெசா�?� தைன%� ெதா=மி� 

வி=�_ெப.எ+.(வி=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) 

$நாலா.2150.1 

 ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தைன%� தி�மாைல 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இத!' $நாலா.2150.2 

 தாம'தா� ேவ8வியா� த:திர'தா� ம:திர'தா� $நாலா.2150.3 

 நாம'தா� ஏ'(திேர� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) $நாலா.2150.4 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) பிணி D312 ைகயக5றி நா�- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

$நாலா.2151.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

�=(� ஆ�டா?� எ�A� $நாலா.2151.2 

 விட� ஆழி ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ேவ��ேன� க�டா� 

$நாலா.2151.3 

 அட� ஆழி ெகா�டா�மா4� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) $நாலா.2151.4 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆழியாைன அ;- எ�@� நா_ெப.(நா_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2152.1 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ஆழி' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ'(_ஏவ.(ஏ'(_வி.) எ�@� 

��1 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $நாலா.2152.2 

 காணாைன2 கா� எ�@� க� ெசவி ேக8 எ�@� $நாலா.2152.3 

 F� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) F�டா� 1க! $நாலா.2152.4 

 1க!வா� பழி3பா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழாயாைன 

$நாலா.2153.1 



 இக!வா� க�(வா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) திக! ந7�2 $நாலா.2153.2 

 கட?� மைல%� இ� வி.�1� கா5A� $நாலா.2153.3 

 உட?� உயி�� ஏ5றா� $நாலா.2153.4 

 ஏ5றா� 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:தா� எயி� எ�'தா� மா�� இட:தா� 

$நாலா.2154.1 

 ந75றா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண'தா� <5A 

ஒ�பா� $நாலா.2154.2 

 ம#ைகயா� Fமகளா� வா� சைடயா� ந78 ��யா� $நாலா.2154.3 

 க#ைகயா� ந78 கழலா� கா31_ெப.(கா31_ெப.) $நாலா.2154.4 

 கா31_ெப.(கா31_ெப.) உ�ைன உ�ன2 

கழி%�_ெப.எ+.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ� விைனக8 

$நாலா.2155.1 

 ஆ31 உ�ைன உ�ன அவி!:ெதாழி%� D31 உ�ைன+ $நாலா.2155.2 

 சி:தி3பா�2- இ�ைல தி�மாேல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ைய 

$நாலா.2155.3 

 வ:தி3பா� கா�ப� வழி $நாலா.2155.4 

 வழி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ைன' ெதா=வா� 

வ=வா $நாலா.2156.1 

 ெமாழி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�'தியேர ஆவ� 

ப=( ஒ�A� $நாலா.2156.2 

 வாராதவ�ணேம வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த $நாலா.2156.3 

 சீரா� தி�ேவ#கட� $நாலா.2156.4 



 ேவ#கட�� வி�ணக�� ெவஃகா�� அஃகாத $நாலா.2157.1 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கிட#கி� ந78 ேகாவ� ெபா� நக�� நா�- இட'(� 

$நாலா.2157.2 

 நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இ�:தா� கிட:தா� 

நட:தாேன $நாலா.2157.3 

 எ�றா� ெக�மா� இட� $நாலா.2157.4 

 இட� ஆ� ப�வா� எ= ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $நாலா.2158.1 

 ெதாட� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகா� �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பட� உைடய $நாலா.2158.2 

 ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) நாக3 ப8ளியா� பாதேம ைகெதா=(� $நாலா.2158.3 

 ெகா�: நாக3 F� ேபா( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2158.4 

 ெகா�டாைன அ�லா� ெகா�'தாைர யா� பழி3பா� $நாலா.2159.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) தா என இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மாவலிைய ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தாைர $நாலா.2159.2 

 ந7� அ#ைக ேதாய நிமி�:திைலேய ந78 வி.�பி� $நாலா.2159.3 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ைக ேதாய அ�'( $நாலா.2159.4 

 அ�'த க�� பைகஞ5- ஆ5ேற� எ�A ஓ� $நாலா.2160.1 

 ப�'த_ெப.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

பாழி G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விட'( அரைவ 

$நாலா.2160.2 

 வ�லாள� ைக2ெகா�'த மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாயவ@2- $நாலா.2160.3 



 அ�லா(� ஆவேரா ஆ8 $நாலா.2160.4 

 ஆ8 அம� ெவ�றி அ� கள'(8 அ:நா�A $நாலா.2161.1 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) அம� 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வைர ந4� ந78 அரைவ+ 

$நாலா.2161.2 

 .5றி2 கைட:தா� ெபய� அ�ேற ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நரைக3 

$நாலா.2161.3 

 ப5றி2 கட'(� பைட $நாலா.2161.4 

 பைட ஆ�� வா8_ெப.(வா8_ெப.) க�ணா� பாரசி நா8_ெப.(நா8_ெப.) ைப� 

F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) $நாலா.2162.1 

 ெதாைடயேலா� ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Jப� இைட 

இைடயி� $நாலா.2162.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) மாய மாG;� ேவ#கடேம ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2162.3 

 மா� மாய எ�தா� வைர $நாலா.2162.4 

 வைர -ைட ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) ஆக ஆ நிைர கா'( 

ஆய� $நாலா.2163.1 

 நிைர விைட ஏ! ெச5ற ஆA எ�ேன உர� உைடய $நாலா.2163.2 

 ந7� ஆழி%8 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேந� ஆ� 

நிசாசர�ேம� $நாலா.2163.3 

 ேப� ஆழி ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� 

$நாலா.2163.4 

 பிரா� உ� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ஆ� அறிவா� 

$நாலா.2164.1 



 உராஅ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த நா�A வராக'( $நாலா.2164.2 

 எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அள� ேபாதா ஆA எ�ெகாேலா 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.2164.3 

 அ�2- அள� ேபா:த ப� $நாலா.2164.4 

 ப� க�� அறிதிேய பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயினா� 18_ெப.(18_ெப.) 

$நாலா.2165.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) க�� அறிதிேய <றா� வ�வி� $நாலா.2165.2 

 ெபாறி ஐ:(� உ8 அட2கி ேபாெதா� ந7� ஏ:தி $நாலா.2165.3 

 ெநறி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2165.4 

 ந7%� தி�மகE� நி�றாயா� -�A எ�'(3 $நாலா.2166.1 

 பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பனி மA'த ப�பாளா 

வாச� $நாலா.2166.2 

 கைட கழியா உ8 1கா காம�_ெப.(காம�_ெப.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ேகாவ� 

$நாலா.2166.3 

 இைடகழிேய ப5றி இனி $நாலா.2166.4 

 இனி யா� 1-வா� எ= நரக வாச� $நாலா.2167.1 

 �னியா( D�' தா8_ெப.(தா8_ெப.) ேகாமி� கனி சாய2 $நாலா.2167.2 

 க�A_ெப.(க�A_ெப.) எறி:த ேதாளா� கைன கழேல கா�பத5- $நாலா.2167.3 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அறி:த_ெப.எ+.(அ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நாவல� G! நா� $நாலா.2167.4 

 நா�?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேய நா�வ� நா8ேதாA� 

$நாலா.2168.1 



 பா�?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1கேழ பா�வ� G�?� $நாலா.2168.2 

 ெபா� ஆழி ஏ:தினா� ெபா� அ�ேய G�ேவ5- $நாலா.2168.3 

 எ� ஆகி� எ�ேன என2- $நாலா.2168.4 

 என2- ஆவா� ஆ� ஒ�வேர எ� ெப�மா� $நாலா.2169.1 

 தன2- ஆவா� தாேன ம5A அ�லா� 1ன2 காயா� $நாலா.2169.2 

 F ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காண3 ெபாதி அவி=� Fைவ3 F $நாலா.2169.3 

 மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா4�� வர�_ெப.(வர�_ெப.) $நாலா.2169.4 

 வர'தா� வலி நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாதவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2170.1 

 சிர'தா� வண#கானா� எ�ேற உர'தினா� $நாலா.2170.2 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� ேந� வலிேயா� ஆய இரணியைன $நாலா.2170.3 

 ஓ� அ�யா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இட:த( ஊ� $நாலா.2170.4 

 ஊன2 -ர�ைபயி� உ8 12- இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2171.1 

 ஞான+ .ட� ெகாள 7இ_வி.எ+.(ெகா8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா8ேதாA� 

ஏன'( $நாலா.2171.2 

 உ�வா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) இட:த ஊழியா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$நாலா.2171.3 

 ம�வாதா�2- உ�டாேமா வா�_ெப.(வா�_ெப.) $நாலா.2171.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த7 ஆ� மறி 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ� மா�த� ஆ� $நாலா.2172.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பா� ஆ� 

தி�மாேல ஆ� ஆ�+சி $நாலா.2172.2 



 ெவ�ெண� வி=#க நிைற%ேம �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2172.3 

 ம�ைண உமி!:த வயிA $நாலா.2172.4 

 வயிA அழல வா8_ெப.(வா8_ெப.) உ�வி வ:தாைன அ6ச $நாலா.2173.1 

 எயிA_ெப.(எயிA_ெப.) இலக வா� ம�'த( எ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெபாறி 

உகிரா� $நாலா.2173.2 

 F வ�ைவ ஈ� அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா� ஆழி2 

ைகயா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2173.3 

 ேசவ�ேம� ஈ� அழிய_-ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெச5A 

$நாலா.2173.4 

 ெச5A எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த7விழி'( 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ:த ஏ=ல-� 

$நாலா.2174.1 

 ம5A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆ எ�A வா� அ#கா:( �5A� 

$நாலா.2174.2 

 மைறயவ5-2 கா4�ய மாயவைன அ�லா� $நாலா.2174.3 

 இைறேய@� ஏ'தா( எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $நாலா.2174.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) உ�ேட நேமா நாரணா எ�A 

$நாலா.2175.1 

 ஓவா( உைர2-� உைர உ�ேட Dவாத $நாலா.2175.2 

 மா2 கதி2க� ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வைக 

உ�ேட எ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.2175.3 

 த72 கதி2க� ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) $நாலா.2175.4 



 திற�பா( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ெச#க� மா� க�டா� 

$நாலா.2176.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�A 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) ஆவா� 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) இ� $நாலா.2176.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) மறிகட� தா�_த5...(தா�_த5...) 

மா�த� தா�_த5...(தா�_த5...) வா�_ெப.(வா�_ெப.) தாேன $நாலா.2176.3 

 க�டா� கைட2க� பி� $நாலா.2176.4 

 பி� ேச� களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபராளா உ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2177.1 

 அ� ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8 ெப5றா8 அ�ேற 

ெபா� ேச� $நாலா.2177.2 

 அன5- அ#ைக ஏ5றா� அவி� சைடேம� 

பா�:த_ெப.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2177.3 

 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) க#ைக எ�@� ேப�3 ெபா� $நாலா.2177.4 

 ெபா� திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேமனி3 1� சைட 

அ� 1�ணிய@� $நாலா.2178.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாய 

ெந�மா?� எ�A� $நாலா.2178.2 

 இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அ#க'தா� தி�வேர?� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$நாலா.2178.3 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அ#க'( எ�A� உள� $நாலா.2178.4 

 உள� க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

உ'தம� எ�A� $நாலா.2179.1 



 உள� க�டா� உ8Eவா� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) உள� 

க�டா� $நாலா.2179.2 

 ெவ8ள'தி� உ8ளா@� ேவ#கட'( ேமயா@� $நாலா.2179.3 

 உ8ள'தி� உ8ளா� எ�A ஓ� $நாலா.2179.4 

 ஓ� அ�%� சா� உைத'த ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மல�+ ேசவ�%� 

$நாலா.2180.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�%� காணலா� எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ஓ� அ�யி� $நாலா.2180.2 

 தாயவைன ேகசவைன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேச� $நாலா.2180.3 

 மாயவைனேய மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ைவ $நாலா.2180.4 

 அ�ேப தகளியா ஆ�வேம ெந� ஆக $நாலா.2181.1 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ�- சி:ைத இ� தி�யா ந�1 உ�கி $நாலா.2181.2 

 ஞான+ .ட� விள2- ஏ5றிேன� நாரண5- $நாலா.2181.3 

 ஞான' தமி! 1�:த நா� $நாலா.2181.4 

 ஞான'தா� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நாரண� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாம#க8 $நாலா.2182.1 

 தான'தா� ம5A அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேப� சா5றினா� 

வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2182.2 

 அணி அமர� ஆ2-வி2-� அஃ( அ�ேற ந#க8 $நாலா.2182.3 

 பணி அமர� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ப�. $நாலா.2182.4 



 ப�. நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மலரா� பா5கடலா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$நாலா.2183.1 

 1�வா� 1க3ெபAவ� ேபாலா� 1�வா�க8 $நாலா.2183.2 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அமர� ேக8வி' (ல#- ஒளி ேச� ேதா5ற'( 

$நாலா.2183.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அமர� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) நக� $நாலா.2183.4 

 நக� இைழ'( நி'தில'( நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#ேக $நாலா.2184.1 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வயிர� ேச�'( நிக� இ�லா3 $நாலா.2184.2 

 ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கமல� ஏ:தி3 பணி:ேத� பனி மலரா8 $நாலா.2184.3 

 அ#க� வல� ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) அ� 

$நாலா.2184.4 

 அ� D�றி� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ�A 

அள:தா� ேபா?� $நாலா.2185.1 

 அ� D�A இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவனி ெகா�டா� 

ப�நி�ற $நாலா.2185.2 

 ந7� ஓத ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெந�மாேல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ைய 

$நாலா.2185.3 

 யா� ஓத வ�லா� அறி:(_வி.எ+.(அ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2185.4 

 அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஐ:(� உ8 அட2கி ஆ� 

மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�வ� 

$நாலா.2186.1 



 ெசறி:த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மன'தரா� ெசRேவ 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2186.2 

 ேப� ஓதி ஏ'(� ெப�:தவ'ேதா� கா�பேர $நாலா.2186.3 

 கா� ஓத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.2186.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா� 

ம�'( க� .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மா5றா�_ெப.(மா5றா�_ெப.) $நாலா.2187.1 

 அழ� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைதயரா� அ6ச 

தழ� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2187.2 

 ேபா� ஆழி ஏ:தினா� ெபா� மல�+ ேசவ�ைய $நாலா.2187.3 

 ஓ� ஆழி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) உக:( $நாலா.2187.4 

 உக:( உ�ைன வா#கி ஒளி நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா8 ெகா#ைக $நாலா.2188.1 

 அக� -ளிர_-ைற.எ+.(-ளி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ� எ�றா8 ஆவி உக:( 

$நாலா.2188.2 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�பா� ேபாேல �னி:( உ�டா� ந7%� 

$நாலா.2188.3 

 அைல ப�பா� ஆனைமயா� அ�A $நாலா.2188.4 

 அ�A அ(க�� அ6சாத ஆ�+சி உன2- 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2189.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ: ந7�ைம2- அ�A 

$நாலா.2189.2 



 வர��ைறயா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அள:த மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $நாலா.2189.3 

 ெப� �ைறயா� எ�(ேமா ேப�'( $நாலா.2189.4 

 ேப�'தைன மா சகட� பி8ைளயா� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2190.1 

 கா'தைன ப� உயி�� காவலேன 

ஏ'திய_ெப.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2190.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உைடேய� F உைடேய� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ8ளி 

நி�றைமயா� $நாலா.2190.3 

 கா அ�ேய� ப4ட கைட $நாலா.2190.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ� எ�A இ�ைல அர� அைணயா� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2191.1 

 எவ� வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ'தாதா� 

எ�ணி� பவ�� $நாலா.2191.2 

 ெச=� கதிேரா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மலேரா� க�;தேலா� அ�ேற 

$நாலா.2191.3 

 ெதா=� தைகயா� நாE� 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2191.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ� எ�A இ�ைல அர� அைணயா� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2192.1 

 எவ� வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ'தாதா� 

எ�ணி� பவ�� $நாலா.2192.2 

 ெச=� கதிேரா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மலேரா� க�;தேலா� அ�ேற 

$நாலா.2192.3 



 ெதா=� தைகயா� நாE� 

ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2192.4 

 ெதாட� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) G! கய�_ெப.(கய�_ெப.) 12- அ6சி $நாலா.2193.1 

 பட� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கமல� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A இட� அ�2க 

$நாலா.2193.2 

 ஆழியா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேற 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகா� $நாலா.2193.3 

 பாழி தா�_த5...(தா�_த5...) எ�தி5A ப�� $நாலா.2193.4 

 ப��3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பதிைய ஆ2கி பழி பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

$நாலா.2194.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- வா!வாைர2 

<றாேத எ� திைச%� $நாலா.2194.2 

 ேப�'த கர�_ெப.(கர�_ெப.) நா�- உைடயா� ேப� ஓதி ேபைதகா8 $நாலா.2194.3 

 த7�'தகர� ஆமி� தி�:( $நாலா.2194.4 

 தி�:த( ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(' ேத� கடவி அ�A $நாலா.2195.1 

 பி�:த(_ெதா.ெப.(பி�_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) சீைதைய மா� பி� ேபா� 

1�:த(�� $நாலா.2195.2 

 க� ப8ளிெகா8ள அழகியேத நாக'தி� $நாலா.2195.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8வா� தன2- $நாலா.2195.4 

 தன2- அ�ைம ப4ட( தா�_த5...(தா�_த5...) அறியாேன?� $நாலா.2196.1 



 மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அைடய_-ைற.எ+.(அைட_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவ3ப( ஆ� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வன' திடைர $நாலா.2196.2 

 ஏ� ஆ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) இய5A� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�லா� $நாலா.2196.3 

 மா�_ெப.(மா�.) யா� ெப�கி5பா� ம5A $நாலா.2196.4 

 ம5A ஆ� இய� ஆவா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகா� மா மலேரா� 

$நாலா.2197.1 

 .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெதாழிலாைன 

ஒ5ைற3 $நாலா.2197.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச6சைடயா� பி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மாைல2 $நாலா.2197.3 

 -ைற இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

��'தா� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2197.4 

 ெகா�ட( உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) -ற8 உ�வா� ேகாள�யா� $நாலா.2198.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) திறேலா� மா�வ'( உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ைவ'த( 

உ�ட(�� $நாலா.2198.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஏ! 

உலேக தாமைர2க� மா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.2198.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கட:தா� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வழ2- $நாலா.2198.4 

 வழ2- அ�A க�டா� வலி சகட� ெச5றா� $நாலா.2199.1 



 வழ2- எ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மதி2க ேவ�டா -ழ2 

க�A_ெப.(க�A_ெப.) $நாலா.2199.2 

 த7 விளவி� கா�2- எறி:த த7ைம தி�மாேல $நாலா.2199.3 

 பா� விள#க+ ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) பழி 

$நாலா.2199.4 

 பழி பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ைகயக5றி ப� கா?� நி�ைன $நாலா.2200.1 

 வழிவா!வா� வா!வரா� மாேதா வ= இ�றி $நாலா.2200.2 

 நாரண� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாம#க8 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

ஏ'(� $நாலா.2200.3 

 காரண#க8 தா� உைடயா� தா� $நாலா.2200.4 

 தா� உளேர த� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ8 உளேத தாமைரயி� $நாலா.2201.1 

 F உளேத ஏ'(� ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) உ�ேட வாம� $நாலா.2201.2 

 தி� ம�� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ம�� ெச�னியேர ெசRேவ $நாலா.2201.3 

 அ� நரக� ேச�வ( அ�( $நாலா.2201.4 

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

ஆ5றலா� மா5றி3 $நாலா.2202.1 

 ெப�க �ய�வாைர3 ெப5றா� க�ய( ஓ� $நாலா.2202.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா4� மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ�றி 

��'த�ேற $நாலா.2202.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேகா4� மா மலரா� தா!:( $நாலா.2202.4 



 தா!:( வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த2க வைககளா� 

$நாலா.2203.1 

 வா!:(_வி.எ+.(வா!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கழிவாைர வா!வி2-� 

தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2203.2 

 விள# கனி2-2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவ5A உ�வா� 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $நாலா.2203.3 

 அள:( அ�2கீ!2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2203.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ஆ� அ�E� ேக�� $நாலா.2204.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�டா� ஐ�1லனா� 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�டா� $நாலா.2204.2 

 கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) த7 ந7� வா�_ெப.(வா�_ெப.) க� வைர ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

கா� ஓத+ $நாலா.2204.3 

 சீ5ற' த7 ஆவா@� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2204.4 

 ெச�ற( இல#ைகேம� ெசRேவ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சீ5ற'தா� 

$நாலா.2205.1 

 ெகா�ற( இராவணைன <A#கா� நி�ற(�� $நாலா.2205.2 

 ேவ� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சார�_ெப.(சார�_ெப.) 

ேவ#கடேம வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) த� $நாலா.2205.3 



 வா� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2205.4 

 வ:தி'( அவைன வழி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஐ�Fத� $நாலா.2206.1 

 ஐ:(� அக'( அட2கி ஆ�வமா� உ:தி3 $நாலா.2206.2 

 ப� அமர� ேவைலயா� ப�� அமர�2- ஈ:த $நாலா.2206.3 

 ப� அமர� வா=� பதி $நாலா.2206.4 

 பதி அைம:( நா� ப�'( எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சி:ைத $நாலா.2207.1 

 மதி உ�6சி வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க� 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கதி மி-'( அ� 

$நாலா.2207.2 

 ேகா� ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெகா=:தேத ேபா�றேத 

$நாலா.2207.3 

 மா� ேத�_வி.எ+.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

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

$நாலா.2207.4 

 மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) உ8ளா� ேவ#கட'தா� மா கடலா� 

ம5A� $நாலா.2208.1 

 நிைன31 அ�ய ந78 அர#க'( உ8ளா� எைன3 பல�� $நாலா.2208.2 

 ேதவாதி ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) என3ப�வா� �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2208.3 

 மா வா� பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $நாலா.2208.4 



 மகனாக2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�'தா8_வி.�.(எ�_வி.+''_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

ஆய ெகா#ைக $நாலா.2209.1 

 அக� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�ப� எ�A உ�� 

மகைன' தா�_ெப.(தா�_ெப.) $நாலா.2209.2 

 ேதறாத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) தி�'தினா� ெத� இல#ைக $நாலா.2209.3 

 ந7A ஆக எ�( அழி'தா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2209.4 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�A உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாேல $நாலா.2210.1 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�A உல-_ெப.(உல-_ெப.) இட:தா� எ�பரா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�A $நாலா.2210.2 

 கா� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) �� கைட:( பி� அைட'தா� மா கடைல 

$நாலா.2210.3 

 ேப� ஓத ேமனி3 பிரா� $நாலா.2210.4 

 பிரா� எ�A� நாE� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1ல� எ�A� $நாலா.2211.1 

 -ரா ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெச=� ேபா( 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வராக'( $நாலா.2211.2 

 அணி உ�வ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணி%� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

க�X� $நாலா.2211.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ�வ� கா�பா� 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2211.4 

 மகி!:த( சி:ைத தி�மாேல ம5A� $நாலா.2212.1 

 மகி!:த( உ� பாதேம ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மகி!:த( $நாலா.2212.2 



 அழ� ஆழி ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) அைவ பா� ஆ�� $நாலா.2212.3 

 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (ணி:( $நாலா.2212.4 

 (ணி:த( சி:ைத (ழா� அல#க� அ#க� $நாலா.2213.1 

 அணி:தவ� ேப� உ8ள'(3 ப�கா� பணி:த(�� $நாலா.2213.2 

 ேவ� பிற#- சார�_ெப.(சார�_ெப.) விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ#கடவைனேய 

$நாலா.2213.3 

 வா� திற#க8 ெசா�?� வைக $நாலா.2213.4 

 வைகயா� அவனி இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:தா� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2214.1 

 1ைகயா� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மலரா� ��ேன 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�:த $நாலா.2214.2 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆ2கி ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைம3ப4ேட� உன2- $நாலா.2214.3 

 எ� பா2கிய'தா� இனி $நாலா.2214.4 

 இனி( எ�ப� காம�_ெப.(காம�_ெப.) அதனி?� ஆ5ற $நாலா.2215.1 

 இனி( எ�ப� த�ண 7�� எ:தா� இனி( எ�A $நாலா.2215.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ந7� ேவளா( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ேவ4பேர� $நாலா.2215.3 

 ேசம ந7� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிறி( 

$நாலா.2215.4 

 சிறியா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சிறிதி�க� 

எ�(�_ெப.எ+.(எ�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2216.1 



 அறியா�� தா� 

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

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.2216.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) உ�� ம�_ெப.(ம�_ெப.) உமி!:த மாய� எ�A 

$நாலா.2216.3 

 எ� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) இ� $நாலா.2216.4 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கமல'( இ� மல�� 

உ8ேள $நாலா.2217.1 

 தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) திைச�கைன' 

த:தா�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

ெபா�:திய_ெப.எ+.(ெபா�:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2217.2 

 பாத#க8 ஏ'தி3 பணியாேவ� ப� பிற31� $நாலா.2217.3 

 ஏத#க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) 

$நாலா.2217.4 

 எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A இ� நிதிய� ஏமா:( இராேத 

$நாலா.2218.1 

 தம2- எ�A� சா�வ� அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A� $நாலா.2218.2 

 மாதவேன எ�@� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம5A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேப� $நாலா.2218.3 

 ஓ(வேத நாவினா� ஓ'( $நாலா.2218.4 



 ஓ'தி� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ���� இ'தைனேய உ'தம� ேப� 

$நாலா.2219.1 

 ஏ'(� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அறிமி� ஏைழகா8 ஓ'( அதைன $நாலா.2219.2 

 வ�Oேர� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) அதைன மா4Xேர� 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ேப� $நாலா.2219.3 

 ெசா�?வேத ஓ'தி� .�2- $நாலா.2219.4 

 .�2காக வா#கி .லாவி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஐயா� $நாலா.2220.1 

 ெந�2கா �� ந7� நிைனமி� க�X� தி�3 

ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2220.2 

 ஆக'தா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அறி:(� அறியாத $நாலா.2220.3 

 ேபாக'தா� இ�ைல ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.2220.4 

 ெபா�ளா� அம� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 12- இயல� ஆகா( $நாலா.2221.1 

 அ�ளா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) அ�E� அ�ேற அ�ளாேல $நாலா.2221.2 

 மா மைறேயா�2- ஈ:த மணிவ�ண� பாதேம $நாலா.2221.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மறேவ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) நிைன 

$நாலா.2221.4 

 நிைன3ப� தி�மாைல ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) காண $நாலா.2222.1 

 நிைன3பா� பிற31 ஒ�A� ேநரா�_ெப.(ேநரா�_ெப.) மைன3பா� $நாலா.2222.2 

 பிற:தா� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

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

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2222.3 



 (ற:தா� ெதா=தா� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

$நாலா.2222.4 

 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) எ4� ஏ=� D�A� �� 

அைன'(� $நாலா.2223.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) வ 7ழ+ சர� (ர:தா� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.2223.2 

 ஆ� ெதா=வா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அைவ ெதா=வ( அ�ேற எ� 

$நாலா.2223.3 

 சீ� ெக= ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிற31_ெப.(சிற31_ெப.) 

$நாலா.2223.4 

 சிற:தா�2- எ= (ைணயா� ெச#க� மா� நாம� $நாலா.2224.1 

 மற:தாைர மானிடமா ைவேய� அற�_ெப.(அற�_ெப.) தா#-� $நாலா.2224.2 

 மாதவேன எ�@� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம5A அவ�ேப� 

$நாலா.2224.3 

 ஓ(வேத நாவினா� உ8E $நாலா.2224.4 

 உள( எ�A இAமாவா� உ�� இ�ைல எ�A $நாலா.2225.1 

 தள�த� அத� அ�-� சாரா� அள� அ�ய $நாலா.2225.2 

 ேவத'தா� ேவ#கட'தா� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) �� ேதா%� 

$நாலா.2225.3 

 பாத'தா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பயி�A $நாலா.2225.4 

 பயி�ற( அர#க� தி�2ேகா4� ப� நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2226.1 

 பயி�ற(�� ேவ#கடேம ப�நா8 பயி�ற( $நாலா.2226.2 



 அணி திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அணி ந7� மைலேய $நாலா.2226.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வ� தட2ைக மா� $நாலா.2226.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ� உ�வ� பாதமல� 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2227.1 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=மி� ைகேகாலி ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $நாலா.2227.2 

 அள:( இட:( உ�� உமி!:த அ�ணைல ம5A அ�லா� $நாலா.2227.3 

 உள� கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ5றா� 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2227.4 

 உண�:தா� மைற நா�-� ஓதினா� ந7தி $நாலா.2228.1 

 மண:தா� மல� மக8_ெப.(மக8_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மாேல மண:தா� 

ேபா� $நாலா.2228.2 

 ேவ� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சார�_ெப.(சார�_ெப.) விய�_ெப.(விய�_ெப.) 

இ� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) G! $நாலா.2228.3 

 மா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல $நாலா.2228.4 

 மைல ஏ=� மா நில#க8 ஏ=� அதிர $நாலா.2229.1 

 -ைல G! -ைர கட�க8 ஏ=� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2229.2 

 ந6._ெப.(ந6._ெப.) உர'(3 ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) நவி�A உ�ட 

நாவ� எ�A $நாலா.2229.3 

 அ6சா( எ�ெந6ேச அைழ $நாலா.2229.4 



 அைழ3ப� தி�மாைல ஆ#- அவ�க8 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2230.1 

 பிைழ31 இ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபயேர 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைழ31 அ�ய $நாலா.2230.2 

 ஆயவேன யாதவேன எ�றவைன யா� �க31� $நாலா.2230.3 

 மாயவேன எ�A மதி'( $நாலா.2230.4 

 மதி2 க�டா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) மணிவ�ண� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2231.1 

 மதி2 க�டா� ம5A அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேப� த�ைன மதி2 

க�டா� $நாலா.2231.2 

 ேப� ஆழிநி�A ெபய�:(_வி.எ+.(ெபய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த $நாலா.2231.3 

 ந7� ஆழி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $நாலா.2231.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க�ய� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மலரா8 மா�வ� $நாலா.2232.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெப�ய� ஆ� அ( அறிவா� மற�_ெப.(மற�_ெப.) 1�:த 

$நாலா.2232.2 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� ேபா�வாைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகா� 

தான'( $நாலா.2232.3 

 ந78 இ�2ைக2- உ�'தா� ெநறி $நாலா.2232.4 

 ெநறியா� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) க5ைற ��நி�A பி� தா!:( $நாலா.2233.1 

 அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

கி� எ�A எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பி�யா( 

$நாலா.2233.2 



 F#ெகா�2க8 ைவ-� ெபா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) -�A எ�@� 

$நாலா.2233.3 

 ேவ#கடேம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெவ51 

$நாலா.2233.4 

 ெவ51 எ�A இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேவ#கட� 

எ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) 

$நாலா.2234.1 

 நி51 எ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மதி2-� ந7�ைம ேபா� நி51 எ�A 

$நாலா.2234.2 

 உள� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ8ளிேன� ெவ8ள'( 

$நாலா.2234.3 

 இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ைகவிேட� எ�A 

$நாலா.2234.4 

 எ�A� மற:தறிேய� ஏ! பிற31� எ3ெபா=(� $நாலா.2235.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நிைன31 ஒழியா ந7�ைமயா� 

ெவ�றி $நாலா.2235.2 

 அட� ஆழி ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அறிவேன 

இ�ப2 $நாலா.2235.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆழி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ளி2 கா� $நாலா.2235.4 

 காண2 கழி காத�_ெப.(காத�_ெப.) ைகமி2-2 கா4�னா� $நாலா.2236.1 

 நாண3ப�� எ�றா� நா;ேம ேபணி $நாலா.2236.2 

 க� மாைல3 ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா4டா�� கா4�� $நாலா.2236.3 



 தி�மாைல ந#க8 தி� $நாலா.2236.4 

 தி�ம#ைக நி�ற�E� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) வா!'(� 

$நாலா.2237.1 

 க�ம� கைட3பி�மி� க�X� உ�ைமயா� $நாலா.2237.2 

 ஏ'திேனா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இ�:_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தட2ைக 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ேப� $நாலா.2237.3 

 நா� திைச%� ேக4Xேர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) $நாலா.2237.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�ைம%� நா_ெப.(நா_ெப.) ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2238.1 

 ஓ�பி இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம ஓ(வி'( 

ேவ�பி� $நாலா.2238.2 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ந7�ைம 

ஆயி@�_நி.எ+.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.+உ�_சா�.) ெபா� ஆழி பா� எ�A 

$நாலா.2238.3 

 அ�8 ந7�ைம த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�8 $நாலா.2238.4 

 அ�8 1�:த சி:ைத அ�யா�ேம� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2239.1 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கா�-5ற அ3ேபா( இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) தி�:( $நாலா.2239.2 

 ேநா2கிேன� ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நிைன:ேத� அ( ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கமல� $நாலா.2239.3 

 ஓ2கிேன� எ�ைன%� அ#- ஓ�:( $நாலா.2239.4 



 ஓ� உ�வ� அ�ைல ஒளி உ�வ� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ�வ� 

$நாலா.2240.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ�வ� எ�ப� இ� நில'ேதா� ஓ� உ�வ� $நாலா.2240.2 

 ஆதியா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அறி:தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

க�X� $நாலா.2240.3 

 ந7தியா� ம�_ெப.(ம�_ெப.) கா3பா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2240.4 

 நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) 1ைத3ப ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2241.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:த( எ�ப� திைச 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�A $நாலா.2241.2 

 க� மாணியா� இர:த க8வேன உ�ைன3 $நாலா.2241.3 

 பிரமாணி'தா� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபA 

$நாலா.2241.4 

 ேபA ஒ�A� �� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ேபைதைமயா� 

$நாலா.2242.1 

 மாA எ�A ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வண#கிேன� ஏறி� $நாலா.2242.2 

 ெப�'ெத�'த� ேகா� ஒசிய ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) நைசயி� பி� ேபா� 

$நாலா.2242.3 

 எ�'(_ெப.(எ�'(_ெப.) இA'த ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஆய� ஏA $நாலா.2242.4 



 ஏA ஏ=� ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) அட�'த 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� உ�வ'( $நாலா.2243.1 

 ஏA ஏறி ப4ட இ�சாப� பாA ஏறி $நாலா.2243.2 

 உ�ட தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா� 

நிைறய_-ைற.எ+.(நிைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேகா4� அ� ைக 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) $நாலா.2243.3 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

ெசா�லி�_நி.எ+.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.) கைத $நாலா.2243.4 

 கைதயி� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�E� க�ணா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேபேர $நாலா.2244.1 

 இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) இ�:தைவேய ஏ'தி� கைதயி� $நாலா.2244.2 

 தி�ெமாழியா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாேல 

உ�ைன3 $நாலா.2244.3 

 ப� ெமாழியா� காண3 பணி $நாலா.2244.4 

 பணி:ேத� தி�ேமனி ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) கமல� ைகயா� $நாலா.2245.1 

 அணி:ேத� உ� ேசவ�ேம� அ�பா� (ணி:ேத� $நாலா.2245.2 

 1�:( ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�ைன 1கலிட� 

பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#ேக $நாலா.2245.3 

 இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா=� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) $நாலா.2245.4 

 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிறவி 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.2246.1 



 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�டா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உ5ற( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�டா� 

$நாலா.2246.2 

 நாரண� ேப� ஓதி நரக'( அ�- அைணயா2 $நாலா.2246.3 

 காரண�� வ�ைலேய� கா� $நாலா.2246.4 

 க�ேட� தி�ேமனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) கனவி� ஆ#- 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைக2 $நாலா.2247.1 

 க�ேட� கன?� .ட� ஆழி க�ேட� $நாலா.2247.2 

 உA ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) 

ஓ4�வி'( பி�@� $நாலா.2247.3 

 மA ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெசAவா� வலி $நாலா.2247.4 

 வலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அ�ண� மாள $நாலா.2248.1 

 வலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) வைர ம'( ஆக வலி 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.2248.2 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

.5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மAக2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கைட:தா� $நாலா.2248.3 

 ேகா8 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'த ேகா $நாலா.2248.4 

 ேகா ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

கா'( ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க� �க3ேப $நாலா.2249.1 

 மா ஏகி+ ெச�கி�ற ம�னவ�� F ேம�� $நாலா.2249.2 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கமல நாபியா� ேசவ�2ேக ஏ! பிற31� $நாலா.2249.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கமல� ஏ�:தா� தம� $நாலா.2249.4 



 தம� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) த6ைச தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர#க� த�கா� 

$நாலா.2250.1 

 தம� உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபா�31 ேவைல தம� 

உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2250.2 

 மாம�ைல ேகாவ� மதி8 -ட:ைத எ�பேர $நாலா.2250.3 

 ஏ வ�ல எ:ைத2- இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.2250.4 

 இட#ைக வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�3ப_-ைற.எ+.(ஆ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ� கா�A $நாலா.2251.1 

 அட#கா� ஒ�#-வி'த( ஆழி விட�_ெப.(விட�_ெப.) கா?� $நாலா.2251.2 

 த7 வா� அர� அைணேம� ேதா�ற� திைச அள3பா� $நாலா.2251.3 

 F ஆ� அ� நிமி�'த ேபா( $நாலா.2251.4 

 ேபா( அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வானர#க8 F6.ைன 

12- ஆ#- அல�:த $நாலா.2252.1 

 ேபா( அ�:(ெகா�� ஏ'(� ேபா( உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ேபா(� 

$நாலா.2252.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவ#கடவ� மல� அ�2ேக 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2252.3 

 அணி ேவ#கடவ� ேப� ஆ�:( $நாலா.2252.4 

 ஆ�:( உைர3ப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப� ஆதி ந� அ:திவா� 

$நாலா.2253.1 

 வா�:த மல� Jவி ைவக?� ஏ�:த $நாலா.2253.2 

 பிைற2 ேகா4�+ ெச#க� க� வி�'த ெப�மா� $நாலா.2253.3 



 இைற2- ஆ4பட' (ணி:த யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.2253.4 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�ேத� ஏ! 

பிற31� எ3ெபா=(� $நாலா.2254.1 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடேய� எ� 

ெப�மா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $நாலா.2254.2 

 இ�:_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தமி! ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைண அ�2ேக 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.2254.3 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தமிழ� ந�ேல� ெப�- $நாலா.2254.4 

 ெப�- மத ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) மா3 பி�2- �� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2255.1 

 இ� க� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) D#கி�_ெப.(D#கி�_ெப.) வா#கி அ�- 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2255.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந74�� 

தி�ேவ#கட� க�X� $நாலா.2255.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வைர $நாலா.2255.4 

 வைர+ ச:தன2 -ழ�1� வா�_ெப.(வா�_ெப.) கல@� ப4�� $நாலா.2256.1 

 விைர3 ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம�லிைக%� நிைர'(2ெகா�� $நாலா.2256.2 

 ஆதி2க� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) அ� இைணேய 

$நாலா.2256.3 

 ஓதி3 பணிவ( உA� $நாலா.2256.4 



 உA� க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

உ'தம� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2257.1 

 உA� க�டா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கமல� த�னா� உA� க�டா� 

$நாலா.2257.2 

 ஏ'தி3 பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேப� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ6[A எ3ெபா=(� 

$நாலா.2257.3 

 சா'தி உைர'த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.+'த�_ெதா.ெப.-றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

$நாலா.2257.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� 

�கேன ெப5றா� தரணி $நாலா.2258.1 

 நிவ:( அள3ப ந74�ய_ெப.எ+.(ந74�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா5 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) சிவ:த_ெப.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2258.2 

 ைக அைன'(� ஆர2 க=வினா� க#ைக ந7� $நாலா.2258.3 

 ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைன'(3 ேப� ெமாழி:( 

பி� $நாலா.2258.4 

 பி� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) இர3ப 

ேகளா� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பைண' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

$நாலா.2259.1 

 �� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

இர3பா8 ெமா�� மலரா8 ெசா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2259.2 

 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) நல'தா� ேந� இ�லா' ேதா�ற� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அள:த $நாலா.2259.3 



 ந78 நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) அ'தைன2-� ேந� 

$நாலா.2259.4 

 ேந�:ேத� அ�ைம நிைன:ேத� அ( ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கமல� 

$நாலா.2260.1 

 ஆ�:ேத� உ� ேசவ�ேம� அ�பா� ஆ�:த $நாலா.2260.2 

 அ�2 ேகால� க�டவ�2- எ�ெகாேலா ��ைன3 $நாலா.2260.3 

 ப�2 ேகால� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) $நாலா.2260.4 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) க�ேட� நாரணைன2 க�ேட� கனவி� $நாலா.2261.1 

 மிக2 க�ேட� மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவைன 

ெம�ேய மிக2 க�ேட� $நாலா.2261.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேநமி ஒளி திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசவ�யா� 

$நாலா.2261.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாதி வ�� $நாலா.2261.4 

 வ�2 ேகால வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� மா மலரா8 

ெசRவி3 $நாலா.2262.1 

 ப�2 ேகால� க�� அகலா8 ப�நா8 அ�2ேகாலி $நாலா.2262.2 

 ஞால'தா8 பி�@� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 1�:த( எ�ெகாேலா $நாலா.2262.3 

 ேகால'தா� இ�ைல -ைற $நாலா.2262.4 

 -ைறயாக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா5க8 <றிேன� 

<றி_வி.எ+.(<A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2263.1 



 மைற ஆ#- என உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைறேய@� $நாலா.2263.2 

 ஈ%�ெகா� எ�ேற இ�:ேத� எைன3 பக?� $நாலா.2263.3 

 மாய�க� ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) $நாலா.2263.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த�ைன 

வண#காத வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) $நாலா.2264.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

D�2க'தவைன நர� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2264.2 

 சி#கமா�2 கீ�ட தி�வ� அ� இைணேய $நாலா.2264.3 

 அ� க� மா ஞால'( அ�( $நாலா.2264.4 

 அ�( எ�A� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) எ�A� ஆழியா� எ�A� $நாலா.2265.1 

 அ�( அ�A ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தா� 

எ�A� அ�( அ�ன $நாலா.2265.2 

 ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ'தி' ெதா=ேத� ெசால3ப4ட $நாலா.2265.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நவி�A $நாலா.2265.4 

 நவி�A உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாவல�க8 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ#ேக $நாலா.2266.1 

 பயி�றதனா� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ெகா� பயி�றா� த� $நாலா.2266.2 



 ெம�' தவ'தா� கா�1 அ�ய ேமக மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.2266.3 

 எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) தவ'தா� கா�ப�ெகா� இ�A 

$நாலா.2266.4 

 இ�றா அறிகி�ேற� அ�ேல� இ� நில'ைத+ $நாலா.2267.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- அள:த தி�வ�ைய 

அ�A $நாலா.2267.2 

 க�2ேகா4�%8 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ைகெதா=ேத� க�ேட� $நாலா.2267.3 

 தி�2ேகா4� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) $நாலா.2267.4 

 திற�பி5A இனி அறி:ேத� ெத� அர#க'( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

$நாலா.2268.1 

 திற�பா வழி+ ெச�றா�2- அ�லா� திற�பா+ $நாலா.2268.2 

 ெச� நரைக ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) தா� ெச�வத� 

�� வாேனா� $நாலா.2268.3 

 க� நகர வாச� கத� $நாலா.2268.4 

 கதவி கத�_ெப.(கத�_ெப.) சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க6சைன �� கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2269.1 

 அதவி ேபா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒசி'( பதவியா�3 $நாலா.2269.2 

 பாணியா� ந7� ஏ5A ப�� ஒ�கா� மாவலிைய $நாலா.2269.3 

 மாணியா�2 ெகா��ைலேய ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.2269.4 

 ம�;லக� ஆேளேன வானவ�2-� வானவனா� $நாலா.2270.1 

 வி�;லக� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அக'(� ேமேவேன ந�ணி' $நாலா.2270.2 



 தி�மாைல ெச#க� ெந�யாைன எ#க8 $நாலா.2270.3 

 ெப�மாைன ைகெதா=த பி� $நாலா.2270.4 

 பி�னா� அ� நரக� ேசராம� ேப(Aவ 7� $நாலா.2271.1 

 ��னா� வண#க �ய�மிேனா ப� N� $நாலா.2271.2 

 அள:தாைன கா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! ஞால'ைத 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2271.3 

 அள:தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேசவ� $நாலா.2271.4 

 அ�யா� �� க6சைன+ ெச5A அமர� ஏ'(� $நாலா.2272.1 

 ப�யா� ெகா�ேம� 18_ெப.(18_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ெந�யா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2272.2 

 நாமேம ஏ'(மி�க8 ஏ'தினா� தா� ேவ��� $நாலா.2272.3 

 காமேம கா4�� க�( $நாலா.2272.4 

 க�( ெகா� நரக� பி5கா?� ெச�ைக $நாலா.2273.1 

 ெகா�( எ�A அ( <டா��ன� வ� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) $நாலா.2273.2 

 ெகா�டாைன <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) வா� கீ�டாைன ெகா#ைக 

ந6._ெப.(ந6._ெப.) $நாலா.2273.3 

 உ�டாைன ஏ'(மிேனா உ5A $நாலா.2273.4 

 உ5A வண#கி' ெதா=மி� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� $நாலா.2274.1 

 �5A� வி=#-� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ப5றி3 $நாலா.2274.2 

 ெபா�:தாதா� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) இட:( F� பாடக'(8 $நாலா.2274.3 



 இ�:தாைன ஏ'(� எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) $நாலா.2274.4 

 எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேமயா� எ� ெச�னியா� தானவைன 

$நாலா.2275.1 

 வ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) கீ�ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ��ன� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) $நாலா.2275.2 

 ஊழியா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெபய�'தா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ'(� 

$நாலா.2275.3 

 ஆழியா� அ'திKரா� $நாலா.2275.4 

 அ'திKரா� 18ைள ஊ�வா� அணி மணியி� $நாலா.2276.1 

 ('தி ேச� நாக'தி�ேம� (யி�வா� �'த7 $நாலா.2276.2 

 மைற ஆவா� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�டா� தன2-� 

$நாலா.2276.3 

 இைற ஆவா� எ#க8 பிரா� $நாலா.2276.4 

 எ#க8 ெப�மா� இைமேயா� தைலமக� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2277.1 

 ெச#க� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா� தி�மா�பா ெபா#- $நாலா.2277.2 

 பட D2கி� ஆயிர வா�3 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணேம� ேச�:தா� 

$நாலா.2277.3 

 -டD2-2 ேகாயிலா2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2277.4 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வள�2க -ழவியா�' 

தா�_த5...(தா�_த5...) வள�:த( $நாலா.2278.1 

 உ�ட( உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ8 

ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2278.2 



 -ட� ஆ� ேகாவலனா� ேமவி எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.2278.3 

 இடமாக2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இைற 

$நாலா.2278.4 

 இைற எ� ெப�மா� அ�8 எ�A இைமேயா� $நாலா.2279.1 

 �ைற நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெமா�� 

மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) Jவ_-ைற.எ+.(J�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைற 

கழல $நாலா.2279.2 

 ேசவ�யா� ெச#க� ெந�யா� -ற8 உ�வா� $நாலா.2279.3 

 மாவ�வி� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) மா� $நாலா.2279.4 

 மாேல ெந�ேயாேன க�ணேன வி�ணவ�2- $நாலா.2280.1 

 ேமலா விய� (ழா�2 க�ணியேன ேமலா� $நாலா.2280.2 

 விளவி� கா� க�றினா� வ 7!'தவேன எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2280.3 

 அள� அ�றா� யா@ைடய அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) $நாலா.2280.4 

 தி�2 க�ேட� ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க�ேட� 

திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2281.1 

 அ�2க� அணி நிற�� க�ேட� ெச�2 கிள�� $நாலா.2281.2 

 ெபா� ஆழி க�ேட� 1� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ைக2 க�ேட� $நாலா.2281.3 

 எ� ஆழி வ�ண�பா� இ�A $நாலா.2281.4 

 இ�ேற கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க�ேட� ஏ! பிற31� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அA'ேத� $நாலா.2282.1 

 ெபா� ேதா� வைர மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

(ழா� அ�A $நாலா.2282.2 



 தி�2 க�� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாேல 

உ�ைன $நாலா.2282.3 

 ம�2க��ெகா�� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.2282.4 

 மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) உ8ளா� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� 

உ8ளா� மலரா8 $நாலா.2283.1 

 தன'( உ8ளா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� மா�ப� சின'(+ $நாலா.2283.2 

 ெச�ந� உக+ ெச5A உக:த ேத#- ஓத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

$நாலா.2283.3 

 வ� நரக� த7�2-� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) $நாலா.2283.4 

 ம�:(� ெபா�E� அ�த�� தாேன $நாலா.2284.1 

 தி�:திய ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) மா� ஆ#ேக 

ெபா�:தி%� $நாலா.2284.2 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

உ�� உமி!:( ந7� ஏ5A Dவ�யா� $நாலா.2284.3 

 அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாேயா� அ� $நாலா.2284.4 

 அ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ�A 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாேயா� $நாலா.2285.1 

 ப� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) �� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2285.2 

 ஓ� ஆழி ெவ�ேயா� ஒளி%� அஃ( அ�ேற $நாலா.2285.3 

 ஆ� ஆழி ெகா�டா5- அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) $நாலா.2285.4 

 அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) அ�ேற ஆழியா5- ஆழி ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

$நாலா.2286.1 



 அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) அ�ேற அ�ட� கட'த� அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) அ�ேற 

$நாலா.2286.2 

 அ#ைக ந7� ஏ5றா5- அல� ேமேலா� கா� க=வ $நாலா.2286.3 

 க#ைக ந7� கா�ற கழ� $நாலா.2286.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா=(� வா ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) கா�2 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� ேவைல3 $நாலா.2287.1 

 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அள:த 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி+ 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அள:( அ#- $நாலா.2287.2 

 எ�ண5- அ�யாைன எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� ேசயாைன 

$நாலா.2287.3 

 ந�ண5- அ�யாைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) $நாலா.2287.4 

 நாம� பல ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாராயணா 

எ�A $நாலா.2288.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அ#ைகயா� ெதா=(� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) வா ம�வி $நாலா.2288.2 

 ம�;லக� உ�� உமி!:த வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� $நாலா.2288.3 

 க�ணைனேய கா�க ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க� $நாலா.2288.4 

 க�;� கமல� கமலேம ைக'தல�� $நாலா.2289.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த பாத�� ம5A அைவேய எ�ணி� $நாலா.2289.2 

 க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கா�2 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2289.3 

 தி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேத. $நாலா.2289.4 



 ேத.� திற?� தி��� உ�வ�� $நாலா.2290.1 

 மா. இ� -�3பிற31� ம5றைவ%� ேபசி� $நாலா.2290.2 

 வல� 1�:த வா�_ெப.(வா�_ெப.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேப� ஓத 

$நாலா.2290.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 1�:( ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைட%�_ெப.எ+.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) $நாலா.2290.4 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) ஓ(� நா� ேவத'( உ8ளா� நற� 

இ�%�_ெப.எ+.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2291.1 

 ெபா#- ஓத�வி3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ச#- 

ஓத3 $நாலா.2291.2 

 பா5கடலா� பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயி� ேமலா� பயி�A உைர3பா� 

$நாலா.2291.3 

 N� கடலா� S� அறிவினா� $நாலா.2291.4 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) எ�@� தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெகாEவி ஐ�1ல@� 

த�மி� $நாலா.2292.1 

 ெசறி� எ�@� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) ெச�மி மைற 

எ�A� $நாலா.2292.2 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) ஓதி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உண�வா� கா�பேர 

நா8ேதாA� $நாலா.2292.3 

 ைப#ேகாத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ப� $நாலா.2292.4 

 ப� வ4ட' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ப�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ந7� ஏ5A 

$நாலா.2293.1 



 அ� வ4ட'தா� அள3ப ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �� 

வ4ட�_ெப.(வ4ட�_ெப.) $நாலா.2293.2 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) ஊடA'( அ�ட� ேபா� ந7�டேத $நாலா.2293.3 

 மா காயமா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா5- 

$நாலா.2293.4 

 மா�பா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) .ழி3ப ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ைகவி4� $நாலா.2294.1 

 N�பா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ2க ெநா�வி( ஆ� நா� பால $நாலா.2294.2 

 ேவத'தா� ேவ#கட'தா� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) �� ேதா%� 

$நாலா.2294.3 

 பாத'தா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2294.4 

 பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபௗவ3 ப� திைரக8 

ேமாத_-ைற.எ+.(ேமா(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2295.1 

 பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பண மணிகளாேல 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- $நாலா.2295.2 

 அன:த� அைண2 கிட2-� அ�மா� அ�ேய� $நாலா.2295.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அைண2 கிட2-� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2295.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைத'த 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைரக8 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.2296.1 

 அ:தி விள2-� அணி விள2கா� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.2296.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) அ�லி' தாமைரயா8 ஒ�றிய சீ� மா�வ� $நாலா.2296.3 

 தி�வ�லி2ேகணியா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2296.4 

 ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ெச�லாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச�_வி.ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க� மா� 

எ#க8 மா� $நாலா.2297.1 

 எ�ற நா8_ெப.(நா8_ெப.) எ: நாE� நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�A� $நாலா.2297.2 

 இறவாத எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இைண அ�2ேக ஆளா� $நாலா.2297.3 

 மறவா( வா!'(க எ� வா� $நாலா.2297.4 

 வா� ெமாழி:( வாமனனா� மாவலிபா� Dவ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

$நாலா.2298.1 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அள:( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெந�மாேல தாவிய 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2298.2 

 எ6சா இைண அ�2ேக ஏ! பிற31� ஆளாகி $நாலா.2298.3 

 அ6சா( இ�2க அ�8 $நாலா.2298.4 

 அ�ளா( ஒழி%ேம ஆ� இைலேம� அ�A $நாலா.2299.1 

 ெத�ளாத பி8ைளயா�+ ேச�:தா� இ�ளாத $நாலா.2299.2 

 சி:ைதயரா� ேசவ�2ேக ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மல� J� ைகெதா=( 

$நாலா.2299.3 

 �:ைதயரா� நி5பா�2- �� $நாலா.2299.4 

 அ�ளா( ஒழி%ேம ஆ� இைலேம� அ�A $நாலா.2300.1 



 ெத�ளாத பி8ைளயா�+ ேச�:தா� இ�ளாத $நாலா.2300.2 

 சி:ைதயரா� ேசவ�2ேக ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மல� J� ைகெதா=( 

$நாலா.2300.3 

 :ைதயரா� நி5பா�2- �� $நாலா.2300.4 

 ேப.வா� எRவள� ேப.வ� அRவளேவ $நாலா.2301.1 

 வாச மல�' (ழா� மாைலயா� ேத. உைடய $நாலா.2301.2 

 ச2கர'தா� ச#கினா� சா�#க'தா� ெபா#- அரவ $நாலா.2301.3 

 வ2கரைன2 ெகா�றா� வ�� $நாலா.2301.4 

 வ�� ஆ� �� ேகா4� வானவ�க8 நாE� $நாலா.2302.1 

 க� ஆ� மல� Jவி கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ப�யாைன $நாலா.2302.2 

 ெச�ைமயா� உ8 உ�கி ெசRவேன ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2302.3 

 ெம��ைமேய காண வி��1 $நாலா.2302.4 

 வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த அ6 சிைறய வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� 

$நாலா.2303.1 

 .��1_ெப.(.��1_ெப.) ெதாைளயி� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊத 

அ��1�_ெப.எ+.(அ��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2303.2 

 1ன: (ழா� மாைலயா� ெபா� அ� கழ5ேக $நாலா.2303.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) (ழா� மாலா� வ�� $நாலா.2303.4 

 வ�#கா� இ� நில@� மா� வி.�1� கா5A� $நாலா.2304.1 



 ெந�#- த7 ந7� உ��� ஆனா� ெபா�:(� $நாலா.2304.2 

 .ட� ஆழி ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைடயா� G! கழேல நாE� $நாலா.2304.3 

 ெதாட� ஆழி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2304.4 

 ெதா=தா� ப=( உ�ேட J ந7� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நாலா.2305.1 

 �=( உ�� ெமா� -ழலா8 ஆ�+சி வி=( உ�ட $நாலா.2305.2 

 வாயாைன மா� விைட ஏ! ெச5றாைன வானவ�2-� $நாலா.2305.3 

 ேசயாைன ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) சிற:( $நாலா.2305.4 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� சி:ைத%� ெச#க� 

அர�� $நாலா.2306.1 

 நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� ந78 க+சி%8E� 

உைற:த(�� $நாலா.2306.2 

 ேவ#கட�� ெவஃகா�� ேவE2ைக3பா�%ேம $நாலா.2306.3 

 தா� கடவா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயா� $நாலா.2306.4 

 ஆேர (ய� உழ:தா� (�1_ெப.((�1_ெப.) உ5றா� ஆ�ைடயா� $நாலா.2307.1 

 காேர மலி:த_ெப.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கடைல ேநேர $நாலா.2307.2 

 கைட:தாைன காரணைன ந7� அைணேம� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) $நாலா.2307.3 

 அைட:தாைன நாE� அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2307.4 

 அைட:த( அர� அைணேம� ஐவ�2- ஆ� அ�A $நாலா.2308.1 

 மிைட:த( பாரத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� உைட:த(�� $நாலா.2308.2 



 ஆ�+சிபா� ம'(2ேக அ�மேன வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A3 $நாலா.2308.3 

 ேப�+சி பா� உ�ட பிரா� $நாலா.2308.4 

 ேப�+சி பா� உ�ட ெப�மாைன3 ேப�:( 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2309.1 

 ஆ�+சி �ைலெகா�'தா8 அ6சாேத வா�'த $நாலா.2309.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� தி�ேமனி இ� பவள+ ெசRவா�' $நாலா.2309.3 

 ெத�ளா ெமாழியாைன+ ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2309.4 

 ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) -ட:ைத ேவ#கட� $நாலா.2310.1 

 ேந�:த எ� சி:ைத நிைற வி.�1 வா�:த $நாலா.2310.2 

 மைற பாடக� அன:த� வ� (ழா�2 க�ணி $நாலா.2310.3 

 இைறபா� ஆய இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.2310.4 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) $நாலா.2311.1 

 அைவெச�( அ� உ�வ� ஆனா� ெசவி ெத�யா $நாலா.2311.2 

 நாக'தா� நா� ேவத'( உ8ளா� நற� ஏ5றா� $நாலா.2311.3 

 பாக'தா� பா5கட� உளா� $நாலா.2311.4 

 பா5கட?� ேவ#கட�� பா�1� பனி வி.�1� $நாலா.2312.1 

 N� கட?� S� Nல தாமைரேம� பா5ப4� $நாலா.2312.2 

 இ�:தா� மன�� இடமாக2 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.2312.3 



 -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ஒசி'த ேகாபாலக� $நாலா.2312.4 

 பாலகனா� ஆ� இைலேம� ைபய உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2313.1 

 ேம� ஒ�நா8 உ�டவேன ெம��ைமேய மாலவேன $நாலா.2313.2 

 ம:தர'தா� மா ந7�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:( வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

அ�த� $நாலா.2313.3 

 அ:தர'தா�2- ஈ:தா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�A $நாலா.2313.4 

 அ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:த 

அைசேவெகா� $நாலா.2314.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவE2ைக ந78 நக�வா� 

அ�A $நாலா.2314.2 

 கிட:தாைன ேக� இ� சீராைன �� க6ைச2 $நாலா.2314.3 

 கட:தாைன ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) கா� $நாலா.2314.4 

 கா� கா� என வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க�க8 கதி� இல- $நாலா.2315.1 

 F� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அகல'தா� ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பா�க� 

$நாலா.2315.2 

 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) பா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� 

ெதா#கலா� ெச�ெபா� $நாலா.2315.3 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெதா=(� ைக 

$நாலா.2315.4 

 ைகய கன�_ெப.(கன�_ெப.) ஆழி கா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வா� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) $நாலா.2316.1 



 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) கைத சா�#க� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .ட� வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2316.2 

 பைட பரைவ பாழி பனி ந7� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நாலா.2316.3 

 அ� அள:த மாய� அவ5- $நாலா.2316.4 

 அவ5- அ�ைம3 ப4ேட� அக'தா� 1ற'தா� $நாலா.2317.1 

 உவ�2-� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� உ8ளா� 

(வ�2-� $நாலா.2317.2 

 பவள வா�3 FமகE� ப� மணி3 F� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $நாலா.2317.3 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�மா�ப� 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2317.4 

 தாேன தன2- உவம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�ேவ 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உ��� $நாலா.2318.1 

 தாேன தவ உ��� தாரைக%� தாேன $நாலா.2318.2 

 எ� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா� வைர%� எ� 

திைச%� அ�ட'( $நாலா.2318.3 

 இ� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆய இைற 

$நாலா.2318.4 

 இைற ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� திைச%� 

தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� $நாலா.2319.1 

 மைற ஆ� மைற3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வா�:த $நாலா.2319.2 

 ெவ8ள'( அ�வி விள#- ஒலி ந7� ேவ#கட'தா� $நாலா.2319.3 



 உ8ள'தி� உ8ேள உள� $நாலா.2319.4 

 உள� க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

உ'தம� எ�A� $நாலா.2320.1 

 உள� க�டா� உ8Eவா� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) உள� 

க�டா� $நாலா.2320.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஒ�#க2 ேகா� உய�� வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) அ�வி 

ேவ#கட'தா� $நாலா.2320.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) அள:த ம� $நாலா.2320.4 

 ம�@ மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� ந7�� அ�ட� ேபா� எ� திைச%� 

$நாலா.2321.1 

 (�@ ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அைன'(� G! கழேல மி�ைன 

$நாலா.2321.2 

 உைடயாக2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) $நாலா.2321.3 

 -ைடயாக ஆ கா'த ேகா $நாலா.2321.4 

 ேகாவலனா� ஆ நிைரக8 ேம�'( -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி $நாலா.2322.1 

 மா வலனா�2 கீ�ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேமவி 

$நாலா.2322.2 

 அ� உ�வ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இரணியன( 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) $நாலா.2322.3 

 ெத� உகிரா� கீ�டா� சின�_ெப.(சின�_ெப.) $நாலா.2322.4 

 சின மா மத களி5றி� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ம�3ைப+ சா�'( $நாலா.2323.1 

 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ேமய Fமி அதைன' தனமாக $நாலா.2323.2 



 ேப� அகல'(8 ஒ�2-� ேப� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மா�வனா� $நாலா.2323.3 

 ஓ� அகல'( உ8ள( உல-_ெப.(உல-_ெப.) $நாலா.2323.4 

 உலக�� ஊழி%� ஆழி%� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ேக! $நாலா.2324.1 

 அல� கதி�� ெச:த7%� ஆவா� பல கதி�க8 $நாலா.2324.2 

 பா�'த ைப� ெபா� ��யா� அ� இைண2ேக $நாலா.2324.3 

 F�'( எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 1� $நாலா.2324.4 

 1�:( மத ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) மா3 பி�ேயா� ஊ� $நாலா.2325.1 

 தி�:( சின'தா� ெபா�( வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சீ� $நாலா.2325.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா4� 

�'(உதி�2-�_ெப.எ+.(உதி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-

றி.) ேவ#கடேம ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2325.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேகா4�2 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) மைல $நாலா.2325.4 

 மைல �க� ேம� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா.கிைய+ .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2326.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) �க� தா�_த5...(தா�_த5...) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைக ப5றி அைல �க4� $நாலா.2326.2 

 அ�ட� ேபா� ந7� ெதறி3ப அ�A கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தா� $நாலா.2326.3 

 பி�டமா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� 

$நாலா.2326.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மாேன ந7� ஏ5A 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2327.1 



 ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மாேன ெச#க�ணா 

அ�A $நாலா.2327.2 

 (ரக வா� கீ�ட (ழா� ��யா� ந#க8 $நாலா.2327.3 

 நரக வா� கீ�டா%� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2327.4 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ேற ந7� ஏ5A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� 

அள:தா� $நாலா.2328.1 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ேற 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நிைர ேம�'தா� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ேற $நாலா.2328.2 

 மா வா� உர�_ெப.(உர�_ெப.) பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மா ம�தி� ஊ� ேபா� $நாலா.2328.3 

 ேதவா.ர� ெபா�தா� ெச5A $நாலா.2328.4 

 ெச5ற(�� ேசரா இரணியைன 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ5A3 $நாலா.2329.1 

 ெப5ற(�� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) பி�ைன2- ஆ� �5ற� $நாலா.2329.2 

 �� ஏ5றி� �� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெமா��1 

ஒழி'தா� D�+ $நாலா.2329.3 

 .� ஏA ச#கினா� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2329.4 

 G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) (ழா� அல#க� ேசாதி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� மா� $நாலா.2330.1 

 தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�வி' தட வைரவா� 

ஆ!:த $நாலா.2330.2 



 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந7�+ .ைன 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) ெகா�றா� $நாலா.2330.3 

 அணி ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) வ�ண'தவ� $நாலா.2330.4 

 அவேன அ� வைரயா� ஆ நிைரக8 கா'தா� $நாலா.2331.1 

 அவேன அணி ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) சா�'தா� அவேன $நாலா.2331.2 

 கல#கா3 ெப� நகர� கா4�வா� க�X� $நாலா.2331.3 

 இல#கா1ர� எ�'தா� எ�( $நாலா.2331.4 

 எ�தா� மராமர� ஏ=� இராமனா� $நாலா.2332.1 

 எ�தா� அ� மா� மறிைய ஏ:திைழ2- ஆ� எ�த(�� $நாலா.2332.2 

 ெத� இல#ைக2 ேகா� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ற8 உ� ஆ� $நாலா.2332.3 

 �� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ைக2ெகா�டா� 

�ய�A_வி.எ+.(�ய�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2332.4 

 �ய�A_வி.எ+.(�ய�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா= 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) D� ந7� ேவைல $நாலா.2333.1 

 இய�ற மர'( ஆ� இைலயி� ேமலா� பயி�A அ#- ஓ� $நாலா.2333.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 ெவ8ள'( மாய2 -ழவியா� 

$நாலா.2333.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அல#க� மாைலயா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

$நாலா.2333.4 

 தாளா� சகட� உைத'( பக�_ெப.(பக�_ெப.) உ:தி $நாலா.2334.1 



 கீளா ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட ேபா� ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஆ� மீளா( 

$நாலா.2334.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) அகல� கீ�� அ#- ஓ� மா( உக:த மா�வ5-3 

$நாலா.2334.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அகல� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) 

$நாலா.2334.4 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) வைர மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ேப� 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) F�� $நாலா.2335.1 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) �கிலிைட மி� ேபால ெத�%#கா� $நாலா.2335.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� ப#கயேம ம5A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2335.3 

 ந78 ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� கா4�� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

$நாலா.2335.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெவளி( ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பசி( க�( எ�A $நாலா.2336.1 

 இைற உ�வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) அறிேயா� எ�ணி� நிைற� 

உைடய $நாலா.2336.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) தா@� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 1க! 

வ�லேள $நாலா.2336.3 

 F ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ேக8வ�ெபாலி� $நாலா.2336.4 

 ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ��ட கா� வானி� 

மி�ேனேபா� ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2337.1 



 மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா�வ� 

ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2337.2 

 க�ட�ேம� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�யா� 

கழேல $நாலா.2337.3 

 ெத�8 த�ேம� க�டா� ெதளி $நாலா.2337.4 

 ெதளி:த_ெப.அ.(ெதளி�_ெப.) சிலாதல'தி�ேம� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம:தி $நாலா.2338.1 

 அளி:த_ெப.எ+.(அளி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�வைனேய 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

விள#கிய_ெப.எ+.(விள#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2338.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதிய� தா எ�@� ேவ#கடேம ேம� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2338.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) மதியி� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தா� வா!� 

$நாலா.2338.4 

 வா=� வைக அறி:ேத� ைம ேபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைரவா�' 

$நாலா.2339.1 

 தா=� அ�வி ேபா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) கிட3ப G=� $நாலா.2339.2 

 தி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெச#க� மா� 

எ#க8 $நாலா.2339.3 

 ெப�மா� அ� ேசர3ெப5A $நாலா.2339.4 

 ெப5ற�_ெப.(ெப5ற�_ெப.) பிைண ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மா+ சகட� $நாலா.2340.1 

 �5ற2 கா'( ஊ� ேபா� உ�� உைத'( க5A2 $நாலா.2340.2 



 -ணிைல விள# கனி2-2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி:தா� ெவ5றி3 

$நாலா.2340.3 

 பணில� வா� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:தா� 

ப�� $நாலா.2340.4 

 ப�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேவ#கட� பா5கட� ைவ-:த� $நாலா.2341.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- உைறவா�2- 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேபா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) $நாலா.2341.2 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) கிள�� ந78 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ� 

F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) க�ைக $நாலா.2341.3 

 இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) -மர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வி�ணக� $நாலா.2341.4 

 வி�ணகர� ெவஃகா வி� திைர ந7� ேவ#கட� $நாலா.2342.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நகர� மா மாட ேவE2ைக ம�ணக'த $நாலா.2342.2 

 ெத� -ட:ைத ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� தி�வர#க� ெத�ேகா4� $நாலா.2342.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) -ட#ைக ந7� ஏ5றா� தா!� $நாலா.2342.4 

 தா! சைட%� ந78 ��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ம=�� ச2கர�� $நாலா.2343.1 

 G! அர�� ெபா� நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேதா�Aமா� G=� $நாலா.2343.2 

 திர��_வி.எ+.(திர8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�வி 

பா%�_ெப.எ+.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�மைலேம� 

எ:ைத2- $நாலா.2343.3 

 இ���_ெப.(இர��_ெப.) உ��� ஒ�றா� 

இைச:(_வி.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2343.4 



 இைச:த_ெப.எ+.(இைச_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அரவ�� ெவ51� 

கட?� $நாலா.2344.1 

 பைச:( அ#- அ�( ப�3ப அைச:( $நாலா.2344.2 

 கைட:த வ�'தேமா க+சி ெவஃகாவி� $நாலா.2344.3 

 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�ற(�� அ#- 

$நாலா.2344.4 

 அ#க5- இட� இ�றி அ:தி3 ெபா=த'( $நாலா.2345.1 

 ம#க இரணியன( ஆக'ைத 

ெபா#கி_வி.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2345.2 

 அ� உ�வமா�3 பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� 

அவேன $நாலா.2345.3 

 க� உ�வ� ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'தா� 

கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2345.4 

 கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ைள மா5றி கதி� இல- 

மா மணிக8 $நாலா.2346.1 

 ஏ�:த பண2 கதி�ேம� ெவR�யி�3ப வா�:த $நாலா.2346.2 

 ம( ைகடப�� வயிA உ�கி மா�டா� $நாலா.2346.3 

 அ( ேக� அவ�2- இAதி ஆ#- $நாலா.2346.4 

 ஆ#- மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -வி%மா� 

உ:திவா� $நாலா.2347.1 

 ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) கமல'தி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ேபா( ஆ� ைக' 

$நாலா.2347.2 



 திகி�_ெப.(திகி�_ெப.) .ட� எ�A� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) வானி� $நாலா.2347.3 

 பக��_ெப.எ+.(பக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மதி எ�A� 

பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2347.4 

 பா�'த_ெப.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�வ�_ெப.(க�வ�_ெப.) 

.ைன ந7� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) க�� $நாலா.2348.1 

 ேப�'( ஓ� க�வ�_ெப.(க�வ�_ெப.) என3 ேப�:( கா�'த $நாலா.2348.2 

 கள# கனி2-2 ைக ந74�� ேவ#கடேம ேம� நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2348.3 

 விள# கனி2-2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) எறி:தா� ெவ51 $நாலா.2348.4 

 ெவ51 எ�A ேவ#கட� பா�� விய� (ழா� $நாலா.2349.1 

 க51_ெப.(க51_ெப.) எ�A G�� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ�ேம� ம� 

ெபா�ற $நாலா.2349.2 

 ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மா� 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� 

ஆ�வா� $நாலா.2349.3 

 F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 1-� $நாலா.2349.4 

 1- மத'தா� வா� Fசி கீ! தா!:( அ�வி $நாலா.2350.1 

 உ- மத'தா� கா� க=வி ைகயா� மி- மத' ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $நாலா.2350.2 

 வி�ட மல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ#கடவைனேய $நாலா.2350.3 

 க�� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

களிA_ெப.(களிA_ெப.) $நாலா.2350.4 



 களிA_ெப.(களிA_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) -'த ைக 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� $நாலா.2351.1 

 ஒளிA ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி ைக யாளி பிளிறி $நாலா.2351.2 

 விழ ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி�� ேவ#கடேம ேம� 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2351.3 

 -ழ2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி:தா� -�A 

$நாலா.2351.4 

 -�A ஒ�றி� ஆய -ற மகளி�_ெப.) ேகா� வைள2 ைக $நாலா.2352.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைளயா�� 

த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ேபா� 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2352.2 

 விள#- மதி ேகா8 வி�2-� ேவ#கடேம ேமைல $நாலா.2352.3 

 இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) -மர� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.2352.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� ஏ! 

F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இரவி' ேத� ஓ4� 

$நாலா.2353.1 

 வட �க ேவ#கட'( ம�@� -ட� 

நய:த_ெப.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2353.2 

 <'தனா� நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) -ைர கழேல 

<Aவேத $நாலா.2353.3 

 நா'த�னா� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) $நாலா.2353.4 



 நலேம வலி(ெகா� ந6._ெப.(ந6._ெப.) ஊ4� வ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

$நாலா.2354.1 

 நிலேம 1ர�� ேபா� வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) சலேம 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2354.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா#ைக உ�டாைன மீ4� ஆ�+சி ஊ4�வா� 

$நாலா.2354.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெகா#ைக வா� ைவ'தா8 சா�:( $நாலா.2354.4 

 சா�:( அக� ேத�3ப' தடாவிய ேகா4� உ+சிவா� $நாலா.2355.1 

 ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதியி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) �யைல+ 

ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2355.2 

 சின ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) 

பா�2-�_ெப.எ+.(பா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�மைலேய ஆய� $நாலா.2355.3 

 1ன ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபா�31 $நாலா.2355.4 

 ெபா�3பிைடேய நி�A� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) -ளி'(� ஐ:( $நாலா.2356.1 

 ெந�3பிைடேய நி5க�� ந7� ேவ�டா வி�31_ெப.(வி�31_ெப.) உைடய 

$நாலா.2356.2 

 ெவஃகாேவ ேச�:தாைன ெம�� மல� J�2 ைகெதா=தா� $நாலா.2356.3 

 அஃகாேவ த7விைனக8 ஆ�:( $நாலா.2356.4 

 ஆ�:த அ� மைறேயா� நா��க'ேதா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) -ற#கி� 

$நாலா.2357.1 



 வா�:த -ழவியா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அர2க� ஏ�:த $நாலா.2357.2 

 ��3 ேபா( D�A ஏ! எ�A எ�ணினா� ஆ�:த $நாலா.2357.3 

 அ�3 ேபா( ந#க4- அர� $நாலா.2357.4 

 அர� ஆ� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A� ஆழி வலவ� 

$நாலா.2358.1 

 �ர� நா8_ெப.(நா8_ெப.) வல� .ழி:த ெமா��ப� சர� ஆேம� $நாலா.2358.2 

 ஏ( கதி ஏ( நிைல ஏ( பிற31 எ�னாேத $நாலா.2358.3 

 ஓ( கதி மாயைனேய ஓ�'( $நாலா.2358.4 

 ஓ�'த மன'தரா� ஐ:( அட2கி ஆரா�:( $நாலா.2359.1 

 ேப�'தா� பிற31 ஏ=� ேப�2கலா� கா�'த $நாலா.2359.2 

 விைர ஆ� நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) ஓத 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $நாலா.2359.3 

 நிைர ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா�வைனேய 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2359.4 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதிராய நிைர மணி' ேத� 

வாண� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2360.1 

 ஒ�றிய ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ6[A உட� (ணிய 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) 

இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2360.2 

 ஆ� ப� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநமி அர� அைணயா� ேசவ�2ேக $நாலா.2360.3 

 ேந�ப�வா� தா�_த5...(தா�_த5...) �ய?� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

$நாலா.2360.4 

 ெந6சா� நிைன31 அ�யேன?� நிைல3ெப5A எ� $நாலா.2361.1 



 ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ேபசா� நிைன2-#கா� ெந6ச'(3 

$நாலா.2361.2 

 ேபரா( நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�மாைன எ�ெகாேலா $நாலா.2361.3 

 ஓரா( நி5ப( உண��_ெப.(உண��_ெப.) $நாலா.2361.4 

 உண�� உண��_ெப.(உண��_ெப.) அ�ய� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 1-:( 

$நாலா.2362.1 

 1ண�?� கா�1 அ�ய� உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) இண� அைணய 

$நாலா.2362.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அைண:( வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�2 ேகாமாைன $நாலா.2362.3 

 எ#- அைண:( கா��� இனி $நாலா.2362.4 

 இனி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மாய� என உைர3பேர?� $நாலா.2363.1 

 இனி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா�1 அ�யேன?� இனியவ� 

$நாலா.2363.2 

 க8ள'தா� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ைப#_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) 

கழலா� $நாலா.2363.3 

 உ8ள'தி� உ8ேள உள� $நாலா.2363.4 

 உளனாய நா�மைறயி� உ4ெபா�ைள உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

$நாலா.2364.1 

 உளனாக' ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�வேர?� 

உளனாய $நாலா.2364.2 



 வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� மாயவைன 

யாவேர $நாலா.2364.3 

 க�டா� உக3ப� கவி $நாலா.2364.4 

 கவியினா� ைக 1ைன:(_வி.எ+.(1ைன_வி.+:'_இ.கா.உ_வி.எ+.-றி.) க� ஆ� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபா� $நாலா.2365.1 

 ெசவியி� ஆ� ேக8வியரா�+ ேச�:தா� 1வியினா� $நாலா.2365.2 

 ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உைர2க ெபாலி%ேம 

பி�ைன2- ஆ� $நாலா.2365.3 

 ஏ5A உயிைர அ4டா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) $நாலா.2365.4 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மி�@2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவக' $நாலா.2366.1 

 ெதாழி�ெகா�� தா�_த5...(தா�_த5...) �ழ#கி' 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எழி�ெகா�ட 

$நாலா.2366.2 

 ந7� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அ�ன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா� 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ேபால $நாலா.2366.3 

 கா� வான�_ெப.(வான�_ெப.) கா4�� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2366.4 

 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இைம2-� க�ணா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$நாலா.2367.1 

 மல�:(_வி.எ+.(மல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மரகதேம கா4�� 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2367.2 



 ெகா:தி�வா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற%� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ழா�2 ேகாமாைன $நாலா.2367.3 

 அ:தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) கா4�� அ( $நாலா.2367.4 

 அ( ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) த7(_ெப.(த7(_ெப.) 

எ�A ஐய3படாேத $நாலா.2368.1 

 ம( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ழா� மா�வ� ெபா( நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2368.2 

 ெபா� அ� கழேல ெதா=மி� �=விைனக8 $நாலா.2368.3 

 ��ன� கழ?� ��:(_வி.எ+.(��_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2368.4 

 ��:த_ெப.எ+.(��_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா=தி� -ற வாண� 

ஏன� $நாலா.2369.1 

 ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ= சா� 

ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) திைனக8 வி'த த�:( 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2369.2 

 ேவ�# கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ேபா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) திற2-� ேவ#கடேம 

ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2369.3 

 த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) வா� ைவ'தா� 

சில�1_ெப.(சில�1_ெப.) $நாலா.2369.4 

 சில�1� ெசறி கழ?� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைச3ப வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆA $நாலா.2370.1 

 அல�பிய ேசவ� ேபா� அ�ட� 

1ல�பிய_ெப.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

$நாலா.2370.2 



 எ� திைச%� Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேபாதா( எ�ெகாேலா $நாலா.2370.3 

 வ� (ழா� மா� அள:த ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.2370.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உ��� ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ��� 

ஆ5றாதா� $நாலா.2371.1 

 ெவ�ெண� வி=#க ெவ-�� ஆ�+சி க�ணி2 $நாலா.2371.2 

 கயி5றினா� க4ட தா�_த5...(தா�_த5...) க4����:தா� $நாலா.2371.3 

 வயி5றிேனா� ஆ5றா_ெப.எ+.(ஆ5A_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $நாலா.2371.4 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஒ�வ�2- அ�லாத மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாய� 

$நாலா.2372.1 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) மகைன+ $நாலா.2372.2 

 சிைறெச�த வாண� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெச5றா� கழேல $நாலா.2372.3 

 நிைறெச�( எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) நிைன $நாலா.2372.4 

 நிைன'(_வி.எ+.(நிைன_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலகி� ஆ� ெதளிவா� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மா� $நாலா.2373.1 

 அைன'( உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உ8 ஒ�2கி ஆ�ேம� கைன'( 

உல� $நாலா.2373.2 

 ெவ8ள'( ஓ� பி8ைளயா� ெம8ள' (யி�றாைன $நாலா.2373.3 

 உ8ள'ேத ைவ ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2373.4 

 உ�'(_வி.எ+.(உ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண��_ெப.(உண��_ெப.) 

எ�@� ஒளி ெகா8 விள2- ஏ5றி $நாலா.2374.1 



 ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவைன நா� 

வைல3ப�'ேத� ெம'ெதனேவ $நாலா.2374.2 

 நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இ�:தா� கிட:தா� எ� 

ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2374.3 

 ெபா�றாைம மாய� 1-:( $நாலா.2374.4 

 1-:( இல#-�_ெப.எ+.(இல#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ:தி3 

ெபா=த'( அ�யா� $நாலா.2375.1 

 இக!:த இரணியன( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) .கி�:( எ#-� $நாலா.2375.2 

 சி:த3 பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மா� தி�வ�ேய 

$நாலா.2375.3 

 வ:தி'( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) வா!'( $நாலா.2375.4 

 வா!'திய_ெப.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வாயரா� வாேனா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம-ட�_ெப.(ம-ட�_ெப.) $நாலா.2376.1 

 தா!'தி வண#க' த=�பாேம ேக!'த $நாலா.2376.2 

 அ�' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�ேம� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) மணாள� 

$நாலா.2376.3 

 அ�' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆ� அல� $நாலா.2376.4 

 அல� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ:தியா� ஆ#- 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆய $நாலா.2377.1 

 மல� எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாய� அல� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2377.2 

 வ�ண'தா� மா மலரா� வா� சைடயா� எ�A இவ�க4- $நாலா.2377.3 

 எ�ண'தா� ஆேமா இைம $நாலா.2377.4 



 இம� G! மைல%� இ� வி.�1� கா5A� $நாலா.2378.1 

 அம� G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அற விள#கி' 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நம� G! 

$நாலா.2378.2 

 நரக'( ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ந;காம� கா3பா� 

$நாலா.2378.3 

 (ரக'ைத வா� பிள:தா� ெதா4� $நாலா.2378.4 

 ெதா4ட பைட எ4�� ேதாலாத ெவ�றியா� $நாலா.2379.1 

 அ4ட1யகர'தா� அ6ஞா�A -4ட'(2 $நாலா.2379.2 

 ேகா8 �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) 

(6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

-றி'(_வி.எ+.(-றி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி:த ச2கர'தா� 

$நாலா.2379.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) �தேல ந#க4-+ சா�� $நாலா.2379.4 

 சா�� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A� ச2கர'தா� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�' $நாலா.2380.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வா! வைர மா�ப� தா�_த5...(தா�_த5...) �ய#-� கா� 

ஆ�:த $நாலா.2380.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம�� மி� இைம2-� வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� $நாலா.2380.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம�� Fேம� தி� $நாலா.2380.4 

 நா��கைன நாராயண� பைட'தா� நா��க@� $நாலா.2381.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) �கமா�+ ச#கரைன' தா�_த5...(தா�_த5...) 

பைட'தா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) �கமா� $நாலா.2381.2 



 அ:தாதி ேமலி4� அறிவி'ேத� ஆ! ெபா�ைள $நாலா.2381.3 

 சி:தாம� ெகா8மி� ந7� ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2381.4 

 ேத�#கா� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஒ�வேன எ�A உைர3ப� $நாலா.2382.1 

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

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஓ�� $நாலா.2382.2 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ���� இ'தைனேய 

எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�தா�2-� 

$நாலா.2382.3 

 அ�8 ��வ( ஆழியா�பா� $நாலா.2382.4 

 பாலி� கிட:த(�� ப�� அர#க� ேமய(�� $நாலா.2383.1 

 ஆலி� (யி�ற(�� ஆ� அறிவா� ஞால'( $நாலா.2383.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�ைள வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� ெம�3 

ெபா�ைள அ3பி� $நாலா.2383.3 

 அ� ெபா�ைள யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறி:த_ெப.எ+.(அ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA $நாலா.2383.4 

 ஆA சைட2 கர:தா� அ�ட�ேகா� த�ேனா�� $நாலா.2384.1 

 <A உைடய� எ�ப(�� ெகா8ைக'ேத ேவA ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$நாலா.2384.2 

 இ�லாைம நி�றாைன எ�மாைன எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� 

$நாலா.2384.3 

 ெசா�லாைன+ ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) 

ெதா-'(_வி.எ+.(ெதா-_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2384.4 

 ெதா-'த வர'தனா�' ேதாலாதா� மா�வ� $நாலா.2385.1 



 வகி�'த வைள உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மாேல உக'தி� 

$நாலா.2385.2 

 ஒ�நா�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உய�'தி உ8வா#கி ந7ேய $நாலா.2385.3 

 அ� நா�-� ஆனா� அறி $நாலா.2385.4 

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

அய�'தா� ப�'த� $நாலா.2386.1 

 சிறியா� சிவ3ப4டா� ெச3பி� ெவறியாய $நாலா.2386.2 

 மாயவைன மாலவைன மாதவைன ஏ'தாதா� $நாலா.2386.3 

 ஈனவேர ஆதலா� இ�A $நாலா.2386.4 

 இ�A ஆக நாைளேய ஆக இனி+ சிறி( $நாலா.2387.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆக 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 எ�பாலேத 

ந�றாக_வி.அ.(ந�-_ெப.+ஆ-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2387.2 

 நா� உ�ைன அ�றி இேல� க�டா� நாரணேன $நாலா.2387.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன அ�றி இைல $நாலா.2387.4 

 இைல (ைண ம5A எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ஈசைன 

ெவ�ற_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2388.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ:தைலயா� இல#ைகைய ஈ� 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2388.3 

 <� அ�ப� அ�லா� -ைற $நாலா.2388.4 

 -ைறெகா�� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) -��ைக ந7� 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2389.1 



 மைறெகா�ட ம:திர'தா� 

வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கைறெகா�ட 

$நாலா.2389.2 

 க�ட'தா� ெச�னிேம� ஏற2 க=வினா� $நாலா.2389.3 

 அ�ட'தா� ேசவ�ைய ஆ#- $நாலா.2389.4 

 ஆ#- ஆரவார� அ( ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ� 

உமி=� $நாலா.2390.1 

 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கா� அர� அைணயா� ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) காண $நாலா.2390.2 

 வ�லேம அ�லேம மா மலரா� வா� சைடயா� $நாலா.2390.3 

 வ�லேர அ�லேர வா!'( $நாலா.2390.4 

 வா!'(க வா� கா�க க� ேக4க ெசவி ம-ட�_ெப.(ம-ட�_ெப.) $நாலா.2391.1 

 தா!'தி வண#-மி�க8 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மலரா� G!'த $நாலா.2391.2 

 (ழா� ம�@ ந78 �� எ� ெதா�ைல மா� த�ைன $நாலா.2391.3 

 வழா வ� ைக <3பி மதி'( $நாலா.2391.4 

 மதி'தா� ேபா� நா�கி� மதியா� ேபா� 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2392.1 

 மதி'தா� மதி ேகா8 வி�'தா� மதி'தா� $நாலா.2392.2 

 ம�2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) ேகா8 வி�3பா� ஆழி $நாலா.2392.3 

 விட5- இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) ேபா� இர��� 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) $நாலா.2392.4 



 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ஆ2-� ெப5றி 

அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) ெம� வ�'தி2 

$நாலா.2393.1 

 <� ஆ2கி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�� 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�வ 7� 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ஆ2-� $நாலா.2393.2 

 ெம�3ெபா�8 தா�_த5...(தா�_த5...) ேவத �த5ெபா�8 

தா�_த5...(தா�_த5...) வி�ணவ�2- $நாலா.2393.3 

 ந5ெபா�8 தா�_த5...(தா�_த5...) நாராயணன $நாலா.2393.4 

 நாராயண� எ�ைன ஆளி நரக'(+ $நாலா.2394.1 

 ேசராம� கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேபரான $நாலா.2394.2 

 ேபச3 ெபறாத பிண+ சமய� ேபச2 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2394.3 

 ஆைச3ப4� ஆ!வா� பலர $நாலா.2394.4 

 பல ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ப� 

கட:தா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2395.1 

 மல� ஏற இ4� இைற6சி வா!'த_-ைற.எ+.(வா!'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வல� ஆகி� $நாலா.2395.2 

 மா�2க�ட� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வைகேய 

வ�� க�X� $நாலா.2395.3 

 ந7�2க�ட� க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நிைல 

$நாலா.2395.4 

 நிைலம�@� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அ:நா�A 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $நாலா.2396.1 



 தைலம�ன� தாேம மா5றாக பல ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $நாலா.2396.2 

 ேபா� மாள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிேரா�மாய ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

மைறய_-ைற.எ+.(மைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2396.3 

 ேத� ஆழியா� மைற'தாரா� $நாலா.2396.4 

 ஆல நிழ5கீ! அறெநறிைய நா�வ�2- $நாலா.2397.1 

 ேமைல %க'( உைர'தா� ெம�' தவ'ேதா� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

$நாலா.2397.2 

 அள:தாைன ஆழி2 கிட:தாைன ஆ�ேம� $நாலா.2397.3 

 வள�:தாைன' தா�_த5...(தா�_த5...) வண#-மாA $நாலா.2397.4 

 மாA ஆய தானவைன வ8 உகிரா� மா�� இ���_ெப.(இர��_ெப.) 

$நாலா.2398.1 

 <றாக2 கீறிய ேகாள�ைய ேவறாக $நாலா.2398.2 

 ஏ'தியி�3பாைர ெவ�?ேம ம5A அவைர+ $நாலா.2398.3 

 சா'தியி�3பா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $நாலா.2398.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நா��கனா� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வர'ைத 

$நாலா.2399.1 

 அவ� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழியா� அ�ேற 

உவ:( எ�ைம2 $நாலா.2399.2 

 கா3பா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கா3பதைன ஆவா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ைவ-:த� $நாலா.2399.3 

 ஈ3பா%� எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உயி�2-� ந $நாலா.2399.4 



 ந7ேய உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ேள நி5பன�� $நாலா.2400.1 

 ந7ேய தவ' ேதவ ேதவ@� ந7ேய $நாலா.2400.2 

 எ� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா� வைர%� எ� 

திைச%� அ�ட'( $நாலா.2400.3 

 இ� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆய 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.2400.4 

 இைவயா பில வா� திற:( எ� கா�ற $நாலா.2401.1 

 இைவயா எ�வ4ட2 க�க8 இைவயா $நாலா.2401.2 

 எ� ெபா#கி2 கா4�� இைமேயா� ெப�மா� $நாலா.2401.3 

 அ� ெபா#கி2 கா4�� அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) $நாலா.2401.4 

 அழகியா� தாேன அ� உ�வ� தாேன $நாலா.2402.1 

 பழகியா� தாேள பணிமி� -ழவியா�' $நாலா.2402.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஏ! உல-2-� த�ைம2-� த�ைமயேன 

$நாலா.2402.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ� உயி� 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வி'( 

$நாலா.2402.4 

 வி'(� இடேவ��� ெகா�ேலா விைட அட�'த $நாலா.2403.1 

 ப'தி உழவ� பழ� 1ன'( ெமா�'( 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2403.2 

 கா� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அ�ன க� மா� தி�ேமனி $நாலா.2403.3 

 ந7� வான�_ெப.(வான�_ெப.) கா4�� நிக!:( $நாலா.2403.4 



 நிக!:தா� பா� ெபா� ப.312 கா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) நா�-� 

$நாலா.2404.1 

 இக!:தா� இ�வைர%� வ 7ய 1க!:தா� $நாலா.2404.2 

 சின3 ேபா�+ .ேவதைன+ ேசனாபதியா� $நாலா.2404.3 

 மன3 ேபா� ��2-� வைக $நாலா.2404.4 

 வைகயா� மதியா( ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா�டா� ம5A� $நாலா.2405.1 

 வைகயா� வ�வ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�ேட வைகயா� $நாலா.2405.2 

 வயிர� -ைழ'( உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மாவலி தா�_த5...(தா�_த5...) எ�@� $நாலா.2405.3 

 வயிர வழ2- ஒழி'தா� ம5A $நாலா.2405.4 

 ம5A' ெதா=வா� ஒ�வைர%� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இ�ைம 

$நாலா.2406.1 

 க5ைற+ சைடயா� க� க�டா� எ5ைற2-� $நாலா.2406.2 

 க��ெகா8 க�டா� கட�வ�ணா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன2 

$நாலா.2406.3 

 க��ெகாளகி5-மாA $நாலா.2406.4 

 மா� தா�_த5...(தா�_த5...) 1-:த மட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

ம5ற(�� $நாலா.2407.1 

 ேபறாக2 ெகா8வேனா ேபைதகா8 ந7றா� $நாலா.2407.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) காண மா4டாத தா�_ெப.(தா�_ெப.) அகல+ ேசவ�ைய 

$நாலா.2407.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) காண வ�ேல5- இ( $நாலா.2407.4 



 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) இல#ைக ஈ� அழிய2 க4�ய ேச( 

$நாலா.2408.1 

 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) வில#- வாலிைய வ 7!'த( 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) இல#ைக $நாலா.2408.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி� Sட#க_-ைற.எ+.(Sட#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) இராவணைன $நாலா.2408.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�தா� 

உக31 $நாலா.2408.4 

 உக31 உ�வ� தாேன ஒளி உ�வ� தாேன $நாலா.2409.1 

 மக31 உ�வ� தாேன மதி2கி� மிக3 1�வ� $நாலா.2409.2 

 ஒ�A2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஓசைனயா� 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கைணயா� 

$நாலா.2409.3 

 அ�றி2ெகா�� எ�தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2409.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ைன ஆளி அர#க'( அர#கி� $நாலா.2410.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ைன எ�தாம� கா3பா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ன( $நாலா.2410.2 

 உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இ�:தா� கிட2-ேம 

$நாலா.2410.3 

 ெவ8ள'( அர� அைணயி�ேம� $நாலா.2410.4 

 ேம� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) அரைன இ4ட வி�_ஏவ.(வி�_வி.) சாப� 

$நாலா.2411.1 



 தா�_த5...(தா�_த5...) நாரண� ஒழி'தா� தாரைக%8 வாேனா� 

$நாலா.2411.2 

 ெப�மாைன ஏ'தாத ேப�கா8 பிற2-� $நாலா.2411.3 

 க� மாய� ேபசி� கைத $நாலா.2411.4 

 கைத3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) க�ண� 

தி�வயி5றி� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) $நாலா.2412.1 

 உைத3பள� ேபா(ேபா2- இ�றி வைத3ெபா�8 தா�_த5...(தா�_த5...) 

$நாலா.2412.2 

 வா�:த -ண'(3 படாத( அைடமிேனா $நாலா.2412.3 

 ஆ�:த -ண'தா� அ� $நாலா.2412.4 

 அ�+ சகட� சா� அர� ஆ4�_வி.எ+.(ஆ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $நாலா.2413.1 

 பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒசி'( ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ�� வ�3 பவள $நாலா.2413.2 

 வா�3 பி�ைன ேதாளி2கா வ� ஏ5A எ�'(_ெப.(எ�'(_ெப.) இA'( 

$நாலா.2413.3 

 ேகா பி�@� ஆனா� -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) $நாலா.2413.4 

 -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) என2-2 ேகா4�K� ேமயாைன 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2414.1 

 -றி31_ெப.(-றி31_ெப.) என2- ந�ைம பய2க ெவA3பேனா $நாலா.2414.2 

 ேவ#கட'( ேமயாைன ெம� விைன ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) எ�தாம� 

$நாலா.2414.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) கட'(� த�ைமயா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

$நாலா.2414.4 



 தாளா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:த அைசேவெகா� $நாலா.2415.1 

 வாளா கிட:த�E� வா�திறவா� ந78 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) $நாலா.2415.2 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைல2-� மா மயிைல மா 

அ�லி2 ேகணியா� $நாலா.2415.3 

 ஐ:தைல வா� நாக'( அைண $நாலா.2415.4 

 நாக'( அைண2 -ட:ைத ெவஃகா தி� எR�8 $நாலா.2416.1 

 நாக'( அைண அர#க� ேப� அ�பி� நாக'( $நாலா.2416.2 

 அைண3 பா5கட� கிட2-� ஆதி ெந�மா� $நாலா.2416.3 

 அைண3பா� க�'த� ஆவா� $நாலா.2416.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல� த7வளி மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) மா ெபா�31 

$நாலா.2417.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) உல� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி�� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதி%� ேம� நில�_ெப.(நில�_ெப.) $நாலா.2417.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

ெபய��_ெப.எ+.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) திைச எ4�� 

G!+சி%� $நாலா.2417.3 

 அ�ட� தி�மா� அைக31 $நாலா.2417.4 

 அைக31 இ� மனிசைர ஆA சமய� $நாலா.2418.1 

 1ைக'தா� ெபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந7� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

உைக2-ேம� $நாலா.2418.2 

 எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வாலா4�� 

எRவாA ெச�ைக%� $நாலா.2418.3 

 அ3ேபா( ஒழி%� அைழ31 $நாலா.2418.4 



 அைழ3ப� தி�ேவ#கட'தாைன2 காண $நாலா.2419.1 

 இைழ3ப� தி�2<ட� <ட மைழ3 ேப� $நாலா.2419.2 

 அ�வி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�றி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இழிய_-ைற.எ+.(இழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$நாலா.2419.3 

 ெவ�வி அர� ஒ�#-� ெவ51 $நாலா.2419.4 

 ெவ51 எ�A ேவ#கட� பா�ேன� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ஆ2கி $நாலா.2420.1 

 நி5கி�ேற� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நிைன2கி�ேற� க5கி�ற $நாலா.2420.2 

 N� வைலயி� ப4��:த Nலா4� ேக8வனா� $நாலா.2420.3 

 கா� வைலயி� ப4��:ேத� கா� $நாலா.2420.4 

 காண� உAகி�ேற� க� அ�வி �'( உதிர $நாலா.2421.1 

 ஓண விழவி� ஒலி அதிர ேபணி $நாலா.2421.2 

 வ� ேவ#கடவா எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 1-:தா� $நாலா.2421.3 

 தி�ேவ#கட� அதைன+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2421.4 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வண#-மிேனா 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய� ேவ#கட'ைத $நாலா.2422.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைன ெக�2-� ந7�ைமயா� 

எ�A� $நாலா.2422.2 

 க�2 கமல நா��க@� க�D�ற'தா@� $நாலா.2422.3 

 அ�2 கமல� இ4� ஏ'(� அ#- $நாலா.2422.4 



 ம#-� ேதா� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வட ேவ#கட'தாைன $நாலா.2423.1 

 க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) 1-:தா�க8 கா31_ெப.(கா31_ெப.) அணிவா� 

தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) $நாலா.2423.2 

 சைட ஏற ைவ'தா@� தாமைரேமலா@� $நாலா.2423.3 

 -ைட ஏற தா� -வி'(2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2423.4 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ட#கா� ேம� ைவ'த 

-ழவியா� $நாலா.2424.1 

 த�ட அர2க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தாளா� ப�� எ�ணி3 $நாலா.2424.2 

 ேபா� -மர� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேவ#கடமைல2ேக $நாலா.2424.3 

 ேபா� -மர�8ள 7� 1�:( $நாலா.2424.4 

 1�:( மல� இ4�3 1�ட�க3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2425.1 

 ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�கா� நி5ப 

ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.2425.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி5கி�றா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ�வி ேவ#கடேம $நாலா.2425.3 

 வாேனா�2-� ம�ேணா�2-� ைவ31_ெப.(ைவ31_ெப.) $நாலா.2425.4 

 ைவ3ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள2கா மா மதிைய மா?2- எ�A 

$நாலா.2426.1 

 எ3ெபா=(� ைக ந74�� யாைனைய எ3பா�� $நாலா.2426.2 



 ேவ� வைள2க2 -றவ�_ெப.(-றவ�_ெப.) வி� எ�2-� 

_ெப.எ+.(எ�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேவ#கடேம 

$நாலா.2426.3 

 நா� வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�(ேம� 

ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) $நாலா.2426.4 

 ந�மணி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ஊ� ஆளி%� ேகாள�%� $நாலா.2427.1 

 ெபா� மணி%� �'த�� F மர�� ப�மணி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.2427.2 

 ேரா� ெபா�( உ�E� கான�� வானர�� $நாலா.2427.3 

 ேவ�� உைட ேவ#கட� $நாலா.2427.4 

 ேவ#கடேம வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெதா=வ(�� ெம��ைமயா� 

$நாலா.2428.1 

 ேவ#கடேம ெம� விைன ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த7�3ப(�� ேவ#கடேம 

$நாலா.2428.2 

 தானவைர வ 7ழ' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆழி3 பைட ெதா4� $நாலா.2428.3 

 வானவைர2 கா3பா� மைல $நாலா.2428.4 

 மைல ஆைமேம� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வா.கிைய+ .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2429.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக ப5றி அைலயாம� $நாலா.2429.2 

 பறீ2 கைட:த ெப�மா� தி� நாம� $நாலா.2429.3 

 <Aவேத யாவ�2-� <5A $நாலா.2429.4 

 <5ற�� சாரா ெகா� விைன%� சாரா த7 $நாலா.2430.1 



 மா5ற�� சாராவைக அறி:ேத� ஆ5ற# $நாலா.2430.2 

 கைர2 கிட2-� க�ண� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட2-� மாய� $நாலா.2430.3 

 உைர2 கிட2-� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) என2- $நாலா.2430.4 

 என2- ஆவா� ஆ� ஒ�வேர எ� ெப�மா� $நாலா.2431.1 

 தன2- ஆவா� தாேன ம5A அ�லா� 1ன2 காயா $நாலா.2431.2 

 வ�ணேன உ�ைன3 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) எ� மதி2- 

$நாலா.2431.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ேடா 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) $நாலா.2431.4 

 விைல2- ஆ4ப�வ� விசாதி ஏ5A உ�ப� $நாலா.2432.1 

 தைல2-_ெப.(தைல_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ஆ4பலி தி�வ� த2ேகா� �ைல2கா� 

$நாலா.2432.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ�ட ேவ:தைனேய ேவறா ஏ'தாதா� $நாலா.2432.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ�டா� க�லாதவ� $நாலா.2432.4 

 க�லாதவ� இல#ைக க4டழி'த கா-'த� $நாலா.2433.1 

 அ�லா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இேல� ெபா�லாத $நாலா.2433.2 

 ேதவைர ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அ�லாைர தி� இ�லா' $நாலா.2433.3 

 ேதவைர' ேதேற�மி� ேத� $நாலா.2433.4 

 ேதவரா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 



அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) ேத�� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) ேதவ�� 

$நாலா.2434.1 

 Dவரா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) �( 

1ண�31� யாவரா� $நாலா.2434.2 

 நி5கி�ற( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெந�மா� எ�A ஓராதா� $நாலா.2434.3 

 க5கி�ற( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கைட $நாலா.2434.4 

 கைட நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அமர� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நாE� $நாலா.2435.1 

 இைடநி�ற இ�ப'த� ஆவ� 1ைடநி�ற $நாலா.2435.2 

 ந7� ஓத ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெந�மாேல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ைய 

$நாலா.2435.3 

 யா� ஓத வ�லா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2435.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ� எ�A இ�ைல அன#கேவ8 தாைத2- 

$நாலா.2436.1 

 எவ�� எதி� இ�ைல க�X� உவ�2 $நாலா.2436.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந6ச� உ�டா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�A வாண5- 

$நாலா.2436.3 

 உட� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதா5றா� ஒ�#- 

$நாலா.2436.4 

 ஒ�#- இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைன%� த7விைன%� ஆவா� $நாலா.2437.1 



 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -�:த� சா�'தவேன ேபசி� 

ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2437.2 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தா� தானவ� தா� தாரைக தா�_த5...(தா�_த5...) 

எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.2437.3 

 ஆனவ� தா� அ�லாத( எ� $நாலா.2437.4 

 எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேமயா� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�பிரா� $நாலா.2438.1 

 ம� அ6ச �� ஒ�நா8 ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:தா� எ� 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.2438.2 

 ேமயாைன இ�லா விைட ஏ5றா� ெவRவிைன த7�'( $நாலா.2438.3 

 ஆயா@2- ஆ2கிேன� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) $நாலா.2438.4 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆவா� ஆ� அ�த� ஆவா� அ�ேய@2- $நாலா.2439.1 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஆவா� எ�லா�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆவா� 

ெபா� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $நாலா.2439.2 

 ேக8வா கிள� ஒளி எ� ேகசவேன ேக� இ�றி $நாலா.2439.3 

 ஆ8வா�2- அ�ேய� நா� ஆ8 $நாலா.2439.4 

 ஆ8 பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழித�வா� 

க��ெகா8 எ�A� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2440.1 

 தா8பா�'( உழித�ேவ� த�ைமைய ேக4பா�2- $நாலா.2440.2 

 அ�� ெபா�ளா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#கேன 

உ�ைன $நாலா.2440.3 

 வி��1வேத வி8ேள� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.2440.4 



 மன2 ேகத� சாரா ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) த�ைன' $நாலா.2441.1 

 தன2ேக தா�_த5...(தா�_த5...) த6சமா2 ெகா8ளி� என2ேக 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2441.2 

 இ�A ஒ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலைக ஏ! 

ஆைண ஓ4�னா� $நாலா.2441.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�றி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி� $நாலா.2441.4 

 தி� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) 

திறவி( எ�A ஓரா�_வி.�.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $நாலா.2442.1 

 க� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�லா�2- உைர3ப� 

தி� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2442.2 

 மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) சிTதர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) உல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�' $நாலா.2442.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) த�ைன+ G�' த�'( $நாலா.2442.4 

 த�'தி�:ேத� ஆகேவ தாராகண3 ேபா� $நாலா.2443.1 

 வி�'( உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாக'( உ�ைன' ெத�'( 

எ=தி_வி.எ+.(எ=(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2443.2 

 வாசி'(� ேக4�� வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வழிப4�� $நாலா.2443.3 

 Fசி'(� ேபா2கிேன� ேபா( $நாலா.2443.4 

 ேபாதான இ4� இைற6சி ஏ'(மிேனா ெபா� மகர2 $நாலா.2444.1 

 காதாைன ஆதி3 ெப�மாைன நாதாைன $நாலா.2444.2 



 ந�லாைன நாரணைன ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஏ! பிற31 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2444.3 

 ெசா�லாைன ெசா�?வேத G(_ெப.(G(_ெப.) $நாலா.2444.4 

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

ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�ணிேன� ெசா� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.2445.1 

 மா( ஆய மாலவைன மாதவைன யாதா@� $நாலா.2445.2 

 வ�லவா சி:தி'தி�3ேப5- ைவ-:த'( $நாலா.2445.3 

 இ�ைலேயா ெசா�O� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $நாலா.2445.4 

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

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) இ�ெற�லா� ப�� $நாலா.2446.1 

 பட நாகைண ெந�ய மா5- திடமாக $நாலா.2446.2 

 ைவேய� மதிG� த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) அயைன நா� 

$நாலா.2446.3 

 ைவேய� ஆ4 ெச�ேய� வல� $நாலா.2446.4 

 வல� ஆக மா4டாைம தா�_த5...(தா�_த5...) ஆக ைவக� $நாலா.2447.1 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ஆக -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ஆக நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆக $நாலா.2447.2 

 நாரணைன நா_ெப.(நா_ெப.) பதிைய ஞான3 ெப�மாைன $நாலா.2447.3 

 சீரணைன ஏ'(� திற�_ெப.(திற�_ெப.) $நாலா.2447.4 

 திற�ேப�மி� க�X� தி�வ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாம� $நாலா.2448.1 

 மற:(� 1ர� ெதாழா மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) இைற6சி%� $நாலா.2448.2 



 சா(வரா�3 ேபா(மி�க8 எ�றா� நம@� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2448.3 

 J(வைர2 <வி+ ெசவி2- $நாலா.2448.4 

 ெசவி2- இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஆவ(�� ெச#க� மா� நாம� 

$நாலா.2449.1 

 1வி2-� 1வி அ(ேவ க�X� கவி2- $நாலா.2449.2 

 நிைற ெபா�ளா� நி�றாைன ேந�ப4ேட� பா�2கி� $நாலா.2449.3 

 மைற3 ெபா�E� அ'தைனேயதா� $நாலா.2449.4 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) தரணி இட:( 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2450.1 

 ஏ� ஒ�வனா� எயி5றி� தா#கிய(� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $நாலா.2450.2 

 இ�றா அறிகி�ேற� அ�ேல� இ� நில'ைத+ $நாலா.2450.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- அ�3ப�'த 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) $நாலா.2450.4 

 ேசய� அணிய� சிறிய� மிக3 ெப�ய� $நாலா.2451.1 

 ஆய� (வைர2 ேகானா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாய� அ�A $நாலா.2451.2 

 ஓதிய வா2- அதைன2 க�லா� உலக'தி� $நாலா.2451.3 

 ஏதில� ஆ� ெம�6 ஞான� இ� $நாலா.2451.4 

 இ�லற� அ�ேல� (றவற� இ� எ�@� $நாலா.2452.1 

 ெசா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) அ�லன�� ெசா� அ�ல ந�லற� $நாலா.2452.2 

 ஆவன�� நா� ேவத மா' தவ�� நாரணேன $நாலா.2452.3 



 ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஈ( அ�A எ�பா� ஆ� 

$நாலா.2452.4 

 ஆேர அறிவா� அைன'( உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உ�� உமி!:த 

$நாலா.2453.1 

 ேப� ஆழியா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப�ைமைய கா� 

ெசறி:த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2453.2 

 க�ட'தா� எ� க�ணா� காணா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைவ'த 

$நாலா.2453.3 

 ப�ைட' தான'தி� பதி $நாலா.2453.4 

 பதி3 பைகஞ5- ஆ5றா( பா� திைர ந7�3 பாழி $நாலா.2454.1 

 மதி'( அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) அரவ� த�ைன மதி'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2454.2 

 வ� ஆக'( ஏ5றிய மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாயவைன $நாலா.2454.3 

 அ�லா( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ'தா( எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $நாலா.2454.4 

 நா2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மானிட� பாேட� 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆக $நாலா.2455.1 

 த72 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச6சைடயா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�A� F2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2455.2 

 வ�லவாA ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மகிழாத ைவ-:த+ 

$நாலா.2455.3 

 ெச�வனா� ேசவ�ேம� பா4� $நாலா.2455.4 

 பா4�� �ைற%� ப� கைத%� ப� ெபா�E� $நாலா.2456.1 



 ஈ4�ய த7%� இ� வி.�1� ேக4ட $நாலா.2456.2 

 ம@�� .�தி மைற நா�-� மாய� $நாலா.2456.3 

 தன மாையயி� ப4ட த51 $நாலா.2456.4 

 த51 எ�ைன' தா�_த5...(தா�_த5...) அறியாேன?� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

கடைல2 $நாலா.2457.1 

 க� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) J�'த 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2457.2 

 ெவRவிைன%� ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வில#கா 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ'தா� $நாலா.2457.3 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) விைன%� மா%மா� க�� $நாலா.2457.4 

 க�� வண#கினா�2- எ�னா�ெகா� காம� உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

$நாலா.2458.1 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தவ'தா5- உைம 

உண�'த வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல�1� $நாலா.2458.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அல#க� ந78 ��யா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபயேர 

ேக4��:( அ#- $நாலா.2458.3 

 ஆ� அல#க� ஆனைமயா� ஆ�:( $நாலா.2458.4 

 ஆ�:(ெகா�� ஆதி3 ெப�மாைன அ�பினா� $நாலா.2459.1 

 வா�:த மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�'த வ�லா�க8 ஏ�:த த� 

$நாலா.2459.2 

 ெம� -:த� ஆக வி��1வேர தா�� த� $நாலா.2459.3 

 ைவ-:த� கா�பா� விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2459.4 



 விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைடமி� ேம� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

பர2க_-ைற.எ+.(பர22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2460.1 

 கர:( உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா'( 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�ண� 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$நாலா.2460.2 

 பா�ன ஆ�ன ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� நரக� 

$நாலா.2460.3 

 வ 7�ன வாச5 கத� $நாலா.2460.4 

 கத� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�A� காணலா� எ�A� $நாலா.2461.1 

 -ைத%� விைன ஆவி த7�:ேத� விைத ஆக $நாலா.2461.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) தமிைழ வி'தி எ� 

உ8ள'ைத_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

விைள'தா� $நாலா.2461.3 

 க5ற ெமாழி ஆகி2 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2461.4 

 கல:தா� எ� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) காம 

ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) தாைத $நாலா.2462.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) தா@� ஈ( ஒ3ப( உ�ேட அல�:தல�க8 $நாலா.2462.2 

 இ4� ஏ'(� ஈச@� நா��க@� எ�றிவ�க8 $நாலா.2462.3 

 வி4� ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4டாத 

ேவ:(_ெப.(ேவ:(_ெப.) $நாலா.2462.4 



 ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) ஆ� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ஆ� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த�ணளி 

ஆ� $நாலா.2463.1 

 மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) ஆ� மா( ஆ� ம5A எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஆ� 

சா�:தவ�2-' $நாலா.2463.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆ5றா� ேநமியா� மா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2463.3 

 பி�னா� தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிதி� $நாலா.2463.4 

 பிதி�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) இேல� பி6ஞக� 

த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) $நாலா.2464.1 

 எதி�வ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) என2- ேநரா� அதி�� $நாலா.2464.2 

 கழ5 கால ம�னைனேய க�ணைனேய நாE� $நாலா.2464.3 

 ெதாழ2 காத�_ெப.(காத�_ெப.) F�ேட� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

$நாலா.2464.4 

 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) என2-' ெதா�ைல மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

நாம� ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2465.1 

 ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) என2- ம5A அ(ேவ ேபா(� கழி சின'த 

$நாலா.2465.2 

 வ�லாள� வானர2 ேகா� வாலி மத� 

அழி'த_ெப.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2465.3 

 வி�லாள� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) உள� $நாலா.2465.4 



 உள� க�டா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

உ'தம� எ�A� $நாலா.2466.1 

 உள� க�டா� உ8Eவா� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) உள� 

க�டா� $நாலா.2466.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ3பா� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� உள� கா� 

தமிேய5-� $நாலா.2466.3 

 எ� ஒ3பா�2- ஈச� இைம $நாலா.2466.4 

 இமய3 ெப� மைல ேபா� இ:திரனா�2- இ4ட $நாலா.2467.1 

 சமய வி�:(_ெப.(வி�:(_ெப.) உ�� ஆ� கா3பா� சமய#க8 $நாலா.2467.2 

 க�டா� அைவ கா3பா� கா�2க�ட� நா��கேனா� $நாலா.2467.3 

 உ�டா� உலேகா� உயி� $நாலா.2467.4 

 உயி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ(�ேபா( 

ஓ� $நாலா.2468.1 

 அய�� எ�ற த7�3பா� ேப� பா� ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

த7ர+ $நாலா.2468.2 

 சி:தி'( வா!வாேர வா!வா� சிA சமய3 $நாலா.2468.3 

 ப:தைனயா� வா!ேவ� ப=( $நாலா.2468.4 

 ப=( ஆகா( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறி:ேத� பா5கடலா� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.2469.1 

 வ=வாவைக நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவக� 

ெதா=வாைர2 $நாலா.2469.2 

 க�� இைற6சி வா!வா� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

விைன ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2469.3 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) திற:( வ 75றி�3பா� மி2- $நாலா.2469.4 

 வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ஆள ேவ��வா� ேவ#கட'தா� $நாலா.2470.1 

 பா� தி�:த ைவ'தாேர ப� மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) ேம� தி�:தி 

$நாலா.2470.2 

 வா!வா� வ�� மதி பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�பினரா� ம5A அவ5ேக $நாலா.2470.3 

 தா!வா� இ�3பா� தம� $நாலா.2470.4 

 தம� ஆவா� யாவ�2-� தாமைரேமலா5-� $நாலா.2471.1 

 அமர�2-� ஆ� அர� ஆ�'தா5-� அமர�க8 $நாலா.2471.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) இ4� 

இைற6சி மா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2471.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

அைடேவா�_வி.�.(அைட_வி.+R_இ.இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) எ�A $நாலா.2471.4 

 எ�A� மற:தறிேய� எ� ெந6ச'ேத 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2472.1 

 நி�A� இ�:(� ெந�மாைல எ�A� $நாலா.2472.2 

 தி� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா�ப� சிTதர@2- 

ஆளா� $நாலா.2472.3 

 க� இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

�தலா2 கா31_ெப.(கா31_ெப.) $நாலா.2472.4 

 கா31_ெப.(கா31_ெப.) மற:தறிேய� க�ணேன எ�A இ�3ப� $நாலா.2473.1 

 ஆ31 அ#- ஒழிய�� ப� உயி�2-� ஆ2ைக $நாலா.2473.2 



 ெகா�'( அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாேன 

-ண3பரேன உ�ைன $நாலா.2473.3 

 விட' (ணியா� ெம� ெதளி:தா� தா� $நாலா.2473.4 

 ெம� ெதளி:தா� எ� ெச�யா�_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ேவA ஆனா� ந7A ஆக $நாலா.2474.1 

 ைக ெதளி:(_வி.எ+.(ெதளி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா4�2 கள3ப�'( 

ைப ெதளி:த_ெப.அ.(ெதளி�_ெப.) $நாலா.2474.2 

 பா�பி� அைணயா� அ�ளா� அ�ேய5- $நாலா.2474.3 

 ேவ�1� கறி ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�A 

$நாலா.2474.4 

 ஏ�ேற� அ�ைம இழி:ேத� பிற31 இ��ைப_ெப.(இ��ைப_ெப.) $நாலா.2475.1 

 ஆ�ேற� அமர�2- அமராைம ஆ�ேற� $நாலா.2475.2 

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

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

ைகவி4� ேமைல $நாலா.2475.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) நா� காண இனி $நாலா.2475.4 

 இனி அறி:ேத� ஈச5-� நா��க5-� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

$நாலா.2476.1 

 இனி அறி:ேத� எ� ெப�மா� உ�ைன இனி அறி:ேத� $நாலா.2476.2 

 காரண� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க5றைவ ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க5பைவ 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) கி�ைச $நாலா.2476.3 

 நாரண� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அறி:ேத� நா� 

$நாலா.2476.4 



 ெபா�: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞான�� ெபா�லா 

ஒ=2-� அ=2- உட�1� $நாலா.2477.1 

 இ: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7�ைம இனி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உறாைம உயி� அளி3பா� $நாலா.2477.2 

 எ: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேயானி%மா�3 பிற:தா� 

இைமேயா� தைலவா $நாலா.2477.3 

 ெம�: நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேக4ட�ளா� 

அ�ேய� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வி�ண3பேம $நாலா.2477.4 

 ெச= ந7�' தட'(2 கய�_ெப.(கய�_ெப.) மிளி�:தா� 

ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேசய�2 க� $நாலா.2478.1 

 அ= ந7� (E�ப அலம�கி�றன வாழியேரா $நாலா.2478.2 

 �= ந7� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) நா4டாவ�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) D(வ� 

ஆ� $நாலா.2478.3 

 ெதா=ந7� இைண அ�2ேக அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) G4�ய G! -ழ5ேக 

$நாலா.2478.4 

 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) மட3 பாைவ%� 

ம�மகE� தி��� $நாலா.2479.1 

 நிழ�ேபா�வன� க�� நி5-�ெகா� மீE�ெகா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

அ� (ழா� $நாலா.2479.2 

 அழ� ேபா� அ�� ச2கர'( அ�ண� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) 

ெதாழ கட�� $நாலா.2479.3 



 தழ� ேபா� சின'த அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 18ளி� பி� 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தனி 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2479.4 

 தனி ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) �� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 18ேள 

கவ�:த( த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா�2- $நாலா.2480.1 

 இனி ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) இ#-2 கவ�வ( யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

இல� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந�ேவ $நாலா.2480.2 

 �னி வ6ச3 ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'தா� �� G� (ழா�3 

$நாலா.2480.3 

 பனி ந6ச மா�தேம எ�ம( ஆவி பனி31 இய�ேவ $நாலா.2480.4 

 பனி31 இய�வாக உைடய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

ஊ�3 $நாலா.2481.1 

 பனி31 இய�1_ெப.(இய�1_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தவி�:( எ� வி.� 

அ� த�ண� (ழா�3 $நாலா.2481.2 

 பனி3 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) ேசா�� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�ணி மாைம' 

திற'(2ெகாலா� $நாலா.2481.3 

 பனி3 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) ஒ�நா�A தடாவியேத $நாலா.2481.4 

 தடாவிய அ�1� ��:த சிைலகE� ேபாகவி4� $நாலா.2482.1 

 கடாயின ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�-� 

வ�லி ஈ( ஏ@� அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) ம#க2 $நாலா.2482.2 

 கடாவிய ேவக3 பறைவயி� பாக� மதன ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) 

$நாலா.2482.3 

 நடாவிய <5ற� க�X� உயி� காமி�க8 ஞால'(8ேள $நாலா.2482.4 



 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பனி3ப+ ெசA'( ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� இ4� 

கா� சிைத:( $நாலா.2483.1 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) வ� ஏA ெபாராநி�ற வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) தி�மா� $நாலா.2483.2 

 ேகால� .ம:( பி�:தா� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) -ழA 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) $நாலா.2483.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) விைனயா4�ேய� 

கா�கி�றேவ $நாலா.2483.4 

 கா�கி�றனகE� ேக4கி�றனகE� காணி� இ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.2484.1 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) -�ற நாட� பயி�கி�றன 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அறி:ேதா� 

$நாலா.2484.2 

 மா� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா மைல 

ேவ#கட'( உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ந�1� $நாலா.2484.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா�8பைட3பா� க5ற 

தி�ணனேவ $நாலா.2484.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) F6_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) .ட� Sதி ேநமி அ� ெச�வ� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) நா� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $நாலா.2485.1 

 வ� F மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�லி யாேர பி�பவ� தா� இைவேயா $நாலா.2485.2 

 க� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கமல� க�6_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) .ட� ஆ� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �'( அ��பி $நாலா.2485.3 



 வ� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) மட மா� விழி2கி�ற 

மா இதேழ $நாலா.2485.4 

 மாேயா� வட தி�ேவ#கட நாட வ�லி2ெகா�கா8 $நாலா.2486.1 

 ேநாேயா உைர2கி?� ேக4கி�றிO� உைறய�ீ Sம( $நாலா.2486.2 

 வாேயா அ( அ�றி வ�விைனேய@� கிளி%� எ8-� $நாலா.2486.3 

 ஆேயா அ�� ெதா�ைடேயா அைறேயா இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�ேத $நாலா.2486.4 

 அ�யன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இ�A கா�கி�றன க�ண� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) அைனயா� $நாலா.2487.1 

 ெப�யன காத� ெபா�4ேகா பி��_ெப.(பி��_ெப.) என ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

எ�த5- $நாலா.2487.2 

 உ�யன ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) �'(� ைப� ெபா�@� ஏ:தி ஓேரா 

-ட#ைக3 $நாலா.2487.3 

 ெப�யன ெக�ைட2 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) இைவேயா 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேப�கி�றேவ $நாலா.2487.4 

 ேப�கி�ற( மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாைம பிற#கி அ8ள�_ெப.(அ8ள�_ெப.) 

பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) $நாலா.2488.1 

 ஊ�கி�ற( க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) ஊழிகேள 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இனேவ 

$நாலா.2488.2 

 ஈ�கி�ற ச2கர'( எ� ெப�மா� க�ண� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� 

$நாலா.2488.3 

 சா�கி�ற ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6சினா� 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தனி வளேம $நாலா.2488.4 



 தனி வள� ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) நடா� தழ� வா� 

அர._ெப.(அர._ெப.) அவிய $நாலா.2489.1 

 பனி வள� ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பா� �=(� 

$நாலா.2489.2 

 (னி வள� காத�_ெப.(காத�_ெப.) (ழாைய' (ழா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) த�:( $நாலா.2489.3 

 இனி வைள கா3பவ� ஆ� எைன ஊழிக8 ஈ�வனேவ $நாலா.2489.4 

 ஈ�வன ேவ?� அ� ேச?� உயி�ேம� மிளி�:( இைவேயா $நாலா.2490.1 

 ேப�வனேவா அ�ல ெத�வ ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) 

கைண3 ேப� ஒளிேய $நாலா.2490.2 

 ேசா�வன ந7ல+ .ட� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�மா� வி.�1 

ஊ� $நாலா.2490.3 

 ேத�வன ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) அ�ன 7ர க�ேணா 

இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) ெச=# கயேல $நாலா.2490.4 

 கயேலா Sம க�க8 எ�A களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

வினவி_வி.எ+.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி5ற7� $நாலா.2491.1 

 அயேலா� அறியி?� ஈ( எ�ன வா�'ைத கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2491.2 

 1யேலா� உலா� ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 1ன ேவ#கட'( எ�ெமா�� $நாலா.2491.3 

 பயேலா இO� ெகா�ைல கா2கி�ற நாE� பல பலேவ $நாலா.2491.4 

 பலபல ஊழிக8 ஆயி�� அ�றி ஓ� நாழிைகைய3 $நாலா.2492.1 



 பலபல <றி4ட <A ஆயி�� க�ண� வி�_ெப.(வி�_ெப.) அைனயா� 

$நாலா.2492.2 

 பலபல நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ�ப� <�?� ந7#கி?� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெமலி(� $நாலா.2492.3 

 பலபல Gழ� உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ம 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பா� இ�ேள $நாலா.2492.4 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) வி�:தா� அ�ன மா ந7�' திைரெகா�� வாழியேரா 

$நாலா.2493.1 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) பி�:தா� அ�ப� ேத� வழி Jர� அர� அைணேம� 

$நாலா.2493.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) வி� ந7ல2 க� நாயிA .ட� கா�வ( ேபா� $நாலா.2493.3 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) வி� ேசாதி3 ெப�மா� 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எறி கடேல 

$நாலா.2493.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த( வான�_ெப.(வான�_ெப.) அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வான'ைத-

ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) அ�றி+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2494.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒழி:த_ெப.எ+.(ஒழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அதனா� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�ண� ம�;� வி�;� $நாலா.2494.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெகாேலா 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) கால�ெகாேலா 

$நாலா.2494.3 



 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) அ�விெச�யாநி5-� கா�ைகேய $நாலா.2494.4 

 கா�ைகயா� நிைற கா3பவ� யா� எ�A கா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ேன $நாலா.2495.1 

 மா�_ெப.(மா�.) ைக ஏறி அைறயி�� கால'(� வாழியேரா $நாலா.2495.2 

 சா�ைக3 18ள� அ� த�ண� (ழா� இைற <� அ�ளா� $நாலா.2495.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ைக ஏA� பழியா� விைள:த( எ� சி�ெமாழி2ேக 

$நாலா.2495.4 

 சி�ெமாழி ேநாேயா கழி ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) இ: ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இன( எ�A $நாலா.2496.1 

 இ� ெமாழி 

ேக4-�_ெப.எ+.(ேக8_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) அ�A 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ேவல நி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.2496.2 

 எ� ெமாழி ேக8மி� எ� அ�மைனமீ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ�டா� 

$நாலா.2496.3 

 ெசா� ெமாழி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ� த�ண� (ழா�ெகா�� 

G4�மிேன $நாலா.2496.4 

 G4� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாைலக8 Jயன ஏ:தி வி�ேணா�க8 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� $நாலா.2497.1 

 ஆ4�_வி.எ+.(ஆ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� Jப� தராநி5கேவ 

அ#- ஓ� மாையயினா� $நாலா.2497.2 

 ஈ4�ய ெவ�ெண� ெதா� உ�ண3 ேபா:( இமி� ஏ5A வ� <� 

$நாலா.2497.3 



 ேகா4�ைட ஆ�ைன_வி.�.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ஐ_��.ஒ�.) <'( அட� 

ஆய� த� ெகா�பி@2ேக $நாலா.2497.4 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஆ� தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ைக சிA 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) எறி� இல� ேவ4ைட ெகா�டா4� $நாலா.2498.1 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆ� களிA_ெப.(களிA_ெப.) வின�வ( ஐய� 

18_ெப.(18_ெப.) ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க8வ� 

$நாலா.2498.2 

 த� பாரக'( எ�A� ஆடாதன த�மி� <டாதன $நாலா.2498.3 

 வ�1 ஆ� வினா+ ெசா�லேவா எ�ைம ைவ'த( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) 1ன'ேத $நாலா.2498.4 

 1னேமா 1ன'( அயேல வழிேபா-� அ� விைனேய� $நாலா.2499.1 

 மனேமா மகளி�_ெப.) S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெசா�O� 1�டTக'( அ� ேக! $நாலா.2499.2 

 வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஓ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க�ணா� க�ண� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) நா� அம�� ெத�வ'( $நாலா.2499.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஓ� அைனய�ீகளா� இைவேயா S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) 

இய��கேள $நாலா.2499.4 

 இய�வாயின வ6ச ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலா�� ஒேரா 

-ட#ைக2 $நாலா.2500.1 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) பா�வன ெப� ந7�2 க�க8 த�ெமா�� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�றா� $நாலா.2500.2 

 1ய�வா� இன நிைர கா'த 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி க8 

ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (ழா�2 $நாலா.2500.3 



 ெகாய�வா� மல�ேம� மன'ெதா� எ�னா�ெகா� எ� ேகா� வைள2ேக 

$நாலா.2500.4 

 எ� ேகா� வைள �தலா க�ண� ம�;� வி�;� 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2501.1 

 ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) வைள�_வி.(வைள�_ெப.) விைளவி2-மா� 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேச� அமர� $நாலா.2501.2 

 த� ேகா@ைடய த� ேகா� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) எ�லா எவ�2-� த� ேகா� 

$நாலா.2501.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேகா� 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (ழா� 

எ� ெச�யா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெச�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி 

நானில'ேத $நாலா.2501.4 

 நானில� வா�2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� அற ெம�A ேகா( 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2502.1 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) அல� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) .ைவ'( உமி! 

பாைல கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா�ேன $நாலா.2502.2 

 கா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ேதா�:(_வி.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெதா=� க�ண� ெவஃகாஉ( அ� 

F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) $நாலா.2502.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இள6_ெப.அ.(இள�_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

அ3பால( எ3பாைல2-� ேசம'தேத $நாலா.2502.4 

 ேசம� ெச#ேகா� அ�ேள ெசAவா�� ந41_ெப.(ந41_ெப.) ஆ-வ� எ�A 

$நாலா.2503.1 



 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவய� 

ெசா�?� ெம�ேய ப�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அைற <� $நாலா.2503.2 

 யாம#க8 ேதாA எ� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண� அ� த�ண� (ழா�' $நாலா.2503.3 

 தாம� 1ைனய_-ைற.எ+.(1ைன_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ஈேதா 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�ெண�றேத $நாலா.2503.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� வைள ெகா8வ( 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இழ3ேபா� ந�ேவ $நாலா.2504.1 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) (ழாவி ஓ� வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உலா�� 

வ8 வா� அலகா� $நாலா.2504.2 

 18_ெப.(18_ெப.) ந:( உழாேம ெபா� ந7�' தி�வர#கா அ�ளா� $நாலா.2504.3 

 எ�ண� (ழா�மிட'( உளேவா ப��� இ�ன�னேவ $நாலா.2504.4 

 இ�ன�ன ((_ெப.(J(_ெப.) எ�ைம ஆ8 அ5ற3ப4� இர:தா8 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A $நாலா.2505.1 

 அ�ன�ன ெசா�லா ெபைடெயா�� ேபா�வ�� ந7ல�_ெப.(ந7ல�_ெப.) உ�ட 

$நாலா.2505.2 

 மி� அ�ன ேமனி3 ெப�மா� உலகி� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ((_ெப.(J(_ெப.) 

ெச�லா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2505.3 

 அ�ன�ன ந7�ைமெகாேலா -�+ சீ�ைம இ� அ�ன#கேள $நாலா.2505.4 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ெச�வ 7�� வ�டான� ெச�வ 7�� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இர:ேத� $நாலா.2506.1 

 ��ன� ெச�வ 7�க8 மறேவ�மிேனா க�ண� ைவ-:தேனா� $நாலா.2506.2 



 எ� ெந6சினாைர2 க�டா� எ�ைன+ 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அவ�ைட ந7� $நாலா.2506.3 

 இ�ன� ெச�Oேரா இ(ேவா தக�_ெப.(தக�_ெப.) எ�A இைசமி�கேள 

$நாலா.2506.4 

 இைசமி�க8 ((_ெப.(J(_ெப.) எ�A இைச'தா� இைசயில� எ� 

தைலேம� $நாலா.2507.1 

 அைசமி�க8 எ�றா� அைச%� ெகாலா� அ� ெபா� மா மணிக8 $நாலா.2507.2 

 திைச மி� மிளி�� தி�ேவ#கட'( வ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) சிமய� 

$நாலா.2507.3 

 மிைச மி� மிளி�ய ேபாவா� வழி2ெகா�ட ேமக#கேள $நாலா.2507.4 

 ேமக#கேளா உைரய�ீ தி�மா� தி�ேமனி 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2508.1 

 ேயாக#க8 உ#கE2- எRவாA ெப5ற7� உயி� அளி3பா� $நாலா.2508.2 

 மாக#க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தி�:( ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7�க8 

.ம:( S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) த� $நாலா.2508.3 

 ஆக#க8 ேநாவ வ�'(� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� அ�8ெப5றேத 

$நாலா.2508.4 

 அ�8 ஆ� தி�+ ச2கர'தா� அக� வி.�1� நில@� $நாலா.2509.1 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� விைன ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) நடா�தி� ஈ#- ஓ� ெப�பா� $நாலா.2509.2 

 ெபா�ேளா எ@� இக!ேவா இவ5றி� 1ற'தா8 எ�A எ�ேணா $நாலா.2509.3 

 ெத�ேளா� அரவைணய�ீ இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) மாைம 

சிைத2கி�றேத $நாலா.2509.4 



 சிைத2கி�ற( ஆழி எ�A ஆழிைய+ சீறி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சீற�யா� 

$நாலா.2510.1 

 உைத2கி�ற நாயக� த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மாேல உன( 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) $நாலா.2510.2 

 தைத2கி�ற த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� அணிவா� அ(ேவ மனமா�3 

$நாலா.2510.3 

 பைத2கி�ற மாதி�திற'( அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ெசய5பால(ேவ $நாலா.2510.4 

 பா� வா�3 பிைற3 பி8ைள ஒ2கைல2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

இழ:த_ெப.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2511.1 

 ேம�பா� திைச3ெப� 1ல�1A மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த $நாலா.2511.2 

 மா�பா� (ழா�2- மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைடயா�2- ந�கி5ைற 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2511.3 

 ேசா�வா� 1-:( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஓ� பனி 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) (ழாகி�றேத $நாலா.2511.4 

 (ழா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) G! இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) எ�A த� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ( ெபயரா $நாலா.2512.1 

 எழா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

கால'(� ஈ#- இவேளா $நாலா.2512.2 

 வழா ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) (�ப'த8 எ�A இர#கா� அ�மேனா 

இல#ைக2 $நாலா.2512.3 



 -ழா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) இ�'த பிரானா� 

ெகா�ைமகேள $நாலா.2512.4 

 ெகா�#_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) கா� சிைலய� நிைரேகா8 

உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) ெகாைலயி� 

ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) $நாலா.2513.1 

 க�# கா� இைளஞ� (� ப�� கRைவ'( அ� விைனேய� $நாலா.2513.2 

 ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�� க�ண� ந78 மல�3 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பரவி3 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2513.3 

 ெதா�#கா� ஒசி%� இைட இளமா� 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) G! கடேம $நாலா.2513.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆயினக8 கழி'( த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கா� 

வ�ைமயா� பல நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2514.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 12- ந7� 

நிைலநி�ற தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ(ெகா� $நாலா.2514.2 

 -ட� ஆ� இ� ம�;� வி�;� -?#க உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:( 

$நாலா.2514.3 

 நடமா�ய ெப�மா� உ� ஒ'தன ந7ல#கேள $நாலா.2514.4 

 ந7ல' தட வைரேம� 1�டTக ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட#க8 

$நாலா.2515.1 

 ேபால3 ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ�லா இட'த�� ெபா#- �:ந7� 

$நாலா.2515.2 

 ஞால3 பிரா� வி.�12-� பிரா� ம5A� 

ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) பிரா� $நாலா.2515.3 



 ேகால� க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) பிரா� எ� பிரா� க�ணி� ேகால#கேள 

$நாலா.2515.4 

 ேகால3 பக�_ெப.(பக�_ெப.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) க� 

1�ய -ழா� வி�:த_ெப.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2516.1 

 ந7ல2 க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நிைர:தன ேந�ைழய�ீ $நாலா.2516.2 

 ஞால3 ெபா� மாதி� மணாள� (ழா� ந#க8 G! -ழ5ேக $நாலா.2516.3 

 ஏல3 1ைன:(_வி.எ+.(1ைன_வி.+:'_இ.கா.உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைனமா� எ�ைம 

ேநா2-வ( எ�Aெகாேலா $நாலா.2516.4 

 எ�A� 1� வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�� 

அறி(� இRவாA ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) $நாலா.2517.1 

 ஒ�A� உ��� .வ�� ெத�யில� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) 

அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) $நாலா.2517.2 

 ெபா�A� வைக 18ைள ஊ�வா� அ�8 

அ�ளாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(அ�8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2517.3 

 ம�றி� நிைற பழி J5றி_வி.எ+.(J5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன வ� 

கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) அ�ேம $நாலா.2517.4 

 வ� கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) அைறய ஒ�#ேக மறி:( 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல�:த $நாலா.2518.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கா� கமல' தட�ேபா� ெபாலி:தன ம�;� 

வி�;� $நாலா.2518.2 

 எ� கா5- அளவி�ைம கா�மி� எ�பா� ஒ'( வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2518.3 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கா� பணி:த_ெப.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

எ�பா� எ� பிரான தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�கேள $நாலா.2518.4 

 க�;� ெச:தாமைர ைக%� அைவ அ�ேயா அைவேய $நாலா.2519.1 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ய( ஓ� மா� வைர ேபா�A மதி விக5பா� 

$நாலா.2519.2 

 வி�;� கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ3பா� மி2- ம5A எ3பா� எவ�2-� $நாலா.2519.3 

 எ�;� இட'த(ேவா எ�பிரான( எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நிற�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2519.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உய� ேகால�� ேப�� உ��� இைவஇைவ எ�A 

$நாலா.2520.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) �ய� ஞான+ சமயிக8 ேபசி?� அ#- அ#- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2520.2 

 உற உய� ஞான+ .ட� விள2கா� 

நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) அ�றி ஒ�A� $நாலா.2520.3 

 ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �ய�றா� இ�ைலயா� 

எ�பிரான ெப�ைமையேய $நாலா.2520.4 

 ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேகழலா� த� ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க� 

மல�3 1�டTக� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேம� $நாலா.2521.1 

 ஒ�#ேக பிறழ ைவ'தா� இRவ கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேபா� $நாலா.2521.2 

 வ�# ேக!பவ� உளேர ெதா�ைல வாழிய� G! பிற31 $நாலா.2521.3 

 ம�#ேக வர3 ெபAேம ெசா�? 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) மட 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2521.4 



 மட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ�A� தம( எ�A� ஓ� க�ம� 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2522.1 

 விட ெந6ைச உ5றா� விடேவா அைம%� அ3ெபா�ெபயேரா� $நாலா.2522.2 

 தட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) கீ�ட பிரானா� தம( அ�2கீ! விட ேபா� 

$நாலா.2522.3 

 திட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ஆ� எ�ைம ந7'( இ�AதாA� தி�கி�றேத 

$நாலா.2522.4 

 தி�கி�ற( வட மா�த� தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த7 

�க:(_வி.எ+.(�க_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2523.1 

 ெசா�கி�ற( அ(�� அ( க�ண� வி�a� ெதாழேவ $நாலா.2523.2 

 ச�கி�ற( ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா�2- 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) $நாலா.2523.3 

 வி�கி�ற( �= ெம�%� எ� ஆ� ெகா� எ� ெம�லிய5ேக $நாலா.2523.4 

 ெம�லிய� ஆ2ைக2 கி�மி2 -�வி� மிளி�த:( ஆ#ேக $நாலா.2524.1 

 ெச�லிய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+இய_-ைற.எ+.-றி.) ெச�ைக'( உலைக எ� 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�னா?� த�ைன+ 

$நாலா.2524.2 

 ெசா�லிய_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) Gழ� தி�மா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கவி ஆ( க5ேற� $நாலா.2524.3 

 ப�லியி� ெசா�?� ெசா�லா2 ெகா8வேதா உ�� ப��ப�ேட 

$நாலா.2524.4 

 ப��� பலபல வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) கா��� 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ேபா� $நாலா.2525.1 



 க��� அறிவ(� ேக4ப(� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இல� காள வ�ண 

$நாலா.2525.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� (ழா�3 ெப�மா� ம(Gதன� தாேமாதர� 

$நாலா.2525.3 

 உ��� உமி!:(� கடாய ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேந� அ�ன 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) Sதேல $நாலா.2525.4 

 ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) மாைம ஒளி பயவாைம 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ேத� $நாலா.2526.1 

 ந�;த� ேவ��� வலவ கடாகி�A ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

நவி�ற_ெப.எ+.(நவி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2526.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) �த� நாயக� ந78 �� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

�'த வாசிைக'தா� $நாலா.2526.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) �த� ேச��5A அ�விெச�யாநி5-� மா மைல2ேக 

$நாலா.2526.4 

 மைல ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம'தா அரவா� 

.ழ5றிய மாய3 பிரா� $நாலா.2527.1 

 அைல க�� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�த� 

ெகா8ளா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெகா8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) பரத�_ெப.(பரத�_ெப.) $நாலா.2527.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ேவ�' (ழா� (ைணயா $நாலா.2527.3 

 (ைல ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தாய� 

கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெகா8வா� ஒ'( 

அைழ2கி�றேத $நாலா.2527.4 



 அைழ2-� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர2 ைக2ெகா�� ேபா� அல�வா� 

$நாலா.2528.1 

 மைழ2க� மட:ைத_ெப.(மட:ைத_ெப.) அர� அைண ஏற ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வி�வா� $நாலா.2528.2 

 அைழ'(3 1ல�பி_வி.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

�ைலமைலேம� நி�A� ஆAகளா� $நாலா.2528.3 

 மைழ2 க�ண ந7� தி�மா� ெகா�யா� எ�A வா�கி�றேத $நாலா.2528.4 

 வா� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) �ைலயா8 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) வாேனா� தைலமக� ஆ� $நாலா.2529.1 

 சீ� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ெத�வ 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ெத�வ' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா�' $நாலா.2529.2 

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

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

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) அ( 

ஆயி@�_நி.எ+.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.+உ�_சா�.) கீ! $நாலா.2529.3 

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

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

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

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ 7.மிேன $நாலா.2529.4 

 வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சிறகா� பற'த7� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) நா� S#க4- எளி( $நாலா.2530.1 

 ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப� அ�ன ேபசி%� 

ேபாவ( ெந� ெதா� உ�� $நாலா.2530.2 



 ஏ.�ப� அ�ன ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� 

ஈச� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பிரானா� $நாலா.2530.3 

 மா. இ� மல� அ�2கீ! எ�ைம+ ேச�வி2-� வ��கேள $நாலா.2530.4 

 வ��கேளா வ�மி� ந7�3 F நில3 F மர'தி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) F 

$நாலா.2531.1 

 உ�� களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�வ 7�2- 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைர2கிய� ஏன� ஒ�றா� $நாலா.2531.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) (க8_ெப.((க8_ெப.) ஆ� ைவ-:த� அ�னா8 -ழ�வா� 

விைர ேபா� $நாலா.2531.3 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) க8 வா�� மல� உளேவா S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) 

வியலிட'ேத $நாலா.2531.4 

 வியலிட� உ�ட பிரானா� வி�'த தி�வ�ளா� $நாலா.2532.1 

 உய� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:த� அ6சல� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஓ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெத�ற� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2532.2 

 அயலிைட யா�� அறி:தில� அ� F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழாயி� இ� 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $நாலா.2532.3 

 1ய?ைட ந7�ைமயினா� தடவி5A எ� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) கலேன 

$நாலா.2532.4 

 1ல2 -�டல3 1�டTக'த ேபா�2 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) வ�லி 

ஒ�றா� $நாலா.2533.1 

 வில2-�� உலாகி�A ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விழி2கி�றன க�ண� 

ைகயா� $நாலா.2533.2 

 மல2-�� அ�த� .ர:த மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா�A அவ5றா� 

$நாலா.2533.3 



 கல2-�ட நா�A க�டா� எ�ைம யா�� கழறலேர $நாலா.2533.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) தல� ஒ�ேற நில�_ெப.(நில�_ெப.) �=( 

ஆயி5A_வி.�.(ஆ-_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபா� $நாலா.2534.1 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) தர எ�லா வி.�1� நிைற:த( 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ட'( $நாலா.2534.2 

 உழA அல� ஞான+ .ட� விள2கா� உய�:ேதாைர இ�லா $நாலா.2534.3 

 அழA அல� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� எ�ேனா இ#- 

அள2கி�றேத $நாலா.2534.4 

 அள31 அ�� த�ைமய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ� க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) அ� 

த�ண� (ழா�2- $நாலா.2535.1 

 உள3 ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) காதலி� ந7ளிய ஆ� உள 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) �:ந7� $நாலா.2535.2 

 வள3 ெப� நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ம(Gதன� எ�@� 

வ� விைனேய� $நாலா.2535.3 

 தள3 ெப� ந78 �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாய தட �ைலேய $நாலா.2535.4 

 �ைலேயா �= �5A� ேபா:தில ெமா� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) -றிய $நாலா.2536.1 

 கைலேயா அைர இ�ைல நாேவா -ழA� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2536.2 

 விைலேயா என மிளி�� க� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) பரேம 

ெப�மா� $நாலா.2536.3 

 மைலேயா தி�ேவ#கட� எ�A க5கி�ற வாசகேம $நாலா.2536.4 



 வாசக� ெச�வ( ந�பரேம ெதா�ைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� 

$நாலா.2537.1 

 நாயக� நாயக� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெதா=� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �5A� $நாலா.2537.2 

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

இர�ேட அ�யா� $நாலா.2537.3 

 தாயவ� ஆ�2 -லமா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி5A ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இைறேய $நாலா.2537.4 

 இைறேயா இர2கி@� ஈ#- ஓ� ெப�பா� என�� இர#கா( $நாலா.2538.1 

 அைறேயா என நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி�� 

க�#கட� ஈ#- இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நாலா.2538.2 

 நிைறேயா இனி உ� தி� அ�ளா� அ�றி கா31_ெப.(கா31_ெப.) அ�தா� 

$நாலா.2538.3 

 �ைறேயா அர� அைணேம� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ணேன $நாலா.2538.4 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) சிவ:(ள வா�_ெப.(வா�_ெப.) நா� அம�� -ளி� 

விழிய $நாலா.2539.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கமல' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ேபா� ெபாலி:தன தா� இைவேயா $நாலா.2539.2 

 க�ண� தி�மா� தி��க� த�ெனா�� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச�ேத5- 

$நாலா.2539.3 

 எ�ண� 1-:( அ�ேயெனா� இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ�2கி�றேவ $நாலா.2539.4 



 இ�2- ஆ� ெமாழியா� ெநறி இ=2காைம உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த 

$நாலா.2540.1 

 தி�' தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண நில'ேதவ� வண#-வ� யா�� அவா 

$நாலா.2540.2 

 ஒ�2கா விைனெயா�� எ�ெமா�� 

ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கனி இ�ைமயி� 

$நாலா.2540.3 

 க�2கா�_ெப.(க�2கா�_ெப.) க�3பவ� ேபா� தி�நாம+ ெசா� க5றனேம 

$நாலா.2540.4 

 க5A3பிைண மல� க�ணி� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) ஒேரா க�ம� $நாலா.2541.1 

 உ5A3 பயி�A ெசவிெயா� 

உசாவி_வி.எ+.(உசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2541.2 

 �5A� வி=#கி உமி!:த பிரானா� தி�வ�2கீ! $நாலா.2541.3 

 உ5A� உறா(� மிளி�:த க� ஆ� எ�ைம உ�கி�றேவ $நாலா.2541.4 

 உ�ணா(_எதி�.ம.வி.எ+.(உ�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) உற#கா( 

உண��A� எ'தைன ேயாகிய�2-� $நாலா.2542.1 

 எ� ஆ� மிளி�� இய�வின ஆ� எ� ந7� வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) $நாலா.2542.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� 

ெப�மா� தன( ைவ-:த� அ�னா8 $நாலா.2542.3 

 க� ஆ� அ�விைனேய� உயி� 

ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) காவிகேள $நாலா.2542.4 



 காவி%� ந7ல�� ேவ?� கய?� பலபல 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2543.1 

 ஆவியி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அள� அ�ல பா�31 அ.ைர+ ெச5ற 

$நாலா.2543.2 

 மா விய� 18_ெப.(18_ெப.) வ�ல மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ேகாவி:த� 

ேவ#கட� $நாலா.2543.3 

 ேச�Jவி அ� ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அ�னா8 க�க8 ஆய (ைணமலேர 

$நாலா.2543.4 

 மல�:ேத ஒழி:தில மாைல%� மாைல3 ெபா� வாசிைக%� $நாலா.2544.1 

 ேதா� தைழ3 ப:த� த��_ெப.(த�(_ெப.) உற நா5றி ெபா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! $நாலா.2544.2 

 தாவிய எ� ெப�மா� தன( ைவ-:த� 

அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) $நாலா.2544.3 

 கல:தா� வர�_ெப.(வர�_ெப.) எதி� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ� ெகா�ைறக8 

கா�'தனேவ $நாலா.2544.4 

 கா� ஏ5A இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ெசகி� ஏ5றி� .ட�2- உைள:( ெவ�வா� 

$நாலா.2545.1 

 ஏ5A எதி�:த( 1� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 1வனி 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2545.2 

 ஏ5A அள:த ெந�ய பிரா� அ�ளா 

வி�ேம_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.+ஏ_சா�.) $நாலா.2545.3 

 வா� ஏ5A இள�ைலயா� வ�:ேத� உ� வைள'திறேம $நாலா.2545.4 

 வா�' தி�+ ச2கர'( எ#க8 வானவனா� ��ேம� $நாலா.2546.1 



 வா� நA#_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) க�ணி' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� 

(ழா�2- வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) $நாலா.2546.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ஆ�� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�ைம $நாலா.2546.3 

 உைளவா� 1-:( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஓ� 

க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஊழிகேள $நாலா.2546.4 

 ஊழிக8 ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ�டா� எ�றில� பழ� க�� 

$நாலா.2547.1 

 ஆழி களா� பழ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ேற5- அஃேத 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $நாலா.2547.2 

 நா! இவேளா எ�@� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�டா� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெசா�லி5A எ�@� $நாலா.2547.3 

 ேதாழிகேளா உைரய�ீ எ�ைம அ�மைன G!கி�றேவ $நாலா.2547.4 

 G!கி�ற க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) .�#கா இ�ளி� க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

திணி�ைப3 $நாலா.2548.1 

 ேபா!கி�ற தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) அ� பி8ைள%� ேபா!க (ழா� மல�2ேக 

$நாலா.2548.2 

 தா!கி�ற ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தமியா4�ேய� மாைம2- இ�A $நாலா.2548.3 

 வா!கி�ற ஆA இ(ேவா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி5A வாலியேத $நாலா.2548.4 



 வா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

ஆர+ .ர2-� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) எ�@� 

$நாலா.2549.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) .ரவி .ர �தி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப�தி 

வ4ட�_ெப.(வ4ட�_ெப.) $நாலா.2549.2 

 ேபா?� .ட� அட� ஆழி3 பிரா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஏ! 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2549.3 

 சா�பி� தைகைமெகாலா� தமியா4� தள�:த(ேவ $நாலா.2549.4 

 தள�:(� �றி:(� வ� திைர3 பாய� தி� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� 

$நாலா.2550.1 

 வள�:(� அறி�5A� ைவய� வி=#கி%� மா� வைரைய2 $நாலா.2550.2 

 கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மறிதர கீ�� எ�'தா� 

�� G� (ழா� $நாலா.2550.3 

 அைள:( உ� சிA ப.: ெத�ற� அ:ேதா 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலாகி�றேத $நாலா.2550.4 

 உலாகி�ற ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒளி அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) எ� 

ஆவிைய ஊ��வ2 $நாலா.2551.1 

 -லாகி�ற ெவ6சிைல வா8_ெப.(வா8_ெப.) �க'த7� -னி ச#- இடறி3 

$நாலா.2551.2 

 1லாகி�ற ேவைல3 1ண�_ெப.(1ண�_ெப.) அ� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) அ�மா� 

அ�யா� $நாலா.2551.3 

 நிலாகி�ற ைவ-:தேமா ைவயேமா S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) நிைலயிடேம 

$நாலா.2551.4 



 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேபா� வி�:(_வி.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) �ல- அள:தா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� $நாலா.2552.1 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ேபா( இைன%� மட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ந#க8 ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) வைள2ேக $நாலா.2552.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ேபா� வி�த�_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) விய3ேப விய� தாமைரயி� $நாலா.2552.3 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேபா( ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) அல�வி2-� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி#கேள $நாலா.2552.4 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) அ� பி8ைள 

1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) அர._ெப.(அர._ெப.) ப4ட $நாலா.2553.1 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கள� ப5றி 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ8- 1� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெத�பா� இல#ைக $நாலா.2553.2 

 ெவ# கள� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பிரானா� (ழா� 

(ைணயா $நாலா.2553.3 

 ந#கைள மாைம ெகா8வா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நலிகி�றேத 

$நாலா.2553.4 

 நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நரகைன வ 74�5A� 

வாண� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா� (ணி'த $நாலா.2554.1 

 வலி%� ெப�ைம%� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெசா�?� ந7�'( அ�ல ைம 

வைர ேபா� $நாலா.2554.2 



 ெபாலி%� உ�வி� பிரானா� 1ைன F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழா� மல�2ேக 

$நாலா.2554.3 

 ெமலி%�_ெப.எ+.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மட ெந6சினா� 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபாயின ேவதைனேய 

$நாலா.2554.4 

 தைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1� Nலைன 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பரவ 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2555.1 

 நாதைன ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) வி=#-� அநாதைன 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) த'(� $நாலா.2555.2 

 பாதைன பா5கட� பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணேம� ப8ளிெகா�ட�E� 

$நாலா.2555.3 

 சீதைனேய ெதா=வா� வி�;ளா�?� சீ�யேர $நாலா.2555.4 

 சீ� அர._ெப.(அர._ெப.) ஆ�� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெச#ேகா�_ெப.(ெச#ேகா�_ெப.) சில நா8_ெப.(நா8_ெப.) ெசOஇ2 

கழி:த_ெப.எ+.(கழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2556.1 

 பா� அர._ெப.(அர._ெப.) ஒ'( மைற:த( நாயிA பா� அள:த $நாலா.2556.2 

 ேப� அரேச எ� வி.�1 அரேச எ�ைம ந7'( வ6சி'த $நாலா.2556.3 

 ஓ� அரேச அ�ளா� இ�ளா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உAகி�றேத $நாலா.2556.4 

 உAகி�ற க�ம#க8 ேமலன ஓ�3பிலரா� இவைள3 $நாலா.2557.1 

 ெபAகி�ற தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ெம�: 

ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபறா�ெகா� (ழா� 

-ழ�வா�' $நாலா.2557.2 

 (Aகி�றில� ெதா�ைல ேவ#கட� ஆ4ட�� G!கி�றில� $நாலா.2557.3 



 இAகி�றதா� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆவி எ� ெகா8ளேவ $நாலா.2557.4 

 எ� ெகா8 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) நாயிA இ���_ெப.(இர��_ெப.) உடேன 

உதய மைலவா� $நாலா.2558.1 

 வி�கி�ற வ�ண'த எ� ெப�மா� க�க8 

மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ5A8 $நாலா.2558.2 

 எ� ெகா8 ெச:_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த7 வ 7! அ.ரைர3 ேபால எ� ேபாலிய�2-� 

$நாலா.2558.3 

 வி�வ ெசா�O� இ(ேவா ைவய� �5A� விள�யேத $நாலா.2558.4 

 விள�2 -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) அ�றி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ேமகி�ற ����_ெப.(��றி�_ெப.) 

ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) $நாலா.2559.1 

 �ள�2 -ர�ைப_ெப.(-ர�ைப_ெப.) இ(இ(வாக �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேப� $நாலா.2559.2 

 கிள�2 கிள�3 பித5A� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆவி%� ைந�� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2559.3 

 தள�� ெகாேலா அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) உ�ய� 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) 

ைதய?2ேக $நாலா.2559.4 

 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ந�லா�க8 -ழா#க8 -ழிய -=வி@8E� 

$நாலா.2560.1 

 ஐய ந�லா�க8 -ழிய விழவி@� அ#- அ#- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.2560.2 

 ைகய ெபா� ஆழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#ெகா�� கா�பா� 

அவா�வ� நா� $நாலா.2560.3 



 ைமய வ�ணா மணிேய �'தேம எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாணி2கேம 

$நாலா.2560.4 

 மாணி2க� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ர#- 

எறி� ஒ'( இ�ேளா� �4� $நாலா.2561.1 

 ஆணி3ெபா� அ�ன .ட� ப�� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அள:த $நாலா.2561.2 

 மாணி2கேம எ� மரகதேம ம5A ஒ3பாைர இ�லா $நாலா.2561.3 

 ஆணி3ெபா�ேன அ�ேய� அ� ஆவி அைட2கலேம $நாலா.2561.4 

 அைட2 கல'(_ெப.(கல�_ெப.+அ'(_சா�.) ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) கமல'( 

அல� அய� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) எ�@� $நாலா.2562.1 

 �ைட2 கல'(_ெப.(கல�_ெப.+அ'(_சா�.) ஊ� �� அர@2- ந72கிைய ஆழி 

ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) $நாலா.2562.2 

 பைட2கல� ஏ:திைய ெவ�ெண�2- அ�A ஆ�+சி வ� தா�1களா� 

$நாலா.2562.3 

 1ைட2கல:தாைன எ�மாைன எ� ெசா�லி3 1ல�1வேன $நாலா.2562.4 

 1ல�1� கன -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ேபா! வாய அ�றி?� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

கழி பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2563.1 

 அல�1� கன -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) G! திைர ஆழி%� ஆ#- அைவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2563.2 

 வல� 18ள( நல�_ெப.(நல�_ெப.) பா�� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

-5றமாக ைவய� $நாலா.2563.3 

 சில�1�ப� ெச�வேத தி�மா� இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி�விைனேய 

$நாலா.2563.4 



 தி�மா� உ� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேம� 

அ� ேம�வி� ெச6.டேரா� $நாலா.2564.1 

 தி�மா� தி�2ைக' தி�+ ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�ன க��� 

$நாலா.2564.2 

 தி�மா� உ�ேவா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சி�னேம பித5றா நி5ப( 

ஓ� $நாலா.2564.3 

 தி�மா� தைல2ெகா�ட ந#க4- எ#ேக வ�� த7விைனேய $நாலா.2564.4 

 த7விைன2- ஆ� ந6ைச ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைன2- இ� 

அ�த'திைன $நாலா.2565.1 

 Fவிைன ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதவி மணாளைன 

1�ைம எ8கா( $நாலா.2565.2 

 ஆவிைன ேம�2-� வ� ஆயைன அ�A உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� $நாலா.2565.3 

 தாவின ஏ5ைற எ�மாைன எ6ஞா�A தைல3ெப�வேன $நாலா.2565.4 

 தைல3ெப�( யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ� தி�வ� G�� 

தைகைமயினா� $நாலா.2566.1 

 நிைல31 எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஆ2ைக2- ேநா5ற இ� 

மாய�� மாய� ெசRேவ $நாலா.2566.2 

 நிைல31 எ�திலாத நிைலைம%� கா�ேதாA அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) -ழா� 

$நாலா.2566.3 

 ெதாைல3 ெப�த_ெப.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேநமி எ:தா� 

ெதா�ைல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) .�#கலேத $நாலா.2566.4 

 .�#- உறி ெவ�ெண� ெதா� உ�ட க8வைன ைவய� �5A� 

$நாலா.2567.1 



 ஒ�#-ற உ�ட ெப� வயி5றாளைன மாவலிமா4� $நாலா.2567.2 

 இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -ற8 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இைசய_-ைற.எ+.(இைச_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� Dவ� ேவ��+ 

ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2567.3 

 ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கிறியாைன அ�லா� அ�ேய� 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேபணலேத $நாலா.2567.4 

 ேப� நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ�லா அர2க� �:ந7ர ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

பதிவா� $நாலா.2568.1 

 ந78 நக� ந78 எ� ைவ'த�ளா� எ�A நி�ைன 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $நாலா.2568.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ேதா�:(_வி.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா=வ� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) D�'தி ப� <5றி� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

$நாலா.2568.3 

 காண?� ஆ�ெகா� எ�ேற ைவக� மாைல%� காைல%ேம $நாலா.2568.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவ�ேயா5- �� ஓ4�2ெகா�'த 

க#-�_ெப.(க#-�_ெப.) -A�ப� $நாலா.2569.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ�ேயா� பட ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) பா�வ� 

அ�ன க��� $நாலா.2569.2 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஞான' (ைற 

ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� க� ேபா( 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2569.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நாவி� 

ெகா8ளா�_வி.�.(ெகா8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 



நிைனயா�_வி.�.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைம3 ப�ேய $நாலா.2569.4 

 ைம3 ப� ேமனி%� ெச:தாமைர2 க�;� ைவதிகேர $நாலா.2570.1 

 ெம�3ப�யா� உ� தி�வ� G�� தைகைமயினா� $நாலா.2570.2 

 எ3ப� ஊ� ஆ மிைல2க2 -�4� ஆ மிைல2-� எ�@� $நாலா.2570.3 

 அ3ப� யா@� ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) அ�ேய� 

ம5A யா( எ�பேன. $நாலா.2570.4 

 யாதா@� ஓ� ஆ2ைகயி� 12- அ#- ஆ31��� ஆ31 அவி!:(� 

$நாலா.2571.1 

 D( ஆவியி� த�மாA� உயி� ��னேம அதனா� $நாலா.2571.2 

 யாதா@� ப5றி ந7#-� விரத'ைத ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வ 7�ெச�%� 

$நாலா.2571.3 

 மாதாவிைன பி(ைவ தி�மாைல வண#-வேன $நாலா.2571.4 

 வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (ைறக8 பல 

பல ஆ2கி மதி விக5பா� $நாலா.2572.1 

 பிண#-� சமய� பல பல ஆ2கி அைவ அைவேதாA $நாலா.2572.2 

 அண#-� பல பல ஆ2கி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) D�'தி 

பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ைவ'தா� $நாலா.2572.3 

 இண#-� நி�ேனாைர இ�லா� நி�க� ேவ4ைக எ=வி3பேன $நாலா.2572.4 

 எ=வ(� மீ�ேட ப�வ(� ப4� எைன ஊழிக8 ேபா�2 $நாலா.2573.1 

 கழிவ(� க�� க�� எ8க� அ�லா� இைமேயா�க8 -ழா� $நாலா.2573.2 

 ெதா=வ(� G!வ(� ெச� ெதா�ைல மாைல2 க�ணார2 க�� $நாலா.2573.3 



 கழிவ( ஓ� காத�_ெப.(காத�_ெப.) உ5றா�2-� உ�ேடா க�க8 (6.தேல 

$நாலா.2573.4 

 (6சா �னிவ�� அ�லாதவ�� ெதாடர 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2574.1 

 எ6சா3 பிறவி இட� க�வா� இைமேயா� தம2-� $நாலா.2574.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சா�� இலாத தனி3 ெப� D�'தி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

மாய� ெசRேவ $நாலா.2574.3 

 ெந6சா� நிைன31 அ�தா� ெவ�ெண� ஊ� எ�@� ஈன+ ெசா�ேல 

$நாலா.2574.4 

 ஈன+ ெசா� ஆயி@�_நி.எ+.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.+உ�_சா�.) ஆக எறி திைர 

ைவய� �5A� $நாலா.2575.1 

 ஏன'( உ�வா� இட:த பிரா� இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) க5பக� ேச� 

$நாலா.2575.2 

 வான'தவ�2-� அ�லாதவ�2-� ம5A எ�லா எவ�2-ம $நாலா.2575.3 

◌்ஞான3 பிராைன அ�லா� இ�ைல நா� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�ல(ேவ $நாலா.2575.4 

 ந�லா� நவி� -�<� நகரா� தி�மா� தி�3 ேப� $நாலா.2576.1 

 வ�லா� அ�2 க�ணி G�ய_ெப.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாற� 

வி�ண3ப� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2576.2 

 ெசா� ஆ� ெதாைடய� இ: NA� வ�லா� அ=:தா� பிற31 ஆ� $நாலா.2576.3 

 ெபா�லா அ�விைன மாய வ� ேச5A அ8ள�_ெப.(அ8ள�_ெப.) ெபா�: 

நில'ேத $நாலா.2576.4 

 ெச2க� மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) உ�'( மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

$நாலா.2577.01 



 ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட�3 ப�தி 

G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2577.02 

 அ� .ட� மதிய� F�� $நாலா.2577.03 

 பல .ட� 1ைன:த பவள+ ெசRவா� $நாலா.2577.04 

 திக! ப.6 ேசாதி மரகத2 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) $நாலா.2577.05 

 கடேலா� ைக�மிைச2 க�வள�வ( ேபா� $நாலா.2577.06 

 பதீக ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) �� F� �தலா $நாலா.2577.07 

 ேமத- ப� கல� அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேசாதி 

$நாலா.2577.08 

 வாய�� க�ண�� சிவ3ப மீதி4�3 $நாலா.2577.09 

 ப+ைச_ெப.(ப+ைச_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மிக3 பைக3ப $நாலா.2577.10 

 ந+. விைன2 கவ�தைல அரவி� அமளி ஏறி $நாலா.2577.11 

 எறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந��8 அறி(யி� 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2577.12 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அய� இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) இவ� �த� 

அைன'ேதா� $நாலா.2577.13 

 ெத�வ2 -ழா#க8 ைகெதாழ கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2577.14 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) உ:தி' தனி3 ெப� நாயக $நாலா.2577.15 

 D�ல- அள:த ேசவ�ேயாேய $நாலா.2577.16 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�ட எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) அைற கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.2578.01 



 .ட�3 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) G�த5- அவா� 

$நாலா.2578.02 

 ஆ� உயி� உ�கி உ2க ேந�ய $நாலா.2578.03 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) அ�பி� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஈ� ேதற� $நாலா.2578.04 

 அ�த ெவ8ள'தா� ஆ� சிற31_ெப.(சிற31_ெப.) வி4� $நாலா.2578.05 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�4- அைசேவா� அைசக $நாலா.2578.06 

 தி�ெவா� ம�விய $நாலா.2578.07 

 இய5ைக மாயா3 ெப� விற�_ெப.(விற�_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$நாலா.2578.08 

 D�றிெனா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெபறி@� 

$நாலா.2578.09 

 ெகா8வ( எ�;ேமா ெத8ளிேயா� -றி3ேப $நாலா.2578.10 

 -றி3பி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெநறி3பட 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நாலா.2579.01 

 D�A உட� வண#- ேதா�A 1க! ஆைண $நாலா.2579.02 

 ெம� ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நடாய 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) Dவ�� $நாலா.2579.03 

 �த�வ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) .ட� விள#- 

அகல'( $நாலா.2579.04 

 வைர 1ைர திைர ெபார ெப� வைர ெவ�வர $நாலா.2579.05 

 உ�� �ர� ஒலி மலி நளி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) பட அர� $நாலா.2579.06 

 அர._ெப.(அர._ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) தட வைர .ழ5றிய $நாலா.2579.07 



 தனி மா' ெத�வ'( அ�யவ�2- இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

$நாலா.2579.08 

 ஆளாகேவ $நாலா.2579.09 

 இைச%#ெகா� ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஓவாேத $நாலா.2579.10 

 ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஓவா( 

வாழிய_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இய_விய#.வி.�.-றி.) $நாலா.2580.1 

 எ�A யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெதாழ இைச%#ெகா� யாவைக 

$நாலா.2580.2 

 உலக�� யாவ�� இ�லா ேம� வ�� $நாலா.2580.3 

 ெப��பா!2 கால'( இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபா�4- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2580.4 

 அ�� ெபற�_ெதா.ெப.(ெபA_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) தனி வி'( 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2580.5 

 ெத�வ நா��க2 ெகா= �ைள ஈ�A $நாலா.2580.6 

 �2க� ஈசெனா� ேத� பல Sதலி $நாலா.2580.7 

 D�லக� விைள'த உ:தி $நாலா.2580.8 

 மாய2 கட�8_ெப.(கட�8_ெப.) மா �த� அ�ேய $நாலா.2580.9 

 மா �த� அ�3 ேபா( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) கவி!'( அல�'தி $நாலா.2581.01 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) �=(� அக3ப�'( $நாலா.2581.02 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .ட� அ�3 ேபா( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெசOஇ $நாலா.2581.03 



 நா��க3 1'ேத8 நா� விய:( 

உவ3ப_-ைற.எ+.(உவ33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2581.04 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �ைற�ைற வழிபட ெநற7இ $நாலா.2581.05 

 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) மல�2 க�ெணா� 

$நாலா.2581.06 

 கனி வா� உைடய(� ஆ� இ� நாயிA $நாலா.2581.07 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மல�:த�ன $நாலா.2581.08 

 க5பக2 கா� ப5பல அ�ன $நாலா.2581.09 

 �� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தைழ'த $நாலா.2581.10 

 ெந�ேயா�2- அ�ல( அ�யேதா உலேக $நாலா.2581.11 

 ஓஓ உலகின( இய�ேவ $நாலா.2582.01 

 ஈ�ேறா8 இ�2க மைண ந7ரா4� $நாலா.2582.02 

 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( $நாலா.2582.03 

 உ�� உமி!:( அள:( ேதஎ�:( உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2582.04 

 �த� ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட�8_ெப.(கட�8_ெப.) நி5ப 1ைட3 பல 

$நாலா.2582.05 

 தா�_த5...(தா�_த5...) அறி ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ேப;த� தனா( 

$நாலா.2582.06 

 1�லறிவா�ைம ெபா�:த2 கா4� $நாலா.2582.07 

 ெகா�வன �தலா அ�லன �ய?� $நாலா.2582.08 



 இைனய_-ைற.எ+.(இைன_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெச�ைக 

இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) (�1_ெப.((�1_ெப.) அளி $நாலா.2582.09 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மா மாய3 பிறவி%8 ந7#கா3 $நாலா.2582.10 

 ப� மா மாய'( அ=:(மா� நளி�:ேத $நாலா.2582.11 

 நளி� மதி+ சைடய@� நா��க2 கட�E� $நாலா.2583.1 

 தளி� ஒளி இைமயவ� தைலவ@� �தலா $நாலா.2583.2 

 யாவைக உலக�� யாவ�� அக3பட $நாலா.2583.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந7� த7 கா� .ட� இ� வி.�1� $நாலா.2583.4 

 மல� .ட� பிற�� சிறி( உட� 

மய#க_-ைற.எ+.(மய#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2583.5 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 1ற3பா� இ�றி �=வ(� 

$நாலா.2583.6 

 அக3பட2 கர:( ஓ� ஆ� இைல+ 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2583.7 

 ெப� மா மாயைன அ�ல( $நாலா.2583.8 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ம5A உைடயேமா 

யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா�.) $நாலா.2583.9 

 �ய5றி .ம:( எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �:(5ற 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2584.1 

 இய5Aவா� எ�ெமா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நய31 உைடய $நாலா.2584.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஈ� ெதாைட2 கிளவி%8 ெபாதிேவா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

Fைவ3 $நாலா.2584.3 



 F ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

1க! $நாலா.2584.4 

 1க!ேவா� பழி3ேபா� 1கேழா� பழிேயா� $நாலா.2585.1 

 இக!ேவா� மதி3ேபா� மதிேயா� இகேழா� ம5A $நாலா.2585.2 

 எ#க8 மா� ெச#க� மா� சீற� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) த7விைனேயா� 

$நாலா.2585.3 

 எ#க8 மா� க�டா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.2585.4 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அ�ேற ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அ�ேற த7ய $நாலா.2586.1 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

அறிவேன?� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.2586.2 

 எ�னா� அைட31 ந72- ஒ�ணா( இைறயவேன $நாலா.2586.3 

 எ�னா� ெசய5பால( எ� $நாலா.2586.4 

 எ�னி� மி- 1கழா� யாவேர பி�ைன%� ம5A $நாலா.2587.1 

 எ� இ� மி- 1கேழ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அ�லா� எ�ன 

$நாலா.2587.2 

 க�6_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேசாதி2 க�ண� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சீல3 $நாலா.2587.3 

 ெப�6ேசாதி2- எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) ஆ4ெப5A $நாலா.2587.4 

 ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ந7ேய 

பிற3பி'த த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2588.1 

 ம5ைறயா� ஆவா�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபசி� எ5ேறேயா $நாலா.2588.2 



 மாய மா மாயவைள மாய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) வா� ைவ'த $நாலா.2588.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�மா கா4�� ெநறி $நாலா.2588.4 

 ெநறி கா4� ந72-திேயா நி�பா� க� மா $நாலா.2589.1 

 �றி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா4�திேயா ேம� நா8_ெப.(நா8_ெப.) அறிேயாைம 

$நாலா.2589.2 

 எ� ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) எ�ணினா� 

க�ணேன ஈ( உைரயா� $நாலா.2589.3 

 எ� ெச�தா� எ� பேடா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) $நாலா.2589.4 

 யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா�.) அ�விைனேயா� ேசேயா� எ� 

ெந6சினா� $நாலா.2590.1 

 தாேம அ;2கரா�+ சா�:ெதாழி:தா� F ேமய $நாலா.2590.2 

 ெச�மாைத நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மா�வி� ேச�வி'(3 பா� இட:த 

$நாலா.2590.3 

 அ�மா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாத'( அ�- $நாலா.2590.4 

 அ�-� .வ�� ெத�� உணேரா� அ�ேப $நாலா.2591.1 

 ெப�-� மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ� ேபசீ� ப�கலா� $நாலா.2591.2 

 ப�1ைடய�ீ பா� அள:த7� பாவிெய� க� கா�1 அ�ய $நாலா.2591.3 

 S�1 உைடய�ீ S�ைம Sம2- $நாலா.2591.4 

 Sம2- அ�ேயா� எ�A எ�A 

ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைர'( எ� மாலா� 

$நாலா.2592.1 



 தம2- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா� சா�� அ�ய� ஆனா� 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) இனி $நாலா.2592.2 

 யாதா@� ஆகி� கா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) அவ�திற'ேத 

$நாலா.2592.3 

 யாதா@� சி:தி'( இ� $நாலா.2592.4 

 இ� நா�வ� ஈைர:தி� ேம� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ4ேடா� $நாலா.2593.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�வ� ஓ� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அ�லா� 

தி�மா5- $நாலா.2593.2 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஆ� வண2க� ஆ� ஏ பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2593.3 

 நாமா மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உைடேயா� நா! $நாலா.2593.4 

 நாழா� அம� �ய�ற_ெப.எ+.(�ய�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� 

அர2க� இ� உயிைர $நாலா.2594.1 

 வாழாவைக வலித� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) வலிேய ஆழாத $நாலா.2594.2 

 பா�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கா?� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) த7%� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2594.3 

 ந7�� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.2594.4 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ேற ஆ! (ய�� வ 7!வி3பா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�றா� $நாலா.2595.1 

 ேபா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� ேபா 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�A� $நாலா.2595.2 



 கா!'( உபேதச� த�@� ைக2ெகா8ளா� க�ண�தா8 $நாலா.2595.3 

 வா!'(வேத க�டா� வழ2- $நாலா.2595.4 

 வழ2ெகா� மாAேகா8 அ�A அ�யா� ேவ�ட $நாலா.2596.1 

 இழ2க�� கா��� இைறவ இழ31 உ�ேட $நாலா.2596.2 

 எ� ஆ4ெகா�� ஆகி?� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேவ�ட எ� க�க8 

$நாலா.2596.3 

 த�மா� கா4� உ� ேமனி+ சா� $நாலா.2596.4 

 சாயா� க�யாைன உ8 அறியாரா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2597.1 

 ேபயா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ெகா�'தா�_வி.�.(ெகா�_வி.+''_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) ேபய� ஆ� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) யா� ேபா�' $நாலா.2597.2 

 ேத�1 ஊ� .ைவ'( ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறி:(� த7விைன ஆ� 

$நாலா.2597.3 

 பா�பா� வா�2 ைக: ந74ட� பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2597.4 

 பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� எதி�தா 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ப� (யர�_ெப.((யர�_ெப.) $நாலா.2598.1 

 ேப�'( ஓத3 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) அழி�_ெப.(அழி�_ெப.) ஆ� ேப+. இ�ைல 

ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

$நாலா.2598.2 

 த� ேமனி' தா8_ெப.(தா8_ெப.) தடவ தா� 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த��ைடய $நாலா.2598.3 



 ெச�ேமனி2 க�வள�வா� சீ� $நாலா.2598.4 

 சீரா� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) சிற3பா� வளரா( 

$நாலா.2599.1 

 ேப� வாம� ஆகா2கா� ேபராளா மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) ஆர3 $நாலா.2599.2 

 1�கி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ�� உமி!:த Fமி ந7� ஏ51 அ�ேத $நாலா.2599.3 

 ெசா�? ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2599.4 

 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யா� ேவ��ன2கா� 

ேதா�றா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ேதா�A_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வி4டா?� $நாலா.2600.1 

 வா!:தி�வ� பி�@� த� வா�திறவா� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.2600.2 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) வைரக8 ேபா� அர2க� வ� தைலக8 தா� இ�ய 

$நாலா.2600.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) வைர வி� ஏ:தினா� தா� $நாலா.2600.4 

 தா�பா� ஆ31�டா?� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) த=�1 

தா�_த5...(தா�_த5...) இளக3 $நாலா.2601.1 

 பா�பா� ஆ31�� பா� உ5றா?� ேசா�பா( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.2601.2 

 ப� உ�ைவ எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பட�வி'த வி'தா உ� $நாலா.2601.3 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உ�ைவ யா� அறிவா� ெசா�? $நாலா.2601.4 



 ெசா�லி� -ைற இ�ைல G(_ெப.(G(_ெப.) 

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

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2602.1 

 எ�லி பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�னா( எ3ேபா(� ெதா�ைல2க� $நாலா.2602.2 

 மா' தாைன2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஓ� ஐவைரேய மாA ஆக2 

$நாலா.2602.3 

 கா'தாைன2 கா��� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கா� $நாலா.2602.4 

 காண31கி� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ைக2ெகா�ட ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.2603.1 

 நாண3ப�� அ�ேற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ேபசி� மாணி $நாலா.2603.2 

 உ� ஆகி2ெகா�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ந7� ஏ5ற சீரா� $நாலா.2603.3 

 தி� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) த7��5A+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2603.4 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரகி� ேசராம� கா3பத5- $நாலா.2604.1 

 இ�A இ#- எ� ெந6சா� இ�2-�ட அ�A அ#-3 $நாலா.2604.2 

 பா� உ��� பா� வைள'த ந7� உ��� க� 1ைதய2 $நாலா.2604.3 

 கா� உ�வ� தா�_த5...(தா�_த5...) நிமி�'த கா� $நாலா.2604.4 

 காேல ெபாத' தி�:( க'(வரா� இனநா8 $நாலா.2605.1 

 மாலா� -�1-:தா� எ� மன'ேத ேமலா� $நாலா.2605.2 

 த�2-� இட�பா4�ெனா�� வ�விைனயா� தா� வ 75A $நாலா.2605.3 

 இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) காணா( இைள'( $நாலா.2605.4 



 இைள3பா� இைளயா3பா� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.2606.1 

 இைள2க நம� தம�க8 ப5றி இைள31 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2606.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேமாதாம� 

ந�-வா� ந�கா3பா� $நாலா.2606.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உயி�2-� தா�_த5...(தா�_த5...) 

$நாலா.2606.4 

 தாேன தனி' ேதா�ற� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அள31 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இ�லாதா� $நாலா.2607.1 

 தாேன பிற�க4-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேதா�ற� தாேன $நாலா.2607.2 

 இைள2கி� பா� கீ! ேம� ஆ� 

மீ��_வி.எ+.(மீ8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைம3பா� ஆனா� 

$நாலா.2607.3 

 அள2கி5பா� பா��ேம� ஆ� $நாலா.2607.4 

 ஆரா@� ஆதா@� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

அகலிட'ைத $நாலா.2608.1 

 ஆரா�:( அ( தி�'த� ஆவேத சீ� ஆ� $நாலா.2608.2 

 மன'தைல வ� (�ப'ைத_ெப.((�ப�_+ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

மா5றிேன� வாேனா� $நாலா.2608.3 

 இன' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) க�ணனா� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.2608.4 

 யா@� எ� ெந6.� இைச:ெதாழி:ேதா� வ�விைனைய2 $நாலா.2609.1 



 கா@� மைல%� 1க2 க�வா� தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ� $நாலா.2609.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அ�ன மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ� இைறயா� 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2609.3 

 அ�8 எ�@� த�டா� அ�'(_வி.எ+.(அ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2609.4 

 அ�யா� ப� கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �'ேதா அ( 

அ�ேற� $நாலா.2610.1 

 ��யா� வி.�1 அள:த �'ேதா ெந�யா� $நாலா.2610.2 

 ெசறி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெகா8 தா8_ெப.(தா8_ெப.) நிமி�'(+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2610.3 

 அறிகிலமா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அள:த அ�A $நாலா.2610.4 

 அ�ேற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க� 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆழியா� கா� உ�வ� 

$நாலா.2611.1 

 இ�ேற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) காணா( இ�3ப(�� எ�ேற@� 

$நாலா.2611.2 

 க4க�ணா� காணாத அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உ�ைவ 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) எ�@� $நாலா.2611.3 

 உ4க�ேண� கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2611.4 

 உணர_-ைற.எ+.(உண�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�வ�2- எளிேயேன ெசRேவ 

$நாலா.2612.1 

 இண�� (ழா� அல#க� எ:ைத உணர' $நாலா.2612.2 



 தன2- எளிய� எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) அளவ� 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அளவ� ஆனா� $நாலா.2612.3 

 என2- எளிய� எ� ெப�மா� இ#- $நாலா.2612.4 

 இ#- இ�ைல ப��ேபா� வ 75றி�'த� எ�@ைடய $நாலா.2613.1 

 ெச#க� மா� சீ�2-� சிறி( உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) அ#ேக $நாலா.2613.2 

 ம� அட2கி நி5பதனி� வ�விைனயா� தா� ஈ�� $நாலா.2613.3 

 அ� எ�3ப( அ�ேறா அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) $நாலா.2613.4 

 அழ-� அறிேவாமா� வ�விைனைய' த7�3பா� $நாலா.2614.1 

 நிழ?� அ� தாA� ஆேனா� .ழல2 $நாலா.2614.2 

 -ட#க8 தைலமீ( எ�'(2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� அ�A 

அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) $நாலா.2614.3 

 தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கடைல ேமயா� தம2- $நாலா.2614.4 

 தம2- அ�ைம ேவ��வா� தாேமாதரனா� $நாலா.2615.1 

 தம2- அ�ைம ெச� எ�றா� 

ெச�யா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெச�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A $நாலா.2615.2 

 த� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த7விைன2ேக 

தா!�Aவ� ெந6சினா� $நாலா.2615.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெச�வ( இRவிட'( இ#- யா( $நாலா.2615.4 

 யாதா@� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறியி� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உக2கி� எ� 

ெகாேலா $நாலா.2616.1 



 யாதா@� ேந�:( அ;கா ஆA தா�_த5...(தா�_த5...) யாதா@� 

$நாலா.2616.2 

 ேதAமா ெச�யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ.ர�கைள ேநமியா� $நாலா.2616.3 

 பாAபாA ஆ2கினா�பா� $நாலா.2616.4 

 பா� ஆழி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கிட2-� ப�ைப_ெப.(ப�1_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ேக4ேட%� $நாலா.2617.1 

 கா� ஆ=� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) அழி%� க� 

.ழ?�_ெப.எ+.(.ழ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந7�_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) 

ஆழி+ $நாலா.2617.2 

 ேசாதியா� ஆதியா� ெதா�விைன எ�பா� க�%� $நாலா.2617.3 

 ந7தியா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சா�:( 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2617.4 

 நி�A� இ�:(� கிட:(� தி�த:(� $நாலா.2618.1 

 ஒ�A� ஓவா5றா� எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) அகலா� அ�A அ� ைக 

$நாலா.2618.2 

 வ� 1ைடயா� ெபா�ெபயேரா� வா� தக�'( மா�� இட:தா� $நாலா.2618.3 

 அ�1ைடய� அ�ேற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2618.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆ� 

உவ� ஆ� ம5A உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) $நாலா.2619.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�A 

இராேத அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ� $நாலா.2619.2 

 அவேன என' ெதளி:(_வி.எ+.(ெதளி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

க�ண@2ேக த7�:தா� $நாலா.2619.3 



 அவேன எவேன?� ஆ� $நாலா.2619.4 

 ஆ� ஆA அறி�ைடயா� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) அ�( 

அ�ேற $நாலா.2620.1 

 நாேம அ( உைடேயா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) F ேம� $நாலா.2620.2 

 ம(கர� ேம த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� மாலாைர வா!'( ஆ� 

$நாலா.2620.3 

 அ( கரேம அ�பா� அைம $நாலா.2620.4 

 அைம2-� ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) உ�ேட ஆராயி� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2621.1 

 இைம2-� ெபா=(� இைட+சி -ைம'திற#க8 $நாலா.2621.2 

 ஏசிேய ஆயி@�_நி.எ+.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.+உ�_சா�.) ஈ� (ழா� 

மாயைனேய $நாலா.2621.3 

 ேபசிேய ேபா2கா� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $நாலா.2621.4 

 பிைழ2க �ய�ேறாேமா ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ேபசா� 

$நாலா.2622.1 

 தைழ2-� (ழா� மா�வ� த�ைன அைழ'( ஒ�கா� $நாலா.2622.2 

 ேபா� உபகார� ெபாலிய2 

ெகா8ளா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெகா8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 1கேழ $நாலா.2622.3 

 வா� உபகார� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா�31 

$நாலா.2622.4 



 வா�3ேபா இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ம5A இ�ைல வா 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2623.1 

 ேபா�3 ேபாஒ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரகி� Fவிேய� த73 பால 

$நாலா.2623.2 

 ேப�' தா�_ெப.(தா�_ெப.) உயி� கலா�3 பா� உ�� 

அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) உயிைர $நாலா.2623.3 

 மா�'தாைன வா!'ேத வலி $நாலா.2623.4 

 வலிய� என நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�:த ம�ல� $நாலா.2624.1 

 வலிய �� இ�ய வா#கி வலிய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2624.2 

 ெபா� ஆழி2 ைகயா� 1ைட'தி�தி கீளாேத $நாலா.2624.3 

 ப� நாE� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா� $நாலா.2624.4 

 பா� உ�டா� பா� உமி!:தா� பா� இட:தா� பா� அள:தா� $நாலா.2625.1 

 பா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) �� பைட'தா� எ�பரா� பா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$நாலா.2625.2 

 ஆவா@� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆனா� ஆ� இடேம ம5ெறா�வ�2- 

$நாலா.2625.3 

 ஆவா� 1காவா� அைவ $நாலா.2625.4 

 அைவய� என நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) .ர�பாேல $நாலா.2626.1 

 நைவைய நளி�வி3பா� த�ைன கைவ இ� $நாலா.2626.2 



 மன' (யைர 

மா�2-�_ெப.எ+.(மா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வைக $நாலா.2626.4 

 வைக ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6.� நா_ெப.(நா_ெப.) உைடய வா%� $நாலா.2627.1 

 மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�:( வ 7ழா எனி?� 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஆ�:( $நாலா.2627.2 

 மாைல' தா� வா!'தா( இ�3ப� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�ேற 

$நாலா.2627.3 

 ேமைல' தா� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) விைன 

$நாலா.2627.4 

 விைனயா� தர �ய?� ெவ�ைமைய அ6சி $நாலா.2628.1 

 திைனயா� சிறிதள�� ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நிைனயா( $நாலா.2628.2 

 வாசக'தா� ஏ'திேன� வாேனா� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6.� $நாலா.2628.3 

 நாயக'தா� ெபா� அ�2க8 நா� $நாலா.2628.4 

 நா� <A� <5றாவ( இ'தைனேய நா8நாE� $நாலா.2629.1 

 ேத#- ஓத ந7� உ�வ� ெச#க� மா� ந7#காத $நாலா.2629.2 

 மா கதி ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரகி� ேசராம� கா3பத5- $நாலா.2629.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கதி ஆ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) நிைன 

$நாலா.2629.4 

 நிைன'(_வி.எ+.(நிைன_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6சி மானிடவ� 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இர3ப� எ�ேற $நாலா.2630.1 



 நிைன'திட�� ேவ�டா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேநேர 

நிைன'(_வி.எ+.(நிைன_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற6ச $நாலா.2630.2 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) அளவ� 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) இட'ேதா� மாேல அ( தா@� $நாலா.2630.3 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) அள�� உ�ேடா 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) $நாலா.2630.4 

 எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) நா4�2- உ+சம( ஆ� வ 74ைட_ெப.(வ 7�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$நாலா.2631.1 

 அைம'தி�:ேதா� அஃ( அ�ேற ஆ� ஆA அைம3 

ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2631.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாளி காரணமா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா4� 

ஏA ஏ! உடேன $நாலா.2631.3 

 ெகா�றாைனேய மன'(2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2631.4 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) மா� வைர 

தா�_த5...(தா�_த5...) மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) <� 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2632.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அறா3 Fைவ தா�_த5...(தா�_த5...) ம5A'தா� 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.2632.2 

 கா� உ�வ� கா�ேதாA� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ணனா� $நாலா.2632.3 

 ேப� உ� எ�A எ�ைம3 3��:(_வி.எ+.(பி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2632.4 



 3��:(_வி.எ+.(பி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ேநா2கா( த��ைடய பி�ேன $நாலா.2633.1 

 தி�:( உழ?� சி:தைனயா� த�ைம 1�:( ஒ�கா� $நாலா.2633.2 

 ஆஆ என இர#கா� அ:ேதா வலிேதெகா� $நாலா.2633.3 

 மா வா� பிள:தா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.2633.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஆE� ஓ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ� -A�ப� த�ைம+ 

$நாலா.2634.1 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) மா8வி'( ஓ� இட'ேத ேச�'( 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ேமய $நாலா.2634.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயா� அ�ைய' தா� 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அஃ( அ�ேற 

$நாலா.2634.3 

 வ� (ழா� சீரா�2- மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) $நாலா.2634.4 

 மா� பாவி'( அ6ஞா�A ம�_ெப.(ம�_ெப.) இர:தா� மாயவ8 

ந6._ெப.(ந6._ெப.) $நாலா.2635.1 

 ஊ� பாவி'( உ�டான( ஓ� உ�வ� கா�பா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

$நாலா.2635.2 

 க� அவா ம5A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) கா� உறா சீ� பரவா( $நாலா.2635.3 

 உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� தா�_த5...(தா�_த5...) 

உAேமா ஒ�A $நாலா.2635.4 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�� ெச#க�மா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

உைர3ப( உ� அ�யா�2- $நாலா.2636.1 

 எ� ெச�வ� எ�ேற இ�'தி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1கழி� $நாலா.2636.2 



 ைவ-� த� சி:ைதயி?� ம5A இனிேதா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அவ�2- 

$நாலா.2636.3 

 ைவ-:த� எ�A அ�E� வா�_ெப.(வா�_ெப.) $நாலா.2636.4 

 வாேனா மறி கடேலா மா�தேமா த7யகேமா $நாலா.2637.1 

 காேனா ஒ�#கி5A க��லமா� ஆ� 

ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2637.2 

 க�A_ெப.(க�A_ெப.) உயர தா� 

எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கா� உதி�'தா� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) பணி:ேதா� $நாலா.2637.3 

 வ� (யைர ஆஆ ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) $நாலா.2637.4 

 ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ேமா(� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நாகைணயா� $நாலா.2638.1 

 ம�#ேக வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) அ�யேர?� ஒ�#ேக 

$நாலா.2638.2 

 எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அவைர2 காணலா� எ3ெபா=(� 

உ8ளா� $நாலா.2638.3 

 மன2 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) த7�3பா� வர�_ெப.(வர�_ெப.) $நாலா.2638.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ஆA ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைலயா� வா!� 

இனிதா� எ�ேல $நாலா.2639.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ஆA ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 1காவாA உ� மாA� 

$நாலா.2639.2 

 ஆயவ� தா� ேசயவ� தா� அ�A உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாயவ� தா� 

$நாலா.2639.3 

 மாயவ� தா� கா4�� வழி $நாலா.2639.4 



 வழி' த#- வ�விைனைய மா5றாேனா ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2640.1 

 தழ7இ2ெகா�� ேபா� அ�ண� த�ைன .ழி'( எ#-� $நாலா.2640.2 

 தா!� இட#க8 ப5றி 1லா�_ெப.(1லா�_ெப.) ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) உகள_-ைற.எ+.(உகE_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.2640.3 

 வா!� அட#க மா�� இட:த மா� $நாலா.2640.4 

 மாேல ப�+ ேசாதி மா5ேற� இனி உன( $நாலா.2641.1 

 பாேல ேபா� சீ�� ப='ெதாழி:ேத� ேமலா� $நாலா.2641.2 

 பிற31 இ�ைம ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�2கீ!2 

-5ேறவ� அ�A $நாலா.2641.3 

 மற31 இ�ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேவ��� மா� $நாலா.2641.4 

 மாேட வர3ெபAவரா� எ�ேற வ�விைனயா� $நாலா.2642.1 

 காடா@� ஆதா@� ைக2ெகா8ளா� ஊேட ேபா�3 $நாலா.2642.2 

 ேப� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) சி:( திைர2 க�வள�� ேபராள� $நாலா.2642.3 

 ேப� ஓத சி:தி2க ேப�:( $நாலா.2642.4 

 ேப�:( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ேநா2கா( பி� நி5பா� நி�லா3பா� 

$நாலா.2643.1 

 ஈ�: (ழா� மாயைனேய எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ேப�:( எ#-� 

$நாலா.2643.2 

 ெதா�ைல மா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரகி� ேசராம� கா3பத5- 

$நாலா.2643.3 

 இ�ைல கா� ம5ேறா� இைற $நாலா.2643.4 



 இைற �ைறயா� ேசவ�ேம� ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த அ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2644.1 

 மைற �ைறயா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) நாட� 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �ைற�ைறயி� $நாலா.2644.2 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) இல- F' ெதளி'தா� ஒRவாேத தா! வி.�பி� 

$நாலா.2644.3 

 மீ( இலகி' தா�_த5...(தா�_த5...) கிட2-� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $நாலா.2644.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) எ�@� க�பி� ெவறி எ�@� ெவ8ளி ேவ� $நாலா.2645.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ�@� ேக� இலா வா�_ெப.(வா�_ெப.) -ைட2-' 

தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ� $நாலா.2645.2 

 மணி2 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) ேபா� 

நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

அள:தா� ந#க8 $நாலா.2645.3 

 பிணி2- ஆ� ெப� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) பி� $நாலா.2645.4 

 பி� (ர2-� கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) 

இழ:த_ெப.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) G� 

ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) ேப�:(� ேபா� $நாலா.2646.1 

 வ� திைர2க� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா�ைம'ேத அ�A 

$நாலா.2646.2 

 தி�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேநமியா� த7 அர2கி 

D2-� $நாலா.2646.3 

 ப�+ ெசவி%� ஈ�:த பர� $நாலா.2646.4 

 பர� ஆ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) பாவி3ப� ஆகி� $நாலா.2647.1 



 உரனா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�A ேபா(� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏ! அ�A 

$நாலா.2647.2 

 எ�தாைன 18ளி� வா� கீ�டாைனேய அமர� $நாலா.2647.3 

 ைகதா� ெதாழாேவ கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2647.4 

 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�: (யைர 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2648.1 

 மல#க அ�'(_வி.எ+.(அ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�3பா� 

வில#க�_ெதா.ெப.(வில#-_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ேபா� $நாலா.2648.2 

 ெதா�மாைல ேகசவைன நாரணைன மாதவைன $நாலா.2648.3 

 ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ3ெபா=(� G4� $நாலா.2648.4 

 G4டாய ேநமியா� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அர2க� இ� உயிைர 

$நாலா.2649.1 

 மா4ேட (ய� இைழ'த மாயவைன ஈ4ட $நாலா.2649.2 

 ெவறி ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� ேவதியைன ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2649.3 

 அறி க�டா� ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) அ( 

$நாலா.2649.4 

 அ(ேவா ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) எ�A அ#- அம� உலேகா ேவ��� 

$நாலா.2650.1 

 அ(ேவா ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) இ�ைல அ�ேற அ( ஒழி:( $நாலா.2650.2 



 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ8ேவ� 

எனி?� <��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2650.3 

 க�ண� தா8_ெப.(தா8_ெப.) வா!'(வேத க� $நாலா.2650.4 

 க�?� கைன கட?� ைவ-:த வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2651.1 

 1�_ெப.(1�_ெப.) எ�A ஒழி:தனெகா� ஏ பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெவ�ல 

$நாலா.2651.2 

 ெந�யா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க�யா� உ81-:( ந7#கா� $நாலா.2651.3 

 அ�ேயன( உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) அக� $நாலா.2651.4 

 அக� சிவ:த_ெப.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�ணின� ஆ� 

வ�விைனய� ஆவா� $நாலா.2652.1 

 �க�_ெப.(�க�_ெப.) சிைதவரா� அ�ேற �2கி 

மி-�_ெப.எ+.(மி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�மா� $நாலா.2652.2 

 சீ�2 கடைல உ8 ெபாதி:த சி:தைனேய� த�ைன $நாலா.2652.3 

 ஆ�2- அட� ஆ� ெசRேவ அட�'( $நாலா.2652.4 

 அட� ெபா� ��யாைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேபராைன $நாலா.2653.1 

 .ட� ெகா8 .ட� ஆழியாைன இட� க�%� $நாலா.2653.2 

 மாதா பிதாவாக ைவ'ேத� என( உ8ேள $நாலா.2653.3 

 யா( ஆகி� யாேத இனி $நாலா.2653.4 

 இனி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைர3ப( எ�ேன $நாலா.2654.1 



 தனி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சா�� இலா D�'தி பனி 

ந7� $நாலா.2654.2 

 அக'( உல� ெச6சைடயா� ஆக'தா� நா�- $நாலா.2654.3 

 �க'தா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ:தி �த� $நாலா.2654.4 

 �த� ஆ� தி� உ�வ� D�A அ�ப� ஒ�ேற $நாலா.2655.1 

 �த� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) D�A2-� 

எ�ப� �த�வா $நாலா.2655.2 

 நிக� இல- கா� உ�வா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அக'த( அ�ேற 

$நாலா.2655.3 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) இல- தாமைரயி� F $நாலா.2655.4 

 Fைவ%� காயா�� ந7ல�� F2கி�ற $நாலா.2656.1 

 காவி மல� எ�A� கா�ேதாA� பாவிேய� $நாலா.2656.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆவி ெம� மிகேவ F�2-� அRவைவ $நாலா.2656.3 

 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பிரா� உ�ேவ எ�A $நாலா.2656.4 

 எ�A� ஒ�நா8 ஒழியாைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர:தா� 

$நாலா.2657.1 

 ஒ�A� இர#கா� உ�2 கா4டா� -�A $நாலா.2657.2 

 -ைட ஆக ஆ கா'த ேகாவலனா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2657.3 

 1ைட தா�_த5...(தா�_த5...) ெப�ேத 1வி $நாலா.2657.4 

 1வி%� இ� வி.�1� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அக'த 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ� $நாலா.2658.1 

 ெசவியி� வழி 1-:( எ� உ8ளா� அவி� இ�றி $நாலா.2658.2 



 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெப�ய� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெப�ைய 

எ�பதைன யா� அறிவா� $நாலா.2658.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ப�- ேநமியா� உ8E $நாலா.2658.4 

 உ8ளி?� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) த�2-� விைன3 படல� $நாலா.2659.1 

 வி8ள விழி'( உ�ைன ெம� உ5றா� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) $நாலா.2659.2 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள�� யா@� உள� ஆவ� எ�ெகா� $நாலா.2659.3 

 உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த D�'தி உைர $நாலா.2659.4 

 உைர2கி� ஓ� .5ற'தா� உ5றா� எ�A ஆேர $நாலா.2660.1 

 இைர2-� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� உைர31 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2660.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�றி ம5A இேல� க�டா� என( உயி�2- ஓ� 

$நாலா.2660.3 

 ெசா� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (ைண $நாலா.2660.4 

 (ைண நா8_ெப.(நா8_ெப.) ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கிைள%� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) -ல�� .5ற'( $நாலா.2661.1 

 இைண நாE� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உைட'தாேம?� கைண நாணி� 

$நாலா.2661.2 

 ஓவா' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) சா�#க� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீைர 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2661.3 

 ஓவாத ஊணாக உ� $நாலா.2661.4 

 உ8 நா4�' ேத. அ�ேற ஊ!விைனைய அ6.ேம $நாலா.2662.1 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) நா4ைட ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆக ெம+.ேம 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) நா4�� $நாலா.2662.2 

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

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) இழிவி5A ஆனா?� ஆழி அ#ைக3 

$நாலா.2662.3 

 ேப� ஆய5- ஆ8 ஆ� பிற31 $நாலா.2662.4 

 பிற31 இற31 D313 பிணி (ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பி�@� $நாலா.2663.1 

 இற2க�� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உைட'தாேம?� மற31 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2663.2 

 ஏதேம எ�A அ�லா� எ�;வேன ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:தா� 

$நாலா.2663.3 

 பாதேம ஏ'தா3 பக�_ெப.(பக�_ெப.) $நாலா.2663.4 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) எ�ப(�� பாவியா( எ�ைம 

$நாலா.2664.1 

 இக� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� ெபா=(� ஆ8வ� 

தகவா' $நாலா.2664.2 

 ெதா=�ப� இவ� சீ�2-� (ைண இல� எ�A 

ஓரா�_வி.�.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $நாலா.2664.3 

 ெச=� பரைவ ேமயா� ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2664.4 

 ெத�:(ண�� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைமயா� த7விைனேய� வாளா 

$நாலா.2665.1 

 இ�:ெதாழி:ேத� கீ! நா8க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கர:(�வி� 

$நாலா.2665.2 



 அ� மாைன அ:நா�A பி� 

ெதாட�:த_ெப.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழி அ#ைக 

$நாலா.2665.3 

 அ�மாைன ஏ'தா( அய�'( $நாலா.2665.4 

 அய�3பா� அயரா3பா� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.2666.1 

 உய3ேபா� ெநறி இ(ேவ க�டா� ெசய5பால $நாலா.2666.2 

 அ�லேவ ெச�கிAதி ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) அ6சிேன� 

$நாலா.2666.3 

 ம�ல� நா8_ெப.(நா8_ெப.) வRவினைன வா!'( $நாலா.2666.4 

 வா!'தி_வி.எ+.(வா!'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�ைய3 F3 

1ைன:(_வி.எ+.(1ைன_வி.+:'_இ.கா.உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தைலைய' $நாலா.2667.1 

 தா!'( இ� ைக <31 எ�றா� <3பாத பா!'த விதி $நாலா.2667.2 

 எ#- உ5றா� எ�A அவைன ஏ'தா( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.2667.3 

 த#க'தா� ஆேம?� த#- $நாலா.2667.4 

 த#கா �ய5றிய ஆ� தா! வி.�பி� மீ( 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2668.1 

 எ#ேக 12- எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�தி4டனெகா� ெபா#- ஓத' $நாலா.2668.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� பா� ேவைலவா�2 க�வள�� எ�@ைடய 

$நாலா.2668.3 



 க�ண�பா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா8 கா� 

$நாலா.2668.4 

 கா� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேமனியா� ைக 

கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆழியா� $நாலா.2669.1 

 பா� கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� வயி5றா� 

பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயா� சீ� 

கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2669.2 

 ெசா� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா2காேர� 

G!விைனயி� ஆ! (யைர $நாலா.2669.3 

 எ� நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா2-வ� இ3ேபா( 

$நாலா.2669.4 

 இ3ேபா(� இ�@� இனி+ சிறி( நி�றா?� $நாலா.2670.1 

 எ3ேபா(� ஈேத ெசா� எ� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) எ3ேபா(� 

$நாலா.2670.2 

 ைக கழலா ேநமியா� ந�ேம� விைன க�வா� $நாலா.2670.3 

 ெமா� கழேல ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �ய� $நாலா.2670.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேப� உ:தி இ� மல�' தவிசி� $நாலா.2671.01 

 ஒ��ைற அயைன ஈ�றைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைற $நாலா.2671.02 

 இ� .ட� மீதினி� இய#கா �� மதி8 $நாலா.2671.03 

 இல#ைக இ� கா� வைளய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைல $நாலா.2671.04 

 ஒ�றிய ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) எயி5A_ெப.(எயி5A_ெப.) அழ� வா� வாளியி� 

$நாலா.2671.05 

 அ4டைன Dவ� நானில� 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2671.06 



 �31� Nெலா� மா� உ� இல#- $நாலா.2671.07 

 மா�வினி� இ� பிற31 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2671.08 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைற ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� D�ல- அள:தைன 

$நாலா.2671.09 

 நா� திைச ந�#க அ� சிைற3 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $நாலா.2671.10 

 ஏறி நா� வா� �� மத'( இ� ெசவி $நாலா.2671.11 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி ேவழ'(_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ'(_சா�.) 

அர:ைதைய ஒ�நா8 $நாலா.2671.12 

 இ� ந7� ம��8 த7�'தைன �' த7 $நாலா.2671.13 

 நா�மைற ஐ வைக ேவ8வி அA ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) $நாலா.2671.14 

 அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�ைமைய 

ஐ�1ல� $நாலா.2671.15 

 அக'தி@8 ெசறி'( நா�- உட� அட2கி $நாலா.2671.16 

 �2 -ண'( இ���_ெப.(இர��_ெப.) அைவ அக5றி ஒ�றினி� 

$நாலா.2671.17 

 ஒ�றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- இ� பிற31 

அA3ேபா� $நாலா.2671.18 

 அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) த�ைமைய �2 க� நா� 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2671.19 

 ஐ வா� அரேவா� ஆA ெபாதி சைடேயா� $நாலா.2671.20 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�� த�ைம3 ெப�ைம%8 நி�றைன $நாலா.2671.21 



 ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) எயி5றினி� ெகா�டைன <றிய $நாலா.2671.22 

 அA .ைவ3 பய@� ஆயிைன .ட�வி�� $நாலா.2671.23 

 ஐ� பைட அ#ைக%8 அம�:தைன .:தர $நாலா.2671.24 

 நா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) �:ந7� வ�ண நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� $நாலா.2671.25 

 ஒ�றிய மன'தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மதி 

�க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2671.26 

 ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) இ�வ�� மல� அன அ#ைகயி� $நாலா.2671.27 

 �3ெபா=(� வ�ட அறி(யி� அம�:தைன $நாலா.2671.28 

 ெநறி �ைற நா� வைக வ�ண�� ஆயிைன $நாலா.2671.29 

 ேமத-� ஐ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) Fத�� ந7ேய $நாலா.2671.30 

 அAபத� �ர?� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) காரண� $நாலா.2671.31 

 ஏ! விைட அட#க+ ெச5றைன $நாலா.2671.32 

 அA வைக+ சமய�� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ� நிைலயிைன $நாலா.2671.33 

 ஐ�பா� ஓதிைய ஆக'( இ�'திைன $நாலா.2671.34 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) �த� நா�- அைவ ஆ� $நாலா.2671.35 

 D�'தி D�A ஆ� இ� வைக3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ� $நாலா.2671.36 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆ� வி�:(_வி.எ+.(வி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�றைன -�றா $நாலா.2671.37 

 ம( மல�+ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ� ெகா�3 பட3ைப_ெப.(பட3ைப_ெப.) 

$நாலா.2671.38 



 வ� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�னி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைல2-� 

$நாலா.2671.39 

 ெச:ெந� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கழனி' திக! வன�_ெப.(வந�_ெப.) உ�'த 

$நாலா.2671.40 

 க5ேபா� 1�ைச2 கனக மாளிைக $நாலா.2671.41 

 நிமி� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வி.�பி� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) (வ2-� $நாலா.2671.42 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�- ெத� தி�2 -ட:ைத $நாலா.2671.43 

 அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) ம:திர ெமாழி%ட� வண#க $நாலா.2671.44 

 ஆ� அர� அமளியி� அறி(யி� 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2671.45 

 பரம நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ� இைண பணிவ� $நாலா.2671.46 

 வ�� இட� அகல மா5ேறா விைனேய $நாலா.2671.47 

 கா� ஆ� வைர2 ெகா#ைக க� ஆ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ�2ைக 

$நாலா.2672.001 

 சீ� ஆ� .ட�+ .4� ெச#க?ழி3 ேப� ஆ5A3 $நாலா.2672.002 

 ேப� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா�வி� ெப� மா மைழ2 

<:த�_ெப.(<:த�_ெப.) $நாலா.2672.003 

 ந7� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) நிலம#ைக 

எ�@� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.2672.004 

 பாேரா� ெசால3ப4ட D�A அ�ேற அ� D�A� $நாலா.2672.005 

 ஆராயி� தாேன அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�A $நாலா.2672.006 



 ஆ� ஆ� இவ5றினிைட அதைன எ�(வா� $நாலா.2672.007 

 சீ� ஆ� இ� கைல%� எ�(வ� சி2ெகன ம5A $நாலா.2672.008 

 ஆரா@� உ�� எ�பா� எ�ப( தா�_த5...(தா�_த5...) அ(�� 

$நாலா.2672.009 

 ஓராைம அ�ேற உலக'தா� ெசா�?� ெசா� $நாலா.2672.010 

 ஓராைம ஆ� ஆA அ( உைர2ேக� ேகளாேம $நாலா.2672.011 

 கா� ஆ� 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) ஏ! 

F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தனி ஆழி $நாலா.2672.012 

 ேத� ஆ� நிைற கதிேரா� ம�டல'ைத2 கீ�� 12- $நாலா.2672.013 

 ஆரா அ�த� அ#- எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அதி� 

நி�A� $நாலா.2672.014 

 வாரா( ஒழிவ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உ�ேட அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) $நாலா.2672.015 

 ஏ� ஆ� �ய� வி4�2 கா2ைக3 பி� ேபாவேத $நாலா.2672.016 

 ஏ� ஆ� இள�ைலய�ீ எ� தன2- உ5ற( தா�_த5...(தா�_த5...) 

$நாலா.2672.017 

 கா� ஆ� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) எ�'(2 க4� கதி� �ைலைய $நாலா.2672.018 

 வா� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 72கி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ேமகைல தி�'தி $நாலா.2672.019 

 ஆ� ஆ� அயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க� அ6சன'தி� ந7A 

அணி:(_வி.எ+.(அணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2672.020 

 சீ� ஆ� ெச=� ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யா 

நி�ேற�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நா� $நாலா.2672.021 



 ந7� ஆ� கமல� ேபா� ெச#க� மா� எ�A ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$நாலா.2672.022 

 பாேரா�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பைற 

கற#க_-ைற.எ+.(கற#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2672.023 

 சீ� ஆ� -ட� இ���_ெப.(இர��_ெப.) ஏ:தி ெச=: ெத�ேவ $நாலா.2672.024 

 ஆ� ஆ� என+ ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ�� அ( 

க�� $நாலா.2672.025 

 ஏ� ஆ� இள�ைலயா� அ�ைனய�� எ�லா�� $நாலா.2672.026 

 வாராேயா எ�றா�2-+ ெச�ேற� எ� வ�விைனயா� $நாலா.2672.027 

 கா� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற�� ைக 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) காேண� நா� 

$நாலா.2672.028 

 ஆரா@� ெசா�லி5A� ெகா8ேள� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

அழி:(_வி.எ+.(அழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2672.029 

 த7ரா உட�ெபா� ேப(Aேவ� க�� 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2672.030 

 ஏ� ஆ� கிளி2 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) எ� அைன தா�_த5...(தா�_த5...) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன+ $நாலா.2672.031 

 சீ� ஆ� ெச=� 1=தி2 கா3பி4� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) -றி6சி' 

$நாலா.2672.032 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மாைல+ சா'த5-' 

தா�_த5...(தா�_த5...) பி�@� $நாலா.2672.033 

 ேநராதன ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ேந�:தா8 அதனா?� $நாலா.2672.034 



 த7ரா(-எதி�.ம.வி.எ+.(த7�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� சி:ைத 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த7ரா(-எதி�.ம.வி.எ+.(த7�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� ேப(ற� $நாலா.2672.035 

 வாரா( மாைம அ( க�� ம5A ஆ#ேக $நாலா.2672.036 

 ஆரா@� D( அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) 

அ�மைனமா� ெசா�?வா� $நாலா.2672.037 

 பாேரா� ெசால3ப�� க4�3ப�'திேர� $நாலா.2672.038 

 ஆரா@� ெம�3ப�வ� எ�றா� அ( 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2672.039 

 கா� ஆ� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ெகா�ைட_ெப.(ெகா�ைட_ெப.) க4�வி+சி 

க4ேடறி $நாலா.2672.040 

 சீ� ஆ� .ளகி� சிலெந�_ெப.(ெந�_ெப.) 

பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறியா $நாலா.2672.041 

 ேவரா விதி�விதிரா ெம� சிலிரா ைக ேமாவா $நாலா.2672.042 

 ேப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடயா� எ�றா8 ெபய�'ேத%� 

$நாலா.2672.043 

 கா� ஆ� தி�ேமனி கா4�னா8 ைகய(�� $நாலா.2672.044 

 சீ� ஆ� வல�1�ேய எ�றா8 தி�' (ழாய' $நாலா.2672.045 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

க4�ைர'தா8 க4�ைரயா $நாலா.2672.046 

 ந7� ஏ(� அ6ேச�மி� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) மகைள ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெச�தா� $நாலா.2672.047 

 ஆரா@� அ�ல� அறி:ேத� அவைன நா� $நாலா.2672.048 



 <� ஆ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) உம2- அறிய2 

<Aெகேனா $நாலா.2672.049 

 ஆரா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ைவய� அ� அள31�ட( 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2672.050 

 ஆரா� இல#ைக ெபா� ெபா�யா வ 7!:த( ம5A $நாலா.2672.051 

 ஆராேல க� மா�_ெப.(மா�.) கா'த( தா�_த5...(தா�_த5...) ஆழி ந7� 

$நாலா.2672.052 

 ஆரா� கைட:திட3ப4ட( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா�மி� 

$நாலா.2672.053 

 ஊ� ஆ நிைர ேம�'( உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�� 

உமி!:(� $நாலா.2672.054 

 ஆராத த�ைமயனா� ஆ#- ஒ�நா8 ஆ�3பா� $நாலா.2672.055 

 சீ� ஆ� கைல அ�-� சீ� அ�+ ெச:(வ� வா� $நாலா.2672.056 

 வா� ஆ� வன�ைலயா8 ம'( ஆர3 ப5றி2ெகா�� $நாலா.2672.057 

 ஏ� ஆ� இைட ேநாவ எ'தைனேயா� ேபா(� ஆ� $நாலா.2672.058 

 சீ� ஆ� தயி� கைட:( ெவ�ெண� திர�டதைன $நாலா.2672.059 

 ேவ� ஆ� Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) மடவா8 ேவA ஓ� 

கல'(_ெப.(கல�_ெப.+அ'(_சா�.) இ4� $நாலா.2672.060 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆ� உறி ஏ5றி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அைமய ைவ'ததைன3 

$நாலா.2672.061 

 ேபா� ஆ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க� மடவா8 ேபா:தைன%� ெபா� 

உற2க�_ெப.(உற2க�_ெப.) $நாலா.2672.062 

 ஓராதவ� ேபா� உற#கி அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) உ5A $நாலா.2672.063 



 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா8க8 உ8 அள�� ைக: ந74� 

$நாலா.2672.064 

 ஆராத ெவ�ெண� வி=#கி அ�- 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2672.065 

 ேமா� ஆ� -ட� உ�4� �� கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தான'ேத $நாலா.2672.066 

 ஓராதவ� ேபா� கிட:தாைன2 க�� அவE� $நாலா.2672.067 

 வாரா' தா�_த5...(தா�_த5...) ைவ'த( 

காணா8_வி.�.(கா�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) வயிA 

அ�'(_வி.எ+.(அ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- $நாலா.2672.068 

 ஆ� ஆ� 1-(வா� ஐய� இவ� அ�லா� $நாலா.2672.069 

 ந7� ஆ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ெச�த7� எ�A ஓ� 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கயி5றா� $நாலா.2672.070 

 ஊரா�க8 எ�லா�� காண உரேலாேட $நாலா.2672.071 

 த7ரா ெவ-ளிய8 ஆ� சி2ெகன 

ஆ�'(_வி.எ+.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�3ப $நாலா.2672.072 

 ஆரா வயி5றிேனா� ஆ5றாதா� அ�றி%� $நாலா.2672.073 

 ந7� ஆ� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கய'ைத+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைல2க 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உர3பி $நாலா.2672.074 

 ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா இய� 

நாக'ைத $நாலா.2672.075 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) என2- எ�A ம5A அத� 

ம'தக'( $நாலா.2672.076 



 சீ� ஆ� தி�வ�யா� பா�:தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சீைத2- $நாலா.2672.077 

 ேந� ஆவ� எ�A ஓ� நிசாச� தா�_த5...(தா�_த5...) வ:தாைள 

$நாலா.2672.078 

 <� ஆ�:த வாளா� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) D2-� கா( 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.2672.079 

 ஈரா வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ4- D'ேதாைன 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக� $நாலா.2672.080 

 ேசரா வைகேய சிைல -னி'தா� ெச:(வ� வா� $நாலா.2672.081 

 வா� ஆ� வன�ைலயா� ைவேதவி காரணமா $நாலா.2672.082 

 ஏ� ஆ� தட: ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இராவணைன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ:( 

$நாலா.2672.083 

 சீ� ஆ� சிர� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச5A உக:த 

ெச#க� மா� $நாலா.2672.084 

 ேபா� ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவேலா� ெபா�ெபயேரா� ஆக'ைத 

$நாலா.2672.085 

 <� ஆ�:த வ8 உகிரா� கீ�� -ட� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.2672.086 

 சீ� ஆ� தி� மா�பி�ேம� க4� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) -�தி_ெப.(-�தி_ெப.) 

$நாலா.2672.087 

 ேசாரா2 கிட:தாைன2 -#-ம' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெகா4� $நாலா.2672.088 

 ஆரா எ=:தா� அ� உ�வா� அ�றி%� $நாலா.2672.089 

 ேப� வாம� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கால'( Dவ� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.2672.090 

 தாரா� என2- எ�A ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

சல'தினா� $நாலா.2672.091 



 ந7� ஏ5A உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:தா� மாவலிைய 

$நாலா.2672.092 

 ஆராத ேபா�� அ.ர�கE� தா@மா� $நாலா.2672.093 

 கா� ஆ� வைர ந4� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) கயிA_ெப.(கயிA_ெப.) ஆக 

$நாலா.2672.094 

 ேபராம� தா#கி2 கைட:தா� தி�' (ழா�' $நாலா.2672.095 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ�:த மா�வ� தட மா� வைர ேபா?� $நாலா.2672.096 

 ேபா� ஆைன ெபா�ைகவா�2 ேகா4ப4� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அலறி $நாலா.2672.097 

 ந7� ஆ� மல�2 கமல� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ைகயா� $நாலா.2672.098 

 நாராயணா ஓ மணிவ�ணா நாகைணயா� $நாலா.2672.099 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ� ஆ� இடைர ந72கா� 

என ெவ-�� $நாலா.2672.100 

 த7ராத_எதி�.ம.ெப.எ+.(த7�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ5ற'தா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ���_ெப.(இர��_ெப.) 

<A ஆக $நாலா.2672.101 

 ஈரா அதைன இட� க�:தா� எ� ெப�மா� $நாலா.2672.102 

 ேப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடயா� ேப�3 ெப�X� 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) மகைள' $நாலா.2672.103 

 த7ரா ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�தா� என உைர'தா8 சி2ெகன ம5A 

$நாலா.2672.104 



 ஆரா@� அ�லாைம ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#க8 

அ�மைன%� $நாலா.2672.105 

 ேபா� ஆ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆகி� F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழா� 

$நாலா.2672.106 

 தாரா( ஒழி%ேம த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�+சி அ�லேள ம5A $நாலா.2672.107 

 ஆரா@� அ�லேன எ�A ஒழி:தா8 நா� அவைன2 $நாலா.2672.108 

 கா� ஆ� தி�ேமனி க�ட(ேவ காரணமா $நாலா.2672.109 

 ேபரா பித5றா தி�த�வ� பி�ைன%� $நாலா.2672.110 

 ஈரா3 1-த?� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உடைல' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $நாலா.2672.111 

 ேசாரா மA2-� வைக அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) G! 

-ழலா� $நாலா.2672.112 

 ஆரா@� ஏ.வ� எ�@� அத� பழிைய $நாலா.2672.113 

 வாராம�_எதி�.ம.வி.எ+.(வா_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ம�_வி.எ+.-றி.) கா3பத5- வாளா 

இ�:ெதாழி:ேத� $நாலா.2672.114 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) மட 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மணிவ�ண� $நாலா.2672.115 

 சீ� ஆ� தி�' (ழா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) அ�ளி $நாலா.2672.116 

 தாரா� த�� எ�A இர�ட'தி� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அதைன 

$நாலா.2672.117 

 ஆரா@� ஒ�னாதா� ேகளாேம ெசா�ன2கா� $நாலா.2672.118 



 ஆரா%ேம?� பணி ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( 

அ�A எனி?� $நாலா.2672.119 

 ேபாரா( ஒழியாேத ேபா:தி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ேற5- $நாலா.2672.120 

 கா� ஆ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) பி� 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெந6ச�� $நாலா.2672.121 

 வாராேத எ�ைன மற:த( தா�_த5...(தா�_த5...) வ�விைனேய� 

$நாலா.2672.122 

 ஊரா�_-றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) உக3பேத ஆயிேன� ம5A என2- 

இ#- $நாலா.2672.123 

 ஆரா�வா� இ�ைல அழ�வா� ெம=- ேபா� $நாலா.2672.124 

 ந7ரா� உ�-� எ� ஆவி ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�க8 $நாலா.2672.125 

 ஊரா�_-றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) உற#கி?� தா�_த5...(தா�_த5...) 

உற#கா உ'தம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2672.126 

 ேப� ஆயினேவ பித5Aவ� பி�ைன%� $நாலா.2672.127 

 கா� ஆ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா?� காம'த� ஆயினா� $நாலா.2672.128 

 ஆேர ெபா�லாைம அறிவா� அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) $நாலா.2672.129 

 ஆரா@� ஆதா@� அ�ல8 அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) காண 7� 

$நாலா.2672.130 

 வா� ஆ� வன�ைல வாசவத'ைத எ�A $நாலா.2672.131 

 ஆரா@� ெசா�ல3ப�வா8 அவE� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2672.132 

 ேப� ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெத�ேவ $நாலா.2672.133 



 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� தட:ேதா8 தைள2 கால� பி� ேபானா8 $நாலா.2672.134 

 ஊரா�_-றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) இக!:திட3ப4டாேள ம5A என2- 

இ#- $நாலா.2672.135 

 ஆரா@� க5பி3பா� நாயகேர நா� அவைன2 $நாலா.2672.136 

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

அள�� ேபா� $நாலா.2672.137 

 சீ� ஆ� தி�ேவ#கடேம தி�2ேகாவ $நாலா.2672.138 

 Zேர மதி8 க+சி ஊரகேம ேபரகேம $நாலா.2672.139 

 ேபரா ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இA'தா� ெவ8ளைறேய ெவஃகாேவ 

$நாலா.2672.140 

 ேப� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) த�கா� நைறK� தி�31லிK� $நாலா.2672.141 

 ஆராம� G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க� கணம#ைக 

$நாலா.2672.142 

 கா� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற2 க�ண]� வி�ணகர� $நாலா.2672.143 

 சீ� ஆ� கண1ர� ேசைற தி�வ=:J� $நாலா.2672.144 

 கா� ஆ� -ட:ைத க�ைக கட�ம�ைல $நாலா.2672.145 

 ஏ� ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! இடெவ:ைத ந7�மைல $நாலா.2672.146 

 சீ� ஆ�� மாலி�6ேசாைல தி�ேமா<� $நாலா.2672.147 

 பாேரா� 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வத� 

வடம(ைர $நாலா.2672.148 

 ஊ� ஆய எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஒழியாேம நா� அவைன $நாலா.2672.149 

 ஓ� ஆைன ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ஒசி'( ஓ� ஆைன ேகா8வி�'த 

$நாலா.2672.150 



 சீராைன ெச#க� ெந�யாைன ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) (ழா�' $நாலா.2672.151 

 தாராைன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா� க�ணாைன எ� அ�6 சீ� 

$நாலா.2672.152 

 ேப� ஆயிர�� பித5றி ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத�ேவ $நாலா.2672.153 

 ஊரா�_-றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) இகழி?� ஊரா( ஒழிேய� நா� 

$நாலா.2672.154 

 வா� ஆ� F� ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

$நாலா.2672.155 

 ம�னிய ப� ெபாறி ேச� ஆயிர வா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அரவி� 

$நாலா.2673.001 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) மணி2 -�மி' ெத�வ+_ெப.அ.(ெத�வ�_ெப.++_ஒ5.) 

.ட� ந��8 $நாலா.2673.002 

 ம�னி அ: நாக'( அைணேம� ஓ� மா மைல ேபா� $நாலா.2673.003 

 மி�@� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர -�டல#க8 வி� 

வ 7ச_-ைற.எ+.(வ 7._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2673.004 

 (�னிய தாரைகயி� ேப� ஒளி ேச� ஆகாச� $நாலா.2673.005 

 எ�@� விதான'தி� கீழா� இ� .டைர $நாலா.2673.006 

 ம�@� விள2- ஆக ஏ5றி மறி கட?� $நாலா.2673.007 

 ப�@ திைர2 கவ� வ 7ச_-ைற.எ+.(வ 7._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நிலம#ைக 

$நாலா.2673.008 

 த�ைன �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) அளவி4ட தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா� 

$நாலா.2673.009 

 ம�னிய ேசவ�ைய வா�_ெப.(வா�_ெப.) இய#- தாரைக மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

$நாலா.2673.010 



 எ�@� மல�3 பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) ஏ�:த மைழ2 

<:த�_ெப.(<:த�_ெப.) $நாலா.2673.011 

 ெத�ன� உய� ெபா�31� ெத�வ வடமைல%� $நாலா.2673.012 

 எ�@� இைவேய �ைலயா வ�� அைம:த $நாலா.2673.013 

 அ�ன நைடய அண#ேக அ� இைணைய' $நாலா.2673.014 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) அ#ைககளா� 

தா�_த5...(தா�_த5...) தடவ தா�_த5...(தா�_த5...) 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ� $நாலா.2673.015 

 உ�னிய ேயாக'( உற2க�_ெப.(உற2க�_ெப.) தைல2ெகா�ட $நாலா.2673.016 

 பி�ைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாபி வலய'(3 ேப� ஒளி ேச� $நாலா.2673.017 

 ம�னிய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மா மல� 

F'(_வி.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� மல�ேம� $நாலா.2673.018 

 ��ன� திைச�கைன' தா�_த5...(தா�_த5...) பைட2க ம5A அவ@� 

$நாலா.2673.019 

 ��ன� பைட'தன� நா�மைறக8 அ� மைற தா�_த5...(தா�_த5...) 

$நாலா.2673.020 

 ம�@� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) எ�A உலகி� $நாலா.2673.021 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெநறி ேம�ப4டன நா�- அ�ேற நா�கினி?� 

$நாலா.2673.022 

 பி�ைனய( பி�ைன3 ெபய�த�� எ�ப( ஓ� $நாலா.2673.023 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறிைய ேவ��வா� வ 7! கனி%� ஊ! 

இைல%� $நாலா.2673.024 



 எ�@� இைவேய Sக�:( உடல� தா� 

வ�:தி_வி.எ+.(வ�:(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2673.025 

 (�@� இைல2 -ர�ைப' (6சி%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .டேரா� 

$நாலா.2673.026 

 ம�@� அழ� Sக�:(� வ� தட'தி@8 கிட:(� $நாலா.2673.027 

 இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� த�ைமயரா� ஈ#- உடல� 

வி4� எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2673.028 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி2க� ெச�றா� என3ப�� ெசா� அ�லா� 

$நாலா.2673.029 

 இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� கால'( இைனயா� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ெப5றா� $நாலா.2673.030 

 எ�ன�� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிவ( இ�ைல 

உள( எ�னி� $நாலா.2673.031 

 ம�@� க�# கதிேரா� ம�டல'தி� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந��8 

$நாலா.2673.032 

 அ�ன( ஓ� இ�லியி� ஊ� ேபா� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) எ�@� $நாலா.2673.033 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி2க� ெச�றாைர+ ெசா�?மி�க8 

ெசா�லாேத $நாலா.2673.034 

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

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இ� சிA மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ஆ#- 

$நாலா.2673.035 

 அ�னவைர2 க5பி3ேபா� யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா�.) அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) $நாலா.2673.036 

 ��ன� நா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அற'தி� 

வழி �ய�ற_ெப.எ+.(�ய�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.037 



 அ�னவ� தா� க�X�க8 ஆயிர2 க� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகா� 

$நாலா.2673.038 

 ெபா� நகர� 12- அமர� ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச3ப ெபா#- ஒளி ேச� $நாலா.2673.039 

 ெகா� நவி?� ேகா� அ�மா' தா�_த5...(தா�_த5...) .ம:த ேகால� ேச� 

$நாலா.2673.040 

 ம�னிய சி#காசன'தி�ேம� வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� $நாலா.2673.041 

 க�னியரா� இ4ட கவ�3 ெபாதி அவி!:( ஆ#- $நாலா.2673.042 

 இ� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெத�ற� இய#க 

ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2673.043 

 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) S� ம�#-� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

இயலா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

$நாலா.2673.044 

 ��ன� �கி!'த �கி! நிலா வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ��ப $நாலா.2673.045 

 அ�னவ� த� மா� ேநா2க� உ�� ஆ#- அணி மல� ேச� $நாலா.2673.046 

 ெபா� இய� க5பக'தி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உ�'த மா� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2673.047 

 ம�னிய ம:தார� F'த_ெப.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம(' திவைல 

$நாலா.2673.048 

 இ� இைச வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�� ேசாைலவா� மாைலேச� 

$நாலா.2673.049 



 ம�னிய மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ேபா� <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) மைழ' 

தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க� $நாலா.2673.050 

 மி� இைடயாேரா�� விைளயா� ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) 

இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2673.051 

 ம�@� மணி' தல'( மாணி2க ம6ச�யி� $நாலா.2673.052 

 மி�னி� ஒளி ேச� பளி#- விளி�1 அ�'த $நாலா.2673.053 

 ம�@� பவள2 கா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ெச� ம�டப'(8 

$நாலா.2673.054 

 அ�ன நைடய அர�ைபய� த� ைக வள�'த $நாலா.2673.055 

 இ� இைச யா!3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�15A இ� வி.�பி� 

$நாலா.2673.056 

 ம�@� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

நிலா ந78 மதி ேதா� $நாலா.2673.057 

 மி�னி� ஒளி ேச� வி.�1 

ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மாளிைகேம� 

$நாலா.2673.058 

 ம�@� மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள2ைக மா4� மைழ2 க�ணா� $நாலா.2673.059 

 ப�@ விசி'திரமா3 பா3ப�'த ப8ளிேம� $நாலா.2673.060 

 (�னிய சாேலக� G! கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) திற3ப 

$நாலா.2673.061 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) உழ2க ெந�:( உ2க வா8_ெப.(வா8_ெப.) ந7ல+ 

$நாலா.2673.062 



 சி�ன நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) 

G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� ம:தார� $நாலா.2673.063 

 (�@ நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மலரா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெகா4� 

க5பக'தி� $நாலா.2673.064 

 ம�@ மல�வா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) பி�ெதாடர 

$நாலா.2673.065 

 இ� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெத�ற� 1-:( ஈ#- 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைலேம� $நாலா.2673.066 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) ச:தன+ ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) 

உல�'த தா#- அ�� சீ� $நாலா.2673.067 

 மி� இைடேம� ைக ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ:( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

�ைலேம� $நாலா.2673.068 

 ெபா� அ��1 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அக� -ைழ:( ஆ#- 

$நாலா.2673.069 

 இ�ன உ�வி� இைமயா' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�ணா� $நாலா.2673.070 

 அ�னவ� த� மா� ேநா2க� உ�� ஆ#- அணி �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

$நாலா.2673.071 

 இ� அ�த� மா:தி இ�3ப� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�ேற 

$நாலா.2673.072 

 அ�ன அற'தி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெபா�E� 

$நாலா.2673.073 

 அ�ன திற'தேத ஆதலா� காம'தி� $நாலா.2673.074 



 ம�@� வழி�ைறேய நி5A� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) மா� ேநா2கி� 

$நாலா.2673.075 

 அ�ன நைடயா� அல� ஏச ஆடவ�ேம� $நாலா.2673.076 

 ம�@� மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஊரா�_-றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

எ�ப( ஓ� வாசக�� $நாலா.2673.077 

 ெத� உைரயி� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிவ( 

உ�� அதைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெதளிேயா� $நாலா.2673.078 

 ம�@� வட ெநறிேய ேவ��ேனா� ேவ�டாதா� $நாலா.2673.079 

 ெத�ன� ெபாதியி� ெச=6 ச:தன2 -ழ�பி� $நாலா.2673.080 

 அ�ன( ஓ� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறியாதா� ஆய� ேவ� $நாலா.2673.081 

 இ� இைச ஓைச2- இர#காதா� மா� விைடயி� $நாலா.2673.082 

 ம�@� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வாடாதா� ெப�ைணேம� $நாலா.2673.083 

 பி�@� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�றி� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வா�+ 

சிA -ர?2- $நாலா.2673.084 

 உ�னி உட�_ெப.(உட�_ெப.) உ�கி ைநயாதா� உ�ப�வா�' $நாலா.2673.085 

 (�@� மதி உ-'த_ெப.எ+.(உ-_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) J நிலா ந78 

ெந�3பி� $நாலா.2673.086 

 த� உடல� ேவவ' தளராதா� காமேவ8 $நாலா.2673.087 

 ம�@� சிைலவா� மல� வாளி ேகா'( எ�ய $நாலா.2673.088 

 ெபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வ 7தி 1காதா� த� F அைணேம� $நாலா.2673.089 

 சி�ன மல�2 -ழ?� அ�-?� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல%� 

$நாலா.2673.090 



 இ� இளவாைட தடவ தா� க� (யி?� $நாலா.2673.091 

 ெபா� அைனயா� பி�@� தி� 

உAக_விய#.வி.�.(உA_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ேபா� 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) $நாலா.2673.092 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) தாைத பணியா� 

அர._ெப.(அர._ெப.) ஒழி:( $நாலா.2673.093 

 ெபா� நகர� பி�ேன 1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வல�ெகா�� $நாலா.2673.094 

 ம�@� வளநா� ைகவி4� மாதிர#க8 $நாலா.2673.095 

 மி� உ�வி� வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேத� தி�:( ெவளி3ப4� $நாலா.2673.096 

 க� நிைர:(_வி.எ+.(நிைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த7�:(_வி.எ+.(த7�-

வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உைட:( கா� 

.ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2673.097 

 பி�@� திைர வயி5A3 ேபேய தி�:( உலவா $நாலா.2673.098 

 ெகா� நவி?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கான'J� ெகா�� கதிேரா� 

$நாலா.2673.099 

 (�@ ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) வA'த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பர�ேம� 

ப6. அ�யா� $நாலா.2673.100 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இராம� பி� ைவேதவி எ�A உைர2-� 

$நாலா.2673.101 

 அ�ன நைடய அண#- நட:திலேள $நாலா.2673.102 

 பி�@� க� ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� 

பிைண ேநா2கி� $நாலா.2673.103 



 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) S� ம�#-� ேவகவதி எ�A 

உைர2-� $நாலா.2673.104 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இ� உயிரா� காதலைன2 

காணா( $நாலா.2673.105 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) �� ேதா�ற� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏக 

தா�_த5...(தா�_த5...) ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ#- $நாலா.2673.106 

 அ�னவைன ேநா2கா( அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உர3பி வா8_ெப.(வா8_ெப.) அம�8 $நாலா.2673.107 

 க� நவி� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) காைளைய2 ைக3பி�'( மீ��� ேபா� 

$நாலா.2673.108 

 ெபா� நவி?� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 1ண�:திலேள F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

க#ைக $நாலா.2673.109 

 ��ன� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

பர2-�_ெப.எ+.(பர_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) மி� ஆ�� 

$நாலா.2673.110 

 ெகா� நவி?� ந78 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) -�2க8 -ல மதைல $நாலா.2673.111 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிக� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ெவ�றி' 

தன6சயைன $நாலா.2673.112 

 ப�னாகராய� மட3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2673.113 

 ம�னிய நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ+ச� மட�_ெப.(மட�_ெப.) எ�A 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அகல $நாலா.2673.114 



 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) ெகா#ைக 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ெந�ய தா�_த5...(தா�_த5...) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2673.115 

 ெபா� வைர ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) தழ7இ2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா�' தன( 

$நாலா.2673.116 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நகர� 12- 

நய:(_வி.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி( வா!:த(�� 

$நாலா.2673.117 

 �� உைரயி� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிவ( 

இ�ைலேய G! கட?8 $நாலா.2673.118 

 ெபா� நகர� ெச5ற 1ர:தரேனா� ஏ� 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.119 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) வாண� அ�ண�2- வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) $நாலா.2673.120 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

உலக'('_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.+'_ஒ5.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.121 

 க�னியைர இ�லாத கா4சியா8 

த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) $நாலா.2673.122 

 இ� உயி�' ேதாழியா� எ� ெப�மா� ஈ� (ழா� $நாலா.2673.123 

 ம�@ மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மாயவ� பாவிேய� 

$நாலா.2673.124 

 எ�ைன இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) விைள'த ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

இ���_ெப.(இர��_ெப.) மா� வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2673.125 



 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) காதலைன மாய'தா� 

ெகா��ேபா� $நாலா.2673.126 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) த�பா� ைவ2க ம5றவேனா� எ'தைன ஓ� 

$நாலா.2673.127 

 ம�னிய ேப� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�தினா8_வி.�.(எ�(_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) ம5A 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.2673.128 

 எ�னாேல ேக4Xேர ஏைழகா8 எ� உைர2ேக� $நாலா.2673.129 

 ம�@ மைல அைரய� ெபா� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

நிலா $நாலா.2673.130 

 மி�@� அணி �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� உைம 

எ�@� $நாலா.2673.131 

 அ�ன நைடய அண#- Sட#- இைட ேச� $நாலா.2673.132 

 ெபா� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:(� ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அகல $நாலா.2673.133 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) <ைழ+ சடாபார� 

தா�_த5...(தா�_த5...) த�'( ஆ#- $நாலா.2673.134 

 அ�ன அ�: தவ'தி� ஊ� ேபா� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2673.135 

 ம�@ கரதல#க8 ம4�'( மாதிர#க8 $நாலா.2673.136 

 மி�னி எ� வ 7ச_-ைற.எ+.(வ 7._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேம� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) G! கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� 

$நாலா.2673.137 



 ெபா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ=� 

கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேம� 

சி?�ப $நாலா.2673.138 

 ம�@ -ல வைர%� மா�த�� தாரைக%� $நாலா.2673.139 

 த�னி� உடேன .ழல_-ைற.எ+.(.ழ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

.ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�� $நாலா.2673.140 

 ெகா� நவி?� Dவிைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) <'த� ெபா� ஆ� 

$நாலா.2673.141 

 அ�னவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபா� அகல� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- அைண:திலேள 

$நாலா.2673.142 

 ப�னி உைர2-#கா� பாரத� ஆ� பாவிேய5- $நாலா.2673.143 

 எ� உA ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைர3ப2 

ேக8மி� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

$நாலா.2673.144 

 ம�@� மைறேயா� தி�நைறK� மா மைல ேபா� $நாலா.2673.145 

 ெபா� இய?� மாட2 கவாட� கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) 

12- $நாலா.2673.146 

 எ�@ைடய க� களி3ப ேநா2கிேன� ேநா2-த?� $நாலா.2673.147 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தி� மா�1� வா%� அ� இைண%� $நாலா.2673.148 

 ப�@ கரதல�� க�கE� ப#கய'தி� $நாலா.2673.149 

 ெபா� இய� கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஓ� மணிவைரேம� F'த(ேபா� 

$நாலா.2673.150 



 மி�னி ஒளி பைட3ப வ 7! நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.151 

 ம�னிய -�டல�� ஆர�� ந78 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.152 

 (�@ ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) வி�'த Gளாமணி இைம3ப $நாலா.2673.153 

 ம�@ மரகத2 -�றி� ம�#ேக ஓ� $நாலா.2673.154 

 இ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ6சி2ெகா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) நி�ற(தா� 

$நாலா.2673.155 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� மா� ஆ� அணி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ� 

ஆ#- இைடேய $நாலா.2673.156 

 மி� ஆ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ� இ���_ெப.(இர��_ெப.) ஆ� இைண+ 

ெச31 ஆ� $நாலா.2673.157 

 �� ஆய ெதா�ைட ஆ� ெக�ைட2 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) 

இ���_ெப.(இர��_ெப.) ஆ� $நாலா.2673.158 

 அ�ன தி� உ�வ� நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) 

அறியாேத $நாலா.2673.159 

 எ�@ைடய ெந6.� அறி�� இன 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.160 

 ெபா� இய?� ேமகைல%� ஆ#- ஒழிய3 ேபா:ேத5- $நாலா.2673.161 

 ம�@ மறிகட?� ஆ�2-� மதி 

உ-'த_ெப.எ+.(உ-_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.162 

 இ� நிலாவி� கதி�� எ� தன2ேக ெவ�( 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.163 



 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) தவிர தா�_த5...(தா�_த5...) எ�ெகாேலா 

$நாலா.2673.164 

 ெத�ன� ெபாதியி� ெச=� ச:தி� தா(_ெப.(தா(_ெப.) அைள:( 

$நாலா.2673.165 

 ம� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலைக மன�_ெப.(மன�_ெப.) களி3ப 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய#-�_ெப.எ+.(இய#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.166 

 இ� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெத�ற?� 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� என2ேக $நாலா.2673.167 

 ��னிய_ெப.எ+.(��@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�ைணேம� 

�8_ெப.(�8_ெப.) �ள�2 <4டக'( $நாலா.2673.168 

 பி�@� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�றி� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வா�+ 

சிA -ர?� $நாலா.2673.169 

 எ�@ைடய ெந6.2- ஓ� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) வாளா� எ� ெச�ேக� 

$நாலா.2673.170 

 க� நவி� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) காம� க�31+ சிைல வைளய $நாலா.2673.171 

 ெகா� நவி?� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கைணக8 ேகா'( ெபாத அைண:( 

$நாலா.2673.172 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

கழிய_-ைற.எ+.(கழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா#கி தமிேய�ேம� 

$நாலா.2673.173 

 எ�@ைடய ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) இல2காக எ�கி�றா� 

$நாலா.2673.174 

 பி� இதைன2 கா3ப�ீ தா� இ�ைலேய ேபைதேய� $நாலா.2673.175 



 க� நவி?� கா4டக'( ஓ� வ�லி2 க� மல�� $நாலா.2673.176 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) வாச� ம5A ஆரா@� எ�தாேம 

$நாலா.2673.177 

 ம�@� வA நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) வாளா#- உ-'த( ேபா� 

$நாலா.2673.178 

 எ�@ைடய ெப�ைம%� எ� நல@� எ� �ைல%� $நாலா.2673.179 

 ம�@� மல� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) கண1ர'( 

$நாலா.2673.180 

 ெபா�மைல ேபா� நி�றவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபா� அகல� 

ேதாயாேவ� $நாலா.2673.181 

 எ� இைவதா� வாளா என2ேக ெபாைற 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2673.182 

 �� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) D2கி�A Dவாைம2 

கா3ப( ஓ� $நாலா.2673.183 

 ம�@� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) அறிவ 7� இ�ைலேய மா� விைடயி� 

$நாலா.2673.184 

 (�@ பிட� எ�'(' J2-�� வ� ெதாடரா� $நாலா.2673.185 

 க�னிய� க� மிளிர2 க4��� மாைலவா�' $நாலா.2673.186 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) நா_ெப.(நா_ெப.) 

ஒழியா( ஆ�� தனி மணியி� $நாலா.2673.187 

 இ� இைச ஓைச%� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெசவி 

தன2ேக $நாலா.2673.188 

 ெகா� நவி?� எஃகி� ெகா�( ஆ� ெந�( 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.189 



 எ� இதைன2 கா2-மா ெசா�O� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) விைள'த 

$நாலா.2673.190 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா� வா! மா�ப� மா 

மதிேகா8 $நாலா.2673.191 

 ��ன� வி�'த �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

காயாவி� $நாலா.2673.192 

 சி�ன நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) திக! 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேபா� 

$நாலா.2673.193 

 அ�ன கடைல மைல இ4� அைண க4� $நாலா.2673.194 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இராவணைன மா ம�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(3 $நாலா.2673.195 

 ெபா� ��க8 ப'(� 1ரள சர� (ர:( $நாலா.2673.196 

 ெத� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ5Aவி'த ேசவகைன ஆயிர2 க� 

$நாலா.2673.197 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) வான�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� 

ெபா� உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) $நாலா.2673.198 

 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

வலியா� ைக2ெகா�ட தானவைன $நாலா.2673.199 

 பி� ஓ� அ� உ�வ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� 

விழி'( $நாலா.2673.200 

 ெகா� நவி?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'(2 ெகா�லாேத வ�லாள� 

$நாலா.2673.201 

 ம�@ மணி2 -6சி ப5றி வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) ஈ�'( 

$நாலா.2673.202 



 த�@ைடய_த5...(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) தா8ேம� கிடா'தி 

அவ@ைடய $நாலா.2673.203 

 ெபா� அகல� வ8 உகிரா� ேபா!:( 1க!பைட'த $நாலா.2673.204 

 மி� இல#- ஆழி3 பைட' தட2 ைக வ 7ரைன $நாலா.2673.205 

 ம�@ இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அக� 

இட'ைத_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) மா �( ந7� 

தா�_த5...(தா�_த5...) வி=#க $நாலா.2673.206 

 பி�@� ஓ� ஏனமா�3 12- வைள ம�3பி� $நாலா.2673.207 

 ெகா� நவி?� <� Sதி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) <'தைன $நாலா.2673.208 

 ம�@� வட மைலைய ம'தாக மா.ண'தா� $நாலா.2673.209 

 மி�@� இ� .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வி�;� பிற#- ஒளி%� $நாலா.2673.210 

 த�னி@டேன .ழல_-ைற.எ+.(.ழ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைல தி�'( 

ஆ#- $நாலா.2673.211 

 இ� அ�த� வானவைர ஊ4� அவ�ைடய $நாலா.2673.212 

 ம�@� (ய� க�:த வ8ளைல ம5A அ�றி%� $நாலா.2673.213 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வ� ஆ�� அறியாம� தா�_த5...(தா�_த5...) 

அ#- ஓ� $நாலா.2673.214 

 ம�@� -ற8 உ�வி� மாணியா� மாவலி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நாலா.2673.215 



 ெபா� இய?� ேவ8வி2க� 12- 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) $நாலா.2673.216 

 ம�ைன மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ6சி'( 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உ�2கி $நாலா.2673.217 

 எ�@ைடய பாத'தா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அள3ப Dவ� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) $நாலா.2673.218 

 ம�னா த�க எ�A வா� திற3ப ம5A அவ@� $நாலா.2673.219 

 எ�னா� தர3ப4ட( எ�ற?ேம அ'(ைண2க� $நாலா.2673.220 

 மி� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� ேபா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) தடவ ேம� 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.221 

 ெபா� ஆ� கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) ேபா�2 

கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) அ#- $நாலா.2673.222 

 ஒ�றா அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) (ள#க 

ெசல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந74� $நாலா.2673.223 

 ம� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அக� 

இட'ைத_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) மாவலிைய வ6சி'( 

$நாலா.2673.224 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ2-வி'த தாளைன 

தாமைரேம� $நாலா.2673.225 

 மி� இைடயா8 நாயகைன வி�_ெப.(வி�_ெப.) நக�8 ெபா� மைலைய 

$நாலா.2673.226 



 ெபா�னி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி2-� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ட:ைத3 

ேபா� விைடைய $நாலா.2673.227 

 ெத�ன� -A#-�%8 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள2 -�றிைன $நாலா.2673.228 

 ம�னிய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசைற வ8ளைல மா மல�ேம� 

$நாலா.2673.229 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) (யி?� அணி ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $நாலா.2673.230 

 எ�@ைடய இ� அ�ைத எR�8 ெப� மைலைய $நாலா.2673.231 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மதி8 G! கணம#ைக2 க5பக'ைத $நாலா.2673.232 

 மி�ைன இ� .டைர ெவ8ளைற%8 க� அைறேம� $நாலா.2673.233 

 ெபா�ைன மரகத'ைத 14-ழி எ� ேபா� ஏ5ைற $நாலா.2673.234 

 ம�@� அர#க'( எ� மா மணிைய வ�லவா!3 $நாலா.2673.235 

 பி�ைன மணாளைன ேப�� பிற3பிலிைய $நாலா.2673.236 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ந7�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதாளா மணி+ .டைர 

$நாலா.2673.237 

 எ� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இடெவ:ைத 

ஈசைன $நாலா.2673.238 

 ம�@� கட�ம�ைல மாயவைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� 

$நாலா.2673.239 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) மணி+ .டைர த�கா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

வலிைய $நாலா.2673.240 

 த�ைன3 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அறியா' த'(வ'ைத �'திைன $நாலா.2673.241 



 அ�ன'ைத_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) மீைன அ�ைய அ� 

மைறைய $நாலா.2673.242 

 �� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட D�'திைய 

ேகாவZ� $நாலா.2673.243 

 ம�@� இைடகழி எ� மாயவைன ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அலற3 $நாலா.2673.244 

 பி�@� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட பி8ைளைய அ8ள�வா� 

$நாலா.2673.245 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) இைர ேத� அ=:J� எ=� .டைர $நாலா.2673.246 

 ெத� தி�ைல+ சி'திர<ட'( எ� ெச�வைன $நாலா.2673.247 

 மி�னி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேவ#கட'( எ� 

வி'தகைன $நாலா.2673.248 

 ம�னைன மாலி�6ேசாைல மணாளைன $நாலா.2673.249 

 ெகா� நவி?� ஆழி3 பைடயாைன ேகா4�K� $நாலா.2673.250 

 அ�ன உ�வி� அ�ைய தி�ெம�ய'( $நாலா.2673.251 

 இ� அ�த ெவ8ள'ைத இ:த_� அ:தணைன $நாலா.2673.252 

 ம�@ மதி8 க+சி ேவE2ைக ஆ8 அ�ைய $நாலா.2673.253 

 ம�னிய பாடக'( எ� ைம:தைன ெவஃகாவி� $நாலா.2673.254 

 உ�னிய ேயாக'( உற2க'ைத ஊரக'(8 $நாலா.2673.255 

 அ�னவைன அ4ட 1யகர'( எ�மா� ஏ5ைற $நாலா.2673.256 

 எ�ைன மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஈசைன 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� $நாலா.2673.257 



 ��னவைன Dழி2கள'( விள2கிைன $நாலா.2673.258 

 அ�னவைன ஆத]� ஆ�� அள2-� ஐயைன $நாலா.2673.259 

 ெந�னைல இ�றிைன நாைளைய ந7�மைலேம� $நாலா.2673.260 

 ம�@� மைற நா�-� ஆனாைன 1�லாணி' $நாலா.2673.261 

 ெத�ன� தமிைழ வடெமாழிைய நா#<�� $நாலா.2673.262 

 ம�@� மணிமாட2ேகாயி� மணாளைன $நாலா.2673.263 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� தைல+ச#க நா8_ெப.(நா8_ெப.) மதிைய நா� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.264 

 க�ணைன க�ண1ர'தாைன ெத� நைறK� $நாலா.2673.265 

 ம�@� மணிமாட2ேகாயி� மணாளைன $நாலா.2673.266 

 க� நவி� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) காைளைய2 க�� ஆ#-2 ைகெதா=( 

$நாலா.2673.267 

 எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அறிவி'தா� எ� 

ெப�மா� $நாலா.2673.268 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�E� ஆக�� தாராேன� த�ைன நா� 

$நாலா.2673.269 

 மி� இைடயா� ேச�யி?� ேவதிய�க8 வா!விட'(� $நாலா.2673.270 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�யா� ��1� தரணி �=( ஆE� $நாலா.2673.271 

 ெகா� நவி?� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) <4ட'(� 

நா4டக'(� $நாலா.2673.272 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

அறிவி3ப� தா�_த5...(தா�_த5...) �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2673.273 

 மி� இைட ஆ�+சிய� த� ேச�2 களவி�க� $நாலா.2673.274 



 (�@ பட� திற:( 12- தயி� ெவ�ெண� $நாலா.2673.275 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வயிA ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி=#க ெகா=#_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� 

$நாலா.2673.276 

 ம�@ மடேவா�க8 ப5றி ஓ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) கயி5றா� $நாலா.2673.277 

 பி�@� உரேலா� க4��ட ெப5றிைம%� $நாலா.2673.278 

 அ�ன( ஓ� Fதமா� ஆய� விழவி�க� $நாலா.2673.279 

 (�@ சகட'தா� 12க ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேசா5ைற $நாலா.2673.280 

 �� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �5ற 

தா�_த5...(தா�_த5...) (5றிய ெத5ெறன�� $நாலா.2673.281 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சைவ%8 வா! 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) Jதனா�' $நாலா.2673.282 

 த�ைன இக!:( உைர3ப தா�_த5...(தா�_த5...) �ன நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ெச�ற(�� $நாலா.2673.283 

 ம�@ பைற கற#க_-ைற.எ+.(கற#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) த� க� களி3ப $நாலா.2673.284 

 ெகா� நவி?� <'தனா� ேப�'(� -ட� ஆ� $நாலா.2673.285 

 எ� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�ன3ப�கி�ற ஈடற�� 

$நாலா.2673.286 

 ெத� இல#ைகயா4� அர2க� -ல3 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $நாலா.2673.287 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இராவண� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) த#ைக_ெப.(த#ைக_ெப.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) எயி5A' 

$நாலா.2673.288 



 (�@ .� சின'(+ G�3பணகா ேசா�� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2673.289 

 ெபா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

1ல�:(_வி.எ+.(1ல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காம'தா� $நாலா.2673.290 

 த�ைன நய:தாைள' தா�_த5...(தா�_த5...) �னி:( D2-_ெப.(D2-_ெப.) 

அ�:( $நாலா.2673.291 

 ம�னிய தி�ெணன�� வா�:த மைல ேபா?� $நாலா.2673.292 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிக� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத தாடைகைய மா 

�னி2கா $நாலா.2673.293 

 ெத� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ5Aவி'த தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற?� 

ம5A இைவதா� $நாலா.2673.294 

 உ�னி உலவா உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஊ�வன நா� $நாலா.2673.295 

 ��னி �ைள'( எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ#கி_வி.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஒளி 

பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2673.296 

 ம�னிய F� ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

$நாலா.2673.297 

 F ம�@ மா( ெபா�:திய_ெப.எ+.(ெபா�:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மா�ப� 1க! மலி:த_ெப.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2674.1 

 பா ம�@ மாற� அ� பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ�:தவ� ப� கைலேயா� $நாலா.2674.2 



 தா� ம�ன வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராமாSச� 

சரணாரவி:த� $நாலா.2674.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ம�னி வாழ ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ெசா�?ேவா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நாம#கேள $நாலா.2674.4 

 க8 ஆ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� அர#க� கமல3 பத#க8 ெந6சி� 

$நாலா.2675.1 

 ெகா8ளா மனிசைர நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) -ைறய� 

பிரா� அ�2கீ! $நாலா.2675.2 

 வி8ளாத அ�ப� இராமாSச� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) சீல� அ�லா� 

$நாலா.2675.3 

 உ8ளா( எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) என2- 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) ேப� இய�ேவ $நாலா.2675.4 

 ேப� இய� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) அ� பணி:ேத� உ�ைன ேப�3 

பிறவி3 $நாலா.2676.1 

 F�யேரா� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) .5ற�_ெப.(.5ற�_ெப.) 1ல�'தி ெபா�� 

அ�� சீ� $நாலா.2676.2 

 ஆ�ய� ெச�ைம இராமாSச�னி2- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2676.3 

 சீ�ய ேபA உைடயா� அ�2கீ! எ�ைன+ ேச�'தத5ேக $நாலா.2676.4 

 எ�ைன3 1வியி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆ2கி 

ம�8 .ர:த $நாலா.2677.1 

 ��ைன3 பழவிைன ேவ� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வைனேய $நாலா.2677.2 

 ப�ன3 பணி'த இராமாSச� பர� பாத�� எ� $நாலா.2677.3 



 ெச�னி' த�2க ைவ'தா� என2- ஏ(� சிைத� இ�ைலேய $நாலா.2677.4 

 என2- உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) இராமாSச� எ�A இைசயகி�லா $நாலா.2678.1 

 மன2 -5ற_ெப.எ+.(-A_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) 

பழி2கி� 1க! அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ம�னிய சீ� $நாலா.2678.2 

 தன2- உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ப� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தி�நாம#க8 சா5A� எ� பா $நாலா.2678.3 

 இன2 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) காணகி�லா� ப'தி ஏ�:த இய� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�ேற $நாலா.2678.4 

 இய?� ெபா�E� இைசய' ெதா�'( ஈ� கவிக8 அ�பா� $நாலா.2679.1 

 மய� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா!'(� 

இராமாSசைன மதி இ�ைமயா� $நாலா.2679.2 

 பயி?� கவிகளி� ப'தி இ�லாத எ� பாவி ெந6சா� $நாலா.2679.3 

 �ய�கி�றன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கீ�'தி ெமாழி:திடேவ $நாலா.2679.4 

 ெமாழிைய2 

கட2-�_ெப.எ+.(கட_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1கழா� வ6ச �2-A�1 ஆ� $நாலா.2680.1 

 -ழிைய2 

கட2-�_ெப.எ+.(கட_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) <ர'தா!வா� சர� <�யபி� $நாலா.2680.2 

 பழிைய2 கட'(� இராமாSச� 1க! பா� அ�லா $நாலா.2680.3 

 வழிைய2 கட'த� என2- இனியா(� வ�'த�_ெப.(வ�'த�_ெப.) அ�ேற 

$நாலா.2680.4 



 வ�'(� 1ற இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) மா5ற எ� 

ெபா�ைக3_ெப.(ெபா�ைக_ெப.+3_ஒ5.) பிரா� மைறயி� $நாலா.2681.1 

 -�'தி� ெபா�ைள%� ெச:தமி! த�ைன%� <4� ஒ�ற' $நாலா.2681.2 

 தி�'( அ�A எ�'த தி�விள2ைக' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி��ள'ேத 

$நாலா.2681.3 

 இ�'(� பரம� இராமாSச� எ� இைறயவேன $நாலா.2681.4 

 இைறவைன2 கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இதய'( இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ஞான� எ�@� $நாலா.2682.1 

 நிைற விள2- ஏ5றிய Fத' தி�வ� தா8க8 

ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2682.2 

 உைறய_-ைற.எ+.(உைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆE� இராமாSச� 1க! 

ஓ(� ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) $நாலா.2682.3 

 மைறயிைன2 கா'( இ:த ம�ணக'ேத ம�ன ைவ3பவேர $நாலா.2682.4 

 ம�னிய ேப� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) மா�டபி� ேகாவ?8 மா மலரா8 

$நாலா.2683.1 

 த�ெனா�� ஆயைன2 க�டைம கா4�� தமி!' 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $நாலா.2683.2 

 ெபா� அ� ேபா5A�_ெப.எ+.(ேபா5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இராமாSச5- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) F�டவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.2683.3 

 ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) G�� தி��ைடயா� எ�A� 

சீ�யேர $நாலா.2683.4 

 சீ�ய நா�மைற+ ெச�ெபா�8 ெச:தமிழா� 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2684.1 



 பா� இய?� 1கழ3 பா�ெப�மா8 சர� ஆ� ப(ம' $நாலா.2684.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இய� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) இராமாSச� த�ைன+ 

சா�:தவ� த� $நாலா.2684.3 

 கா� இய� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) எ�னா� ெசா�ெலாணா( 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) இட'ேத $நாலா.2684.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கீ�'தி மழிைச2- இைறவ� இைண அ�3ேபா( $நாலா.2685.1 

 அட#-� இதய'( இராமாSச� அ� ெபா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ�A� 

$நாலா.2685.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6.� தி� �னிவ�2- அ�றி காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச�யா' 

$நாலா.2685.3 

 திட� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞானிய�2ேக 

அ�ேய� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச�வ(ேவ $நாலா.2685.4 

 ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப.: (ளப' 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) மாைல%� ெச:தமிழி� $நாலா.2686.1 

 ெப�%�_ெப.எ+.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மைற' தமி! 

மாைல%� ேபராத சீ� அர#க'( $நாலா.2686.2 

 ஐய� கழ5- அணி%� பர� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அ�றி ஆத�யா $நாலா.2686.3 

 ெம�ய� இராமாSச� சரேண கதி ேவA என2ேக $நாலா.2686.4 

 கதி2-3 பதறி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கான�� க�?� கட?� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2687.1 

 ெகாதி2க' தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெகா8ைக அ5ேற� 

ெகா�லி காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ெசா� $நாலா.2687.2 



 பதி2-� கைல2 கவி பா�� ெப�யவ� பாத#கேள $நாலா.2687.3 

 (தி2-� பரம� இராமாSச� எ�ைன+ ேசா�விலேன $நாலா.2687.4 

 ேசாராத காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) .ழி3பா� 

ெதா�ைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒ�A� $நாலா.2688.1 

 பாரா( அவைன3 ப�லா�� எ�A கா3பி�� பா�ைமய� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

$நாலா.2688.2 

 ேபராத உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) இராமாSச� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பிற#கிய_ெப.எ+.(பிர#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� 

$நாலா.2688.3 

 சாரா மனிசைர+ ேசேர� என2- எ�ன தா!� இனிேய $நாலா.2688.4 

 தா!� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா மைற தா!:( தல� �=(� கலிேய 

$நாலா.2689.1 

 ஆ8கி�ற நா8_ெப.(நா8_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அளி'தவ� கா�மி� அர#க� ெமௗலி $நாலா.2689.2 

 G!கி�ற மாைலைய+ G�2 ெகா�'தவ8 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

அ�ளா� $நாலா.2689.3 

 வா!கி�ற வ8ள� இராமாSச� எ�@� மா �னிேய $நாலா.2689.4 

 �னியா� (யர#க8 �:தி?� இ�ப#க8 ெமா�'தி�@� $நாலா.2690.1 

 கனியா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) க�ணம#ைக நி�றாைன கைல 

பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2690.2 

 தனி ஆைனைய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி! 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7ல� தன2- உலகி� 

$நாலா.2690.3 



 இனியாைன எ#க8 இராமாSசைன 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�தினேர $நாலா.2690.4 

 எ�த5- அ�ய மைறகைள ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இ� தமிழா� 

$நாலா.2691.1 

 ெச�த5- உலகி� வ�� சடேகாபைன+ சி:ைத%8ேள $நாலா.2691.2 

 ெப�த5- இைச%� ெப�யவ� சீைர உயி�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.2691.3 

 உ�த5- உத�� இராமாSச� எ� உA(ைணேய $நாலா.2691.4 

 உA ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) 

த:ைத%� தா%� உய� -��� $நாலா.2692.1 

 ெவறி த� Fமக8 நாத@� மாற� 

விள#கிய_ெப.எ+.(விள#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� $நாலா.2692.2 

 ெநறி த�� ெச:தமி! ஆரணேம எ�A இ: ந78 நில'ேதா� $நாலா.2692.3 

 அறிதர நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராமாSச� என2- 

ஆ� அ�ேத $நாலா.2692.4 

 ஆர3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� -�ைக3பிரா� அ�த' தி�வா� 

$நாலா.2693.1 

 ஈர' தமிழி� இைச உண�:ேதா�க4- 

இனியவ�_-றி.வி.�.(இனிய_ெப.+அ�_பட�.ப�.) த� $நாலா.2693.2 

 சீைர3 பயி�A உ�%� சீல�ெகா8 நாத�னிைய ெந6சா� $நாலா.2693.3 

 வா�3 ப�-� இராமாSச� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மா நிதிேய $நாலா.2693.4 

 நிதிைய3 ெபாழி%�_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) எ�A ந7ச� த� வாச� ப5றி $நாலா.2694.1 

 (தி க5A உலகி� (வ8கி�றிேல� இனி J� ெநறி ேச� $நாலா.2694.2 



 எதிக4- இைறவ� ய�ைன'(ைறவ� இைண அ�யா� $நாலா.2694.3 

 கதி ெப5Aைடய இராமாSச� எ�ைன2 கா'தனேன $நாலா.2694.4 

 கா�'திைகயா@� க��க'தா@� கன?� �2க� $நாலா.2695.1 

 D�'தி%� ேமா�%� ெவ31� �(கி4� D�ல-� $நாலா.2695.2 

 F'தவேன எ�A ேபா5றிட வாண� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாA'த 

$நாலா.2695.3 

 த7�'தைன ஏ'(� இராமாSச� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேசம ைவ3ேப 

$நாலா.2695.4 

 ைவ31_ெப.(ைவ31_ெப.) ஆய வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

எ�A ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�ப� மன'தக'ேத $நாலா.2696.1 

 எ3ேபா(� 

ைவ2-�_ெப.எ+.(ைவ_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இராமாSசைன இ� நில'தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) 

$நாலா.2696.2 

 ஒ3பா� இலாத உA விைனேய� வ6ச ெந6சி� 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2696.3 

 �3ேபா(� வா!'(வ� எ� ஆ� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெமா� 1க!2ேக $நாலா.2696.4 

 ெமா�'த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த7விைனயா� ப� உட�ெதாA� D'( 

அதனா� $நாலா.2697.1 

 எ�'( ஒழி:ேத� �ைன நா8க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இ�A க�� 

உய�:ேத� $நாலா.2697.2 

 ெபா�' தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ேபா5A�_ெப.எ+.(ேபா5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1ைல+ சமய#க8 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) அவிய2 $நாலா.2697.3 



 ைக'த ெம�6ஞான'( இராமாSச� எ�@� கா� த�ைனேய $நாலா.2697.4 

 கா� ஏ� க�ைண இராமாSச இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கடலிட'தி� 

$நாலா.2698.1 

 ஆேர அறிபவ� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ளி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அ�ல?2- $நாலா.2698.2 

 ேநேர உைறவிட� நா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�ைன உ�'தபி� உ� $நாலா.2698.3 

 சீேர உயி�2- உயிரா� அ�ேய5- இ�A தி'தி2-ேம $நாலா.2698.4 

 தி2- உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தி இராமாSசைன எ� 

ெச� விைன ஆ� $நாலா.2699.1 

 ெம�2 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

விள#கிய_ெப.எ+.(விள#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேமக'ைத ேம�� 

ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) $நாலா.2699.2 

 எ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) -5றவாள� எ( பிற31 ஏ( இய�� ஆக நி�ேறா� 

$நாலா.2699.3 

 அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிற31 அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இய�ேவ 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ4ெகா8Eேம $நாலா.2699.4 

 ெகா8ள2 -ைற� அ5A இல#கி ெகா=:( வி4� 

ஓ#கிய_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ� $நாலா.2700.1 

 வ8ள� தன'தினா� வ�விைனேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 1-:தா� $நாலா.2700.2 

 ெவ8ைள+ .ட� வி��_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உ� 

ெப� ேம�ைம2- இ=2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A 

$நாலா.2700.3 



 த8E5A இர#-�_ெப.எ+.(இர#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இராமாSச எ� தனி ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2700.4 

 ெந6சி� கைற ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

க6சைன2 கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நிமல� ந#க8 

$நாலா.2701.1 

 ப6சி' தி�வ�3 பி�ைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ந�ணா $நாலா.2701.2 

 வ6ச�2- அ�ய இராமாSச� 1க! அ�றி எ� வா� $நாலா.2701.3 

 ெகா6சி3 பரவகி�லா( எ�ன வா!� இ�A <�யேத $நாலா.2701.4 

 <4��_ெப.எ+.(<4�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) விதி எ�A 

<�#ெகாேலா ெத� -�ைக3பிரா� $நாலா.2702.1 

 பா4� எ�@� ேவத3 ப.:தமி! த�ைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப'தி எ�@� 

$நாலா.2702.2 

 வ 74�� க� ைவ'த இராமாSச� 1க! ெம� 

உண�:ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப�.) $நாலா.2702.3 

 ஈ4ட#க8 த�ைன எ� நா4ட#க8 க�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�திடேவ 

$நாலா.2702.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) த� ெப� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�தி� எ� எ� 

இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2703.1 

 (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) த� நிரய� பல Gழி� எ� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உலகி� $நாலா.2703.2 

 ம� ப� உயி�க4- இைறயவ� மாய� என ெமாழி:த $நாலா.2703.3 

 அ�ப� அனக� இராமாSச� எ�ைன ஆ�டனேன $நாலா.2703.4 



 ஆ��க8 நா8_ெப.(நா8_ெப.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ஆ� நிக! 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) மனேம $நாலா.2704.1 

 ஈ�� ப� ேயானிக8ேதாA உழ�ேவா� இ�A ஓ� எ� இ�றிேய $நாலா.2704.2 

 கா� த- ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) அ�ண� ெத� அ'தி ஊர� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண2கீ!3 $நாலா.2704.3 

 F�ட_ெப.எ+.(F�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�பாள� இராமாSசைன3 

ெபா�:தினேம $நாலா.2704.4 

 ெபா�:திய_ெப.எ+.(ெபா�:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேத.� ெபாைற%� 

திற?� 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.2705.1 

 தி�:திய ஞான�� ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) 

ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெசA கலியா� 

$நாலா.2705.2 

 வ�:திய_ெப.எ+.(வ�:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞால'ைத 

வ�ைமயினா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அளி'த_ெப.எ+.(அளி_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2705.3 

 அ�: தவ� எ#க8 இராமாSசைன அைடபவ�2ேக $நாலா.2705.4 

 அைட ஆ� கமல'( அல�மக8 ேக8வ� ைக ஆழி எ�@� $நாலா.2706.1 

 பைடேயா�� நா:தக�� பட� த��� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) சா�#க 

வி�?� $நாலா.2706.2 

 1ைட ஆ� 1� ச#க�� இ:த3 Fதல� கா3பத5- எ�A $நாலா.2706.3 

 இைடேய இராமாSச�னி ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) இ: 

நில'ேத $நாலா.2706.4 



 நில'ைத+ ெசA'( 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந7ச2 கலிைய 

நிைன31 அ�ய $நாலா.2707.1 

 ெபல'ைத+ ெசA'(� பிற#கிய( இ�ைல எ� ெப� விைன ெத� $நாலா.2707.2 

 1ல'தி� ெபாறி'த அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 1'தக+ .�ைம ெபாA2கிய பி� 

$நாலா.2707.3 

 நல'ைத3 ெபாA'த( இராமாSச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நய3 1கேழ 

$நாலா.2707.4 

 நயேவ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) நானில'ேத சில 

மானிட'ைத3 $நாலா.2708.1 

 1யேல என2 கவி ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச�ேய� ெபா� அர#க� எ�னி� $நாலா.2708.2 

 மயேல ெப�-� இராமாSச� ம�@ மா மல�'தா8 $நாலா.2708.3 

 அயேர� அ�விைன எ�ைன எRவாA இ�A அட�3ப(ேவ $நாலா.2708.4 

 அட� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேநமிய� ஆ� 

உயி� நாத� அ�A ஆரண+ ெசா� $நாலா.2709.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) க�� அளி3ப பி�@� 

காசினிேயா� $நாலா.2709.2 

 இட��க� வ 7!:திட' தா@� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஒ�ெபா�8 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பி� $நாலா.2709.3 

 பட��_ெப.எ+.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

எ� இராமாSச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப� இ(ேவ $நாலா.2709.4 



 ப� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தி 

இராமாயண� எ�@� ப'திெவ8ள� $நாலா.2710.1 

 -� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) இராமாSச� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) <A� அ�ப� 

$நாலா.2710.2 

 க� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மல�' 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) கனி%� ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) 

$நாலா.2710.3 

 அ� க�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:( 

எ�ைன%� ஆ8 அவ�2- ஆ2கினேர $நாலா.2710.4 

 ஆ2கி அ�ைம நிைல3பி'தைன எ�ைன இ�A அவேம $நாலா.2711.1 

 ேபா2கி3 1ற'தி4ட( எ� ெபா�ளா ��1 1�ணிய� த� $நாலா.2711.2 

 வா2கி� பி�யா இராமாSச நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�ளி� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2711.3 

 ேநா2கி� ெத�� அ�தா� உைரயா� இ:த S� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2711.4 

 ெபா�E� 1த�வ�� Fமி%� F#-ழலா�� எ�ேற $நாலா.2712.1 

 ம�8 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைள2-� 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ம5A உளா� தரேமா $நாலா.2712.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) (ய� மா5றி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஈA இ� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1கேழ $நாலா.2712.3 



 ெத�E� ெத�8 த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இராமாSச� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசம#கேள 

$நாலா.2712.4 

 ேசம ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வ 7�� ெபா�E� த�ம�� சீ�ய 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.2713.1 

 காம�� எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) நா�- எ�ப� நா�கி@� 

க�ண@2ேக $நாலா.2713.2 

 ஆ� அ( காம�_ெப.(காம�_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இத5- எ�A உைர'தா� 

$நாலா.2713.3 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) சீல� இராமாSச� இ:த ம�மிைசேய 

$நாலா.2713.4 

 ம�மிைச ேயானிக8ேதாA� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ#க8 மாதவேன $நாலா.2714.1 

 க� உற நி5கி?� காணகி�லா உலேகா�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.2714.2 

 அ�ண� இராமாSச� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா=ேத $நாலா.2714.3 

 ந�ண�� ஞான� தைல2ெகா�� நாரண5- ஆயினேர $நாலா.2714.4 

 ஆயிைழயா� ெகா#ைக 

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

அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) அள5A அ=:தி $நாலா.2715.1 

 மா%� எ� ஆவிைய வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�'தா� 

இ�A மா மலரா8 $நாலா.2715.2 



 நாயக� எ�லா உயி�க4-� நாத� அர#க� எ�@� $நாலா.2715.3 

 Jயவ� த7(_ெப.(த7(_ெப.) இ� இராமாSச� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

அ�8 .ர:ேத $நாலா.2715.4 

 .ர2-� தி��� உண��� ெசால31கி� வா� அ�த� $நாலா.2716.1 

 பர2-�_ெப.எ+.(பர_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இ� 

விைன ப5A அற ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப�யி� 

உ8ள 7� $நாலா.2716.2 

 உைர2கி�றன� உம2- யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

சீA� உA கலிைய' $நாலா.2716.3 

 (ர2-� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) இராமாSச� எ�A ெசா�?மிேன 

$நாலா.2716.4 

 ெசா� ஆ� தமி! ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�A� .�திக8 நா�-� 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $நாலா.2717.1 

 இ�லா அறெநறி யா�� ெத�:தவ� எ� அ�� சீ� $நாலா.2717.2 

 ந�லா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இராமாSச� 

தி�நாம� ந�பி $நாலா.2717.3 

 க�லா� அக� இட'ேதா� எ( ேபA எ�A காமி3பேர $நாலா.2717.4 

 ேபA ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ம5A இ�ைல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சர� 

அ�றி அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ேபA அளி'த5- $நாலா.2718.1 

 ஆA ஒ�A� இ�ைல ம5A அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) சர� அ�றி எ�A 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�ைள' $நாலா.2718.2 

 ேதA� அவ�2-� என2-� உைன' 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�ைம ெசா�லா� 

$நாலா.2718.3 



 <A� பர� அ�A இராமாSச ெம��ைம <றி�ேல $நாலா.2718.4 

 <A� சமய#க8 ஆA� -ைலய -வலய'ேத $நாலா.2719.1 

 மாற� பணி'த மைற உண�:ேதாைன மதியிலிேய� $நாலா.2719.2 

 ேதA�ப� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 1-:தாைன திைச அைன'(� 

$நாலா.2719.3 

 ஏA� -ணைன இராமாSசைன இைற6சினேம $நாலா.2719.4 

 இைற6ச3 ப�� பர� ஈச� அர#க� எ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2720.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச31� அ�ண� இராமாSச� எ� அ�விைனயி� 

$நாலா.2720.2 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெச5A இர�� பக?� விடா( எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

சி:ைத%8ேள $நாலா.2720.3 

 நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ31 அற இ�:தா� 

என2- ஆ�� நிக� இ�ைலேய $நாலா.2720.4 

 நிக� இ�றி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ந7சைத2- 

உ� அ�ளி�க� அ�றி $நாலா.2721.1 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஒ�A� இ�ைல அ�4-� அஃேத 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

1�ைமயிேலா� $நாலா.2721.2 

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

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) இராமாSச இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ப=ேத 

$நாலா.2721.3 

 அக?� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ேவா�2-� 

ஆன பி�ேன $நாலா.2721.4 

 ஆன( ெச�ைம அறெநறி ெபா��ைம அA சமய� $நாலா.2722.1 



 ேபான( ெபா�றி இற:த( ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கலி 

F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கமல' $நாலா.2722.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நதி பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெத� அர#க� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ'(' $நாலா.2722.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) அதி� ம�@� இராமாSச� 

இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தல'( உதி'ேத $நாலா.2722.4 

 உதி3பன உ'தம� சி:ைத%8 ஒ�னல� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அ6சி 

$நாலா.2723.1 

 ெகாதி'திட மாறி நட3பன ெகா8ைள வ� -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2723.2 

 பதி'த எ� 1� கவி3 பா இன�_ெப.(இன�_ெப.) F�டன பா� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� $நாலா.2723.3 

 எதி' தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாத� இராமாSச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இைண 

அ�ேய $நாலா.2723.4 

 அ�ைய' ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=� 

ஐவ�க4கா� அ�A பாரத3 ேபா� $நாலா.2724.1 

 ��ய3 ப� ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� 

வி��_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேகாைன �=( 

உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2724.2 

 அ�ய�2- அ�த� இராமாSச� எ�ைன ஆள 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.2724.3 

 ப�யி� பிற:த( ம5A இ�ைல காரண� பா�'தி�ேல $நாலா.2724.4 

 பா�'தா� அA சமய#க8 பைத3ப_-ைற.எ+.(பைத33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பா� �=(� $நாலா.2725.1 



 ேபா�'தா� 1க!ெகா�� 1�ைமயிேனனிைட' தா�_த5...(தா�_த5...) 

1-:( $நாலா.2725.2 

 த7�'தா� இ� விைன த7�'( அர#க� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணேயா� 

$நாலா.2725.3 

 ஆ�'தா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ� இராமாSச� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ51தேம $நாலா.2725.4 

 அ51த� ெச�ைம இராமாSச� எ�ைன ஆள 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2726.1 

 க5பக� க5றவ� கா�A சீல� க�( அ�ய $நாலா.2726.2 

 ப5ப� உயி�கE� ப� உல-_ெப.(உல-_ெப.) யா�� பரன( எ�@� 

$நாலா.2726.3 

 ந5ெபா�8 த�ைன இ: நானில'ேத 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா4�னேன $நாலா.2726.4 

 நா4�ய ந7ச+ சமய#க8 மா�டன நாரணைன2 $நாலா.2727.1 

 கா4�ய ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) களி315ற( ெத� -�ைக வ8ள� 

$நாலா.2727.2 

 வா4ட� இலா வ� தமி! மைற வா!:த( ம�;லகி� $நாலா.2727.3 

 ஈ4�ய சீல'( இராமாSச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இய�� க�ேட 

$நாலா.2727.4 

 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_பட�.ப�.) 

சி:ைத கவ��_ெப.எ+.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� அர#க� $நாலா.2728.1 

 ெதா�ட� -லா�� இராமாSசைன ெதாைக 

இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2728.2 



 ப� த� ேவத#க8 பா�ேம� நிலவிட3 பா�'த�E� $நாலா.2728.3 

 ெகா�டைல ேமவி'ெதா=� -� ஆ� எ#க8 ேகா2-�ேய $நாலா.2728.4 

 ேகா2 -ல ம�னைர Dெவ= கா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <� ம=வா� 

$நாலா.2729.1 

 ேபா2கிய ேதவைன3 

ேபா5A�_ெப.எ+.(ேபா5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1னித� 

1வன�_ெப.(1வன�_ெப.) எ#-� $நாலா.2729.2 

 ஆ2கிய கீ�'தி இராமாSசைன அைட:தபி� எ� $நாலா.2729.3 

 வா2- உைரயா( எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) நிைனயா( இனி ம5A ஒ�ைறேய 

$நாலா.2729.4 

 ம5A ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபA மதியா( அர#க� மல� அ�2- ஆ8 

$நாலா.2730.1 

 உ5றவேர தன2- உ5றவரா�2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உ'தமைன 

$நாலா.2730.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) தவ� 

ேபா5A�_ெப.எ+.(ேபா5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இராமாSசைன இ: 

நானில'ேத $நாலா.2730.3 

 ெப5றன� ெப5றபி� ம5A 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேபைதைமேய $நாலா.2730.4 

 ேபைதய� ேவத3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�A உ�னி பிரம� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) எ�A $நாலா.2731.1 

 ஓதி ம5A எ�லா உயி�� அஃ( எ�A உயி�க8 ெம�வி4� $நாலா.2731.2 



 ஆதி3 பரேனா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆ� எ�A ெசா�?� 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�ல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2731.3 

 வாதி� ெவ�றா� எ� இராமாSச� ெம�� மதி2கடேல $நாலா.2731.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அள� ஆய திைச எ4�@8E� கலி இ�ேள $நாலா.2732.1 

 மிைடத� கால'( இராமாSச� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) நா�மைறயி� 

$நாலா.2732.2 

 .ட� ஒளியா� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இ�ைள' (ர:திலேன� உயிைர 

$நாலா.2732.3 

 உைடயவ� நாரண� எ�A அறிவா� இ�ைல உ5A உண�:ேத $நாலா.2732.4 

 உண�:த_ெப.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெம�6ஞானிய� 

ேயாக�ெதாA� தி�வா�ெமாழியி� $நாலா.2733.1 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) த�� இ� இைச ம�@� இட�ெதாA� மா மலரா8 

$நாலா.2733.2 

 1ண�:த_ெப.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா� மா�ப� ெபா�:(� 

பதிெதாA� 12- 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2733.3 

 -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) திக! ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) இராமாSச� எ� 

-ல2 ெகா=:ேத $நாலா.2733.4 

 ெகா=:(வி4� ஓ�3 பட��_ெப.எ+.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா8 விைனயா� நிரய'( $நாலா.2734.1 

 அ=:தியி4ேடைன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ4ெகா�ட பி�@� அ� �னிவ� $நாலா.2734.2 

 ெதா=� தவ'ேதா� எ� இராமாSச� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! .ட� 

மி2- $நாலா.2734.3 



 எ=:த( அ'தா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அதிசய� க�ட( இ�நிலேம 

$நாலா.2734.4 

 இ�:ேத� இ� விைன3 பாச� கழ5றி இ�A யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

இைற%� $நாலா.2735.1 

 வ�:ேத�_வி.�.(வ�:(_வி.+'_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இனி எ� இராமாSச� 

ம�@ மா மல�' தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.2735.2 

 ெபா�:தா நிைல உைட3 1�ைமயிேனா�2- ஒ�A� ந�ைம ெச�யா3 

$நாலா.2735.3 

 ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவைர3பர�� ெப�ேயா� த� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பி�'ேத $நாலா.2735.4 

 பி�ைய' ெதாட�� களிA_ெப.(களிA_ெப.) எ�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

உ� பிற#கிய_ெப.எ+.(பிர#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� $நாலா.2736.1 

 அ�ைய' ெதாட��ப� ந�க ேவ��� அA சமய+ $நாலா.2736.2 

 ெச�ைய' ெதாட�� ம�8 ெசறி:ேதா� சிைத:( ஓட 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.2736.3 

 ப�ைய' ெதாட�� இராமாSச மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ப��தேன. 

$நாலா.2736.4 

 ப� த� மாற� ப.: தமி! ஆன:த� பா� மதமா� $நாலா.2737.1 

 வி��ட எ#க8 இராமாSச�னி ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ெம��ைம 

$நாலா.2737.2 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ேவத2 ெகா=:_ெப.அ.(ெகா=�_ெப.அ.) த�ட� ஏ:தி -வலய'ேத $நாலா.2737.3 

 ம�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ�ற( வாதிய�கா8 

உ#க8 வா!� அ5றேத $நாலா.2737.4 



 வா!� அ5ற( ெதா�ைல வாதிய�2- எ�A� மைறயவ� த� $நாலா.2738.1 

 தா!� அ5ற( தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) தாரணி ெப5ற( த'(வ N� $நாலா.2738.2 

 <! அ5ற( -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பதி'த 

-ண'தின�2- அ: $நாலா.2738.3 

 நா! அ5ற( ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இராமாSச� 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞான'திேல $நாலா.2738.4 

 ஞான� கனி:த நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா8ெதாA� 

ைநபவ�2- $நாலா.2739.1 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெகா�3ப( மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) 

வ�விைனேய� மன'தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.+இ�_இட.ேவ.) 

$நாலா.2739.2 

 ஈன� க�:த இராமாSச� த�ைன எ�தின�2- அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) 

$நாலா.2739.3 

 தான� ெகா�3ப( த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தக�_ெப.(தக�_ெப.) எ�@� சர� 

ெகா�'ேத $நாலா.2739.4 

 சரண� அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�ம@2கா3 

ப�� N5Aவைர $நாலா.2740.1 

 மரண� அைடவி'த மாயவ� த�ைன வண#க ைவ'த $நாலா.2740.2 

 கரண� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உம2- அ�A எ�A இராமாSச� 

உயி�க4- $நாலா.2740.3 

 அர� அ#- அைம'திலேன� அர� ஆ� ம5A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

ஆ� உயி�2ேக $நாலா.2740.4 

 ஆ� என2- இ�A நிக� ெசா�லி� மாய� அ�A ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ெத�வ' 

$நாலா.2741.1 



 ேத�னி� ெச3பிய கீைதயி� ெச�ைம3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ெத�ய 

$நாலா.2741.2 

 பா�னி� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராமாSசைன3 

பணி%� ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) $நாலா.2741.3 

 சீ�னி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பணி:த( எ� 

ஆவி%� சி:ைத%ேம $நாலா.2741.4 

 சி:ைதயிேனா� கரண#க8 யா�� சிைத:( �� நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$நாலா.2742.1 

 அ:த� உ5A ஆ!:த( க�� அைவ எ� தன2- அ�A அ�ளா� $நாலா.2742.2 

 த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அர#க@� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சர� த:தில� தா�_த5...(தா�_த5...) அ( 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2742.3 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) இராமாSச� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�'தன� இ�A எ�ைனேய 

$நாலா.2742.4 

 எ�ைன%� பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

இய�ைவ%� பா�'(_வி.எ+.(பா�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� இ� ப� 

-ண'த $நாலா.2743.1 

 உ�ைன%� பா�2கி� அ�8 ெச�வேத நல�_ெப.(நல�_ெப.) அ�றி எ�பா� 

$நாலா.2743.2 

 பி�ைன%� பா�2கி� நல�_ெப.(நல�_ெப.) உளேத உ� 

ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைண $நாலா.2743.3 

 த�ைன எ� பா�3ப� இராமாSச உ�ைன+ சா�:தவேர $நாலா.2743.4 

 சா�:த( எ� சி:ைத உ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண2கீ! அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) மிக�� $நாலா.2744.1 



 <�:த( அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) 

தா8கE2- உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) -ண#கE2ேக $நாலா.2744.2 

 த7�:த( எ� ெச�ைக �� ெச�விைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெச�விைன 

அதனா� $நாலா.2744.3 

 ேப�:த( வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) இராமாSச எ� ெப�:தைகேய 

$நாலா.2744.4 

 ைக'தன� த7ய சமய2 கலகைர காசினி2ேக $நாலா.2745.1 

 உ�'தன� Jய மைறெநறி த�ைன எ�A உ�னி உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

$நாலா.2745.2 

 ெந�'த அ�ேபா� இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� 

நிைற 1கேழா�டேன $நாலா.2745.3 

 ைவ'தன� எ�ைன இராமாSச� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெச�ேத $நாலா.2745.4 

 வ�ைமயினா?� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மா தகவா?� மதி 

1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2746.1 

 த�ைமயினா?� இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தாரணிேயா�க4-' 

தா�_த5...(தா�_த5...) சரணா� $நாலா.2746.2 

 உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஞான� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராமாSசைன 

உ�@�_ெப.எ+.(உ�@_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2746.3 

 தி�ைம அ�லா� என2- இ�ைல ம5A ஓ� நிைல ேத�:தி�ேல $நாலா.2746.4 

 ேதரா� மைறயி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) எ�A மாயவ� த7யவைர2 $நாலா.2747.1 

 <� ஆழி ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைற3ப( 

ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) $நாலா.2747.2 



 ஏ� ஆ� -ண'( எ� இராமாSச� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மைறயி� $நாலா.2747.3 

 ேசராதவைர+ சிைத3ப( அ3ேபா( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சி:ைதெச�ேத 

$நாலா.2747.4 

 ெச�'தைல+ ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ெச= �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) 

ஈ@�_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி� அர#க� 

$நாலா.2748.1 

 ைக'தல'( ஆழி%� ச#க�� ஏ:தி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க��க3ேப 

$நாலா.2748.2 

 ெமா�'( அைல'( உ�ைன விேட� எ�A இ�2கி?� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1கேழ $நாலா.2748.3 

 ெமா�'( அைல2-� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இராமாSச எ�ைன �5A� நி�ேற $நாலா.2748.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� கீ�'தி%� ந78 1ன?� 

நிைற ேவ#கட3 ெபா� $நாலா.2749.1 

 -�ற�� ைவ-:த நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

-லவிய பா5கட?� $நாலா.2749.2 

 உ� தன2- எ'தைன இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) த�� உ� இைணமல�' 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.2749.3 

 எ� தன2-� அ( இராமாSச இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஈ�:( 

அ�ேள $நாலா.2749.4 

 ஈ�:தன� ஈயாத இ�ன�8 எ� இ� மைற2 -A�ைப3 $நாலா.2750.1 

 பா�:தன� அ� மைற3 ப� ெபா�ளா� இ3ப� அைன'(� $நாலா.2750.2 

 ஏ�:தன� கீ�'தியினா� எ� விைனகைள ேவ� பறிய2 $நாலா.2750.3 



 கா�:தன� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) இராமாSச5- எ� க�'( இனிேய 

$நாலா.2750.4 

 க�'தி� 1-:( உ8ளி� க8ள� கழ5றி க�( அ�ய $நாலா.2751.1 

 வ�'த'தினா� மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ6சி'( 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ:த ம�ணக'ேத $நாலா.2751.2 

 தி�'தி' தி�மக8 ேக8வ@2- ஆ2கிய பி� எ� ெந6சி� $நாலா.2751.3 

 ெபா�'த3படா( எ� இராமாSச ம5A ஓ� ெபா�3ெபா�ேள $நாலா.2751.4 

 ெபா�ைய+ .ர2-� ெபா�ைள' (ர:( இ:த3 Fதல'ேத $நாலா.2752.1 

 ெம�ைய3 

1ர2-�_ெப.எ+.(1ர_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இராமாSச� நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ேவA 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.2752.2 

 உ�ய2 ெகாள வ�ல ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) இ#- யா( எ�A 

உல�:(_வி.எ+.(உல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவேம $நாலா.2752.3 

 ஐய3படா நி5ப� ைவய'(8ேளா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இழ:ேத $நாலா.2752.4 

 ந�லா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இராமாSச� 

தி�நாம� ந�ப $நாலா.2753.1 

 வ�லா� திற'ைத_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) மறவாதவ�க8 எவ� 

அவ�2ேக $நாலா.2753.2 

 எ�லா இட'தி?� எ�A� எ3ேபாதி?� எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) 

ெதா=�1� $நாலா.2753.3 

 ெசா�லா� மன'தா� க�ம'தினா� ெச�வ� ேசா�� இ�றிேய $நாலா.2753.4 



 ேசா�� இ�றி உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) (ைண அ�2கீ!' 

ெதா��ப4டவ�பா� $நாலா.2754.1 

 சா�� இ�றி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) என2- அர#க� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணக8 

$நாலா.2754.2 

 ேப�� இ�றி இ�A ெபA'(� இராமாSச இனி உ� $நாலா.2754.3 

 சீ� ஒ�றிய க�ைண2- இ�ைல மாA ெத��றிேல $நாலா.2754.4 

 உ� அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞான'( உழ�கி�ற 

எ�ைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா=தி� $நாலா.2755.2 

 ெபா� அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேக8விய� ஆ2கி 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�ன 1�ணியேனா 

$நாலா.2755.3 

 ெத�� உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தி இராமாSச� 

எ�@� சீ� �கிேல $நாலா.2755.4 

 சீ� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேப� 

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

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெசறி(� எ�@� $நாலா.2756.1 

 பா� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேம�ைமய� 

<4ட� அ�ேல� உ� பத %க� ஆ� $நாலா.2756.2 

 ஏ� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ 74ைட_ெப.(வ 7�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எளிதினி� எ�(வ� உ�@ைடய 

$நாலா.2756.3 

 கா� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) இராமாSச இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) க�� 

ெகா8ேள $நாலா.2756.4 



 க��ெகா�ேட� எ� இராமாSச� த�ைன கா�ட?ேம $நாலா.2757.1 

 ெதா��ெகா�ேட� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெதா�ட� ெபா� தாளி� 

எ� ெதா�ைல ெவ�ேநா� $நாலா.2757.2 

 வி��ெகா�ேட� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சீ� ெவ8ள வா�ைய 

வா�ம�'( இ�A $நாலா.2757.3 

 உ��ெகா�ேட� இ�ன� 

உ5றன_வி.�.(உA_வி.+55_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ஓதி� உல31 

இ�ைலேய $நாலா.2757.4 

 ஓதிய ேவத'தி� உ4ெபா�ளா� அத� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) 

மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.2758.1 

 ேசாதிைய நாத� என அறியா(_வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உழ�கி�ற ெதா�ட� $நாலா.2758.2 

 ேபைதைம த7�'த இராமாSசைன' ெதா=� ெப�ேயா� $நாலா.2758.3 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ�லா� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆ� உயி�2- 

யாெதா�A� ப5A இ�ைலேய $நாலா.2758.4 

 ப5றா மனிசைர3 ப5றி அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப5A விடாதவேர 

$நாலா.2759.1 

 உ5றா� என உழ�A ஓ� ைநேய� இனி ஓ8ளிய_ெப.அ.(ஓ8ளிய_ெப.அ.) N� 

$நாலா.2759.2 

 க5றா� பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இராமாSசைன2 

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

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) $நாலா.2759.3 

 ெப5றா� எவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ைம 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆE� ெப�யவேர 

$நாலா.2759.4 



 ெப�யவ� ேபசி?� ேபைதய� ேபசி?� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) -ண#க4- 

$நாலா.2760.1 

 உ�யெசா� எ�A� உைடயவ� எ�A எ�A உண�வி� மி2ேகா� $நாலா.2760.2 

 ெத�%� வ� கீ�'தி இராமாSச� மைற 

ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலகி� $நாலா.2760.3 

 1�%� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஞான� ெபா�:தாதவைர ெபா�� கலிேய 

$நாலா.2760.4 

 கலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ெச:ெந� கழனி2 -ைறய� கைல3 ெப�மா� 

$நாலா.2761.1 

 ஒலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) பாடைல உ�� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) த�'( அதனா� $நாலா.2761.2 

 வலி மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) சீய� இராமாSச� மைறவாதிய� ஆ� 

$நாலா.2761.3 

 1லி_ெப.(1லி_ெப.) மி2க( எ�A இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 1வன'தி� 

வ:தைம ேபா5Aவேன $நாலா.2761.4 

 ேபா5A_ஏவ.(ேபா5A_வி.) அ�� சீல'( இராமாSச 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1க! 

ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2762.1 

 சா5Aவேன� அ( தா!� அ( த7�� உ� சீ� தன2- ஓ� $நாலா.2762.2 

 ஏ5ற� எ�ேற ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�2கி?� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�றி $நாலா.2762.3 

 ஆ5றகி�லா( இத5- எ� நிைனவா� எ�றி4� அ6.வேன $நாலா.2762.4 



 நிைனயா�_வி.�.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) பிறவிைய 

ந72-�_ெப.எ+.(ந72-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிராைன இ: ந78 

நில'ேத $நாலா.2763.1 

 எைன ஆள வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இராமாSசைன 

இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கவிக8 $நாலா.2763.2 

 1ைனயா�_வி.�.(1ைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 1ைன%� ெப�யவ� 

தா8களி� F:ெதாைடய� $நாலா.2763.3 

 வைனயா� பிற3பி� வ�:(வ� மா:த�_ெப.(மா:த�_ெப.) ம�8 .ர:ேத 

$நாலா.2763.4 

 ம�8 .ர:( ஆகமவாதிய� <A� அவ3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆ� 

$நாலா.2764.1 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) .ர:( எ�'த உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ந7#க' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஈ��ய சீ� $நாலா.2764.2 

 அ�8 .ர:( எ�லா உயி�க4-� நாத� அர#க� எ�@� $நாலா.2764.3 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) .ர:தா� எ� இராமாSச� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

1�ணியேன $நாலா.2764.4 

 1�ணிய ேநா�1_ெப.(ேநா�1_ெப.) 1�:(� இேல� அ� 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2765.1 

 S� அ�� ேக8வி Sவ�A� இேல� ெச�ைம N� 1லவ�2- $நாலா.2765.2 

 எ� அ�� கீ�'தி இராமாSச இ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 1-:( எ� 

$நாலா.2765.3 

 க�;8E� ெந6.8E� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) காரண� க4�ைரேய $நாலா.2765.4 



 க4ட3 ெபா�ைள மைற3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) எ�A கயவ� ெசா�?� 

$நாலா.2766.1 

 ெப4ைட2 ெக�2-� பிரா� அ�லேன எ� ெப� விைனைய $நாலா.2766.2 

 கி4� கிழ#ெகா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�8 எ�@� ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

வா8_ெப.(வா8_ெப.) உ�வி $நாலா.2766.3 

 ெவ4�2 கைள:த இராமாSச� எ�@� ெம�'தவேன $நாலா.2766.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) த�� ெச��� தக�� த�� சலியா3 பிறவி3 $நாலா.2767.1 

 பவ� த�� த7விைன பா5றி' த�� பர: தாம� எ�@� $நாலா.2767.2 

 திவ� த�� த7(_ெப.(த7(_ெப.) இ� இராமாSச� த�ைன+ சா�:தவ�க4- 

$நாலா.2767.3 

 உவ:( அ�:ேத� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சீ� அ�றி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ�A� உ8 மகி!:ேத $நாலா.2767.4 

 உ8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உயி�கE2- உ5றனேவ 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�2- உயேவ $நாலா.2768.1 

 ப�;� பர@� ப�வில� ஆ�ப� ப� உயி�2-� $நாலா.2768.2 

 வி�ணி�தைல நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) அளி3பா� எ� இராமாSச� $நாலா.2768.3 

 ம�ணி� தல'( உதி'( உ�மைற நா?� வள�'தனேன $நாலா.2768.4 

 வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிணிெகா�ட 

வ�விைனயா� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ந�விைனயி� $நாலா.2769.1 

 கிள�� (ணி� கிைட'தறியா( �ைட'தைல ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

$நாலா.2769.2 

 தள�� அள�� த�'(� வி=:(� தனி தி�ேவ5- $நாலா.2769.3 



 உள� எ� இைறவ� இராமாSச� த�ைன உ5றவேர $நாலா.2769.4 

 த�ைன உ5A ஆ4ெச�%� த�ைமயிேனா� ம�@ 

தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.2770.1 

 த�ைன உ5A ஆ4ெச�ய எ�ைன உ5றா� இ�A த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தகவா� $நாலா.2770.2 

 த�ைன உ5றா� அ�றி த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) உ5றா� இ�ைல எ�A 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2770.3 

 த�ைன உ5றாைர இராமாSச� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) சா5றி�ேம 

$நாலா.2770.4 

 இ�ேம இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) .வ�2க'தி� இ�@� நரகி� இ4�+ 

$நாலா.2771.1 

 .�ேம அவ5ைற' ெதாட� த� ெதா�ைல+ .ழ� பிற3பி� $நாலா.2771.2 

 ந�ேம இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இராமாSச� 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வச'ேத 

$நாலா.2771.3 

 வி�ேம_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.+ஏ_சா�.) சரண� 

எ�றா� மனேம ைநய� ேம�த5ேக $நாலா.2771.4 

 த5க+ சமண�� சா2கிய3 ேப�கE� தா!சைடேயா� $நாலா.2772.1 

 ெசா� க5ற ேசா�ப�� Gனியவாத�� நா�மைற%� $நாலா.2772.2 

 நி5க2 -A�1 ெச� ந7ச�� மா�டன� ந78 நில'ேத $நாலா.2772.3 

 ெபா� க5பக� எ� இராமாSச �னி ேபா:த பி�ேன $நாலா.2772.4 

 ேபா:த( எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) எ�@� ெபா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

உன( அ�3ேபாதி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) சீ� $நாலா.2773.1 



 ஆ� ெதளி ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�� அம�:திட 

ேவ��_வி.எ+.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�பா� அ(ேவ 

$நாலா.2773.2 

 ஈ:திட ேவ��� இராமாSச இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�றி ஒ�A� 

$நாலா.2773.3 

 மா:தகி�லா( இனி ம5A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) கா4� மய2கிடேல 

$நாலா.2773.4 

 மய2-�_ெப.எ+.(மய2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இ� விைன 

வ�லியி� F�� மதி மய#கி' $நாலா.2774.1 

 (ய2-� பிறவியி� ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

எ�ைன (ய� அக5றி $நாலா.2774.2 

 உய2ெகா�� ந�-�_ெப.எ+.(ந�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இராமாSச எ�ற( உ�ைன உ�னி $நாலா.2774.3 

 நய2-� அவ�2- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) இ=2- எ�ப� ந�லவ� 

எ�A� ைந:ேத $நாலா.2774.4 

 ைந%� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ� -ண#கைள உ�னி எ� நா_ெப.(நா_ெப.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2775.1 

 ஐய� இராமாSச� எ�A அைழ2-� அ�விைனேய� $நாலா.2775.2 

 ைக%� ெதா=� க� க�தி�� காண கட�_ெப.(கட�_ெப.) 1ைட G! 

$நாலா.2775.3 

 ைவய� இதனி� உ� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) எ�பா� எ� வள�:த(ேவ 

$நாலா.2775.4 

 வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேகாப மட#க� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆ� அ�A வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

அ�ண� $நாலா.2776.1 



 கிள�:த_ெப.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா� 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கிழி'தவ� கீ�'தி3 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2776.2 

 விைள:தி�� சி:ைத இராமாSச� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெம�விைன 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $நாலா.2776.3 

 கைள:(_வி.எ+.(கைள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ஞான� அளி'தன� ைகயி� கனி எ�னேவ $நாலா.2776.4 

 ைகயி� கனி எ�ன2 க�ணைன2 கா4�' த�?� உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நாலா.2777.1 

 ெம�யி� பிற#கிய_ெப.எ+.(பிர#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� அ�றி 

ேவ��ல� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) நிரய' $நாலா.2777.2 

 ெதா�யி� கிட2கி?� ேசாதி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேச�?� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�8 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.2777.3 

 ெச�யி� த�3ப� இராமாSச எ� ெச=# ெகா�டேல $நாலா.2777.4 

 ெச=:திைர3 பா5கட� க� (யி� மாய� தி�வ�2கீ! $நாலா.2778.1 

 வி=:தி�3பா� ெந6சி� ேம� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஞானி 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவதிய�க8 $நாலா.2778.2 

 ெதா=� தி�3 பாத� இராமாSசைன' ெதா=� ெப�ேயா� $நாலா.2778.3 

 எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைர'( ஆ�� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ�ேய@2- இ�3பிடேம $நாலா.2778.4 

 இ�3பிட� ைவ-:த� ேவ#கட� மாலி�6ேசாைல எ�@� $நாலா.2779.1 

 ெபா�3பிட� மாய@2- எ�ப� ந�ேலா�_-றி.வி.�.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) 

அைவ த�ெமா�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2779.2 



 இ�3பிட� மாய� இராமாSச� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�A 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2779.3 

 இ�3பிட� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இதய'(8ேள தன2- இ�1றேவ 

$நாலா.2779.4 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) சீல'( 

இராமாSச எ�A� எRவிட'(� $நாலா.2780.1 

 எ�1 உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

உட�ேதாA� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� அ�ய $நாலா.2780.2 

 (�1_ெப.((�1_ெப.) உ5A வ 7யி@� ெசா�?வ( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

உ�� உ� ெதா�ட�க4ேக $நாலா.2780.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உ5A இ�2-�ப� எ�ைன ஆ2கி அ#- ஆ4ப�'ேத 

$நாலா.2780.4 

 அ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெத� அர#க� அணி 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ம�@� $நாலா.2781.1 

 ப#கய மா மல�3 பாைவைய3 ேபா5A(� ப'தி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.2781.2 

 த#கிய( எ�ன' தைழ'( ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தைலமிைசேய $நாலா.2781.3 

 ெபா#கிய_ெப.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தி இராமாSச� 

அ�3 F ம�னேவ $நாலா.2781.4 

 உய��_ெப.(உய��_ெப.) அற உய� நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைடயவ� எவ� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2782.1 



 மய�� அற மதி நல�_ெப.(நல�_ெப.) அ�ளின� எவ� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2782.2 

 அய�� அA� அமர�க8 அதிபதி எவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$நாலா.2782.3 

 (ய� அA .ட� அ� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ= 

எ� மனேன $நாலா.2782.4 

 மன� அக� மல� அற மல�மிைச எ=த�� $நாலா.2783.1 

 மன� உண��_ெப.(உண��_ெப.) அள� 

இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ெபாறி உண��_ெப.(உண��_ெப.) 

அைவ இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.2783.2 

 இன� உண� �= நல�_ெப.(நல�_ெப.) எதி� நிக! கழிவி@� $நாலா.2783.3 

 இன� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) என� உயி� மி-நைர 

இலேன $நாலா.2783.4 

 இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) அ( உைடய� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) என நிைன� அ�யவ� $நாலா.2784.1 

 நிலனிைட வி.�பிைட உ�வின� அ�வின� $நாலா.2784.2 

 1லெனா� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) அல� ஒழி� 

இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ: $நாலா.2784.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைட ஒ�வைன ந;கின� நாேம $நாலா.2784.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) உவ� அவ8_பதி.ெப.(அவ8_பதி.ெப.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) உவ8 எவ8 $நாலா.2785.1 

 தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இவ� உவ� அ( 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) உ( எ( $நாலா.2785.2 



 வ 7� அைவ இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உைவ அைவ 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) த7#- அைவ $நாலா.2785.3 

 ஆ� அைவ ஆயைவ ஆ�நி�ற அவேர $நாலா.2785.4 

 அவரவ� தமதம( அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அறி வைகவைக $நாலா.2786.1 

 அவரவ� இைறயவ� என அ� அைடவ�க8 $நாலா.2786.2 

 அவரவ� இைறயவ� -ைற� இல� இைறயவ� $நாலா.2786.3 

 அவரவ� விதிவழி அைடய_-ைற.எ+.(அைட_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�றனேர 

$நாலா.2786.4 

 நி�றன� இ�:தன� கிட:தன� தி�:தன� $நாலா.2787.1 

 நி�றில� இ�:தில� கிட:தில� தி�:தில� $நாலா.2787.2 

 எ�A� ஓ� இய�வின� என நிைன� அ�யவ� $நாலா.2787.3 

 எ�A� ஓ� இய�ெவா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� 

திடேர $நாலா.2787.4 

 திட வி.�1 எ� வளி_ெப.(வளி_ெப.) ந7� நில�_ெப.(நில�_ெப.) இைவமிைச3 

$நாலா.2788.1 

 பட� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) �=வ(� ஆ� அைவஅைவெதாA� 

$நாலா.2788.2 

 உட�மிைச உயி� என2 கர:( எ#-� பர:(ள� $நாலா.2788.3 

 .ட� மி- .�தி%8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உ�ட .ரேன 

$நாலா.2788.4 

 .ர� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ� நிைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) �த� �=வ(� 

$நாலா.2789.1 

 வர� �தலா� அைவ �=( உ�ட பரபர� $நாலா.2789.2 



 1ர� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�A எ�'( அமர�2-� அறிவிய:( 

$நாலா.2789.3 

 அர� அய� என உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அழி'(_வி.எ+.(அழி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைம'( உளேன 

$நாலா.2789.4 

 உள� எனி� உள� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உ�வ� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உ��க8 $நாலா.2790.1 

 உள� அல� எனி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�வ� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ��க8 $நாலா.2790.2 

 உள� என இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) என 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) உைடைமயி� 

$நாலா.2790.3 

 உள� இ� தைகைமெயா� ஒழி� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

பர:ேத $நாலா.2790.4 

 பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

பரைவ%8 ந7�ெதாA� பர:(ள� $நாலா.2791.1 

 பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ட� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) என நில�_ெப.(நில�_ெப.) வி.�1 ஒழி� அற2 

$நாலா.2791.2 

 கர:த சி� இட:ெதாA� இட�_ெப.(இட�_ெப.) திக! ெபா�8ெதாA� 

$நாலா.2791.3 

 கர:( எ#-� பர:(ள� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உ�ட கரேன 

$நாலா.2791.4 

 கர வி.�1 எ� வளி_ெப.(வளி_ெப.) ந7� நில�_ெப.(நில�_ெப.) இைவமிைச 

$நாலா.2792.1 



 வர� நவி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) வலி அளி ெபாைற ஆ�நி�ற $நாலா.2792.2 

 பர� அ�ேம� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.2792.3 

 நிர� நிைற ஆயிர'( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� வ 7ேட 

$நாலா.2792.4 

 வ 7�மி� �5ற�� $நாலா.2793.1 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� உயி� 

$நாலா.2793.2 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) உைடயானிைட $நாலா.2793.3 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெச��மிேன $நாலா.2793.4 

 மி�னி� நிைல இல $நாலா.2794.1 

 ம� உயி� ஆ2ைகக8 $நாலா.2794.2 

 எ�@� இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) இைற $நாலா.2794.3 

 உ�@மி� ந7ேர $நாலா.2794.4 

 ந7� Sம( எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.2795.1 

 ேவ��த� மா�'( இைற $நாலா.2795.2 

 ேச�மி� உயி�2- அத� $நாலா.2795.3 

 ேந� நிைற இ�ேல $நாலா.2795.4 

 இ�ல(� உ8ள(� $நாலா.2796.1 

 அ�ல( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உ� $நாலா.2796.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� அ: நல�_ெப.(நல�_ெப.) $நாலா.2796.3 

 1�- ப5A அ5ேற $நாலா.2796.4 



 அ5ற( ப5A எனி� $நாலா.2797.1 

 உ5ற( வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) உயி� $நாலா.2797.2 

 ெச5ற அ( ம� உறி� $நாலா.2797.3 

 அ5A இைற ப5ேற $நாலா.2797.4 

 ப5A இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஈச@� $நாலா.2798.1 

 �5ற�� 

நினறன�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ப�.) 

$நாலா.2798.2 

 ப5A இைலயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2798.3 

 �5றி� அட#ேக $நாலா.2798.4 

 அட#- எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ச�ப'( $நாலா.2799.1 

 அட#க2 க�� ஈச� $நாலா.2799.2 

 அட#- எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அஃ( எ�A $நாலா.2799.3 

 அட#-க உ8ேள $நாலா.2799.4 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உைர ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) 

$நாலா.2800.1 

 உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) இ� D�ைற%� $நாலா.2800.2 

 உ8ளி2 ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைற $நாலா.2800.3 

 உ8ளி� ஒ�#ேக $நாலா.2800.4 

 ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அவ�க� $நாலா.2801.1 

 ஒ�#க?� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2801.2 



 வி��_ெப.எ+.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பி�@� ஆ2ைக 

$நாலா.2801.3 

 வி��ெபா=( எ�ேண $நாலா.2801.4 

 எ� ெப�2- அ: நல'(_ெப.(நல�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.2802.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஈA இல $நாலா.2802.2 

 வ� 1க! நாரண� $நாலா.2802.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேசேர $நாலா.2802.4 

 ேச�'தட' ெத� -� $நாலா.2803.1 

 <�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.2803.2 

 சீ�' ெதாைட ஆயிர'( $நாலா.2803.3 

 ஓ�'த இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'ேத $நாலா.2803.4 

 ப'( உைட அ�யவ�2- எளியவ� பிற�கE2- அ�ய $நாலா.2804.1 

 வி'தக� மல�மக8 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ��ெபற� அ�க8 $நாலா.2804.2 

 ம'( உA கைட ெவ�ெண� களவினி� உரவிைட யா31�� $நாலா.2804.3 

 எ'திற� உரலிேனா� இைண:தி�:( ஏ#கிய எளியேவ $நாலா.2804.4 

 எளிவ�� இய�வின� நிைல வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இல பல பிற3பா� 

$நாலா.2805.1 

 ஒளிவ�� �= நல�_ெப.(நல�_ெப.) �த� இல ேக� இல வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

ஆ� $நாலா.2805.2 

 ெதளித�� நிைலைமய( ஒழி� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

�=வ(� இைறேயா� $நாலா.2805.3 



 அளிவ�� அ�ளிேனா� அக'தன� 1ற'தன� அைம:ேத $நாலா.2805.4 

 அைம� உைட அறெநறி �=வ(� உய��_ெப.(உய��_ெப.) அற 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2806.1 

 அைம� உைட �த� ெகட�_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ஒ�� 

இைட அற நில�_ெப.(நில�_ெப.) அ( ஆ� $நாலா.2806.2 

 அைம� உைட அமர�� யாைவ%� யாவ�� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� 

$நாலா.2806.3 

 அைம� உைட நாரண� மாையைய அறிபவ� யாேர $நாலா.2806.4 

 யா�� ஓ� நிைலைமய� என அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�ய எ� ெப�மா� 

$நாலா.2807.1 

 யா�� ஓ� நிைலைமய� என அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) எளிய எ� ெப�மா� 

$நாலா.2807.2 

 ேப�� ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பிற பல உைடய எ� ெப�மா� 

$நாலா.2807.3 

 ேப�� ஓ� உ�வ�� உள( இ�ைல இல( இ�ைல பிண2ேக $நாலா.2807.4 

 பிண2- அற அA வைக+ சமய�� ெநறி உ8ளி 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2808.1 

 கண2- அA நல'தன� அ:த� இ� ஆதி அ� பகவ� $நாலா.2808.2 

 வண2- உைட' தவெநறி வழிநி�A 1றெநறி கைளக4� $நாலா.2808.3 

 உண2-மி� பைச அற அவ@ைட உண��ெகா�� உண�:ேத $நாலா.2808.4 

 உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�:( 

இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� 



விய:த_ெப.எ+.(விய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ: 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) $நாலா.2809.1 

 உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�:( உண�?� 

இைறநிைல உண��_ெப.(உண��_ெப.) அ�( உயி�கா8 $நாலா.2809.2 

 உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�:( உைர'( 

உைர'( அ� அய� அர� எ�@� இவைர $நாலா.2809.3 

 உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�:( உைர'( 

உைர'( இைற6.மி� மன3ப4ட( ஒ�ேற $நாலா.2809.4 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) என3 பல என அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�� வ�வி@8 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2810.1 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நாரண� 

நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) அர� எ�@� இவைர $நாலா.2810.2 

 ஒ�ற S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ8ளி 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) இ� பைச 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2810.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) என நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெச�வ( அவனிைட ந��ைட 

நாேள $நாலா.2810.4 

 நாE� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� நம பழைம அ� 

ெகா�விைன உடேன $நாலா.2811.1 

 மாE� ஓ� -ைற� இ�ைல மன� அக� மல� அற2 க=வி $நாலா.2811.2 

 நாE� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� உைட அ�க8 த� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2811.3 

 மாE� ஓ� இட'தி?� வண2ெகா� மா8வ( வலேம $நாலா.2811.4 



 வல'தன� தி�1ர� எ�'தவ� இட�ெபற' (:தி' $நாலா.2812.1 

 தல'( எ= திைச�க� பைட'த ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உலக�� தா@� 

$நாலா.2812.2 

 1ல3பட பி�@� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உலக'தி� அக'தன� தாேன 

$நாலா.2812.3 

 ெசால3 1கி� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பி�@� வயி5A உள 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) (ய2ேக 

$நாலா.2812.4 

 (ய2- அA மதியி� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஞான'(8 அமரைர' (ய2-� 

$நாலா.2813.1 

 மய2- உைட மாையக8 வானி?� ெப�யன வ�ல� $நாலா.2813.2 

 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) க� நிற'தன� ெப� நில# 

கட:த_ெப.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�3 

ேபா( $நாலா.2813.3 

 அய�3பில� அல5Aவ� த=�வ� வண#-வ� அம�:ேத $நாலா.2813.4 

 அமர�க8 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கைட:தவ� த�ைன $நாலா.2814.1 

 அம� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வள# -�<�+ சடேகாப� -5ேறவ�க8 

$நாலா.2814.2 

 அம� .ைவ ஆயிர'( அவ5றி@8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

வ�லா� $நாலா.2814.3 

 அமரேரா� உய�வி� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அAவ� த� பிறவி அ� சிைறேய $நாலா.2814.4 



 அ� சிைறய மட நாரா� அளிய'தா� ந7%� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.2815.1 

 அ� சிைறய ேசவ?மா� ஆஆ எ�A என2- அ�ளி $நாலா.2815.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைற3 18_ெப.(18_ெப.) உய�'தா�2- எ� 

வி�_ஏவ.(வி�_வி.) Jதா�+ ெச�ற2கா� $நாலா.2815.3 

 வ� சிைறயி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைவ2கி� ைவ31�டா� எ� 

ெச%ேமா $நாலா.2815.4 

 எ� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தாமைர2க� 

ெப�மானா�2- எ� Jதா� $நாலா.2816.1 

 எ� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உைர'த2கா� 

இன2 -யி�கா8 ந7� அலிேர $நாலா.2816.2 

 �� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �=விைனயா� 

தி�வ�2கீ!2 -5ேறவ� $நாலா.2816.3 

 �� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �யலாேத� 

அக�வ(ேவா விதியினேம $நாலா.2816.4 

 விதியினா� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

மண2-�_ெப.எ+.(மண_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�நைடய அ�ன#கா8 $நாலா.2817.1 

 மதியினா� -ற8 மாணா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) இர:த க8வ�2- 

$நாலா.2817.2 

 மதியிேல� வ� விைனேய மாளாேதா எ�A ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) 

$நாலா.2817.3 

 மதி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ8 

கல#கி_வி.எ+.(கல#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மய#-மா� எ�ன 7ேர 

$நாலா.2817.4 



 எ� ந7�ைம க�� இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) தகா( எ�னாத $நாலா.2818.1 

 எ� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண5- எ� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெசா�?ேகேனா $நாலா.2818.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந7�ைம இனி அவ�க� 

த#கா(_எதி�.ம.வி.எ+.(த#-_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�A 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வா�+ெசா� $நாலா.2818.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மக�றி�கா8 ந�-திேரா ந�கீேரா 

$நாலா.2818.4 

 ந�கி' தா�_த5...(தா�_த5...) கா'( 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஏ=� விைனேய5ேக $நாலா.2819.1 

 ந�க' தா�_த5...(தா�_த5...) ஆகாேதா நாரணைன2 க�ட2கா� 

$நாலா.2819.2 

 ம�- ந7�3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) பட3ைப_ெப.(பட3ைப_ெப.) இைர ேத� வ� சிA 

-�ேக $நாலா.2819.3 

 ம�- ந7�2 க�ேண5- ஓ� வாசக� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ளாேய $நாலா.2819.4 

 அ�ளாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(அ�8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7� அ�ளி 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆவி (வரா�� $நாலா.2820.1 

 அ�8 ஆழி3 14கடவ 7� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வ 7தி ஒ�நா8 எ�A 

$நாலா.2820.2 

 அ�8 ஆழி அ�மாைன2 க�ட2கா� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2820.3 



 அ�8 ஆழி வ� வ�ேட யா�� எ� பிைழ'ேதாேம $நாலா.2820.4 

 எ�1 இைழ ேகா3ப( ேபால3 பனி வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ஈ�கி�ற( 

$நாலா.2821.1 

 எ� பிைழேய நிைன:த�ளி 

அ�ளாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(அ�8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாலா�2- 

$நாலா.2821.2 

 எ� பிைழ'தா8 தி�வ�யி� தகவி@2- எ�A ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

வா�+ெசா� $நாலா.2821.3 

 எ�பிைழ2-� இள#_ெப.அ.(இள�_ெப.) கிளிேய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

வள�'த ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அைலேய $நாலா.2821.4 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அைலேய சிA Fவா� ெந�மாலா�2- எ� Jதா� 

$நாலா.2822.1 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) என( Sவ� எ�ன Sவலாேத இ�:ெதாழி:தா� 

$நாலா.2822.2 

 சாயெலா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாைம தள�:ேத� நா� இனி உன( 

$நாலா.2822.3 

 வா� அலகி� இ� அ�சி� ைவ3பாைர நாடாேய $நாலா.2822.4 

 நாடாத மல� நா� நா8ேதாA� நாரண� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.2823.1 

 வாடாத மல� அ�2கீ! ைவ2கேவ வ-2கி�A $நாலா.2823.2 

 வ 7டா� வ 75றி�'த� விைன அ5ற( எ� ெச�வேதா $நாலா.2823.3 

 ஊடா� பனி வாடா� உைர'( ஈரா� என( உடேல $நாலா.2823.4 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஆழி3 பிற31 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) உயி� �தலா 

�5Aமா�2 $நாலா.2824.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆழி ந7� ேதா5றி அத@8ேள க�வள�� $நாலா.2824.2 



 அட� ஆழி அ�மாைன2 க�ட2கா� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2824.3 

 விட� ஆழி மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) விைனேயா� ஒ�றா� 

அளேவ $நாலா.2824.4 

 அள� இய�ற ஏ! உலக'தவ� ெப�மா� க�ணைன $நாலா.2825.1 

 வள வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! வ� -�<�+ சடேகாப� வா�:( 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2825.2 

 அள� இய�ற அ:தாதி ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தி� 

$நாலா.2825.3 

 வள உைரயா� ெபறலா-� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெப� 

வளேம $நாலா.2825.4 

 வள ஏ! உலகி� �தலாய வாேனா� இைறைய அ�விைனேய� $நாலா.2826.1 

 களேவ! ெவ�ெண� ெதா� உ�ட க8வா எ�ப� பி�ைன%� $நாலா.2826.2 

 தள�_ெப.(தள�_ெப.) ஏ! �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) பி�ைன2- ஆ� வ� 

ஆ� ஆய� தைலவனா� $நாலா.2826.3 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏA ஏ=� 

த=விய_ெப.எ+.(த=வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� எ�ப� 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைந:ேத $நாலா.2826.4 

 நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைந:( உ8 கைர:( 

உ�கி இைமேயா� பல�� �னிவ�� $நாலா.2827.1 

 1ைன:த க�ணி ந7� சா:த�_ெப.(சா:த�_ெப.) 1ைகேயா� ஏ:தி வண#கினா� 

$நாலா.2827.2 

 நிைந:த_ெப.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ�லா3 ெபா�8க4-� 

வி'(ஆ� �தலி� சிைதயாேம $நாலா.2827.3 



 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெச� ஞான'( உ� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

மாGணாேதா மாேயாேன $நாலா.2827.4 

 மா ேயானிகளா� நைட_ெப.(நைட_ெப.) க5ற வாேனா� பல�� �னிவ�� 

$நாலா.2828.1 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேயானிகைள3 பைட எ�A நிைற நா��கைன3 

பைட'தவ� $நாலா.2828.2 

 ேசேயா� எ�லா அறி�2-� திைசக8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

தி�வ�யா� $நாலா.2828.3 

 தாேயா� எ�லா எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உயி�2-� தாேயா� 

தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ� உ�வேன $நாலா.2828.4 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ� உ�ேவ தனி வி'( ஆ� த�னி� Dவ� �தலாய 

$நாலா.2829.1 

 வாேனா� பல�� �னிவ�� ம5A� ம5A� �5A� ஆ� $நாலா.2829.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஓ� ெப�ந7� த�@8ேள ேதா5றி அத@8 க�வள�� 

$நாலா.2829.3 

 வாேனா� ெப�மா� மா மாய� ைவ-:த� எ� ெப�மாேன $நாலா.2829.4 

 மா� ஏ� ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மடவாைள 

மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெகா�டா� மாதவா $நாலா.2830.1 

 <ேன சிைதய_-ைற.எ+.(சிைத_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ�ைட வி� நிற'தி� 

ெதறி'தா� ேகாவி:தா $நாலா.2830.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� ேசாதி மணிவ�ணா ம(Gதா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

அ�ளா� உ� $நாலா.2830.3 

 ேதேன மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�3பாத� 

ேச�மாA விைனேயேன $நாலா.2830.4 



 விைனேய� விைன த7� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) ஆனா� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) தைலவா ேகசவா $நாலா.2831.1 

 மைன ேச� ஆய� -ல �தேல மா மாயேன மாதவா $நாலா.2831.2 

 சிைன ஏ� தைழய மராமர#க8 ஏ=� எ�தா� சிTதரா $நாலா.2831.3 

 இைனயா� இைனய_-ைற.எ+.(இைன_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெபய�னா� 

எ�A ைநவ� அ�ேயேன $நாலா.2831.4 

 அ�ேய� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஞான'த� 

அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) ஆ�2-� அ�யாைன $நாலா.2832.1 

 க� ேச� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா�2 க�ணி 1ைன:தா� த�ைன 

க�ணைன $நாலா.2832.2 

 ெச� ஆ� ஆ2ைக அ�யாைர+ ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) 

த7�2-� தி�மாைல $நாலா.2832.3 

 அ�ேய� கா�பா� அல5Aவ� இதனி� மி2- ஓ� அய�� உ�ேட 

$நாலா.2832.4 

 உ�டா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! ��னேம உமி!:( மாையயா� 12- 

$நாலா.2833.1 

 உ�டா� ெவ�ெண� சிA மனிச� உவைல_ெப.(உவைல_ெப.) ஆ2ைக நிைல 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2833.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) ேசா�:த( உ�ேட?� மனிச�2- 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப�ீ சிறி(� $நாலா.2833.3 

 அ�டாவ�ண� ம�_ெப.(ம�_ெப.) கைரய ெந� ஊ� ம�:ேதா மாேயாேன 

$நாலா.2833.4 

 மாேயா� த7ய அலவைல3 ெப� மா வ6ச3 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) வ 7ய' 

$நாலா.2834.1 



 Jய -ழவியா� விட3 பா� அ�தா அ�( ெச�தி4ட $நாலா.2834.2 

 மாய� வாேனா� தனி' தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மலரா8 

ைம:த�_ெப.(ைம:த�_ெப.) எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உயி�2-� 

$நாலா.2834.3 

 தாேயா� த�மா� எ� அ�மா� அ�மா D�'திைய+ சா�:ேத $நாலா.2834.4 

 சா�:த இ� வ� விைனகE� ச�'( மாய3 ப5A 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2835.1 

 த7�:(_வி.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�பா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ைவ2க' தி�'தி வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) தி�'(வா� $நாலா.2835.2 

 ஆ�:த ஞான+ .ட� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அகல� கீ! 

ேம� அள� இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2835.3 

 ேந�:த உ�வா� அ�வா-� இவ5றி� உயிரா� ெந�மாேல $நாலா.2835.4 

 மாேல மாய3 ெப�மாேன மா மாயவேன எ�A எ�A $நாலா.2836.1 

 மாேல ஏறி மா� அ�ளா� ம�@ -�<�+ சடேகாப� $நாலா.2836.2 

 பா� ஏ� தமிழ� இைசகார� ப'த� 

பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'தி� $நாலா.2836.3 

 பாேல ப4ட இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� வ�லா�2- இ�ைல 

ப�வேத $நாலா.2836.4 

 ப�வ( இ� ஈசைன3 பா� $நாலா.2837.1 

 வி�வ( ேமவ�_ெதா.ெப.(ேம�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) உAவ 7� $நாலா.2837.2 

 பி�வைக இ�றி ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� J� $நாலா.2837.3 

 1�வ(�� 1ைக Fேவ $நாலா.2837.4 

 ம(வா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழாயா� $நாலா.2838.1 



 �( ேவத �தலவ@2- $நாலா.2838.2 

 எ( ஏ( எ� பணி எ�னா( $நாலா.2838.3 

 அ(ேவ ஆ8 ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஈேட 

$நாலா.2838.4 

 ஈ�� எ�31� இ� ஈச� $நாலா.2839.1 

 மா� விடா( எ� மனேன $நாலா.2839.2 

 பா�� எ� நா_ெப.(நா_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $நாலா.2839.3 

 ஆ�� எ� அ#க� அண#ேக $நாலா.2839.4 

 அண#- என ஆ�� எ� அ#க� $நாலா.2840.1 

 வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வழிப�� ஈச� 

$நாலா.2840.2 

 பிண#கி அமர� பித5A� $நாலா.2840.3 

 -ண#ெக= ெகா8ைகயினாேன $நாலா.2840.4 

 ெகா8ைக ெகாளாைம இலாதா� $நாலா.2841.1 

 எ8க� இராக� இலாதா� $நாலா.2841.2 

 வி8ைக வி8ளாைம வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2841.3 

 உ8 கல:தா�2- ஓ� அ�ேத $நாலா.2841.4 

 அ�த� அமர�க4- ஈ:த $நாலா.2842.1 

 நிமி� .ட� ஆழி ெந�மா� $நாலா.2842.2 

 அ�தி?� ஆ5ற இனிய� $நாலா.2842.3 



 நிமி� திைர ந78 கடலாேன $நாலா.2842.4 

 ந78 கட�_ெப.(கட�_ெப.) G! இல#ைக2 ேகா� $நாலா.2843.1 

 ேதா8க8 தைல_ெப.(தைல_ெப.) (ணிெச�தா� $நாலா.2843.2 

 தா8க8 தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2843.3 

 நா8க8 தைல2கழிமி�ேன $நாலா.2843.4 

 கழிமி� ெதா�X�க8 கழி'(' $நாலா.2844.1 

 ெதா=மி� அவைன ெதா=தா� $நாலா.2844.2 

 வழி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�விைன மா8வி'( 

$நாலா.2844.3 

 அழிவி�றி ஆ2க� த�ேம $நாலா.2844.4 

 த�ம அ�� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆய $நாலா.2845.1 

 தி�மகளா� தனி2 ேக8வ� $நாலா.2845.2 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடய பிரானா� $நாலா.2845.3 

 இ�ைம விைன க�வாேர $நாலா.2845.4 

 க�வா� த7ய விைனக8 $நாலா.2846.1 

 ெநா�யா�� அளைவ2க� $நாலா.2846.2 

 ெகா�யா அ� 18_ெப.(18_ெப.) உய�'த $நாலா.2846.3 

 வ�� ஆ� மாதவனாேர $நாலா.2846.4 

 மாதவ�பா� சடேகாப� $நாலா.2847.1 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) அவ� இ�றி 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2847.2 



 ஏத� இ� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( $நாலா.2847.3 

 ஓத வ�லா� பிறவாேர $நாலா.2847.4 

 பிறவி'(ய� அற ஞான'(8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.2848.1 

 (றவி+ .ட� விள2க� தைல3ெப�வா� $நாலா.2848.2 

 அறவைன ஆழி3பைட அ:தணைன $நாலா.2848.3 

 மறவிைய இ�றி மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ைவ3பாேர $நாலா.2848.4 

 ைவ31_ெப.(ைவ31_ெப.) ஆ� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) ஆ� அ�யைர 

வ�விைன' $நாலா.2849.1 

 (31 ஆ� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:(� (6ச2ெகாடா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.2849.2 

 எ3பா� எவ�2-� நல'தா� 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2849.3 

 அ3பாலவ� எ#க8 ஆய� ெகா=:ேத $நாலா.2849.4 

 ஆய� ெகா=:தா� அவரா� 1ைட%�;� $நாலா.2850.1 

 மாய3 பிராைன எ� மாணி2க+ ேசாதிைய $நாலா.2850.2 

 Jய அ�ைத3 ப�கி3 ப�கி எ� $நாலா.2850.3 

 மாய3 பிறவி மய�� அA'ேதேன $நாலா.2850.4 

 மய�� அற எ� மன'ேத ம�னினா� த�ைன $நாலா.2851.1 

 உய�விைனேய த�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .ட�2 க5ைறைய $நாலா.2851.2 

 அய�� இ� அமர�க8 ஆதி2 ெகா=:ைத எ� $நாலா.2851.3 



 இைசவிைன எ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) வி�ேவேனா $நாலா.2851.4 

 வி�ேவேனா எ� விள2ைக எ� ஆவிைய $நாலா.2852.1 

 ந�ேவ வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ய2 ெகா8கி�ற 

நாதைன $நாலா.2852.2 

 ெதா�ேவ ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�+சிய� க�ணி@8 $நாலா.2852.3 

 விடேவ ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விழி2-� 

பிராைனேய $நாலா.2852.4 

 பிரா அ� ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) கீ�டவ� பி�@� $நாலா.2853.1 

 விரா அ� மல�' (ழா� ேவ�:த ��ய� $நாலா.2853.2 

 மராமர� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாயவ� எ�@8 

$நாலா.2853.3 

 இரா� எனி� பி�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ4�ேவேனா 

$நாலா.2853.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ4� எ�@8 இ�'(வ� எ�றில� 

$நாலா.2854.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஒ4� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� தனி ெந6ைச வ6சி'( $நாலா.2854.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஒ4� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

உயி�� கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இய� $நாலா.2854.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒ4�ேமா இனி எ�ைன ெநகி!2கேவ $நாலா.2854.4 

 எ�ைன ெநகி!2கி?� எ�@ைட ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.2855.1 



 த�ைன அக�வி2க' தா@� கி�லா� இனி $நாலா.2855.2 

 பி�ைன ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மகி! 

ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட $நாலா.2855.3 

 ��ைன அமர� �=�த� தாேன $நாலா.2855.4 

 அமர� �=�த� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதிைய 

$நாலா.2856.1 

 அமர�2- அ�( ஈ:த ஆய� ெகா=:ைத $நாலா.2856.2 

 அமர அ=�ப' (ழாவி எ� ஆவி $நாலா.2856.3 

 அமர' த=வி5A இனி அக?�ேமா $நாலா.2856.4 

 அகலி� அக?� அ;கி� அ;-� $நாலா.2857.1 

 1க?� அ�ய� ெபா� அ�ல� எ�மா� $நாலா.2857.2 

 நிக� இ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 1க! பா� இைள31 இல� $நாலா.2857.3 

 பக?� இர�� ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைட:ேத 

$நாலா.2857.4 

 -ைட:( வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) (ழா� 

��யாைன $நாலா.2858.1 

 அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத� -�<�+ 

சடேகாப� $நாலா.2858.2 

 மிைட:த_ெப.எ+.(மிைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� ெதாைட 

ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( $நாலா.2858.3 

 உைட:( ேநா�கைள ஓ�வி2-ேம $நாலா.2858.4 



 ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 18_ெப.(18_ெப.) ஏறி 

$நாலா.2859.1 

 G�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� $நாலா.2859.2 

 ந7� நி�றைவ $நாலா.2859.3 

 ஆ�� அ�மாேன $நாலா.2859.4 

 அ�மானா�3 பி�@� $நாலா.2860.1 

 எ� மா�1� ஆனா� $நாலா.2860.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மா வா� கீ�ட $நாலா.2860.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா க�ணேன $நாலா.2860.4 

 க� ஆவா� எ�A� $நாலா.2861.1 

 ம�ேணா� வி�ேணா�2- $நாலா.2861.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� ேவ#கட $நாலா.2861.3 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெவ5பேன $நாலா.2861.4 

 ெவ5ைப ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2862.1 

 ஒ5க� இ�றிேய $நாலா.2862.2 

 நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ�மா� சீ� $நாலா.2862.3 

 க5ப� ைவகேல $நாலா.2862.4 

 ைவக?� ெவ�ெண� $நாலா.2863.1 

 ைககல:( உ�டா� $நாலா.2863.2 

 ெபா� கலவா( எ� $நாலா.2863.3 



 ெம� கல:தாேன $நாலா.2863.4 

 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ஆவி $நாலா.2864.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 நாத� $நாலா.2864.2 

 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ெகா8 மாணா� $நாலா.2864.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகா�டாேன $நாலா.2864.4 

 ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ஏ! விைட 

$நாலா.2865.1 

 உ�டா� ஏ! ைவய� $நாலா.2865.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாம� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ� $நாலா.2865.3 

 எ� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆனாேன $நாலா.2865.4 

 ஆனா� ஆ� ஆய� $நாலா.2866.1 

 மீேனா� ஏன�� $நாலா.2866.2 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆனா� எ�னி� $நாலா.2866.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆய ச#ேக $நாலா.2866.4 

 ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) $நாலா.2867.1 

 அ#ைகயி� ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.2867.2 

 எ#-� தானாய $நாலா.2867.3 

 ந#க8 நாதேன $நாலா.2867.4 

 நாத� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெகா8 $நாலா.2868.1 

 பாத� எ� அ�மா� $நாலா.2868.2 



 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ேபா� கிள� $நாலா.2868.3 

 ேவத ந7ரேன $நாலா.2868.4 

 ந7�1ைர வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.2869.1 

 சீ� சடேகாப� $நாலா.2869.2 

 ேந�த�_ெதா.ெப.(ேந�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) ஆயிர'( $நாலா.2869.3 

 ஓ�த� இைவேய $நாலா.2869.4 

 இைவ%� அைவ%� உைவ%� இவ�� அவ�� உவ�� $நாலா.2870.1 

 எைவ%� எவ�� த�@ேள ஆகி%� ஆ2கி%� 

கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2870.2 

 அைவ%8 தனி�த� எ�மா� க�ண பிரா� எ� அ�த� $நாலா.2870.3 

 .ைவய� தி�வி� மணாள� எ�@ைட+ Gழ� உளாேன $நாலா.2870.4 

 Gழ� பலபல வ�லா� ெதா�ைல அ� கால'( உலைக2 $நாலா.2871.1 

 ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இட:த ேகசவ� எ�@ைட 

அ�மா� $நாலா.2871.2 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) ம�3ைப ஒசி'தா� வி�ணவ�2- எ�ண� 

அ�யா� $நாலா.2871.3 

 ஆழ ெந�#_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேச�:தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ� அ�கவிலாேன $நாலா.2871.4 

 அ�க� இலாய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சீ� அமர�க8 ஆதி �த�வ� 

$நாலா.2872.1 



 க�கிய_ெப.எ+.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெச:தாமைர2 க�ண� $நாலா.2872.2 

 ெபா� சிைற3 18_ெப.(18_ெப.) உவ:( ஏA� Fமகளா� தனி2 ேக8வ� 

$நாலா.2872.3 

 ஒ�கதியி� .ைவ த:தி4� ஒழி� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

எ�ேனா� உடேன $நாலா.2872.4 

 உட� அம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) மகளி�_ெப.) தி�மக8 ம�மக8 ஆய� 

$நாலா.2873.1 

 மட மக8_ெப.(மக8_ெப.) எ�A இவ� Dவ� ஆE� உலக�� D�ேற 

$நாலா.2873.2 

 உட� அைவ ஒ2க வி=#கி ஆ� இைல+ ேச�:தவ� எ�மா� $நாலா.2873.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) மலி மாய3 ெப�மா� க�ண� எ� ஒ2கைலயாேன 

$நாலா.2873.4 

 ஒ2கைல ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �ைல3 பா� 

உ� எ�A த:திட வா#கி+ $நாலா.2874.1 

 ெச2க� ெசக அ�A அவ8பா� உயி� ெசக உ�ட ெப�மா� $நாலா.2874.2 

 ந2க_ெப.எ+.(ந-_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராேனா� அய@� இ:திர@� 

�தலாக $நாலா.2874.3 

 ஒ2க�� ேதா5றிய ஈச� மாய� எ� ெந6சி� உளாேன $நாலா.2874.4 

 மாய� எ� ெந6சி� உ8ளா� ம5A� எவ�2-� அ(ேவ $நாலா.2875.1 

 காய�� சீவ@� தாேன கா?� எ�%� அவேன $நாலா.2875.2 

 ேசய� அணிய� எவ�2-� சி:ைத2-� ேகாசர� அ�ல� $நாலா.2875.3 

 Jய� (ய2க� மய2க� எ�@ைட' ேதாளிைணயாேன $நாலா.2875.4 



 ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இைண ேம?� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா�பி� ேம?� 

.ட� �� ேம?� $நாலா.2876.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண ேம?� 1ைன:த த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� 

(ழா� உைட அ�மா� $நாலா.2876.2 

 ேக8 இைண ஒ�A� இலாதா� கிள�� .ட� ஒளி D�'தி $நாலா.2876.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) அைண:( ஒ�A� அகலா� எ�@ைட நாவி� உளாேன 

$நாலா.2876.4 

 நாவி@8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஞான2 கைலகE2- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.2877.1 

 ஆவி%� ஆ2ைக%� தாேன அழி3ேபா� அளி3பவ� தாேன $நாலா.2877.2 

 F இய� நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாள� ெபா� பைட ஆழி ச#- ஏ:(� 

$நாலா.2877.3 

 காவி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ேமனி2 கமல2 க�ண� எ� க�ணி� உளாேன 

$நாலா.2877.4 

 கமல2 க�ண� எ� க�ணி� உ8ளா� கா�ப� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�களாேல $நாலா.2878.1 

 அமல#க8 ஆக விழி2-� ஐ�1ல@� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) D�'தி 

$நாலா.2878.2 

 கமல'( அய� ந�பி த�ைன2 க�;தலாெனா�� ேதா5றி $நாலா.2878.3 

 அமல' ெத�வ'ெதா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ2கி எ� 

ெந5றி_ெப.(ெந5றி_ெப.) உளாேன $நாலா.2878.4 

 ெந5றி%8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன ஆE� 

நிைர மல�3 பாத#க8 G�2 $நாலா.2879.1 



 க5ைற' (ழா� ��2 ேகால2 க�ண பிராைன' ெதா=வா� $நாலா.2879.2 

 ஒ5ைற3 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி:தா@� நா��க@� இ:திர@� 

$நாலா.2879.3 

 ம5ைற அமர�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என( உ+சி%ளாேன 

$நாலா.2879.4 

 உ+சி%8ேள 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேதவ 

ேதவ5-2 க�ண பிரா@2- $நாலா.2880.1 

 இ+ைச%8 ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உண�'தி வ� 

-�<�+ சடேகாப� $நாலா.2880.2 

 இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8ேள இைவ%� 

ஓ� ப'( எ�பிரா5- $நாலா.2880.3 

 நி+ச?� வி�ண3ப� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந78 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ெபா�ேம $நாலா.2880.4 

 ெபா� மா ந78 பைட ஆழி ச#க'ெதா� $நாலா.2881.1 

 தி� மா ந78 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) ெதாழ 

$நாலா.2881.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாணி2 -ற8 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) 

$நாலா.2881.3 

 க� மாணி2க� எ� க�;ள( ஆ-ேம $நாலா.2881.4 



 க�;8ேள 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

காத�ைமயா� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) $நாலா.2882.1 

 எ�ணி?� வ�� எ� இனி ேவ��வ� $நாலா.2882.2 

 ம�;� ந7�� எ�%� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வா%�� $நாலா.2882.3 

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

பிராைனேய $நாலா.2882.4 

 எ�பிராைன எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த:ைத2-� 

$நாலா.2883.1 

 த�பிராைன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) 

க�ணைன $நாலா.2883.2 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) அரா� S� ேந� இைட மா�பைன $நாலா.2883.3 

 எ�பிராைன' ெதாழா� மட ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2883.4 

 ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந�ைல ந�ைல உ�ைன3 ெப5றா� 

$நாலா.2884.1 

 எ� ெச�ேயா� இனி எ�ன -ைறவின� $நாலா.2884.2 

 ைம:தைன மலரா8 மணவாளைன' $நாலா.2884.3 

 (6.�ேபா(� விடா( ெதாட�க�டா� $நாலா.2884.4 

 க�டாேய ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) க�ம#க8 வா�2கி�A ஓ� 

$நாலா.2885.1 

 எ� தா@� இ�றிேய வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இய?மாA $நாலா.2885.2 

 உ�டாைன உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� ஓ� Dவ� $நாலா.2885.3 



 ெகா�டாைன2 க��ெகா�டைன ந7%ேம $நாலா.2885.4 

 ந7%� நா@� இ: ேந�நி5கி� ேம� ம5ேறா� $நாலா.2886.1 

 ேநா%� சா�ெகாடா� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.2886.2 

 தா%� த:ைத%� ஆ� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகினி� $நாலா.2886.3 

 வா%� ஈச� மணிவ�ண� எ:ைதேய $நாலா.2886.4 

 எ:ைதேய எ�A� எ� ெப�மா� எ�A� $நாலா.2887.1 

 சி:ைத%8 ைவ3ப� ெசா�?வ� பாவிேய� $நாலா.2887.2 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) எ� ெப�மா� எ�A வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$நாலா.2887.3 

 சி:ைத%8 ைவ'(+ ெசா�?� ெச�வைனேய $நாலா.2887.4 

 ெச�வ நாரண� எ�ற ெசா� ேக4ட?� $நாலா.2888.1 

 ம�-�_ெப.எ+.(ம�-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� பனி நா�வ� 

மாயேம $நாலா.2888.2 

 அ�?� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� இைடவ 7� இ�றி $நாலா.2888.3 

 ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைன விடா� ந�பி 

ந�பிேய $நாலா.2888.4 

 ந�பிைய ெத� -A#-� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) $நாலா.2889.1 

 ெச�ெபாேன திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி� 

D�'திைய $நாலா.2889.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆதி அ� ேசாதிைய 

$நாலா.2889.3 



 எ� பிராைன எ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

மற3பேனா $நாலா.2889.4 

 மற31� ஞான�� நா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உண�:தில� $நாலா.2890.1 

 மற2-� எ�A ெச:தாமைர2 க�ெணா� $நாலா.2890.2 

 மற31 அற எ� உ8ேள ம�னினா� த�ைன $நாலா.2890.3 

 மற3பேனா இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ� மணிையேய $நாலா.2890.4 

 மணிைய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) க�ணைன த�ன( ஓ� $நாலா.2891.1 

 அணிைய ெத� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.2891.2 

 பணிெச� ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(ட� $நாலா.2891.3 

 தணிவில� க5பேர� க�வி வா%ேம $நாலா.2891.4 

 வா%� திைர உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) மட நாரா� $நாலா.2892.1 

 ஆ%� அம� உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) (6சி?� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) (6சாயா� $நாலா.2892.2 

 ேநா%� பயைலைம%� மீ( ஊர எ�ேமேபா� $நாலா.2892.3 

 ந7%� தி�மாலா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேகா8 ப4டாேய $நாலா.2892.4 

 ேகா8 ப4ட சி:ைதையயா�2 <�வாய அ�றிேல $நாலா.2893.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ப4ட யாம#க8 ேசரா( இர#-தியா� $நாலா.2893.2 

 ஆ8 ப4ட எ�ேமேபா� ந7%� அர� அைணயா� $நாலா.2893.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ப4ட த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�' தாம� கா�5றாேய 

$நாலா.2893.4 

 கா�5ற ைகயறேவா� எ�ேல இரா3பக� $நாலா.2894.1 



 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) �5ற2 க�(யிலா� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உ�கி 

ஏ#-தியா� $நாலா.2894.2 

 த7 �5ற' ெத� இல#ைக ஊ4�னா� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

நய:த_ெப.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2894.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உ5ற( உ5றாேயா 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) கைன கடேல $நாலா.2894.4 

 கட?� மைல%� வி.�1� (ழா� எ�ேபா� $நாலா.2895.1 

 .ட� ெகா8 இரா3பக� (6சாயா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வாடா� 

$நாலா.2895.2 

 அட� ெகா8 பைட ஆழி அ�மாைன2 கா�பா� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.2895.3 

 உடல� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ5றாேயா ஊழிேதாA ஊழிேய $நாலா.2895.4 

 ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உல-2- ந7�ெகா�� $நாலா.2896.1 

 ேதாழிய�� யா�� ேபா� ந7ரா� ெநகி!கி�ற $நாலா.2896.2 

 வாழிய_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இய_விய#.வி.�.-றி.) வானேம ந7%� 

ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) $நாலா.2896.3 

 பாழிைமயி� ப4� அவ�க� பாச'தா� ைநவாேய $நாலா.2896.4 

 ைநவாய எ�ேமேபா� நா8_ெப.(நா8_ெப.) மதிேய ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.2897.1 

 ைம வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) அக5றா� மாழா:( 

ேத�1தியா� $நாலா.2897.2 

 ஐ வா� அர� அைணேம� ஆழி3 ெப�மானா� $நாலா.2897.3 

 ெம� வாசக� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� 

ெம�:ந7�ைம ேதா5றாேய $நாலா.2897.4 



 ேதா5ேறா� மட ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) எ� ெப�மா� நாரண5- எ� 

$நாலா.2898.1 

 ஆ5றாைம ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ=ேவாைம 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ந�ேவ $நாலா.2898.2 

 ேவ5ேறா� வைகயி� ெகா�தா� எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $நாலா.2898.3 

 மா5றா�ைம நி5றிேயா வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) 

கைன இ�ேள $நாலா.2898.4 

 இ�ளி� திணி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மா ந7�2 கழிேய ேபா� $நாலா.2899.1 

 ம�E5A இரா3பக� (6சி?� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) (6சாயா� 

$நாலா.2899.2 

 உ�E� சகட� உைத'த ெப�மானா� $நாலா.2899.3 

 அ�ளி� ெப� நைசயா� ஆழா:( ெநா:தாேய $நாலா.2899.4 

 ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆரா2 காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆவி உ8 உல�'த $நாலா.2900.1 

 ந:தா விள2கேம ந7%� அளிய'தா� $நாலா.2900.2 

 ெச:தாமைர' தட#க� ெச#கனி வா� எ� ெப�மா� $நாலா.2900.3 

 அ� தாம� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� ஆைசயா� ேவவாேய $நாலா.2900.4 

 ேவ� ஆரா ேவ4ைக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ஆவி உ8 

உல�'த $நாலா.2901.1 

 ஓவா( இரா3பக� உ�பாேல வ 7!'(_ஏவ.(வ 7!'(_வி.) ஒழி:தா� $நாலா.2901.2 

 மா வா� பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�திைட ேபா� 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த $நாலா.2901.3 

 Dவா �த�வா இனி எ�ைம+ ேசாேரேல $நாலா.2901.4 



 ேசாராத எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� ஆதியா� ேசாதி2ேக 

$நாலா.2902.1 

 ஆராத காத�_ெப.(காத�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� $நாலா.2902.2 

 ஓராயிர� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அவ5A8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.2902.3 

 ேசாரா� விடா� க�X� ைவ-:த� தி�ணனேவ $நாலா.2902.4 

 தி�ண� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) �த� �=(� ஆ� $நாலா.2903.1 

 எ�ணி� மீதிய� எ� ெப�மா� $நாலா.2903.2 

 ம�;� வி�;� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உட� உ�ட 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $நாலா.2903.3 

 க�ண� க� அ�ல( இ�ைல ஓ� க�ேண $நாலா.2903.4 

 ஏ பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) பரேம ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

$நாலா.2904.1 

 ஈ பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ளா� அளி3பா� ஆ� $நாலா.2904.2 

 மா பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) விட அர5-3 பி+ைச ெப� $நாலா.2904.3 

 ேகாபால ேகாள�ஏA அ�றிேய $நாலா.2904.4 

 ஏறைன Fவைன Fமக8 த�ைன $நாலா.2905.1 

 ேவAஇ�றி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெதாழ' த�@8 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2905.2 

 ேம� த�ைன மீதிட நிமி�:(_வி.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2905.3 



 மா� தனி� மி2-� ஓ� ேத�� உளேத $நாலா.2905.4 

 ேத�� எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�E� பைட2க3 $நாலா.2906.1 

 Fவி� நா��கைன3 பைட'த $நாலா.2906.2 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எ� ெப�மா@2- அ�லா� $நாலா.2906.3 

 F�� Fசைன%� த-ேம $நாலா.2906.4 

 த-� சீ�' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தனி �தலி@8ேள $நாலா.2907.1 

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

எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�E� பைட2க' $நாலா.2907.2 

 த-� ேகால' தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� எ�மா� 

$நாலா.2907.3 

 மி-�_ெப.எ+.(மி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி ேம� அறிவா� 

எவேர $நாலா.2907.4 

 எவ�� யாைவ%� எ�லா3 ெபா�E� $நாலா.2908.1 

 கவ�� இ�றி' த�@8 ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2908.2 

 பவ� ெகா8 ஞான ெவ8ள+ .ட� D�'தி $நாலா.2908.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ� ஆழி அ� ப8ளியாேர $நாலா.2908.4 

 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ஆ� இைல ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2909.1 

 வ8ள� வ� வயி5A3 ெப�மா� $நாலா.2909.2 

 உ8 உ8 ஆ� அறிவா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நாலா.2909.3 

 க8ள மாய மன2க�'ேத $நாலா.2909.4 



 க�'தி� ேத�� எ�லா3 ெபா�E� $நாலா.2910.1 

 வ�'தி'த மாய3 பிரா� அ�றி யாேர $நாலா.2910.2 

 தி�'தி' தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) நிைல D�ல-� த��8 $நாலா.2910.3 

 இ�'தி2 கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இய�வினேர $நாலா.2910.4 

 கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இய�வின� க�ண ெப�மா� $நாலா.2911.1 

 ேச�2ைக_ெப.(ேச�2ைக_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ:தி%8ேள $நாலா.2911.2 

 வா�'த திைச�க� இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$நாலா.2911.3 

 ஆ2கினா� ெத�வ உல-கேள $நாலா.2911.4 

 க8வா எ�ைம%� ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2912.1 

 உ8ேள ேதா5றிய இைறவ எ�A $நாலா.2912.2 

 ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) ஏற� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) 

இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.2912.3 

 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(வேர $நாலா.2912.4 

 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகால2 $நாலா.2913.1 

 <'தைன2 -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.2913.2 

 வா�'த ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(ட� $நாலா.2913.3 



 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லவ�2- இ�ைல ஓ� ஊனேம 

$நாலா.2913.4 

 ஊனி� வா! உயிேர ந�ைல ேபா உ�ைன3 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2914.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உளா� ெப�மா� ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) எ� 

அ�மா� $நாலா.2914.2 

 தா@� யா@� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�@8ேள கல:ெதாழி:ேதா� 

$நாலா.2914.3 

 ேத@� பா?� ெந�%� க�ன?� அ�(� ஒ'ேத $நாலா.2914.4 

 ஒ'தா� மி2காைர இைலயாய மா மாய $நாலா.2915.1 

 ஒ'தா� எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� உயி� ஆ� எ�ைன3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2915.2 

 அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) 

ஆ� அறியாதன அறிவி'( $நாலா.2915.3 

 அ'தா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) அ�ேய� 

அறிேயேன $நாலா.2915.4 

 அறியா2 கால'(8ேள அ�ைம2க� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச�வி'( 

$நாலா.2916.1 

 அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) மா மாய'( அ�ேயைன 

ைவ'தாயா� $நாலா.2916.2 

 அறியாைம2 -ற8 ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) மாவலி Dவ� எ�A 

$நாலா.2916.3 

 அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.-றி.) வ6சி'தா� என( 

ஆவி%8 கல:ேத $நாலா.2916.4 



 என( ஆவி%8 கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உதவி2 ைக�மாA $நாலா.2917.1 

 என( ஆவி த:ெதாழி:ேத� இனி மீ8வ( எ�ப( உ�ேட $நாலா.2917.2 

 என( ஆவி ஆவி%� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஏ=� 

உ�ட எ:தா� $நாலா.2917.3 

 என( ஆவி யா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஆ� 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ெகா�டா2கிைனேய $நாலா.2917.4 

 இனி யா� ஞான#களா� எ�2க� 

எழாத_எதி�.ம.ெப.எ+.(எ=_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� 

$நாலா.2918.1 

 கனிவா� வ 74� இ�பேம எ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) படா அ�ேத $நாலா.2918.2 

 தனிேய� வா! �தேல ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஏ=� ஏன� ஒ�றா� 

$நாலா.2918.3 

 Sனி_ெப.(Sனி_ெப.) ஆ� ேகா4�� ைவ'தா� Sன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேச�:ேதேன $நாலா.2918.4 

 ேச�:தா� த7விைனக4- அ� ந6ைச தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) மதிைய 

$நாலா.2919.1 

 த7�:தா� த� மன'(3 பி�யா( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உயிைர+ 

$நாலா.2919.2 

 ேசா�:ேத 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ெகாடா+ .டைர அர2கிைய 

D2-_ெப.(D2-_ெப.) $நாலா.2919.3 

 ஈ�:தாைய அ�ேய� அைட:ேத� �த� ��னேம $நாலா.2919.4 

 �� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) யா! பயி� N� நர�பி� �தி� .ைவேய 

$நாலா.2920.1 



 ப� நலா� பயி?� பரேன பவி'திரேன $நாலா.2920.2 

 க�னேல அ�ேத கா� �கிேல எ� க�ணா $நாலா.2920.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அலா� இேல�கா� எ�ைன 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) -றி2ெகா8ேள $நாலா.2920.4 

 -றி2ெகா8 ஞான#களா� எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெச� தவ�� $நாலா.2921.1 

 கிறி2ெகா�� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிற3ேப சில நாளி� 

எ�தின�_வி.�.(எ�(_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.2921.2 

 உறி2ெகா�ட ெவ�ெண� பா� ஒளி'( 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� பி� 

$நாலா.2921.3 

 ெநறி2ெகா�ட ெந6சனா�3 பிறவி' (ய� க�:ேத $நாலா.2921.4 

 க� வா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா�2 க�ண� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ெப�மா� $நாலா.2922.1 

 ப� வான�_ெப.(வான�_ெப.) இற:த_ெப.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பரம� பவி'திர� சீ� $நாலா.2922.2 

 ெச� ஆ� ேநா�க8 ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைட:( ஆ� $நாலா.2922.3 

 அ�ேய� வா�ம�'(3 ப�கி2 களி'ேதேன $நாலா.2922.4 

 களி31� கவ��� அ5A பிற313 பிணி D31 இற31 அ5A $நாலா.2923.1 

 ஒளி2ெகா�ட ேசாதி%மா� உட�<�வ( எ�A ெகாேலா $நாலா.2923.2 

 (ளி2கி�ற வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ: நில�_ெப.(நில�_ெப.) .ட� ஆழி ச#- ஏ:தி 

$நாலா.2923.3 

 அளி2கி�ற மாய3 பிரா� அ�யா�க8 -ழா#கைளேய $நாலா.2923.4 



 -ழா� ெகா8 ேப� அர2க� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) வ 7ய �னி:தவைன 

$நாலா.2924.1 

 -ழா� ெகா8 ெத� -�<�+ சடேகாப� 

ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2924.2 

 -ழா� ெகா8 ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� உட� பா� 

$நாலா.2924.3 

 -ழா#களா� அ�ய�ீ உட�<�நி�A ஆ�மிேன $நாலா.2924.4 

 ஆ� ஆ� அக� கைர:( இைச $நாலா.2925.1 

 பா�3 பா�2 க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) ம�கி எ#-� $நாலா.2925.2 

 நா� நா� நரசி#கா எ�A $நாலா.2925.3 

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

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) Sதேல $நாலா.2925.4 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) இ� மடவ��_ெப.(மடவ��_ெப.) 

உ�ைம2 $நாலா.2926.1 

 கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆைச%8 

ைநகி�றா8 விற�_ெப.(விற�_ெப.) $நாலா.2926.2 

 வாண� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ணி'த7� உ�ைம2 

$நாலா.2926.3 

 காண ந7� இர2க� இOேர $நாலா.2926.4 

 இர2க மன'ேதா� எ� அைண $நாலா.2927.1 

 அர2-� ெம=-� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.2927.2 

 இர2க� எழ7� இத5- எ� ெச�ேக� $நாலா.2927.3 



 அர2க� இல#ைக ெச5ற7�2ேக $நாலா.2927.4 

 இல#ைக ெச5றவேன எ�@� பி�@� $நாலா.2928.1 

 வல� ெகா8 18_ெப.(18_ெப.) உய�'தா� எ�@� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) 

$நாலா.2928.2 

 மல#க ெவR உயி�2-� க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) மிக2 $நாலா.2928.3 

 கல#கி2 ைகெதா=� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இவேள 

$நாலா.2928.4 

 இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) இரா3பக� வா�ெவT 

இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தன $நாலா.2929.1 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�ண ந7� 

ேகா�டா8_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) $நாலா.2929.2 

 திவE� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� ெகாX� என $நாலா.2929.3 

 தவள வ�ண� தக�கேள $நாலா.2929.4 

 தக�_ெப.(தக�_ெப.) உைடயவேன எ�@� பி�@� $நாலா.2930.1 

 மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிரா� எ�@� 

என( $நாலா.2930.2 

 அக உயி�2- அ�ேத எ�@� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) $நாலா.2930.3 

 உக உ�கிநி�A உ8 உேள $நாலா.2930.4 

 உ8 உ8 ஆவி உல�:(_வி.எ+.(உல�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உல�:( 

என $நாலா.2931.1 

 வ8ளேல க�ணேன எ�@� பி�@� $நாலா.2931.2 



 ெவ8ள ந7�2 கிட:தா� எ�@� என $நாலா.2931.3 

 க8வி தா�_த5...(தா�_த5...) ப4ட வ6சைனேய $நாலா.2931.4 

 வ6சேன எ�@� ைகெதா=� தன $நாலா.2932.1 

 ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேவவ ெந�( உயி�2-� விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

$நாலா.2932.2 

 க6சைன வ6சைன ெச�த7� உ�ைம' $நாலா.2932.3 

 த6ச� எ�A இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ப4டனேவ $நாலா.2932.4 

 ப4ட ேபா( எ= ேபா( 

அறியா8_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ8_பட�.ஒ�.) விைர 

$நாலா.2933.1 

 ம4� அல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� எ�@� .ட� $நாலா.2933.2 

 வ4ட வா� Sதி ேநமிய�ீ Sம( $நாலா.2933.3 

 இ4ட� எ�ெகா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏைழ2ேக $நாலா.2933.4 

 ஏைழ ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) இரா3பக� தன $நாலா.2934.1 

 ேக! இ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க�ண ந7� 

ேகா�டா8_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ8_பட�.ஒ�.) கிள� $நாலா.2934.2 

 வா!ைவ ேவவ இல#ைக ெச5ற7� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.2934.3 

 மாைழ ேநா2- ஒ�A� வா4ேட�மிேன $நாலா.2934.4 

 வா4ட� இ� 1க! வாமனைன இைச $நாலா.2935.1 

 <4� வ� சடேகாப� ெசா� அைம $நாலா.2935.2 

 பா4� ஓ� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� அ� $நாலா.2935.3 



 G4டலா-� அ� தாமேம $நாலா.2935.4 

 அ� தாம'( அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ஆவி ேச� அ�மா@2- 

$நாலா.2936.1 

 அ� தாம� வா! �� ச#- ஆழி N� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) உள $நாலா.2936.2 

 ெச:தாமைர'தட� க� ெச#கனி வா� ெச#கமல� $நாலா.2936.3 

 ெச:தாமைர அ�க8 ெச�ெபா� தி� உட�ேப $நாலா.2936.4 

 தி� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) .ட� ெச:தாமைர க� ைக 

கமல� $நாலா.2937.1 

 தி� இடேம மா�வ� அய� இடேம ெகா3F! $நாலா.2937.2 

 ஒ�� இட�� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மா5- அரேன ஓ $நாலா.2937.3 

 ஒ�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றி எ�@8 

கல:தா@2ேக $நாலா.2937.4 

 எ�@8 கல:தவ� ெச#கனி வா� ெச#கமல� $நாலா.2938.1 

 மி�@� .ட� மைல2-2 க� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைக கமல� $நாலா.2938.2 

 ம�@� �= ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) வயி5றி� உள 

$நாலா.2938.3 

 த�@8 கலவாத( எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�E� 

தா�_த5...(தா�_த5...) இைலேய $நாலா.2938.4 

 எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�E� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ� மரகத2 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2939.1 

 அ3ெபா=ைத' தாமைர3F2 க� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைக கமல� 

$நாலா.2939.2 



 எ3ெபா=(� நா8_ெப.(நா8_ெப.) தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ஆ�� 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழிெதாA� $நாலா.2939.3 

 அ3ெபா=ைத2- அ3ெபா=( எ� ஆரா அ�தேம $நாலா.2939.4 

 ஆரா அ�தமா� அ� ஆவி%8 

கல:த_ெப.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2940.1 

 கா� ஆ� க��கி� ேபா� எ� அ�மா� க�ண@2- $நாலா.2940.2 

 ேநரா வா� ெச�பவள� க� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைக கமல� $நாலா.2940.3 

 ேப� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ந78 �� நா�_ெப.(நா�_ெப.) பி�@� இைழ பலேவ 

$நாலா.2940.4 

 பலபலேவ ஆபரண�_ெப.(ஆபரண�_ெப.) ேப�� பலபலேவ $நாலா.2941.1 

 பலபலேவ ேசாதி வ�� ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) எ�ணி� $நாலா.2941.2 

 பலபல க�� உ�� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ5A 

ேமா:( இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $நாலா.2941.3 

 பலபலேவ ஞான�� பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண ேமலா5ேகேயா 

$நாலா.2941.4 

 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணேம� பா5கட?8 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

அம�:த(�� $நாலா.2942.1 

 கா�1_ெப.(கா�1_ெப.) அைண ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) பி�ைன2- ஆ� ஏA 

உட� ஏ! ெச5ற(�� $நாலா.2942.2 

 ேத� பைணய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மராமர� ஏ! எ�த(�� $நாலா.2942.3 

 F� பிைணய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�3 ெபா� �� அ� ேபா� ஏேற 

$நாலா.2942.4 

 ெபா� �� அ� ேபா� ஏ5ைற எ�மாைன நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) $நாலா.2943.1 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ��� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� மாைலயைன $நாலா.2943.2 

 எ� ��� காணாேத எ�@8 கல:தாைன $நாலா.2943.3 

 ெசா���� காேண� நா� ெசா�?வ( எ� ெசா�Oேர $நாலா.2943.4 

 ெசா�O� எ� அ�மாைன எ� ஆவி ஆவிதைன $நாலா.2944.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� சீ� எ� க�மாணி2க+ .டைர $நாலா.2944.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�த� ெபற5- அ�ய வ 7�� ஆ� $நாலா.2944.3 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மல� விைர ஒ'( ஆ� அ�ல� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

அலேன $நாலா.2944.4 

 ஆ� அ�ல� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அ�ல� அ�லா அலி%� அ�ல� 

$நாலா.2945.1 

 காண?� ஆகா� உள� அ�ல� இ�ைல அ�ல� $நாலா.2945.2 

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

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

$நாலா.2945.3 

 ேகாைண ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) 

உைட'(_வி.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெப�மாைன2 

<Aதேல $நாலா.2945.4 

 <Aத� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆரா2 -ட2 <'த அ�மாைன2 $நாலா.2946.1 

 <Aதேல ேமவி2 -�<�+ சடேகாப� $நாலா.2946.2 

 <றின அ:தாதி ஓ� ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.2946.3 

 <Aத� வ�லா� உளேர� <�வ� ைவ-:தேம $நாலா.2946.4 



 ைவ-:தா மணிவ�ணேன எ� ெபா�லா' தி�2-றளா எ�@8 ம�னி 

$நாலா.2947.1 

 ைவ-� ைவக� ேதாA� அ�( ஆய வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏேற $நாலா.2947.2 

 ெச� -:தா அ�� த7ைம உ� அ�யா�2-' த7�'( அ.ர�2-' த7ைமக8 

$நாலா.2947.3 

 ெச� -:தா உ�ைன நா� பி�'ேத� ெகா8 சி2ெகனேவ. $நாலா.2947.4 

 சி2ெகன+ சிறி( ஓ� இட�� 1ற3படா' த�@8ேள உல-க8 $நாலா.2948.1 

 ஒ2கேவ வி=#கி3 1-:தா� 1-:தத5பி� $நாலா.2948.2 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ஞான ெவ8ள+ .ட� விள2-ஆ� (ள2- அ5A 

அ�த� ஆ� எ#-� $நாலா.2948.3 

 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) ேநா2- 

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

ைப:தாமைர2 க�ணேன $நாலா.2948.4 

 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணைன 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) 

பர��_ெப.எ+.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தைலமகைன (ழா� 

விைர3 $நாலா.2949.1 

 F ம�� க�ணி எ� பிராைன ெபா�மைலைய $நாலா.2949.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ம�வி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ8ளி 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நா� அல� $நாலா.2949.3 



 பா ம�வி நி5க' த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா�ைமேய 

வ8ளேல $நாலா.2949.4 

 வ8ளேல ம(Gதனா எ� மரகத மைலேய உைன 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2950.1 

 எ8க� த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� உ�ைன 

எ#ஙன� வி�ேக� $நாலா.2950.2 

 ெவ8ளேம 1ைர நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1க! -ைட:( ஆ�3 பா�2 

களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:( உக:( $நாலா.2950.3 

 உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) ேநா�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) (ர:( உ�:( 

ேபா:தி�:ேத $நாலா.2950.4 

 உ�:( ேபா:( எ� உல31 இலாத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த7விைனகைள 

நாச� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உன( $நாலா.2951.1 

 அ:த� இ� அ�ைம அைட:ேத� வி�ேவேனா $நாலா.2951.2 

 ஐ:( ைப:தைல ஆ� அர� அைண ேமவி3 பா5கட� ேயாக நி'திைர 

$நாலா.2951.3 

 சி:ைத ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� உ�ைன+ 

சி:ைத ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச�ேத $நாலா.2951.4 

 உ�ைன+ சி:ைத ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�(_அ.ெதா.(ெச�( ெச�(_அ.ெதா.) உ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா ெமாழி 

இைச பா� ஆ� எ� $நாலா.2952.1 

 ��ைன' த7விைனக8 �= ேவ� அ�:தன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.2952.2 

 உ�ைன+ சி:ைதயினா� இக!:த இரணிய� அக� மா�வ� கீ�ட எ� 

$நாலா.2952.3 

 ��ைன2 ேகாள�ேய ��யாத( எ� என2ேக $நாலா.2952.4 



 ��யாத( எ� என2ேக� இனி �= ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

உ�டா� உக:( வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2953.1 

 அ�ேய� உ41-:தா� அக�வா@� அ�ல� இனி $நாலா.2953.2 

 ெச� ஆ� ேநா�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) (ர:( எம� கீ! ேம� எ= 

பிற31� $நாலா.2953.3 

 வி�யா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக'( எ�A� 

ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) மாறினேர $நாலா.2953.4 

 மாறி மாறி3 பல பிற31� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைய அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ேதறி $நாலா.2954.1 

 ஈA இ� இ�ப'( இ� ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) D!கின� $நாலா.2954.2 

 பாறி3 பாறி அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) த� ப� -ழா#க8 ந7A 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பா� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) $நாலா.2954.3 

 ஏறி வ 75றி�:தா� உ�ைன எ�@8 ந72ேக� எ:தா� $நாலா.2954.4 

 எ:தா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�ேவ#கட'(8 நி�றா� இல#ைக 

ெச5றா� மராமர� $நாலா.2955.1 

 ைப:தா8 ஏ! உ�வ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வாளி ேகா'த வி�லா $நாலா.2955.2 

 ெகா:( ஆ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழாயினா� அ�ேத உ�ைன 

எ�@8ேள -ைழ'த எ� $நாலா.2955.3 

 ைம:தா வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏேற இனி எ#-3 ேபாகி�றேத $நாலா.2955.4 

 ேபாகி�ற கால#க8 ேபாய கால#க8 ேபா- கால#க8 தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) உயி� $நாலா.2956.1 



 ஆகி�றா� உ�ைன நா� அைட:ேத� வி�ேவேனா $நாலா.2956.2 

 பாகி�ற ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! D�ல-2-� நாதேன பரமா 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேவ#கட� $நாலா.2956.3 

 ேமகி�றா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� விைர நாA க�ணியேன 

$நாலா.2956.4 

 க�ணி' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� ��2 கமல' 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ணைன3 1க! 

$நாலா.2957.1 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெத� -�<�+ 

சடேகாப� மாற� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.2957.2 

 எ�ணி� ேசா�� இ� அ:தாதி ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'( இைசெயா�� 

$நாலா.2957.3 

 ப�ணி� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேகசவ� தமேர $நாலா.2957.4 

 ேகசவ� தம� கீ! ேம� எம� ஏ! எ= பிற31� $நாலா.2958.1 

 மா சதி� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந��ைட வா!� 

வா�2கி�றவா $நாலா.2958.2 

 ஈச� எ� க�மாணி2க� எ� ெச#ேகால2 க�ண� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $நாலா.2958.3 

 நாயக� எ� பிரா� எ�மா� நாராயணனாேல $நாலா.2958.4 

 நாரண� �= ஏ! உல-2-� நாத� ேவத மய� $நாலா.2959.1 

 காரண� கி�ைச க�ம� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) �த�வ� 

எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.2959.2 



 சீ� அண#- அமர� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) பல�� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2959.3 

 வாரண'ைத ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'த பிரா� எ� மாதவேன $நாலா.2959.4 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) எ�றேத 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன இனி இ3பா� 

ப4ட( $நாலா.2960.1 

 யா( அவ#கE� ேச�ெகாேட� எ�A எ�@8 1-:( 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2960.2 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) அவ� ெக�2-� அ�த� ெச:தாமைர2 க� 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) $நாலா.2960.3 

 ேகா( அவ� இ� எ� க�ன� க4� எ�மா� எ� ேகாவி:தேன $நாலா.2960.4 

 ேகாவி:த� -ட2 <'த� ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) எ�A எ�ேற 

-னி'(' $நாலா.2961.1 

 ேத�� த�ைன%� பா� ஆட' தி�'தி எ�ைன2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2961.2 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) த�ைன%� பாற2 ைக'( எம� ஏ! எ= பிற31� 

$நாலா.2961.3 

 ேம�� த�ைமய� ஆ2கினா� வ�ல� எ�பிரா� வி4�ேவ $நாலா.2961.4 

 வி4� இல#- ெச6ேசாதி' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ைகக8 க�கள $நாலா.2962.1 

◌் வி4� இல#- க�6.ட� மைலேய தி� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) $நாலா.2962.2 

 வி4� இல#- மதிய� சீ� ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ப�தி $நாலா.2962.3 



 வி4� இல#- �� அ�மா� ம(Gதன� தன2ேக $நாலா.2962.4 

 ம(Gதைன அ�றி ம5A இேல� எ�A எ'தா?� க�ம� இ�றி $நாலா.2963.1 

 (தி G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பாட�க8 பா� 

ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஊழிெதாA� $நாலா.2963.2 

 எதி� Gழ� 12- எைன'ேதா� பிற31� என2ேக அ�8க8 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.2963.3 

 விதி G!:ததா� என2ேக� அ�மா� தி�வி2கிரமைனேய $நாலா.2963.4 

 தி�வி2கிரம� ெச:தாமைர2 க� எ�மா� எ� ெச#கனி வா� $நாலா.2964.1 

 உ�வி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெவ8ைள3 

பளி#- நிற'தன� எ�A எ�A உ8ளி $நாலா.2964.2 

 பரவி3 பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப� 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாத ப#கயேம 

$நாலா.2964.3 

 ம�வி' ெதா=� மனேம த:தா�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

வ�ைலகா� எ� வாமனேன $நாலா.2964.4 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) எ� மரகத வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணின� $நாலா.2965.1 

 காமைன3 பய:தா� எ�A எ�A உ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா�ேய 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2965.2 

 J மன'தனனா�3 பிறவி' (ழதி ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ�ைன' $நாலா.2965.3 

 த7 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெக�'தா� உன2- எ� ெச�ேக� எ� சிTதரேன 

$நாலா.2965.4 



 சிTதர� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� எ�A எ�A இரா3பக� வா� 

$நாலா.2966.1 

 ெவTஇ அலம:( க�க8 ந7� ம�கி ெவR�யி�'( உயி�'( $நாலா.2966.2 

 மTஇய_ெப.எ+.(ம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த7விைன மாள 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) வளர_-ைற.எ+.(வள�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவக� 

ைவக� $நாலா.2966.3 

 இTஇ_வி.எ+.(இ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�ைன எ�@8 ைவ'தைன 

எ� இ�Xேகசேன $நாலா.2966.4 

 இ�Xேகச� எ� பிரா� இல#ைக அர2க� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) $நாலா.2967.1 

 ��� த7�'த பிரா� எ�மா� அமர� ெப�மா� எ�A எ�A $நாலா.2967.2 

 ெத��யாகி� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) வண#- தி�ண� அறி 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2967.3 

 ம��ேய?� விேட� க�டா� ந�பி ப5பநாபைனேய $நாலா.2967.4 

 ப5பநாப� உய��_ெப.(உய��_ெப.) அற உய�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

திறேலா� $நாலா.2968.1 

 எ5பர� எ�ைன ஆ2கி2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என2ேக த�ைன' 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2968.2 

 க5பக� எ� அ�த� கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா?� ேவ#கட 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.2968.3 

 ெவ5ப� வி.�ேபா� பிரா� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) தாேமாதரேன $நாலா.2968.4 

 தாேமாதரைன தனி �த�வைன ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�டவைன 

$நாலா.2969.1 



 ஆேமா தர� அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�வ�2- எ�ேற 

ெதா=� அவ�க8 $நாலா.2969.2 

 தாேமாதர� உ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிவ5-� 

திைச�க5-� $நாலா.2969.3 

 ஆேமா தர� அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�மாைன எ� ஆழி 

வ�ணைனேய $நாலா.2969.4 

 வ�ண மா மணி+ ேசாதிைய அமர� தைலமகைன $நாலா.2970.1 

 க�ணைன ெந�மாைல' ெத� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.2970.2 

 ப�ணிய தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப�னிர��� $நாலா.2970.3 

 ப�ணி� ப�னி� நாம3 பா4� அ�ண� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணவி2-ேம 

$நாலா.2970.4 

 அைணவ( அர� அைணேம� F�பாைவ ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) $நாலா.2971.1 

 1ண�வ( இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �த?� தாேன 

$நாலா.2971.2 

 இைணவ� ஆ� எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ெபா�4-� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

�த� ஆ� $நாலா.2971.3 

 1ைணவ� பிறவி2கட� ந7:(வா�2ேக $நாலா.2971.4 

 ந7:(� (ய�3 பிறவி உ4பட ம5A எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

எைவ%� $நாலா.2972.1 

 ந7:(� (ய� இ�லா வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) �த� ஆ� $நாலா.2972.2 

 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இட� க�:த $நாலா.2972.3 



 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� எ� தனி நாயக� 

1ண�3ேப $நாலா.2972.4 

 1ண�2-� அய� ஆ� 

அழி2-�_ெப.எ+.(அழி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அர� 

ஆ� $நாலா.2973.1 

 1ண�'த த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ:திெயா� ஆக'( ம�னி $நாலா.2973.2 

 1ண�'த தி�ஆகி' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மா�வி� தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேச� $நாலா.2973.3 

 1ண�3ப� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1ண�31 எ#-� 

1லேன_ெப.(1ல�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2973.4 

 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ:( 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபாறி ஐ:(� 

நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2974.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) அ:த� இ�ல( ஓ� நா� 1-வ 7� $நாலா.2974.2 

 அலம:( வ 7ய அ.ரைர+ ெச5றா� $நாலா.2974.3 

 பல� �:( சீ�� ப�மி� ஒவாேத $நாலா.2974.4 

 ஓவா' (ய�3 பிறவி உ4பட ம5A எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

எைவ%� $நாலா.2975.1 

 Dவா' தனி �தலா� D�ல-� காவேலா� $நாலா.2975.2 

 மா ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆ� 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மானிட� ஆ� 

$நாலா.2975.3 

 ேதவாதி ேதவ ெப�மா� எ� த7�'தேன $நாலா.2975.4 

 த7�'த� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:த ேசவ�ேம� F:தாம� $நாலா.2976.1 



 ேச�'தி அைவேய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ��ேம� தா�_த5...(தா�_த5...) 

க�� $நாலா.2976.2 

 பா�'த� ெதளி:ெதாழி:த ைப:(ழாயா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

$நாலா.2976.3 

 ேப�'(� ஒ�வரா� ேபச2 கிட:தேத $நாலா.2976.4 

 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அள:( 

ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஆ� கீ!3 12- $நாலா.2977.1 

 இட:தி�� த�@8 கர2-� உமி=� $நாலா.2977.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ஆர' 

த=�� பா� எ�@� $நாலா.2977.3 

 மட:ைதைய மா� ெச�கி�ற மா� ஆ� கா�பாேர $நாலா.2977.4 

 கா�பா� ஆ� எ� ஈச� க�ணைன எ� கா;மாA $நாலா.2978.1 

 ஊ� ேபசி� எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) ஓ� (5A 

ஆ5றா_ெப.எ+.(ஆ5A_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2978.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) பால வ 7ேடா உயிேரா ம5A எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா�4-� $நாலா.2978.3 

 ஏ� பா?� ேசாரா� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உள� ஆ� 

எ#-ேம $நாலா.2978.4 

 எ#-� உள� க�ண� எ�ற மகைன2 

கா�:(_வி.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.2979.1 

 இ#- இ�ைலயா� எ�A இரணிய� J� 1ைட3ப $நாலா.2979.2 



 அ#- அ3ெபா=ேத அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வ 7ய' 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2979.3 

 சி#க3 பிரா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஆரா%� சீ�ைம'ேத $நாலா.2979.4 

 சீ�ைம ெகா8 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) .வ�2க� நர- ஈறா $நாலா.2980.1 

 ஈ�ைம ெகா8 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ந�வா ம5A எ3_.4.(எ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ெபா�4-� $நாலா.2980.2 

 ேவ� �த� ஆ� வி'( ஆ� பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தனி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.2980.3 

 கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� 

க�ணைன நா� க�ேடேன $நாலா.2980.4 

 க� தல#க8 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) க� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�மாைன $நாலா.2981.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல�1� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ=தி வள 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.2981.2 

 ப� தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி! ஆயிர'( 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வலா� $நாலா.2981.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ8வ� எ� மா வ 7ேட 

$நாலா.2981.4 

 எ� மா வ 74�' திற�� ெச3ப� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.2982.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ப51' 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச�'( ஒ�ைல $நாலா.2982.2 

 ைக�மா (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) க�:த பிராேன $நாலா.2982.3 



 அ�மா அ�ேய� ேவ��வ( ஈேத $நாலா.2982.4 

 ஈேத யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன2 ெகா8வ( எ6ஞா�A� எ� 

$நாலா.2983.1 

 ைம ேதா� ேசாதி மணிவ�ண எ:தா� $நாலா.2983.2 

 எ�தா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ஞான2 $நாலா.2983.3 

 ைக தா கால2 கழி� ெச�ேயேல $நாலா.2983.4 

 ெச�ேய� த7விைன எ�A அ�8 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.2984.1 

 ைக ஆ� ச2கர2 க�ண பிராேன $நாலா.2984.2 

 ஐ ஆ� க�ட� அைட2கி?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

$நாலா.2984.3 

 எ�யா(_வி.எ+.(எ�%_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�8ெச� என2ேக $நாலா.2984.4 

 என2ேக ஆ4ெச� எ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கால'(� எ�A எ� $நாலா.2985.1 

 மன2ேக வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைடவ 7� இ�றி 

ம�னி $நாலா.2985.2 

 தன2ேக ஆக எைன2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஈேத $நாலா.2985.3 

 என2ேக க�ணைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெகா8 சிற3ேப $நாலா.2985.4 

 சிற3பி� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) .வ�2க� நரக� $நாலா.2986.1 

 இற3பி� எ�(க_விய#.வி.�.(எ�(_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ�த5க யா@� 

$நாலா.2986.2 



 பிற31 இ� ப� பிறவி3 ெப�மாைன $நாலா.2986.3 

 மற31 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றி எ�A� மகி!வேன $நாலா.2986.4 

 மகி! ெகா8 ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) உேலாக� அேலாக� $நாலா.2987.1 

 மகி! ெகா8 ேசாதி மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) அ�மாேன $நாலா.2987.2 

 மகி! ெகா8 சி:ைத ெசா� ெச�ைக 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�A� $நாலா.2987.3 

 மகி!�5A உ�ைன வண#க வாராேய $நாலா.2987.4 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) உ� தி�3 பாத மல�2கீ!3 

$நாலா.2988.1 

 ேபராேத யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட%�ப� $நாலா.2988.2 

 தாராதா� உ�ைன எ�@8 ைவ3பி� எ�A� $நாலா.2988.3 

 ஆராதா� என2- எ�A� எ2காேல $நாலா.2988.4 

 எ2கால'( எ:ைதயா� எ�@8 ம�னி� ம5A $நாலா.2989.1 

 எ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கால'தி?� யாெதா�A� ேவ�ேட� $நாலா.2989.2 

 மி2கா� ேவத விமல� வி=#-� எ� $நாலா.2989.3 

 அ2கார2 கனிேய உ�ைன யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $நாலா.2989.4 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�ைன அறியகிலாேத $நாலா.2990.1 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ� தனேத எ�A இ�:ேத� 

$நாலா.2990.2 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ� 

உைடைம%� ந7ேய $நாலா.2990.3 



 வாேன ஏ'(� எ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஏேற $நாலா.2990.4 

 ஏேற� ஏ=� ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) ஏ� ெகா8 

இல#ைகைய $நாலா.2991.1 

 ந7ேற ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந�6_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) .ட�+ ேசாதி $நாலா.2991.2 

 ேதேற� எ�ைன உ� ெபா� அ� ேச�'( ஒ�ைல $நாலா.2991.3 

 ேவேற ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ6ஞா�A� விடேல 

$நாலா.2991.4 

 விட� இ� ச2கர'( அ�ணைல 

ேமவ�_ெதா.ெப.(ேம�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.2992.1 

 விட� இ� வ� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.2992.2 

 ெகட�_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) இ� ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.2992.3 

 ெகட�_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) இ� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கிள�வா�2ேக 

$நாலா.2992.4 

 கிள� ஒளி இளைம ெக�வத� ��ன� $நாலா.2993.1 

 வள� ஒளி மாேயா� ம�விய ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.2993.2 

 வள� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

மாலி�6ேசாைல $நாலா.2993.3 

 தள�� இல� ஆகி+ சா�வ( சதிேர $நாலா.2993.4 

 சதி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மடவா� தா!+சிைய மதியா( $நாலா.2994.1 

 அதி� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ச#க'( அழக� த� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$நாலா.2994.2 



 மதி தவ! -�மி_ெப.(-�மி_ெப.) மாலி�6ேசாைல3 $நாலா.2994.3 

 பதிய( ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ=வ( பயேன 

$நாலா.2994.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ�ல ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ைல ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.2995.1 

 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ�ண� 1�:( உைற 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.2995.2 

 மய� மி- ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! மாலி�6ேசாைல $நாலா.2995.3 

 அய�மைல அைடவ( அ( க�மேம $நாலா.2995.4 

 க�ம வ� பாச� கழி'( உழ�A உ�யேவ $நாலா.2996.1 

 ெப�மைல எ�'தா� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$நாலா.2996.2 

 வ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ=�_ெப.எ+.(த!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மாலி�6ேசாைல' 

$நாலா.2996.3 

 தி�மைல அ(ேவ அைடவ( திறேம $நாலா.2996.4 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைட வல'தா� த7விைன ெப�2கா( $நாலா.2997.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) �ய� ஆழி3 பைடயவ� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$நாலா.2997.2 

 மA இ� வ� .ைன G! மாலி�6ேசாைல3 $நாலா.2997.3 

 1றமைல சார3 ேபாவ( கிறிேய $நாலா.2997.4 

 கிறி என நிைனமி� கீ!ைம ெச�யாேத $நாலா.2998.1 

 உறி அம� ெவ�ெண� உ�டவ� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.2998.2 



 மறிெயா� பிைண ேச� மாலி�6ேசாைல $நாலா.2998.3 

 ெநறி பட அ(ேவ நிைனவ( நலேம $நாலா.2998.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) என நிைனமி� நர- அ=:தாேத $நாலா.2999.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ன� இட:தா� ந7� உைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$நாலா.2999.2 

 மல� அA மதி ேச� மாலி�6ேசாைல $நாலா.2999.3 

 வல� �ைற எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம��த� வலேம 

$நாலா.2999.4 

 வல6ெச�( ைவக� வல� கழியாேத $நாலா.3000.1 

 வல6ெச�%� ஆய மாயவ� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.3000.2 

 வல6ெச�%� வாேனா� மாலி�6ேசாைல $நாலா.3000.3 

 வல6ெச�( நாE� ம��த� வழ2ேக $நாலா.3000.4 

 வழ2- என நிைனமி� வ�விைன D!கா( $நாலா.3001.1 

 அழ2ெகா� அ4டா� அம� ெப�#ேகாயி� $நாலா.3001.2 

 மழ2 களி5A_ெப.(களி5A_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேச� மாலி�6ேசாைல 

$நாலா.3001.3 

 ெதாழ2 க�(வேத (ணிவ( Gேத $நாலா.3001.4 

 G(_ெப.(G(_ெப.) எ�A கள�� G(� ெச�யாேத $நாலா.3002.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) �� வி�'தா� 

வி��பிய_ெப.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.3002.2 

 மா( உA மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ேச� மாலி�6ேசாைல3 $நாலா.3002.3 



 ேபா( அவி! மைலேய 1-வ( ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.3002.4 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) எ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட'தவ� 1க!ேம� $நாலா.3003.1 

 ம�8 இ� வ� -�<� வ� சடேகாப� $நாலா.3003.2 

 ெத�8 ெகா8ள+ ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� 

ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( $நாலா.3003.3 

 அ�Eைடயவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைணவி2-� ��'ேத $நாலா.3003.4 

 ��+ ேசாதியா� உன( �க+ ேசாதி மல�:த(ேவா $நாலா.3004.1 

 அ�+ ேசாதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தாமைரயா� அல�:த(ேவா 

$நாலா.3004.2 

 ப�+ ேசாதி ஆைடெயா�� ப� கலனா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ைப� 

ெபா� $நாலா.3004.3 

 க�+ ேசாதி கல:த(ேவா தி�மாேல க4�ைரேய $நாலா.3004.4 

 க4�ைர2கி� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) க� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைக ஒRவா $நாலா.3005.1 

 ஒ4� உைர'( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ைன3 

1க!� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெப��பா?� $நாலா.3005.3 

 ப4�ைரயா� 15- எ�ேற கா4�மா� பர6ேசாத7 $நாலா.3005.4 

 பர6ேசாதி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) பரமா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

இக!:( பி� ம5A ஓ� $நாலா.3006.1 

 பர� ேசாதி இ�ைமயி� ப� ஓவி நிக!கி�ற $நாலா.3006.2 

 பர6ேசாதி நி�@8ேள பட� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட'த எ� $நாலா.3006.3 



 பர6ேசாதி ேகாவி:தா ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) உைர2கமா4ேடேன $நாலா.3006.4 

 மா4டாேத ஆகி?� இ� மல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3007.1 

 மா4� ஆய மல� 1ைர%�_ெப.எ+.(1ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி���வ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ2க $நாலா.3007.2 

 மா4டாத பல சமய மதி ெகா�'தா� மல�' (ழா� $நாலா.3007.3 

 மா4ேட ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ'தா� மா 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) வ�:தாேத $நாலா.3007.4 

 வ�:தாத அ�� தவ'த மல� கதி�� .ட� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) ஆ� 

$நாலா.3008.1 

 வ�:தாத ஞான� ஆ� வர�1_ெப.(வர�1_ெப.) இ�றி �=( இய�றா� 

$நாலா.3008.2 

 வ�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) நிக! கால�_ெப.(கால�_ெப.) கழி 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ� உலைக $நாலா.3008.3 

 ஒ�#காக அளி3பா� சீ� எ#- உல2க ஓ(வேன $நாலா.3008.4 

 ஓ(வா� ஓ'( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

எைவ%� $நாலா.3009.1 

 சா(வா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 1கழி� தைக அ�லா� பிறி( இ�ைல 

$நாலா.3009.2 

 ேபா( வா! 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) (ழா� ��யினா� Fவி�ேம� $நாலா.3009.3 

 மா( வா! மா�பினா� எ� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) வா!'(வேன $நாலா.3009.4 



 வா!'(வா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஆக நி�@8ேள நா��கைன 

$நாலா.3010.1 

 D!'த ந7� உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பைட எ�A 

�த� பைட'தா� $நாலா.3010.2 

 ேக!'த சீ� அர� �தலா2 கிள� ெத�வமா�2 

கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3010.3 

 G!'( அமர� (தி'தா� உ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! மாGணாேத 

$நாலா.3010.4 

 மாGணா+ .ட� உட�1ஆ� மலரா( -வியா( $நாலா.3011.1 

 மாGணா ஞான� ஆ� �=(� ஆ� �=( இய�றா� $நாலா.3011.2 

 மாGணா வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேகால'( அமர� ேகா� வழி3ப4டா� 

$நாலா.3011.3 

 மாGணா உன பாதமல�+ ேசாதி ம=#காேத $நாலா.3011.4 

 ம=#காத ைவ: Sதிய ச2கர ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வல'ைதயா� 

$நாலா.3012.1 

 ெதா=� காத�_ெப.(காத�_ெப.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) அளி3பா� 

18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�றிைனேய $நாலா.3012.2 

 ம=#காத ஞானேம பைட ஆக மல� உலகி� $நாலா.3012.3 

 ெதா=�பாயா�2- அளி'தா� உ� .ட�+ ேசாதி மைறயாேத $நாலா.3012.4 

 மைற ஆய நா� ேவத'(8 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மல�+ .டேர $நாலா.3013.1 

 �ைறயா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 



பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( உ�� உமி!:( 

அள:தா� $நாலா.3013.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏA சைடயா@� நா��க@� இ:திர@� $நாலா.3013.3 

 இைற ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 75றி�'த� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) விய3ேப $நாலா.3013.4 

 விய31_ெப.(விய31_ெப.) ஆய விய31_ெப.(விய31_ெப.) இ�லா ெம�6 ஞான 

ேவதியைன+ $நாலா.3014.1 

 சய3 1கழா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) வா=� தட�_ெப.(தட�_ெப.) -�<�+ 

சடேகாப� $நாலா.3014.2 

 (ய2- இ�றி' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3014.3 

 உய2ெகா�� பிற31 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒலி 

�:ந7� ஞால'ேத $நாலா.3014.4 

 �:ந7� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பைட'த எ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ணேன $நாலா.3015.1 

 அ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ2ைகயி�வழி உழ�ேவ� 

$நாலா.3015.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வ 7ய 

விைனகைள ேவ� அற3 பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.3015.3 



 எ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன இனி 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) <�வேன $நாலா.3015.4 

 வ� மா ைவய� அள:த எ� வாமனா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3016.1 

 ப� மா மாய3 ப� பிறவியி� ப�கி�ற யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.3016.2 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மா வ�விைன' ெதாட�கைள �த� அ�:( 

$நாலா.3016.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மா தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி5ப( எ6ஞா�Aெகாேலா 

$நாலா.3016.4 

 ெகா�லா மா2ேகா� ெகாைலெச�( பாரத3 ேபா� $நாலா.3017.1 

 எ�லா+ ேசைன%� இ� நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) அவி'த எ:தா� 

$நாலா.3017.2 

 ெபா�லா ஆ2ைகயி� 1ண�விைன அA2க� அறா $நாலா.3017.3 

 ெசா�லா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன+ சா�வ( ஓ� G!+சிேய 

$நாலா.3017.4 

 G!+சி ஞான+ .ட� ஒளி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�A� $நாலா.3018.1 

 ஏ!+சி ேக� இ�றி எ#க;� 

நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� $நாலா.3018.2 

 தா!+சி ம5A எ#-� தவி�:( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

இைண2கீ! $நாலா.3018.3 

 வா!+சி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வைக அ�ளா� வ:ேத $நாலா.3018.4 



 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ேபாேல வ:(� எ� 

மன'திைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3019.1 

 சி:தாம� ெச�யா� இ(ேவ இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஆகி� 

$நாலா.3019.2 

 ெகா:( ஆ� காயாவி� ெகா= மல�' தி� நிற'த $நாலா.3019.3 

 எ:தா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன எ#- 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ;கி5பேன $நாலா.3019.4 

 கி5ப� கி�ேல� எ�A இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) �ன� 

நாளா� $நாலா.3020.1 

 அ5ப சார#க8 அைவ .ைவ'( அக�ெறாழி:ேத� $நாலா.3020.2 

 ப5ப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உயி� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரமா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3020.3 

 ந5 ெபா� ேசாதி'தா8 ந;-வ( எ6ஞா�ேற $நாலா.3020.4 

 எ6ஞா�A� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3021.1 

 ெம�6ஞான� இ�றி விைன இய� பிற31 அ=:தி $நாலா.3021.2 

 எ6ஞா�A� எ#-� ஒழி� அற 

நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3021.3 

 ெம�6 ஞான+ ேசாதி2 க�ணைன ேம�(ேம $நாலா.3021.4 

 ேம� (�ப விைனகைள வி�'(மிேல� $நாலா.3022.1 



 ஓ�த� இ�றி உ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வண#கி5றிேல� $நாலா.3022.2 

 பா� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ�2 க�ணா எ� பர6.டேர $நாலா.3022.3 

 <�கி�ேற� கா�பா� எ#- எ�த2 <�வேன $நாலா.3022.4 

 <வி2 <வி2 ெகா�விைன' J5A8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3023.1 

 பாவிேய� பல கால�_ெப.(கால�_ெப.) வழி திைக'( அலம�கி�ேற� 

$நாலா.3023.2 

 ேமவி அ�A ஆ நிைர கா'தவ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3023.3 

 தாவிய அ�மாைன எ#- இனி' தைல3ெப�வேன $நாலா.3023.4 

 தைல3ெப� கால�_ெப.(கால�_ெப.) நம�தம� பாச� 

வி4டா�_நி.எ+.(வி�_வி.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) $நாலா.3024.1 

 அைல3F� உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�ல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அகல 

$நாலா.3024.2 

 கைல3 ப� ஞான'( எ� க�ணைன2 க��ெகா�� $நாலா.3024.3 

 நிைல3 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ெப5ற( ந7� உயிேர $நாலா.3024.4 

 உயி�க8 எ�லா உலக�� உைடயவைன2 $நாலா.3025.1 

 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) ெகா8 ேசாைல' ெத� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3025.2 

 ெசயி� இ� ெசா� இைச மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3025.3 

 உயி��ேம� ஆ2ைக ஊனிைட ஒழிவி2-ேம $நாலா.3025.4 



 ஒழி� இ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உடனா� ம�னி 

$நாலா.3026.1 

 வ= இலா அ�ைம ெச�யேவ��� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) $நாலா.3026.2 

 ெதழி -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) அ�வி' தி�ேவ#கட'( $நாலா.3026.3 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா8 ேசாதி எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த:ைத2ேக $நாலா.3026.4 

 எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) த:ைத த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) 

த:ைத2-� $நாலா.3027.1 

 �:ைத வானவ�-வானவ�_ெதா.ெப.(வானவ�-வானவ�_ெதா.ெப.) ேகாெனா�� 

$நாலா.3027.2 

 சி:( F மகி=� தி�ேவ#கட'( $நாலா.3027.3 

 அ:த� இ� 1க!2 கா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அ�ணேல $நாலா.3027.4 

 அ�ண� மாய� அணி ெகா8 ெச:தாமைர2 $நாலா.3028.1 

 க�ண� ெச#கனி வா�2 க�மாணி2க� $நாலா.3028.2 

 ெத8 நிைற .ைன ந7�' தி�ேவ#கட'( $நாலா.3028.3 

 எ� இ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈசேன 

$நாலா.3028.4 

 ஈச� வானவ�2- எ�ப� எ�றா� அ( $நாலா.3029.1 

 ேதசேமா தி�ேவ#கட'தா@2- $நாலா.3029.2 

 ந7சேன� நிைற� ஒ�A� இேல� எ�க� $நாலா.3029.3 

 பாச� ைவ'த பர� .ட�+ ேசாதி2ேக $நாலா.3029.4 

 ேசாதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�லா 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) ெதா=� $நாலா.3030.1 



 ஆதிD�'தி எ�றா� அள� ஆ-ேமா $நாலா.3030.2 

 ேவதிய� �= ேவத'( அ�த'ைத $நாலா.3030.3 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) இ� சீ�' தி�ேவ#கட'தாைனேய $நாலா.3030.4 

 ேவ� கட#க8 ெம�ேம� விைன �5ற�� $நாலா.3031.1 

 தா#க8 த#க4- ந�லனேவ 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $நாலா.3031.2 

 ேவ#கட'( உைறவா�2- நம எ�ன� $நாலா.3031.3 

 ஆ� கடைமஅ( .ம:தா�க4ேக $நாலா.3031.4 

 .ம:( மா மல� ந7� .ட� Jப� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3032.1 

 அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வானவ�-

வானவ�_ெதா.ெப.(வானவ�-வானவ�_ெதா.ெப.)ேகாெனா�� $நாலா.3032.2 

 நம�A எ=� தி�ேவ#கட� ந#க4-+ $நாலா.3032.3 

 சம� ெகா8 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) த�� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) -�றேம 

$நாலா.3032.4 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஏ:தி2 -ளி� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'தவ� 

$நாலா.3033.1 

 அ�A ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அள:த பிரா� பர� $நாலா.3033.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச� தி�ேவ#கட மா மைல 

$நாலா.3033.3 

 ஒ�Aேம ெதாழ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) விைன ஓ%ேம $நாலா.3033.4 

 ஓ%� D313 பிற31 இற31 பிணி $நாலா.3034.1 



 வ 7%மாA ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

தி�ேவ#கட'( $நாலா.3034.2 

 ஆய� நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� ஆ� அ�'தாமைர $நாலா.3034.3 

 வா%8E� மன'(8E� ைவ3பா�க4ேக $நாலா.3034.4 

 ைவ'த நா8_ெப.(நா8_ெப.) வைர எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) -Aகி+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3035.1 

 எ�'( இைள3பத� ��ன� அைடமிேனா $நாலா.3035.2 

 ைப'த பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயா� தி�ேவ#கட� $நாலா.3035.3 

 ெமா�'த ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெமா� F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) தட: 

தா!வேர $நாலா.3035.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) தாவிய ஈசைன $நாலா.3036.1 

 ந78 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3036.2 

 ேக! இ� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லவ� $நாலா.3036.3 

 வா!வ� வா!� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 1கழேவ $நாலா.3036.4 

 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�ேகா ெபா� இ� சீ�3 Fமி எ�ேகா $நாலா.3037.1 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பரைவ எ�ேகா த7 எ�ேகா வா% எ�ேகா $நாலா.3037.2 

 நிக=� ஆகாச� எ�ேகா ந78 .ட� இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) 

எ�ேகா $நாலா.3037.3 

 இக!� இ� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அைன'(� எ�ேகா க�ணைன2 

<�� ஆேற $நாலா.3037.4 



 <�� ஆA அறியமா4ேட� -�ற#க8 அைன'(� எ�ேகா $நாலா.3038.1 

 ேம� சீ� மா�_ெப.(மா�.) எ�ேகா விள#- தாரைகக8 எ�ேகா $நாலா.3038.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) இய� கைலக8 எ�ேகா ஞான ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஆவி 

எ�ேகா $நாலா.3038.3 

 பா� சீ�2 க�ண� எ�மா� ப#கய2 க�ணைனேய $நாலா.3038.4 

 ப#கய2 க�ண� எ�ேகா பவள+ ெசRவாய� எ�ேகா $நாலா.3039.1 

 அ� கதி� அ�ய� எ�ேகா அ6சன வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ேகா 

$நாலா.3039.2 

 ெச#கதி� ��ய� எ�ேகா தி� மA மா�ப� எ�ேகா $நாலா.3039.3 

 ச#- ச2கர'த� எ�ேகா சாதி மாணி2க'ைதேய $நாலா.3039.4 

 சாதி மாணி2க� எ�ேகா சவி ெகா8 ெபா� �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) எ�ேகா 

$நாலா.3040.1 

 சாதி ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வயிர� எ�ேகா தவி� இ� சீ� விள2க� எ�ேகா 

$நாலா.3040.2 

 ஆதி அ� ேசாதி எ�ேகா ஆதி அ� 1�ட� எ�ேகா $நாலா.3040.3 

 ஆ(� இ� கால'( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) அ+.த� அமலைனேய 

$நாலா.3040.4 

 அ+.த� அமல� எ�ேகா அ�யவ� விைன ெக�2-� $நாலா.3041.1 

 ந+.� மா ம�:த� எ�ேகா நல# கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�த� எ�ேகா 

$நாலா.3041.2 

 அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) .ைவ2 க4� எ�ேகா அA.ைவ அ�சி� எ�ேகா 

$நாலா.3041.3 

 ெந�+ .ைவ' ேதற� எ�ேகா கனி எ�ேகா பா� எ�ேகேனா $நாலா.3041.4 



 பா� எ�ேகா நா�- ேவத3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ேகா சமய ந7தி $நாலா.3042.1 

 N� எ�ேகா Sட#- ேக8வி இைச எ�ேகா இவ5A8 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.3042.2 

 ேம� எ�ேகா விைனயி� மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

எ�ேகா க�ண� எ�ேகா $நாலா.3042.3 

 மா� எ�ேகா மாய� எ�ேகா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆதிையேய 

$நாலா.3042.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆதி எ�ேகா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ�ேகா $நாலா.3043.1 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேபாக� எ�ேகா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

�5A� எ�ேகா $நாலா.3043.2 

 ஊன� இ� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ�ேகா ஊன� இ� .வ�2க� எ�ேகா 

$நாலா.3043.3 

 ஊன� இ� ேமா2க� எ�ேகா ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைனேய 

$நாலா.3043.4 

 ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�ேகா 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�A ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3044.1 

 நளி� மதி+ சைடய� எ�ேகா நா��க2 கட�8_ெப.(கட�8_ெப.) எ�ேகா 

$நாலா.3044.2 

 அளி மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைவ 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3044.3 



 களி மல�' (ளவ� எ�மா� க�ணைன மாயைனேய $நாலா.3044.4 

 க�ணைன மாய� த�ைன கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:( அ�த� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3045.1 

 அ�ணைல அ+.தைன அன:தைன அன:த� த�ேம� $நாலா.3045.2 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

உைறகி�றாைன ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�� உமி!:த 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.3045.3 

 எ�;� ஆA அறியமா4ேட� யாைவ%� எவ�� தாேன $நாலா.3045.4 

 யாைவ%� எவ�� தானா� அவரவ� சமய� ேதாA� $நாலா.3046.1 

 ேதா�� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) 

ஐ:(2-� ெசால3படா� உண�வி� D�'தி $நாலா.3046.2 

 ஆவி ேச� உயி�� உ8ளா� ஆ(� ஓ� ப5A இலாத $நாலா.3046.3 

 பாவைன அதைன2 <�� அவைன%� <டலாேம $நாலா.3046.4 

 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

அைற%� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தா�2 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) ேபா� 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) த�ைன $நாலா.3047.1 

 மா� அல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<� வ� சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3047.2 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஓ� ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'(� வ�லா� 

$நாலா.3047.3 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இல ேபாக� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வி��1வ� அமர� ெமா�'ேத $நாலா.3047.4 



 ெமா�� மா� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 

�தைல+ சிைற3ப4� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3048.1 

 ைக�மா�2- அ�8 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� 

$நாலா.3048.2 

 எ�மாைன+ ெசா�லி3 பா� எ=:(� பற:(� (8ளாதா� $நாலா.3048.3 

 த�மா� க�ம� எ� ெசா�O� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ4ட'( உ8ள 7ேர $நாலா.3048.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ4ட'( உ8ளாைர' தம2- 

இைரயா' த�:( உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3049.1 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� அ.ர�2-' த7#- 

இைழ2-� தி�மாைல3 $நாலா.3049.2 

 ப�க8 தைல2ெகா8ள3 பா� பற:(� -னி'(� உழலாதா� $நாலா.3049.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா8 உலகி� பிற3பா� வ�விைன 

ேமாத_-ைற.எ+.(ேமா(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைல:ேத $நாலா.3049.4 

 மைலைய எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க� மா�_ெப.(மா�.) 

கா'( ப.நிைர த�ைன' $நாலா.3050.1 

 ெதாைல� தவி�'த பிராைன+ ெசா�லி+ 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ3ேபா(� $நாலா.3050.2 

 தைலயிேனா� ஆதன� த4ட' த�-4டமா�3 பறவாதா� $நாலா.3050.3 



 அைல ெகா8 நரக'( அ=:தி2 

கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைழ2கி�ற வ�பேர 

$நாலா.3050.4 

 வ�1 அவி! ேகாைதெபா�4டா மா� விைட ஏ=� அட�'த $நாலா.3051.1 

 ெச�பவள' திர8 வாய� சிTதர� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! பா� 

$நாலா.3051.2 

 -�பி� ந4ட� இ4� ஆ� ேகா- உக4��� உழலாதா� $நாலா.3051.3 

 த� பிற3பா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ேன சா( சன#களிைடேய $நாலா.3051.4 

 சா( சன'ைத நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

க6சைன+ சாதி3பத5- $நாலா.3052.1 

 ஆதி அ� ேசாதி உ�ைவ அ#- 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#-3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3052.2 

 ேவத �த�வைன3 பா� வ 7திக8 ேதாA� (8ளாதா� $நாலா.3052.3 

 ஓதி உண�:தவ� ��னா எ� சவி3பா� மனிசேர $நாலா.3052.4 

 மனிச�� ம5A� �5A� ஆ� மாய3 பிறவி 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3053.1 

 தனிய� பிற3பிலி த�ைன தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராைன $நாலா.3053.2 

 கனிைய க��பி� இ� சா5ைற க4�ைய ேதைன அ�ைத $நாலா.3053.3 

 �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) இ�றி ஏ'தி2 -னி3பா� �=( உண� ந7�ைமயினாேர 

$நாலா.3053.4 

 ந7�ைம இ� N5Aவ� வ 7ய ஐவ�2- அ�8ெச�( 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3054.1 



 பா� ம�- ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அவி'த பர6.டைர 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� $நாலா.3054.2 

 ந7� ம�- க�ணின� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) -ைழ:( ைநயாேத $நாலா.3054.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ம�கி ேமா� ப�3பா� உ'தம�க4- எ� ெச�வாேர 

$நாலா.3054.4 

 வா� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ�வி வட 

தி�ேவ#கட'( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) $நாலா.3055.1 

 ேப� பல ெசா�லி3 பித5றி பி'த� எ�ேற பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) <ற $நாலா.3055.2 

 ஊ� பல 12-� 1கா(� உேலாக� சி�2க 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� $நாலா.3055.3 

 ஆ�வ� ெப�கி2 -னி3பா� அமர� ெதாழ3ப�வாேர $நாலா.3055.4 

 அமர� ெதாழ3ப�வாைன அைன'( உல-2-� பிராைன $நாலா.3056.1 

 அமர மன'தி@8 ேயா- 1ண�:(_வி.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆக $நாலா.3056.2 

 அமர' (ணிய வ�லா�க8 ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

அ�லாதவ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3056.3 

 அமர நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� அல5Aவேத க�மேம 

$நாலா.3056.4 

 க�ம�� க�ம பல@� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

காரண� த�ைன $நாலா.3057.1 

 தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைன ெச#க� மாலிைன ேதவபிராைன 

$நாலா.3057.2 



 ஒ�ைம மன'தி@8 ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) -ைழ:( 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� $நாலா.3057.3 

 ெப�ைம%� நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தவி�:( 

பித5Aமி� ேபைதைம த7�:ேத $நாலா.3057.4 

 த7�:த_ெப.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�யவ� த�ைம' தி�'தி3 

பணிெகா8ள வ�ல $நாலா.3058.1 

 ஆ�:த 1க! அ+.தைன அமர� பிராைன எ�மாைன $நாலா.3058.2 

 வா�:த வள வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வள# 

-�<�+ சடேகாப� $நாலா.3058.3 

 ேந�:த ஓ� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( அ�விைன ந7A 

ெச�%ேம $நாலா.3058.4 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� ஆ� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� 

உ�ட அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� $நாலா.3059.1 

 ைவய� வான�_ெப.(வான�_ெப.) மனிச� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ம5A� 

ம5A� ம5A� �5A� ஆ� $நாலா.3059.2 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) G! .ட� ஞான� ஆ� ெவளி3 

ப4� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) பைட'தா� பி�@� $நாலா.3059.3 

 ெமா� ெகா8 ேசாதிேயா� ஆயினா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Dவ� 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�'திேய $நாலா.3059.4 

 Dவ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�'திைய �த� 

Dவ�2-� �த�வ� த�ைன $நாலா.3060.1 

 சாவ� உ8ளன ந72-வாைன தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கிட:தா� த�ைன $நாலா.3060.2 



 ேதவ ேதவைன ெத� இல#ைக எ� எழ+ ெச5ற வி�லிைய $நாலா.3060.3 

 பாவ நாசைன ப#கய' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�ணைன3 பர�மிேனா 

$நாலா.3060.4 

 பரவி_வி.எ+.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரமைன பர6ேசாதிைய 

$நாலா.3061.1 

 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) ேகா'த -ழகைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைன 

-ட2 <'தைன $நாலா.3061.2 

 அரவ� ஏறி அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) அம�� (யி�ெகா�ட அ�ணைல 

$நாலா.3061.3 

 இர�� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� விடா( எ�A� ஏ'(த� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ�மிேனா $நாலா.3061.4 

 ைவ�மி� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) எ�A 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைர2கி�ற மாயவ� சீ�ைமைய $நாலா.3062.1 

 எ�மேனா�க8 உைர3ப( எ� அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) நா8ெதாA� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.3062.2 

 த�ைம ஆE� அவ@� நா��க@� சைட�� அ�ண?� $நாலா.3062.3 

 ெச�ைமயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பாத ப#கய� சி:தி'( ஏ'தி' 

தி�வேர $நாலா.3062.4 

 தி�%� கா5ேறா� அக� வி.�1 திணி:த ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

$நாலா.3063.1 



 எ�%� த7ேயா� இ� .ட� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ம5A� ம5A� �5A� 

ஆ� $நாலா.3063.2 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேமனிய� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� க�ண� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) இைற $நாலா.3063.3 

 .�%� ப� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -6சி எ#க8 .ட� �� அ�ண� 

ேதா5றேம $நாலா.3063.4 

 ேதா5ற� ேக� அைவ இ�லவ� உைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�'தியா� $நாலா.3064.1 

 சீ5ற'ேதா� அ�8 ெப5றவ� அ�2 கீ!3 1க 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச#க�மா� $நாலா.3064.2 

 நா5ற�_ெப.(நா5ற�_ெப.) ேதா5ற� .ைவ ஒலி உற� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.3064.3 

 ஏ5ைறேய அ�றி ம5ெறா�வைர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இேல� 

எ=ைம2-ேம $நாலா.3064.4 

 எ=ைம2-� என( ஆவி2- இ� அ�த'திைன என( ஆ� உயி� $நாலா.3065.1 

 ெக=மிய கதி�+ ேசாதிைய மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணைன -ட2 <'தைன 

$நாலா.3065.2 

 வி=மிய அமர� �னிவ� வி=#-� க�ன� கனியிைன $நாலா.3065.3 

 ெதா=மி� Jய மன'த� ஆ� இைற%� நி�லா (யர#கேள $நாலா.3065.4 

 (யரேம த� (�ப இ�ப விைனக8 ஆ� அைவ அ�ல� ஆ� $நாலா.3066.1 



 உயர நி�ற(_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� ேசாதி ஆ� 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� உ�� உமி!:தா� த�ைன $நாலா.3066.2 

 அயர வா#-�_ெப.எ+.(வா#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நம� தம�2- 

அ� ந6சிைன அ+.த� த�ைன $நாலா.3066.3 

 தயரத5- மக�_ெப.(மக�_ெப.) த�ைன அ�றி ம5A இேல� த6சமாகேவ 

$நாலா.3066.4 

 த6ச� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) தாெயா� தா@� ஆ� அைவ அ�ல� ஆ� $நாலா.3067.1 

 எ6ச� இ� அமர� -ல�த� Dவ� த��8E� ஆதிைய $நாலா.3067.2 

 அ6சி ந7� உலக'(8ள 7�க8 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A <ேழ�மி� $நாலா.3067.3 

 ெந6சினா� நிைன3பா� எவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந78 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�ணேன $நாலா.3067.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) க�மாணி2க� என( ஆ� உயி� $நாலா.3068.1 

 பட அரவி� அைண2கிட:த பர6.ட� ப�� N5Aவ� $நாலா.3068.2 

 அட வ�� பைட ம#க ஐவ�க4- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம'(_ெப.(சம�_ெப.+அ'(_சா�.) அ�A ேத� $நாலா.3068.3 

 கடவிய ெப�மா� கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா�ப( எ�Aெகா� க�கேள 

$நாலா.3068.4 

 க�க8 கா�ட5- அ�ய� ஆ� க�'(2- ந�A� எளிய� ஆ� $நாலா.3069.1 



 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா8 ஞால'( உயி�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�8 

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

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈசைன $நாலா.3069.2 

 ப� ெகா8 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ=தி 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) -�ைக2ேகா� சடேகாப� ெசா� 

$நாலா.3069.3 

 ப� ெகா8 ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� ப'த� ஆக2 

<��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பயி?மிேன $நாலா.3069.4 

 பயி?� .ட� ஒளி D�'திைய ப#கய2 க�ணைன $நாலா.3070.1 

 பயில இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பா5கட� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பரமைன $நாலா.3070.2 

 பயி?� தி� உைடயா� எவேர?� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� 

$நாலா.3070.3 

 பயி?� பிற3பிைட ேதாA எ�ைம ஆE� பரமேர $நாலா.3070.4 

 ஆE� பரமைன க�ணைன ஆழி3 பிரா� த�ைன $நாலா.3071.1 

 ேதாE� ஓ� நா�- உைட' J மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�மா� த�ைன $நாலா.3071.2 

 தாE� தட2 ைக%� <3பி3 பணி%� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� 

$நாலா.3071.3 

 நாE� பிற3பிைடேதாA எ�ைம ஆEைட நாதேர $நாலா.3071.4 

 நாதைன ஞால�� வான�� ஏ'(� நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழா�3 

$நாலா.3072.1 

 ேபாதைன ெபா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ச2கர'( எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) 

பிரா� த�ைன $நாலா.3072.2 



 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிய வ�லாைர3 பணி%� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

க�X� $நாலா.3072.3 

 ஓ(� பிற3பிைடேதாA எ�ைம ஆEைடயா�கேள $நாலா.3072.4 

 உைட ஆ�:த ஆைடய� க��ைகய� உைட நாணின� $நாலா.3073.1 

 1ைட ஆ� ெபா� Nலின� ெபா� ��ய� ம5A� ப�கல� $நாலா.3073.2 

 நைடயா உைட' தி�நாரண� ெதா�ட� ெதா�ட� க�X� $நாலா.3073.3 

 இைட ஆ� பிற3பிைடேதாA எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) எ� 

ெப�ம2கேள $நாலா.3073.4 

 ெப�ம2க8 உ8ளவ� த� ெப�மாைன அமர�க4- $நாலா.3074.1 

 அ�ைம ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�A ஆ� அ�( 

ஊ4�ய அ3பைன $நாலா.3074.2 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) பித5ற வ�லாைர3 பித5A� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� $நாலா.3074.3 

 வ�ைம%� இ�ைம%� ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா2கேள $நாலா.3074.4 

 அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பரமைன க�ணைன ஆழி3 பிரா� த�ைன $நாலா.3075.1 

 (ளி2-� நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) க�ணி' J மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ�மா� த�ைன $நாலா.3075.2 

 ஒளி2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதிைய 

உ8ள'(2 ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� $நாலா.3075.3 

 சலி31 இ�றி ஆ�� எ�ைம+ ச�ம ச�மா:தர� கா3பேர $நாலா.3075.4 



 ச�ம ச�மா:தர� கா'( அ�யா�கைள2 ெகா��ேபா� $நாலா.3076.1 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெபA'தி' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தாளிைண2கீ!2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ3பைன 

$நாலா.3076.2 

 ெதா�ைம பித5ற வ�லாைர3 பித5A� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� 

$நாலா.3076.3 

 ந�ைம ெபA'( எ�ைம நா8_ெப.(நா8_ெப.) உ�ய2ெகா8கி�ற ந�பேர 

$நாலா.3076.4 

 ந�பைன ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பைட'தவைன தி� மா�பைன $நாலா.3077.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உலகினி� யா�2-� உண��_ெப.(உண��_ெப.) 

அ�யா� த�ைன $நாலா.3077.2 

 -�பி நரக�க8 ஏ'(வேர?� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க�X� $நாலா.3077.3 

 எ� ப� பிற3பிைடேதாA எ� ெதா=-ல� தா#கேள $நாலா.3077.4 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) தா#- சாதிக8 நாலி?� கீ! 

இழி:(_வி.எ+.(இழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ'தைன $நாலா.3078.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) இலாத ச�டாள ச�டாள�க8 

ஆகி?� $நாலா.3078.2 

 வல� தா#- ச2கர'( அ�ண� மணிவ�ண5- ஆ8 எ�A உ8 $நாலா.3078.3 

 கல:தா� அ�யா� த� அ�யா� எ� அ�கேள $நாலா.3078.4 

 அ� ஆ�:த ைவய� உ�� ஆ� இைல அ�னவச� ெச�%ம $நாலா.3079.1 

◌்ப� யா(� இ� -ழவி3ப� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) பிரா� தன2- $நாலா.3079.2 

 அ�யா� அ�யா� த� அ�யா� அ�யா� தம2- $நாலா.3079.3 

 அ�யா� அ�யா� த� அ�யா� அ�ேயா#கேள $நாலா.3079.4 



 அ� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) N5Aவ� வ 7ய அ�A ஐவ�2- அ�8ெச�த 

$நாலா.3080.1 

 ெந�ேயாைன' ெத� -�<�+ சடேகாப� -5ேறவ�க8 $நாலா.3080.2 

 அ� ஆ�:த ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'( 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெதா�ட�ேம� $நாலா.3080.3 

 ��� ஆர2 க5கி5கி� ச�ம� ெச�யாைம ��%ேம $நாலா.3080.4 

 ��யாேன D�ல-� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'(� சீ� $நாலா.3081.1 

 அ�யாேன ஆ! கடைல2 கைட:தா� 18_ெப.(18_ெப.) ஊ� $நாலா.3081.2 

 ெகா�யாேன ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) வ�ணா அ�ட'( உ�ப�� 

$நாலா.3081.3 

 ெந�யாேன எ�A கிட2-� எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.3081.4 

 ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந78 நக� ஆக 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3082.1 

 த6சேன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) இல#ைக2- இைறைய+ ெச5ற $நாலா.3082.2 

 ந6சேன ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெகா8வா� -ற8 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3082.3 

 வ6சேன எ�@� எ3ேபா(� எ� வாசகேம $நாலா.3082.4 

 வாசகேம ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�8 

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

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� $நாலா.3083.1 

 நாயகேன நா8_ெப.(நா8_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) தி#கைள2 ேகா8 

வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3083.2 



 ேவ� அக� பா� ெவ�ெண� ெதா� உ�ட ஆ� ஆய� $நாலா.3083.3 

 தாயவேன எ�A தட�� எ� ைககேள $நாலா.3083.4 

 ைககளா� ஆர' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா=( 

உ�ைன $நாலா.3084.1 

 ைவக?� மா'திைர3 ேபா(� ஓ� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இ�றி $நாலா.3084.2 

 ைப ெகா8 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) ஏறி உைற பரேன உ�ைன $நாலா.3084.3 

 ெம�ெகா8ள2 காண 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� க�கேள 

$நாலா.3084.4 

 க�களா� காண வ�#ெகா� எ�A ஆைசயா� $நாலா.3085.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) ஏற 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச� $நாலா.3085.2 

 ப� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 18ளி� 

சிற-_ெப.(சிற-_ெப.) ஒலி பாவி'( $நாலா.3085.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ஓ�2-� கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெசவிகேள 

$நாலா.3085.4 

 ெசவிகளா� ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) கீ�'தி2 கனி எ�@� $நாலா.3086.1 

 கவிகேள கால3 ப� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைற3ப' (5A $நாலா.3086.2 

 1வியி�ேம� ெபா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ச2கர'( உ�ைனேய 

$நாலா.3086.3 

 அவி� இ�றி ஆத�2-� என( ஆவிேய $நாலா.3086.4 



 ஆவிேய ஆ� அ�ேத எ�ைன ஆEைட' $நாலா.3087.1 

 Jவி அ� 18_ெப.(18_ெப.) உைடயா� .ட� ேநமியா� $நாலா.3087.2 

 பாவிேய� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 1ல�ப3 பலகா?� $நாலா.3087.3 

 <வி%� காண3ெபேற� உன ேகாலேம $நாலா.3087.4 

 ேகாலேம தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண( ஓ� அ6சன 

$நாலா.3088.1 

 ந7லேம நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என( ஆவிைய 

ஈ�கி�ற $நாலா.3088.2 

 சீலேம ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச�லாதன �� 

நிலா� $நாலா.3088.3 

 காலேம உ�ைன எ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) க��ெகா8வேன $நாலா.3088.4 

 ெகா8வ� நா� மாவலி Dவ� தா எ�ற $நாலா.3089.1 

 க8வேன க6சைன வ6சி'( வாணைன $நாலா.3089.2 

 உ8 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ணி'த $நாலா.3089.3 

 18_ெப.(18_ெப.) வ�லா� உ�ைன எ6ஞா�A ெபா�:(வேன $நாலா.3089.4 

 ெபா�:திய_ெப.எ+.(ெபா�:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா ம�தி� இைட 

ேபாய எ� $நாலா.3090.1 

 ெப�:தகா� உ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காணிய ேப(5A $நாலா.3090.2 

 வ�:தி_வி.எ+.(வ�:(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� வாசகமாைல 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைனேய 

$நாலா.3090.3 



 இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ'தைன 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) 1ல�1வேன $நாலா.3090.4 

 1ல�1 சீ�3 Fமி அள:த ெப�மாைன $நாலா.3091.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 சீ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) -�<�+ 

சடேகாப�ெசா� $நாலா.3091.2 

 வல� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 

இைவ%� ஓ� ப'( $நாலா.3091.3 

 இல#- வா�_ெப.(வா�_ெப.) யாவ�� ஏAவ� ெசா�னாேல $நாலா.3091.4 

 ெசா�னா�_நி.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) விேராத� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஆகி?� ெசா�?வா� ேக�மிேனா 

$நாலா.3092.1 

 எ� நாவி� இ� கவி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ�வ�2-� 

ெகா�2கிேல� $நாலா.3092.2 

 ெத�னா ெதனா எ�A வ��_ெப.(வ��_ெப.) �ர� தி�ேவ#கட'( 

$நாலா.3092.3 

 எ� ஆைன எ� அ3ப� எ� ெப�மா� உளனாகேவ $நாலா.3092.4 

 உளனாகேவ எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த�ைன 

ஒ�றாக த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெச�வ'ைத_ெப.(ெச�வ�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.3093.1 

 வளனா மதி2-� இ� மானிட'ைத2 கவி பா� எ� $நாலா.3093.2 

 -ள� ஆ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) G! க�ண� -A#-� ெம��ைமேய 

$நாலா.3093.3 

 உளனாய எ:ைதைய எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ெப�மாைன ஒழியேவ 

$நாலா.3093.4 



 ஒழி� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லாத ப� ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

நிலாவ3ேபா� $நாலா.3094.1 

 வழிைய' த�� ந#க8 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈசைன நி5க3 ேபா� 

$நாலா.3094.2 

 கழிய_-ைற.எ+.(கழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�லவா� கவி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1லவ 7�கா8 $நாலா.3094.3 

 இழிய2 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� மானிட� 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) எ� ஆவேத $நாலா.3094.4 

 எ� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) எ'தைன நாைள2-3 ேபா(� 

1லவ 7�கா8 $நாலா.3095.1 

 ம�னா மனிசைர3 பா�3 பைட2-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.3095.2 

 மி� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

தாைதைய3 பா�னா�_நி.எ+.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) $நாலா.3095.3 

 த�னாகேவ ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ச�ம� 

ெச�யாைம%� ெகா8Eேம $நாலா.3095.4 

 ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ைல -3ைப_ெப.(-3ைப_ெப.) கிள�'த�ன 

ெச�வ'ைத_ெப.(ெச�வ�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.3096.1 

 வ8ள� 1க!:(_வி.எ+.(1க!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) இழ2-� 1லவ 7�கா8 

$நாலா.3096.2 

 ெகா8ள2 -ைற� இல�_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ேவ��5A 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�� ேகா( இ� எ� $நாலா.3096.3 



 வ8ள� மணிவ�ண� த�ைன2 கவி 

ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�மிேனா $நாலா.3096.4 

 வ�மி� 1லவ 7� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ெம� வ�'தி2 ைகெச�( 

உ��மிேனா $நாலா.3097.1 

 இ� ம� உலகினி� ெச�வ� இ3ேபா( இ�ைல ேநா2கிேனா� $நாலா.3097.2 

 S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) இ� கவி 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) 

S� இ4டா ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ஏ'தினா� $நாலா.3097.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மி� .ட� �� எ� தி�மா?2-+ ேச�ேம $நாலா.3097.4 

 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) 1க! எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாைன ஓ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $நாலா.3098.1 

 ேப�� உைடய பிராைன அ�லா� ம5A யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) கிேல� 

$நாலா.3098.2 

 மா�_ெப.(மா�.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைக மா� வைர 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ�A $நாலா.3098.3 

 பா�� ஓ� ப5ைறைய3 ப+ைச3 ப.� ெபா�க8 ேபசேவ $நாலா.3098.4 

 ேவயி� மலி1ைர ேதாளி பி�ைன2- மணாளைன $நாலா.3099.1 

 ஆய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாதன 

பா�3ேபா� $நாலா.3099.2 

 காய� கழி'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண2கீ!3 

1-� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $நாலா.3099.3 

 மாய மனிசைர எ� ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�ேல� 

எ� வா�ெகா�ேட $நாலா.3099.4 



 வா�ெகா�� மானிட� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கவிேய� அ�ேல� 

$நாலா.3100.1 

 ஆ�ெகா�ட சீ� வ8ள� ஆழி3 பிரா� என2ேக உள� $நாலா.3100.2 

 சா� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ�ைம%� 

சாதி'( வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நா4ைட%� $நாலா.3100.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க��ெகா8 எ�A வ 7�� த�� நி�Aநி�ேற 

$நாலா.3100.4 

 நி�Aநி�A பல நா8_ெப.(நா8_ெப.) உ�2-� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ந7#கி3ேபா� $நாலா.3101.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆகி?� க�� ச�ம� 

கழி3பா� எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3101.2 

 ஒ�றிஒ�றி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட'தா� கவி ஆயிேன5- 

$நாலா.3101.3 

 எ�A� எ�A� இனி ம5ெறா�வ� கவி ஏ5-ேம $நாலா.3101.4 

 ஏ5-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈச� 

க�ண� தன2- $நாலா.3102.1 

 ஏ5-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! வ� -�<�+ சடேகாப� ெசா� 

$நாலா.3102.2 

 ஏ5-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'( 

$நாலா.3102.3 

 ஏ5-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! 

ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�2- இ�ைல ச�மேம 

$நாலா.3102.4 



 ச�ம� பலபல ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெவளி3ப4� 

ச#ெகா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) வி� $நாலா.3103.1 

 ஒ�ைம உைடய உல2ைக ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

த��_ெப.(த�(_ெப.) ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

18_ெப.(18_ெப.) ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலகி� 

$நாலா.3103.2 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) உைடய அர2க� அ.ரைர மாள3 பைட ெபா�த 

$நாலா.3103.3 

 ந�ைம உைடயவ� சீ� பரவ3 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா� ஓ� -ைற� இலேன 

$நாலா.3103.4 

 -ைற� இ� தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேகா8 அர� ஏறி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேகால+ ெச:தாமைர2க� $நாலா.3104.1 

 உைறபவ� ேபால ஓ� ேயா- 

1ண�:த_ெப.எ+.(1ண�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� $நாலா.3104.2 

 கைற அணி D2-_ெப.(D2-_ெப.) உைட3 18ைள2 கடாவி அ.ரைர2 

கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� $நாலா.3104.3 

 நிைற 1க! ஏ'தி%� பா�%� ஆ�%� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �4� இலேன $நாலா.3104.4 

 �4� இ� ப� ேபாக'( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி நாயக� D�ல-2- 

உ�ய $நாலா.3105.1 

 க4�ைய ேதைன அ�ைத ந�பாைல கனிைய க��1_ெப.(க��1_ெப.) த�ைன 

$நாலா.3105.2 



 ம4� அவி! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� ��யாைன 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) திற'(3 $நாலா.3105.3 

 ப4ட பி�ைன இைறயாகி?� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ� மன'(3 ப�� 

இலேன $நாலா.3105.4 

 ப�� இ�றி வாணைன2 கா'(� எ�A அ�A பைடெயா�� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதி�:த $நாலா.3106.1 

 தி�1ர� ெச5றவ@� மக@� பி�@� அ#கி%� ேபா� 

ெதாைலய_-ைற.எ+.(ெதாைல_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3106.2 

 ெபா� சிைற3 18ைள2 கடாவிய மாயைன ஆயைன ெபா� ச2கர'( 

$நாலா.3106.3 

 அ�யிைன அ+.தைன3 ப5றி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இைறேய@� இட� 

இலேன $நாலா.3106.4 

 இட� இ�றிேய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபா!தி� எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

கழிய_-ைற.எ+.(கழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3107.1 

 பட� 1க!3 பா�'த@� ைவதிக@� உட� ஏற தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத� 

கடவி $நாலா.3107.2 

 .ட� ஒளியா� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�@ைட+ 

ேசாதியி� ைவதிக� பி8ைளகைள $நாலா.3107.3 

 உடெலா�� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�'தவைன3 ப5றி ஒ�A� (ய� இலேன $நாலா.3107.4 

 (ய� இ� .ட� ஒளி த�@ைட+ ேசாதி 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

நி5கேவ $நாலா.3108.1 



 (ய�� மலி%� மனிச� பிறவியி� 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) க� காண 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3108.2 

 (யர#க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெத�வநிைல உலகி� 1க உ�2-� அ�மா� $நாலா.3108.3 

 (யர�_ெப.((யர�_ெப.) இ� சீ�2 க�ண� மாய� 1க! (5ற 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஓ� (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) இலேன $நாலா.3108.4 

 (�ப�� இ�ப�� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�விைன ஆ� உலக#கE� ஆ� $நாலா.3109.1 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நர- 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) .வ�2க#கE� ஆ� $நாலா.3109.2 

 ம� ப� உயி�கE� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பலபல 

மாய மய2-2களா� $நாலா.3109.3 

 இ�1A� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) விைளயா4� உைடயாைன3 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ(� அ�ல� இலேன 

$நாலா.3109.4 

 அ�ல� இ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அள� 

இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) 

அம� G! ஒளிய� $நாலா.3110.1 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மல� மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மய2-2க8 ஆகி%� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� 

$நாலா.3110.2 



 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� ஞான'த� ஞான� அஃேத 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�லா2 க�ம#கE� 

ெச� $நாலா.3110.3 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� மாயைன க�ணைன' தா8_ெப.(தா8_ெப.) ப5றி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஓ� (2க� இலேன $நாலா.3110.4 

 (2க� இ� ஞான+ .ட� ஒளி D�'தி (ழா� அல#க� ெப�மா� $நாலா.3111.1 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ப� மாய#களா� விகி�த� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேவ��� உ�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3111.2 

 ந2க_ெப.எ+.(ந-_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராேனா� அய� �தலாக 

எ�லா�� எைவ%� த�@8 $நாலா.3111.3 

 ஒ2க ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி=#க வ�லாைன3 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�A� தள�� இலேன 

$நாலா.3111.4 

 தள�� இ�றிேய எ�A� எ#-� 

பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தனி�த� ஞான� ஒ�றா� 

$நாலா.3112.1 

 அள� உைட ஐ�1ல�க8 அறியாவைகயா� அ�� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3112.2 

 வள� ஒளி ஈசைன D�'திைய Fத#க8 ஐ:ைத இ� .டைர $நாலா.3112.3 

 கிள� ஒளி மாயைன க�ணைன' தா8_ெப.(தா8_ெப.) ப5றி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ�A� ேக� இலேன $நாலா.3112.4 

 ேக� இ� வி=3 1க!2 ேகசவைன -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3113.1 



 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஓ� ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப'(� பயி5ற வ�லா�க4- 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.3113.2 

 நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நகர�� ந�-ட� காண 

நலனிைட ஊ�தி ப�ணி $நாலா.3113.3 

 வ 7�� ெபA'தி' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) D�ல-2-� த�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாயகேம $நாலா.3113.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாயகமா� ஓட உல-_ெப.(உல-_ெப.) உட� ஆ�டவ� 

$நாலா.3114.1 

 க� நா�_ெப.(நா�_ெப.) கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

கால� சிைதகிய பாைனய� $நாலா.3114.2 

 ெப� நா� காண இ�ைமயிேல பி+ைச தா� ெகா8வ� $நாலா.3114.3 

 தி�நாரண� தா8_ெப.(தா8_ெப.) கால�ெபற+ சி:தி'( உ��மிேனா 

$நாலா.3114.4 

 உ��மி� திைறெகாண�:( எ�A உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ�டவ� இ�ைமேய 

$நாலா.3115.1 

 த� இ�.ைவ மடவாைர3 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெகா8ள' தா� வி4� 

$நாலா.3115.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மி� ஒளி ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) 

கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ேபா�2 -ைமதி�ப�க8 $நாலா.3115.3 

 ெச�மி� ��' தி�மாைல 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ� ேச�மிேனா 

$நாலா.3115.4 

 அ� ேச� ��யின� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அரச�க8 

தா� ெதாழ $நாலா.3116.1 



 இ� ேச� �ரச#க8 �5ற'( இய�ப_-ைற.எ+.(இய�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ�:தவ� $நாலா.3116.2 

 ெபா� ேச� (களா�3 ேபாவ�க8 ஆதலி� ெநா2ெகன2 $நாலா.3116.3 

 க� ேச� (ழா� ��2 க�ண� கழ�க8 நிைனமிேனா $நாலா.3116.4 

 நிைன3பா� 1கி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ2கலி� S�மணலி� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $நாலா.3117.1 

 எைன'ேதா� உக#கE� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

ஆ�� கழி:தவ� $நாலா.3117.2 

 மைன3பா� ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) அற மா�த� அ�லா� ம5A2 

க��ல� $நாலா.3117.3 

 பைன' தா8_ெப.(தா8_ெப.) மத களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4டவ� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிமிேனா $நாலா.3117.4 

 பணிமி� தி�வ�8 எ�@� அ� சீத3 ைப� F� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

$நாலா.3118.1 

 அணி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) -ழலா� இ�ப2 கலவி அ�( உ�டா� 

$நாலா.3118.2 

 (ணி ��1 நால ப� ஏைழய� தா� இழி3ப ெச�வ� $நாலா.3118.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மி�@ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

மாயவ� ேப� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா!மிேனா 

$நாலா.3118.4 

 வா!:தா�க8 வா!:த( மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெமா2-ளி� மா�:( 

மா�:( $நாலா.3119.1 

 ஆ!:தா� எ�A அ�லா� அ�A �த� இ�A அAதியா $நாலா.3119.2 

 வா!:தா�க8 வா!:ேத நி5ப� எ�ப( இ�ைல நி5-றி� $நாலா.3119.3 



 ஆ!:( ஆ� கட5ப8ளி அ�ண� அ�யவ� ஆமிேனா $நாலா.3119.4 

 ஆ� இ� .ைவ அைவ ஆேறா� அ�சி� உ�� ஆ�:தபி� $நாலா.3120.1 

 J ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமாழி மடவா� இர2க3 பி�@� (5Aவா� 

$நாலா.3120.2 

 ஈமி� எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) (5A 

எ�A இடAவ� ஆதலி� $நாலா.3120.3 

 ேகாமி� (ழா� �� ஆதி அ� ேசாதி -ண#கேள $நாலா.3120.4 

 -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) ெகா8 நிைற 1க! ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ெகாைட2கட� F���:( $நாலா.3121.1 

 இண#கி உல-_ெப.(உல-_ெப.) உட� ஆ2கி?� ஆ#- அவைன இ�லா� 

$நாலா.3121.2 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ேபாக'( ம�னி%� மீ8வ�க8 மீ8� இ�ைல $நாலா.3121.3 

 பண� ெகா8 அர� அைணயா� தி�நாம� ப�மிேனா $நாலா.3121.4 

 ப� ம�@ ப� கல� ப5ேறா� 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஐ�1ல� 

ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3122.1 

 ெச� ம�@ காய� ெச5றா�கE� ஆ#- அவைன இ�லா� $நாலா.3122.2 

 -� ம�@� இ� .வ�2க� எ�தி%� மீ8வ�க8 மீ8� இ�ைல $நாலா.3122.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம�@ 18_ெப.(18_ெப.) உைட அ�ண� கழ�க8 

-A-மிேனா $நாலா.3122.4 

 -Aக_-ைற.எ+.(-A2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உண�வ'ெதா� 



ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வி4ட $நாலா.3123.1 

 இAக� இற31 எ�@� ஞானி2-� அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ைலேய� $நாலா.3123.2 

 சிAக நிைனவ( ஓ� பாச� உ�டா� பி�@� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இ�ைல 

$நாலா.3123.3 

 மAக� இ� ஈசைன3 ப5றி விடாவி�� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) அஃேத $நாலா.3123.4 

 அஃேத உ�ய3 1-� ஆA எ�A க�ண� கழ�க8 ேம� $நாலா.3124.1 

 ெகா� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<�+ சடேகாப� -5ேறவ� 

$நாலா.3124.2 

 ெச� ேகால'( ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சீ�' ெதாைட3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.3124.3 

 அஃகாம� க5பவ� ஆ! (ய� ேபா� உ�ய5பாலேர $நாலா.3124.4 

 பால� ஆ� ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�� ப�� இ�றி $நாலா.3125.1 

 ஆ� இைல அ�னவச� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�ணலா� 

$நாலா.3125.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணேம� அணி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� 

எ�ேற $நாலா.3125.3 

 மா?மா� வ�விைனேய� மட வ�லிேய $நாலா.3125.4 

 வ�லி ேச� S� இைட ஆ�+சிய� த�ெமா�� $நாலா.3126.1 

 ெகா�ைலைம ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

-ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண:தவ� $நாலா.3126.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�ேம� அணி நாA (ழா� எ�ேற $நாலா.3126.3 



 ெசா�?மா� G! விைனயா4�ேய� பாைவேய $நாலா.3126.4 

 பா இய� ேவத ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பல 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3127.1 

 ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) மா �னிவ� இைற6ச 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3127.2 

 ேசவ�ேம� அணி ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� (ழா� எ�ேற $நாலா.3127.3 

 <�மா� ேகா8 விைனயா4�ேய� ேகாைதேய $நாலா.3127.4 

 ேகா( இல வ� 1க! ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

சமயிக8 $நாலா.3128.1 

 ேபத#க8 ெசா�லி3 பித5A� பிரா� பர� $நாலா.3128.2 

 பாத#க8 ேம� அணி ைப� ெபா� (ழா� எ�ேற $நாலா.3128.3 

 ஓ(மா� ஊ!விைனேய� தட: ேதாளிேய $நாலா.3128.4 

 ேதாளி ேச� பி�ைன ெபா�4� எ�(_ெப.(எ�(_ெப.) ஏ! தழ7இ2 $நாலா.3129.1 

 ேகாளியா� ேகாவலனா� -ட2 <'தனா� $நாலா.3129.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணேம� அணி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� 

எ�ேற $நாலா.3129.3 

 நாE� நா8_ெப.(நா8_ெப.) ைநகி�றதா� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாதேர 

$நாலா.3129.4 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மா ம�மட:ைதெபா�4� ஏன� ஆ� $நாலா.3130.1 

 ஆதி அ� கால'( அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கீ�டவ� $நாலா.3130.2 

 பாத#க8ேம� அணி ைப� ெபா� (ழா� எ�ேற $நாலா.3130.3 

 ஓ(� மா� எ�தின8_வி.�.(எ�(_வி.+இ�_இ.கா.+அ8_பட�.ஒ�.) எ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மட:ைதேய $நாலா.3130.4 



 மட:ைதைய வ� கமல' தி�மாதிைன $நாலா.3131.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா8 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மா�பினி� ைவ'தவ� 

தாளி�ேம� $நாலா.3131.2 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ெகா8 F� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� மல�2ேக 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.3131.3 

 மட#-மா� வா8_ெப.(வா8_ெப.) SதO� எ� மட2ெகா�ேப $நாலா.3131.4 

 ெகா�1_ெப.(ெகா�1_ெப.) ேபா� சீைதெபா�4� இல#ைக நக� $நாலா.3132.1 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) எ� உ�'தவ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணேம� அணி 

$நாலா.3132.2 

 வ�1 அவி! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� மல�2ேக 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.3132.3 

 ந�1மா� நா� இத5- எ� ெச�ேக� ந#ைகமீ� $நாலா.3132.4 

 ந#ைகமீ� ந7�� ஓ� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந�கின 7� $நாலா.3133.1 

 எ#ஙேன ெசா�?ேக� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஏைழைய $நாலா.3133.2 

 ச#- எ�@� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) எ�@� (ழா� எ�@� $நாலா.3133.3 

 இ#ஙேன ெசா�?� இரா3 பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�ெச�ேக� $நாலா.3133.4 

 எ� ெச�ேக� எ�@ைட3 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) எ� ேகாமள� $நாலா.3134.1 

 எ� ெசா�?� எ� வச�� அ�ல8 ந#ைகமீ� $நாலா.3134.2 

 மி� ெச� F� மா�பின� க�ண� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) (ழா� $நாலா.3134.3 

 ெபா� ெச� F� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல2- எ�A ெமலி%ேம 

$நாலா.3134.4 



 ெமலி%�_ெப.எ+.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த7�2-� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண� கழ�க8ேம� 

$நாலா.3135.1 

 மலி 1க! வ� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3135.2 

 ஒலி 1க! ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லவ� $நாலா.3135.3 

 மலி 1க! வானவ�2- ஆவ� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேகாைவேய $நாலா.3135.4 

 ேகாைவ வாயா8ெபா�4� ஏ5றி� எ�'த� இA'தா� மதி8 இல#ைக2 

$நாலா.3136.1 

 ேகாைவ வ 7ய+ சிைல -னி'தா� -ல ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'தா� $நாலா.3136.2 

 Fைவ வ 7யா ந7� Jவி3 ேபாதா� வண#ேகேன?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

$நாலா.3136.3 

 Fைவ வ 7யா� ேமனி2-3 F.� சா:( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.3136.4 

 F.� சா:( எ� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 1ைன%� க�ணி 

என(ைடய $நாலா.3137.1 

 வாசக� ெச� மாைலேய வா�_ெப.(வா�_ெப.) ப4� ஆைட%� அஃேத 

$நாலா.3137.2 

 ேதச� ஆன அணிகல@� எ� ைக<31+ ெச�ைகேய $நாலா.3137.3 

 ஈச� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�� உமி!:த எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) ஏக 

D�'தி2ேக $நாலா.3137.4 

 ஏக D�'தி இ� D�'தி D�A D�'தி பல D�'தி $நாலா.3138.1 



 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஐ:( Fத� ஆ� 

இ���_ெப.(இர��_ெப.) .ட� ஆ� அ�� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3138.2 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஏறி ந�2 கட?8 (யி�ற நாராயணேன உ� $நாலா.3138.3 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) �5A� அக'( அட2கி ஆவி அ�ல� மா�'தேத 

$நாலா.3138.4 

 மா�'த� எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வா� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய3 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உயி� $நாலா.3139.1 

 மா�'த ஆய மாயேன வாமனேன மாதவா $நாலா.3139.2 

 F' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ைன3 ேபாதா� 

வண#ேகேன?� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3139.3 

 F' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

��2-3 1ைன%� க�ணி என( உயிேர $நாலா.3139.4 

 க�ணி என( உயி� காத�_ெப.(காத�_ெப.) கனக+ ேசாதி �� �தலா 

$நாலா.3140.1 

 எ� இ� ப� கல�கE� ஏ?� ஆைட%� அஃேத $நாலா.3140.2 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) D�ல-� நவி5A� 

கீ�'தி%� அஃேத $நாலா.3140.3 

 க�ண� எ� பிரா� எ�மா� கால ச2கர'தா@2ேக $நாலா.3140.4 

 கால ச2கர'ெதா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ைக 

ஏ:தினா� $நாலா.3141.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �5A� உ�� உமி!:த நாராயணேன எ�A எ�A 

$நாலா.3141.2 



 ஓல� இ4� நா� அைழ'தா� ஒ�A� வாராயாகி?� $நாலா.3141.3 

 ேகால� ஆ� எ� ெச�னி2-_ெப.(ெச�னி_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) உ� கமல� 

அ�ன -ைரகழேல $நாலா.3141.4 

 -ைர கழ�க8 ந74� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகால வாமனா 

$நாலா.3142.1 

 -ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ைக<31வா�க8 <ட 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயேன $நாலா.3142.2 

 விைர ெகா8 F�� ந7�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'தமா4ேடேன?� 

உ� $நாலா.3142.3 

 உைர ெகா8 ேசாதி' தி� உ�வ� எ�ன( ஆவி ேமலேத $நாலா.3142.4 

 எ�ன( ஆவி ேமைலயா� ஏ� ெகா8 ஏ! உலக�� $நாலா.3143.1 

 (�னி_வி.எ+.((�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) �5A� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி ஞான D�'தியா� 

$நாலா.3143.2 

 உ�ன( எ�ன( ஆவி%� எ�ன( உ�ன( ஆவி%� $நாலா.3143.3 

 இ�ன வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) நி�றா� எ�A உைர2க 

வ�ேலேன $நாலா.3143.4 

 உைர2க வ�ேல� அ�ேல� உ� உல31 இ� கீ�'தி ெவ8ள'தி� $நாலா.3144.1 

 கைர2க� எ�A ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) நா� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ஏறிேன� $நாலா.3144.2 

 1ைர31 இலாத பர�பரேன ெபா� இலாத பர6.டேர $நாலா.3144.3 



 இைர'( ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேம�ம2க8 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) யா@� ஏ'திேன� $நாலா.3144.4 

 யா@� ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) �5A� 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) பி�ைன%� $நாலா.3145.1 

 தா@� ஏ'தி?� த�ைன ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஏ'த 

எ#- எ�(� $நாலா.3145.2 

 ேத@� பா?� க�ன?� அ�(� ஆகி' தி'தி3ப $நாலா.3145.3 

 யா@� எ� பிராைனேய ஏ'திேன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�வாேன 

$நாலா.3145.4 

 உ�� உபாய� ம5A இ�ைம ேதறி க�ண� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கழ�க8 

ேம� $நாலா.3146.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) பழன' ெத�ன� -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3146.2 

 ெபா� இ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆயிர'(8 இைவ%� ப'(� வ�லா�க8 

$நாலா.3146.3 

 ைவய� ம�னி வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வி�;� ஆ8வ� ம�aேட $நாலா.3146.4 

 ம�ைண இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) (ழாவி 

வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�@� $நாலா.3147.1 

 வி�ைண' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேம� ைவ-:த� எ�A ைக கா4�� $நாலா.3147.2 



 க�ைண உ8ந7� ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கட�வ�ண� எ�@� 

அ�ேன எ� $நாலா.3147.3 

 ெப�ைண3 ெப�மய� ெச�தா5- எ� ெச�ேக� ெப� வைளயேீர 

$நாலா.3147.4 

 ெப�வைள2 ைககைள2 <3பி பிரா� கிட2-� கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�@� 

$நாலா.3148.1 

 ெச�ய( ஓ� ஞாயி5ைற2 கா4� சிTதர� D�'தி ஈ( எ�@� $நாலா.3148.2 

 ைந%� க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நாரண� எ�@� அ�ேன எ� 

$நாலா.3148.3 

 ெத�வ உ�வி� சிAமா� ெச�கி�ற( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிேயேன 

$நாலா.3148.4 

 அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) ெச:த7ைய' 

த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ+.த� எ�@� ெம� 

ேவவா8 $நாலா.3149.1 

 எறி%� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கா5ைற' 

த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�@ைட2 ேகாவி:த� 

எ�@� $நாலா.3149.2 

 ெவறி ெகா8 (ழா� மல� 

நாA�_ெப.எ+.(நாA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) விைன%ைடயா4�ேய� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3149.3 

 ெசறி வைள �� ைக+ சிAமா� ெச�கி�ற( எ� க�;2- ஒ�ேற 

$நாலா.3149.4 



 ஒ�றிய தி#கைள2 கா4� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணேன எ�@� 

$நாலா.3150.1 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -�ற'திைன 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெந�மாேல வா எ�A 

<�� $நாலா.3150.2 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) ெப�%�_ெப.எ+.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) காணி� நாரண� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) எ�A ஆ?� $நாலா.3150.3 

 எ�A இன ைமய�க8 ெச�தா� எ�@ைட2 ேகாமள'ைதேய $நாலா.3150.4 

 ேகாமள வா�_ெப.(வா�_ெப.) க�ைற3 1�கி ேகாவி:த� ேம�'தன எ�@� 

$நாலா.3151.1 

 ேபா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாக'தி� பி� ேபா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கிட2ைக_ெப.(கிட2ைக_ெப.) ஈ( எ�@� 

$நாலா.3151.2 

 ஆ� அள� ஒ�A� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

அ�விைனயா4�ேய� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3151.3 

 ேகாமள வ�லிைய மாேயா� மா� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச�கி�ற <'ேத $நாலா.3151.4 

 <'த� -ட� எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�� 

ேகாவி:த� ஆ� எனா ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3152.1 

 வா�'த -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஓைச ேக4கி� மாயவ� எ�A ைமயா2-� 

$நாலா.3152.2 

 ஆ�+சிய� ெவ�ெண�க8 காணி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உ�ட 

ெவ�ெண� ஈ( எ�@� $நாலா.3152.3 



 ேப�+சி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'தா5- எ� ெப�ெகா� 

ஏறிய_ெப.எ+.(ஏA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி'ேத $நாலா.3152.4 

 ஏறிய_ெப.எ+.(ஏA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி'திேனா� எ�லா 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) க�ண� பைட31 எ�@� $நாலா.3153.1 

 ந7A ெசRேவ இட2 காணி� ெந�மா� அ�யா� எ�A 

ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3153.2 

 நாA (ழா� மல� காணி� நாரண� க�ணி ஈ( எ�@� $நாலா.3153.3 

 ேதறி%� ேதறா(� மாேயா� திற'தனேள இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி�ேவ 

$நாலா.3153.4 

 தி� உைட ம�னைர2 காணி� தி�மாைல2 க�ேடேன எ�@� $நாலா.3154.1 

 உ� உைட வ�ண#க8 காணி� உல-_ெப.(உல-_ெப.) அள:தா� எ�A 

(8E� $நாலா.3154.2 

 க� உைட' ேத� இ�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ேகாயிேல எ�@� $நாலா.3154.3 

 ெவ�வி?� வ 7!வி?� ஓவா8 க�ண� கழ�க8 வி��1ேம $நாலா.3154.4 

 வி��பி3 பகவைர2 காணி� விய�_ெப.(விய�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

உ�டாேன எ�@� $நாலா.3155.1 

 க�� ெப� ேமக#க8 காணி� க�ண� எ�A ஏற3 பற2-� $நாலா.3155.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1ல ஆ நிைர காணி� பிரா� உள� எ�A பி� 

ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3155.3 

 அ�� ெபற�_ெதா.ெப.(ெபA_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) ெப�ணிைன மாேயா� 

அல5றி அய�3பி2கி�றாேன $நாலா.3155.4 



 அய�2-� .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப5றி 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அகலேவ ந78 ேநா2-2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3156.1 

 விய�2-� மைழ2க� (E�ப ெவR�யி� 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெம� ேசா�� 

$நாலா.3156.2 

 ெபய�'(� க�ணா எ�A 

ேப.�_ெப.எ+.(ேப._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெப�மாேன வா எ�A 

<�� $நாலா.3156.3 

 மய� ெப�#_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) எ� ேபைத2- 

எ�ெச�ேக� வ�விைனேயேன $நாலா.3156.4 

 வ�விைன த7�2-� க�ணைன வ� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3157.1 

 ெசா� விைனயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

$நாலா.3157.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைன எ�A க5பா�க8 நலனிைட ைவ-:த� 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3157.3 

 ெதா�விைன த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�லா�� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 75றி�3பாேர $நாலா.3157.4 

 வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) தனி2ேகா� 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ 7� இ� சீ� $நாலா.3158.1 

 ஆ5ற� மி2- ஆE� அ�மாைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மா பிள:தா� 

த�ைன $நாலா.3158.2 



 ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ேற ைகக8 ஆர' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெசா� மாைலக8 

$நாலா.3158.3 

 ஏ5ற ேநா5ேற5- இனி எ�ன -ைற எ=ைம%ேம $நாலா.3158.4 

 ைமய க�ணா8 மல� ேம� உைறவா8 உைற மா�பின� $நாலா.3159.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேகால' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

க�ண� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மா� த�ைன $நாலா.3159.2 

 ெமா�ய ெசா�லா� இைசமாைலக8 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ8ள3ெப5ேற� $நாலா.3159.3 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) ேநா�க8 �=(� விய� ஞால'( 

வ 7யேவ $நாலா.3159.4 

 வ 7� இ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) நிக!:த ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ+.த� 

$நாலா.3160.1 

 வ 7� இ� சீர� மல�2 க�ண� வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மா� 

த�ைன $நாலா.3160.2 

 வ 7� இ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) இைசமாைலக8 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேமவ3ெப5ேற� $நாலா.3160.3 

 வ 7� இ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) நிக!:தன� ேமவிேய $நாலா.3160.4 

 ேமவி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெதா=வா� விைன 

ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேம�� பிரா� $நாலா.3161.1 

 Jவி அ� 18_ெப.(18_ெப.) உைடயா� அட� ஆழி அ�மா� த�ைன 

$நாலா.3161.2 



 நா_ெப.(நா_ெப.) இயலா� இைசமாைலக8 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந�ண3 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3161.3 

 ஆவி எ� ஆவிைய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ5ைறேய $நாலா.3161.4 

 ஆ5ற ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வைக கா4�� அ�மாைன அமர� த� 

$நாலா.3162.1 

 ஏ5ைற எ�லா3 ெபா�E� வி�'தாைன எ�மா� த�ைன $நாலா.3162.2 

 மா5ற மாைல3 1ைன:(_வி.எ+.(1ைன_வி.+:'_இ.கா.உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாE� மகி!� 

எ�திேன�_வி.�.(எ�(_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3162.3 

 கா5றி� ��ன� க�கி விைன ேநா�க8 க�யேவ $நாலா.3162.4 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேமனிமிைச ெவளிய ந7A சிறிேத இ�� $நாலா.3163.1 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ேகால' தட#க�ண� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மா� த�ைன $நாலா.3163.2 

 உ�ய ெசா�லா� இைசமாைலக8 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ8ள3ெப5ேற5- 

$நாலா.3163.3 

 அ�ய( உ�ேடா என2- இ�A ெதா4�� இனி எ�Aேம $நாலா.3163.4 

 எ�A� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஒ'தா�� மி2கா�கE� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தன2- $நாலா.3164.1 

 இ�றி நி�றாைன எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உைடயா� 

த�ைன $நாலா.3164.2 



 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�றா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'த பிராைன ெசா� 

மாைலக8 $நாலா.3164.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) G4�� விதி எ�தின� எ�ன -ைற நம2ேக $நாலா.3164.4 

 நம2-� Fவி�மிைச ந#ைக2-� இ�பைன ஞால'தா� $நாலா.3165.1 

 தம2-� வான'தவ�2-� ெப�மாைன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $நாலா.3165.2 

 .ம2-� பாத3 ெப�மாைன ெசா�மாைலக8 ெசா�?மாA $நாலா.3165.3 

 அைம2க வ�ேல5- இனி யாவ� நிக� அக� வான'ேத $நாலா.3165.4 

 வான'(� வான'(8 உ�ப�� ம�;8E� ம�ணி�கீ!' $நாலா.3166.1 

 தான'(� எ� திைச%� தவிரா( 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) த�ைன $நாலா.3166.2 

 <ன� ச#க' தட2ைகயவைன -ட� ஆ�ைய $நாலா.3166.3 

 வான2 ேகாைன கவி ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வ�ேல5- இனி மாAஉ�ேட $நாலா.3166.4 

 உ��� உமி!:(� கட:(� இட:(� கிட:(� நி�A� $நாலா.3167.1 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகால'ெதா� 

வ 75றி�:(� மண�_ெப.(மண�_ெப.) <�%� $நாலா.3167.2 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ5றா� தனேத 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) என நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

த�ைன $நாலா.3167.3 

 வ� தமி! N5க ேநா5ேற� அ�யா�2- இ�ப மா�ேய $நாலா.3167.4 

 மா�_ெப.(மா�.) மாறாத த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� மைல ேவ#கட'( 

அ�ணைல $நாலா.3168.1 



 வா� மாறாத ைப� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<� நக�2 

$நாலா.3168.2 

 கா� மாற� சடேகாப� ெசா� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� 

$நாலா.3168.3 

 ேவ� மாறாத Fேம� இ�3பா8 விைன த7�2-ேம $நாலா.3168.4 

 த7�3பாைர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இனி எ#ஙன� நா�(� அ�ைனமீ� 

$நாலா.3169.1 

 ஓ�3பா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஒ8_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

ேதறிேனா� $நாலா.3169.2 

 ேபா�3பா- தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A ஐவைர ெவ�வி'த 

மாய3ேபா�' $நாலா.3169.3 

 ேத�3பாகனா�2- இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) சி:ைத (ழா�' 

திைச2கி�றேத $நாலா.3169.4 

 திைச2கி�றேத இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

ெப�:_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) $நாலா.3170.1 

 இைச31 இ�றி ந7� அண#- ஆ�� இள:_ெப.அ.(இள�_ெப.) 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) அ�A இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.3170.2 

 திைச31 இ�றிேய ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) எ�A 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேக4க ந7� $நாலா.3170.3 



 இைச2கி5றிராகி� ந�ேற இ� 

ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) கா�மிேன $நாலா.3170.4 

 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) கா�மி� அ�ைனமீ� 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) க4�வி+சி ெசா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7� $நாலா.3171.1 

 எ(வா@� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- ஓ� க8E� 

இைற+சி%� Jேவ� மி� $நாலா.3171.2 

 ம( வா� (ழா� �� மாய3 பிரா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வா!'தினா� 

$நாலா.3171.3 

 அ(ேவ இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) ேநா�2-� அ� 

ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) ஆ-ேம $நாலா.3171.4 

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

எ�A அ#- ஓ� மாய வலைவ ெசா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7� $நாலா.3172.1 

 க�6_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ேசாA� ம5ைற+ ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேசாA� 

கள� இைழ'( எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) $நாலா.3172.2 

 ஒ�#காகேவ உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� வி=#கி உமி!:தி4ட $நாலா.3172.3 

 ெப�:ேதவ� ேப� ெசா�லகி5கி� இவைள3 ெபAதிேர $நாலா.3172.4 

 இவைள3 ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப�. 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அண#- ஆ�த� அ�A அ:ேதா $நாலா.3173.1 

 -வைள' தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) க�;� ேகாைவ+ ெசRவா%� பய:தன8 

$நாலா.3173.2 

 கவள2 கடா2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட பிரா� தி�நாம'தா� $நாலா.3173.3 



 தவள3 ெபா�2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ந7� 

இ4��மி� தணி%ேம $நாலா.3173.4 

 தணி%� ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) இ�ைல ந7� அண#- ஆ�தி� அ�ைனமீ� 

$நாலா.3174.1 

 பிணி%� ஒழிகி�ற( இ�ைல ெப�-� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

அ�லா� $நாலா.3174.2 

 மணியி� அணி நிற_ெப.(நிற�_ெப.) மாய� தம� அ� ந7A 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3174.3 

 அணிய �யலி� ம5A இ�ைல க�X� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

அண#-2ேக $நாலா.3174.4 

 அண#-2- அ� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) எ�A அ#- ஓ� ஆ�� க8E� 

பரா� $நாலா.3175.1 

 (ண#ைக எறி:(_வி.எ+.(எறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) -ைல2க3ப�� அ�ைனமீ� 

$நாலா.3175.2 

 உண#க� ெகட2 க=ைத உத� ஆ4ட� க�� எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$நாலா.3175.3 

 வண#கீ�க8 மாய3 பிரா� தம� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) வ�லாைரேய 

$நாலா.3175.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) வ�லா�கைள2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப�மா� தி�3 $நாலா.3176.1 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) த7�'(2 



ெகா8ளா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெகா8_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) ேபா� 

$நாலா.3176.2 

 ஏத� பைற:( அ�ல ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க8 ஊ� 

கலா�' J� $நாலா.3176.3 

 கீத� �ழ� இ4� ந7� அண#- ஆ�த� கீ!ைமேய $நாலா.3176.4 

 கீ!ைமயினா� அ#- ஓ� கீ!மக� இ4ட �ழவி� கீ! $நாலா.3177.1 

 நா!ைம பல ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந7� அண#- 

ஆ�� ெபா� கா�கிேல� $நாலா.3177.2 

 ஏ!ைம3 பிற312-� ேசம� இ: ேநா�2-� ஈேத ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) 

$நாலா.3177.3 

 ஊ!ைமயி� க�ண பிரா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வா!'(மி� உ�னி'ேத 

$நாலா.3177.4 

 உ�னி'( ம5A ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) 

ெதாழாஅ8 அவைன அ�லா� $நாலா.3178.1 

 S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) இ+ைச 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) -ைல2க3ப�� அ�ைனமீ� $நாலா.3178.2 

 ம�ன3ப�� மைறவாணைன வ� (வராபதி $நாலா.3178.3 

 ம�னைன ஏ'(மி� ஏ'(த?� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�ேம $நாலா.3178.4 

 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� J 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண@2- ஆ4ெச�( ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

த7�:த_ெப.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3179.1 

 வ=வாத ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க! வ� -�<�+ சடேகாப� ெசா� 

$நாலா.3179.2 



 வ=வாத ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'( ெவறிகE� 

$நாலா.3179.3 

 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�3 

பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� (2க சீல� இல�கேள 

$நாலா.3179.4 

 சீல� இ�லா+ சிறியேன?� ெச�விைனேயா ெப�தா� $நாலா.3180.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�டா� ஞான D�'தி நாராயணா எ�A எ�A 

$நாலா.3180.2 

 கால:ேதாA� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைகதைலFச� இ4டா� 

$நாலா.3180.3 

 ேகால ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காண 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) <வி%� ெகா8ளாேய 

$நாலா.3180.4 

 ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாளா இ�ப 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) ேகா( இல த:தி�� எ� $நாலா.3181.1 

 வ8ளேலேயா ைவய� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வாமனாேவா எ�A எ�A $நாலா.3181.2 

 ந8 இரா�� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� நா� 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓல� இ4டா� $நாலா.3181.3 

 க8ள மாயா உ�ைன எ� க� காண 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈயாேய $நாலா.3181.4 

 ஈ� இலாத த7விைனக8 எ'தைன ெச�தன�ெகா� $நாலா.3182.1 

 தாவி ைவய� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� 

தாேமாதரா எ�A எ�A $நாலா.3182.2 



 <வி2 <வி ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உ�கி க�பனி ேசார நி�றா� $நாலா.3182.3 

 பாவி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ�A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�லா� 

பாவிேய� காண வ:ேத $நாலா.3182.4 

 காண வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� க��க3ேப 

தாமைர2க� பிறழ $நாலா.3183.1 

 ஆணி ெச�ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ:தா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ளா� எ�A எ�A 

$நாலா.3183.2 

 நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) இ�லா+ சிA தைகேய� நா� இ#- அல5Aவ( எ� 

$நாலா.3183.3 

 ேபணி வாேனா� காணமா4டா3 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட அ3பைனேய 

$நாலா.3183.4 

 அ3பேன அட� ஆழியாேன ஆ! கடைல2 கைட:த $நாலா.3184.1 

 (3பேன உ� ேதா8க8 நா�-� க��ட2<�#ெகா� எ�A $நாலா.3184.2 

 எ3ெபா=(� க�ண ந7� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆவி (வ�:( (வ�:( $நாலா.3184.3 

 இ3ெபா=ேத வ:திடா� எ�A ஏைழேய� ேநா2-வேன $நாலா.3184.4 

 ேநா2கி-ேநா2கி_அ.ெதா.(ேநா2கி-ேநா2கி_அ.ெதா.) உ�ைன2 கா�பா� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) என( ஆவி%8ேள $நாலா.3185.1 

 நா2-_ெப.(நா2-_ெப.) ந78வ� ஞான� இ�ைல நா8ேதாA� எ�@ைடய 

$நாலா.3185.2 

 ஆ2ைக%8E� ஆவி%8E� அ�ல 1ற'தி@8E� $நாலா.3185.3 

 ந72க� இ�றி எ#-� நி�றா� நி�ைன 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறி:ேத $நாலா.3185.4 



 அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதறி' ேதறி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) என( ஆவி%8ேள $நாலா.3186.1 

 நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஞான D�'தியாைய 

நி�மலமாக ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3186.2 

 பிற:(� ெச'(� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இடA� 

ேபைதைம த7�:ெதாழி:ேத� $நாலா.3186.3 

 நA:_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ழாயி� க�ணி அ�மா நா� உ�ைன2 

க��ெகா�ேட $நாலா.3186.4 

 க��ெகா�� எ� ைகக8 ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�3பாத#க8ேம� $நாலா.3187.1 

 எ� திைச%� உ8ள_ெப.அ.(உ8_ெப.) F2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உக:( உக:( $நாலா.3187.2 

 ெதா�டேரா#க8 பா� ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) G! 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'(8ேள $நாலா.3187.3 

 வ� (ழாயி� க�ணி ேவ:ேத வ:திடகி�லாேய $நாலா.3187.4 

 இடகிேல� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அ4ட கி�ேல� ஐ�1ல� ெவ�ல கி�ேல� 

$நாலா.3188.1 

 கடவ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கால:ேதாA� F3 

பறி'(_வி.எ+.(பறி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கி�ேல� $நாலா.3188.2 

 மட வ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) <ர 

வ�விைனேய� அய�3பா�' $நாலா.3188.3 

 தட�கி�ேற� எ#-2 கா�ப� ச2கர'( அ�ணைலேய $நாலா.3188.4 



 ச2கர'( அ�ணேல எ�A தா!:( க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) த(�ப 

$நாலா.3189.1 

 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல:ேத� பாவிேய� 

கா�கி�றிேல� $நாலா.3189.2 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ஞான D�'தி ஆய ேவத விள2கிைன எ� 

$நாலா.3189.3 

 த2க ஞான2 க�களாேல க�� த=�வேன $நாலா.3189.4 

 த=விநி�ற காத�_ெப.(காத�_ெப.) த�னா� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� த�ைன $நாலா.3190.1 

 -=� மாட' ெத� -�<� மாற� சடேகாப� ெசா� $நாலா.3190.2 

 வ=� இலாத ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி!க8 ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3190.3 

 த=வ3 பா� ஆட_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� ைவ-:த� 

ஏAவேர $நாலா.3190.4 

 ஏA ஆE� இைறேயா@� திைச�க@� தி�மகE� $நாலா.3191.1 

 <A ஆE� தனி உட�ப� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) -லமா அ.ர�கைள 

$நாலா.3191.2 

 ந7A ஆ-�ப�யாக நி�மி'( பைட ெதா4ட $நாலா.3191.3 

 மாறாள� கவராத மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாைம -ைற� இலேம $நாலா.3191.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாைம -ைற� இ�லா மல�மாத� உைற மா�ப� 

$நாலா.3192.1 

 அணி மான' தட வைர'ேதா8 அட� ஆழி' தட2ைகய� $நாலா.3192.2 

 பணி மான� பிைழயாேம அ�ேயைன3 பணிெகா�ட $நாலா.3192.3 



 மணிமாய� கவராத மட ெந6சா� -ைற� இலேம $நாலா.3192.4 

 மட ெந6சா� -ைற� இ�லா மக8தா�ெச�( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேப�+சி $நாலா.3193.1 

 விட ந6ச �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) .ைவ'த மி- ஞான+ சிA 

-ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) $நாலா.3193.2 

 பட நாக'( அைண2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ப� 

வைர' ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) பர�1�ட� $நாலா.3193.3 

 ெந�மாய� கவராத நிைறயினா� -ைற� இலேம $நாலா.3193.4 

 நிைறயினா� -ைற� இ�லா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண' 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மட3 பி�ைன $நாலா.3194.1 

 ெபாைறயினா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அைணவா� ெபா� விைட ஏ! 

அட�'( உக:த $நாலா.3194.2 

 கைறயினா� (வ� உ�2ைக கைட ஆவி� கழி ேகா� ைக+ $நாலா.3194.3 

 சைறயினா� கவராத தளி� நிற'தா� -ைற� இலேம $நாலா.3194.4 

 தளி� நிற'தா� -ைற� இ�லா' தனி+ சிைறயி� விள31 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3195.1 

 கிளிெமாழியா8 காரணமா2 கிள� அர2க� நக� எ�'த $நாலா.3195.2 

 களி மல�' (ழா� அல#க� கம! ��ய� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'( 

$நாலா.3195.3 

 அளிமி2கா� கவராத அறிவினா� -ைற� இலேம $நாலா.3195.4 

 அறிவினா� -ைற� இ�லா அக� ஞால'தவ� 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3196.1 

 ெநறி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 



உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நிைற ஞான'( 

ஒ�D�'தி $நாலா.3196.2 

 -றிய மா� உ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�#_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ேகாளா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3196.3 

 கிறி அ�மா� கவராத கிள� ஒளியா� -ைற� இலேம $நாலா.3196.4 

 கிள� ஒளியா� -ைற� இ�லா அ� உ�வா�2 

கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3197.1 

 கிள� ஒளிய இரணியன( அக� மா�ப� கிழி'( உக:த $நாலா.3197.2 

 வள� ஒளிய கன�_ெப.(கன�_ெப.) ஆழி வல�1�ய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) $நாலா.3197.3 

 வள� ஒளியா� கவராத வ� வைளயா� -ைற� இலேம $நாலா.3197.4 

 வ� வைளயா� -ைற� இ�லா3 ெப� �ழ2கா� அட#காைர $நாலா.3198.1 

 எ� அழல� 1க ஊதி இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) �� (ய� தவி�'த $நாலா.3198.2 

 ெத�� அ�ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பிரம� அமர� ேகா� 

பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏ'(� $நாலா.3198.3 

 வி� 1கழா� கவராத ேமகைலயா� -ைற� இலேம $நாலா.3198.4 

 ேமகைலயா� -ைற� இ�லா ெமலி� 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) அக� அ�-� $நாலா.3199.1 

 ேபாகமக8 1க!' த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) விற�_ெப.(விற�_ெப.) வாண� 

1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) (ணி'( $நாலா.3199.2 



 நாகமிைச' (யி�வா�ேபா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3199.3 

 ேயா- அைணவா� கவராத உட�பினா� -ைற� இலேம $நாலா.3199.4 

 உட�பினா� -ைற� இ�லா உயி� 

3��:த_ெப.எ+.(பி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மைல'(�ட� $நாலா.3200.1 

 கிட:தனேபா� (ணி பலவா அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) -ழா� (ணி'( உக:த 

$நாலா.3200.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) 1னல சைட��ய� தனி ஒ�<A 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3200.3 

 உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) உைடயா� கவராத உயி�னா� -ைற� இலேம 

$நாலா.3200.4 

 உயி�னா� -ைற� இ�லா உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! த�@8 ஒ�2கி 

$நாலா.3201.1 

 தயி� ெவ�ெண� உ�டாைன' தட�_ெப.(தட�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3201.2 

 ெசயி� இ� ெசா� இைசமாைல ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� 

$நாலா.3201.3 

 வயிர� ேச� பிற31 அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ைவ-:த� ந�;வேர $நாலா.3201.4 

 ந�ணாதா� �Aவலி3ப ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உ5றா� கைர:( ஏ#க 

$நாலா.3202.1 

 எ� ஆரா' (ய� விைள2-� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக $நாலா.3202.2 



 க�ணாளா கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தா� உன கழ5ேக வ�� ப�. 

$நாலா.3202.3 

 த�ணாவா( அ�ேயைன3 பணி க�டா� சாமாேற $நாலா.3202.4 

 சா� ஆA� ெக�� ஆA� தம� உ5றா� தைல'தைல3ெப�( $நாலா.3203.1 

 ஏமாறி2 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல5A� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக 

$நாலா.3203.2 

 ஆ� ஆA ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) நா� அர� அைணயா� 

அ�மாேன $நாலா.3203.3 

 <மாேற விைரக�டா� அ�ேயைன -றி2ெகா�ேட $நாலா.3203.4 

 ெகா�டா4�� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) 1ைன�� தம� உ5றா� வி= நிதி%� 

$நாலா.3204.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ழலாE� மைன 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உயி� மா�த� $நாலா.3204.2 

 க�� ஆ5ேற� உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக கட�வ�ணா அ�ேயைன3 

$நாலா.3204.3 

 ப�ேடேபா� க�தா( உ� அ�2ேக <�3 பணி2ெகா8ேள $நாலா.3204.4 

 ெகா8 எ�A கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெந�31_ெப.(ெந�31_ெப.) ஆக $நாலா.3205.1 

 ெகா8 எ�A தம� D��_ெப.எ+.(D�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக 

$நாலா.3205.2 

 வ8ளேல மணிவ�ணா உன கழ5ேக வ��ப�. $நாலா.3205.3 



 வ8ள� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேயைன உன( 

அ�ளா� வா#காேய $நாலா.3205.4 

 வா#- ந7� மல� உலகி� நி5பன�� தி�வன�� $நாலா.3206.1 

 ஆ#- உயி�க8 பிற31 இற313 பிணி D3பா� தக�31�;� $நாலா.3206.2 

 ஈ#- இத�ேம� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நரக� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக 

$நாலா.3206.3 

 வா#- எைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மணிவ�ணா அ�ேயைன மA2ேகேல 

$நாலா.3206.4 

 மA2கி வ� வைல3ப�'தி -ைம'தி4� 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ப� $நாலா.3207.1 

 அற3ெபா�ைள அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓரா�_வி.�.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன உல-_ெப.(உல-_ெப.) இய5ைக 

$நாலா.3207.2 

 ெவறி' (ளவ ��யாேன விைனேயைன உன2- அ�ைம $நாலா.3207.3 

 அற2ெகா�டா� இனி எ� ஆ� அ�ேத <ய�ளாேய $நாலா.3207.4 

 ஆேய இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) 

நி5பன�� தி�வன�� $நாலா.3208.1 

 ந7ேய ம5A ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�E� இ�றி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

நி�றைமயா� $நாலா.3208.2 

 ேநாேய_ெப.(ேநா�_வி.+ஏ_சா�.) D31 இற31 பிற31 பிணிேய எ�A 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3208.3 



 <ேயெகா8 அ�ேயைன ெகா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா4ேடேல 

$நாலா.3208.4 

 கா4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கர:( உமி=� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந7� த7 வி.�1 

கா� $நாலா.3209.1 

 ஈ4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைம'த_ெப.எ+.(அைம_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இைமேயா� வா! தனி 

�4ைட2 $நாலா.3209.2 

 ேகா4ைடயினி� கழி'( எ�ைன உ� ெகா=� ேசாதி உயர'(2 $நாலா.3209.3 

 <4� அ�ய தி�வ�2க8 எ6ஞா�A <4�திேய $நாலா.3209.4 

 <4�தி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) -ைர கழ�க8 இைமேயா�� 

ெதாழாவைகெச�( $நாலா.3210.1 

 ஆ4�தி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அர� அைணயா� அ�ேய@� அஃ( 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3210.2 

 ேவ4ைக எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வி�'(_வி.எ+.(வி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன உ� தி�வ�ேய 

.ம:( உழல2 $நாலா.3210.3 

 <4� அ�ய தி�வ�2க8 <4�ைன நா� க�ேடேன $நாலா.3210.4 

 க�� ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ5A ேமா:( உ�� 

உழ?� ஐ#க�வி $நாலா.3211.1 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ெத�� அ�ய அள� இ�லா+ சி5றி�ப� $நாலா.3211.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெதா�யா8 தி�மகE� ந7%ேம நிலாநி5ப $நாலா.3211.3 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சதி� க�ெடாழி:ேத� 

அைட:ேத� உ� தி�வ�ேய $நாலா.3211.4 



 தி�வ�ைய நாரணைன ேகசவைன பர6.டைர $நாலா.3212.1 

 தி�வ� ேச�வ( க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெச=# 

-�<�+ சடேகாப� $நாலா.3212.2 

 தி�வ�ேம� உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி! 

ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3212.3 

 தி�வ�ேய அைடவி2-� தி�வ� 

ேச�:(_வி.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�Aமிேன $நாலா.3212.4 

 ஒ�A� ேத�� உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உயி�� ம5A� யா(� 

இ�லா $நாலா.3213.1 

 அ�A நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) 

த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உலேகா� 

உயி� பைட'தா� $நாலா.3213.2 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ேபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ந7� தி�2-�<� அத@8 $நாலா.3213.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதி3பிரா� 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ம5ைற' 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) நா�திேர $நாலா.3213.4 

 நா� ந7� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெத�வ�� உ�ைம%� �� பைட'தா� $நாலா.3214.1 

 வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இ� சீ�3 1க! ஆதி3பிரா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ேமவி உைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $நாலா.3214.2 

 மாட மாளிைக G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய தி�2-�<� அதைன3 $நாலா.3214.3 

 பா� ஆ� பரவி+ ெச�மி�க8 ப� உலகீ� பர:ேத $நாலா.3214.4 



 பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத�வ�� ப� 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�A உடேன வி=#கி 

$நாலா.3215.1 

 கர:( உமி!:( கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) இட:த( 

க��� ெதளியகி�O� $நாலா.3215.2 

 சிர#களா� அமர� 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2-�<� 

அத@8 $நாலா.3215.3 

 பர� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ�றி ப� உலகீ� ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ம5A 

இ�ைல ேப.மிேன $நாலா.3215.4 

 ேபச_-ைற.எ+.(ேப._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிவ@2-� பிரம� தன2-� 

பிற�2-� $நாலா.3216.1 

 நாயக� அவேன கபால ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேமா2க'(2 க��ெகா�மி� 

$நாலா.3216.2 

 ேதச மா மதி8 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய தி�2-�<� அத@8 $நாலா.3216.3 

 ஈச�பா� ஓ� அவ� பைறத� எ� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

இலி#கிய�2ேக $நாலா.3216.4 

 இலி#க'( இ4ட 1ராண'த7�� சமண�� சா2கிய�� $நாலா.3217.1 

 வலி:( வா( ெச�வ 7�கE� ம5A� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ெத�வ�� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3217.2 



 மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெச:ெந� கவ� 

வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2-�<� அத@8 

$நாலா.3217.3 

 ெபாலி:(_வி.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� க�X� ஒ�A� ெபா� 

இ�ைல ேபா5Aமிேன $நாலா.3217.4 

 ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ம5A ஓ� 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ேபண3 1ற'தி4� உ�ைம இ�ேன $நாலா.3218.1 

 ேத5றி ைவ'த( எ�O�� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ெப5றா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

இ�ைல எ�ேற $நாலா.3218.2 

 ேச5றி� ெச:ெந� கமல� ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) தி�2-�<� அத@8 

$நாலா.3218.3 

 ஆ5ற வ�லவ� மாய� க�X� அ( 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ�மிேன $நாலா.3218.4 

 ஓ� ஓ� பல பிற31� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம5A ஓ� 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) $நாலா.3219.1 

 பா� ஆ�3 பணி:(_வி.எ+.(பணி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�ப�கா� வழி 

ஏறி2 க�X� $நாலா.3219.2 

 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�2-�<� அத@8 

$நாலா.3219.3 

 ஆ� 18_ெப.(18_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆதி D�'தி2- அ�ைம1-வ(ேவ 

$நாலா.3219.4 



 12- அ�ைமயினா� த�ைன2 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா�2க�ேடய� அவைன 

$நாலா.3220.1 

 ந2க_ெப.எ+.(ந-_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா@� அ�A 

உ�ய2ெகா�ட( நாராயண� அ�ேள $நாலா.3220.2 

 ெகா2- அல� தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாைழ ேவலி' தி�2-�<� அத@8 

$நாலா.3220.3 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ஆதி3பிரா� 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ம5ைற' 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) விள�1திேர $நாலா.3220.4 

 விள�1� ஆA சமய�� அைவஆகி%� ம5A� த�பா� $நாலா.3221.1 

 அள:( கா�ட5- அ�ய� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆதி3பிரா� அம�� $நாலா.3221.2 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா8 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அழ-_ெப.(அழ-_ெப.) ஆய 

தி�2-�<� அதைன $நாலா.3221.3 

 உள� ெகா8 ஞான'( ைவ�மி� உ�ைம உ�ய2ெகா�� ேபா-றிேல 

$நாலா.3221.4 

 உAவ( ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

எ'_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+'_ஒ5.) ேத�� எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக#கE� ம5A� த�பா� $நாலா.3222.1 

 மA இ� D�'திேயா� ஒ'( இ'தைன%� நி�றவ�ண� நி5கேவ 

$நாலா.3222.2 

 ெசAவி� ெச:ெந� க��ெபா�_ெப.(க��1_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) தி�2-�<� அத@8 $நாலா.3222.3 



 -றிய மா� உ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 -ட2 

<'த@2- ஆ8 ெச�வேத $நாலா.3222.4 

 ஆ8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆழி3 பிராைன+ 

ேச�:தவ� வ� -�<�நகரா� $நாலா.3223.1 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) கம! மகி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�பின� மாற� 

சடேகாப� $நாலா.3223.2 

 ேவ4ைகயா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லா� 

$நாலா.3223.3 

 மீ4சி இ�றி ைவ-:த மாநக� ம5ற( ைகய(ேவ $நாலா.3223.4 

 ைக ஆ� ச2கர'( எ� க�மாணி2கேம எ�A எ�A $நாலா.3224.1 

 ெபா�ேய ைக�ைம ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 1றேம 

1றேம ஆ� $நாலா.3224.2 

 ெம�ேய ெப5ெறாழி:ேத� விதி வா�2கி�A கா3பா� ஆ� $நாலா.3224.3 

 ஐேயா க�ண பிரா� அைறேயா இனி3 ேபானாேல $நாலா.3224.4 

 ேபானா� மா ம�தி� ந�ேவ எ� ெபா�லா மணிேய $நாலா.3225.1 

 ேதேன இ� அ�ேத எ�A எ�ேற சில <'(+ 

ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3225.2 

 தாேன� எ� ெப�மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஒழி:தா� $நாலா.3225.3 

 வாேன மா நிலேம ம5A� �5A� எ� உ8ளனேவ $நாலா.3225.4 

 உ8ளன ம5A உளவா 1றேம சில மாய� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3226.1 

 வ8ள� மணிவ�ணேன எ�A எ�ேற உ�ைன%� வ6சி2-� $நாலா.3226.2 



 க8ள மன�_ெப.(மன�_ெப.) தவி�:ேத உ�ைன2 க��ெகா�� 

உ�:ெதாழி:ேத� $நாலா.3226.3 

 ெவ8ள'( அைண2கிட:தா� இனி உ�ைன வி4� எ� ெகா8வேன 

$நாலா.3226.4 

 எ� ெகா8வ� உ�ைன வி4� எ�@� வாசக#க8 

ெசா�லி%�_ெப.எ+.(ெசா�?_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3227.1 

 வ� க8வேன� மன'ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) வலி'( 

க�ண ந7� கர:( $நாலா.3227.2 

 நி�க� ெந�#கைவ'ேத என( ஆவிைய ந72ககி�ேல� $நாலா.3227.3 

 எ�க� மலின� அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன2 

<வி அ�ளா� க�ணேன $நாலா.3227.4 

 க�ண பிராைன வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) க�மாணி2க'ைத அ�ைத 

$நாலா.3228.1 

 ந�ணி%� ந�ணகி�ேல� ந�ேவ ஓ� உட�பி� இ4� $நாலா.3228.2 

 தி�ண� அ=:த2 க4�3 பல ெச�விைன வ� கயி5றா� $நாலா.3228.3 

 1�ைண மைறய_-ைற.எ+.(மைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�:( எ�ைன3 

ேபார ைவ'தா� 1றேம $நாலா.3228.4 

 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) அற2 க4�2ெகா�� இ� வ�விைனயா� -ைம2-� 

$நாலா.3229.1 

 �ைற �ைற யா2ைக 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஒழிய2 க�� ெகா�ெடாழி:ேத� 

$நாலா.3229.2 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உைட நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தாமைர2க� $நாலா.3229.3 



 அற�_ெப.(அற�_ெப.) �ய� ஆழி அ#ைக2 க�ேமனி அ�மா� த�ைனேய 

$நாலா.3229.4 

 அ�மா� ஆழி3பிரா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) இட'தா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ஆ� $நாலா.3230.1 

 எ� மா பாவிய�2-� விதி வா�2கி�A வா�2-� க�X� $நாலா.3230.2 

 ைக�மா (�1_ெப.((�1_ெப.) ஒழி'தா� எ�A ைகதைலFச� இ4ேட 

$நாலா.3230.3 

 ெம�� மா� ஆெயாழி:ேத� எ�பிரா@� எ� ேமலாேன $நாலா.3230.4 

 ேமலா' ேதவ�கE� நில' ேதவ�� ேமவி' ெதா=� $நாலா.3231.1 

 மாலா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனநா8 அ�ேய� 

மன'ேத ம�னினா� $நாலா.3231.2 

 ேச� ஏ� க�ணிய�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) ந�ம2கE� $நாலா.3231.3 

 ேமலா' தா�_ெப.(தா�_ெப.) த:ைத%� அவேர இனி ஆவாேர $நாலா.3231.4 

 ஆவா� ஆ� (ைண எ�A அைல ந7�2 கட?8 அ=:(� $நாலா.3232.1 

 நாவா� ேபா� பிறவி2கட?8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நா� (ள#க $நாலா.3232.2 

 ேத� ஆ� ேகால'ெதா�� தி�+ ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ச#கிெனா�� 

$நாலா.3232.3 

 ஆஆ எ�A அ�8ெச�( அ�ேயெனா�� ஆனாேன $நாலா.3232.4 

 ஆனா� ஆEைடயா� எ�A அஃேத 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:( 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3233.1 



 தாேன இ� அ�8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன 

�5ற�� தா�_த5...(தா�_த5...) ஆனா� $நாலா.3233.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ� ஆைம%� ஆ� நரசி#க�� ஆ� -ற8 ஆ� 

$நாலா.3233.3 

 கா� ஆ� ஏன�� ஆ� க5கி ஆ� இ�ன� கா� வ�ணேன $நாலா.3233.4 

 கா� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண பிரா� கமல'தட#க�ண� 

த�ைன $நாலா.3234.1 

 ஏ� வள ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கழனி2 -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3234.2 

 சீ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி!க8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ப'(� $நாலா.3234.3 

 ஆ�வ�ண'தா� உைர3பா� அ�2கீ!3 1-வா� ெபாலி:ேத $நாலா.3234.4 

 ெபாலிக_விய#.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ெபாலிக 

ெபாலிக_விய#.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) ேபாயி5A வ� உயி�+ 

சாப� $நாலா.3235.1 

 நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நரக�� ைந:த 

நம@2- இ#- யா( ஒ�A� இ�ைல $நாலா.3235.2 

 கலி%� ெக�� க��ெகா�மி� கட�வ�ண� Fத#க8 ம�ேம� 

$நாலா.3235.3 

 மலிய3 1-:( இைச பா� ஆ� உழிதர2 

க�ேடா�_வி.�.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) $நாலா.3235.4 

 க�ேடா�_வி.�.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) க�ேடா� 

க�ேடா�_வி.�.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) க�;2- இனியன 

க�ேடா�_வி.�.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) $நாலா.3236.1 



 ெதா�X� எ�O�� வாT� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெதா=( நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�'(� 

$நாலா.3236.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழாயா� 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) Fத#க8 ம�ேம� $நாலா.3236.3 

 ப� தா�_த5...(தா�_த5...) பா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ� 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�கி�றனேவ $நாலா.3236.4 

 தி�%� கலி%க� நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) தா�� 1-:( $நாலா.3237.1 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) கித%க� ப5றி ேப��ப ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) 

ெப�க $நாலா.3237.2 

 க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) �கி�வ�ண� எ�மா� கட�வ�ண� Fத#க8 

ம�ேம� $நாலா.3237.3 

 இ�ய3 1-:( இைச பா� எ#-� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�டனேவ 

$நாலா.3237.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா8 சமய'ைத எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எ�'(2 

கைளவன ேபாேல $நாலா.3238.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப8ளி3 ெப�மா� த�@ைட3 

Fத#கேள ஆ� $நாலா.3238.2 

 கிட:(� இ�:(� எ=:(� கீத� பலபல பா� $நாலா.3238.3 

 நட:(� பற:(� -னி'(� நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) ெச�கி�றனேவ 

$நாலா.3238.4 

 ெச�கி�ற( எ� க�;2- ஒ�ேற ஒ2கி�ற( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.3239.1 



 ைவ-:த� Fத#கேள ஆ� மாய'தினா� எ#-� ம�னி $நாலா.3239.2 

 ஐய� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�ைல அர2க� அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) பிற:த7� 

உ8ள 7ேர� $நாலா.3239.3 

 உ�%� வைக இ�ைல ெதா�X� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெபய�'தி�� ெகா�ேற 

$நாலா.3239.4 

 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உயி� 

உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) விசாதி 

$நாலா.3240.1 

 பைக பசி த7யன எ�லா�நி�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலகி� க�வா� 

$நாலா.3240.2 

 ேநமி3 பிரா� தம� ேபா:தா� ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) இைச பா�%� (8ளி 

$நாலா.3240.3 

 ஆ�%� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பர:தா� 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ��மி� ெதா�X� 

$நாலா.3240.4 

 சி:ைதைய+ ெச:நிA'திேய $நாலா.3240.5 

 நிA'தி S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) உ8ள'(2 

ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெத�வ#க8 

உ�ைம உ�ய2ெகா8 $நாலா.3241.1 

 மA'(� அவேனாேட க�X� மா�2க�ேடய@� க�ேய $நாலா.3241.2 

 கA'த மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒ�A� ேவ�டா க�ண� அ�லா� 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) இ�ைல $நாலா.3241.3 

 இA3ப( எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) D�'தி 

யாயவ�2ேக இAமிேன $நாலா.3241.4 



 இA2-� இைற இA'( உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உல-2-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) D�'தி 

$நாலா.3242.1 

 நிA'தினா� ெத�வ#க8 ஆக அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) ெத�வ நாயக� 

தாேன $நாலா.3242.2 

 மA' தி� மா�வ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

Fத#க8 கீத#க8 பா� $நாலா.3242.3 

 ெவA31_ெப.(ெவA31_ெப.) இ�றி ஞால'( மி2கா� ேமவி' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ��மி� ந7ேர $நாலா.3242.4 

 ேமவி' ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ��மி� ந7�க8 

ேவத3 1னித இ�2ைக $நாலா.3243.1 

 நாவி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ+.த� 

த�ைன ஞானவிதி பிைழயாேம $நாலா.3243.2 

 Fவி� 1ைக%� விள2-� சா:த�� ந7�� 

மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3243.3 

 ேமவி' ெதா=� அ�யா�� பகவ�� மி2க( உலேக $நாலா.3243.4 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) உல-க8 ேதாA� ேமவி க�ண� தி�D�'தி 

$நாலா.3244.1 

 ந2க_ெப.எ+.(ந-_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிராேனா� அய@� இ:திர@� 

�தலாக' $நாலா.3244.2 

 ெதா2க அமர� -ழா#க8 எ#-� 

பர:தன_வி.�.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) ெதா�X� 

$நாலா.3244.3 

 ஒ2க' ெதாழ கி5றிராகி� கலி%க� ஒ�A� இ�ைலேய $நாலா.3244.4 



 கலி%க� ஒ�A� இ�றி2ேக த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�யா�2- அ�8ெச�%� 

$நாலா.3245.1 

 மலி%� .ட� ஒளி D�'தி மாய3 பிரா� க�ண� த�ைன $நாலா.3245.2 

 கலி வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெத� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) -�<�2 கா�மாற� 

சடேகாப� $நாலா.3245.3 

 ஒலி 1க! ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( 

உ8ள'ைத_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) மா. அA2-ேம 

$நாலா.3245.4 

 மா. அA ேசாதி எ� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� 

மணி2-�ற'ைத $நாலா.3246.1 

 ஆ. அA சீலைன ஆதி D�'திைய நா�ேய $நாலா.3246.2 

 பாசற� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

இழ:(_வி.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எைன நாைளய� $நாலா.3246.3 

 ஏ. அA� ஊரவ� கRைவ ேதாழ7 எ� ெச�%ேம $நாலா.3246.4 

 எ� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊரவ� கRைவ 

ேதாழ7 இனி ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $நாலா.3247.1 

 எ� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� எ�ைன நிைற 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3247.2 

 �� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மாைம 

இழ:(_வி.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெமலி� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3247.3 

 எ� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா%� 

க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க�;� பய31 ஊ�:தேவ $நாலா.3247.4 



 ஊ�:த_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சகட� உைத'த பாத'த� 

ேப��ைல $நாலா.3248.1 

 சா�:( .ைவ'த ெசRவாய� எ�ைன நிைற 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3248.2 

 ேப�:(� ெபய�:(� அவேனா� அ�றி ஓ� ெசா� இேல� $நாலா.3248.3 

 த7�:த_ெப.எ+.(த7�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ேதாழ7 எ� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஊரவ� கRைவேய 

$நாலா.3248.4 

 ஊரவ� கRைவ எ� இ4� அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசா� ந7� 

ப�'(_வி.எ+.(ப�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3249.1 

 ஈரெந�_ெப.(ெந�_ெப.) வி'தி �ைள'த ெந6ச3 ெப�6_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச�%8_ெப.(ெச�%8_ெப.) $நாலா.3249.2 

 ேப� அம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 1ைரய விைளவி'த 

$நாலா.3249.3 

 கா� அம� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண� ேதாழ7 

க�யேன $நாலா.3249.4 

 க�ய� ெகா�ய�_ெப.(ெகா�ய�_ெப.) ெந�ய மா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3250.1 

 அ�ய� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாய'த� ஆகி?� 

$நாலா.3250.2 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ேற கிட2-� எ�ேல $நாலா.3250.3 

 (� ெகா8 இைட மட' ேதாழ7 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ� 

ெச�%ேம $நாலா.3250.4 



 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ� ெச�யி� எ� ஊ� எ� ெசா�லி� 

எ� ேதாழிமீ� $நாலா.3251.1 

 எ�ைன இனி உம2- ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இ�ைல அக3ப4ேட� 

$நாலா.3251.2 

 ��ைன அமர� �த�வ� வ� (வராபதி $நாலா.3251.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மணிவ�ண� வா.ேதவ� வைல%ேள 

$நாலா.3251.4 

 வைல%8 அக3ப�'( எ�ைன ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) <வி2ெகா�� $நாலா.3252.1 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) அ�மாைன ஆழி3பிரா� 

த�ைன $நாலா.3252.2 

 கைல ெகா8 அக� அ�-� ேதாழ7 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�களா� க�� 

$நாலா.3252.3 

 தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வண#க�� ஆ� ெகாேலா ைதயலா� 

��ேப $நாலா.3252.4 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�� சகட� 

பா�:(_வி.எ+.(பா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட 

$நாலா.3253.1 

 ேபா� �த� சா�'( 18_ெப.(18_ெப.) வா� 

பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட 

$நாலா.3253.2 

 J �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) ெதா�ைடவா�3 பிராைன எ: நா8ெகாேலா 

$நாலா.3253.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உAகி�ற( ேதாழ7 

அ�ைனய�_ெப.(அ�ைனய�_ெப.) நாணேவ $நாலா.3253.4 



 நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நிைற%� 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைன 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) <வி2ெகா�� $நாலா.3254.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய� வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேதவ பிரா� 

த�ைன $நாலா.3254.2 

 ஆைண எ� ேதாழ7 உல-ேதாA அல� 

J5றி_வி.எ+.(J5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஆ� $நாலா.3254.3 

 ேகாைணக8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -தி�யா� 

மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஊ�(ேம $நாலா.3254.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஊ�:(� எ� ஆழி அ#ைக3 

பிரா� உைட $நாலா.3255.1 

 ஆ� மட�_ெப.(மட�_ெப.) இ�றி ெத��ேதாA அய� ைதயலா� $நாலா.3255.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மட#கா3 பழி 

J5றி_வி.எ+.(J5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இைர2கேவ $நாலா.3255.4 

 இைர2-� க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண பிரா� த�ைன $நாலா.3256.1 

 விைர2 ெகா8 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3256.2 

 நிைர2 ெகா8 அ:தாதி ஓ� ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

$நாலா.3256.3 

 உைர2க வ�லா�2- ைவ-:த� 

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

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3256.4 



 ஊ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

(6சி_வி.எ+.((6._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ந8 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� $நாலா.3257.1 

 ந7� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேதறி ஓ� ந78 இர�_ெப.(இர�_ெப.) ஆ� 

ந7�டதா� $நாலா.3257.2 

 பா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ட ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயா� வாரானா� $நாலா.3257.3 

 ஆ� எ�ேல வ�விைனேய� ஆவி கா3பா� இனிேய $நாலா.3257.4 

 ஆவி கா3பா� இனி யா� ஆ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) D� $நாலா.3258.1 

 மா விகார� ஆ� ஓ� வ� இர�_ெப.(இர�_ெப.) ஆ� ந7�டதா� $நாலா.3258.2 

 காவி ேச� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எ� க�ண@� வாரானா� 

$நாலா.3258.3 

 பாவிேய� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந7%� பா#- அ�ைலேய. 

$நாலா.3258.4 

 ந7%� பா#- அ�ைலகா� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந78 இர�� 

$நாலா.3259.1 

 ஓ%� ெபா=(_ெப.(ெபா=(_ெப.) இ�றி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆ� ந7�டதா� 

$நாலா.3259.2 

 கா%� க�� சிைல எ� கா-'த� வாரானா� $நாலா.3259.3 

 மா%� வைக அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

வ�விைனேய� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பிற:ேத $நாலா.3259.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பிற:தா� 

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

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) (ய� கா�கிேல� எ�A $நாலா.3260.1 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .டேரா� வாரா( ஒளி'தா� இ� ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

அள:த $நாலா.3260.2 

 க� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ெசRவா� எ� கா� ஏA வாரானா� $நாலா.3260.3 

 எ� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) சி:ைத ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த7�3பா� ஆ� 

எ�ைனேய $நாலா.3260.4 

 ஆ� எ�ைன ஆரா�வா� அ�ைனய�� ேதாழிய�� $நாலா.3261.1 

 ந7� எ�ேன எ�னாேத ந78 இர�� (6.வரா� $நாலா.3261.2 

 கா� அ�ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண@� 

வாரானா� $நாலா.3261.3 

 ேப� எ�ைன மாயாதா� வ�விைனேய� பி� நி�ேற $நாலா.3261.4 

 பி�நி�A காத�_ெப.(காத�_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) அ�மா� $நாலா.3262.1 

 ��நி�A இரா_ெப.(இரா_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) க� 

1ைதய_-ைற.எ+.(1ைத_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) D�5றா� $நாலா.3262.2 

 ம� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ச2கர'( எ� மாயவ@� 

வாரானா� $நாலா.3262.3 

 இ: நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந78 ஆவி கா3பா� ஆ� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இட'ேத $நாலா.3262.4 

 கா3பா� ஆ� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) இட'(_ெப.(இட�_ெப.+அ'(_சா�.) 

க#- இ�ளி� S� (ளி ஆ� $நாலா.3263.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) பால( ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆ� ெச�கி�ற க#-�வா�' 

$நாலா.3263.2 

 J3 பால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#- ச2கர'த� ேதா�றானா� 

$நாலா.3263.3 



 த73 பால வ�விைனேய� ெத�வ#கா8 எ� ெச�ேகேனா $நாலா.3263.4 

 ெத�வ#கா8 எ� ெச�ேக� ஓ� இர�_ெப.(இர�_ெப.) ஏ! ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஆ� $நாலா.3264.1 

 ெம� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என( ஆவி ெமலிவி2-� 

$நாலா.3264.2 

 ைகவ:த ச2கர'( எ� க�ண@� வாரானா� $நாலா.3264.3 

 ைதவ:த த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெத�ற� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .ட�� 

தா�_த5...(தா�_த5...) அ�ேம $நாலா.3264.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) .ட�� தா�_த5...(தா�_த5...) அ�மா� 

வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) இ�ளி� S� (ளி ஆ� $நாலா.3265.1 

 அ� .டர ெவ�ேயா� அணி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� ேதா�றாதா� 

$நாலா.3265.2 

 ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட�' தாமைர2க� ெச�வ@� வாரானா� 

$நாலா.3265.3 

 ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட� த7�3பா� இனி யா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�-கி�ேறேன $நாலா.3265.4 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�-கி�ேறேன ேபால 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) $நாலா.3266.1 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�கி S� (ளி ஆ� 

ெச�கி�ற க#-�வா� $நாலா.3266.2 

 அ�A ஒ�கா� ைவய� அள:த பிரா� வாரா� எ�A $நாலா.3266.3 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஒ�கா� 

ெசா�லா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெசா�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) உலேகா 

உற#-ேம $நாலா.3266.4 



 உற#-வா� ேபா� ேயா-ெச�த ெப�மாைன $நாலா.3267.1 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

G! -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3267.2 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கிள�:த_ெப.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ:தாதி ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� $நாலா.3267.3 

 இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேபா� ைவ-:த� ேசராவாA 

எ#ஙேனேயா $நாலா.3267.4 

 எ#ஙேனேயா அ�ைனமீ�கா8 எ�ைன �னிவ( ந7� $நாலா.3268.1 

 ந#க8 ேகால' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3268.2 

 ச#கிேனா�� ேநமிேயா�� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�கேளா�� 

$நாலா.3268.3 

 ெச#கனி வா� ஒ�றிேனா�� ெச�கி�ற( எ� 

ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3268.4 

 எ� ெந6சினா� ேநா2கி2 காண 7� எ�ைன �னியாேத $நாலா.3269.1 

 ெத� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ேசாைல' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� 

க�டபி� $நாலா.3269.2 

 மி�@ N?� -�டல�� மா�பி�_ெப.(மா�1_ெப.+இ�_இட.ேவ.) தி�மA�� 

$நாலா.3269.3 

 ம�@ F;� நா�- ேதாE� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ#-� நி�றி�ேம $நாலா.3269.4 

 நி�றி�� திைச2-� ைந%� எ�A அ�ைனய�� �னிதி� $நாலா.3270.1 

 -�ற மாட' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3270.2 

 ெவ�றி வி�?� த��� வாE� ச2கர�� ச#க�� $நாலா.3270.3 



 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதா�றி2 க�;8 

ந7#கா_எதி�.ம.வி.எ+.(ந7#-_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ+.-றி.) ெந6.8E� 

ந7#காேவ $நாலா.3270.4 

 ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�லா க�ண ந7�க8 எ�A 

அ�ைனய�� �னிதி� $நாலா.3271.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா8 ேசாைல' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� 

$நாலா.3271.2 

 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாைல' 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா%� ெபா� 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ��� $நாலா.3271.3 

 பா#- ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப4�� 

நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பாவிேய� ப2க'தேவ 

$நாலா.3271.4 

 ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ைந%� 

எ�A அ�ைனய�� �னிதி� $நாலா.3272.1 

 த2க கீ�'தி' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3272.2 

 ெதா2க ேசாதி' ெதா�ைட வா%� 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1�வ#கE� $நாலா.3272.3 

 த2க தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�;� பாவிேய� ஆவியி� 

ேமலனேவ $நாலா.3272.4 

 ேம?� வ� பழி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) -�2- 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) காண2ெகாடா8 $நாலா.3273.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�2-A#-� 

ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3273.2 



 ேகால ந78 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) D2-� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) 

க�;� கனி வா%� $நாலா.3273.3 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ேமனி%� நா�- ேதாE� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

நிைற:தனேவ $நாலா.3273.4 

 நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� பழி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) -�2- இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) காண2ெகாடா8 $நாலா.3274.1 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தி' தி�2-A#-� 

ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3274.2 

 நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபா� ேமனிெயா�� 

$நாலா.3274.3 

 நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உ8ேள 

நி�ெறாழி:தா� ேநமி அ#ைக உளேத $நாலா.3274.4 

 ைக%8 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

ைவ2-�_ெப.எ+.(ைவ_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ைந%� எ�A அ�ைனய�� �னிதி� $நாலா.3275.1 

 ைம ெகா8 மாட' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3275.2 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�;� அ�-?� சி5றிைட%� வ��� 

$நாலா.3275.3 

 ெமா�ய ந78 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) 

தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா8கE� பாவிேய� 

�� நி5-ேம $நாலா.3275.4 

 �� நி�றா� எ�A ேதாழிமா�கE� அ�ைனய�� �னிதி� $நாலா.3276.1 



 ம�@ மாட' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3276.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ந78 �� ஆதி ஆய உல31 இ� அணிகல'த� 

$நாலா.3276.3 

 க�ன� பா� அ�( ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

கழியாேன $நாலா.3276.4 

 கழிய_-ைற.எ+.(கழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மி2க( ஓ� காதல8 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) எ�A 

அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) காண2ெகாடா8 $நாலா.3277.1 

 வ= இ� கீ�'தி' தி�2-A#-� ந�பிைய நா� க�டபி� $நாலா.3277.2 

 -=மி' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) -ழா#க8 ைகெதாழ+ ேசாதி 

ெவ8ள'தி@8ேள $நாலா.3277.3 

 எ=வ( ஓ� உ� எ� ெந6.8 எ=� ஆ�2-� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�ேத 

$நாலா.3277.4 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�ய பிராைன ஆழி அ#ைகயைனேய அல5றி 

$நாலா.3278.1 

 நறிய ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� நா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) -�<�+ 

சடேகாப� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3278.2 

 -றி ெகா8 ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

தி�2-A#-� அத�ேம� $நாலா.3278.3 

 அறிய2 க5A வ�லா� ைவ4ணவ� ஆ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'(8ேள 

$நாலா.3278.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெச�ேத@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 



ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆேவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) 

எ�@� $நாலா.3279.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெகா�ேட@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கீ�ேட@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) 

எ�@� $நாலா.3279.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�ேட@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஈச� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏற2ெகாேலா $நாலா.3279.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'த7�2- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ� 

ெசா�?ேக� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'( எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

க5கி�றேவ $நாலா.3279.4 

 க5-� க�வி2- எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலேன எ�@� க5-� க�வி 

ஆேவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3280.1 

 க5-� க�வி+ ெச�ேவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

க5-� க�வி த7�3ேப@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3280.2 

 க5-� க�வி+ சார�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

க5-� க�வி நாத� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏற2ெகாேலா $நாலா.3280.3 

 க5-� க�விய�ீ2- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ� ெசா�?ேக� 

க5-� க�வி எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) கா�கி�றேவ $நாலா.3280.4 

 கா�கி�ற நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கா�கி�ற வி.�1 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3281.1 



 கா�கி�ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த7 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கா�கி�ற 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கா5A_ெப.(கா5A_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3281.2 

 கா�கி�ற கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� கா�கி�ற கட�வ�ண� 

ஏற2ெகாேலா $நாலா.3281.3 

 கா�கி�ற உலக'த7�2- எ� ெசா�?ேக� கா�கி�ற எ� கா�ைக 

ெச�கி�றேவ $நாலா.3281.4 

 ெச�கி�ற கிதி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) நி�றனகE� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3282.1 

 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) �� இற:த�� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� ெச�ைக3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

உ�ேப@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3282.2 

 ெச�வா�கைள+ ெச�ேவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கமல2க�ண� ஏற2ெகாேலா 

$நாலா.3282.3 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உலக'த7�2- 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ� ெசா�?ேக� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கனி வா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

மா� திற'ேத $நாலா.3282.4 

 திற�பாம� ம�_ெப.(ம�_ெப.) கா2கி�ேற� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� திற�பாம� மைல எ�'ேதேன 

எ�@� $நாலா.3283.1 



 திற�பாம� அ.ரைர2 ெகா�ேறேன எ�@� திற�_ெப.(திற�_ெப.) கா4� அ�A 

ஐவைர2 கா'ேதேன எ�@� $நாலா.3283.2 

 திற�பாம� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:ேதேன எ�@� திற�பாத 

கட�வ�ண� ஏற2ெகாேலா $நாலா.3283.3 

 திற�பாத உலக'த7�2- எ� ெசா�?ேக� திற�பா( எ� தி�மக8 எ�தினேவ 

$நாலா.3283.4 

 இன ேவ� மைல ஏ:திேன� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

இன ஏAக8 ெச5ேற@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3284.1 

 இன ஆ� க�A_ெப.(க�A_ெப.) ேம�'ேத@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� இன ஆ நிைர கா'ேத@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3284.2 

 இன ஆய� தைலவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� இன' 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஏற2ெகாேலா $நாலா.3284.3 

 இன ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க� ந�O�2- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

எ� ெசா�?ேக� இன ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க�ணி எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) 

உ5றனேவ $நாலா.3284.4 

 உ5றா�க8 என2- இ�ைல யா�� எ�@� உ5றா�க8 என2- இ#- 

எ�லா�� எ�@� $நாலா.3285.1 

 உ5றா�கைள+ ெச�ேவ@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

உ5றா�கைள அழி3ேப@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3285.2 

 உ5றா�கE2- உ5ேற@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

உ5றா� இலி மாய� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏற2ெகாேலா $நாலா.3285.3 



 உ5ற7�க4- எ� ெசா�லி+ ெசா�?ேக� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ5A 

எ�@ைட3 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உைர2கி�றேவ $நாலா.3285.4 

 உைர2கி�ற �2க� பிரா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

உைர2கி�ற திைச�க� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3286.1 

 உைர2கி�ற அமர�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

உைர2கி�ற அமர� ேகா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3286.2 

 உைர2கி�ற �னிவ�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

உைர2கி�ற �கி�வ�ண� ஏற2ெகாேலா $நாலா.3286.3 

 உைர2கி�ற உலக'த7�2- எ� ெசா�?ேக� உைர2கி�ற எ� ேகாமள 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ெகா�2ேக $நாலா.3286.4 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) விைன யா(� இலேன எ�@� 

ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) விைன ஆேவ@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3287.1 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) விைன ெச�ேவ@� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) 

விைன த7�3ேப@� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3287.2 

 ெகா�யா� இல#ைக ெச5ேறேன எ�@� ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) 

18_ெப.(18_ெப.) உைடயவ� ஏற2ெகாேலா $நாலா.3287.3 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) உலக'த7�2- 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ� ெசா�?ேக� ெகா�ேய� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ� மக8_ெப.(மக8_ெப.) ேகால#கேள $நாலா.3287.4 



 ேகால� ெகா8 .வ�2க�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

ேகால� இ� நரக�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3288.1 

 ேகால� திக! ேமா2க�� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

ேகால� ெகா8 உயி�கE� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

$நாலா.3288.2 

 ேகால� ெகா8 தனி�த� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) எ�@� 

ேகால� ெகா8 �கி�வ�ண� ஏற2ெகாேலா $நாலா.3288.3 

 ேகால� ெகா8 உலக'த7�2- எ� ெசா�?ேக� ேகால� திக! 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எ� <:த?2ேக $நாலா.3288.4 

 <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) மல� ம#ைக2-� ம�_ெப.(ம�_ெப.) மட:ைத2-� 

-ல ஆய� ெகா=:(2-� ேக8வ� த�ைன $நாலா.3289.1 

 வா�:த வ=தி வள நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ம�@ 

-�<�+ சடேகாப� -5ேறவ� 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3289.2 

 ஆ�:த தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'(� 

வ�லா� உலகி� $நாலா.3289.3 

 ஏ:( ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ'தரா�' தி�மா� அ�யா�கைள3 

Fசி2க ேநா5றா�கேள $நாலா.3289.4 

 ேநா5ற ேநா�1_ெப.(ேநா�1_ெப.) இேல� S� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இேல� 

ஆகி?� இனி உ�ைன வி4� ஒ�A� $நாலா.3290.1 

 ஆ5ற கி5கி�றிேல� அரவி� அைண அ�மாேன $நாலா.3290.2 

 ேச5A' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெச:ெந� ஊ� மல� சிTவரம#கல நக� 

$நாலா.3290.3 



 வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� உன2- 

மிைக அ�ேல� அ#ேக $நாலா.3290.4 

 அ#-5ேற� அ�ேல� இ#-5ேற� அ�ேல� உ�ைன2 

கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அவாவி� 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நா� $நாலா.3291.1 

 எ#-5ேற@� அ�ேல� இல#ைக ெச5ற அ�மாேன $நாலா.3291.2 

 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ேச� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� 

சிTவரம#கலநக� உைற $நாலா.3291.3 

 ச#- ச2கர'தா� தமிேய@2- அ�ளாேய $நாலா.3291.4 

 க�ள3 18_ெப.(18_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ச2கர3 பைட வான நாட எ� 

கா��கி� வ�ணா $நாலா.3292.1 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) அ�லாத எ�ைன3 ெபா�ளா2கி அ�ைமெகா�டா� 

$நாலா.3292.2 

 ெத�8 ெகா8 நா�மைற வ�லவ� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) வா! 

சிTவரம#கலநக�2- $நாலா.3292.3 

 அ�8ெச�( அ#- இ�:தா� 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைக�மாேற $நாலா.3292.4 

 மாA ேச� பைட N5Aவ� ம#க ஓ� ஐவ�2- ஆ� அ�A மாய3ேபா� ப�ணி 

$நாலா.3293.1 

 ந7A ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) கீ�ட அ�மாேன $நாலா.3293.2 

 ேதA ஞான'த� ேவத ேவ8வி அறா+ சிTவரம#கலநக� $நாலா.3293.3 

 ஏறி வ 75றி�:தா� உ�ைன எ#- எ�த2 <�வேன $நாலா.3293.4 



 எ�த2 <�த� ஆவேத என2- எRவ ெதRவ'(8 ஆ%மா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3294.1 

 ைகதவ#க8 ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.3294.2 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ8விய� ைவய'ேதவ� 

அறா+ சிTவரம#கலநக� $நாலா.3294.3 

 ைகெதாழ இ�:தா� அ( நா@� க�ேடேன $நாலா.3294.4 

 ஏன� ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) கீ�ட எ� அ3பேன க�ணா எ�A� எ�ைன 

ஆEைட $நாலா.3295.1 

 வான நாயகேன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாணி2க+.டேர $நாலா.3295.2 

 ேதன மா�ெபாழி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சிTவரம#கல'தவ� ைகெதாழ 

உைற $நாலா.3295.3 

 வானமாமைலேய அ�ேய� ெதாழ வ:த�ேள $நாலா.3295.4 

 வ:த�ளி எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெகா=:ேத உல-2- ஓ� $நாலா.3296.1 

 �:ைத' தா�_ெப.(தா�_ெப.) த:ைதேய �= ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உ�டா� $நாலா.3296.2 

 ெச:ெதாழிலவ� ேவத ேவ8வி அறா+ சிTவரம#கலநக� $நாலா.3296.3 

 அ:த� இ� 1கழா� அ�ேயைன அக5ேறேல $நாலா.3296.4 

 அக5ற ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ைவ'த மாய வ� ஐ�1ல�களா� அைவ 

ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அறி:தன� $நாலா.3297.1 

 அக5றி எ�ைன%� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�� ேச5றி� வ 7!'திக�டா� 

$நாலா.3297.2 



 பக�_ெப.(பக�_ெப.) கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� 

சிTவரம#ைக வாணேன எ�A� $நாலா.3297.3 

 1க5- அ�ய எ:தா� 18ளி� வா� பிள:தாேன $நாலா.3297.4 

 18ளி� வா� பிள:தா� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட ேபாயினா� 

எ�(_ெப.(எ�(_ெப.) ஏ! அட�'த எ� $நாலா.3298.1 

 க8ள மாயவேன க�மாணி2க+ .டேர $நாலா.3298.2 

 ெத8ளியா� தி� நா�மைறக8 வ�லா� மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

சிTவரம#ைக $நாலா.3298.3 

 %8 இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� அ�ளா� 

உ�%மாA என2ேக $நாலா.3298.4 

 ஆA என2- நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாதேம சர� ஆக' த:ெதாழி:தா� 

உன2- ஓ�ைக� $நாலா.3299.1 

 மாA நா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இேல� என( ஆவி%� உனேத $நாலா.3299.2 

 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ெகா8 க��1� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெந?� 

மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சிTவரம#ைக $நாலா.3299.3 

 நாA F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� ��யா� ெத�வ 

நாயகேன $நாலா.3299.4 

 ெத�வ நாயக� நாரண� தி�வி2கிரம� அ� இைணமிைச $நாலா.3300.1 

 ெகா� ெகா8 F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3300.2 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சிTவரம#ைக ேமய 

ப'(ட� $நாலா.3300.3 



 ைவக� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� வாேனா�2- ஆரா 

அ�ேத $நாலா.3300.4 

 ஆரா அ�ேத அ�ேய� உடல� நி�பா� அ�பாேய $நாலா.3301.1 

 ந7ரா� அைல:( கைரய உ�2-கி�ற ெந�மாேல $நாலா.3301.2 

 சீ� ஆ� ெச:ெந� கவ� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெச= ந7�' தி�2-ட:ைத $நாலா.3301.3 

 ஏ� ஆ� ேகால� திகழ2 கிட:தா� க�ேட� எ�மாேன $நாலா.3301.4 

 எ�மாேன எ� ெவ8ைள_ெப.(ெவ8ைள_ெப.) D�'தி எ�ைன ஆ8வாேன 

$நாலா.3302.1 

 எ� மா உ��� ேவ��� ஆ5றா� ஆவா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஏேற 

$நாலா.3302.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா கமல� ெச= ந7�மிைச2க� 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2-ட:ைத 

$நாலா.3302.3 

 அ� மா மல�2க� வள�கி�றாேன எ� நா� ெச�ேகேன $நாலா.3302.4 

 எ� நா� ெச�ேக� யாேர கைளக� எ�ைன எ� ெச�கி�றா� $நாலா.3303.1 

 உ�னா� அ�லா� யாவரா?� ஒ�A� -ைற ேவ�ேட� $நாலா.3303.2 

 க� ஆ� மதி8 G! -ட:ைத2 கிட:தா� அ�ேய� அ� வா!நா8 $நாலா.3303.3 

 ெச� நா8_ெப.(நா8_ெப.) எ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) உன 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) பி�'ேத ெசல2காேண $நாலா.3303.4 

 ெசல2 கா�கி5பா� கா;�_ெப.எ+.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அள�� ெச�?�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கீ�'தியா� 

$நாலா.3304.1 



 உல31 இலாேன எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உைடய 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�'தி $நாலா.3304.2 

 நல'தா� மி2கா� -ட:ைத2 கிட:தா� உ�ைன2 கா�பா� நா� $நாலா.3304.3 

 அல31 ஆ� ஆகாச'ைத ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அ=வ� ெதா=வேன $நாலா.3304.4 

 அ=வ� ெதா=வ� ஆ�2 கா�பா� பா� அல5Aவ� $நாலா.3305.1 

 த= வ�விைனயா� ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாணி2 கவி!:தி�3ப� 

$நாலா.3305.2 

 ெச= ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) பழன2 -ட:ைத2 கிட:தா� ெச:தாமைர2 

க�ணா $நாலா.3305.3 

 ெதா=வேனைன உன தா8_ெப.(தா8_ெப.) ேச��வைகேய G!க�டா� 

$நாலா.3305.4 

 G!க�டா� எ� ெதா�ைல விைனைய 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ�ேச�� $நாலா.3306.1 

 ஊ! க���:ேத Jரா2-ழி J�'( எைன நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�3ப� $நாலா.3306.2 

 வா! ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கழா� -ட:ைத2 கிட:தா� வாேனா� 

ேகாமாேன $நாலா.3306.3 

 யாழி� இைசேய அ�ேத அறிவி� பயேன அ�ஏேற $நாலா.3306.4 

 அ�ஏேற எ� அ� ெபா� .டேர ெச#க� க� �கிேல $நாலா.3307.1 

 எ� ஏ� பவள2 -�ேற நா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) எ:தா� உன( அ�ேள 

$நாலா.3307.2 

 பி�யா அ�ைம எ�ைன2 ெகா�டா� -ட:ைத' தி�மாேல $நாலா.3307.3 



 த�ேய� இனி உ� சரண� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ச�ம� கைளயாேய $நாலா.3307.4 

 கைளவா� (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) கைளயா( ஒழிவா� கைளக� ம5A 

இேல� $நாலா.3308.1 

 வைள வா� ேநமி3 பைடயா� -ட:ைத2 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா மாயா $நாலா.3308.2 

 தளரா உடல� என( ஆவி ச�:( ேபா�ேபா( $நாலா.3308.3 

 இைளயா( உன தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஒ�#க3 பி�'(3 ேபாத இைச ந7ேய 

$நாலா.3308.4 

 இைசவி'( எ�ைன உ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண2கீ! இ�'(� அ�மாேன 

$நாலா.3309.1 

 அைச� இ� அமர� தைலவ� தைலவா ஆதி3 ெப� D�'தி $நாலா.3309.2 

 திைச வி� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச= மா 

மணிக8 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2-ட:ைத 

$நாலா.3309.3 

 அைச� இ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பரவ2 கிட:தா� காண வாராேய 

$நாலா.3309.4 

 வாரா அ�வா� வ�� எ� மாயா மாயா D�'தியா� $நாலா.3310.1 

 ஆரா அ�தா� அ�ேய� ஆவி அகேம தி'தி3பா� $நாலா.3310.2 

 த7ரா விைனக8 த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�ைன ஆ�டா� 

தி�2-ட:ைத $நாலா.3310.3 

 ஊரா� உன2- ஆ8 ப4�� அ�ேய� இ�ன� உழ�ேவேனா $நாலா.3310.4 

 உழைல எ�பி� ேப�+சி �ைலK� அவைள உயி� உ�டா� $நாலா.3311.1 



 கழ�க8 அைவேய சர� ஆக2 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3311.2 

 -ழலி� மலிய+ ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� 

ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3311.3 

 மழைல த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

மா� ஏ� ேநா2கிய�2ேக $நாலா.3311.4 

 மா� ஏ� ேநா2- ந�O� ைவக?� விைனேய� 

ெமலிய_-ைற.எ+.(ெமலி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3312.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� வ� க�-� ம( ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3312.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ேசாைலக8 G! தி�வ�லவா! 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3312.3 

 ேகானாைர அ�ேய� அ�<�வ( எ�Aெகாேலா $நாலா.3312.4 

 எ�A ெகா� ேதாழிமீ�கா8 எ�ைம ந7� நலி:( எ� ெச�த7ேரா $நாலா.3313.1 

 ெபா�திக! 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) மகி! 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) மாதவி மீ( 

அணவி $நாலா.3313.2 

 ெத�ற� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வ�லவா! நக�8 

$நாலா.3313.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� அ�ந7A அ�ேயா� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) G�வேத $நாலா.3313.4 

 G� மல�2-ழO� (யரா4�ேய� 

ெமலிய_-ைற.எ+.(ெமலி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3314.1 



 பா�� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவத ஒலி பரைவ' திைர ேபா� 

�ழ#க_-ைற.எ+.(�ழ#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3314.2 

 மா� உய�:(_வி.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓம3 1ைக 

கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�வ�லவா! $நாலா.3314.3 

 ந7� உைறகி�ற பிரா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா���ெகா� நி+ச?ேம 

$நாலா.3314.4 

 நி+ச?� ேதாழிமீ�கா8 எ�ைம ந7� நலி:( எ� ெச�த7ேரா $நாலா.3315.1 

 ப+சிைல ந78 க�-� பல�� ெத#-� வாைழகE� $நாலா.3315.2 

 ம+. அணி மாட#க8 மீ( அண�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�லவா! 

$நாலா.3315.3 

 ந+. அரவி� அைணேம� ந�பிரான( ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நலேம 

$நாலா.3315.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நல' ேதாழிமீ�கா8 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

அ:தண�_ெப.(அ:தண�_ெப.) ேவ8வி3 1ைக $நாலா.3316.1 

 ைம: நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உய� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

மைற2-_ெப.எ+.(மைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�லவா! $நாலா.3316.2 

 க�ன� அ� க4� த�ைன கனிைய இ� அ�த� த�ைன $நாலா.3316.3 

 எ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 .டைர எ�Aெகா� க�க8 கா�ப(ேவ 

$நாலா.3316.4 

 கா�ப( எ6ஞா�Aெகாேலா விைனேய� கனிவா� மடவ 7� $நாலா.3317.1 



 பா�_ெப.(பா�_ெப.) -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) வ��ெனா� ப.: ெத�ற?� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.3317.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) சிைன ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) மர+ ெச=# 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) தி�வ�லவா! $நாலா.3317.3 

 மா� -ற8 ேகால3 பிரா� மல�' தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) 

பாத#கேள $நாலா.3317.4 

 பாத#க8ேம� அணி F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) ெதாழ2 <�#ெகா� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந�O� $நாலா.3318.1 

 ஓத ெந�:_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட'(8 உய� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ெச#க=ந7� $நாலா.3318.2 

 மாத�க8 வா8_ெப.(வா8_ெப.) �க�� க�;� ஏ:(� தி�வ�லவா! 

$நாலா.3318.3 

 நாத� இ6 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�ட ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பிரா� 

த�ைன நா8ெதாAேம $நாலா.3318.4 

 நா8ெதாA� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) இ�றிேய ெதாழ2 <�#ெகா� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) SதO� $நாலா.3319.1 

 ஆ� உA த7# க��1� விைள ெச:ெந?� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� $நாலா.3319.2 

 மா� உA F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேச� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�லவா! $நாலா.3319.3 

 ந7� உைறகி�ற பிரா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) தாவிய ந78 கழேல $நாலா.3319.4 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வைள F�3ப யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) க�� 

ைகெதாழ2 <�#ெகாேலா $நாலா.3320.1 



 -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) எ�ன யா=� எ�ன -ளி� ேசாைல%8 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ�:தி_வி.எ+.(அ�:(_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.3320.2 

 மழைல வ� வ��க8 இைச பா�� தி�வ�லவா! $நாலா.3320.3 

 .ழலி� மலி ச2கர3 ெப�மான( ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�ேள 

$நாலா.3320.4 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�8 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைனயா� 

ெசால2 <�#ெகா� ேதாழிமீ�கா8 $நாலா.3321.1 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�8 ம�;� வி�;� ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�நகர� $நாலா.3321.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�8 ஆயிரவ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஏ:(� 

தி�வ�லவா! $நாலா.3321.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�8 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� நாராயண� 

நாம#கேள $நாலா.3321.4 

 நாம#க8 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� 

அ�ேம� $நாலா.3322.1 

 ேசம� ெகா8 ெத� -�<�+ சடேகாப� 

ெத�:(_வி.எ+.(ெத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3322.2 

 நாம#க8 ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

தி�வ�லவா! $நாலா.3322.3 

 ேசம� ெகா8 ெத� நக�ேம� ெச31வா� சிற:தா� பிற:ேத $நாலா.3322.4 

 பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� 

வள�:த_ெப.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) பாரத� ைகெச�( ஐவ�2-' $நாலா.3323.1 



 திற#க8 கா4�யி4�+ ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய#கE� $நாலா.3323.2 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஊ� 12- என( ஆவிைய 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�A உ�2கி உ�கி�ற 

இ+_.4.(இ_பதி.ெப.++_ஒ5.) $நாலா.3323.3 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) .டேர 

உ�ைன எ�Aெகா� ேச�வ(ேவ $நாலா.3323.4 

 வ(ைவ_ெப.(வ(ைவ_ெப.) வா�'ைத%8 ஏA பா�:த(� மாய மாவிைன வா� 

பிள:த(� $நாலா.3324.1 

 ம(ைவ வா� -ழலா� -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) பிைண:த -ழ-� $நாலா.3324.2 

 அ( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) உ( எ�னலாவன அ�ல எ�ைன உ� 

ெச�ைக ைநவி2-� $நாலா.3324.3 

 �( ைவய �த�வா உ�ைன எ�A தைல3ெப�வேன $நாலா.3324.4 

 ெப�%�_ெப.எ+.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) 

-ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட 

பி8ைள' ேத5ற�� ேப�:( ஓ� சா� இற+ $நாலா.3325.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஒ�றா� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

சிA+ ேசவக�� $நாலா.3325.2 

 ெந� உ� வா�'ைத%8 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகா� 

ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) உ� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�க8 ந7� 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3325.3 

 ைபயேவ நிைல%� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ெந6ைச உ�2-#கேள $நாலா.3325.4 



 க8ள ேவட'ைத2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபா� 1ர� 12க ஆA� கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ.ரைர $நாலா.3326.1 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ேபத� ெச�தி4� உயி� உ�ட உபாய#கE� 

$நாலா.3326.2 

 ெவ8ள ந7�+ சைடயா@� நி�னிைட ேவA அலாைம 

விள#க_-ைற.எ+.(விள#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�ற(� $நாலா.3326.3 

 உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உ8 -ைட:( எ� உயிைர உ�2கி உ�;ேம 

$நாலா.3326.4 

 உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ேகா@2- ஆய� ஒ�3ப�'த அ�சி� உ�ட(� $நாலா.3327.1 

 வ�ண மா� வைரைய எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'த?� $நாலா.3327.2 

 ம�ைண �� பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�� 

உமி!:( கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) இட:( 

மண:த_ெப.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய#க8 $நாலா.3327.3 

 எ�;�ேதாA� எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) எ�வா� ெம=- 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நி�ேற $நாலா.3327.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� நிைன31 அ�யன 

$நாலா.3328.1 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அலா உ�� ஆ� அ�� ஆய 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மாய#க8 $நாலா.3328.2 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�A நிைன2கி�ேற� 

உ�ைன எ#ஙன� நிைனகி5ப� பாவிேய5- $நாலா.3328.3 



 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உைரயா� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�ட ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .டேர $நாலா.3328.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) .டேரா� இ�Eமா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� உ�ைமேயா� 

இ�ைமயா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3329.1 

 க� ெகாளாவைக ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கர:( எ�ைன+ ெச�கி�றன 

$நாலா.3329.2 

 எ� ெகா8 சி:ைத%8 ைநகி�ேற� எ� க�ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) மாணி2கேம 

எ� க�க4-' $நாலா.3329.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ�ளா� உ� தி� உ�ேவ 

$நாலா.3329.4 

 தி� உ�� கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA� ெகா3F!+ 

ெச:தாமைரேம� திைச�க� $நாலா.3330.1 

 க��8 வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பைட'தி4ட 

க�ம#கE� $நாலா.3330.2 

 ெபா� இ� உ� தனி நாயக� அைவ ேக4-�ேதாA� எ� 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெந2- $நாலா.3330.3 

 அ�வி ேசா�� க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) எ� ெச�ேக� அ�ேயேன 

$நாலா.3330.4 

 அ�ைய D�ைற இர:த ஆA� அ#ேக 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ! கட?� ம�;� 

வி�;� $நாலா.3331.1 

 ��ய_-ைற.எ+.(��_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�யா� 

��'(2ெகா�ட �2கிய�� $நாலா.3331.2 



 ெநா�%மாA அைவ ேக4-�ேதாA� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தன2ேக கைர:( உ-� $நாலா.3331.3 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) வ�விைனேய� உ�ைன எ�Aெகா� 

<�வேத $நாலா.3331.4 

 <�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந7ைர2 கைட:த ஆA� அ�த� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ.ரைர 

$நாலா.3332.1 

 வ 7�� வ�ண#கேள ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வி'தக�� $நாலா.3332.2 

 ஊ� 12- என( ஆவிைய உ�2கி உ���கி�ற நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

த�ைன $நாலா.3332.3 

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

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெசா�லா� ந+. நா-_ெப.(நா-_ெப.) அைணயாேன 

$நாலா.3332.4 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) அைணமிைச ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பிரா� சரேண சர� 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A நா8ெதாA� $நாலா.3333.1 

 ஏக சி:ைதயனா�2 -�<�+ சடேகாப� மாற� $நாலா.3333.2 

 ஆக N5ற அ:தாதி ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'(� வ�லா� $நாலா.3333.3 

 மாக ைவ-:த'( மகி!� எ�(வ� ைவக?ேம $நாலா.3333.4 

 ைவக� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) கழிவா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) -�கின#கா8 

$நாலா.3334.1 

 ெச� ெகா8 ெச:ெந� உய� தி�வ�வ�b� 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3334.2 



 ைக ெகா8 ச2கர'( எ� கனிவா�3 ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3334.3 

 ைகக8 <3பி ெசா�O� விைனயா4�ேய� காத�ைமேய $நாலா.3334.4 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெபைடேயா� உட� 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க� நாரா� $நாலா.3335.1 

 ேவத ேவ8வி ஒலி 

�ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�வ�b� $நாலா.3335.2 

 நாத� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ட 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3335.3 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைகெதா=( பணிய�ீ அ�ேய� திறேம $நாலா.3335.4 

 திற#க8 ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ#-� ெச�க8 ஊ� 

உழ� 18ளின#கா8 $நாலா.3336.1 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

ம�- தி�வ�வ�b� 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3336.2 

 கற#- ச2கர2 ைக2 கனிவா�3 ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3336.3 

 இற#கி ந7� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பணிய�ீ 

அ�ேய� இடேர $நாலா.3336.4 

 இட� இ� ேபாக� D!கி இைண:( ஆ�� மட அ�ன#கா8 $நாலா.3337.1 

 விட� இ� ேவத ஒலி 

�ழ#-�_ெப.எ+.(�ழ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�வ�b� $நாலா.3337.2 

 கடலி� ேமனி3பிரா� க�ணைன ெந�மாைல2 க�� $நாலா.3337.3 



 உடல� ைந:( ஒ�'தி_ெப.(ஒ�'தி_ெப.) உ�-� எ�A உண�'(மிேன 

$நாலா.3337.4 

 உண�'த� ஊட� உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட� 

ேம%�_ெப.எ+.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மட அ�ன#கா8 

$நாலா.3338.1 

 திண�'த வ�ட�க8ேம� ச#- ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�வ�வ�b� $நாலா.3338.2 

 1ண�'த F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� �� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3338.3 

 1ண�'த ைகயினரா� அ�ேய@2-� ேபா5Aமிேன $நாலா.3338.4 

 ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர:ேத� 1�ைனேம� உைற 

F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -யி�கா8 $நாலா.3339.1 

 ேச5றி� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) (8E� தி�வ�வ�b� 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3339.2 

 ஆ5ற� ஆழி அ#ைக அமர� ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3339.3 

 மா5ற� ெகா�ட�ள 7� ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) த7�வ( ஒ�வ�ணேம 

$நாலா.3339.4 

 ஒ�வ�ண� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 12- என2- 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைர ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கிளிேய $நாலா.3340.1 

 ெச� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! ெச2க� 

ேவைல' தி�வ�வ�b� $நாலா.3340.2 

 க� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) க� 



ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைக 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கா� $நாலா.3340.3 

 ெச� ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ச#- அைடயாள� 

தி�:த2 க�ேட $நாலா.3340.4 

 தி�:த2 க�� என2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைரயா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) சிA Fவா� $நாலா.3341.1 

 ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) மகி! 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) G! த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�வ�வ�b� 

$நாலா.3341.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைர2க� ெப� ந78 

�� நா� தட:ேதா8 $நாலா.3341.3 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ேபா� தி�ேமனி அ�கைளேய $நாலா.3341.4 

 அ�க8 ைகெதா=( அல�ேம� அைச%� அ�ன#கா8 $நாலா.3342.1 

 வி�ைவ ச#- 

ஒலி2-�_ெப.எ+.(ஒலி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�வ�வ�b� உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3342.2 

 க�ய மாய� த�ைன க�ணைன ெந�மாைல2 க�� $நாலா.3342.3 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) வ�விைனேய� திற�_ெப.(திற�_ெப.) <Aமி� 

ேவAெகா�ேட $நாலா.3342.4 

 ேவAெகா�� உ�ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர:ேத� ெவறி 

வ��ன#கா8 $நாலா.3343.1 

 ேதA ந7�3 ப�ைப வடபாைல' தி�வ�வ�b� $நாலா.3343.2 

 மாA இ� ேபா� அர2க� மதி8 ந7A எழ+ ெச5A உக:த $நாலா.3343.3 



 ஏA ேசவகனா�2- எ�ைன%� உள8 எ�மி�கேள $நாலா.3343.4 

 மி� ெகா8 ேச� 1�N� -ற8 ஆ� அக� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3344.1 

 வ� க8வ� அ�ேம� -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3344.2 

 ப� ெகா8 ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

தி�வ�வ�b�2- $நாலா.3344.3 

 இ�ெகா8 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா� மதன� மி�னிைட யவ�2ேக 

$நாலா.3344.4 

 மி� இைட மடவா�க8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 G�வா� ��1 நா� 

அ( அ6.வ� $நாலா.3345.1 

 ம� உைட இல#ைக அர� கா�:த_ெப.எ+.(கா�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாயவேன $நாலா.3345.2 

 உ�@ைடய .�டாய� நா� 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இனி அ(ெகா�� 

ெச�வ( எ� $நாலா.3345.3 

 எ�@ைடய ப:(� கழ?� த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபா- ந�ப ீ$நாலா.3345.4 

 ேபா- ந�ப ீஉ� தாமைர1ைர க� இைண%� ெசRவா� �Aவ?� 

$நாலா.3346.1 

 ஆ-ல#க8 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அழித5ேக 

ேநா5ேறாேம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) $நாலா.3346.2 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா மயிலா�க8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 

G�வா� ெசவி ஓைச ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3346.3 



 ஆக8 ேபாகவி4� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊ( ேபாயி�:ேத $நாலா.3346.4 

 ேபாயி�:( நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 18Eவ� அறியாதவ�2- உைர ந�ப ீ

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.3347.1 

 வா� இ�#_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கனி%� க�கE� விபTத� இ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.3347.2 

 ேவ� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாளினா� 

இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி�வ�8 ெபAவா� எவ�ெகா� $நாலா.3347.3 

 மா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கடைல2 கைட:த ெப�மானாேல $நாலா.3347.4 

 ஆலி� ந78 இைல ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உ�� அ�A 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கிட:தா� உ� மாய#க8 $நாலா.3348.1 

 ேமைல வானவ�� 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) இனி எ� பரேம 

$நாலா.3348.2 

 ேவலி� ேந� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க�ணினா� விைளயா� Gழைல+ Gழேவ 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3348.3 

 காலி ேம�2க வ�லா� எ�ைம ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கழேறேல $நாலா.3348.4 

 கழேற� ந�ப ீஉ� ைகதவ� ம�;� வி�;� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 

ச2கர $நாலா.3349.1 

 நிழA ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைடயா� உன2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

உண�'(வ� நா� $நாலா.3349.2 

 மழA ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெமாழியா�க8 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அ�8 

G�வா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) வா� 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ� $நாலா.3349.3 



 -ழA Fைவெயா�� கிளிேயா�� -ழேகேல $நாலா.3349.4 

 -ழகி எ#க8 -ழமண�ெகா�� ேகாயி�ைம 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) க�ம� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இ�ைல $நாலா.3350.1 

 பழகி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இ�3ேபா� பரேம 

இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி� அ�8க8 $நாலா.3350.2 

 அழகியா� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�A2-� 

ேதவிைம ஈத-வா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உள� $நாலா.3350.3 

 கழக� ஏேற� ந�ப ீஉன2-� இைளேத க�மேம $நாலா.3350.4 

 க�ம� அ�A எ#க8 ைகயி� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பறி3ப( 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ��4ட $நாலா.3351.1 

 நி�மலா ெந�யா� உன2ேக?� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) பிைழேய $நாலா.3351.2 

 வ�மேம ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைம 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) விைளயா�தி அ( ேக4கி� எ� ஐ�மா� $நாலா.3351.3 

 த�ம பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�னா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�A த� 

பிண2ேக $நாலா.3351.4 

 பிண2கி யாைவ%� யாவ�� பிைழயாம� ேபதி'(� ேபதியாத( ஓ� 

$நாலா.3352.1 

 கண2- இ� கீ�'தி ெவ8ள2 கதி� ஞான D�'தியினா� $நாலா.3352.2 

 இண2கி எ�ைம எ� ேதாழிமா� விைளயாட3 ேபா(மி� எ�ன3 ேபா:ேதாைம 

$நாலா.3352.3 

 உண2கி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) வைள'தா� எ� ெசா�லா� உகவாதவேர 

$நாலா.3352.4 



 உகைவயா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) உ8 உ�கி உ� 

தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க� விழிகளி� 

$நாலா.3353.1 

 அக வைல3 ப�3பா� அழி'தா� உ� தி�வ�யா� $நாலா.3353.2 

 தக�_ெப.(தக�_ெப.) ெச�திைல எ#க8 சி5றி?� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

அ� சிA ேசாA� க�� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3353.3 

 �க ஒளி திகழ �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றிைலேய $நாலா.3353.4 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இல#- ��யினா� 

இ�ப'ேதா� கா� அர._ெப.(அர._ெப.) கைளக4ட $நாலா.3354.1 

 ெவ�றி ந78 ம=வா விய� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �� பைட'தா� 

$நாலா.3354.2 

 இ�A இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஆய� 

-ல'ைத_ெப.(-ல�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) உ�ய' 

ேதா�றிய_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�மாணி2க+ .ட� 

$நாலா.3354.3 

 நி�த�னா� நலிேவ ப�ேவா� எ�A� ஆ�+சிேயாேம $நாலா.3354.4 

 ஆ�+சி ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ைனயா� அ�A 

ெவ�ெண� வா�'ைத%8 சீ5ற ��� அ= $நாலா.3355.1 

 <'த அ3ப� த�ைன -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3355.2 

 ஏ'திய_ெப.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தமி! 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'( இைச ெயா�� 

$நாலா.3355.3 

 நா'த�னா� நவில உைர3பா�2- இ�ைல ந�-ரேவ $நாலா.3355.4 

 ந�-ர�� ெச��� நர-� .வ�2க�� ஆ� $நாலா.3356.1 



 ெவ�பைக%� ந41� விட�� அ�த�� ஆ� $நாலா.3356.2 

 ப�வைக%� பர:த_ெப.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�மா� 

எ�ைன ஆ8வாைன $நாலா.3356.3 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�- -�' தி�வி�ணக�2 க�ேடேன 

$நாலா.3356.4 

 க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

(�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) கல2க#கE� ேத5ற�� ஆ� $நாலா.3357.1 

 த�ட�� த�ைம%� தழ?� நிழ?� ஆ� $நாலா.3357.2 

 க��ேகாட5- அ�ய ெப�மா� எ�ைன ஆ8வா� ஊ� $நாலா.3357.3 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�வி�ணக� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நகேர $நாலா.3357.4 

 நகர�� நா�கE� ஞான�� Dட�� ஆ� $நாலா.3358.1 

 நிக� இ� G! .ட� ஆ� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ� 

வி.�1 ஆ� $நாலா.3358.2 

 சிகர மாட#க8 G! தி�வி�ணக� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� $நாலா.3358.3 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ெகா8 கீ�'தி அ�லா� இ�ைல யாவ�2-� 1�ணியேம 

$நாலா.3358.4 

 1�ணிய� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 1ண�+சி_ெப.(1ண�+சி_ெப.) 

பி��_ெப.(பி��_ெப.) எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆ� 

$நாலா.3359.1 

 எ�ண� ஆ� மற31 ஆ� உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) ஆ� இ�ைம ஆ� 

அ�ல� ஆ� $நாலா.3359.2 



 தி�ண மாட#க8 G! தி�வி�ணக� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� $நாலா.3359.3 

 க�ண� இ� அ�ேள க��ெகா8மி�க8 ைகதவேம $நாலா.3359.4 

 ைகதவ� ெச�ைம க�ைம ெவEைம%� ஆ� $நாலா.3360.1 

 ெம� ெபா� இளைம �(ைம 1(ைம பழைம%� ஆ� $நாலா.3360.2 

 ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 

மதி8 G! தி�வி�ணக� ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா� $நாலா.3360.3 

 ெப�த_ெப.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� க�X� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேத� உைட D�லேக $நாலா.3360.4 

 D�லக#கE� ஆ� அ�ல� ஆ� உக31 ஆ� �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) ஆ� 

$நாலா.3361.1 

 Fவி� வா! மக8_ெப.(மக8_ெப.) ஆ� தRைவ ஆ� 1க! ஆ� பழி ஆ� 

$நாலா.3361.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேமவி' ெதா=� தி�வி�ணக� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� $நாலா.3361.3 

 பாவிேய� மன'ேத உைறகி�ற பர6.டேர $நாலா.3361.4 

 பர� .ட� உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) ஆ� அ=2-3 பதி'த உட�1_ெப.(உட�1_ெப.) 

ஆ� $நாலா.3362.1 

 கர:(� ேதா�றி%� நி�A� ைகதவ#க8 ெச�(� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $நாலா.3362.2 

 சிர#களா� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�வி�ணக� ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� 

$நாலா.3362.3 



 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகா8 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ�லா� இ�ைல 

யாவ�2-� வ� சரேண $நாலா.3362.4 

 வ� சர� .ர�2- ஆ� அ.ர�2- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ற�� ஆ� 

$நாலா.3363.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சர� நிழ5கீ! உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ைவ'(� 

ைவயா(� $நாலா.3363.2 

 ெத� சர� திைச2-' தி�வி�ணக� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� $நாலா.3363.3 

 எ� சர� எ� க�ண� எ�ைன ஆEைட எ� அ3பேன $நாலா.3363.4 

 எ� அ3ப� என2- ஆ� இ-8 ஆ� எ�ைன3 ெப5றவ8 ஆ� $நாலா.3364.1 

 ெபா� அ3ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ3ப� �'( அ3ப� அ� அ3ப@� ஆ� 

$நாலா.3364.2 

 மி�ன3 ெபா� மதி8 G! தி�வி�ணக� 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ3ப� $நாலா.3364.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ3பா� இ� அ3ப� த:தன� தன தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

நிழேல $நாலா.3364.4 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெவ�யி� சிAைம ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) -Aைம 

ெந�ைம%� ஆ� $நாலா.3365.1 

 .ழ�வன நி5பன ம5A� ஆ� அைவ அ�ல@� ஆ� $நாலா.3365.2 

 மழைல வா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா! தி�வி�ணக� ம�@ பிரா� 

$நாலா.3365.3 

 கழ�க8 அ�றி ம5ேறா� கைளக� இல� கா�மி�கேள $நாலா.3365.4 

 கா�மி�க8 உலகீ� எ�A க��க3ேப 

நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3366.1 



 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணய� த�ைன2 -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3366.2 

 ஆைண ஆயிர'(' தி�வி�ணக�3 ப'(� வ�லா� $நாலா.3366.3 

 ேகாைண இ�றி வி�ேணா�2- எ�A� ஆவ� -ரவ�கேள $நாலா.3366.4 

 -ரைவ_ெப.(-ரைவ_ெப.) ஆ�+சியேரா� ேகா'த(� -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ஏ:திய(� $நாலா.3367.1 

 உர� ந7�3 ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) கா�:த(� 

உ4பட ம5A� பல $நாலா.3367.2 

 அரவி� ப8ளி3 பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாய விைனகைளேய அல5றி 

$நாலா.3367.3 

 இர�� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� தவி�கில� எ�ன -ைற என2ேக 

$நாலா.3367.4 

 ேகய' த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஊதி5A� நிைர ேம�'த(� 

ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� $நாலா.3368.1 

 வாச3 F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) பி�ைன ேதா8க8 

மண:த(� ம5A� பல $நாலா.3368.2 

 மாய2 ேகால3 பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச�ைக 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

-ைழ:( $நாலா.3368.3 

 ேநய'ேதா� கழி:த_ெப.எ+.(கழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபா( என2- 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) நிகேர 

$நாலா.3368.4 

 நிக� இ� ம�லைர+ ெச5ற(� நிைர ேம�'த(� ந78 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ைக+ $நாலா.3369.1 



 சிகர மா களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட(� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ேபா�வன�� பிற�� $நாலா.3369.2 

 1க�ெகா8 ேசாதி3 பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச�ைக 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

1ல�பி_வி.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�A� $நாலா.3369.3 

 Sகர_-ைற.எ+.(Sக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவக� ைவக3ெப5ேற� என2- 

எ� இனி ேநாவ(ேவ $நாலா.3369.4 

 ேநாவ ஆ�+சி உரேலா� ஆ�2க இர#கி5A� வ6ச3 ெப�ைண+ $நாலா.3370.1 

 சாவ3 பா� உ�ட(� ஊ� சகட� இற+ சா�ய(� $நாலா.3370.2 

 ேதவ2 ேகால3 பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச�ைக 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

-ைழ:( $நாலா.3370.3 

 ேமவ2 கால#க8 <�ேன� என2- எ� இனி ேவ��வேத $நாலா.3370.4 

 ேவ��' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இர2க 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பிற:த(� 

வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) இ�8வா� $நாலா.3371.1 

 F�� அ�A அ�ைன3 1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேபா� 

அ#- ஓ� ஆ�2-ல� 12க(� $நாலா.3371.2 

 கா�ட� இ�றி வள�:(_வி.எ+.(வள�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

க6சைன' (6ச_-ைற.எ+.((6._வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ6ச� ெச�த(� 

$நாலா.3371.3 

 ஈ�� நா� அல5ற3ெப5ேற� என2- எ�ன இக� உளேத $நாலா.3371.4 

 இக� ெகா8 18ைள3 பிள:த(� இமி� ஏAக8 ெச5ற(�� $நாலா.3372.1 

 உய� ெகா8 ேசாைல2 -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ஒசி'த(� உ4பட ம5A� பல 

$நாலா.3372.2 



 அக� ெகா8 ைவய� அள:த மாய� எ� அ3ப� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

மாய#கேள $நாலா.3372.3 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) இரா3 பரவ3 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) என2- எ�ன மன3 

ப�3ேப $நாலா.3372.4 

 மன3 ப�3ேபா� அ=2- மானிட சாதியி� தா�பிற:( $நாலா.3373.1 

 தன2- ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) உ�2ெகா�� தா�_த5...(தா�_த5...) தன 

சீ5ற'திைன ��2-� $நாலா.3373.2 

 1ன' (ழா� �� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப� எ� அ3ப� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாய#கேள $நாலா.3373.3 

 நிைன2-�_ெப.எ+.(நிைன_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உைடேய� என2- இனி யா� நிக� ந78 நில'ேத 

$நாலா.3373.4 

 ந78 நில'ெதா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) விய3ப நிைற 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேபா�க8 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3374.1 

 வாண� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ணி'த(� உ4பட 

ம5A� பல $நாலா.3374.2 

 மாணி ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய� எ� அ3ப� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாய#கேள $நாலா.3374.3 

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

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) உைடேய� என2- இனி எ�ன கல2க� உ�ேட 

$நாலா.3374.4 

 கல2க_-ைற.எ+.(கல22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஏ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ! 

மைல உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ=� கழிய2 கடா� $நாலா.3375.1 



 உல2க' ேத�ெகா� ெச�ற_ெப.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாய�� உ4பட ம5A� பல $நாலா.3375.2 

 வல2ைக ஆழி இட2ைக+ ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) உைட மா�வ�ணைன $நாலா.3375.3 

 மல2-� நா_ெப.(நா_ெப.) உைடேய5- மாA உளேதா இ� ம�ணி� மிைசேய 

$நாலா.3375.4 

 ம�மிைச3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பார� 

ந7#க_-ைற.எ+.(ந7#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� பாரத மா 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேபா� $நாலா.3376.1 

 ப�ணி மாய#க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேசைனைய3 பா!பட N5றி4�3 ேபா� $நாலா.3376.2 

 வி�மிைச' தன தாமேம 1க 

ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) $நாலா.3376.3 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா� வண#க3ெப5ேற� 

என2- ஆ� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) நாயகேர $நாலா.3376.4 

 நாயக� �= ஏ! உல-2-� ஆ� �= ஏ! உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3377.1 

 வாயக� 1க ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உமி!:( அைவ 

ஆ� அைவ அ�ல@� ஆ� $நாலா.3377.2 

 ேகசவ� அ� இைணமிைச2 -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3377.3 

 Jய ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� ப'த� ஆவ� (வ8 இ�றிேய 

$நாலா.3377.4 



 (வ8 இ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெதாைலவி�லிம#கல� ெதா=� $நாலா.3378.1 

 இவைள ந7� இனி அ�ைனமீ� உம2- ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இ�ைல 

வி�மிேனா $நாலா.3378.2 

 தவள ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) எ�A� 

தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க� எ�A� 

$நாலா.3378.3 

 -வைள_ெப.(-வைள_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மல�2 க�க8 ந7� 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�A -�Aேம $நாலா.3378.4 

 -�A� ஓைச விழ� ஒலி' ெதாைலவி�லிம#கல� ெகா��12- 

$நாலா.3379.1 

 அ�த ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமாழியாைள ந7� உம2- 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இ�றி அக5றின 7� $நாலா.3379.2 

 திமி� ெகா�டா� ஒ'( 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம5A 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேதவ ேதவபிரா� எ�ேற $நாலா.3379.3 

 நிமி%� வாெயா� க�க8 ந7� ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ெந2- ஒசி:( கைர%ேம $நாலா.3379.4 

 கைர ெகா8 ைப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண' 

ெதாைலவி�லிம#கல� ெகா��12- $நாலா.3380.1 

 உைர ெகா8 இ� ெமாழியாைள ந7� உம2- ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இ�றி 

அக5றின 7� $நாலா.3380.2 

 திைர ெகா8 ெபௗவ'(+ ேச�:த(� திைச ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) தாவி 

அள:த(� $நாலா.3380.3 



 நிைரக8 ேம�'த(ேம பித5றி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ந7� 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி5-ேம $நாலா.3380.4 

 நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா�மைறவாண� வா! ெதாைலவி�லிம#கல� க�டபி� $நாலா.3381.1 

 அ5க� ஒ�A� அற உறா8 மலி:தா8 க�X� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) அ�ைனமீ� $நாலா.3381.2 

 க5-� க�வி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண பிரா� எ�ேற 

$நாலா.3381.3 

 ஒ5க� ஒ�A� இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) உக:( உக:( உ8 

மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -ைழ%ேம $நாலா.3381.4 

 -ைழ%� வா8_ெப.(வா8_ெப.) �க'(_ெப.(�க�_ெப.+அ'(_சா�.) ஏைழைய' 

ெதாைலவி�லிம#கல� ெகா��12- $நாலா.3382.1 

 இைழ ெகா8 ேசாதி+ ெச:தாமைர2 க� பிரா� இ�:தைம கா4�ன 7� 

$நாலா.3382.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெப�தா�_நி.எ+.(ெப�_வி.+தா8_நி.எ+.-றி.) 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ண ந7�ெனா� 

அ�A ெதா4�� ைமயா:( இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) $நாலா.3382.3 

 Sைழ%� சி:ைதய8 அ�ைனமீ� ெதா=� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) திைச 

உ5A ேநா2கிேய $நாலா.3382.4 

 ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப2க�_ெப.(ப2க�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) க��ெபா�_ெப.(க��1_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ெச:ெந� 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெச:தாமைர $நாலா.3383.1 

 வா�2-� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபா�ந� வடகைர வ� 

ெதாைலவி�லிம#கல� $நாலா.3383.2 



 ேநா2-ேம� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) திைச அ�லா� மA ேநா2- 

இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) ைவக� நா8ெதாA� $நாலா.3383.3 

 வா�2ெகா8 வாசக�� மணிவ�ண� நாமேம 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) அ�ைனமீ� $நாலா.3383.4 

 அ�ைனமீ� அணி மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சிAமா� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ந�ைம2 ைகவலி:( $நாலா.3384.1 

 எ�ன வா�'ைத%� ேக4-றா8 ெதாைலவி�லிம#கல� எ�A அ�லா� 

$நாலா.3384.2 

 ��ன� ேநா5ற விதிெகாேலா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மாய� ெகாேலா அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$நாலா.3384.3 

 சி�ன�� தி�நாம�� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) வாயனக8 

தி�:தேவ $நாலா.3384.4 

 தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) ேவத�� ேவ8வி%� தி� மா மகளி�� தா� 

மலி:(_வி.எ+.(மலி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3385.1 

 இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வா! ெபா�ந� வடகைர 

வ� ெதாைலவி�லிம#கல� $நாலா.3385.2 

 க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க�ணி ைகெதா=த அ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) ெதாட#கி_வி.எ+.(ெதாட#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

இ: நா8ெதாA� $நாலா.3385.3 

 இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அரவி:தேலாசன எ�A 

எ�ேற ைந:( இர#-ேம $நாலா.3385.4 

 இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா8ெதாA� வா�ெவTஇ 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) க�ண ந7�க8 அலமர $நாலா.3386.1 



 மர#கE� இர#-�_ெப.எ+.(இர#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வைக 

மணிவ�ணேவா எ�A <�மா� $நாலா.3386.2 

 (ர#க� வா� பிள:தா� உைற ெதாைலவி�லிம#கல� எ�A 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3386.3 

 கர#க8_ெப.(கர#க8_ெப.) <3பி' ெதா=� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஊ�' 

தி�நாம� க5றத� பி�ைனேய $நாலா.3386.4 

 பி�ைனெகா� நில மா மக8ெகா� தி�மக8ெகா� பிற:தி4டா8 $நாலா.3387.1 

 எ�ன மாய�ெகாேலா இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ெந�மா� எ�ேற 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) <�மா� $நாலா.3387.2 

 ��னி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெதாைலவி�லிம#கல� $நாலா.3387.3 

 ெச�னியா� வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஊ�' தி�நாம� ேக4ப( சி:ைதேய. $நாலா.3387.4 

 சி:ைதயா?� ெசா�லா?� ெச�ைகயினா?� ேதவ பிராைனேய $நாலா.3388.1 

 த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ�A 

அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வ� -�<ரவ� 

சடேகாப� $நாலா.3388.2 

 �:ைத ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெதாைலவி�லிம#கல'ைத+ 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3388.3 

 ெச:தமி!3 ப'(� வ�லா� அ�ைமெச�வா� தி�மா?2ேக $நாலா.3388.4 

 மா?2- ைவய� அள:த மணாள5- $நாலா.3389.1 



 ந7ல2 க� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ேமக நியாய5- $நாலா.3389.2 

 ேகால+ ெச:தாமைர2 க�ண5- எ� ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல� 

$நாலா.3389.3 

 ஏல2 -ழலி இழ:த( ச#ேக $நாலா.3389.4 

 ச#- வி� வா8_ெப.(வா8_ெப.) த��_ெப.(த�(_ெப.) ச2கர2 ைகய5- 

$நாலா.3390.1 

 ெச#கனிவா�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண5- $நாலா.3390.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� 

��யா@2- எ� $நாலா.3390.3 

 ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) இழ:த( மாைம நிற�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3390.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க�யா@2- ந7� உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட $நாலா.3391.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) கிள� வா�+ சிA2 க8வ� அவ5- $நாலா.3391.2 

 கற#கிய ச2கர2 ைகயவ@2- எ� $நாலா.3391.3 

 பிற#- இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) <:த�_ெப.(<:த�_ெப.) இழ:த( பேீட 

$நாலா.3391.4 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட நா��கைன3 பைட'தா@2- $நாலா.3392.1 

 மா� உைட ைவய� அள:த மணாள5- $நாலா.3392.2 

 நா� உைட ம�ன�2-' ((_ெப.(J(_ெப.) ெச� ந�பி2- எ� $நாலா.3392.3 

 பா� உைட அ�-� இழ:த( ப�ேப $நாலா.3392.4 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) உைட ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பர@2- $நாலா.3393.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 1ைர ைவய� இட:த வராக5- $நாலா.3393.2 



 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) எ� 

ேதவ பிரா@2- எ� $நாலா.3393.3 

 க�1ைன ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) இழ:த( க5ேப $நாலா.3393.4 

 க5பக2 கா அன ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பல ேதாள5- $நாலா.3394.1 

 ெபா� .ட�2 -�A அ�ன F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

��ய5- $நாலா.3394.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

மல�2 ைகய5- எ� $நாலா.3394.3 

 வி� 1�வ2ெகா� ேதா5ற( ெம�ேய $நாலா.3394.4 

 ெம� அம� ப� கல� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) அணி:தா@2- $நாலா.3395.1 

 ைப அரவி� அைண3 ப8ளியினா@2- $நாலா.3395.2 

 ைகெயா� கா� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) க�ண 

பிரா@2- எ� $நாலா.3395.3 

 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) இழ:த( த�@ைட+ சாேய $நாலா.3395.4 

 சாய2 -�:த� ஒசி'த தமிய5- $நாலா.3396.1 

 மாய+ சகட� உைத'த மணாள5- $நாலா.3396.2 

 ேபைய3 பிண�பட3 பா� உ� பிரா@2- எ� $நாலா.3396.3 

 வாச2 -ழலி இழ:த( மா�ேப $நாலா.3396.4 

 மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) அைம ேகால'( எ� மாய2 -றள5- $நாலா.3397.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) .ட�2 -�A அ�ன ெச6.ட� D�'தி2- $நாலா.3397.2 

 கா� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதா5ற'( எ� கா-'த ந�பி2- எ� 

$நாலா.3397.3 



 F� 1ைன ெம��ைல ேதா5ற( ெபா5ேப $நாலா.3397.4 

 ெபா51 அைம ந78 ��3 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ழாய5- $நாலா.3398.1 

 ம� ெபா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) உைட மாய3 பிரா@2- $நாலா.3398.2 

 நி5பன ப� உ�வா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மாய5- 

எ� $நாலா.3398.3 

 க51_ெப.(க51_ெப.) உைடயா4� இழ:த( க4ேட $நாலா.3398.4 

 க4� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ேவ#கடவாணைன2 $நாலா.3399.1 

 க4� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெத� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3399.2 

 க4� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

வ�லவ� $நாலா.3399.3 

 க4� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேபாக� உ�பாேர 

$நாலா.3399.4 

 உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசாA ப�-� ந7� 

தி�@� ெவ5றிைல%� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3400.1 

 க�ண� எ� ெப�மா� எ�A எ�ேற க�க8 ந7� ம�கி $நாலா.3400.2 

 ம�ணி@8 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சீ� வள�_ெப.(வள�_ெப.) மி2கவ� 

ஊ� வினவி_வி.எ+.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3400.3 

 தி�ண� எ� இளமா� 1-� ஊ� தி�2ேகா_ேர $நாலா.3400.4 

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

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

த�ைன3ேபா� அவ@ைடய $நாலா.3401.1 



 ேப�� தா�கEேம பித5ற க51_ெப.(க51_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) இடறி 

$நாலா.3401.2 

 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ேச� பழன' தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3401.3 

 ேபா�� ெகா� உைரய�ீ ெகா�ேய� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) Fைவகேள 

$நாலா.3401.4 

 Fைவ ைப#கிளிக8 ப:(_ெப.(ப:(_ெப.) Jைத F� 14��க8 $நாலா.3402.1 

 யாைவ%� தி�மா� தி�நாம#கேள <வி எ=� எ� $நாலா.3402.2 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபா� இனி' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பழன' 

தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3402.3 

 ேகாைவ வா� (�3ப மைழ2க�ெணா� எ� ெச�%�ெகாேலா $நாலா.3402.4 

 ெகா�ைல எ�ப�ெகாேலா -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) மி2கன8 எ�ப�ெகாேலா 

$நாலா.3403.1 

 சி�ைல வா�3 ெப��க8 அய� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உ8ளா�� எ�ேல 

$நாலா.3403.2 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�கி அவ�கிட:த தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3403.3 

 ேம� இைட Sட#க_-ைற.எ+.(Sட#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இளமா� 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேமவினேள $நாலா.3403.4 

 ேமவி ைந:( ைந:( விைளயாட?றா8 எ� சிA' $நாலா.3404.1 

 ேதவி ேபா� இனி' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�மா� தி�2ேகா_�� 

$நாலா.3404.2 

 F இய� ெபாழி?� தட�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேகாயி?� க�� 

$நாலா.3404.3 



 ஆவி உ8 -ளிர_-ைற.எ+.(-ளி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ#ஙேன 

உக2-�ெகா� இ�ேற $நாலா.3404.4 

 இ�A என2- உதவா( அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

இளமா� இனி3 ேபா� $நாலா.3405.1 

 ெத� திைச' திலத� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி�2ேகா_�2ேக 

$நாலா.3405.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தி�மா� தி�2க�;� ெசRவா%� க�� $நாலா.3405.3 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�A ைந%� 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�க8 பனி ம�கேவ $நாலா.3405.4 

 ம�- ந7�2 க�ெணா� ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) 

உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) மன'தினளா� $நாலா.3406.1 

 அ�?� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக?� ெந�மா� எ�A அைழ'( இனி3 ேபா� 

$நாலா.3406.2 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�கி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�2ேகாE�2ேக 

$நாலா.3406.3 

 ஒ�கி ஒ�கி நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#ஙேன 

1-�ெகா� ஒசி:ேத $நாலா.3406.4 

 ஒசி:த S� இைடேம� ைகைய 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெநா:( $நாலா.3407.1 

 கசி:த ெந6சினளா� க�ண ந7� (E�ப+ ெச�?�ெகா� $நாலா.3407.2 

 ஒசி:த ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) மலரா8 ெகா=ந� தி�2ேகா_�2ேக 

$நாலா.3407.3 



 கசி:த ெந6சினளா� எ�ைம ந7'த எ� கா�ைகேய $நாலா.3407.4 

 கா�ய� ந�லனக8 அைவ காணி� எ� க�ண@2- எ�A $நாலா.3408.1 

 ஈ�யா� இ�3பா8 இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கிட2க_-ைற.எ+.(கிட22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இனி3 ேபா� $நாலா.3408.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ப� பழி Jஉ� இைர3ப தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3408.3 

 ேந�ைழ நட:தா8 எ�ைம ஒ�A� நிைன:திலேள $நாலா.3408.4 

 நிைன2கிேல� ெத�வ#கா8 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� இளமா� இனி3 

ேபா� $நாலா.3409.1 

 அைன'( உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உைடய அரவி:தேலாசனைன' 

$நாலா.3409.2 

 திைன'தைன%� விடா8 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேச� 

தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3409.3 

 மைன2- வா�_ெப.(வா�_ெப.) பழி%� நிைனயா8 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைவ'தனேள $நாலா.3409.4 

 ைவ'த மா நிதியா� ம(Gதைனேய அல5றி $நாலா.3410.1 

 ெகா'( அல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3410.2 

 ப'( N5A8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ேச� தி�2ேகா_�2ேக $நாலா.3410.3 

 சி'த�_ெப.(சி'த�_ெப.) ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர3பா� திக! ெபா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆ8வாேர $நாலா.3410.4 

 ெபா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஆள 7ேரா 1வனி �=( ஆள 7ேரா $நாலா.3411.1 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நல3 18ளின#கா8 விைனயா4�ேய� நா� இர:ேத� 

$நாலா.3411.2 

 �� உலக#க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பைட'த �கி�வ�ண� 

க�ண� $நாலா.3411.3 

 எ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� தன2- எ� 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) உைர'ேத. $நாலா.3411.4 

 ைம அம� வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க� ம#ைகமா� 

��1 எ� ைக இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3412.1 

 ெந� அம� இ� அ�சி� நி+ச� பாெலா� ேமவ 7ேரா $நாலா.3412.2 

 ைக அம� ச2கர'( எ� கனிவா�3 ெப�மாைன2 க�� $நாலா.3412.3 

 ெம� அம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கிளிகா8 

விைர:(_வி.எ+.(விைர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஓ�வ:ேத $நாலா.3412.4 

 ஓ�வ:( எ� -ழ�ேம� ஒளி மா மல� ஊத7ேரா $நாலா.3413.1 

 <�ய வ��ன#கா8 -�நா� உைட ஐவ�க4- ஆ� $நாலா.3413.2 

 ஆ�ய_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத�3பைட ந7A எழ+ ெச5ற பிரா� $நாலா.3413.3 

 G�ய_ெப.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

(ளவ� உ�ட J ம( வா�க8 ெகா�ேட $நாலா.3413.4 

 J ம( வா�க8 ெகா��வ:( எ� ��ைலக8ேம� (�பிகா8 $நாலா.3414.1 

 F ம( உ�ண+ ெச�லி� விைனேயைன3 ெபா�ெச�( 

அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3414.2 



 மா ம( வா� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� �� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ேகாைன2 க�� $நாலா.3414.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இ(ேவா த2கவாA எ�னேவ��� க�X� 

S#க4ேக $நாலா.3414.4 

 S#க4- யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைர2ேக� வ�மி� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) வள�'த கிளிகா8 $நாலா.3415.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க� 18_ெப.(18_ெப.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) விைனேயைன 

ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3415.2 

 ெச#க� க��கிைல ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா�+ 

ெச=# க5பக'ைத $நாலா.3415.3 

 எ#-+ ெச�றாகி?� க�� இ(ேவா த2கவாA எ�மிேன $நாலா.3415.4 

 எ� மி�@ N� மா�வ� எ� க�� ெப�மா� எ� க�ண� $நாலா.3416.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ம�@ ந78 கழ�ேம� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� 

நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) அ�றி ந�கா� $நாலா.3416.2 

 க�மி�க8 எ�A உ�ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க5பியாைவ'த 

மா5ற�ெசா�லி $நாலா.3416.3 

 ெச�மி�க8 த7விைனேய� வள�'த சிA Fைவகேள $நாலா.3416.4 

 Fைவக8 ேபா� நிற'த� 1�டTக#க8 ேபா?� க�ண� $நாலா.3417.1 

 யாைவ%� யாவ�� ஆ� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாய� எ� ஆழி3 பிரா� $நாலா.3417.2 

 மாைவ வ� வா� பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ம(Gத5- 

எ� மா5ற� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3417.3 



 பாைவக8 த7�2கி5றிேர விைனயா4�ேய� பாசறேவ $நாலா.3417.4 

 பாசற� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ�ேன விைனேய� 

எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ைநேவ� $நாலா.3418.1 

 ஆ. அA Jவி ெவ8ைள2 -�ேக அ�8ெச�( ஒ�நா8 $நாலா.3418.2 

 மா. அA ந7ல+ .ட� �� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகாைன2 க�� 

$நாலா.3418.3 

 ஏ. அA� S�ைம அ�லா� மAேநா2- 

இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) ேப�'( ம5ேற $நாலா.3418.4 

 ேப�'( ம5A ஓ� கைளக� விைனயா4�ேய� நா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

இேல� $நாலா.3419.1 

 ந7�' திைரேம� உலவி இைர ேத�� 1தா இன#கா8 $நாலா.3419.2 

 கா�' திர8 மா �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� க�ண� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ேகாைன2 க�� $நாலா.3419.3 

 வா�'ைதக8 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ளி 

உைரய�ீ ைவக� வ:தி�:ேத $நாலா.3419.4 

 வ:தி�:( உ��ைடய மணி+ ேசவ?� ந7�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.3420.1 

 அ:தர� ஒ�A� இ�றி அல�ேம� அைச%� அ�ன#கா8 $நாலா.3420.2 

 எ� தி� மா�வ5- எ�ைன இ�னவாA இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

கா�மி� எ�A $நாலா.3420.3 

 ம:திர'( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உண�'தி உைரய�ீ மAமா5ற#கேள 

$நாலா.3420.4 

 மா5ற#க8 ஆ�:(ெகா�� ம(Gத பிரா� அ�ேம� $நாலா.3421.1 



 நா5ற#ெகா8 F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3421.2 

 ேதா5ற#க8 ஆயிர'(8 இைவ%� ஒ�ப'(� வ�லா� $நாலா.3421.3 

 ஊ5றி�க� S� மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேபா� உ�காநி5ப� ந7ராேய 

$நாலா.3421.4 

 ந7� ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ� த7 ஆ� கா� ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� $நாலா.3422.1 

 சீ� ஆ� .ட�க8 இ���_ெப.(இர��_ெப.) ஆ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� 

அய� ஆனா� $நாலா.3422.2 

 <� ஆ� ஆழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச#- ஏ:தி ெகா�ேய�பா� 

$நாலா.3422.3 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ஒ�நா8 ம�;� 

வி�;� மகிழேவ $நாலா.3422.4 

 ம�;� வி�;� மகிழ_-ைற.எ+.(மகி!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) -ற8 ஆ� 

வல� கா4� $நாலா.3423.1 

 ம�;� வி�;� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாய அ�மாேன $நாலா.3423.2 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உைன நா� க�� உக:( 

<'தாட $நாலா.3423.3 

 ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஒ�நா8 ஞால'Jேட 

நடவாேய $நாலா.3423.4 

 ஞால'Jேட நட:(� நி�A� கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இ�:(� $நாலா.3424.1 

 சால3 பல நா8_ெப.(நா8_ெப.) உக�ேதாA உயி�க8 கா3பாேன $நாலா.3424.2 



 ேகால' தி� மா மகேளா� உ�ைன2 <டாேத $நாலா.3424.3 

 சால3 பல நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ�ேய� இ�@� தள�ேவேனா $நாலா.3424.4 

 தள�:(� �றி:(� சகட அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேவறா3 

$நாலா.3425.1 

 பிள:(_வி.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வ 7ய தி�2கா� ஆ�ட 

ெப�மாேன $நாலா.3425.2 

 கிள�:(_வி.எ+.(கிள�_ெப.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பிரம� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.3425.3 

 விள#க_-ைற.எ+.(விள#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�நா8 காண 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) வி�மீேத $நாலா.3425.4 

 வி�மீ( இ�3பா� மைலேம� நி5பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேச�3பா� 

$நாலா.3426.1 

 ம�மீ( உழ�வா� இவ5A8 எ#-� 

மைற:(_வி.எ+.(மைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைறவா� $நாலா.3426.2 

 எ�மீ( இய�ற 1ற அ�ட'தா� என( ஆவி $நாலா.3426.3 

 %8 மீ( ஆ� உ�2 கா4டாேத ஒளி3பாேயா $நாலா.3426.4 

 பா� ஓ� அ� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அத� கீ!3 

பரைவ நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3427.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஓ� அ�யா� எ�லா உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

தடவ:த $நாலா.3427.2 

 மாேயா� உ�ைன2 கா�பா� 

வ�:தி_வி.எ+.(வ�:(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எைனநாE� $நாலா.3427.3 



 த7ேயா� உட�ேச� ெம=கா� உலகி� தி�ேவேனா $நாலா.3427.4 

 உலகி� தி�%� க�ம கதி ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ� $நாலா.3428.1 

 உல-2ேக ஓ� உயி�� ஆனா� 1ற அ�ட'( $நாலா.3428.2 

 அலகி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) திைச ப'( 

ஆய அ�ேவேயா $நாலா.3428.3 

 அலகி� ெபாலி:த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அறிவிேல@2- அ�ளாேய $நாலா.3428.4 

 அறிவிேல@2- அ�ளா� அறிவா� உயி� ஆனா� $நாலா.3429.1 

 ெவறி ெகா8 ேசாதி D�'தி அ�ேய� ெந�மாேல $நாலா.3429.2 

 கிறிெச�( எ�ைன3 1ற'தி4� இ�ன� ெக�3பாேயா $நாலா.3429.3 

 பிறி( ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�ேய� ஆவி 

திைக2கேவ $நாலா.3429.4 

 ஆவி திைக2க ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) -ைம2-� சி5றி�ப� $நாலா.3430.1 

 பாவிேயைன3 பல ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) கா4�3 ப�3பாேயா $நாலா.3430.2 

 தாவி ைவய� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) க4ேக $நாலா.3430.3 

 <வி2 ெகா8E�_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ�ன� -Aகாேதா $நாலா.3430.4 

 -Aகா ந7ளா இAதி<டா எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $நாலா.3431.1 

 சிAகா ெப�கா அள� இ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ேச�:தா?� $நாலா.3431.2 

 மA கா� இ�றி மாேயா� உன2ேக ஆளா-� $நாலா.3431.3 



 சிA கால'ைத_ெப.(கால�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) உAேமா அ:ேதா 

ெத�யிேல $நாலா.3431.4 

 ெத�த� நிைனத� எ�ண� ஆகா' தி�மா?2- $நாலா.3432.1 

 உ�ய ெதா�ட� ெதா�ட� ெதா�ட� சடேகாப� $நாலா.3432.2 

 ெத�ய+ ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3432.3 

 உ�ய ெதா�ட� ஆ2-� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�டா5ேக $நாலா.3432.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�ட ெப�வாயா உல31 இ� கீ�'தி அ�மாேன 

$நாலா.3433.1 

 நில�� .ட� G! ஒளி D�'தி ெந�யா� அ�ேய� ஆ� உயிேர $நாலா.3433.2 

 திலத� உல-2- ஆ� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவ#கட'( எ� ெப�மாேன $நாலா.3433.3 

 -ல ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�ேய� உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

<��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆA <றாேய 

$நாலா.3433.4 

 <A ஆ� ந7A ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெகா� வ� 

அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.3434.1 

 சீறா எ�%� தி� ேநமி வலவா ெத�வ2 ேகாமாேன $நாலா.3434.2 

 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ஆ� .ைன' தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெச:த7 

மல��_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�ேவ#கட'தாேன 

$நாலா.3434.3 

 ஆறா அ�பி� அ�ேய� உ� அ�ேச� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அ�ளாேய 

$நாலா.3434.4 



 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ம�8 ெகா8 அணி ேமக வ�ணா மாய அ�மாேன 

$நாலா.3435.1 

 எ�ண� 1-:( தி'தி2-� அ�ேத இைமேயா� அதிபதிேய $நாலா.3435.2 

 ெத8 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�வி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� �'( 

அைல2-� தி�ேவ#கட'தாேன $நாலா.3435.3 

 அ�ணேல உ� அ� ேசர அ�ேய5- ஆஆ எ�னாேய $நாலா.3435.4 

 ஆஆ எ�னா( உலக'ைத_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) அைல2-� 

அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) வா! நா8ேம� $நாலா.3436.1 

 த7 வா� வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழி:த_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சிைலயா தி� மா 

மக8_ெப.(மக8_ெப.) ேக8வா $நாலா.3436.2 

 ேதவா .ர�க8 �னி2கண#க8 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவ#கட'தாேன $நாலா.3436.3 

 F ஆ� கழ�க8 அ�விைனேய� ெபா�:(மாA 1ணராேய $நாலா.3436.4 

 1ணரா நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ஏ! அ�A எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

வி� வலவா ஓ $நாலா.3437.1 

 1ண� ஏ� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

இர��� ந�ேவ ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �த�வா ஓ 

$நாலா.3437.2 

 திண� ஆ� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என2 களிA_ெப.(களிA_ெப.) 

ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�ேவ#கட'தாேன 

$நாலா.3437.3 



 திண� ஆ� சா�#க'( உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ேச�வ( அ�ேய� எ:நாேள 

$நாலா.3437.4 

 எ:நாேள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள:த இைண' 

தாமைரக8 கா�பத5- எ�A $நாலா.3438.1 

 எ:நாE� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைமேயா�க8 

ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைற6சி 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) இனமா� $நாலா.3438.2 

 ெம�: நா_ெப.(நா_ெப.) மன'தா� வழிபா� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�ேவ#கட'தாேன 

$நாலா.3438.3 

 ெம�: நா� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ: 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) உ� அ�2க� அ�ேய� ேம�வேத $நாலா.3438.4 

 அ�ேய� ேமவி அம�கி�ற அ�ேத இைமேயா� அதிபதிேய $நாலா.3439.1 

 ெகா�யா அ� 18_ெப.(18_ெப.) உைடயாேன ேகால2 கனிவா�3 ெப�மாேன 

$நாலா.3439.2 

 ெச� ஆ� விைனக8 த7� ம�:ேத தி�ேவ#கட'( எ� ெப�மாேன $நாலா.3439.3 

 ெநா� ஆ� ெபா=(� உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) காண ேநாலா( ஆ5ேறேன 

$நாலா.3439.4 

 ேநாலா( ஆ5ேற� உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) காண எ�A S� உண�வி� 

$நாலா.3440.1 

 ந7�_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ஆ� க�ட'( அ�மா@� நிைற நா��க@� இ:திர@� 

$நாலா.3440.2 

 ேச� ஏ� க�ணா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 



வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவ#கட'தாேன $நாலா.3440.3 

 மாலா� மய2கி_வி.எ+.(மய2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ�ேய�பா� 

வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ேபாேல வாராேய 

$நாலா.3440.4 

 வ:தா�_வி.�.(வா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) ேபாேல வாராதா� 

வாராதா� ேபா� வ�வாேன $நாலா.3441.1 

 ெச:தாமைர2 க� ெச#கனி வா� நா� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) அ�ேத என( 

உயிேர $நாலா.3441.2 

 சி:தாமணிக8 பக� அ�ைல3 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெச� தி�ேவ#கட'தாேன 

$நாலா.3441.3 

 அ:ேதா அ�ேய� உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அகலகி�ேல� இைற%ேம 

$நாலா.3441.4 

 அகலகி�ேல� இைற%� எ�A அல�ேம� ம#ைக_ெப.(ம#ைக_ெப.) உைற 

மா�பா $நாலா.3442.1 

 நிக� இ� 1கழா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�A உைடயா� எ�ைன 

ஆ8வாேன $நாலா.3442.2 

 நிக� இ� அமர� �னி2கண#க8 

வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�ேவ#கட'தாேன $நாலா.3442.3 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�லா அ�ேய� உ� அ�2கீ! 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:ேதேன. $நாலா.3442.4 

 அ�2கீ! அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:( அ�ய�ீ 

வா!மி� எ�A எ�A அ�8ெகா�2-� $நாலா.3443.1 

 ப�2 ேக! இ�லா3 ெப�மாைன3 பழன2 -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3443.2 



 ��3பா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(' 

தி�ேவ#கட'(2- இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.3443.3 

 பி�'தா� பி�'தா� வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) வா@8 நிலா�வேர. $நாலா.3443.4 

 உ8 நிலாவிய ஐவரா� -ைமத75றி எ�ைன உ� பாதப#கய� $நாலா.3444.1 

 ந�ணிலாவைகேய நலிவா� இ�@� எ�;கி�றா� $நாலா.3444.2 

 எ� இலா3 ெபA மாயேன இைமேயா�க8 ஏ'(� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

D�A உைட $நாலா.3444.3 

 அ�ணேல அ�ேத அ3பேன எ�ைன ஆ8வாேன $நாலா.3444.4 

 எ�ைன ஆE� வ� ேகா ஓ� ஐ:( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெப�(_வி.எ+.(ெப�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இரா3பக� ேமா(வி'தி4� 

$நாலா.3445.1 

 உ�ைன நா� அ;காவைக ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபாதிக�டா� $நாலா.3445.2 

 க�னேல அ�ேத கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ணேன கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கா2கி�ற $நாலா.3445.3 

 மி�@ ேநமியினா� விைனேய@ைட ேவதியேன $நாலா.3445.4 

 ேவதியாநி5-� ஐவரா� விைனேயைன ேமா(வி'( உ� தி�வ�+ 

$நாலா.3446.1 

 சாதியாவைக ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

த�'(_வி.எ+.(த�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ெபAதி அ:ேதா 

$நாலா.3446.2 

 ஆதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�� உமி!:( 

கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) இட:தி4ட $நாலா.3446.3 



 ேசாதி ந78 ��யா� ெதா�டேன� ம(Gதனேன $நாலா.3446.4 

 G(_ெப.(G(_ெப.) நா� அறியாவைக .ழ5றி ஓ� ஐவைர2 கா4� உ� அ�3 

$நாலா.3447.1 

 ேபா( நா� அ;காவைக ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேபாதிக�டா� $நாலா.3447.2 

 யா(� யாவ�� இ�றி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அக�பா� ஒ�2கி ஓ� 

ஆலி� ந78 இைல $நாலா.3447.3 

 மீ( ேச� -ழவி_ெப.(-ழவி_ெப.) விைனேய� விைனத7� ம�:ேத $நாலா.3447.4 

 த7� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) இ�றி ஐ:( ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ�� ெச2கி� 

இ4�' தி�2-� ஐவைர $நாலா.3448.1 

 ேந� ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) உைட'தா அைட'( ெநகி!3பா� ஒ2கி�றா� 

$நாலா.3448.2 

 ஆ� ம�:(_ெப.(ம�:(_ெப.) இனி ஆ-வா� அட� ஆழி ஏ:தி 

அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) வ� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) $நாலா.3448.3 

 ேவ� ம�#-_ெப.(ம�#-_ெப.) அA'தா� வி�;ளா� ெப�மாேன ஓ 

$நாலா.3448.4 

 வி�;ளா� ெப�மா5- அ�ைம ெச�வாைர%� ெசA� ஐ�1ல� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.3449.1 

 ம�;8 எ�ைன3 ெப5றா� எ� 

ெச�யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.-றி.) ம5A ந7%� 

வி4டா�_நி.எ+.(வி�_வி.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) $நாலா.3449.2 

 ப�;ளா� கவி த�@ளா� ப'தியி� உ8ளா� பரமீசேன 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3449.3 

 க�;ளா� ெந6.ளா� ெசா�?ளா� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�லாேய 

$நாலா.3449.4 



 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஒ�'தினி� நி5கிலாத ஓ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ� கயவைர $நாலா.3450.1 

 எ�A யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெவ�கி5ப� உ� தி�வ�8 இ�ைலேய� 

$நாலா.3450.2 

 அ�A ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

வா#க_-ைற.எ+.(வா#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அைலகட� அரவ� அளாவி 

ஓ� $நாலா.3450.3 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ைவ'த எ:தா� ெகா�ேய� ப�- இ� அ�ேத 

$நாலா.3450.4 

 இ� அ�( என' ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) யாவைர%� மய2க ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ைவ'த 

$நாலா.3451.1 

 ��ன� மாய� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) �= ேவ� அ�:( எ�ைன உ� 

$நாலா.3451.2 

 சி�ன�� தி� D�'தி%� சி:தி'( ஏ'தி2 ைகெதாழேவ அ�8 என2- 

$நாலா.3451.3 

 எ� அ�மா எ� க�ணா இைமேயா� த� -ல�தேல $நாலா.3451.4 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) �த� அ�� த7விைன2 ெகா� வ� -ழியினி� வ 7!2-� 

ஐவைர $நாலா.3452.1 

 வல� �த� ெக�2-� வரேம த:த�8க�டா� $நாலா.3452.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �த� இனி எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

உல-2-� நி5பன ெச�வன என3 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) $நாலா.3452.3 

 பல �த� பைட'தா� எ� க�ணா எ� பர6.டேர $நாலா.3452.4 

 எ� பர6.டேர எ�A உ�ைன அல5றி உ� இைண' தாமைரக4- $நாலா.3453.1 



 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உ�கி 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) .ம� 

த:தா�_வி.�.(தா_வி.+:'_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) $நாலா.3453.2 

 வ� பர#க8 எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) திைச திைச வலி'( எ5Aகி�றன� $நாலா.3453.3 

 �� பரைவ கைட:( அ�த� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�'தி ஓ $நாலா.3453.4 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�'தி ஓ� Dவரா�2 

-ண#க8 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அளி'( 

ெக�2-� அ3_.4.(அ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) $நாலா.3454.1 

 1�டTக2 ெகா3F!3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) அ3ப@2ேக 

$நாலா.3454.2 

 ெதா�ட� ெதா�ட� ெதா�ட� ெதா�ட� சடேகாப� ெசா� ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3454.3 

 க�� பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� விைன ேபா� 

க#-?� பகேல $நாலா.3454.4 

 க#-?� பக?� க� (யி� 

அறியா8_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ8_பட�.ஒ�.) க�ண ந7� 

ைககளா� இைற2-� $நாலா.3455.1 

 ச#- ச2கர#க8 எ�A ைக <31� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� 

எ�ேற தள�� $நாலா.3455.2 

 எ#ஙேன த�2ேக� உ�ைனவி4� எ�@� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ைக (ழா 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3455.3 

 ெச#கய� பா� ந7�' தி�வர#க'தா� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) எ� ெச�கி�றாேய $நாலா.3455.4 



 எ� ெச�கி�றா� எ� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணா எ�@� 

க�ண 7�_ெப.(க�ண 7�_ெப.) ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3456.1 

 எ� ெச�ேக� எறி ந7�' தி�வர#க'தா� எ�@� ெவR�யி�'( உயி�'( 

உ�-� $நாலா.3456.2 

 �� ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விைனேய �க3படா� 

எ�@� �கி�வ�ணா த-வேதா எ�@� $நாலா.3456.3 

 �� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�� உமி!:( 

அள:தா� எ�ெகாேலா ��கி�ற( இவ4ேக $நாலா.3456.4 

 வ4- இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) இைற%� மணிவ�ணா 

எ�@� வானேம ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ைமயா2-� $நாலா.3457.1 

 உ4- உைட அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) உயி� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ட 

ஒ�வேன எ�@� உ8 உ�-� $நாலா.3457.2 

 க4கிO உ�ைன2 கா;மாA அ�ளா� கா-'தா க�ணேன எ�@� 

$நாலா.3457.3 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி8 G! தி�வர#க'தா� 

இவ8திற'( எ� ெச�தி4டாேய $நாலா.3457.4 

 இ4ட கா� இ4ட ைகயளா� 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலா� மய#-� ைக <31� 

$நாலா.3458.1 

 க4டேம காத�_ெப.(காத�_ெப.) எ�A D�+சி2-� கட�வ�ணா க�ையகா� 

எ�@� $நாலா.3458.2 



 வ4ட வா� ேநமி வல#ைகயா எ�@� வ:திடா� எ�A எ�ேற மய#-� 

$நாலா.3458.3 

 சி4டேன ெச= ந7�' தி�வர#க'தா� இவ8திற'( எ� சி:தி'தாேய 

$நாலா.3458.4 

 சி:தி2-� திைச2-� ேதA� ைக <31� தி�வர#க'(8ளா� எ�@� 

$நாலா.3459.1 

 வ:தி2-� ஆ#ேக மைழ2க� ந7� 

ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ:திடா� எ�A எ�ேற மய#-� 

$நாலா.3459.2 

 அ:தி3ேபா( அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) இட:தாேன அைல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த ஆ� அ�ேத $நாலா.3459.3 

 ச:தி'( உ� சரண� சா�வேத வலி'த ைதயைல ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) 

ெச�தாேன $நாலா.3459.4 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�ைன மன�_ெப.(மன�_ெப.) கவ�:தாேன எ�@� மா மாயேன எ�@� 

$நாலா.3460.1 

 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வா� மணிேய எ�@� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�வர#க'(8ளா� 

எ�@� $நாலா.3460.2 

 ெவ�ய_-றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) வா8_ெப.(வா8_ெப.) 

த��_ெப.(த�(_ெப.) ச#- ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) வி� ஏ:(� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) �த� எ�@� $நாலா.3460.3 

 ைப ெகா8 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயா� இவ8திற'( அ�ளா� பாவிேய� 

ெசய5பால(ேவ $நாலா.3460.4 

 பால (�ப#க8 இ�ப#க8 பைட'தா� ப5றிலா� ப5ற நி�றாேன $நாலா.3461.1 



 கால ச2கர'தா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கட�வ�ணா 

க�ணேன எ�@� $நாலா.3461.2 

 ேச� ெகா8 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�வர#க'தா� 

எ�@� எ� த7�'தேன எ�@� $நாலா.3461.3 

 ேகால மா மைழ2க� பனி ம�க_-ைற.எ+.(ம�-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�@ைட2 

ேகாமள2 ெகா=:ேத $நாலா.3461.4 

 ெகா=:( வானவ�க4- எ�@� -�A ஏ:தி ேகா நிைர கா'தவ� எ�@� 

$நாலா.3462.1 

 அ=� ெதா=� ஆவி அனல ெவR�யி�2-� அ6சன வ�ணேன எ�@� 

$நாலா.3462.2 

 எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேம� 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இைம3பில8 

இ�2-�_ெப.எ+.(இ�2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ#ஙேன 

ேநா2-ேக� எ�@� $நாலா.3462.3 

 ெச=� தட�_ெப.(தட�_ெப.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! தி�வர#க'தா� எ� 

ெச�ேக� எ� தி�மக4ேக $நாலா.3462.4 

 எ� தி�மக8 ேச� மா�வேன எ�@� எ�@ைட ஆவிேய எ�@� $நாலா.3463.1 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி� எயி5றா� இட:( ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நிலமக8 ேக8வேன 

எ�@� $நாலா.3463.2 

 அ�A உ� ஏ=� த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆ�மக8 அ�பேன எ�@� $நாலா.3463.3 



 ெத� தி�வர#க� ேகாயி�ெகா�டாேன ெதளிகிேல� ��� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) தன2ேக $நாலா.3463.4 

 ��� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) தன2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

அறிகிேல� எ�@� D�ல- ஆளிேய எ�@� $நாலா.3464.1 

 க� கம! ெகா�ைற+ சைடயேன எ�@� நா��க2 

கட�ேள_ெப.(கட�8_ெப.+ஏ_சா�.) எ�@� $நாலா.3464.2 

 வ�� உைட வாேனா� தைலவேன எ�@� வ� தி�வர#கேன எ�@� 

$நாலா.3464.3 

 அ� அைடயாதா8 ேபா� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) அ;கி 

அைட:தன8 �கி�வ�ண� அ�ேய $நாலா.3464.4 

 �கி�வ�ண� அ�ைய அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�8 G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�:தவ� ெமா� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�ந� $நாலா.3465.1 

 (கி�_ெப.((கி�_ெப.) வ�ண' J ந7�+ ேச�3ப�_ெப.(ேச�3ப�_ெப.) வ� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! வ� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3465.2 

 �கி�வ�ண� அ�ேம� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லா� 

$நாலா.3465.3 

 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இைமயவ� Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இ�3ப� ேப��ப 

ெவ8ள'ேத $நாலா.3465.4 

 ெவ8ைள+ .� ச#ெகா� ஆழி ஏ:தி தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) 

க�ண� எ� ெந6சி]ேட $நாலா.3466.1 

 18ைள2 கடாகி�ற ஆ5ைற2 காண 7� எ� ெசா�லி+ ெசா�?ேக� 

அ�ைனமீ�கா8 $நாலா.3466.2 



 ெவ8ள+ .க� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவத ஒலி%� விழா 

ஒலி%� $நாலா.3466.3 

 பி8ைள2 -ழா விைளயா4� ஒலி%� அறா தி�3ேபெரயி� ேச�வ� நாேன 

$நாலா.3466.4 

 நான2 க�#_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ேதாழிமீ�கா8 

அ�ைனய�கா8 அய� ேச�ய�ீகா8 $நாலா.3467.1 

 நா� இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தனி ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

கா2கமா4ேட� எ� வச� அ�A இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) இரா3பக� 

ேபா� $நாலா.3467.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெமா�'த F�ெபாழி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண G! 

ெத� தி�3ேபெரயி� வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3467.3 

 வான3 பிரா� மணிவ�ண� க�ண� ெச#கனி வாயி� திற'த(ேவ 

$நாலா.3467.4 

 ெச#கனி வாயி� திற'ததா%� ெச6_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) .ட� ந78 �� 

தா!:ததா%� $நாலா.3468.1 

 ச#ெகா� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) க�� உக:(� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�கE2- அ5A' த7�:(� $நாலா.3468.2 

 தி#கE� நாE� விழா அறாத ெத� தி�3ேபெரயி� 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3468.3 

 ந#க8 பிரா@2- எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ேதாழ7 

நா;�_ெப.எ+.(நா;_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) நிைற%� இழ:த(ேவ 

$நாலா.3468.4 



 இழ:த_ெப.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� மாைம'திற'(3 

ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெந6சினா�� அ#ேக 

ஒழி:தா� $நாலா.3469.1 

 உழ:( இனி யாைர2ெகா�� எ� உசாேகா ஓத2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒலி 

ேபால எ#-� $நாலா.3469.2 

 எ=:த_ெப.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

ேவத'( ஒலி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஓ#-_ஏவ.(ஓ#-_வி.) ெத� தி�3ேபெரயி� 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3469.3 

 �ழ#-_ஏவ.(�ழ#-_வி.) ச#க2 ைகய� மாய'( ஆ!:ேத� 

அ�ைனய�கா8 எ�ைன எ� �னி:ேத $நாலா.3469.4 

 �னி:( சகட� உைத'( மாய3 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

உ�� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) இைட ேபா� $நாலா.3470.1 

 கனி:த விள�2-2 க�A_ெப.(க�A_ெப.) எறி:த க�ண பிரா@2- எ� 

ெப�ைம ேதா5ேற� $நாலா.3470.2 

 �னி:( இனி எ� ெச�த7� அ�ைனமீ�கா8 ��னி 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3470.3 

 கனி:த ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�3ேபெரயி5ேக கால�ெபற எ�ைன2 

கா4�மிேன $நாலா.3470.4 

 கால�ெபற எ�ைன2 கா4�மி�க8 காத�_ெப.(காத�_ெப.) கடலி� மிக3 

ெப�தா� $நாலா.3471.1 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண'( எ� ெப�மா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ��ேன 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� ைக2-� எ�தா� 

$நாலா.3471.2 



 ஞால'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா�மைறயாள�� 

ேவ8வி ஓவா $நாலா.3471.3 

 ேகால+ ெச:ெந5க8 கவ� வ 7.�_ெப.எ+.(வ 7._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

<� 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) தி�3ேபெரயி5ேக. $நாலா.3471.4 

 ேப� எயி� G! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெத� இல#ைக ெச5ற பிரா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3472.1 

 ேபெரயி5ேக 12- எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) நா� ேப�'( 

வர_-ைற.எ+.(வா_வி.+அ_-ற.எ+.-றி.) எ#-� காணமா4ேட� $நாலா.3472.2 

 ஆைர இனி இ#- உைடய� ேதாழ7 எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) <வ 

வ�லா�� இ�ைல $நாலா.3472.3 

 ஆைர இனி2ெகா�� எ� சாதி2கி�ற( எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

க�ட(ேவ க�ேடேன $நாலா.3472.4 

 க�ட(ேவ ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�லா�� 

<�_வி.எ+.(<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) கா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�ணேனா� எ� திற'(2 $நாலா.3473.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல� J5றி5A அ( 

�தலா2 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) உைர2கி� ேதாழ7 $நாலா.3473.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) திணி ஞால�� ஏ! கட?� ந78 வி.�1� கழிய3 ெப�தா� 

$நாலா.3473.3 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 



வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத� தி�3ேபெரயி� 

ேச�வ� ெச�ேற $நாலா.3473.4 

 ேச�வ� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�@ைட' 

ேதாழிமீ�கா8 அ�ைனய�கா8 எ�ைன' ேத5ற ேவ�டா $நாலா.3474.1 

 ந7�க8 உைர2கி�ற( எ� இத5- ெந6.� நிைற�� என2- இ#- இ�ைல 

$நாலா.3474.2 

 கா�வ�ண� கா�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�ட 

க�ண பிரா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3474.3 

 ஏ� வள ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) கழனி3 பழன ெத� தி�3ேபெரயி� மாநகேர. 

$நாலா.3474.4 

 நகர�� நா��_ெப.எ+.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிற�� 

ேத�ேவ� நா�_ெப.(நா�_ெப.) என2- இ�ைல எ� ேதாழிமீ�கா8 $நாலா.3475.1 

 சிகர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� 

ெத� தி�3ேபெரயி� வ 75றி�:த_ெப.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3475.2 

 மகர ெந�#-ைழ2 காத� மாய� N5Aவைர அ�A ம#க N5ற $நாலா.3475.3 

 நிக� இ� �கி�வ�ண� ேநமியா� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) 

கவ�:(_வி.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எைன ஊழியாேன 

$நாலா.3475.4 

 ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உ��� ேப�� ெச�ைக%� ேவறவ� ைவய� 

கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3476.1 

 ஆழி ந7� வ�ணைன அ+.தைன அணி -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3476.2 



 ேக! இ� அ:தாதி ஓ� ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

தி�3ேபெரயி� ேமய ப'(� $நாலா.3476.3 

 ஆழி அ#ைகயைன ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�ைம'திற'( ஆழியாேர. $நாலா.3476.4 

 ஆழி எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ச#-� வி�?� 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) திைச $நாலா.3477.1 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) த��� வாE� 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ�ட� $நாலா.3477.2 

 ேமாைழ எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) �� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ3ப� $நாலா.3477.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெகா�டவாேற $நாலா.3477.4 

 ஆA மைல2- எதி�:( ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஒலி அர� $நாலா.3478.1 

 ஊA .லா� மைல ேத�2-� ஒலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நாலா.3478.2 

 மாA .ழ�A_வி.எ+.(.ழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைழ2கி�ற ஒலி 

அ3ப� $நாலா.3478.3 

 சாAபட அ�த� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

நா�ேற $நாலா.3478.4 

 நா�றில ஏ! ம�;� தான'தேவ பி�@� $நாலா.3479.1 

 நா�றில ஏ! மைல தான'தேவ பி�@� $நாலா.3479.2 

 நா�றில ஏ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) தான'தேவ அ3ப� $நாலா.3479.3 



 ஊ�றி_வி.எ+.(ஊ�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இட:( எயி5றி� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாேள $நாலா.3479.4 

 நாE� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந7�� 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வி�;� $நாலா.3480.1 

 ேகாE� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ� கா?� 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மைல $நாலா.3480.2 

 தாE� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) .ட� தா@� 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ3ப� $நாலா.3480.3 

 ஊளி எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�ட 

ஊேண $நாலா.3480.4 

 ஊ;ைட ம�ல� தத�:த ஒலி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $நாலா.3481.1 

 ஆ� உைட+ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ந�#-� ஒலி வி�;8 $நாலா.3481.2 

 ஏ� உைட' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெவளி3ப4ட ஒலி அ3ப� $நாலா.3481.3 

 கா;ைட3 பாரத� ைக அைற ேபா!ேத $நாலா.3481.4 

 ேபா!( ெமலி:த_ெப.எ+.(ெமலி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1� ெச2க�� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) திைச $நாலா.3482.1 

 G=� எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உதிர3 1னலா மைல 

$நாலா.3482.2 

 கீ!( பிள:த_ெப.எ+.(பிள_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) 

ஒ'ததா� அ3ப� $நாலா.3482.3 

 ஆ! (ய� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ.ரைர2 

ெகா�?மாேற $நாலா.3482.4 

 மாA நிைர'(_வி.எ+.(நிைர_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இைர2-� சர#க8 

இன $நாலா.3483.1 



 NA பிண� மைலேபா� 1ரள கட�_ெப.(கட�_ெப.) $நாலா.3483.2 

 ஆA ம�'( உதிர3 1னலா அ3ப� $நாலா.3483.3 

 ந7A பட இல#ைக ெச5ற ேநேர $நாலா.3483.4 

 ேந�ச�:தா� ெகா�2 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) பி�@� 

$நாலா.3484.1 

 ேந�ச�:தா� எ�%� அனேலா� பி�@� $நாலா.3484.2 

 ேந�ச�:தா� �2க� D�'தி க�X� அ3ப� $நாலா.3484.3 

 ேந�ச� வாண� தி�ேதா8 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�ேற $நாலா.3484.4 

 அ�A ம�_ெப.(ம�_ெப.) ந7� எ� கா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) மைல �த� 

$நாலா.3485.1 

 அ�A .ட� இ���_ெப.(இர��_ெப.) பிற�� பி�@� $நாலா.3485.2 

 அ�A மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உயி� ேத�� ம5A� அ3ப� $நாலா.3485.3 

 அ�A �த� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெச�த(ேம $நாலா.3485.4 

 ேம� நிைர கீ! 1க மா 1ரள .ைன $நாலா.3486.1 

 வா� நிைற ந7� பிளிறி+ ெசா�ய இன $நாலா.3486.2 

 ஆ நிைரபா� அ#ேக ஒ�#க_-ைற.எ+.(ஒ�#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ3ப� 

$நாலா.3486.3 

 த7 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா'( -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) எ�'தாேன 

$நாலா.3486.4 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா� அ�யாெரா�� $நாலா.3487.1 



 ஒ�றி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சடேகாப� 

உைரெசய� $நாலா.3487.2 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 1ைன:த ஓ� ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.3487.3 

 ெவ�றி த�� ப'(� ேமவி2 க5பா�2ேக $நாலா.3487.4 

 க5பா� இராம பிராைன அ�லா� ம5A� க5பேரா $நாலா.3488.1 

 1�_ெப.(1�_ெப.) பா �தலா 1�_ெப.(1�_ெப.) எA�1 ஆதி 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றிேய $நாலா.3488.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பா� அேயா'தியி� வா=� சராசர� �5ற�� 

$நாலா.3488.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பா?2- உ�'தன� நா��கனா� 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா4�ேள $நாலா.3488.4 

 நா4�� பிற:தவ� நாரண5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா $நாலா.3489.1 

 நா4�� பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) படாதன ப4� 

மனிச�2கா� $நாலா.3489.2 

 நா4ைட நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அர2கைர 

நா�' த�:தி4� $நாலா.3489.3 

 நா4ைட அளி'( உ�ய+ ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நட:தைம ேக4�ேம $நாலா.3489.4 

 ேக4பா�க8 ேகசவ� கீ�'தி அ�லா� ம5A� ேக4பேரா $நாலா.3490.1 

 ேக4பா� ெசவி .� கீ!ைம வைச�கேள ைவ%� $நாலா.3490.2 

 ேச�பா� பழ� பைகவ� சி.பால� தி�வ� $நாலா.3490.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பா� அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவாைர அறி:(ேம $நாலா.3490.4 



 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிபவ� தா� அவ5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா 

$நாலா.3491.1 

 ப�ைம3 பட� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆ(� இ� பா! 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால'( $நாலா.3491.2 

 ந�ைம3 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ப�ணி நா��கைன3 ப�ணி த�@8ேள 

$நாலா.3491.3 

 ெதா�ைம மய2கிய_ெப.எ+.(மய2-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேதா5றிய 

Gழ�க8 சி:தி'ேத $நாலா.3491.4 

 Gழ�க8 சி:தி2கி� மாய� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ�றி G!வேரா $நாலா.3492.1 

 ஆழ3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) த�@8 அ=:திய 

ஞால'ைத' $நாலா.3492.2 

 தாழ3 படாம� த�பா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா4�ைட' 

தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3492.3 

 ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) தி� உ� ஆயி5A2 ேக4�� உண�:(ேம $நாலா.3492.4 

 ேக4�� உண�:தவ� ேகசவ5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா $நாலா.3493.1 

 வா4ட� இலா வ� ைக மாவலி வாதி2க வாதி31�� $நாலா.3493.2 

 ஈ4ட�ெகா8 ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இர:தா�2- இட� ந72கிய 

$நாலா.3493.3 

 ேகா4� அ#ைக வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) ஆ� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) <'(2க8 க��ேம 

$நாலா.3493.4 

 க��� ெதளி:(� க5றா� க�ண5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா $நாலா.3494.1 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� மல�' ெதா#க� மா�2க�ேடய@2- வா=� 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) $நாலா.3494.2 

 இ�ைட+ சைட�� ஈச� உட�ெகா�� உசா+ 

ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3494.3 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- த�ெனா�� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உட� ெச�ற( 

உண�:(ேம $நாலா.3494.4 

 ெச�ல_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உண�:தவ� 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சீ� அ�றி க5பேரா 

$நாலா.3495.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாத ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ'தா� பல 

ெச� மிைற $நாலா.3495.2 

 அ�ல� அமரைர+ ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இரணிய� ஆக'ைத $நாலா.3495.3 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) அ� உ� ஆ� 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய� அறி:(ேம 

$நாலா.3495.4 

 மாய� அறிபவ� மாயவ5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா $நாலா.3496.1 

 தாய� ெசA� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) N5Aவ� ம#க ஓ� ஐவ�2- ஆ� 

$நாலா.3496.2 

 ேதச� அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� சாரதியா�+ 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேசைனைய $நாலா.3496.3 

 நாச� ெச�தி4� நட:த_ெப.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வா�'ைத அறி:(ேம $நாலா.3496.4 

 வா�'ைத அறிபவ� மாயவ5- ஆ8 அ�றி ஆவேரா $நாலா.3497.1 



 ேபா�'த பிற3ெபா� ேநாெயா� D3ெபா� இற31 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.3497.2 

 ேப�'( ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) ேவ� அற 

ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தாளி�கீ!+ $நாலா.3497.3 

 ேச�'( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேசம'ைத எ�ணி' 

ெதளி�5ேற $நாலா.3497.4 

 ெதளி�5A வ 7� இ�றி நி�றவ�2- இ�ப2 கதி 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3498.1 

 ெதளி�5ற க�ணைன' ெத� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3498.2 

 ெதளி�5ற ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� வ�லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $நாலா.3498.3 

 ெதளி�5ற சி:ைதய� பா ம� D�லக'(8ேள $நாலா.3498.4 

 பா ம� D�ல-� பைட'த ப5பநாபா ஓ $நாலா.3499.1 

 பா ம� D�ல-� அள:த ப5ப பாதா ஓ $நாலா.3499.2 

 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ணா ஓ தனிேய� தனி ஆளா ஓ 

$நாலா.3499.3 

 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) ைகயா ஓ உ�ைன எ�Aெகா� ேச�வ(ேவ 

$நாலா.3499.4 

 எ�Aெகா� ேச�வ( அ:ேதா அர� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஏ'(� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3500.1 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி�3பாத'ைத யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந7� எ� கா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) உயி� $நாலா.3500.2 



 எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) தா� �தலா �5A� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� ஓ $நாலா.3500.3 

 -�A எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ நிைர ேம�'( 

அைவ கா'த எ� <'தா ஓ $நாலா.3500.4 

 கா'த எ� <'தா ஓ மைல ஏ:தி2 க� மா�_ெப.(மா�.) த�ைன $நாலா.3501.1 

 F' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� ��யா� 1ைன 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ� ெச6சைடயா� $நாலா.3501.2 

 வா�'த எ� நா��கேன வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ஆ� உயி� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆனா� $நாலா.3501.3 

 ஏ'(_ஏவ.(ஏ'(_வி.) அ�� கீ�'தியினா� உ�ைன எ#-' தைல3ெப�வேன 

$நாலா.3501.4 

 எ#-' தைல3ெப�வ� நா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) D�ல-� ந7ேய 

$நாலா.3502.1 

 அ#- உய� �2க� பிரா� பிரம ெப�மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3502.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� வ+சிர2 ைக இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) 

�தலா' ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3502.3 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) அல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� �� 

எ�@ைட2 ேகாவலேன $நாலா.3502.4 

 எ�@ைட2 ேகாவலேன எ� ெபா�லா2 க�மாணி2கேம $நாலா.3503.1 

 உ�@ைட உ:தி மல� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அைவ D�A� 

பர:(_வி.எ+.(பர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3503.2 

 உ�@ைட+ ேசாதிெவ8ள'( அக�பா� உ�ைன2 க�� ெகா��4� 

$நாலா.3503.3 



 எ�@ைட ஆ� உயிரா� எ#ஙேனெகா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�(வேர $நாலா.3503.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�(மாA 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ம�- ந7ல+ .ட� தைழ3ப 

$நாலா.3504.1 

 ெச6.ட�+ ேசாதிக8 F'(_வி.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாணி2க� ேச�வ( ேபா� $நாலா.3504.2 

 அ:தரேம� ெச�ப4ேடா� அ� உ:தி ைக மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) க� வா� 

$நாலா.3504.3 

 ெச6.ட�+ ேசாதி விட உைற எ� தி�மா�பைனேய $நாலா.3504.4 

 எ� தி�மா�ப� த�ைன எ� மைலமக8 <ற� த�ைன $நாலா.3505.1 

 எ�A� எ� நாமகைள அக�பா� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா��கைன 

$நாலா.3505.2 

 ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) 

(ர:த வி.�1 ஆளிைய காேணேனா $நாலா.3505.4 

 ஆளிைய2 கா� ப�யா� அ� கா� ந�யா� அர2க� $நாலா.3506.1 

 ஊைள இ4� அ�A இல#ைக கட:(_வி.எ+.(கட_வி.+:'_இ.கா.+உ_ெப.எ+.-றி.) 

பில� 12- ஒளி3ப_-ைற.எ+.(ஒளி33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3506.2 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) அ� 18ைள2 கடா� விற�_ெப.(விற�_ெப.) மாலிைய2 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி�@� $நாலா.3506.3 

 ஆ8 உய� -�ற#க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அட�'தாைன%� கா���ெகாேலா $நாலா.3506.4 

 கா���ெகாேலா ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) க�ய விைனேய 

�ய?� $நாலா.3507.1 



 ஆ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெமா��பி� அர2க� -ல'ைத' 

த�:( $நாலா.3507.2 

 மீ��� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�பி2ேக வி� ந7� இல#ைக அ�ளி 

$நாலா.3507.3 

 ஆ�� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேசாதி 12க அமர� அ�ேய5றிைனேய 

$நாலா.3507.4 

 ஏ5A அ�� ைவ-:த'ைத அ�E� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

ஆய� -ல'( $நாலா.3508.1 

 ஈ5A இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) பி8ைள ஒ�றா�3 12- மாய#கேள 

இய5றி_வி.எ+.(இய5A_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3508.2 

 <5A இய� க6சைன2 ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஐவ�2- ஆ� ெகா�� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த�:( $நாலா.3508.3 

 ஆ5ற� மி2கா� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) பர6ேசாதி 12க அ�ேய $நாலா.3508.4 

 12க அ� உ� ஆ� அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) கீ�� உக:த $நாலா.3509.1 

 ச2கர+ ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) த�ைன2 -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3509.2 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) ஓ� ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ப'(� வ�லா� அவைர' $நாலா.3509.3 

 ெதா2- ப�லா�� இைச'( கவ�ெச�வ� ஏைழயேர $நாலா.3509.4 

 ஏைழய� ஆவி உ�;�_ெப.எ+.(உ�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இைண2 <5ற�ெகாேலா அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$நாலா.3510.1 

 ஆழி அ� க�ண பிரா� தி�2க�க8ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3510.2 



 Gழ�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� ேபா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�X� 

$நாலா.3510.3 

 ேதாழிய�கா8 அ�ைனமீ� எ� ெச�ேக� (யரா4�ேயேன $நாலா.3510.4 

 ஆ4�%� J5றி%� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ைனமீ� எ�ைன ந7� நலி:( எ� $நாலா.3511.1 

 மா4� உய� க5பக'தி� வ�லிேயா ெகா=:ேதா அறிேய� $நாலா.3511.2 

 ஈ4�ய ெவ�ெண� உ�டா� தி�D2- என( ஆவி%8ேள $நாலா.3511.3 

 மா4�ய வ� விள2கி� .டரா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வாலியேத $நாலா.3511.4 

 வாலிய( ஓ� கனிெகா� விைனயா4�ேய� வ�விைனெகா� $நாலா.3512.1 

 ேகால� திர8 பவள2 ெகா=� (�ட�ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3512.2 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� 

தி�ேமனி அ�மா� ெதா�ைடவா� $நாலா.3512.3 

 ஏ?� திைச%8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� இ� 

உயி�2ேக $நாலா.3512.4 

 இ� உயி�2- ஏைழய�ேம� 

வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இைண 

ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) வி5ெகா� $நாலா.3513.1 

 ம�னிய சீ� மதன� க�31+ சிைலெகா� மதன� $நாலா.3513.2 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உயி�' தாைத க�ண ெப�மா� 1�வ� அைவேய 

$நாலா.3513.3 

 எ� உயி� ேமலனவா� அ�கி�றன எ�A� நி�ேற $நாலா.3513.4 

 எ�A� நி�ேற திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஈ� .ட� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மி�@2ெகா� $நாலா.3514.1 

 அ�றி எ� ஆவி அ�� அணி �'த�ெகாேலா 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3514.2 

 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா� �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) என( ஆவி அ�� $நாலா.3514.3 

 ஒ�A� அறிகி�றிேல� அ�ைனமீ� என2- உ�� இடேம $நாலா.3514.4 

 உ�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஏைழய�2-� அ.ர�2-� அர2க�க4-� 

$நாலா.3515.1 

 எRவிட� எ�A இல#கி மகர� தைழ2-� தளி�ெகா� $நாலா.3515.2 

 ைப விட3 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைணயா� தி�2 -�டல2 கா(கேள 

$நாலா.3515.3 

 ைகவிட� ஒ�A� இ�றி அ�கி�றன கா�மி�கேள $நாலா.3515.4 

 கா�மி�க8 அ�ைனய�கா8 எ�A கா4�� வைக 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3516.1 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ம�@ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ெகா� நய:தா�க4- ந+. இைலெகா� $நாலா.3516.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ம�@ நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெப�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி� Sதேல $நாலா.3516.3 

 ேகா8 ம�னி ஆவி அ�� ெகா�ேய� உயி� ேகா8 இைழ'ேத $நாலா.3516.4 



 ேகா8 இைழ' தாமைர%� ெகா�%� பவள�� வி�?� $நாலா.3517.1 

 ேகா8 இைழ' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �'த�� தளி�� -ளி� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) பிைற%� $நாலா.3517.2 

 ேகா8 இைழயா உைடய ெகா=� ேசாதிவ4ட� ெகா� க�ண� $நாலா.3517.3 

 ேகா8 இைழ வா8_ெப.(வா8_ெப.) �கமா� ெகா�ேய� உயி� ெகா8கி�றேத 

$நாலா.3517.4 

 ெகா8கி�ற ேகா8 இ�ைள+ .கி�:தி4ட ெகா=� .�ளி� $நாலா.3518.1 

 உ8ெகா�ட ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) N� தைழெகா� 

அ�A மாய� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) $நாலா.3518.2 

 வி8கி�ற F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� விைர நாற 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உயிைர2 $நாலா.3518.3 

 க8கி�றவாA அறிய�ீ அ�ைனமீ� கழறா நி5றிேர $நாலா.3518.4 

 நி5றி �5ற'(8 எ�A ெந�'த ைகய� ஆ� எ�ைன ந7� $நாலா.3519.1 

 .5றி%� G!:(� ைவதி� .ட�+ ேசாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ஆ� $நாலா.3519.2 

 �5ற இ� D�ல-� வி�கி�ற .ட� ��2ேக $நாலா.3519.3 

 ஒ5Aைம ெகா�ட( உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) அ�ைனமீ� நைச எ� S#க4ேக 

$நாலா.3519.4 

 க4- அ�ய பிரம� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) எ�A 

இவ�2-� $நாலா.3520.1 

 க4- அ�ய க�ணைன2 -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3520.2 

 உ4- உைட ஆயிர'(8 இைவ%� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப'(� வ�லா� 

$நாலா.3520.3 



 உ4- உைட வானவேரா� உடனா� எ�A� மாயாேர $நாலா.3520.4 

 மாயா வாமனேன ம(Gதா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ�ளா� $நாலா.3521.1 

 த7 ஆ� ந7� ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ� வி.�1 ஆ� கா� ஆ� $நாலா.3521.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) ஆ� ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) 

ஆ� ம5A� ஆ� �5A� ஆ� $நாலா.3521.3 

 ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நி�றவாA 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன நியாய#கேள $நாலா.3521.4 

 அ� க8 மல�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� �� அ+.தேன அ�ளா� 

$நாலா.3522.1 

 தி#கE� ஞாயிA� ஆ� ெச=� ப� .ட� ஆ� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ஆ� 

$நாலா.3522.2 

 ெபா#- ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ� 1க! ஆ� பழி ஆ� பி�@� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3522.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ற�� ஆ� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன விசி'திரேம $நாலா.3522.4 

 சி'திர' ேத� வலவா தி�+ ச2கர'தா� அ�ளா� $நாலா.3523.1 

 எ'தைன ஓ� உக�� அைவ ஆ� அவ5A8 இய?� $நாலா.3523.2 

 ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஓ� ப� ெபா�8க8 உல31 

இ�லன ஆ� விய� ஆ� $நாலா.3523.3 

 வி'தக'தா� நி5றி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

எ�ன விடம#கேள $நாலா.3523.4 

 க8 அவி! தாமைர2க� க�ணேன என2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அ�ளா� 

$நாலா.3524.1 

 உ8ள(� இ�ல(� ஆ� உல31 இ�லன ஆ� விய� ஆ� $நாலா.3524.2 



 ெவ8ள' தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட?8 விட நா-_ெப.(நா-_ெப.) அைணேம� 

ம�வி $நாலா.3524.3 

 உ8ள3 ப� ேயா- ெச�தி இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன 

உபாய#கேள $நாலா.3524.4 

 பாச#க8 ந72கி_வி.எ+.(ந72-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைன உன2ேக 

அற2 ெகா��4� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3525.1 

 வாச மல�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� �� மாயவேன அ�ளா� 

$நாலா.3525.2 

 காய�� சீவ@� ஆ� கழி� ஆ� பிற31 ஆ� பி�@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

$நாலா.3525.3 

 மாய#க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'தி 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன மய2-2கேள $நாலா.3525.4 

 மய2கா வாமனேன மதி ஆ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அ�ளா� $நாலா.3526.1 

 அய�31 ஆ� ேத5ற�� ஆ� அழ� ஆ� -ளி� ஆ� விய� ஆ� $நாலா.3526.2 

 விய31_ெப.(விய31_ெப.) ஆ� ெவ�றிக8 ஆ� விைன ஆ� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ� பி�@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3526.3 

 (ய2- ஆ� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) நி�றவாA 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன (யர#கேள $நாலா.3526.4 

 (யர#க8 ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�ணா 

.ட� ந78 ��யா� அ�ளா� $நாலா.3527.1 

 (யர�_ெப.((யர�_ெப.) ெச� மான#க8 ஆ� மத� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உகைவக8 ஆ� $நாலா.3527.2 

 (யர�_ெப.((யர�_ெப.) ெச� காம#க8 ஆ� (ைல ஆ� நிைல ஆ� 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ� $நாலா.3527.3 



 (யர#க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ'தி 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன .�டாய#கேள $நாலா.3527.4 

 எ�ன .�டாய#களா� நி�றி4டா� எ�ைன ஆE� க�ணா $நாலா.3528.1 

 இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) ஓ� த�ைமைய எ�A உ�ைன 

யாவ�2-� ேத5ற�ைய $நாலா.3528.2 

 ��னிய_ெப.எ+.(��@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) D�ல-� அைவ ஆ� 

அவ5ைற3 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3528.3 

 பி�@� உ8ளா� 1ற'தா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ன 

இய5ைககேள $நாலா.3528.4 

 எ�ன இய5ைககளா� எ#ஙேன நி�றி4டா� எ� க�ணா $நாலா.3529.1 

 (�@ கரசரண� �தலாக எ�லா உA31� $நாலா.3529.2 

 உ�@ .ைவ ஒளி ஊA ஒலி நா5ற�_ெப.(நா5ற�_ெப.) �5A� ந7ேய 

$நாலா.3529.3 

 உ�ைன உணர�றி� உல31 இ�ைல S;2க#கேள $நாலா.3529.4 

 இ�ைல S;2க#கேள இதனி� பிறி( எ�@� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

$நாலா.3530.1 

 ெதா�ைல ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) Nலி� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உ��� அ��� ந7ேய 

$நாலா.3530.2 

 அ�லி' (ழா� அல#க� அணி மா�ப எ� அ+.தேன $நாலா.3530.3 

 வ�ல( ஓ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெசா�னா�_நி.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_நி.எ+.-றி.) அ(ேவ உன2- ஆ� 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண�_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3530.4 



 ஆ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

இ�ன(_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ(_பட�.ஒ�.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) எ�A 

அறிவ( அ�ய அ�ைய $நாலா.3531.1 

 ஆ� வ�ண'தா� -�<�+ சடேகாப� 

அறி:(_வி.எ+.(அறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3531.2 

 ஆ� வ�ண ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி!க8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ப'(� $நாலா.3531.3 

 ஆ� வ�ண'தா� உைர3பா� அைம:தா� தம2- எ�ைற2-ேம $நாலா.3531.4 

 எ�ைற2-� எ�ைன உ�ய2ெகா�� ேபாகிய $நாலா.3532.1 

 அ�ைற2- அ�A எ�ைன' த�னா2கி எ�னா� த�ைன $நாலா.3532.2 

 இ� தமி! பா�ய_ெப.எ+.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஈசைன ஆதியா� 

$நாலா.3532.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ேசாதிைய எ� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி5பேனா $நாலா.3532.4 

 எ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி5ப� எ� இ� உயி� 

இ�A ஒ�றா� $நாலா.3533.1 

 எ� ெசா�லா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� கவி எ�பி'( 

$நாலா.3533.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெசா�லா� தா�_த5...(தா�_த5...) த�ைன2 கீ�'தி'த 

மாய� எ� $நாலா.3533.3 

 �� ெசா�?� D��வா� �த�வேன $நாலா.3533.4 



 ஆ� �த�வ� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேத5றி எ� $நாலா.3534.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) �த� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1-:( 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இ� கவி $நாலா.3534.2 

 J �த� ப'த�2-' தா�_த5...(தா�_த5...) த�ைன+ 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3534.3 

 வா� �த� அ3பைன எ�A மற3பேனா $நாலா.3534.4 

 அ3பைன எ�A மற3ப� எ� ஆகிேய $நாலா.3535.1 

 த31த� இ�றி தைன2 கவி தா�_த5...(தா�_த5...) 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3535.2 

 ஒ3பிலா' த7விைனேயைன உ�ய2ெகா�� $நாலா.3535.3 

 ெச3பேம ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) தி�கி�ற சீ�க�ேட 

$நாலா.3535.4 

 சீ� க��ெகா�� தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இ�கவி 

$நாலா.3536.1 

 ேந�பட யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெசா�?� ந7�ைம இலாைமயி� 

$நாலா.3536.2 

 ஏ�� இலா எ�ைன' த�னா2கி எ�னா� த�ைன3 $நாலா.3536.3 

 பா� பர� இ� கவி பா�� பரமேர $நாலா.3536.4 

 இ� கவி பா�� பர� கவிகளா� $நாலா.3537.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கவி தா�_த5...(தா�_த5...) த�ைன3 பா�வியா( 

இ�A $நாலா.3537.2 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�@ட� ஆ2கி எ�னா� த�ைன $நாலா.3537.3 



 வ� கவி பா�� எ� ைவ-:த நாதேன $நாலா.3537.4 

 ைவ-:த நாத� என வ�விைன மா�:( அற+ $நாலா.3538.1 

 ெச� -:த� த�ைன எ� ஆ2கி எ�னா� த�ைன $நாலா.3538.2 

 ைவ-:த� ஆக3 1கழ வ� த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) கவி $நாலா.3538.3 

 ெச� -:த� த�ைன எ: நா8_ெப.(நா8_ெப.) சி:தி'( ஆ�வேனா $நாலா.3538.4 

 ஆ�வேனா ஆழி அ#ைக எ� பிரா� 1க! $நாலா.3539.1 

 பா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) ந7� �5A� 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ப�கி?� $நாலா.3539.2 

 ஏ�� இலா எ�ைன' த�னா2கி எ�னா� த�ைன+ $நாலா.3539.3 

 சீ�ெபற இ� கவி ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

திற'(2ேக $நாலா.3539.4 

 திற'(2- ஏ� (31ர� ஆ� தி�மாலி� சீ� $நாலா.3540.1 

 இற31 எதி� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ப�கி?� ஆ�வேனா $நாலா.3540.2 

 மற31 இலா எ�ைன' த�னா2கி எ�னா� த�ைன $நாலா.3540.3 

 உற3 பல இ� கவி ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

உதவி2ேக $நாலா.3540.4 

 உதவி2 ைக�மாA எ� உயி� எ�ன உ5A எ�ணி� $நாலா.3541.1 

 அ(�� ம5A ஆ#கவ� த�ன( எ�னா� த�ைன3 $நாலா.3541.2 

 பதவிய இ� கவி பா�ய_ெப.எ+.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ3ப@2- 

$நாலா.3541.3 

 எ(�� ஒ�A� இ�ைல ெச�வ( இ#-� அ#ேக $நாலா.3541.4 

 இ#-� அ#-� தி�மா� அ�றி இ�ைம க�� $நாலா.3542.1 



 அ#ஙேன வ� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3542.2 

 இ#ஙேன ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� ஆயிர'( 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3542.3 

 எ#ஙேன ெசா�லி@� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய2-ேம $நாலா.3542.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய2க எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மல� மாத�� தா@� 

இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! உலைக $நாலா.3543.1 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய2க இனி( உட� 

வ 75றி�:(_வி.எ+.(வ 75றி�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ8கி�ற எ#க8 

பிரா� $நாலா.3543.2 

 அ�15A அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைறகி�ற 

அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�வாற�விைள $நாலா.3543.3 

 அ�15A அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வல6ெச�( 

ைகெதா=� நா8கE� ஆ-�ெகாேலா $நாலா.3543.4 

 ஆ-�ெகா� ஐய� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இ�றி அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

�5ற�� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�ேய $நாலா.3544.1 

 ஆ-�ப�. நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�2-ற8 

அ3ப� அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3544.2 

 மாக� திக! ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட#க8 ந7� மதி8 தி�வாற�விைள 

$நாலா.3544.3 

 மா க:த ந7�ெகா�� Jவி வல6ெச�( ைகெதாழ2 <��ெகாேலா $நாலா.3544.4 

 <��_ெப.எ+.(<�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெகா� ைவக?� 

ேகாவி:தைன ம(Gதைன ேகாள�ைய $நாலா.3545.1 

 ஆ�� பறைவமிைச2 க�� ைகெதா=( அ�றி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3545.2 



 பா�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! நா�மைற ேவ8வி ஐ:( ஆA அ#க� 

ப�னின� வா! $நாலா.3545.3 

 ந7� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வாற�விைள ெதாழ வா�2-�ெகா� 

நி+ச?ேம $நாலா.3545.4 

 வா�2-�ெகா� நி+ச?� எ3ெபா=(� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ஈ#- நிைன2க3ெபற $நாலா.3546.1 

 வா�2-� க��1� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெந?� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! தி�வாற�விைள $நாலா.3546.2 

 வா�2-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1க! D�ல- ஈச� வடம(ைர3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3546.3 

 வா�2-� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற2 க�ண பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மல� 

அ�3ேபா(கேள $நாலா.3546.4 

 மல� அ�3ேபா(க8 எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) எ3ெபா=(� 

இ�'தி வண#க $நாலா.3547.1 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அ�யா� ��1 அ�ளிய பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண 

அ3ப� அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3547.2 

 மல�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட#க8 ந7� மதி8 

தி�வாற�விைள $நாலா.3547.3 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) மலி 1க! பாட_-ைற.எ+.(பா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந�ேம� விைன ஒ�A� நி�லா ெக�ேம. $நாலா.3547.4 

 ஒ�A� நி�லா ெக�� �5ற�� த7விைன உ8ளி' ெதா=மி� ெதா�X� 

$நாலா.3548.1 



 அ�A அ#- அம� ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) 

உ�3பிணி ந#ைக அணி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

1ண�:தா� $நாலா.3548.2 

 எ�A� எ3ேபா(� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) (தி3ப உ8ேள இ�2கி�ற 

பிரா� $நாலா.3548.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அணி தி�வாற�விைள 

எ�@� ந78 நகர� அ(ேவ $நாலா.3548.4 

 ந78 நகர� அ(ேவ மல�+ ேசாைலக8 G! தி�வாற�விைள $நாலா.3549.1 

 ந78 நகர'( உைறகி�ற பிரா� ெந�மா� க�ண� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ேகா� $நாலா.3549.2 

 வாண1ர� 12- �2க� பிராைன' 

ெதாைலய_-ைற.எ+.(ெதாைல_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேபா�க8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3549.3 

 வாணைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ணி'தா� சர� 

அ�றி ம5A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இலேம $நாலா.3549.4 

 அ�றி ம5A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) இல� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) சரேண 

எ�A அக� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபா�ைகயி�வா� $நாலா.3550.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ந78 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஏ'திய_ெப.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஆைனயி� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இட� த7�'த பிரா� $நாலா.3550.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- இனி( உைறகி�ற 

ெச=� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�வாற�விைள $நாலா.3550.3 

 ஒ�றி வல6ெச�ய ஒ�Aேமா த7விைன உ8ள'தி� சா�� அ�லேவ 

$நாலா.3550.4 



 த7விைன உ8ள'தி� சா�� அ�ல 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெதளி வி.�1 ஏற?5றா� 

$நாலா.3551.1 

 நாவி@8E� உ8ள'(8E� அைம:த ெதாழிலி@8E� நவி�A 

$நாலா.3551.2 

 யாவ�� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�வாற�விைள அதைன $நாலா.3551.3 

 ேமவி வல6ெச�( ைகெதாழ2 <��ெகா� எ�@� எ� சி:தைனேய 

$நாலா.3551.4 

 சி:ைத ம5ெறா�றி� திற'த( அ�லா' த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேதவ பிரா� 

அறி%�_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3552.1 

 சி:ைதயினா� ெச�வ தா�_த5...(தா�_த5...) அறியாதன மாய#க8 ஒ�A� 

இ�ைல $நாலா.3552.2 

 சி:ைதயினா� ெசா�லினா� ெச�ைகயா� நில'ேதவ� -= 

வண#-�_ெப.எ+.(வண#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3552.3 

 சி:ைத மகி! தி�வாற�விைள உைற த7�'த@2- 

அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பி�ேன $நாலா.3552.4 

 த7�'த@2- அ5றபி� ம5A ஓ� சர� இ�ைல எ�A 

எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த7�'த@2ேக 

$நாலா.3553.1 

 த7�'த மன'தன� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெச=# 

-�<�+ சடேகாப� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3553.2 

 த7�'த#க8 ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

வ�லா�கைள' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ைவக� $நாலா.3553.3 



 த7�'த#கேள எ�A Fசி'( ந�கி_வி.எ+.(ந�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உைர3ப� த� ேதவிய�2ேக $நாலா.3553.4 

 ேதவிமா� ஆவா� தி�மக8 Fமி ஏவ ம5A அமர� ஆ4ெச�வா� $நாலா.3554.1 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

D�A அைவ ஆ4சி ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) ேவ�� உ�வ� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ�வ� $நாலா.3554.2 

 பாவிேய� த�ைன அ�கி�ற கமல2 க�ண( ஓ� பவள வா� மணிேய 

$நாலா.3554.3 

 ஆவிேய அ�ேத அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த அ3பேன கா;மாA 

அ�ளா� $நாலா.3554.4 

 கா;மாA அ�ளா� எ�A எ�ேற 

கல#கி_வி.எ+.(கல#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) க�ண ந7� அலமர 

விைனேய� $நாலா.3555.1 

 ேப;மாA எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபணி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

ெபயேர பித5AமாA அ�8 என2- அ:ேதா $நாலா.3555.2 

 கா;மாA அ�ளா� கா-'தா க�ணா ெதா�டேன� க5பக2 கனிேய 

$நாலா.3555.3 

 ேப;வா� அ�ேத ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) G! ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபராளா $நாலா.3555.4 

 எ�'த_ெப.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேபராள� ந:தேகாப� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இ� உயி�+ சிAவேன அேசாைத2- $நாலா.3556.1 

 அ�'த ேப��ப2 -ல இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) களிேற அ�யேன� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) அ�மாேன $நாலா.3556.2 



 க�'த ேபா� அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) இ� பிளவா2 ைகஉகி� ஆ�ட எ� 

கடேல $நாலா.3556.3 

 அ�'த( ஓ� உ�வா� இ�A ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ#ஙன� ேதAவ� உமேர 

$நாலா.3556.4 

 உம� உக:( உக:த உ�வ� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ�வ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ� தன2- அ�ப� ஆனா� 

$நாலா.3557.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உக:( 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�ைக உ� மாைய 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ஒ�A� ச#கி3ப� விைனேய� $நாலா.3557.2 

 அம� அ( ப�ணி அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 1ைடG! அ� பைட அவி'த 

அ�மாேன $நாலா.3557.3 

 அமர� த� அ�ேத அ.ர�க8 ந6ேச எ�@ைட ஆ� உயிேரேயா $நாலா.3557.4 

 ஆ� உயிேரேயா அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) �=(� 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( உ�� உமி!:( 

அள:த $நாலா.3558.1 

 ேப� உயிேரேயா ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ந7� 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- உைற:( அ( 

கைட:( அைட'( உைட'த_ெப.எ+.(உைட_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3558.2 

 சீ� உயிேரேயா மனிச�2-' ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேபால' ேதவ�2-� 

ேதவாேவா $நாலா.3558.3 

 ஓ� உயிேரேயா உலக#க4- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ைன நா� எ#- 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உAேகா $நாலா.3558.4 



 எ#- வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உAேகா எ�ைன 

ஆ8வாேன ஏ! உலக#கE� ந7ேய $நாலா.3559.1 

 அ#- அவ�2- அைம'த_ெப.எ+.(அைம_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெத�வ�� ந7ேய அவ5A அைவ க�ம�� ந7ேய $நாலா.3559.2 

 ெபா#கிய_ெப.எ+.(ெபா#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 1ற�பா� 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) உளேவ?� அைவ%ேமா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

இ�ேன ஆனா� $நாலா.3559.3 

 ம#கிய அறிவா� ேந�3ப�� ந7ேய வா�_ெப.(வா�_ெப.) 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) 

இற:த(� ந7ேய $நாலா.3559.4 

 இற:த(� ந7ேய எதி�:த(� ந7ேய நிக!வேதா ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ�ேன 

ஆனா� $நாலா.3560.1 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) உ( எ�A 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ஒ�A� ச#கி3ப� விைனேய� $நாலா.3560.2 

 கற:த பா� ெந�ேய ெந�யி� இ� .ைவேய கடலி@8 அ�தேம அ�தி� 

$நாலா.3560.3 

 பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ� .ைவேய .ைவய( 

பயேன பி�ைன ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

மண:த_ெப.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப� ஆயா $நாலா.3560.4 

 மண:த_ெப.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப� ஆயா மாய'தா� 

�=(� வ�விைனேயைன ஈ�கி�ற $நாலா.3561.1 

 -ண#கைள உைடயா� அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) வ� ைகய� <5றேம 

ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) 18_ெப.(18_ெப.) உய�'தா� $நாலா.3561.2 

 பண#க8 ஆயிர�� உைடய ைப:_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) நாக3 ப8ளியா� 

பா5கட� ேச�3பா $நாலா.3561.3 



 வண#-மாA அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) மன�� 

வாசக�� ெச�ைக%� யா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) தாேன $நாலா.3561.4 

 யா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) தாேன ஆவேதா ெம�ேய அ� நர- அைவ%� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஆனா� $நாலா.3562.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�தி� எ� ம5ைற நரகேம 

எ�தி� எ� எனி@� $நாலா.3562.2 

 யா@� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) தானா�' ெதளிெதாA� ந�A� அ6.வ� 

நரக� நா� அைடத�_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) $நாலா.3562.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ம�னி வ 75றி�:தா� 

அ�E நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தா8கைள என2ேக $நாலா.3562.4 

 தா8கைள என2ேக தைல'தைல+ சிற3ப' 

த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேப� உதவி2 ைக�மாறா' 

$நாலா.3563.1 

 ேதா8கைள ஆர' த=வி_வி.எ+.(த=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� 

உயிைர அற விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) ேசாத7 

$நாலா.3563.2 

 ேதா8க8 ஆயிர'தா� ��க8 ஆயிர'தா� (ைணமல�2 க�க8 ஆயிர'தா� 

$நாலா.3563.3 

 தா8க8 ஆயிர'தா� ேப�க8 ஆயிர'தா� தமியேன� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) அ3பேன $நாலா.3563.4 

 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) அ3பைன பிரம� அ3பைன உ�'திர� அ3பைன 

�னிவ�2- $நாலா.3564.1 

 உ�ய அ3பைன அமர� அ3பைன உல-2- ஓ� தனி அ3ப� த�ைன $நாலா.3564.2 



 ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) வ� -�<� வ� சடேகாப� ேபணின 

ஆயிர'(8E� $நாலா.3564.3 

 உ�ய ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைவ%� ப'( இவ5றா� உ�யலா� 

ெதா�X� ந#க4ேக $நாலா.3564.4 

 ந#க8 வ�வைள ஆய#காேளா ந��ைட ஏதல� ��1 நாணி $நாலா.3565.1 

 S#க4- யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உைர2-� 

மா5ற� ேநா2-கி�ேற� எ#-� காணமா4ேட� $நாலா.3565.2 

 ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ச�:தன சா� இழ:ேத� தட �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ெபா� நிறமா�' தள�:ேத� $நாலா.3565.3 

 ெவ#க� பறைவயி� பாக� எ#ேகா� ேவ#கடவாணைன ேவ��+ ெச�ேற 

$நாலா.3565.4 

 ேவ��+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ெபAகி5பா�� எ�@ைட' ேதாழிய� S#க4ேக?� 

$நாலா.3566.1 

 ஈ�� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) உைர2-� ப�ைய அ:ேதா 

கா�கி�றிேல� இடரா4�ேய� நா� $நாலா.3566.2 

 கா� த- தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� க8வ� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ேகா� ந#க8 ேகாைன2 க�டா� 

$நாலா.3566.3 

 ஈ��ய ச#-� நிைற�� ெகா8வா� எ'தைன கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

இைள2கி�ேறேன $நாலா.3566.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) இைள2கி� அ�லா� விைனேய� நா� 

இைள2கி�றில� க��ெகா8மி� $நாலா.3567.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அறிய3 பழி .ம:ேத� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) SதO� 

இனி நாணி' தா�_த5...(தா�_த5...) எ� $நாலா.3567.2 



 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) மல� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசாதி 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) க�ண� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3567.3 

 ேகால வைளெயா�� மாைம ெகா8வா� எ'தைன கால�� <ட+ ெச�ேற 

$நாலா.3567.4 

 <ட+ ெச�ேற� இனி எ� ெகா�2ேக� ேகா�வைள ெந6ச' ெதாட2க� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3568.1 

 பா� அ5A ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

இழ:(_வி.எ+.(இழ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவக� ப�வைளயா��� 

ப�. அழி:ேத� $நாலா.3568.2 

 மாட2 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி8 ெத� -ள:ைத வ� -டபா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய2 <'த� $நாலா.3568.3 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) உய�'த 

ெவ� ேபா� ஆழிவலவைன ஆத�'ேத $நாலா.3568.4 

 ஆழிவலவைன ஆத�31� ஆ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ந�மி� வர�� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3569.1 

 ேதாழிய�கா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உைடயேமதா� ெசா�?வேதா இ#- 

அ�ய(தா� $நாலா.3569.2 

 ஊழிேதாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒ�வனாக ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

உண�வா�2-� உணரலாகா+ $நாலா.3569.3 

 Gழ� உைடய .ட� ெகா8 ஆதி' ெதா�ைல அ� ேசாதி நிைன2-#காேல 

$நாலா.3569.4 

 ெதா�ைல அ� ேசாதி நிைன2-#கா� எ� ெசா� அள� அ�A இைமேயா� 

தம2-� $நாலா.3570.1 



 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாதன <!31+ 

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

அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ� மாைம 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3570.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மல�' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா%� தாரா� ஆ�2- 

இ�ேகா இனி3 Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) ெசா�O� $நாலா.3570.3 

 வ�லி வள வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! -ட:ைத மா மல�2க� வள�கி�ற 

மாேல $நாலா.3570.4 

 மா� அ� ேகசவ� நாரண� சீமாதவ� ேகாவி:த� ைவ-:த� எ�A எ�A 

$நாலா.3571.1 

 ஓல� இட_-ைற.எ+.(இ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�ைன3 ப�ணி வி4�4� 

ஒ�A� உ��� .வ�� கா4டா� $நாலா.3571.2 

 ஏல மல�2-ழ� அ�ைனமீ�கா8 எ�@ைட' ேதாழிய�கா8 எ� ெச�ேக� 

$நாலா.3571.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) பல ெச�A� கா�ப( ஆைண உ#கேளா� எ#க8 

இைட இ�ைலேய $நாலா.3571.4 

 இைட இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) வள�'த கிளிகா8 Fைவக8கா8 

-யி�கா8 மயி�கா8 $நாலா.3572.1 

 உைடய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) மாைம%� ச#-� ெந6.� ஒ�A� 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ4டா( 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3572.2 

 அைட%�_ெப.எ+.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ைவ-:த�� 

பா5கட?� அ6சன ெவ51� அைவ நணிய_-றி.வி.�.(நணி_ெப.+அ_பட�.ப�.) 

$நாலா.3572.3 



 கைடயற3 பாச#க8 வி4டபி�ைன அ�றி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

அைவ கா�ெகாடாேன $நாலா.3572.4 

 கா�ெகா�3பா� அ�ல� ஆ�2-� த�ைன ைகெச� அ3பால( ஓ� மாய� 

த�னா� $நாலா.3573.1 

 மா� -ற8 ேகால வ�� கா4� ம�;� வி�;� 

நிைறய_-ைற.எ+.(நிைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) 

$நாலா.3573.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) .ட�' ேதா8க8 பல தைழ'த ேதவ பிரா5- எ� 

நிைறவிேனா� $நாலா.3573.3 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகா�'ேத� இனி எ� ெகா�2ேக� எ�@ைட 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) ந#ைகமீ�கா8 $நாலா.3573.4 

 எ�@ைட ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) Sத�_ெப.(Sத�_ெப.) ந#ைகமீ�கா8 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இனி+ ெச�வ( எ� எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) 

எ�ைன $நாலா.3574.1 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) இைடேய� அ�ேல� எ�A 

நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேநமி%� ச#-� இ�ைக2 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3574.2 

 ப� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) G! .ட� ஞாயி5ேறா� பா� மதி ஏ:தி ஓ� 

ேகால ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) $நாலா.3574.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

வ�வ( ஒ3பா� நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல�3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

அைட:த(ேவ $நாலா.3574.4 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அைடவத� பாச'தாேல ம5றவ� பாச#க8 �5ற வி4� 

$நாலா.3575.1 

 ேகா( இ� 1க!2 க�ண� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�ேம� வ� -�<�+ 

சடேகாப� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3575.2 



 த7(_ெப.(த7(_ெப.) இ� அ:தாதி ஓ� ஆயிர'(8 இைவ%� ஓ� ப'( 

இைசெயா�� வ�லா� $நாலா.3575.3 

 ஆ(� ஓ� த7(_ெப.(த7(_ெப.) இல� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ#-� அ#-� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அைமவா�க8 தாேம. $நாலா.3575.4 

 அ#-� இ#-� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� யாவ�� $நாலா.3576.1 

 எ#-� இைனைய எ�A உ�ைன அறியகிலா( அல5றி $நாலா.3576.2 

 அ#க� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) Fமக8 ம�மக8 

ஆ�மக8 $நாலா.3576.3 

 ச#- ச2கர2 ைகயவ� எ�ப� சரணேம $நாலா.3576.4 

 சரண� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா�மைற N�கE� 

சாராேத $நாலா.3577.1 

 மரண� ேதா5ற� வா�பிணி D31 எ�A இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

மா�'ேதா� $நாலா.3577.2 

 கரண3 ப� பைட ப5A அற 

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

$நாலா.3577.3 

 அரண' தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பைட 

ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஈச5- ஆளாேய $நாலா.3577.4 

 ஆE� ஆளா� ஆழி%� ச#-� .ம3பா� தா� $நாலா.3578.1 

 வாE� வி�?� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பி� 

ெச�வா� ம5A இ�ைல $நாலா.3578.2 

 தாE� ேதாE� ைககைள ஆர' ெதாழ2 காேண� $நாலா.3578.3 

 நாE� நாE� நா�வ� அ�ேய� ஞால'ேத $நாலா.3578.4 



 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ேபானக� ப5றி ஓ� �5றா உ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3579.1 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) ேப� இைல அ�னவச� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன 

$நாலா.3579.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேப�வ( ஓ� கா� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒ'( உளதா� உ� $நாலா.3579.3 

 ேகால� கா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) காண?5A ஆ=� ெகா�ேய5ேக 

$நாலா.3579.4 

 ெகா�யா� மாட2 ேகா_� அக'(� 1ளிய#-�%� $நாலா.3580.1 

 ம�யா( இ�ேன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) (யி� ேமவி மகி!:த( 

தா�_த5...(தா�_த5...) $நாலா.3580.2 

 அ�யா� அ�ல� தவி�'த அைசேவா அ�ேற� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

$நாலா.3580.3 

 ப� தா�_த5...(தா�_த5...) ந7�� தாவிய அைசேவா பணியாேய $நாலா.3580.4 

 பணியா அமர� பணி�� ப�1� தாேம ஆ� $நாலா.3581.1 

 அணி ஆ� ஆழி%� ச#க�� ஏ:(� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா�மி� 

$நாலா.3581.2 

 தணியா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உலகி� தவி�3பா� 

தி�ந7ல $நாலா.3581.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� ேமனிேயா� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

Gழ_-ைற.எ+.(G!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�வாேர $நாலா.3581.4 

 வ�வா� ெச�வா� வ�ப�சார'( 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3582.1 



 தி�வா! மா�வ5- எ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெசா�லா� ெச�வ( எ� 

$நாலா.3582.2 

 உ� ஆ� ச2கர�_ெப.(ச2கர�_ெப.) ச#- .ம:( இ#- உ�ேமா� $நாலா.3582.3 

 ஒ�பா� உழ�வா� ஓ� அ�யா@� உள� எ�ேற $நாலா.3582.4 

 எ�ேற எ�ைன உ� ஏ� ஆ� ேகால' தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) அ�2கீ! 

$நாலா.3583.1 

 நி�ேற ஆ4ெச�ய ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ெகா�ட�ள நிைன3ப(தா� 

$நாலா.3583.2 

 -�A ஏ! பா� ஏ! G! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �= 

ஏ=� $நாலா.3583.3 

 நி�ேற தாவிய ந78 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஆழி' தி�மாேல $நாலா.3583.4 

 தி�மா� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ெச6சைடயா� எ�A இவ�க8 எ� 

$நாலா.3584.1 

 ெப�மா� த�ைமைய யா� அறிகி5பா� 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3584.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா �த�வா ஊழி3 பிரா� எ�ைன ஆEைட2 

$நாலா.3584.3 

 க� மா ேமனிய� எ�ப� எ� காத�_ெப.(காத�_ெப.) கல2கேவ $நாலா.3584.4 

 கல2க� இ�லா ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) தவ �னிவ� கைர 

க�ேடா�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப�.) $நாலா.3585.1 

 (ள2க� இ�லா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெதா=வா�க8 $நாலா.3585.2 

 மல2க� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

த�ைன2 கைட:தாைன $நாலா.3585.3 



 உல2க நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 1க!கி5ப( எ� ெச�வ( உைரயேீர 

$நாலா.3585.4 

 உைரயா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தவிர அ�8 ந78 

��யாைன $நாலா.3586.1 

 வைர ஆ� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ம�@ -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3586.2 

 உைர ஏ� ெசா�ெதாைட ஓ� ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

$நாலா.3586.3 

 நிைரேய வ�லா� ந7� உலக'(3 பிறவாேர $நாலா.3586.4 

 வா� கடா அ�வி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மா மைலயி� ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) 

இைண2 -வ� இA'( உ�4� $நாலா.3587.1 

 ஊ� ெகா8 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பாக� உயி� ெச-'( அர#கி� ம�லைர2 

ெகா�A_வி.எ+.(ெகா�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) G! பர�ேம� 

$நாலா.3587.2 

 ேபா� கடா அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 1ற2கிட மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மீமிைச2 

க6சைன' தக�'த $நாலா.3587.3 

 சீ� ெகா8 சி5றாய� தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றாA எ#க8 ெச�சா�ேவ 

$நாலா.3587.4 

 எ#க8 ெச�சா�� யா�ைட அ�த� இைமயவ� அ3ப� எ� அ3ப� 

$நாலா.3588.1 

 ெபா#- D�ல-� பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அளி'( 

அழி2-�_ெப.எ+.(அழி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபா�:(_வி.(ெபா�:(_வி.) D��வ� எ� அ�வ� $நாலா.3588.2 

 ெச#கய� உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேத� 

பைண 1ைட G! தி�+ெச#-�`�' தி�+சி5றாA $நாலா.3588.3 



 அ#- அம�கி�ற ஆதியா� அ�லா� யாவ� ம5A எ� அம� (ைணேய 

$நாலா.3588.4 

 எ� அம� ெப�மா� இைமயவ� ெப�மா� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) இட:த 

எ� ெப�மா� $நாலா.3589.1 

 ��ைன வ� விைனக8 �=( உட� மாள எ�ைன ஆ8கி�ற எ� ெப�மா� 

$நாலா.3589.2 

 ெத� திைச2- அணி ெகா8 தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றா5ற#கைர மீபா� 

$நாலா.3589.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெப�மா� அ� அ�லா� 

சர� நிைன3பி?� பிறி( இ�ைல என2ேக $நாலா.3589.4 

 பிறி( இ�ைல என2- ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) D�ல-� நிைறய3 ேப� 

உ�வமா� நிமி�:த_ெப.எ+.(நிமி�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3590.1 

 -றிய மா� எ�மா� -ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:த ேகால மாணி2க� எ� 

அ�மா� $நாலா.3590.2 

 ெசறி -ைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) க�- ெத#-_ெப.(ெத#-_ெப.) அணி G! 

தி�+ெச#-�`�' தி�+சி5றாA $நாலா.3590.3 

 அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெம��ைமேய 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ெப�மா� அ�இைண 

அ�ல( ஓ� அரேண $நாலா.3590.4 

 அ�ல( ஓ� அர;� அவனி� ேவA இ�ைல அ( ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

ஆகி?� அவைன $நாலா.3591.1 

 அ�ல( எ� ஆவி அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அைணகி�லா( ஆதலா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உைறகி�ற 

$நாலா.3591.2 



 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நா�மைறேயா� ேவ8வி%8 

ம�'த_ெப.எ+.(ம(_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) 

1ைக வி.�1 ஒளி 

மைற2-_ெப.எ+.(மைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3591.3 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந78 மாட' தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றாA 

என2- ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அரேண $நாலா.3591.4 

 என2- ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அரைண என( ஆ� உயிைர இைமயவ� 

த:ைத_ெப.(த:ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) த�ைன $நாலா.3592.1 

 தன2-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�யாைன தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) அ�மாைன $நாலா.3592.2 

 மன2ெகா8 சீ� Dவாயிரவ� வ� சிவ@�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா�.) அய@� 

தா@� ஒ3பா� வா! $நாலா.3592.3 

 கன2ெகா8 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) மாட' தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றாA 

அத@8 க�ேடேன $நாலா.3592.4 

 தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றாA அத@8 

க�ட_ெப.எ+.(கா�_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி�வ� எ�A� $நாலா.3593.1 

 தி�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கமல2 க�;� 

ெசRவா%� ெசRவ�%� ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ைக%� 

$நாலா.3593.2 

 தி�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கமல உ:தி%� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) கமைல மா�1� 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உைட%� $நாலா.3593.3 



 தி�+ ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

��%�_ெப.எ+.(��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆர�� பைட%� திகழ 

எ� சி:ைத%ளாேன $நாலா.3593.4 

 திகழ எ� சி:ைத%8 இ�:தாைன ெச= நில'ேதவ� நா�மைறேயா� 

$நாலா.3594.1 

 திைச ைக<3பி ஏ'(� தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றா5ற# கைரயாைன 

$நாலா.3594.2 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ெகா8 வானவ�க8 1கலிட� த�ைன அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

வ� ைகய� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) <5ைற $நாலா.3594.3 

 1க=மாA அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

ெபா�:(_வி.(ெபா�:(_வி.) D�ல-� பைட3ெபா� ெக�312 கா3பவேன 

$நாலா.3594.4 

 பைட3ெபா� ெக�312 

கா3பவ�_வி.அ.ெப.(கா_வி.+33_இ.இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.-றி.+அ�_ெப.) பிரம 

பர�பர� சிவ3பிரா� அவேன $நாலா.3595.1 

 இைட312- ஓ� உ��� ஒழி� இ�ைல அவேன 1க!� இ�ைல யாைவ%� 

தாேன $நாலா.3595.2 

 ெகாைட3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 1கழா� இைனய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஆனா� <�ய_ெப.அ.(<�ய_ெப.அ.) வி+ைசேயா� ஒ=2க� $நாலா.3595.3 

 நைட3 பலி இய5ைக' தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றாA 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாதேன $நாலா.3595.4 

 அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நாதைன 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அவ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அவ�2- அ�8 அ�E� 

அ�மாைன $நாலா.3596.1 



 அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

பழன' தி�+ெச#-�`�� தி�+சி5றா5ற# கைரயாைன $நாலா.3596.2 

 அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சீ� Dவாயிரவ� 

ேவதிய�க8 த�பதி அவனிேதவ� வா!� $நாலா.3596.3 

 அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாேயாைன �2க� 

அ�மாைன நா��கைன அம�:ேதேன $நாலா.3596.4 

 ேதைன ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பாைல க�னைல அ�ைத 

தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�ட அ�மாைன $நாலா.3597.1 

 வான நா��கைன மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ெகா3F! மல�மிைச3 பைட'த மாேயாைன $நாலா.3597.2 

 ேகாைன வ� -�<� வ� சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3597.3 

 வானி� மீ( ஏ5றி அ�8ெச�( ��2-� பிறவி மா மாய2 <'திைனேய 

$நாலா.3597.4 

 மாய2 <'தா வாமனா விைனேய� க�ணா க� ைக கா� $நாலா.3598.1 

 Jய ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மல�களா ேசாதி+ ெசRவா� 

�கிழதா $நாலா.3598.2 

 சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) சாம' தி�ேமனி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பாசைடயா 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந78 $நாலா.3598.3 

 வாச' தட�ேபா� வ�வாேன ஒ�நா8 காண வாராேய $நாலா.3598.4 

 காண வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) எ�A எ�A 

க�;� வா%� (வ�:( அ�ேய� $நாலா.3599.1 



 நாணி ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நா4� அலம:தா� 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஒ�நா8 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அ:ேதா $நாலா.3599.2 

 காண வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) க� நாயிA 

உதி2-� க� மா மாணி2க $நாலா.3599.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மைலேபா� .ட�+ ேசாதி �� ேச� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ�மாேன $நாலா.3599.4 

 ��ேச� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ�மா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெமா� 

F� தாம' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா�2 $நாலா.3600.1 

 க�ேச� க�ணி3 ெப�மாேன எ�A எ�A ஏ#கி அ=த2கா� $நாலா.3600.2 

 ப�ேச� மகர2 -ைழகE� பவள வா%� நா� ேதாE� $நாலா.3600.3 

 (� ேச� இைட%� அைம:த( ஓ� J ந7� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� 

ேதா�றாேய. $நாலா.3600.4 

 J ந7� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� 

ேதா�A�_ெப.எ+.(ேதா�A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) .ட� ெகா8 வ��� கனிவா%� $நாலா.3601.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ந7�2 கமல2 க�கE� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� சி:ைத நிைற:தவா 

$நாலா.3601.2 

 மா ந7� ெவ8ளி மைலத�ேம� வ� கா� ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபால $நாலா.3601.3 

 J ந7�2 கட?8 (யி�வாேன எ:தா� ெசா�லமா4ேடேன $நாலா.3601.4 

 ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா4ேட� அ�ேய� உ� 

(ள#- ேசாதி' தி�3பாத� $நாலா.3602.1 



 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� சீ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாயிA இர��ேபா� 

எ� உ8ளவா $நாலா.3602.2 

 அ�ல� எ�@� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) ேச�த5- உபாய� எ�ேன ஆழி G! 

$நாலா.3602.3 

 ம�ைல ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �=( உ�ட மா ந7�2 

ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) வ�ணேன $நாலா.3602.4 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) வ�ணா -ட2<'தா விைனேய� க�ணா 

க�ணா எ� $நாலா.3603.1 

 அ�ட வாணா எ�A எ�ைன ஆள2 <3பி4� அைழ'த2கா� $நாலா.3603.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) த�ேம� தா�_த5...(தா�_த5...) ம�ேம� 

தா�_த5...(தா�_த5...) வி� ந7�2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) 

ம5A'தா� $நாலா.3603.3 

 ெதா�டேன� உ� கழ�காண ஒ�நா8 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதா�றாேய $நாலா.3603.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேதா�றா� அ�ேற� உ� 

ைவய� தாய மல� அ�2கீ! $நாலா.3604.1 

 �:தி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) நி5ப �க3ேப <வி3 பணி2ெகா8ளா� 

$நாலா.3604.2 

 ெச:த� கமல2 க� ைக கா� 

சிவ:த_ெப.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) வா� ஓ� க� நாயிA 

$நாலா.3604.3 

 அ:த� இ�லா2 கதி� பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

அல�:த( ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�மாேன 

$நாலா.3604.4 



 ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அ�மா� உ�வ� 

எ�A உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) -ைழ:( நா8_ெப.(நா8_ெப.) நாE� 

$நாலா.3605.1 

 ெதா2க ேமக3 ப� -ழா#க8 கா;�ேதாA� ெதாைலவ� நா� $நாலா.3605.2 

 த2க ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) தம2கா� அ�A ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ�பதி�ம� 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) சாய3 $நாலா.3605.3 

 12க ந�ேத�' தனி3பாகா வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_��.ஒ�.) 

இ(ேவா ெபா�'தேம $நாலா.3605.4 

 இ(ேவா ெபா�'த�_ெப.(ெபா�'த�_ெப.) மி� ஆழி3 பைடயா� ஏA� 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) சிைற318 $நாலா.3606.1 

 அ(ேவ ெகா�யா உய�'தாேன எ�A எ�A ஏ#கி அ=த2கா� $நாலா.3606.2 

 எ(ேவயாக2 க�(#ெகா� இ� மா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெபாைற த7�3பா� 

$நாலா.3606.3 

 ம( வா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) உ'தர ம(ைர3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயேன $நாலா.3606.4 

 பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயா பாரத� ெபா�த மாயா 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) இ�ேன $நாலா.3607.1 

 சிற:த_ெப.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) கா� த7 ந7� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) பிற�� ஆய ெப�மாேன $நாலா.3607.2 

 கற:த பா?8 ெந�ேய ேபா� இவ5A8 எ#-� க��ெகா8 $நாலா.3607.3 

 இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப� மாயா உ�ைன எ#ேக 

கா�ேகேன $நாலா.3607.4 

 எ#ேக கா�ேக� ஈ� (ழா� அ�மா� த�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

எ�A எ�A $நாலா.3608.1 



 அ#ேக தா!:த_ெப.எ+.(தா!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெசா5களா� அ� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3608.2 

 ெச#ேக! ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 

இைவ%� ப'(� வ�லா�க8 $நாலா.3608.3 

 இ#ேக காண இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிற3ேப மகி!வ� எ�லி%� காைலேய 

$நாலா.3608.4 

 எ�லி%� காைல%� த�ைன 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3609.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�8க8 நம2ேக 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�8 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3609.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ� (ழா� �� அ3ப� 

ஊ� $நாலா.3609.3 

 ெச�வ�க8 வா=� தி�2க�'தானேம $நாலா.3609.4 

 தி�2க�'தான�� எ�@ைடய+ சி:ைத%� $நாலா.3610.1 

 ஒ�2க�'( உ8ேள 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிரா� க�X� 

$நாலா.3610.2 

 ெச�2 க�'( அ�A திைக'த அர2கைர $நாலா.3610.3 

 உ�2 ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வாளி 

ெபாழி:த_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�வேன $நாலா.3610.4 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) ஓ� Dவ� என 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3611.1 

 உ�� கர:( உ8E�ேதாA� தி'தி3பா� $நாலா.3611.2 



 தி� அம� மா�வ� தி�2க�'தான'ைத $நாலா.3611.3 

 ம�வி உைறகி�ற மாய3 பிராேன $நாலா.3611.4 

 மாய3 பிரா� என வ�விைன மா�:( அற $நாலா.3612.1 

 ேநச'தினா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) நா� -�ெகா�டா� $நாலா.3612.2 

 ேதச'( அமர� தி�2க�'தான'ைத $நாலா.3612.3 

 வாச3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம�@ ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�டாேன $நாலா.3612.4 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�2க�'தான'ைத $நாலா.3613.1 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) அதேனா�� எ� 

ெந6சக� $நாலா.3613.2 

 ேகாயி�ெகா8 ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெதாழ 

ைவ-:த� $நாலா.3613.3 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ட2<'த அ�மாேன 

$நாலா.3613.4 

 <'த அ�மா� ெகா�ேய� இட� �5ற�� $நாலா.3614.1 

 மா�'த அ�மா� ம(Gத அ�மா� உைற $நாலா.3614.2 

 F'த_ெப.எ+.(F_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�2க�'தான'ைத $நாலா.3614.3 

 ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நி�லா -றி2ெகா8மி� இடேர 

$நாலா.3614.4 



 ெகா8மி� இட� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) ேகாவி:த� $நாலா.3615.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) �=(� அள:த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $நாலா.3615.2 

 ம�ணவ� தா� ெதாழ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3615.3 

 ந�; தி�2க�'தான நகேர $நாலா.3615.4 

 தான நக�க8 தைல+சிற:( எ#ெக#-� $நாலா.3616.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ: நில�_ெப.(நில�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) �5A� 

எ� மாய5ேக $நாலா.3616.2 

 ஆனவிட'(� எ� ெந6.� தி�2க�' $நாலா.3616.3 

 தான நக�� தன தாய3 பதிேய $நாலா.3616.4 

 தாய3 பதிக8 தைல+சிற:( எ#ெக#-� $நாலா.3617.1 

 மாய'தினா� ம�னி வ 75றி�:தா� உைற $நாலா.3617.2 

 ேதச'( அமர� தி�2க�'தான'(8 $நாலா.3617.3 

 ஆய�2- அதிபதி அ51த� தாேன $நாலா.3617.4 

 அ51த� நாராயண� அ� வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) $நாலா.3618.1 

 நி5ப( ேமவி இ�3ப( எ� ெந6சக� $நாலா.3618.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 1க! ேவதிய� நா�மைற 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதி� $நாலா.3618.3 

 க5பக+ ேசாைல' தி�2க�'தானேம $நாலா.3618.4 

 ேசாைல' தி�2க�'தான'( உைற தி� $நாலா.3619.1 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி8 -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3619.2 

 பாேலா� அ�( அ�ன ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

$நாலா.3619.3 

 ேமைல ைவ-:த'( இ�'(� விய:ேத $நாலா.3619.4 

 இ�'(� விய:( எ�ைன' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபா� அ�2கீ! எ�A 

$நாலா.3620.1 

 அ�'தி'( எைன'( ஓ� பல நா8_ெப.(நா8_ெப.) அைழ'ேத5- $நாலா.3620.2 

 ெபா�'த�_ெப.(ெபா�'த�_ெப.) உைட வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) 

தா�_த5...(தா�_த5...) 1-:( எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3620.3 

 க�'ைத உற வ 75றி�:தா� க�� ெகா�ேட $நாலா.3620.4 

 இ�:தா� க��ெகா�� என( ஏைழ ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) ஆE� 

$நாலா.3621.1 

 தி�:தாத ஓ� ஐவைர' ேத�:( அற ம�னி $நாலா.3621.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) களி5A2- அ�8ெச�த 

ெப�மா� $நாலா.3621.3 

 த�� தா�_த5...(தா�_த5...) அ�8 தா�_த5...(தா�_த5...) இனி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அறிேயேன $நாலா.3621.4 

 அ�8 தா�_த5...(தா�_த5...) இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ� உ8 $நாலா.3622.1 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) அற வ 75றி�:தா� 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�லா� $நாலா.3622.2 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) தா�_த5...(தா�_த5...) எனி� D�ல-� 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) அ�ல $நாலா.3622.3 



 ம�8 தா�_த5...(தா�_த5...) ஈேதா மாய மய2- மய2ேக $நாலா.3622.4 

 மாய மய2- மய2கா� எ�ைன வ6சி'( $நாலா.3623.1 

 ஆய� அமர�2- அ�ஏA என( அ�மா� $நாலா.3623.2 

 Jய .ட�+ேசாதி தன( எ� உ8 ைவ'தா� $நாலா.3623.3 

 ேதச� திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�வ�8 ெச�ேத $நாலா.3623.4 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தி�வ�8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உலக'தா� 

$நாலா.3624.1 

 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1க! 

தா�_த5...(தா�_த5...) அ( கா4�' 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உ8 $நாலா.3624.2 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மணி2 

-�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ஒ�ேற ஒ'( 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3624.3 

 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1க! ம5A என2-� ஓ� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3624.4 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ம5A என2-� ஓ� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) 

த�னி� சீ�2க' $நாலா.3625.1 

 த�ேம� பி�ைன யா�2- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�ைன2 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3625.2 

 க� மாணி2க2 -�ற'(' தாமைரேபா� $நாலா.3625.3 

 தி� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) கா� க� ைக ெசRவா� உ:தியாேன $நாலா.3625.4 



 ெசRவா� உ:தி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப� .ட�2 -ைழ த�ேமா� 

$நாலா.3626.1 

 எRவா�+ .ட��_ெப.எ+.(.ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�மி� �� 

வளா�2ெகா8ள $நாலா.3626.2 

 ெசRவா� �Aவேலா� என( உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) 

இ�:த_ெப.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3626.3 

 அRவா� அ�றி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ம5A அ�ேள $நாலா.3626.4 

 அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ம5A அ�8 எ�ைன 

ஆE� பிரானா� $நாலா.3627.1 

 ெவறிேத அ�8ெச�வ� ெச�வா�க4- உக:( $நாலா.3627.2 

 சிறிேய@ைட+ சி:ைத%8 D�ல-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3627.3 

 ெநறியா வயி5றி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ெறாழி:தாேர $நாலா.3627.4 

 வயி5றி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�ெறாழி:தா�� எவ�� $நாலா.3628.1 

 வயி5றி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

D�ல-� த� $நாலா.3628.2 

 வயி5றி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�றவ�ண� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $நாலா.3628.3 

 வயி5றி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ம�ன 

ைவ'ேத� மதியாேல $நாலா.3628.4 



 ைவ'ேத� மதியா� என( உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) அக'ேத 

$நாலா.3629.1 

 எ�'ேத ஒழிேவ� அ�ேல� எ�A� எ3ேபா(� $நாலா.3629.2 

 ெமா�'( ஏ� திைர ேமா( த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பா5கட?ளா� $நாலா.3629.3 

 ைப'( ஏ� .ட�3 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

பரைனேய $நாலா.3629.4 

 .ட�3 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பரைன தி�மாைல 

$நாலா.3630.1 

 அ�+ ேச�வைக வ� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3630.2 

 ��3பா� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'( 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� ச�ம� $நாலா.3630.3 

 விட' ேத�:( அற ேநா2-�_ெப.(ேநா2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) க�க8 சிவ:ேத $நாலா.3630.4 

 க�க8 சிவ:(_வி.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெப�யவா� வா%� 

சிவ:(_வி.எ+.(சிவ_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கனி:( உ8ேள $நாலா.3631.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப� இல- .ட� இல- வில- மகர -�டல'த� 

$நாலா.3631.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) .ட� ��ய� 

நா�- ேதாள� -னி சா�#க� $நாலா.3631.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) ச# - கைத வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஆழியா� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அ�ேய� உ8ளாேன. $நாலா.3631.4 

 அ�ேய� உ8ளா� உட�_ெப.(உட�_ெப.) உ8ளா� அ�ட'( அக'தா� 

1ற'(8ளா� $நாலா.3632.1 



 ப�ேய இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A உைர2கலா� ப�ய� அ�ல� 

பர�பர� $நாலா.3632.2 

 க�ேச� நா5ற'(8 ஆைல இ�ப' (�ப2 கழி ேந�ைம $நாலா.3632.3 

 ஒ�யா இ�ப3 ெப�ைமேயா� உண�வி� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஒ�வேன 

$நாலா.3632.4 

 உண�வி� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஒ�வைன அவன( அ�ளா� 

உற5ெபா�4� எ� $நாலா.3633.1 

 உண�வி� உ8ேள இ�'திேன� அ(�� அவன( இ� அ�ேள $நாலா.3633.2 

 உண��� உயி�� உட�1� ம5A உல3பிலன�� ப=ேதயா� $நாலா.3633.3 

 உண�ைவ3 ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இற ஏறி யா@� தானா� 

ஒழி:தாேன. $நாலா.3633.4 

 யா@� தானா� ஒழி:தாைன யா(� எவ�2-� ��ேனாைன $நாலா.3634.1 

 தா@� சிவ@�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா�.) பிரம@� ஆகி3 பைண'த தனி 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) $நாலா.3634.2 

 ேத@� பா?� க�ன?� அ�(� ஆகி' தி'தி'( எ� $நாலா.3634.3 

 ஊனி� உயி�� உண�வினி� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ஒ�ைற உண�:ேதேன $நாலா.3634.4 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஒ�ைற உண�:ேத@2- 

அத� S� ேந�ைம அ( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A $நாலா.3635.1 

 ஒ�A� ஒ�வ�2- உணரலாகா( உண�:(� ேம?� கா�1 அ�( 

$நாலா.3635.2 



 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பர�பர� ஆ� யா(� 

இ�றி' ேத�:( அ5A $நாலா.3635.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) த7(_ெப.(த7(_ெப.) எ�A அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அ�தா� 

ந�றா� ஞான� கட:தேத $நாலா.3635.4 

 ந�றா� ஞான� கட:(ேபா� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இ:தி�ய� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஈ�'( $நாலா.3636.1 

 ஒ�றா�2 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பா! உல31 இ� அதைன 

உண�:(_வி.எ+.(உண�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உண�:( $நாலா.3636.2 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ#- இ�ப' (�ப#க8 

ெச5A2 கைள:(_வி.எ+.(கைள_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) பைச அ5றா� 

$நாலா.3636.3 

 அ�ேற அ3ேபாேத வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) அ(ேவ வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) வ 7டாேம 

$நாலா.3636.4 

 அ(ேவ வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) வ 7�ேப5A இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தா@� அ( 

ேதறி $நாலா.3637.1 

 எ(ேவ தா@� ப5A இ�றி யா(� இலிக8 ஆகி5கி� $நாலா.3637.2 

 அ(ேவ வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) வ 7�ேப5A இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தா@� அ( 

ேதறா( $நாலா.3637.3 

 எ(ேவ வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ஏ( இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�A எ�'தா� 

எ�'தா� எ�'தாேர $நாலா.3637.4 

 எ�'தா� எ�'தா� எ�'தா� எ�A இ�ல'தா�� 1ற'தா�� $நாலா.3638.1 

 ெமா�'( ஆ#- அலறி �ய#க_-ைற.எ+.(�ய#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

தா� ேபா-�ேபா( உ�ம'த�ேபா� $நாலா.3638.2 



 பி'ேத ஏறி அSராக� ெபாழி%�ேபா( எ� ெப�மாேனா� $நாலா.3638.3 

 ஒ'ேத ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ#- 

உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) <ட2 <�5றாகி� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உைற3ேப 

$நாலா.3638.4 

 <�5றாகி� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) உைற31 <டாைமைய2 <�னா� 

$நாலா.3639.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.-றி.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) உய� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ� மாய� ஆவ(_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+அ(_ெதா.ெப.-றி.) 

அ( அ(ேவ $நாலா.3639.2 

 வ 7ைட3 ப�ணி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�ேச எதி��� நிக!�� கழி�மா� 

$நாலா.3639.3 

 ஓ�' தி�%� ேயாகிகE� உள�� இ�ைல அ�லேர $நாலா.3639.4 

 உள�� இ�ைல அ�லரா� உளரா� இ�ைல ஆகிேய $நாலா.3640.1 

 உள� எ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உ8ள'(8ேள 

உைறகி�றா� $நாலா.3640.2 

 வள��_ெப.எ+.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிைற%� ேத� 

பிைற%� ேபால அைச�� ஆ2க�� $நாலா.3640.3 

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

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

ெத�E� ம�E� மா�'ேதாேம $நாலா.3640.4 

 ெத�E� ம�E� மா�'( த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�:(_ஏவ.(தி�:(_வி.) 

ெச�ெபா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ�2கீ! $நாலா.3641.1 

 அ�ளி இ�'(� அ�மானா� அயனா� சிவனா� தி�மாலா� $நாலா.3641.2 



 அ�ள3 ப4ட சடேகாப� ஓ� ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தா� 

$நாலா.3641.3 

 அ�ளி அ�2கீ! இ�'(� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ�ண� க�மாணி2கேம 

$நாலா.3641.4 

 க� மாணி2க மைலேம� மணி' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) கா�க8 ேபா� $நாலா.3642.1 

 தி�மா�� வா� க� ைக உ:தி கா� உைட ஆைடக8 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) பிரா� $நாலா.3642.2 

 தி�மா� எ�மா� ெச= ந7� வய�_ெப.(வய�_ெப.) -4ட நா4�' தி�31லிK� 

$நாலா.3642.3 

 அ� மாய� ேப� அ�றி3 ேப+. இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) 

அ�ைனமீ� இத5- எ� ெச�ேகேனா $நாலா.3642.4 

 அ�ைனமீ� இத5- எ� ெச�ேக� அணி ேம�வி� மீ( உல�� $நாலா.3643.1 

 (�@ G! .ட� ஞாயிA� அ�றி%� ப� .ட�கE� ேபா� $நாலா.3643.2 

 மி�@ ந78 �� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ப� கல� தா�_த5...(தா�_த5...) உைட 

எ�ெப�மா� $நாலா.3643.3 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) அ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�31லிK� 

1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) இவேள $நாலா.3643.4 

 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இரா3பக� ெபா� ந7�2 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) த73 ப4� எ#-� $நாலா.3644.1 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ�ெயா� ெச�வ( 

ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெச=� கதி� ஆழி �த� 

$நாலா.3644.2 



 1க=�_ெப.எ+.(1க!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெபா� பைட ஏ:தி ேபா� 

12- அ.ரைர3 ெபா�Aவி'தா� $நாலா.3644.3 

 திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� தி�31லிK� வளேம 

$நாலா.3644.4 

 ஊ� வள�_ெப.(வள�_ெப.) கிள� ேசாைல%� க��1� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெந?� 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3645.1 

 ஏ� வள�_ெப.(வள�_ெப.) கிள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண2 -4ட நா4�' 

தி�31லிK� $நாலா.3645.2 

 சீ� வள�_ெப.(வள�_ெப.) கிள� D�ல- உ�� உமி! ேதவ பிரா� $நாலா.3645.3 

 ேப� வள�_ெப.(வள�_ெப.) கிள�:த�றி3 ேப+. 

இல8_-றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ8_பட�.ஒ�.) இ�A இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

1ைன இைழேய $நாலா.3645.4 

 1ைன இைழக8 அணி�� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உைட%� 1(2கணி31� 

$நாலா.3646.1 

 நிைன%� ந7�ைமய( அ�A இவ4- இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நிைன2க312கா� 

$நாலா.3646.2 

 .ைனயி@8 தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

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

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�31லிK� $நாலா.3646.3 

 �ைனவ� D�ல- ஆளி அ3ப� தி� அ�8 D!கினேள. $நாலா.3646.4 

 தி� அ�8 D!கி ைவக?� ெச= ந7� நிற2 க�ண பிரா� $நாலா.3647.1 

 தி� அ�8கE� ேச�:தைம2- அைட யாள� தி�:த உள $நாலா.3647.2 



 தி� அ�8 அ�ளா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�31லிK� $நாலா.3647.3 

 தி� அ�8 க�- ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) பழ'த( ெம�லிய� ெசRவிதேழ 

$நாலா.3647.4 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இைல+ ெச�வ வ� ெகா�3 1�க 

வ 7#-_ஏவ.(வ 7#-_வி.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) க�கி� 

$நாலா.3648.1 

 ம� இைல மட�_ெப.(மட�_ெப.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஈ� கனி 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம!:(_வி.எ+.(கம!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3648.2 

 1�_ெப.(1�_ெப.) இைல' ெத#கி]� கா� உல�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�31லிK� $நாலா.3648.3 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) அ� ெச�வ2 க�ண� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

அைட:தா8 இ� மடவரேல $நாலா.3648.4 

 மடவ��_ெப.(மடவ��_ெப.) அ�ைனமீ�க4- எ� ெசா�லி+ ெசா�?ேக� 

ம�ைல+ ெச�வ $நாலா.3649.1 

 வடெமாழி மைறவாண� ேவ8வி%8 ெந� அழ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 1ைக 

ேபா�' $நாலா.3649.2 

 திட வி.�பி� அமர� நா4ைட 

மைற2-_ெப.எ+.(மைற_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�31லிK� $நாலா.3649.3 

 பட அர� அைணயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாம� அ�லா� பரவா8 இவேள 

$நாலா.3649.4 



 பரவா8 இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இரா3பக� பனி ந7� நிற2 

க�ண பிரா� $நாலா.3650.1 

 விர� ஆ� இைச மைற ேவதிய� ஒலி ேவைலயி� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒலி3ப $நாலா.3650.2 

 கர� ஆ� தட�ெதாA� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

த7விைக நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அல�� $நாலா.3650.3 

 1ர� ஆ� கழனிக8 G! தி�31லிK�3 1க! அ�றி ம5ேற $நாலா.3650.4 

 அ�றி ம5ேறா� உபாய� எ� இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) அ� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� கம!த� $நாலா.3651.1 

 -�ற மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மாளிைக2 ேகால2 -ழா#க8 ம�கி 

$நாலா.3651.2 

 ெத� திைச' திலத� 1ைர -4ட நா4�' தி�31லிK� $நாலா.3651.3 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாய3 பிரா� தி�வ�ளா� 

இவ8_பதி.ெப.(இ_.'.+அ8_பட�.ஒ�.) ேந�ப4டேத $நாலா.3651.4 

 ேந�ப4ட நிைற D�ல-2-� நாயக� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�ைம 

$நாலா.3652.1 

 ேந�ப4ட ெதா�ட� ெதா�ட� ெதா�ட� ெதா�ட� சடேகாப� ெசா� 

$நாலா.3652.2 

 ேந�ப4ட தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� $நாலா.3652.3 

 ேந�ப4டா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேந�ப4டா� ெந�மா5- அ�ைம 

ெச�யேவ $நாலா.3652.4 

 ெந�மா5- அ�ைம ெச�ேவ�ேபா� அவைன2 க�த வ6சி'( $நாலா.3653.1 



 த�மா5A அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) த72கதிக8 �5A� 

தவி�:த சதி� நிைன:தா� $நாலா.3653.2 

 ெகா� மா விைனேய� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�யா� அ�ேய 

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

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ�லா� $நாலா.3653.3 

 வி�மாA எ�ப( எ� அ:ேதா விய� D�ல- ெபறி@ேம $நாலா.3653.4 

 விய� D�ல- ெபறி@� ேபா� தாேன தாேன ஆனா?� $நாலா.3654.1 

 1ய�_ெப.(1ய�_ெப.) ேமக�ேபா� தி�ேமனி அ�மா� 1ைன F� 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ�2கீ!+ $நாலா.3654.2 

 சயேம அ�ைம தைலநி�றா� தி�'தா8 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இ�ைமேய 

$நாலா.3654.3 

 பயேன இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெப5ற( 

உAேமா பாவிேய@2ேக $நாலா.3654.4 

 உAேமா பாவிேய@2- இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

D�A� உட� நிைறய_-ைற.எ+.(நிைற_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3655.1 

 சிA மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிமி�'த எ� ெச:தாமைர2க� தி�2-றள� 

$நாலா.3655.2 

 நA_ெப.அ.(நA_ெப.அ.) மா விைர நா8_ெப.(நா8_ெப.) மல� அ�2கீ!3 1-த� 

அ�றி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�யா� $நாலா.3655.3 

 சிA மா மனிசரா� எ�ைன ஆ�டா� இ#ேக தி�யேவ $நாலா.3655.4 

 இ#ேக தி�:ேத5- இ=2- உ5A எ� இ� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) �� 

உ�� உமி!:த $நாலா.3656.1 

 ெச#ேகால'த பவளவா�+ ெச:தாமைர2க� எ� அ�மா� $நாலா.3656.2 



 ெபா#- ஏ! 1க!க8 வாய ஆ� 1ல�ெகா8 வ�� எ� மன'த( ஆ� 

$நாலா.3656.3 

 அ#- ஏ� மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) ைகய ஆ� வழிப4� ஓட அ�ளிேல 

$நாலா.3656.4 

 வழிப4� ஓட அ�8 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மாய� 

ேகால மல� அ�2கீ!+ $நாலா.3657.1 

 .ழிப4� ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) .ட�+ேசாதி 

ெவ8ள'( இ�15A இ�:தா?� $நாலா.3657.2 

 இழிப4� ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) உடலினி� 

பிற:(_வி.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சீ� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) க5A $நாலா.3657.3 

 ெமாழிப4� ஓ��_ெப.எ+.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கவிஅ�த� 

Sக�+சி_ெப.(Sக�+சி_ெப.) உAேமா �=(ேம $நாலா.3657.4 

 Sக�+சி_ெப.(Sக�+சி_ெப.) உAேமா D�லகி� வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) ேபA 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேக! இ� $நாலா.3658.1 

 1க�+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �க'த களிA_ெப.(களிA_ெப.) அ4ட ெபா� ஆழி2ைக 

எ� அ�மா� $நாலா.3658.2 

 நிக�+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ப#கி எ� விழிக8 

ந7�ட_ெப.எ+.(ந78_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) உயி� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3658.3 

 தக�'( உ�� உழ?� 18_ெப.(18_ெப.) பாக� ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) தனி 

மா3 1கேழ $நாலா.3658.4 

 தனி மா3 1கேழ எ6ஞா�A� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப�யா' 

தா�_த5...(தா�_த5...) 

ேதா�றி_வி.எ+.(ேதா�A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3659.1 



 �னி மா3 பிரம �த� வி'தா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�A� 

�ைள3பி'த $நாலா.3659.2 

 தனி மா' ெத�வ' தளி� அ�2கீ!3 1-த� அ�றி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

அ�யா� $நாலா.3659.3 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மா2 கலவி இ�பேம நாE� 

வா�2க_விய#.வி.�.(வா�_வி.+2க_விய#.வி.�.-றி.) ந#க4ேக $நாலா.3659.4 

 நாE� வா�2க_விய#.வி.�.(வா�_வி.+2க_விய#.வி.�.-றி.) ந#க4- நளி� 

ந7�2 கடைல3 பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3660.1 

 தாE� ேதாE� ��கE� சம� இலாத பல 

பர3பி_வி.எ+.(பர31_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3660.2 

 ந7E� பட� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) க5பக2 கா�� நிைற ப� நாயி5றி� 

$நாலா.3660.3 

 ேகாE� உைடய மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைலேபா� கிட:தா� தம�க8 <4டேம. 

$நாலா.3660.4 

 தம�க8 <4ட வ�விைனைய நாச� 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ச( D�'தி 

$நாலா.3661.1 

 அம� ெகா8 ஆழி ச#- வா8_ெப.(வா8_ெப.) வி� த��_ெப.(த�(_ெப.) ஆதி 

ப� பைடய� $நாலா.3661.2 

 -மர� ேகால ஐ#கைண ேவ8_ெப.(ேவ8_ெப.) தாைத ேகா( இ� அ�யா� த� 

$நாலா.3661.3 

 தம�க8 தம�க8 தம�களா� சதிேர 

வா�2க_விய#.வி.�.(வா�_வி.+2க_விய#.வி.�.-றி.) தமிேய5ேக 

$நாலா.3661.4 



 வா�2க_விய#.வி.�.(வா�_வி.+2க_விய#.வி.�.-றி.) தமிேய5- ஊழிேதாA 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி மா காயா� $நாலா.3662.1 

 F2 ெகா8 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நா�- ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) ெபா� ஆழி2 ைக 

எ� அ�மா� $நாலா.3662.2 

 ந72க� இ�லா அ�யா� த� அ�யா� அ�யா� அ�யா� எ� $நாலா.3662.3 

 ேகா2க8 அவ�2ேக -�களா�+ 

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

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேகா4பாேட $நாலா.3662.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேகா4பா4� உலக#க8 D�றி@8E� 

தா�_த5...(தா�_த5...) நிைற:த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3663.1 

 அ�லி2 கமல2 க�ணைன அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3663.2 

 ெசா�ல3ப4ட ஆயிர'(8 இைவ%� ப'(� வ�லா�க8 $நாலா.3663.3 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) பத'தா� மைன வா!வ� 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெப�X� ம2கேள 

$நாலா.3663.4 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப���_ெப.(ெப��_ெப.+இ�_பட�.ப�.) ம2க8_ெப.(ம2க8_ெப.) உ5றா� 

.5ற'தவ� பிற�� $நாலா.3664.1 

 க�டேதா� ப4ட( அ�லா� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ம5A யா(� இ�ைல 

$நாலா.3664.2 

 எ� திைச%� கீ=� ேம?� �5ற�� உ�ட பிரா� $நாலா.3664.3 

 ெதா�டேராமா� உ�ய� அ�லா� இ�ைல க�X� (ைணேய $நாலா.3664.4 

 (ைண%� சா��� ஆ-வா� ேபா� .5ற'தவ� பிற�� $நாலா.3665.1 



 அைணய வ:த_ெப.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆ2க� உ�ேட� 

அ4ைடக8ேபா� .ைவ3ப� $நாலா.3665.2 

 கைண ஒ�றாேல ஏ! மர�� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ� 

கா� �கிைல3 $நாலா.3665.3 

 1ைண எ�A உ�ய3 ேபாக� அ�லா� இ�ைல க�X� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�8_ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3665.4 

 ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ைக உ�டா�+ ெச�ல2காணி� 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�A ஏ5A எ=வ� 

$நாலா.3666.1 

 இ�8ெகா8 (�ப'( இ�ைம காணி� எ�ேன எ�பா�� இ�ைல 

$நாலா.3666.2 

 ம�8ெகா8 ெச�ைக அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) ம#க வடம(ைர3 பிற:தா5- 

$நாலா.3666.3 

 அ�8ெகா8 ஆளா� உ�ய� அ�லா� இ�ைல க�X� அரேண $நாலா.3666.4 

 அரண� ஆவ� அ5ற_ெப.எ+.(அA_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காைல2- எ�A 

எ�A அைம2க3ப4டா� $நாலா.3667.1 

 இரண� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெத3ப� ஆவ� 

இ�றியி4டா?� அஃேத $நாலா.3667.2 

 வ�ணி'( எ�ேன வடம(ைர3 பிற:தவ� வ� 1கேழ $நாலா.3667.3 

 சர� எ�A உ�ய3 ேபாக� அ�லா� இ�ைல க�X� சதிேர $நாலா.3667.4 

 ச(ர� எ�A த�ைம' தாேம ச�மதி'( இ�ெமாழியா� $நாலா.3668.1 

 ம(ர ேபாக� (5றவேர ைவகி ம5A ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) உAவ� 

$நாலா.3668.2 



 அதி�ெகா8 ெச�ைக அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) ம#க வடம(ைர3 பிற:தா5- 

$நாலா.3668.3 

 எதி�ெகா8 ஆளா� உ�ய� அ�லா� இ�ைல க�X� இ�பேம $நாலா.3668.4 

 இ�ைல க�X� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ:ேதா உ8ள( நிைனயாேத 

$நாலா.3669.1 

 ெதா�ைலயா�க8 எ'தைனவ� ேதா�றி2 கழி:ெதாழி:தா� $நாலா.3669.2 

 ம�ைல DJ� வடம(ைர3 பிற:தவ� வ� 1கேழ $நாலா.3669.3 

 ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�ய3 ேபாக� அ�லா� 

ம5ெறா�A இ�ைல .�2ேக $நாலா.3669.4 

 ம5ெறா�A இ�ைல .�#க+ ெசா�ேனா� மா 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ5.) 

உயி�2-� $நாலா.3670.1 

 சி5ற ேவ�டா சி:தி3ேப அைம%� க�X�க8 அ:ேதா $நாலா.3670.2 

 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) அ�A எ#க8 ெப5ற' தாய� வடம(ைர3 பிற:தா� 

$நாலா.3670.3 

 -5ற�_ெப.(-5ற�_ெப.) இ� சீ� க5A ைவக� 

வா!த�_ெதா.ெப.(வா!_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) க�X� -ணேம $நாலா.3670.4 

 வா!த�_ெதா.ெப.(வா!_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) க�X� -ண�_ெப.(-ண�_ெப.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) அ:ேதா மாயவ� அ� பரவி3 $நாலா.3671.1 

 ேபா!( ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உ8ளகி5-� 1�ைம 

இலாதவ�2- $நாலா.3671.2 

 வா! (ைணயா வடம(ைர3 பிற:தவ� வ� 1கேழ $நாலா.3671.3 

 வ 7! (ைணயா3 ேபா� இதனி� யா(� இ�ைல மி2கேத $நாலா.3671.4 



 யா(� இ�ைல மி2- அதனி� எ�A எ�A அ( 

க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3672.1 

 கா( ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) <ைத 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைட�ைற வா!2ைக%� 

ேபா� $நாலா.3672.2 

 மா (கிலி� ெகா�2ெகா8 மாட வடம(ைர3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3672.3 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ேச� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) க�ண� அ�லா� இ�ைல 

க�X� சரேண $நாலா.3672.4 

 க�ண� அ�லா� இ�ைல க�X� சர� அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3673.1 

 ம�ணி� பார� ந72-த5ேக வடம(ைர3 பிற:தா� $நாலா.3673.2 

 தி�ணமா S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) உைடைம உ�ேட� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ� ேச�'( உ��மிேனா $நாலா.3673.3 

 எ�ண_-ைற.எ+.(எ�;_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேவ�டா S�ம( ஆ(� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�றி ம5A இ�ைலேய $நாலா.3673.4 

 ஆ(� இ�ைல ம5A அவனி� எ�A அ(ேவ (ணி:( $நாலா.3674.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ேச� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) க�ணைன2 -�<�+ 

சடேகாப� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3674.2 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) இலாத ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) தமி!க8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ப'(� $நாலா.3674.3 

 ஓத வ�ல பிரா2க8 ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆEைடயா�க8 

ப�ேட $நாலா.3674.4 



 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) நாளாேல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) தி� அ�E� 

ப#கய'தா8 தி� அ�E� $நாலா.3675.1 

 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) சீ�'( ப�ப�கா� 

-�-� வழிவ:( ஆ4ெச�%� $நாலா.3675.2 

 ெதா�டேரா�2- அ�ளி ேசாதி வா� திற:( உ� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�களா� ேநா2கா� $நாலா.3675.3 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர3 ெபா�ந� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண 

G!:த_ெப.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�31ளி#-�2 கிட:தாேன 

$நாலா.3675.4 

 -�2கிட:( ஆ2க� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) த7�'த அ�ைம2 -5ேறவ�ெச�( உ� ெபா� 

$நாலா.3676.1 

 அ�2 கடவாேத வழி வ�கி�ற அ�யேரா�2- அ�ளி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ஒ�நா8 $நாலா.3676.2 

 ப�2- அளவாக நிமி�'த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாத ப#கயேம 

தைல2-_ெப.(தைல_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அணியா� $நாலா.3676.3 

 ெகா�2ெகா8 ெபா� மதி8 G! -ளி� வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) தி�31ளி#-�2 கிட:தாேன $நாலா.3676.4 

 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) கிட:தா� 

எ'தைன கால�_ெப.(கால�_ெப.) கிட'தி உ� தி�உட�1 

அைசய_-ைற.எ+.(அைச_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3677.1 

 ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) -5ேறவ�ெச�( 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�ைம வழி வ�� ெதா�டேரா�2- அ�ளி 

$நாலா.3677.2 



 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா8 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� விழி'( 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ம#ைக%� ந7%� $நாலா.3677.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா8 D�ல-� ெதாழ இ�:த�ளா� தி�31ளி#-�2 

கிட:தாேன $நாலா.3677.4 

 1ளி#-�2 கிட:(_வி.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வர-ணம#ைக 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ைவ-:த'(8 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3678.1 

 ெதளி:த_ெப.அ.(ெதளி�_ெப.) எ� சி:ைதயக� கழியாேத எ�ைன ஆ8வா� 

என2- அ�ளி $நாலா.3678.2 

 நளி�:த சீ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�Aட� விய3ப நா#க8 <'( ஆ� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�3ப_-ைற.எ+.(ஆ�33_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3678.3 

 பளி#- ந7� �கிலி� பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) ேபா� கனிவா� சிவ3ப 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) காண வாராேய $நாலா.3678.4 

 பவள�ேபா� கனி வா� சிவ3ப ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) காண 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப� 

நிலா �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) $நாலா.3679.1 

 தவ! கதி� �Aவ�_ெப.(�Aவ�_ெப.) 

ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

தி�2க� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தய#க நி�ற�ளா� $நாலா.3679.2 

 பவள ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பட�2கீ! ச#- உைற ெபா�ந� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�31ளி#-�2 கிட:தா� $நாலா.3679.3 

 கவள மா களி5றி� இட� ெகட' தட'(2 கா� சின3 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஊ�:தாேன $நாலா.3679.4 



 கா� சின3 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஊ�:(_வி.எ+.(ஊ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெபா� மைலயி� மீமிைச2 

கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபால $நாலா.3680.1 

 மா சின மாலி மாலிமா� எ�A அ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பட2 கன�A 

�� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3680.2 

 கா� சின ேவ:ேத கதி� ��யாேன கலி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

தி�31ளி#-�யா� $நாலா.3680.3 

 கா� சின ஆழி ச#- வா8_ெப.(வா8_ெப.) வி� த��_ெப.(த�(_ெப.) ஏ:தி எ� 

இட� க�வாேன $நாலா.3680.4 

 எ� இட� க�:( இ#- எ�ைன ஆ8வாேன இைமயவ� தம2-� ஆ#- 

அைனயா� $நாலா.3681.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) மல�: 

தாமைர3_ெப.(தாமைர_ெப.+3_ஒ5.) பழன' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�31ளி#-�2 கிட:தா� $நாலா.3681.2 

 ந��ைட அ�ய� கRைவக�� உக:( நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உள� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

<ர $நாலா.3681.3 

 இ� மட உலக� காண ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஒ�நா8 இ�:திடா� எ#க8 

க��க3ேப $நாலா.3681.4 

 எ#க8 க� �க3ேப உலக�க8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இைண அ� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=( இைற6சி 

$நாலா.3682.1 

 த#க8 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆர_-ைற.எ+.(ஆ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) தம( 

ெசா� வல'தா� தைல'தைல+ 

சிற:(_வி.எ+.(சிற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) Fசி3ப $நாலா.3682.2 



 தி#க8_ெப.(தி#க8_ெப.) ேச� மாட' தி�31ளி#-�யா� தி� 

ைவ-:த'(8ளா� ேதவா $நாலா.3682.3 

 இ#க� மா ஞால'( இத@E� ஒ�நா8 இ�:திடா� வ 75A 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ேட $நாலா.3682.4 

 வ 75A இட�ெகா�� விய�ெகா8 மா ஞால'( இத@E� இ�:திடா� 

அ�ேயா� $நாலா.3683.1 

 ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓவாேத க� இைண 

-ளிர_-ைற.எ+.(-ளி�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) மல� 

ஆக'ைத3 ப�க $நாலா.3683.2 

 ேச5A இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ெச:ெநZ� 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ெச=� பைன' 

தி�31ளி#-�யா� $நாலா.3683.3 

 <5றமா� அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) -ல�த� அ�:த ெகா�விைன3 பைடக8 

வ�லாேன $நாலா.3683.4 

 ெகா� விைன3 பைடக8 வ�ைலயா� அமர�2- இட� 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ.ர�க4- இட� ெச� $நாலா.3684.1 

 க� விைன ந6ேச எ�@ைட அ�ேத கலி வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

தி�31ளி#-�யா� $நாலா.3684.2 

 வ�� இைண இ�லா மல�மக8 ம5ைற நிலமக8 

பி�2-�_ெப.எ+.(பி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ�ைய2 $நாலா.3684.3 

 ெகா�விைனேய@� பி�2க_-ைற.எ+.(பி�22_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ஒ�நா8 <�த� 

வ�த�_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த�_ெதா.ெப.-றி.) ெச�யாேய $நாலா.3684.4 

 <�த� வ�த�_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த�_ெதா.ெப.-றி.) ெச�திடா� எ�A 

-ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தவ� த�ைன $நாலா.3685.1 



 ேமவி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

அம�:த_ெப.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விய� 

1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�ந� வ=தி 

நாட�_-றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) சடேகாப� $நாலா.3685.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) இய� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆயிர'(8E� இைவ%� ஓ� 

ப'(� வ�லா�க8 $நாலா.3685.3 

 ஓ�த� இ�றி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) D�A அள:தா� அ� இைண 

உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) ஓ�வாேர $நாலா.3685.4 

 ஓ� ஆயிரமா� உல-_ெப.(உல-_ெப.) ஏ! 

அளி2-�_வி.எ+.(அளி_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3686.1 

 ேப� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெகா�ட( ஓ� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடய� 

$நாலா.3686.2 

 கா� ஆயின_வி.�.(ஆ-_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) காள 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேமனியின� $நாலா.3686.3 

 நாரயண� ந#க8 பிரா� அவேன $நாலா.3686.4 

 அவேன அக� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:தா� $நாலா.3687.1 

 அவேன அஃ( உ�� உமி!:தா� அள:தா� $நாலா.3687.2 

 அவேன அவ@� அவ@� அவ@� $நாலா.3687.3 

 அவேன ம5A எ�லா�� அறி:தனேம $நாலா.3687.4 

 அறி:தன ேவத அ�� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) N�க8 $நாலா.3688.1 

 அறி:தன ெகா8க_விய#.வி.�.(ெகா8_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) அ�� 

ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ-_வி.+த�_ெதா.ெப.-றி.) 

$நாலா.3688.2 



 அறி:தன� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ�ைய 

வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3688.3 

 அறி:தன� ேநா�க8 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ம�:ேத $நாலா.3688.4 

 ம�:ேத ந#க8 ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மகி!+சி2- 

எ�A $நாலா.3689.1 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) -ழா#க8 பித5A� பிரா� 

$நாலா.3689.2 

 க�� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எ�மா� க�ண� வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $நாலா.3689.3 

 த�� ேதவைன+ ேசாேர� க�டா� மனேம $நாலா.3689.4 

 மனேம உ�ைன வ�விைனேய� 

இர:(_வி.எ+.(இர_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3690.1 

 கனேம ெசா�லிேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ேசாேர� க�டா� $நாலா.3690.2 

 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ேமவிய_ெப.எ+.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழா� அல#க� $நாலா.3690.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஏ(� இலாைன அைடவ(ேம $நாலா.3690.4 

 அைடவ(� அணி ஆ� மல� ம#ைகேதா8 $நாலா.3691.1 

 மிைடவ(� அ.ர�2- ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா�கேள $நாலா.3691.2 

 கைடவ(� கட?8 அ�த� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.3691.3 

 உைடவ(� அவ5ேக ஒ�#காகேவ $நாலா.3691.4 



 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ேச� நரசி#க� அ( 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ஓ� $நாலா.3692.1 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வ8 உகிரா� பிள:தா� உைற $நாலா.3692.2 

 மாக ைவ-:த� கா�பத5- எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) $நாலா.3692.3 

 ஏக� எ�;� இரா3பக� இ�றிேய $நாலா.3692.4 

 இ�றி3 ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இ�விைன%� 

ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3693.1 

 ஒ�றி யா2ைக 1காைம உ�ய2ெகா8வா� $நாலா.3693.2 

 நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேவ#கட� ந78 

நில'(_ெப.(நில�_ெப.+அ'(_சா�.) உ8ள( $நாலா.3693.3 

 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) ைகெதா=வா�கேள $நாலா.3693.4 

 ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மா மல� ந7� .ட� Jப� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3694.1 

 எ=(� எ�@� இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) மிைக ஆதலி� $நாலா.3694.2 

 ப=( இ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க!3 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண3 

ப8ளியா� $நாலா.3694.3 

 த=�மாA அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) உன தா8கேள 

$நாலா.3694.4 

 தாள தாமைரயா� உன( உ:தியா� $நாலா.3695.1 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெகா8 ந78 ம= ஆளி உ� ஆக'தா� $நாலா.3695.2 

 ஆளரா�' ெதா=வா�� அமர�க8 $நாலா.3695.3 

 நாE� எ� 1க!ேகா உன சீலேம $நாலா.3695.4 



 சீல� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலா� அ�ேம� அணி $நாலா.3696.1 

 ேகால� ந78 -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3696.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ப'தினி� $நாலா.3696.3 

 பால� ைவ-:த� ஏAத� பா�ைமேய $நாலா.3696.4 

 ைம ஆ� க�#க�ணி கமல மல�ேம� $நாலா.3697.1 

 ெச�யா8_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ8_பட�.ஒ�.) தி�மா�வினி� ேச� 

தி�மாேல $நாலா.3697.2 

 ெவ�யா� .ட� ஆழி .� ச#க�_ெப.(ச#க�_ெப.) ஏ:(� $நாலா.3697.3 

 ைகயா உ�ைன2 காண2 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� க�ேண 

$நாலா.3697.4 

 க�ேண உ�ைன2 காண2 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.3698.1 

 எ�ேண ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைதயதா� 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இய�1� $நாலா.3698.2 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) �னிவ�2- எ�A� கா�1 அ�யாைய 

$நாலா.3698.3 

 ந�ணாெதாழிேய� எ�A நா� அைழ3பேன $நாலா.3698.4 

 அைழ2கி�ற அ�நாேய� நா�_ெப.(நா�_ெப.) <ைழ வாலா� $நாலா.3699.1 

 -ைழ2கி�ற( ேபால எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) -ைழ%� $நாலா.3699.2 

 மைழ2- அ�A -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆநிைர கா'தா� $நாலா.3699.3 



 பிைழ2கி�ற( அ�8 எ�A ேப(Aவேன $நாலா.3699.4 

 உAவ( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) எ�A உன2- ஆ8 ப4� நி�க� 

$நாலா.3700.1 

 ெபAவ( எ(ெகா� எ�A ேபைதேய� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) $நாலா.3700.2 

 மAக� ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ�2- எ�A� $நாலா.3700.3 

 அறிவ( அ�ய அ�யாய அ�மாேன $நாலா.3700.4 

 அ�யாய அ�மாைன அமர� பிராைன $நாலா.3701.1 

 ெப�யாைன பிரமைன �� பைட'தாைன $நாலா.3701.2 

 வ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) அரவி� அைண3 ப8ளிெகா8கி�ற $நாலா.3701.3 

 க�யா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காண2 

க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) க�'ேத $நாலா.3701.4 

 க�'ேத உ�ைன2 காண2 க�தி_வி.எ+.(க�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) $நாலா.3702.1 

 இ�'தாக இ�'திேன� ேதவ�க4- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3702.2 

 வி�'தா விள#-�_ெப.எ+.(விள#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

.ட�+ேசாதி உயர'( $நாலா.3702.3 

 ஒ�'தா உ�ைன உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) உக:ேத $நாலா.3702.4 

 உக:ேத உ�ைன உ8E�_ெப.எ+.(உ8E_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

எ� உ8ள'(_ெப.(உ8ள�_ெப.+அ'(_சா�.) அக�பா� $நாலா.3703.1 

 அக� தா�_த5...(தா�_த5...) அம�:ேத இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அமலா $நாலா.3703.2 



 மி-�_ெப.எ+.(மி-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தானவ� மா�� அகல� 

இ� <றா $நாலா.3703.3 

 நக:தா� நரசி#க� அ( ஆய உ�ேவ $நாலா.3703.4 

 உ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆA சமய#க4- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3704.1 

 ெபா� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�லா3 ெபா�4-� $நாலா.3704.2 

 அ� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆதிைய ேதவ�க4- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3704.3 

 க� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) க�ணைன 

க��ெகா�ேடேன $நாலா.3704.4 

 க��ெகா�� எ� க� இைண ஆர2 

களி'(_வி.எ+.(களி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3705.1 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) விைனயாயின ப5ேறா� 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3705.2 

 ெதா�ட�2- அ�( உ�ண+ ெசா� மாைலக8 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $நாலா.3705.3 

 அ�ட'( அமர� ெப�மா� அ�ேயேன $நாலா.3705.4 

 அ�யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A என2- ஆ� அ�8 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3706.1 

 ெந�யாைன நிைற 1க! அ� சிைற3 18ளி� $நாலா.3706.2 

 ெகா�யாைன -�றாம� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள:த $நாலா.3706.3 



 அ�யாைன அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�ேய� 

உ�:தவாேற $நாலா.3706.4 

 ஆறா மதயாைன அட�'தவ� த�ைன $நாலா.3707.1 

 ேசA_ெப.(ேசA_ெப.) ஆ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெத� -�<�+ சடேகாப� 

$நாலா.3707.2 

 Nேற ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஓ� ஆயிர'(8 

இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� $நாலா.3707.3 

 ஏேற த�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� இ� உயி�2ேக $நாலா.3707.4 

 இ� உயி�+ ேசவ?� ந7�� <வி2ெகா�� இ#- எ'தைன $நாலா.3708.1 

 எ� உயி� ேநாவ மிழ5ேற�மி� -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) ேபைடகா8 

$நாலா.3708.2 

 எ� உயி�2 க�ண பிராைன ந7� வர2 <�கிO� $நாலா.3708.3 

 எ� உயி� <வி2 ெகா�3பா�2-� இ'தைன ேவ��ேமா $நாலா.3708.4 

 இ'தைன ேவ��வ( அ�A அ:ேதா அ�றி� ேபைடகா8 $நாலா.3709.1 

 எ'தைன ந7�� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ேசவ?� கைர:( ஏ#-தி� 

$நாலா.3709.2 

 வி'தக� ேகாவி:த� ெம�ய� அ�ல� ஒ�வ�2-� $நாலா.3709.3 

 அ'தைன ஆ� இனி எ� உயி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைகயேத 

$நாலா.3709.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைகயேத என( ஆ� உயி� அ�றி� ேபைடகா8 

$நாலா.3710.1 

 எவ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ந7� -ைட:( 

ஆ�தி� 1ைட Gழேவ $நாலா.3710.2 



 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�தி�லா விைனயா4�ேய� உயி� இ#- உ�ேடா 

$நாலா.3710.3 

 எவ� ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி5A� 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ஏ#- <2-ர� ேக4�ேம $நாலா.3710.4 

 <2-ர� ேக4�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண� மாய� ெவளி3படா� 

$நாலா.3711.1 

 ேம� கிைள ெகா8ேள�மி� ந7�� ேசவ?� ேகாழிகா8 $நாலா.3711.2 

 வா2-� மன�� க�ம�� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

ஆ#கேத $நாலா.3711.3 

 ஆ2ைக%� ஆவி%� அ:தர� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

உழ?ேம $நாலா.3711.4 

 அ:தர� நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ�கி�ற 

யா@ைட3 Fைவகா8 $நாலா.3712.1 

 S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) திற'(_ெப.(திற�_ெப.+அ'(_சா�.) ஏ(� இைட 

இ�ைல -ழேற�மிேனா $நாலா.3712.2 

 இ:திர_ெப.அ.(இ:திர�_ெப.) ஞால#க8 கா4� இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஏ! 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3712.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� மா�ப� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஆவி 

உ�ண_-ைற.எ+.(உ�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

எ�ணினா� $நாலா.3712.4 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) எ�ணி_வி.எ+.(எ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நா� வள�'த சிA கிளி3 ைபதேல $நாலா.3713.1 

 இ� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மிழ5ேற� எ� ஆ� உயி�2 

கா-'த� $நாலா.3713.2 



 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

வா� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வாய� க�ண� 

ைக காலின� $நாலா.3713.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப.� சாம நிற'த� <4��� ந7#கினா� 

$நாலா.3713.4 

 <4��� ந7#கிய_ெப.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகால' 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� ெசRவா� $நாலா.3714.1 

 வா4ட� இ� எ� க�மாணி2க� க�ண� மாய�ேபா� $நாலா.3714.2 

 ேகா4�ய வி�ெலா� மி�@� ேமக2 -ழா#க8கா8 $நாலா.3714.3 

 கா4ேட�மி� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) உ� எ� உயி�2- அ( காலேன 

$நாலா.3714.4 

 உயி�2- அ( கால� எ�A உ�ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர:ேத5- 

ந7� $நாலா.3715.1 

 -யி�_ெப.(-யி�_ெப.) ைபத�கா8 க�ண� நாமேம -ழறி2 ெகா�ற7� 

$நாலா.3715.2 

 தயி�3 பழ6 ேசா5ெறா� பா� அ�சி?� 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெசா� $நாலா.3715.3 

 பயி5றிய ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) ஊ4�ன 7� 

ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) உைடயேீர $நாலா.3715.4 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) உைட வ�ெடா�_ெப.(வ�(_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 

(�பிகா8 ப� மிழ5ேற�மி� $நாலா.3716.1 

 1� 1ைர ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெகா� -'தா� 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) இ� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) $நாலா.3716.2 



 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெப� ந7�' தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�:தா� 

ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3716.3 

 க� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ண� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஆவி 

உ�� எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�ணினா� $நாலா.3716.4 

 எழ_-ைற.எ+.(எ=_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

ந�ணி_வி.எ+.(ந�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வான நாடேனா� ஒ�றிேனா� $நாலா.3717.1 

 பழன ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நாைர2 -ழா#க8கா8 பயி�A எ� இனி 

$நாலா.3717.2 

 இைழ ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ஆ2ைக%� ைபயேவ 1ய2- அ5ற( 

$நாலா.3717.3 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

தைல3ெப�( எ#-� தைழ2கேவ $நாலா.3717.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தைல3ெப�( எ#-� தைழ'த ப� ஊழி2-' 

$நாலா.3718.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க! ஏ'த' தன2- அ�8 

ெச�த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாயைன' $நாலா.3718.2 

 ெத� -�<�+ சடேகாப� ெசா� ஆயிர'(8 

இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) $நாலா.3718.3 

 ஒ�பேதா� ஒ�A2-� D�ல-� உ�-ேம $நாலா.3718.4 

 உ�-மா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) உயி�� பரம�றி $நாலா.3719.1 

 ெப�-மா� ேவ4ைக%� எ� ெச�ேக� ெதா�டேன� $நாலா.3719.2 

 ெத�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) காவி கம! தி�2கா4கைர $நாலா.3719.3 



 ம�விய மாய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மாய� நிைனெதாேற $நாலா.3719.4 

 நிைனெதாA� ெசா�?�ெதாA� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) இ�:( உ-� 

$நாலா.3720.1 

 விைனெகா8 சீ� பா�?� ேவ� என( ஆ� உயி� $நாலா.3720.2 

 .ைனெகா8 F6ேசாைல' ெத� கா4கைர எ� அ3பா $நாலா.3720.3 

 நிைனகிேல� நா� உன2- ஆ4ெச�%� ந7�ைமேய $நாலா.3720.4 

 ந7�ைமயா� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) வ6சி'(3 1-:( எ�ைன $நாலா.3721.1 

 ஈ�ைமெச�( எ� உயி� ஆ� எ� உயி� உ�டா� $நாலா.3721.2 

 சீ� ம�- ேசாைல' ெத� கா4கைர எ� அ3ப� $நாலா.3721.3 

 கா� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) க8வ� அறிகிேல� $நாலா.3721.4 

 அறிகிேல� த�@8 அைன'( உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) $நாலா.3722.1 

 ெநறிைமயா� தா@� அவ5A8 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) பிரா� 

$நாலா.3722.2 

 ெவறி கம! ேசாைல' ெத� கா4கைர எ� அ3ப� $நாலா.3722.3 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) எ� ஆ� உயி� உ�ட தி� அ�ேள $நாலா.3722.4 

 தி� அ�8 ெச�பவ� ேபால எ�@8 1-:( $நாலா.3723.1 

 உ�வ�� ஆ� உயி�� உடேன உ�டா� $நாலா.3723.2 

 தி� வள� ேசாைல' ெத� கா4கைர எ� அ3ப� $நாலா.3723.3 

 க� வள� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ� க�ண� க8வ#கேள $நாலா.3723.4 



 எ� க�ண� க8வ� என2-+ ெச�மா� 

நி5-�_ெப.எ+.(நி�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3724.1 

 அ� க�ண� உ�ட எ� ஆ� உயி�2 ேகா( இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) 

$நாலா.3724.2 

 1�க�ைம எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

1ல�பி_வி.எ+.(1ல�1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இரா3பக� $நாலா.3724.3 

 எ� க�ண� எ�A அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா4கைர ஏ'(ேம 

$நாலா.3724.4 

 கா4கைர ஏ'(� அத@8 க�ணா எ�@� $நாலா.3725.1 

 ேவ4ைக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) <ர 

நிைந:(_வி.எ+.(நிைன_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) கைர:( உ-� 

$நாலா.3725.2 

 ஆ4ெகா8வா� ஒ'( எ� உயி� உ�ட மாயனா� $நாலா.3725.3 

 ேகா8 -ைறப4ட( எ� ஆ� உயி� ேகா8 உ�ேட $நாலா.3725.4 

 ேகா8 உ�டா� அ�றி வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

உயி� தா�_த5...(தா�_த5...) உ�டா� $நாலா.3726.1 

 நாE� நா8_ெப.(நா8_ெப.) வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ�ைன �5ற�� தா�_த5...(தா�_த5...) உ�டா� $நாலா.3726.2 

 காள ந7� ேமக' ெத� கா4கைர எ� அ3ப5- $நாலா.3726.3 

 ஆ8 அ�ேற ப4ட( எ� ஆ� உயி� ப4டேத $நாலா.3726.4 

 ஆ� உயி� ப4ட( என( உயி� ப4ட( $நாலா.3727.1 

 ேப� இத!' தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� கனி வாய( ஓ� 

$நாலா.3727.2 



 கா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேமக' ெத� கா4கைர ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா8 $நாலா.3727.3 

 சீ� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெத�வவா�2ேக $நாலா.3727.4 

 வா�2ெகா�� உ�ைன வி=#-வ� காணி� எ�A $நாலா.3728.1 

 ஆ�� உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) எ�ைன 

ஒழிய_-ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�னி� ��ன� $நாலா.3728.2 

 பா�'(' தா�_த5...(தா�_த5...) எ�ைன �5ற3 ப�கினா� $நாலா.3728.3 

 கா� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கா4கைர அ3ப� 

க�யேன $நாலா.3728.4 

 க�யனா�2 க6சைன2 ெகா�ற பிரா� த�ைன $நாலா.3729.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி8 ெத� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3729.2 

 வ�� அைம ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'தினா� ச�ம� 

$நாலா.3729.3 

 ��� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நாச� க�X�க8 எ� 

கானேல $நாலா.3729.4 

 எ� கான�_ெப.(கான�_ெப.) அக� கழிவா� இைர 

ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- இனி( அம�� 

$நாலா.3730.1 

 ெச#கால மட நாரா� தி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3730.2 

 ெகா#-_ெப.(ெகா#-_ெப.) ஆ� F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழா� �� எ� 

-ட2<'த�2- எ� Jதா� $நாலா.3730.3 



 S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) கா�க8 எ� தைலேம� ெக=மீேரா Sமேராேட 

$நாலா.3730.4 

 Sமேரா�� பி�யாேத ந7�� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) ேசவ?மா� $நாலா.3731.1 

 அம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) -�-_ெப.(-�-_ெப.) இன#கா8 அணி 

Dழி2கள'( உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3731.2 

 எமரா?� பழி31�� இ#- எ� த�மா� இழி31�� $நாலா.3731.3 

 தமேரா� அ#- உைறவா�2-' த2கிலேம ேகள 7ேர $நாலா.3731.4 

 த2கிலேம ேகள 7�க8 தட�_ெப.(தட�_ெப.) 1ன�வா� இைர ேத�� $நாலா.3732.1 

 ெகா2- இன#கா8 -�-_ெப.(-�-_ெப.) இன#கா8 -ளி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3732.2 

 ெச2கமல'( அல� ேபா?� க� ைக கா� ெச#கனி வா� $நாலா.3732.3 

 அ2_.4.(அ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) கமல'( இைல3 ேபா?� தி�ேமனி அ�கE2ேக 

$நாலா.3732.4 

 தி�ேமனி அ�கE2-' த7விைனேய� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) Jதா� $நாலா.3733.1 

 தி�Dழி2கள� எ�@� ெச= நக�வா� அணி �கி�கா8 $நாலா.3733.2 

 தி�ேமனி அவ4- அ�ள 7� எ�ற2கா� உ�ைம' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$நாலா.3733.3 

 தி�ேமனி ஒளி அக5றி ெதளி வி.�1 க�%ேம $நாலா.3733.4 

 ெதளி வி.�1 க�( ஓ� த7 

வைள'(_வி.எ+.(வைள_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மி� 

இல-�_ெப.எ+.(இல-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3734.1 



 ஒளி �கி�கா8 தி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒ�.ட�2- 

$நாலா.3734.2 

 ெதளி வி.�1 தி�நாடா' த7விைனேய� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3734.3 

 (ளி வா� க8 -ழலா�2- எ� ((_ெப.(J(_ெப.) 

உைர'த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.+'த�_ெதா.ெப.-றி.) ெச31மிேன $நாலா.3734.4 

 ((_ெப.(J(_ெப.) உைர'த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.+'த�_ெதா.ெப.-றி.) 

ெச31மி�க8 J ெமாழி வா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன#கா8 $நாலா.3735.1 

 ேபா( இைர'( ம( Sக��_ெப.எ+.(Sக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3735.2 

 மாதைர' த� மா�வக'ேத ைவ'தா�2- எ� வா� மா5ற� $நாலா.3735.3 

 ((_ெப.(J(_ெப.) உைர'த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.+'த�_ெதா.ெப.-றி.) 

ெச31திேர� .ட� வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கைல%ேம $நாலா.3735.4 

 .ட� வைள%�_ெப.எ+.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) கைல%� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�விைனேய� 

ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) (ற:த_ெப.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

$நாலா.3736.1 

 பட� 1கழா� தி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ப#கய2க� 

$நாலா.3736.2 

 .ட� பவள வாயைன2 க�� ஒ�நா8 ஓ� J� மா5ற� $நாலா.3736.3 

 பட� ெபாழி�வா�2 -�-_ெப.(-�-_ெப.) இன#கா8 என2- 

ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) பணியேீர. $நாலா.3736.4 



 என2- ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) பணிய�ீக8 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

ெபாழி�வா� இைர ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.3737.1 

 மன2- இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பட ேம�� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன#கா8 

(�பிகா8 $நாலா.3737.2 

 கன2ெகா8 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) மதி8 1ைட G! தி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3737.3 

 1ன2ெகா8 காயா ேமனி3 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழா� ��யா�2ேக 

$நாலா.3737.4 

 F:_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) (ழா� ��யா�2- ெபா� ஆழி2 ைகயா�2- 

$நாலா.3738.1 

 ஏ:( ந7� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) -�ேக தி�Dழி2 கள'தா�2- $நாலா.3738.2 

 ஏ:( F� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

பய:(_வி.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� இைண மல�2 க� ந7� 

த(�ப $நாலா.3738.3 

 தா� த�ைம2ெகா�� அக�த� தக�_ெப.(தக�_ெப.) அ�A எ�A உைரயேீர 

$நாலா.3738.4 

 தக�_ெப.(தக�_ெப.) அ�A எ�A உைரய�ீக8 தட�_ெப.(தட�_ெப.) 1ன�வா� 

இைர ேத�:(_வி.எ+.(ேத�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3739.1 

 மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பட ேம�� 

ேம� நைடய அ�ன#கா8 $நாலா.3739.2 

 மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெமலி� 

எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ேமகைல%� ஈ� 

அழி:(_வி.எ+.(அழி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3739.3 

 அகேமனி ஒழியாேம தி�Dழி2கள'தா�2ேக $நாலா.3739.4 



 ஒழி� இ�றி' தி�Dழி2கள'( 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஒ�.டைர 

$நாலா.3740.1 

 ஒழி� இ�லா அணி மழைல2 கிளிெமாழியா8 அல5றிய ெசா� $நாலா.3740.2 

 வ= இ�லா வ� -�<�+ சடேகாப� வா�:( 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3740.3 

 அழி�_ெப.(அழி�_ெப.) இ�லா ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அA2-ேம $நாலா.3740.4 

 அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

விைனயாயின ஆக'( அவைன $நாலா.3741.1 

 நிA'(� மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) ஒ�றிய சி:ைதயினா�2- 

$நாலா.3741.2 

 ெவறி' த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மல�+ ேசாைலக8 G! தி�நாவா� 

$நாலா.3741.3 

 -A2-� வைக உ��ெகாேலா ெகா�ேய5ேக $நாலா.3741.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ� இைட2 ேகாகனக'தவ8 ேக8வ� $நாலா.3742.1 

 வ� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க� மட3 பி�ைன மணாள� 

$நாலா.3742.2 

 ெந�யா� உைற ேசாைலக8 G! தி�நாவா� $நாலா.3742.3 

 அ�ேய� அ;க3ெபA� நா8_ெப.(நா8_ெப.) எைவெகாேலா $நாலா.3742.4 

 எைவெகா� அ;க3 ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) எ�A எ3ேபா(� $நாலா.3743.1 

 கைவயி� மன�_ெப.(மன�_ெப.) இ�றி க�ண 7�க8 க?!வ� $நாலா.3743.2 

 நைவ இ� தி�நாரண� ேச� தி�நாவா� $நாலா.3743.3 



 அைவ%8 1கலாவ( ஓ� நா8_ெப.(நா8_ெப.) அறிேயேன $நாலா.3743.4 

 நாேள� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) என2- உ8ளன 

நா@� $நாலா.3744.1 

 மீளா அ�ைம3பணி ெச�ய3 1-:ேத� $நாலா.3744.2 

 ந78 ஆ� மல�+ ேசாைலக8 G! தி�நாவா� $நாலா.3744.3 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஏ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க� மட3 பி�ைன மணாளா 

$நாலா.3744.4 

 மணாள� மல� ம#ைக2-� ம�_ெப.(ம�_ெப.) மட:ைத2-� $நாலா.3745.1 

 க�ணாள� உலக'(_ெப.(உலக�_ெப.+அ'(_சா�.) உயி� ேதவ�க4- 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3745.2 

 வி�ணாள� வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�நாவா� 

$நாலா.3745.3 

 க� ஆர2 களி2கி�ற( இ#- எ�Aெகா� க�ேட $நாலா.3745.4 

 க�ேட களி2கி�ற( இ#- எ�Aெகா� க�க8 $நாலா.3746.1 

 ெதா�ேட உன2கா� ஒழி:ேத� (�. இ�றி $நாலா.3746.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� மல�+ ேசாைலக8 G! தி�நாவா� $நாலா.3746.3 

 ெகா�ேட உைறகி�ற எ� ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) ேகாேவ $நாலா.3746.4 

 ேகா ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மா வலிைய 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகா�டா� $நாலா.3747.1 

 ேதவா.ர� ெச5றவேன தி�மாேல $நாலா.3747.2 

 நாவா� உைறகி�ற எ� நாரண ந�ப ீ$நாலா.3747.3 



 ஆஆ அ�யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_.4.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�A அ�ளாேய 

$நாலா.3747.4 

 அ�ளா( ஒழிவா� அ�8 ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அ�ேயைன3 $நாலா.3748.1 

 ெபா�ளா2கி உ� ெபா� அ�2 கீ!3 1க ைவ3பா� $நாலா.3748.2 

 ம�ேள இ�றி உ�ைன எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) இ�'(� 

$நாலா.3748.3 

 ெத�ேள த� ெத� தி�நாவா� எ� ேதேவ $நாலா.3748.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �னிவ�2- எ�A� கா�ட5- அ�ய� $நாலா.3749.1 

 Dவ� �த�வ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) D�ல- ஆளி $நாலா.3749.2 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

உைற%�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�நாவா� 

$நாலா.3749.3 

 யாவ� அ;க3 ெபAவா� இனி அ:ேதா $நாலா.3749.4 

 அ:ேதா அ;க3 ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

நா8_ெப.(நா8_ெப.) எ�A எ3ேபா(� $நாலா.3750.1 

 சி:ைத கல#கி' தி�மா� எ�A அைழ3ப� $நாலா.3750.2 

 ெகா:( ஆ� மல�+ ேசாைலக8 G! தி�நாவா� $நாலா.3750.3 

 வ:ேத உைறகி�ற எ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணா. $நாலா.3750.4 

 வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

நாவா� உ8ளாைன' $நாலா.3751.1 

 தி�ண� மதி8 ெத� -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3751.2 



 ப� ஆ� தமி! ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� வ�லா� 

$நாலா.3751.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ�� மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம!வ� ம�லிைகேய 

$நாலா.3751.4 

 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) கம! ெத�ற� ஈ�� ஆேலா வ� 

-றிசி_ெப.(-றி6சி_ெப.) இைச தவ�� ஆேலா $நாலா.3752.1 

 ெச� கதி� மாைல%� 

மய2-�_ெப.எ+.(மய2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆேலா ெச2க� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேமக#க8 

சிைத2-�_ெப.எ+.(சிைத_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ஆேலா $நாலா.3752.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�ண� 

எ�மா� ஆய�க8 ஏA அ� ஏA எ� மாேயா� $நாலா.3752.3 

 1�லிய �ைலகE� ேதாE� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 1கலிட� அறிகில� 

தமிய� ஆேலா $நாலா.3752.4 

 1கலிட� அறிகில� தமிய� ஆேலா 1ல�1A மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெத�ற� 

ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) ஆேலா $நாலா.3753.1 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) அ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ� சா:த�_ெப.(சா:த�_ெப.) 

ஆேலா ப6சம� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ஆேலா $நாலா.3753.2 

 அக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( உ�� உமி!:( 

அள:( எ#-� அளி2கி�ற ஆய� மாேயா� $நாலா.3753.3 

 இகலிட'( அ.ர�க8 <5ற� வாரா� இனி 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உயி� 



கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆA எ� 

$நாலா.3753.4 

 இனி இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� உயி� 

கா2-�_ெப.எ+.(கா_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆA எ� 

இைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ந�க S� இைட 

Sட#க_-ைற.எ+.(Sட#-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3754.1 

 (னி இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கலவிெச�( ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

ேதா�:(_வி.எ+.(ேதா�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம இ4� அக� க�ண� 

க8வ� $நாலா.3754.2 

 தனி இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) சி#க�_ெப.(சி#க�_ெப.) எ� மாய� வாரா� 

தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�;� ெசRவா%� ந7ல3 $நாலா.3754.3 

 பனி இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -ழ�கE� நா�- ேதாE� பாவிேய� 

மன'ேத நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈ�� ஆேலா 

$நாலா.3754.4 

 பாவிேய� மன'ேத நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஈ�� 

ஆேலா வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெவR வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ஆேலா $நாலா.3755.1 

 ேம� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதிய� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதிய� 

ஆேலா ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல�3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ஆேலா $நாலா.3755.2 

 Jவி அ� 18_ெப.(18_ெப.) உைட' ெத�வ வ��_ெப.(வ��_ெப.) (ைத:த எ� 

ெப�ைம அ� F இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ஆேலா $நாலா.3755.3 

 யா�ைட ெந6ச�� (ைண அ�A ஆேலா ஆ 1- மாைல%� ஆகி�A ஆேலா 

$நாலா.3756.1 



 யா�ைட ஆய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) க� ஆேலா 

அவ@ைட' த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) ஈ�� ஆேலா 

$நாலா.3756.2 

 யா�ைட' (ைண எ�@� ேதாழிமா�� எ�மி� �� அவ@2- மா�வ� 

ஆேலா $நாலா.3756.3 

 யா�ைட ஆ� உயி� கா2-மாA எ� அவ@ைட அ�8ெபA� ேபா( அ�ேத 

$நாலா.3756.4 

 அவ@ைட அ�8ெபA� ேபா( அ�தா� அR_.4.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) அ�8 

அ�லன அ�E� அ�ல $நாலா.3757.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ�8 

ெபA�_ெப.எ+.(ெபA_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) அள� ஆவி நி�லா( 

அ� பக�_ெப.(பக�_ெப.) மாைல%� ெந6.� காேண� $நாலா.3757.2 

 சிவெனா� பிரம� வ� தி�மட:ைத ேச� தி� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) எ� ஆவி 

ஈ�� $நாலா.3757.3 

 எவ� இனி3 1-� இட�_ெப.(இட�_ெப.) எவ� ெச�ேகேனா ஆ�2- எ� 

ெசா�?ேக� அ�ைனமீ�கா8 $நாலா.3757.4 

 ஆ�2- எ� ெசா�?ேக� அ�ைனமீ�கா8 ஆ� உயி� அள� அ�A 

இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) <� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $நாலா.3758.1 

 கா� ஒ2-�_ெப.எ+.(ஒ2-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க�ண� க8வ� 

கவ�:த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) 

தனி ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கணஃேத 

$நாலா.3758.2 



 சீ� உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 1ைக 

யா! நர�1_ெப.(நர�1_ெப.) ப6சம� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ப.� சா:( 

அைண:( $நாலா.3758.3 

 ேபா� உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ம�லிைக3F3 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) �க:(ெகா�� எறி%� ஆேலா $நாலா.3758.4 

 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

�க:(_வி.எ+.(�க_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எறி%� ஆேலா ெபா#- 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 1� ெச2க� ஆேலா 

$நாலா.3759.1 

 அ( மண:(_வி.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அக�ற_ெப.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

க�ண� க8வ� க�ணனி� ெகா�( இனி அதனி� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

$நாலா.3759.2 

 ம( மண ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ம:த2 ேகாைவ வ� ப.� சா:தினி� 

ப6சம� ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3759.3 

 அ( மண:(_வி.எ+.(மண_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ� அ�8 

ஆ�+சிய�2ேக ஊ(�_ெப.எ+.(ஊ(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -ழ5ேக உ�ேய� நா� 

$நாலா.3759.4 

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

அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) த7�_ெப.அ.(த7�_ெப.அ.) -ழ5ேக உ�ேய� நா� அ( 

ெமாழி:( இைட இைட த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச� ேகால' $நாலா.3760.1 

 ((_ெப.(J(_ெப.) ெச� க�க8 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ேபசி_வி.எ+.(ேப._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) J ெமாழி இைசக8 



ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) 

ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3760.2 

 ேப(A �க�ெச�( ெநா:(_வி.எ+.(ெநா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ெநா:( 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) அற� அற3 பா�� பா4ைட 

$நாலா.3760.3 

 யா(� ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) அறிகில� அ�ம அ�ம மாைல%� வ:த( மாய� 

வாரா� $நாலா.3760.4 

 மாைல%� வ:த( மாய� வாரா� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

1ல�ப_-ைற.எ+.(1ல�1_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ� ஏA 

அைண:த_ெப.எ+.(அைண_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3761.1 

 ேகால ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) நா-க8 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆேலா ெகா�யன 

-ழ�கE� -ழA� ஆேலா $நாலா.3761.2 

 வா� ஒளி வள� ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) க��ைகக8 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) அல�பி வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ?� ஆேலா 

$நாலா.3761.3 

 ேவைல%� வி.�பி� வி��_ெப.(வி��_ெப.) அலA� ஆேலா எ� 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) உ�வ� இ#- அவைன 

வி4ேட $நாலா.3761.4 

 அவைனவி4� அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உயி� 

ஆ5றகி�லா அணி இைழ ஆ�+சிய� மாைல3 Fச�_ெப.(Fச�_ெப.) $நாலா.3762.1 

 அவைன வி4� அக�வத5ேக 

இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அணி -�<�+ சடேகாப� 

மாற� $நாலா.3762.2 

 அவனி உ�� உமி!:தவ�ேம� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ஆயிர'(8 



இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3762.3 

 அவனி%8 அல5றி நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ��மி� 

ெதா�X� அ+_.4.(அ_பதி.ெப.++_ஒ5.) 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ந�ணி' ெதா=ேத $நாலா.3762.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�ணி' 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=மிேனா விைன 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3763.1 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கமல மல� இ4� ந7� 

$நாலா.3763.2 

 ேவைல ேமா(� மதி8 G! தி�2 க�ண1ர'( $நாலா.3763.3 

 ஆலி�ேம� ஆ� அம�:தா� அ� இைணகேள $நாலா.3763.4 

 க8 அவி=� மல� இ4� ந7� இைற6.மி� $நாலா.3764.1 

 ந8ளி ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! கிட#கி� 1ைட $நாலா.3764.2 

 ெவ8ளி ஏ�:த மதி8 G! தி�2 க�ண1ர� $நாலா.3764.3 

 உ8ளி நாE� ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ=மிேனா 

ெதா�டேர $நாலா.3764.4 

 ெதா�ட� S�_தி�.(S�_��.ஒ�.) த� (ய� 

ேபாக_-ைற.எ+.(ேபா2_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந7� ஏகமா� $நாலா.3765.1 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) வாடா மல� இ4� ந7� இைற6.மி� $நாலா.3765.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! 

தி�2க�ண1ர'( $நாலா.3765.3 



 அ�ட வாண� அமர� ெப�மாைனேய $நாலா.3765.4 

 மாைன ேநா2கி_வி.எ+.(ேநா2-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மட3 பி�ைன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேக8வைன $நாலா.3766.1 

 ேதைன வாடா மல� இ4� ந7� இைற6.மி� $நாலா.3766.2 

 வாைன உ:(� மதி8 G! தி�2க�ண1ர� $நாலா.3766.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) நய:த_ெப.எ+.(நய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெப�மா� சர� ஆ-ேம $நாலா.3766.4 

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

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைட:தா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3767.1 

 மரண� ஆனா� ைவ-:த� 

ெகா�2-�_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

பிரா� $நாலா.3767.2 

 அர� அைம:த மதி8 G! தி�2க�ண1ர' $நாலா.3767.3 

 தரணியாள� தன( அ�ப�2- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆ-ேம $நாலா.3767.4 

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

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைட:தா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3768.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ஆக'( அ�ண� உட�_ெப.(உட�_ெப.) கீ�டவ� 

$நாலா.3768.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெபா� ஏ�:த மதி8 G! தி�2க�ண1ர'( $நாலா.3768.3 

 அ�ப� நாE� தன ெம�ய�2- ெம�யேன $நாலா.3768.4 

 ெம�ய� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வி��பி' 

ெதா=வா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3769.1 

 ெபா�ய� ஆ-�_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 1றேம 

ெதா=வா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3769.2 



 ெச�யி� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

உகE�_ெப.எ+.(உகE_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) தி�2க�ண1ர'( 

$நாலா.3769.3 

 ஐய� ஆக'( அைண3பா�க4- அணியேன $நாலா.3769.4 

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

தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைட:தா�2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3770.1 

 பிணி%� சாரா பிறவி ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆE� $நாலா.3770.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� ஏ�:த மதி8 G! தி�2க�ணர� $நாலா.3770.3 

 பணிமி� நாE� பரேம4� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பாதேம $நாலா.3770.4 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நாE� பணிய தணி%� பிணி $நாலா.3771.1 

 ஏத� சாரா என2ேக� இனி எ�-ைற $நாலா.3771.2 

 ேவத நாவ� வி��1�_ெப.எ+.(வி��1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

தி�2க�ண1ர'( $நாலா.3771.3 

 ஆதியாைன அைட:தா�2- அ�ல� இ�ைலேய $நாலா.3771.4 

 இ�ைல அ�ல� என2ேக� இனி எ� -ைற $நாலா.3772.1 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அம�� தி�மா�பின� 

$நாலா.3772.2 

 க�லி� ஏ�:த மதி8 G! தி�2க�ண1ர� $நாலா.3772.3 

 ெசா�ல_-ைற.எ+.(ெசா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) நாE� (ய� பா� சாராேவ 

$நாலா.3772.4 

 பா� சாராவிைன ப5A அற ேவ��வ 7� $நாலா.3773.1 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந7� -�<�+ சடேகாப� ெசா� $நாலா.3773.2 



 பாடலான தமி! ஆயிர'(8 இ3ப'(� $நாலா.3773.3 

 பா� ஆ�3 பணிமி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா8கேள $நாலா.3773.4 

 தாள தாமைர'_ெப.(தாமைர_ெப.+'_ஒ5.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) அணி 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) தி�ேமா<� $நாலா.3774.1 

 நாE� ேமவி ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) 

அம�:(_வி.எ+.(அம�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ.ரைர' தக�2-� 

$நாலா.3774.2 

 ேதாE� நா�- உைட+ .� -ழ�_ெப.(-ழ�_ெப.) கமல2 க� கனி வா�2 

$நாலா.3774.3 

 காளேமக'ைத அ�றி ம5ெறா�A இல� கதிேய $நாலா.3774.4 

 இல� கதி ம5ெறா�A எ�ைம2-� ஈ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) (ழாயி� 

$நாலா.3775.1 

 அல#க� அ� க�ணி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப� உைட அ�மா� 

$நாலா.3775.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா8 நா�மைற வாண�க8 வா! தி�ேமா<� 

$நாலா.3775.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ� 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) அ�றி 

யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா�.) $நாலா.3775.4 

 அ�றி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 1கலிட� இல� 

எ�A எ�A அல5றி $நாலா.3776.1 

 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) அரெனா� ேதவ�க8_ெப.(ேதவ�_ெப.+க8_ப�.) 

நாட $நாலா.3776.2 



 ெவ�A_வி.எ+.(ெவ�_வி.+�5_இ.கா.+அ_வி.எ+.-றி.) இ� D�ல- அளி'( 

உழ�வா� தி�ேமா<� $நாலா.3776.3 

 ந�A_ெப.(ந�A_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இனி ந;-(� நம( இட� 

ெகடேவ $நாலா.3776.4 

 இட� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) எ�ைம3 ேபா:( அளியா� 

எ�A எ�A ஏ'தி_வி.எ+.(ஏ'(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3777.1 

 .ட� ெகா8 ேசாதிைய' ேதவ�� �னிவ�� ெதாடர $நாலா.3777.2 

 பட� ெகா8 பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) ெகா8வா� 

தி�ேமா<� $நாலா.3777.3 

 இட� ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) அ� பர�(� ெதா�X� 

வ�மிேன $நாலா.3777.4 

 ெதா�X� வ�மி� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) .ட� ஒளி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தனி �த�வ� $நாலா.3778.1 

 அ�ட� D�ல- அள:தவ� அணி தி�ேமா<� $நாலா.3778.2 

 எ� திைச%� ஈ� க��ெபா�_ெப.(க��1_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச:ெந� விைளய2 $நாலா.3778.3 

 ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேகாயிைல 

வல6ெச�( இ#- ஆ�(�_வி.�.(ஆ�_வி.+'_இ.இ.கா.+உ�_த�.ப�.) <'ேத 

$நாலா.3778.4 

 <'த� ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) -த5A வ� அ.ர�க8 <5ற� 

$நாலா.3779.1 

 ஏ'(� ந#க4-� அமர�2-� �னிவ�2-� இ�ப� $நாலா.3779.2 

 வா�'த த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைண வள வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! 

தி�ேமா<� $நாலா.3779.3 



 ஆ'த� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ� அ�றி ம5A இல� அரேண $நாலா.3779.4 

 ம5A இல� அர� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பா! தனி 

�தலா+ $நாலா.3780.1 

 .5A�_ெப.எ+.(.5A_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ந7� 

பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அத� வழி' 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �னி �தலா $நாலா.3780.2 

 �5A� ேதவேரா� உல-ெச�வா� தி�ேமா<� $நாலா.3780.3 

 .5றி_வி.எ+.(.5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

வல6 ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

(ய� ெக�� க�ேத $நாலா.3780.4 

 (ய� ெக�� க�( அைட:(_வி.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�யவ� ெதா=மி� 

$நாலா.3781.1 

 உய� ெகா8 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) அணி ஒளி தி�ேமா<� $நாலா.3781.2 

 ெபய�க8 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடய வ� அர2க� 12- அ=:த 

$நாலா.3781.3 

 தயரத� ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) மரகத மணி' 

தட'திைனேய $நாலா.3781.4 

 மணி' தட'( அ� மல�2 க�க8 பவள+ ெசRவா� $நாலா.3782.1 

 அணி2 ெகா8 நா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) அ.ரைர எ�A� $நாலா.3782.2 

 (ணி2-� வ� அர4ட� உைற ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி�ேமா<� 

$நாலா.3782.3 



 நணி'( ந��ைட ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அைட:தனேம $நாலா.3782.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அைட:த_ெப.எ+.(அைட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

அர� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) எ�A ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 

அமர� $நாலா.3783.1 

 த7ைம ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ� அ.ரைர 

அ6சி+ ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அைட:தா� 

$நாலா.3783.2 

 காம cப� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

எ=:(_வி.எ+.(எ=_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அளி3பா� தி�ேமா<� 

$நாலா.3783.3 

 நாமேம நவி�A எ�;மி� ஏ'(மி� நம�கா8 $நாலா.3783.4 

 ஏ'(மி� நம�கா8 எ�A தா�_த5...(தா�_த5...) -ட� ஆ� $நாலா.3784.1 

 <'தைன2 -�<�+ சடேகாப� -5ேறவ�க8 $நாலா.3784.2 

 வா�'த ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ� தி�ேமா<�2- 

$நாலா.3784.3 

 ஈ'த ப'( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா�2- இட� ெக�ேம 

$நாலா.3784.4 

 ெக�� இட� ஆய எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேகசவா எ�ன நாE� 

$நாலா.3785.1 

 ெகா�விைன ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) <5றி� 

தம�கE� -Aககி�லா� $நாலா.3785.2 



 விட�_ெப.(விட�_ெப.) உைட அரவி� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) வி��பினா� 

.��1_ெப.(.��1_ெப.) அல5A� $நாலா.3785.3 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) உைட வய�_ெப.(வய�_ெப.) அன:த1ரநக� 1-(� இ�ேற 

$நாலா.3785.4 

 இ�A ேபா�3 1-திராகி� எ=ைம%� ஏத� சாரா $நாலா.3786.1 

 -�A ேந� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மாேட -�:(_ெப.(-�:(_ெப.) ேச� 

ெச�:தி_ெப.(ெச�:தி_ெப.) 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) $நாலா.3786.2 

 ம�A அல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அன:த1ரநக� மாய� நாம� 

$நாலா.3786.3 

 ஒ�A� ஓ� ஆயிரமா� உ8Eவா�2- உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஊேர 

$நாலா.3786.4 

 ஊ��_ெப.எ+.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 18_ெப.(18_ெப.) 

ெகா�%� அஃேத உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�� 

உமி!:தா� $நாலா.3787.1 

 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

அன:த1ர� சி2ெகன3 1-திராகி� $நாலா.3787.2 

 த7��_ெப.எ+.(த7�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

விைனக8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தி�ண� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அறிய+ ெசா�ேனா� $நாலா.3787.3 

 ேப�� ஓ� ஆயிர'(8 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) ந7� ேப.மிேன $நாலா.3787.4 

 ேப.மி� <ச� இ�றி ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) ந7� ேவைல 

G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3788.1 

 வாசேம கம=�_ெப.எ+.(கம!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) அணி அன:த1ர� $நாலா.3788.2 



 ேநச� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உைறகி�றாைன 

ெநறிைமயா� மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) Jவி $நாலா.3788.3 

 Fசைன ெச�கி�றா�க8 1�ணிய� ெச�தவாேற $நாலா.3788.4 

 1�ணிய� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) 1னெலா� மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) Jவி 

$நாலா.3789.1 

 எ�;மி� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) நாம� இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) பிற31 

அA2-�_ெப.எ+.(அA_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ3பா� $நாலா.3789.2 

 தி�ண� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிய+ ெசா�ேனா� ெசறி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அன:த1ர'( $நாலா.3789.3 

 அ�ணலா� கமல பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ;-வா� அமர� ஆவா� $நாலா.3789.4 

 அமரரா�' தி�கி�றா�க4- ஆதி ேச� அன:த1ர'( $நாலா.3790.1 

 அமர� ேகா� அ�+சி2கி�A அ#- அக3 பணி 

ெச�வ�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $நாலா.3790.2 

 நம�கேளா ெசா�ல2 ேக8மி� நா�� ேபா� ந;கேவ��� $நாலா.3790.3 

 -மரனா� தாைத (�ப�_ெப.((�ப�_ெப.) (ைட'த ேகாவி:தனாேர 

$நாலா.3790.4 

 (ைட'த ேகாவி:தனாேர உல-_ெப.(உல-_ெப.) உயி� ேத�� ம5A� 

$நாலா.3791.1 

 பைட'த எ� பரம D�'தி பா�1_ெப.(பா�1_ெப.) அைண3 ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) 

ேகா�டா�_வி.�.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3791.2 



 மைட'தைல வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

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

அணி அன:த1ர� $நாலா.3791.3 

 கைட'தைல சீ�2க3ெப5றா� க�விைன கைளயலாேம $நாலா.3791.4 

 க�விைன கைளயலா-� காமைன3 

பய:த_ெப.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

$நாலா.3792.1 

 இடவைக ெகா�ட( எ�ப� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அணி அன:த1ர� 

$நாலா.3792.2 

 பட� உைட அரவி� ப8ளி_ெப.(ப8ளி_ெப.) பயி�றவ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

காண $நாலா.3792.3 

 நடமிேனா நம�க8 உ8ள 7� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உம2- அறிய+ 

ெசா�ேனா�. $நாலா.3792.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உம2- அறிய+ 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) நா8கE� 

நணிய_-றி.வி.�.(நணி_ெப.+அ_பட�.ப�.) ஆன $நாலா.3793.1 

 ேசம� ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) உைட'(2 க�X� ெசறி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அன:த1ர� $நாலா.3793.2 

 Jம� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) விைர மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) (வ8 அற 

ஆ�:(ெகா�� $நாலா.3793.3 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) அ�2- எ�A 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா�:( அA� விைனக8 தாேம. 

$நாலா.3793.4 

 மா�:( அA� விைனக8 தாேம மாதவா எ�ன நாE� $நாலா.3794.1 

 ஏ�:த ெபா� மதி8 அன:த1ரநக� எ:ைத2- எ�A $நாலா.3794.2 



 சா:ெதா� விள2க� Jப� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

மல�க8_ெப.(மல�க8_ெப.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) $நாலா.3794.3 

 ஆ�:( ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஏ'த_-ைற.எ+.(ஏ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) வ�லா� அ:த� இ� 1கழினாேர 

$நாலா.3794.4 

 அ:த� இ� 1க! அன:த1ரநக� ஆதி த�ைன2 $நாலா.3795.1 

 ெகா:( அல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<� மாற� ெசா� ஆயிர'(8 

$நாலா.3795.2 

 ஐ:திேனா� ஐ:(� வ�லா� அைணவ� ேபா� அம� உலகி� $நாலா.3795.3 

 ைப:ெதா� மட:ைதய� த� ேவ� ம� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இைணேய 

$நாலா.3795.4 

 ேவ� ம� ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) இைண 

ெமலி%�_ெப.எ+.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) ஆேலா ெமலி�� 

எ� தனிைம%� யா(� ேநா2கா2 $நாலா.3796.1 

 காம� -யி�கE� <�� ஆேலா கண மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அைவ 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ?� ஆேலா $நாலா.3796.2 

 ஆ ம�� இன நிைர ேம�2க ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபா2- 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆேலா $நாலா.3796.3 

 தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�க8ெகா�� ஈ�தி ஆேலா தகவிைல 

தகவிைலேய ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க�ணா $நாலா.3796.4 

 தகவிைல தகவிைலேய ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) க�ணா தட 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 1ண�ெதாA� 1ண�+சி2- ஆரா+ $நாலா.3797.1 

 .கெவ8ள� வி.�1 இற:(_வி.எ+.(இற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அறிைவ 

D!2க+ G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( 



கன�_ெப.(கன�_ெப.) என நி#கி_வி.எ+.(ந7#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ஆ#ேக $நாலா.3797.2 

 அக உயி� அக� அக�ேதாA� உ8 12- ஆவியி� பர� அ�ல ேவ4ைக அ:ேதா 

$நாலா.3797.3 

 மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

மிக_-ைற.எ+.(மி-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இனி உ�ைன3 பி�ைவ ஆமா� வ 7வ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப._ெப.(ப._ெப.) நிைர ேம�2க3 ேபா2ேக 

$நாலா.3797.4 

 வ 7வ� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப._ெப.(ப._ெப.) நிைர ேம�2க3 ேபா2- 

ெவR�யி� ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என( ஆவி 

ேவமா� $நாலா.3798.1 

 யாவ�� (ைண இ�ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ� அ6சன ேமனிைய 

ஆ4ட� காேண� $நாலா.3798.2 

 ேபாவ( அ�A ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அக�றா� ெபா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க� இைண 

ந7�� நி�லா $நாலா.3798.3 

 சாவ( இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) ஆ�2-ல'( ஆ�+சிேயாமா�3 

பிற:த_ெப.எ+.(பிற_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) இ'_.4.(இ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) 

ெதா='ைதேயா� தனிைம தாேன $நாலா.3798.4 

 ெதா='ைதேயா� தனிைம%� (ைண பி�:தா� (யர�� நிைனகிைல 

ேகாவி:தா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) $நாலா.3799.1 

 ெதா='தனி� ப.2கைளேய 

வி��பி_வி.எ+.(வி��1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

(ற:(_வி.எ+.((ற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�ைம இ4� அைவ ேம�2க3 

ேபாதி $நாலா.3799.2 



 ப='த ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�தி� இ� சா5A 

ெவ8ள�_ெப.(ெவ8ள�_ெப.) பாவிேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) அக�ேதாA� 

உ812- $நாலா.3799.3 

 அ='த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ெச#கனி வாயி� க8வ3 பணிெமாழி 

நிைனெதாA� ஆவி ேவமா� $நாலா.3799.4 

 பணிெமாழி நிைனெதாA� ஆவி ேவமா� பக�_ெப.(பக�_ெப.) நிைர ேம�2கிய 

ேபாய க�ணா $நாலா.3800.1 

 பிணி அவி! ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

Jவ_-ைற.எ+.(J�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ெப� மத மாைல%� வ:தி�A 

ஆேலா $நாலா.3800.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மி- மா�பினி� ��ைல3ேபா( எ� வன 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) கம!வி'( உ� வா� அ�த� 

த:(_வி.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3800.3 

 அணி மி- தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) ைகைய அ:ேதா அ�+சிேயா� 

தைலமிைச ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அணியா� $நாலா.3800.4 

 அ�+சிேயா� தைலமிைச ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) அணியா� ஆழி அ� க�ணா 

உ� ேகால3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.3801.1 

 பி�'(_வி.எ+.(பி�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ( ந�� உன2- 

அ�ைவய�� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அ( 

நி5க_விய#.வி.�.(நி�_வி.+க_விய#.வி.�.-றி.) எ� ெப�ைம ஆ5ேறா� 

$நாலா.3801.2 

 வ�'தட� க� இைண ந7�� நி�லா மன�� நி�லா 

எம2-_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அ( த�னாேல $நாலா.3801.3 

 ெவ�31_ெப.(ெவ�31_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ப._ெப.(ப._ெப.) நிைர 

ேம�2க3 ேபா2- ேவ� எம( உயி� அழ� ெம=கி� உ2ேக $நாலா.3801.4 



 ேவ� எம( உயி� அழ� ெம=கி� உ2- ெவ8_ெப.எஅ.(ெவ8_ெப.அ.) வைள 

ேமகைல கழ�A_வி.எ+.(கழ�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

வ 7ழ_-ைற.எ+.(வ 7!_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3802.1 

 J மல�2 க� இைண �'த�_ெப.(�'த�_ெப.) ேசார (ைண 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) பய:(_வி.எ+.(பய_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என 

ேதா8க8 வாட_-ைற.எ+.(வா�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3802.2 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ணா உ� ெச#கமல வ�ண 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல� அ� ேநாவ ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) ேபா� 

$நாலா.3802.3 

 ஆ மகி!:(_வி.எ+.(மகி!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உக:( அைவ 

ேம�2கி�A உ�ேனா� அ.ர�க8 தைல3ெப�யி� எவ�ெகா� ஆ#ேக 

$நாலா.3802.4 

 அ.ர�க8 தைல3ெப�யி� எவ�ெகா� ஆ#- எ�A ஆ=� எ� ஆ� உயி� ஆ� 

பி� ேபாேக� $நாலா.3803.1 

 கசிைக%� ேவ4ைக%� உ8கல:( கலவி%� 

நலி%�_ெப.எ+.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) எ� ைககழிேய� 

$நாலா.3803.2 

 வசிெச� உ� தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க�;� வா%� ைககE� 

பதீக உைட%� கா4� $நாலா.3803.3 

 ஒசிெச� S� இைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�+சிய� ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�லவெரா�� உழிதராேய $நாலா.3803.4 

 உக2-�_ெப.எ+.(உக_வி.+22_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ந�லவெரா�� உழித:( உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி��8ள� இட� 

ெக��ேதாA� நா#க8 $நாலா.3804.1 



 விய2க இ�1A(� எ� ெப�ைம ஆ5ேறா� எ� ெப�மா� ப._ெப.(ப._ெப.) 

ேம�2க3 ேபாேக� $நாலா.3804.2 

 மிக3 பல அ.ர�க8 ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) உ�வ� 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழித�வ� க6ச� ஏவ 

$நாலா.3804.3 

 அக3ப�� அவெரா�� நி�ெனா� ஆ#ேக அவ'த#க8 விைள%� எ� ெசா� 

ெகா8 அ:ேதா $நாலா.3804.4 

 அவ'த#க8 விைள%� எ� ெசா� ெகா8 அ:ேதா அ.ர�க8 வ� ைகய� க6ச� 

ஏவ $நாலா.3805.1 

 தவ'தவ� மAக_-ைற.எ+.(மA-_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழித�வ� தனிைம%� 

ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) உன2- இராமைன%� $நாலா.3805.2 

 உவ�'தைல உட� தி�கிைல%� எ�A எ�A ஊ�ற எ�@ைட ஆவி ேவமா� 

$நாலா.3805.3 

 திவ'தி?� ப._ெப.(ப._ெப.) நிைர ேம�31 உவ'தி ெச#கனி வா� எ#க8 ஆய� 

ேதேவ $நாலா.3805.4 

 ெச#கனி வா� எ#க8 ஆய� ேத� அ'_.4.(அ_பதி.ெப.+'_ஒ5.) தி�வ� 

தி�வ�ேம� ெபா�ந� $நாலா.3806.1 

 ச#- அணி (ைறவ�_ெப.((ைறவ�_ெப.) வ� ெத� -�<� வ� சடேகாப� 

ெசா� ஆயிர'(8 $நாலா.3806.2 

 ம#ைகய�_ெப.(ம#ைகய�_ெப.) ஆ�+சிய� ஆ�:த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அவெனா�� பி�வத5- இர#கி_வி.எ+.(இர#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) $நாலா.3806.3 

 அ#- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ப._ெப.(ப._ெப.) நிைர ேம�31 ஒழி3பா� 

உைர'தன இைவ%� ப'( அவ5றி� சா�ேவ $நாலா.3806.4 



 சா�ேவ தவெநறி2-' தாேமாதர� தா8க8 $நாலா.3807.1 

 கா� ேமக வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கமல நயன'த� $நாலா.3807.2 

 ந7� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) எ� கா� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேநமியா� $நாலா.3807.3 

 ேப� வானவ�க8 பித5A� ெப�ைமயேன $நாலா.3807.4 

 ெப�ைமயேன வான'(_ெப.(வான�_ெப.+அ'(_சா�.) இைமேயா�2-� 

கா�ட5- $நாலா.3808.1 

 அ�ைமயேன ஆக'( அைணயாதா�2- எ�A� $நாலா.3808.2 

 தி� ெம� உைறகி�ற ெச#க� மா� நாE� $நாலா.3808.3 

 இ�ைம விைன க�:( இ#- எ�ைன ஆ8கி�றாேன $நாலா.3808.4 

 ஆ8கி�றா� ஆழியா� ஆரா� -ைற� உைடய� $நாலா.3809.1 

 மீ8கி�ற( இ�ைல பிறவி' (ய� க�:ேதா� $நாலா.3809.2 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) ஒ�க� மட3 பி�ைன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேக8வ� $நாலா.3809.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) க��ெகா�� எ� தைலேம� 1ைன:ேதேன $நாலா.3809.4 

 தைலேம� 1ைன:ேத� சரண#க8 ஆலி� $நாலா.3810.1 

 இைலேம� (யி�றா� இைமேயா� வண#க $நாலா.3810.2 

 மைலேம� தா�_த5...(தா�_த5...) 

நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� மன'(8 இ�:தாைன 

$நாலா.3810.3 

 நிைல ேப�2க� ஆகாைம நி+சி'( இ�:ேதேன $நாலா.3810.4 

 நி+சி'( இ�:ேத� எ� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) கழியாைம $நாலா.3811.1 



 ைக+ ச2கர'( அ�ண� க8வ� ெப�(_ெப.(ெப�(_ெப.) உைடய� 

$நாலா.3811.2 

 ெம+ச3படா� பிற�2- ெம�ேபா?� ெபா� வ�ல� $நாலா.3811.3 

 ந+ச3ப�� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) நாக'( அைணயாேன 

$நாலா.3811.4 

 நாக'( அைணயாைன நா8ேதாA� ஞான'தா� $நாலா.3812.1 

 ஆக'( அைண3பா�2- அ�8ெச�%� அ�மாைன $நாலா.3812.2 

 மாக'( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதிய� ேச��_ெப.எ+.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) சைடயாைன3 $நாலா.3812.3 

 பாக'( ைவ'தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணி:ேதேன 

$நாலா.3812.4 

 பணி ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) நாE� பரம பர�பரைன $நாலா.3813.1 

 பிணி ஒ�A� சாரா பிறவி ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆE� $நாலா.3813.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேசாதி 

ம(Gத�_ெப.(ம(Gத�_ெப.) எ� அ�மா� $நாலா.3813.3 

 அணி நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ெச�ெபா� அட� 

ஆழியாேன $நாலா.3813.4 

 ஆழியா� ஆழி அமர�2-� அ3பாலா� $நாலா.3814.1 

 ஊழியா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பைட'தா� நிைர ேம�'தா� $நாலா.3814.2 

 பாழி அ� ேதாளா� வைர எ�'தா� பாத#க8 $நாலா.3814.3 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) எ� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) மறவா( வா!க�டா� $நாலா.3814.4 



 க�ேட� கமல மல�3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) கா�ட?ேம $நாலா.3815.1 

 வி�ேட ஒழி:த_ெப.எ+.(ஒழி_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) விைனயாயின 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3815.2 

 ெதா�ேட ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�A� 

ெதா=(_வி.எ+.(ெதா=_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) வழிெயா=க $நாலா.3815.3 

 ப�ேட பரம� பணி'த பணிவைகேய $நாலா.3815.4 

 வைகயா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒ�றி மாதவைன நாE� $நாலா.3816.1 

 1ைகயா� விள2கா� 1(_ெப.அ.(1(_ெப.அ.) மலரா� ந7ரா� $நாலா.3816.2 

 திைசேதாA அமர�க8 ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

இைற6ச நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3816.3 

 தைகயா� சரண� தம�க4- ஓ� ப5ேற $நாலா.3816.4 

 ப5A எ�A ப5றி பரம பர�பரைன $நாலா.3817.1 

 ம� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா8_ெப.(ேதா8_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வ=தி வளநாட� $நாலா.3817.2 

 ெசா� ெதாைட அ:தாதி ஓ� ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'(� 

$நாலா.3817.3 

 க5றா�2- ஓ� ப5றா-� க�ண� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணேய $நாலா.3817.4 

 க�ண� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண $நாலா.3818.1 

 ந�;� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைடய�ீ $நாலா.3818.2 

 எ�;� தி�நாம� $நாலா.3818.3 

 தி�ண� நாரணேம $நாலா.3818.4 

 நாரண� எ�மா� $நாலா.3819.1 



 பா� அண#- ஆள� $நாலா.3819.2 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) 

ெதாைல'த_ெப.எ+.(ெதாைல_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3819.3 

 காரண� தாேன $நாலா.3819.4 

 தாேன உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3820.1 

 தாேன பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இட:( 

$நாலா.3820.2 

 தாேன உ�� உமி!:( $நாலா.3820.3 

 தாேன ஆ8வாேன $நாலா.3820.4 

 ஆ8வா� ஆழி ந7�2 $நாலா.3821.1 

 ேகா8வா� அர� அைணயா� $நாலா.3821.2 

 தா8வா� மல� இ4� $நாலா.3821.3 

 நா8வா� நாXேர $நாலா.3821.4 

 நாX� நா8ேதாA� $நாலா.3822.1 

 வாடா மல�ெகா�� $நாலா.3822.2 

 பாX� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நாம� $நாலா.3822.3 

 வ 7ேட ெபறலாேம $நாலா.3822.4 

 ேமயா� ேவ#கட� $நாலா.3823.1 

 காயாமல� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.3823.2 

 ேபயா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ�ட $நாலா.3823.3 

 வாயா� மாதவேன $நாலா.3823.4 



 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) எ�A எ�A $நாலா.3824.1 

 ஓத வ�Oேர� $நாலா.3824.2 

 த7(_ெப.(த7(_ெப.) ஒ�A� அைடயா $நாலா.3824.3 

 ஏத� சாராேவ $நாலா.3824.4 

 சாரா ஏத#க8 $நாலா.3825.1 

 ந7� ஆ� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $நாலா.3825.2 

 ேப� ஆ� ஓ(வா� $நாலா.3825.3 

 ஆரா� அமரேர $நாலா.3825.4 

 அமர�2- அ�யாைன $நாலா.3826.1 

 தம�க4- எளியாைன $நாலா.3826.2 

 அமர' ெதா=வா�க4- $நாலா.3826.3 

 அமரா விைனகேள $நாலா.3826.4 

 விைன வ� இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) எ�@� $நாலா.3827.1 

 �ைனக8 ெவ�வி3 ேபா� $நாலா.3827.2 

 .ைன ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மல� இ4� $நாலா.3827.3 

 நிைனமி� ெந�யாேன $நாலா.3827.4 

 ெந�யா� அ�8 G�� $நாலா.3828.1 

 ப�யா� சடேகாப� $நாலா.3828.2 

 ெநா� ஆயிர'( இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( $நாலா.3828.3 

 அ�யா�2- அ�8ேபேற $நாலா.3828.4 

 அ�8ெபAவா� அ�யா� த� அ�யேன5- ஆழியா� $நாலா.3829.1 



 அ�8த�வா� அைமகி�றா� அ( நம( விதிவைகேய $நாலா.3829.2 

 இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) த� மா ஞால'(8 இனி3 பிறவி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ேவ�ேட� $நாலா.3829.3 

 ம�8 ஒழி ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

வா4டா5றா� அ� வண#ேக $நாலா.3829.4 

 வா4டா5றா� அ� வண#கி_வி.எ+.(வண#-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) மா 

ஞால3 பிற31 அA3பா� $நாலா.3830.1 

 ேக4டாேய மட ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) ேகசவ� எ� ெப�மாைன3 

$நாலா.3830.2 

 பா4� ஆய பல பா� பழவிைனக8 ப5A 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3830.3 

 நா4டாேரா� இய�� ஒழி:( நாரணைன ந�ணினேம $நாலா.3830.4 

 ந�ணின� நாராயணைன நாம#க8 பல 

ெசா�லி_வி.எ+.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3831.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உலகி� வள�_ெப.(வள�_ெப.) மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) 

வா4டா5றா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�A 

$நாலா.3831.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) த�வானா� விைரகி�றா� 

விதிவைகேய $நாலா.3831.3 

 எ�ணினவாA ஆகா இ2_.4.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ5.) க�ம#க8 எ� 

ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) $நாலா.3831.4 

 எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) உ8 

இ�:(_வி.எ+.(இ�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ#- 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தமி! N� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெமாழி:( $நாலா.3832.1 



 வ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) இரணியைன மா�� இட:த 

வா4டா5றா� $நாலா.3832.2 

 ம� அ6ச பாரத'(3 பா�டவ�2கா3 பைடெதா4டா� $நாலா.3832.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) 

அ�8 தா�_த5...(தா�_த5...) ெச�வாேன $நாலா.3832.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏற வழி த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

வா4டா5றா� பணிவைகேய $நாலா.3833.1 

 நா� ஏற3 ெபAகி�ேற� நரக'ைத ந- ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.3833.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏA மல�' (ளவ� திக! பாத� ெச=� 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $நாலா.3833.3 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஏறி' தி�வான தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைண எ� 

தைலேமேல $நாலா.3833.4 

 தைலேமல தா8_ெப.(தா8_ெப.) இைணக8 தாமைர2க� எ� அ�மா� 

$நாலா.3834.1 

 நிைலேபரா� எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) எ3ெபா=(� எ� 

ெப�மா� $நாலா.3834.2 

 மைல மாட'(_ெப.(மாட�_ெப.+அ'(_சா�.) அர� அைணேம� வா4டா5றா� 

மத�_ெப.(மத�_ெப.) மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) $நாலா.3834.3 

 ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�31_ெப.(ம�31_ெப.) ஒசி'தா� -ைர 

கழ�க8 -Aகினேம $நாலா.3834.4 

 -ைர கழ�க8 -Aகின� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேகாவி:த� -�ெகா�டா� 

$நாலா.3835.1 



 திைர -=� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 1ைட G! ெத� நா4�' திலத� அ�ன 

$நாலா.3835.2 

 வைர -=� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட வா4டா5றா� மல� அ�ேம� 

$நாலா.3835.3 

 விைர -=� நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) (ளவ� ெம�:நி�A கம=ேம 

$நாலா.3835.4 

 ெம�:நி�A கம! (ளவ விைர ஏA தி���ய� $நாலா.3836.1 

 ைக:நி�ற ச2கர'த� க�(�_ெப.எ+.(க�(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெபா�( 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) $நாலா.3836.2 

 ைம:நி�ற வைர ேபா?� தி� உ�வ வா4டா5றா5- $நாலா.3836.3 

 எ: ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெச�ேதனா எ� ெந6சி� திக!வ(ேவ $நாலா.3836.4 

 திக!கி�ற தி�மா�பி� தி�ம#ைக த�ேனா�� $நாலா.3837.1 

 திக!கி�ற தி�மாலா� ேச�விட� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வா4டாA 

$நாலா.3837.2 

 1க!நி�ற 18_ெப.(18_ெப.) ஊ�தி ேபா� அர2க� -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) 

ெக�'தா� $நாலா.3837.3 

 இக!� இ�றி எ� ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) எ3ெபா=(� 

பி�யாேன $நாலா.3837.4 

 பி�யா( ஆ4ெச� எ�A பிற31 

அA'(_வி.எ+.(அA_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ8 அற2ெகா�டா� 

$நாலா.3838.1 

 அ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) இரணியைன 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) கீ�டா� அ�A $நாலா.3838.2 



 ெப�யா�2- ஆ4ப4ட2கா� ெபறாத பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெபAமாA 

$நாலா.3838.3 

 வ� வா8_ெப.(வா8_ெப.) வா� அர� அைணேம� வா4டா5றா� கா4�னேன 

$நாலா.3838.4 

 கா4�' த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கைன கழ�க8 க� நரக� 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

ஒழி'த $நாலா.3839.1 

 வா4டா5A எ� ெப�மாைன வள# -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3839.2 

 பா4டாய தமி! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆயிர'(8 இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) 

ப'(� $நாலா.3839.3 

 ேக4�_வி.எ+.(ேக8_வி.+4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆரா� வானவ�க8 ெசவி2- 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெச6ெசா�ேல $நாலா.3839.4 

 ெச6ெசா� கவிகா8 உயி� கா'( ஆ4ெச��மி� தி�மாலி�6ேசாைல 

$நாலா.3840.1 

 வ6ச2 க8வ� மா மாய� மாய2 கவியா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� $நாலா.3840.2 

 ெந6.� உயி�� உ8 கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) நி�றா� 

அறியாவ�ண� எ� $நாலா.3840.3 

 ெந6.� உயி�� அைவ உ�� தாேன 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நிைற:தாேன $நாலா.3840.4 

 தாேன ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

நிைற:(_வி.எ+.(நிைற_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ�லா 

உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உயி�� தாேன ஆ� $நாலா.3841.1 

 தாேன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ�பா� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) த�ைன' தாேன (தி'(-

வி.எ+.((தி_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) என2-' $நாலா.3841.2 



 ேதேன பாேல க�னேல அ�ேத தி�மாலி�6ேசாைல2 $நாலா.3841.3 

 ேகாேன ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நி�ெறாழி:தா� 

எ�ைன �5A� உயி� உ�ேட $நாலா.3841.4 

 எ�ைன �5A� உயி� உ�� எ� மாய ஆ2ைக இத@8 12- $நாலா.3842.1 

 எ�ைன �5A� தாேன ஆ� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

மாய அ�மா� ேச� $நாலா.3842.2 

 ெத� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) தி�மாலி�6ேசாைல' திைச ைக<3பி+ 

ேச�:த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.3842.3 

 இ�@� ேபாேவேனெகாேலா எ�ெகா� அ�மா� தி� அ�ேள $நாலா.3842.4 

 எ�ெகா� அ�மா� தி� அ�8க8 உல-�_ெப.(உல-_ெப.+உ�_சா�.) உயி�� 

தாேன ஆ� $நாலா.3843.1 

 ந�-_வி.அ.(ந�-_ெப.) எ� உடல� ைகவிடா� ஞால'Jேட 

நட:(_வி.எ+.(நட_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ2கி $நாலா.3843.2 

 ெத� ெகா8 திைச2-' திலதமா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�மாலி�6ேசாைல 

$நாலா.3843.3 

 ந#க8 -�ற�_ெப.(-�ற�_ெப.) ைகவிடா� ந�ணா அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) 

நலியேவ $நாலா.3843.4 

 ந�ணா அ.ர�_ெப.(அ.ர�_ெப.) நலி� 

எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அமர� 

ெபாலி� எ�த_-ைற.எ+.(எ�(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3844.1 

 எ�ணாதனக8 எ�;� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) �னிவ� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தைலசிற3ப $நாலா.3844.2 



 ப� ஆ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இ� கவிக8 யானா�' த�ைன' 

தா�_த5...(தா�_த5...) பா� $நாலா.3844.3 

 ெத�னா எ�@� எ� அ�மா� தி�மாலி�6ேசாைலயாேன $நாலா.3844.4 

 தி�மாலி�6ேசாைலயாேன ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச= D�ல-� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.3845.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா வயி5றி� உ8ேள 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி 

தைலயளி2-� $நாலா.3845.2 

 தி�மா� எ�ைன ஆE� மா� சிவ@�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா�.) பிரம@� 

காணா( $நாலா.3845.3 

 அ� மா� எ�தி_வி.எ+.(எ�(_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) அ� பரவ அ�ைள 

ஈ:த அ�மாேன $நாலா.3845.4 

 அ�ைள ஈ எ� அ�மாேன எ�@� �2க� அ�மா@� $நாலா.3846.1 

 ெத�8 ெகா8 பிரம� அ�மா@� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா@� ேதவ�� 

$நாலா.3846.2 

 இ�8க8 க�%� �னிவ�� ஏ'(� அ�மா� தி�மைல $நாலா.3846.3 

 ம�8க8 க�%� மணிமைல தி�மாலி�6ேசாைல மைலேய $நாலா.3846.4 

 தி�மாலி�6ேசாைல மைலேய தி�3பா5கடேல எ� தைலேய $நாலா.3847.1 

 தி�மா� ைவ-:தேம த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி�ேவ#கடேம என( உடேல 

$நாலா.3847.2 

 அ� மா மாய'( என( உயிேர மனேம வா2ேக க�மேம $நாலா.3847.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா ெநா�%� பி�யா� எ� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

�த�வ� ஒ�வேன $நாலா.3847.4 



 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வ� ஒ�வேன எ�@� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3848.1 

 ஊழிேதாA� த�@8ேள பைட'(_வி.எ+.(பைட_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

கா'( ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உழ?� $நாலா.3848.2 

 ஆழிவ�ண� எ� அ�மா� அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தி�மாலி�6ேசாைல $நாலா.3848.3 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) மனேம ைகவிேட� 

உட?� உயி�� ம#க ஒ4ேட $நாலா.3848.4 

 ம#க ஒ4� உ� மா மாைய தி�மாலி�6ேசாைல ேமய $நாலா.3849.1 

 ந#க8 ேகாேன யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) எ�ைன அளி'தாேன 

$நாலா.3849.2 

 ெபா#- ஐ�1ல@� ெபாறி ஐ:(� க�ேம:தி�ய� ஐ�Fத� $நாலா.3849.3 

 இ#- இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) உயி� ஏ� பிரகி�தி மா� ஆ#கார� 

மன#கேள. $நாலா.3849.4 

 மா� ஆ#கார� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகட_-ைற.எ+.(ெக�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ�ைகய� 

ம#க $நாலா.3850.1 

 தா�_த5...(தா�_த5...) ஆ#காரமா�3 12- தாேன தாேன ஆனாைன' 

$நாலா.3850.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ#கார3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� 

ெசா� ஆயிர'(8 $நாலா.3850.3 

 மா� ஆ#கார'( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

தி�மாலி�6ேசாைல மைல2ேக. $நாலா.3850.4 

 தி�மாலி�6ேசாைல மைல எ�ேற� எ�ன $நாலா.3851.1 



 தி�மா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ� 

ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) நிைறய3 1-:தா� $நாலா.3851.2 

 -� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ:( 1ன�_ெப.(1ன�_ெப.) ெபா�னி' ெத�பா� 

$நாலா.3851.3 

 தி�மா� ெச�A_வி.எ+.(ெச�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ேச�விட� ெத� 

தி�3ேபேர $நாலா.3851.4 

 ேபேர உைறகி�ற பிரா� இ�A வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.3852.1 

 ேபேர� எ�A எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) நிைறய3 1-:தா� $நாலா.3852.2 

 கா� ஏ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ! மைல ஏ! உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ��� 

$நாலா.3852.3 

 ஆரா வயி5றாைன அட#க3 பி�'ேதேன $நாலா.3852.4 

 பி�'ேத� பிறவி ெக�'ேத� பிணி சாேர� $நாலா.3853.1 

 ம�'ேத� மைன வா!2ைக%8 நி5ப( ஓ� மாையைய $நாலா.3853.2 

 ெகா�2 ேகா1ர மாட#க8 G! தி�3ேபரா� $நாலா.3853.3 

 அ�+ ேச�வ( என2- எளி( ஆயினவாேற $நாலா.3853.4 

 எளிதாயினவாA எ�A எ� க�க8 களி3ப2 $நாலா.3854.1 

 களி( ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) சி:ைதயனா�2 

களி2கி�ேற� $நாலா.3854.2 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) தாவிய ேசாைலக8 G! தி�3ேபரா� $நாலா.3854.3 

 ெதளி( ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

வி.�1 த�வாேன $நாலா.3854.4 

 வாேன த�வா� என2கா� எ�ேனா� ஒ4� $நாலா.3855.1 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ� -ர�ைப_ெப.(-ர�ைப_ெப.) இத@8 1-:( இ�A 

$நாலா.3855.2 

 தாேன த�மா5ற விைனக8 தவி�'தா� $நாலா.3855.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத� தி�3ேப� நகராேன 

$நாலா.3855.4 

 தி�3ேப� நகரா� தி�மாலி�6ேசாைல3 $நாலா.3856.1 

 ெபா�3ேப உைறகி�ற பிரா� இ�A 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.3856.2 

 இ�3ேப� எ�A எ� ெந6._ெப.(ெந6._ெப.) நிைறய3 1-:தா� $நாலா.3856.3 

 வி�3ேப ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ�த� உ�� 

களி'ேதேன $நாலா.3856.4 

 உ�� களி'ேத5- உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) எ� -ைற ேமைல' $நாலா.3857.1 

 ெதா�� உகளி'( அ:தி ெதா=� ெசா�?3 

ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $நாலா.3857.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) களி2-� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! தி�3ேபரா� 

$நாலா.3857.3 

 க�� களி3ப க�;8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அகலாேன $நாலா.3857.4 

 க�;8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அகலா� 

க�'தி�க� ெப�ய� $நாலா.3858.1 

 எ�ணி� S� ெபா�8_ெப.(ெபா�8_ெப.) ஏ! இைசயி� .ைவ தாேன 

$நாலா.3858.2 

 வ�ண ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட#க8 G! 

தி�3ேபரா� $நாலா.3858.3 



 தி�ண� எ� மன'(3 1-:தா� 

ெசறி:(_வி.எ+.(ெசறி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இ�ேற $நாலா.3858.4 

 இ�A எ�ைன3 ெபா�ளா2கி த�ைன எ�@8 ைவ'தா� $நாலா.3859.1 

 அ�A எ�ைன3 1ற�ேபாக3 1ண�'த( எ� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $நாலா.3859.2 

 -�A எ�ன' திக! மாட#க8 G! தி�3ேபரா� $நாலா.3859.3 

 ஒ�A_ெப.(ஒ�A_ெப.) என2- அ�8 

ெச�ய_-ைற.எ+.(ெச�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) உண�'த� உ5ேறேன 

$நாலா.3859.4 

 உ5ேற� உக:( பணிெச�( உன பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $நாலா.3860.1 

 ெப5ேற�_வி.�.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ஈேத இ�ன� 

ேவ��வ( எ:தா� $நாலா.3860.2 

 க5றா� மைறவாண�க8 G! தி�3ேபரா5- $நாலா.3860.3 

 அ5றா� அ�யா� தம2- அ�ல� நி�லாேவ $நாலா.3860.4 

 நி�லா அ�ல� ந78 வய�_ெப.(வய�_ெப.) G! தி�3ேப�ேம� $நாலா.3861.1 

 ந�லா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) வா! -�<�+ சடேகாப� $நாலா.3861.2 

 ெசா� ஆ� தமி! ஆயிர'(8 இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ப'(� 

$நாலா.3861.3 

 வ�லா� ெதா�ட� ஆ8வ( G! ெபா� வி.�ேப $நாலா.3861.4 

 G! வி.�1 அணி �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) J�ய� �ழ2கின $நாலா.3862.1 

 ஆ! கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைல திைர2 ைக 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�ன $நாலா.3862.2 



 ஏ! ெபாழி?� வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ஏ:திய_ெப.எ+.(ஏ:(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� அ3ப� $நாலா.3862.3 

 வா! 1க! நாரண� தமைர2 க�� உக:ேத $நாலா.3862.4 

 நாரண� தமைர2 க�� உக:( ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ந7� 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) $நாலா.3863.1 

 Fரண ெபா� -ட� F�'த( உய� வி�ணி� $நாலா.3863.2 

 ந7� அணி கட�க8 நி�A_வி.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ஆ�'தன_வி.�.(ஆ�_வி.+''_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர' $நாலா.3863.3 

 ேதாரண� நிைர'(_வி.எ+.(நிைர_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� 

ெதா=தன� உலேக $நாலா.3863.4 

 ெதா=தன� உலக�க8 Jப ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மல� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

$நாலா.3864.1 

 ெபாழிவன� Fமி அ�A அள:தவ� தம� ��ேன $நாலா.3864.2 

 எ=மி� எ�A இ�ம�#- இைச'தன� �னிவ�க8 $நாலா.3864.3 

 வழி இ(_பதி.ெப.(இ_.4.+(_பட�.ஒ�.) ைவ-:த�2- எ�A 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எதிேர $நாலா.3864.4 

 எதி� எதி� இைமயவ� இ�3பிட� வ-'தன� $நாலா.3865.1 

 கதிரவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அவ� ைக:நிைர கா4�ன� $நாலா.3865.2 

 அதி� -ர�_ெப.(-ர�_ெப.) �ரச#க8 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) �ழ2- 

ஒ'த_-ைற.எ+.(ஒ'(_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3865.3 

 ம( வி� (ழா� �� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தம�2ேக $நாலா.3865.4 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தம� எ�A வாசலி� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$நாலா.3866.1 



 ேபா(மி� எம( இட�_ெப.(இட�_ெப.) 1-(க எ�ற?� $நாலா.3866.2 

 கீத#க8 பா�ன� கி�னர� ெக�ட�க8 $நாலா.3866.3 

 ேவத ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) வாயவ� ேவ8வி உ8ம�'ேத $நாலா.3866.4 

 ேவ8வி உ8ம�'த?� விைர கம! நA�_ெப.அ.(நA�_ெப.அ.) 1ைக 

$நாலா.3867.1 

 காள#க8 வல�1�_ெப(வல�1�_ெப.) 

கல:(_வி.எ+.(கல_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� இைச'தன� 

$நாலா.3867.2 

 ஆ8மி�க8 வானக� ஆழியா� தம� எ�A $நாலா.3867.3 

 வா8_ெப.(வா8_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) க� மட:ைதய� வா!'தின� 

மகி!:ேத $நாலா.3867.4 

 மட:ைதய� வா!'த?� ம�த�� வ.2கE� $நாலா.3868.1 

 ெதாட�:(_வி.எ+.(ெதாட�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ#-� ேதா'திர� 

ெசா�லின� ெதா�கட� $நாலா.3868.2 

 கிட:த_ெப.எ+.(கிட_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� ேகசவ� கிள� ஒளி 

மணி�� $நாலா.3868.3 

 -ட:ைத எ� ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) -� அ�யா�2ேக $நாலா.3868.4 

 -� அ�யா� இவ� ேகாவி:த� தன2- எ�A $நாலா.3869.1 

 �� உைட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �ைற �ைற எதி�ெகா8ள $நாலா.3869.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அணி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மதி8 

ேகா1ர�_ெப.(ேகா1ர�_ெப.) -Aகின� $நாலா.3869.3 

 வ�� உைட மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ைவ-:த� 1கேவ $நாலா.3869.4 

 ைவ-:த� 1-த?� வாசலி� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $நாலா.3870.1 



 ைவ-:த� தம� எம� எம( இட�_ெப.(இட�_ெப.) 1-த எ�A $நாலா.3870.2 

 ைவ-:த'( அமர�� �னிவ�� விய:தன� $நாலா.3870.3 

 ைவ-:த� 1-வ( ம�ணவ� விதிேய $நாலா.3870.4 

 விதிவைக 1-:தன� எ�A ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேவதிய� $நாலா.3871.1 

 பதியினி� பா#கினி� பாத#க8 க=வின� $நாலா.3871.2 

 நிதி%� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) .�ண�� நிைற -ட விள2க�� $நாலா.3871.3 

 மதி �க மட:ைதய� ஏ:தின� வ:ேத $நாலா.3871.4 

 வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

எதி� ெகா8ள_-ைற.எ+.(ெகா8_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ம�டப'( $நாலா.3872.1 

 அ:த� இ� ேப��ப'( அ�யேரா� இ�:தைம $நாலா.3872.2 

 ெகா:( அல� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -�<�+ சடேகாப� ெசா� 

$நாலா.3872.3 

 ச:த#க8 ஆயிர'( இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) வ�லா� �னிவேர 

$நாலா.3872.4 

 �னிேய நா��கேன �2க� அ3பா எ� ெபா�லா2 $நாலா.3873.1 

 கனிவா�' தாமைர2_ெப.(தாமைர_ெப.+2_ஒ5.) க� க� மாணி2கேம எ� 

க8வா $நாலா.3873.2 

 தனிேய� ஆ� உயிேர எ� தைலமிைசயா� வ:தி4� $நாலா.3873.3 

 இனி நா� ேபாக� ஒ4ேட� ஒ�A� மாய� ெச�ேய� எ�ைனேய $நாலா.3873.4 

 மாய� ெச�ேய� எ�ைன உ� தி� மா�வ'( மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந#ைக 

$நாலா.3874.1 



 வாச� ெச� F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ழலா8 தி� ஆைண 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ஆைணக�டா� $நாலா.3874.2 

 ேநச� ெச�(_வி.எ+.(ெச�_வி.+'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உ�ேனா� எ�ைன 

உயி� ேவA இ�றி ஒ�றாகேவ $நாலா.3874.3 

 <ச� ெச�யா(_எதி�.ம.வி.எ+.(ெச�_வி.+ஆ'_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.-றி.) 

ெகா�டா� எ�ைன2 <வி2 ெகா8ளா� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ:ேதா $நாலா.3874.4 

 <வி2 ெகா8ளா� வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அ:ேதா எ� 

ெபா�லா2 க�மாணி2கேம $நாலா.3875.1 

 ஆவி2- ஓ� ப5A2ெகா�1 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) அலா� 

அறிகி�றிேல� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.3875.2 

 ேமவி' ெதா=� பிரம� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ:திர�_ெப.(இ:திர�_ெப.) 

ஆதி2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $நாலா.3875.3 

 நாவி2 கமல �த� கிழ#ேக உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ:த அ(ேவ $நாலா.3875.4 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பாேழ ஓ அத@8மிைச 

ந7ேய ஓ $நாலா.3876.1 

 அ�பர� ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) ேசாதி அத@8 பிரம� அர� 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3876.2 

 உ�ப�� யாதவ�� பைட'த �னிவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) $நாலா.3876.3 

 எ�பர� சாதி2க?5A எ�ைன3 ேபார வி4�4டாேய $நாலா.3876.4 

 ேபார வி4�4� எ�ைன ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) 1ற�_ெப.(1ற�_ெப.) 

ேபா2க?5றா� பி�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.தனி.3877.1 

 ஆைர2 ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) எ'ைத அ:ேதா 

என( எ�ப( எ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ�ப( எ� $நாலா.3877.2 



 த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இ��1 உ�ட ந7� அ( ேபால எ� ஆ� 

உயிைர $நாலா.3877.3 

 ஆர3 ப�க என2- ஆரா அ�( ஆனாேய $நாலா.3877.4 

 என2- ஆரா அ�தா� என( ஆவிைய இ� உயிைர $நாலா.3878.1 

 மன2- ஆராைம ம�னி உ��4டா� இனி உ�ெடாழியா� $நாலா.3878.2 

 1ன2 காயா நிற'த 1�டTக2 க� ெச#கனிவா� $நாலா.3878.3 

 உன2- ஏ5-� ேகால மல�3பாைவ2- அ�பா எ� அ�ேபேயா $நாலா.3878.4 

 ேகால மல�3பாைவ2- அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ� அ�ேபேயா $நாலா.3879.1 

 ந7ல_ெப.அ.(ந7ல�_ெப.) வைர இ���_ெப.(இர��_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

கRவி_வி.எ+.(கR�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) நிமி�:த( 

ஒ3ப_-ைற.எ+./உ.உ�.(ஒ31_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) $நாலா.3879.2 

 ேகால வராக� ஒ�றா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேகா4�ைட2 

ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) எ:தா� $நாலா.3879.3 

 ந7ல2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட:தா� உ�ைன 

ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி3 ேபா2-வேனா 

$நாலா.3879.4 

 ெப5A_வி.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இனி3 ேபா2-வேனா 

உ�ைன எ� தனி3 ேப�யிைர $நாலா.3880.1 

 உ5ற_ெப.எ+.(உA_வி.+5_இ.கா._அ_ெப.எ+.-றி.) இ�விைன ஆ� உயி� ஆ� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆயைவ ஆ� $நாலா.3880.2 

 �5ற இ� D�ல-� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) JA ஆ� J5றி� 12- 

$நாலா.3880.3 

 �5ற2 கர:( ஒளி'தா� எ� �த� தனி வி'ேதேயா $நாலா.3880.4 



 �த� தனி வி'ேதேயா �= D�ல- ஆதி2- எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.3881.1 

 �த� தனி உ�ைன உ�ைன எைன நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) <�வ� நா� $நாலா.3881.2 

 �த� தனி அ#-� இ#-� �=�5AA வா! பாழா� $நாலா.3881.3 

 �த� தனி G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ!:( 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ��விO ஓ $நாலா.3881.4 

 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

அக�A_வி.எ+.(அக�_வி.+�5_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ!:( 

உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) ��வி� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பாேழ ஓ $நாலா.3882.1 

 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதனி� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) பர ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) மல�+ ேசாத7 ஓ 

$நாலா.3882.2 

 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதனி� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) .ட� ஞான இ�பேம ஓ $நாலா.3882.3 

 G!:(_வி.எ+.(G!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) அதனி� 

ெப�ய_ெப.அ.(ெப�(_ெப.) எ� அவா அற+ G!:தாேய $நாலா.3882.4 

 அவா அற+ G! அ�ைய அயைன அரைன அல5றி $நாலா.3883.1 

 அவா அ5A வ 7�_ெப.(வ 7�_ெப.) 

ெப5ற_ெப.எ+.(ெபA_வி.+55_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -�<�+ சடேகாப� 

ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3883.2 

 அவா இ� அ:தாதிகளா� இைவ_பதி.ெப.(இ_.4.+ஐ_பட�.ப�.) ஆயிர�� 

��:த_ெப.எ+.(��_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.3883.3 



 அவா இ� அ:தாதி இ3_.4.(இ_பதி.ெப.+3_ஒ5.) ப'( அறி:தா� பிற:தா� 

உய�:ேத $நாலா.3883.4 

 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) பரகால� 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) கலிக�றி $நாலா.தனி.1.1.1 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) -ைறயZ� வா! 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) வாழியேரா $நாலா.தனி.1.1.2 

 மாேயாைன வா8_ெப.(வா8_ெப.) வலியா� ம:திர�ெகா8 ம#ைகய�-ேகா� 

$நாலா.தனி.1.1.3 

 Jேயா� .ட� மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $நாலா.தனி.1.1.4 

 ெந6.2- இ�8_ெப.(இ�8_ெப.) க� த7ப� அட#கா 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பிறவி $நாலா.தனி.1.2.1 

 ந6.2- ந�ல_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�த� தமி! ந�]� (ைறக8 

$நாலா.தனி.1.2.2 

 அ6.2- இல2கிய� ஆரண சார� பரசமய3 $நாலா.தனி.1.2.3 

 ப6.2- அனலி� ெபாறி-பரகால� ப@வ�கேள $நாலா.தனி.1.2.4 

 எ#க8 கதிேய இராமSச �னிேய $நாலா.தனி.1.3.1 

 ச#ைக ெக�'(_வி.எ+.(ெக�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) ஆ�ட தவராசா 

ெபா#- 1க! $நாலா.தனி.1.3.2 

 ம#ைகய�-ேகா� ஈ:த மைற ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அைன'(� 

$நாலா.தனி.1.3.3 

 த#-�_ெப.எ+.(த#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ந7_பதி.ெப.(ந7_��.ஒ�.) என2-' தா $நாலா.தனி.1.3.4 



 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) பரகால� 

வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) கலிக�றி $நாலா.தனி.2.01.1 

 வாழி_விய#.வி.�.(வா!_வி.+இ_விய#.வி.�.-றி.) -ைறயZ� வா! 

ேவ:த�_ெப.(ேவ:த�_ெப.) வாழியேரா- $நாலா.தனி.2.01.2 

 மாேயாைன வா8_ெப.(வா8_ெப.) வலியா� ம:திர�ெகா8 ம#ைகய�-ேகா� 

$நாலா.தனி.2.01.3 

 Jேயா� .ட� மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $நாலா.தனி.2.01.4 

 DE� பழவிைன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அகல �னி:த�ளி 

$நாலா.தனி.2.02.1 

 ஆE� -ைறய� அ�8-மா� அ� ெபா� மதி8 அர#க� $நாலா.தனி.2.02.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) அ�றி ம5A ஓ� சர� இ�ைல எ�A த�� தட2ைக 

$நாலா.தனி.2.02.3 

 வாE� பலைக%ேம அ�ேய� ெந6ச�_ெப.(ெந6ச�_ெப.) ம�னியேத 

$நாலா.தனி.2.02.4 

 ��ைன விைன அகல D#கி�-� அ�த� $நாலா.தனி.2.03.1 

 ெபா� அ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கமல3ேபா( 

இர���_ெப.(இர��_ெப.+உ�_சா�.) எ�@ைடய $நாலா.தனி.2.03.2 

 ெச�னி2-_ெப.(ெச�னி_ெப.+2-_ெகா.ேவ.) அணி ஆக+ ேச�'திேன�-

ெத�1ல'தா�2- $நாலா.தனி.2.03.3 

 எ�@2 கட�ைடேய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $நாலா.தனி.2.03.4 

 �8ளி+ ெச= மலேரா தாரா�-�ைள மதிய� $நாலா.தனி.2.04.1 

 ெகா8ளி2- எ� உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ெகாதியாேம வ8ள� 

$நாலா.தனி.2.04.2 

 தி�வாள� சீ�2 கலிய� கா�2 கலிைய ெவ4� $நாலா.தனி.2.04.3 



 ம�வாள� த:தா� மட�_ெப.(மட�_ெப.) $நாலா.தனி.2.04.4 

 �:(5ற ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) �ய5றி த�'( உைர'( 

$நாலா.தனி.2.05.1 

 வ:தி'( வாயார வா!'திேய ச:த $நாலா.தனி.2.05.2 

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

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) G! ெமா�F� ெபா�ந� $நாலா.தனி.2.05.3 

 -�<ர� மாற� ேப� <A $நாலா.தனி.2.05.4 

 ெபா�-உலகி� வானவ�� FமகE� 

ேபா5றி_வி.எ+.(ேபா5A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) 

ெச�%�_ெப.எ+.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.2.06.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) SதO� ந�பி நைறKர� ம� உலகி� $நாலா.தனி.2.06.2 

 எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) க��� இர#காேரயாமாகி� $நாலா.தனி.2.06.3 

 ம�@� மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஊ�வ� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.2.06.4 

 நாராயண� பைட'தா� நா��கைன நா��க@2- $நாலா.தனி.2.07.1 

 ஏ� ஆ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பிற:தா� எ�@� ெசா� சீ� ஆ� $நாலா.தனி.2.07.2 

 ெமாழி ெச3பி வாழலா� ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) ெமா� F 

$நாலா.தனி.2.07.3 

 மழிைச3பர� அ�ேய வா!'( $நாலா.தனி.2.07.4 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) த� ேப��ப� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ப=( இ�றி 

ந�ணின�பா� $நாலா.தனி.2.08.1 

 சய� த� கீ�'தி இராமாSச �னி தா8-இைணேம� $நாலா.தனி.2.08.2 



 உய�:த_ெப.எ+.(உய�_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) -ண'(' 

தி�வர#க'த�( ஓ#-�_ெப.எ+.(ஓ#-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

அ�பா� $நாலா.தனி.2.08.3 

 இய�1� கலி'(ைற-அ:தாதி ஓத இைச ெந6சேம_ெப.(ெந6ச�_ெப.+ஏ_சா�.) 

$நாலா.தனி.2.08.4 

 ெசா�லி�_நி.எ+.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ+.-றி.) ெதாைக 

ெகா��_வி.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உன( அ�3ேபா(2-' 

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

$நாலா.தனி.2.09.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல(_ெப.) அ�ப� ஏ'(� உ� நாம� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

எ�த� நாவி@8ேள $நாலா.தனி.2.09.2 

 அ�?� பக?� அம��ப� ந�--அAசமய� $நாலா.தனி.2.09.3 

 ெவ�?�_ெப.எ+.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.-றி.) பரம இராமாSச -இ( 

எ� வி�ண3பேம $நாலா.தனி.2.09.4 

 சீ� ஆ� தி� எ=<5றி�2ைக எ�@� ெச:தமிழா� $நாலா.தனி.2.10.1 

 ஆரா - அ�த� -ட:ைத3 பிரா� - த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�- இைண2கீ! 

$நாலா.தனி.2.10.2 

 ஏ� ஆ� மைற3ெபா�8 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

எ�'(_வி.எ+.(எ�_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) இR_.4.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ5.) 

உல-_ெப.(உல-_ெப.) உ�யேவ $நாலா.தனி.2.10.3 

 ேசாராம� ெசா�ன_ெப.எ+.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) அ�8-மா� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) (ைண நம2ேக $நாலா.தனி.2.10.4 

 சீ� ஆ�� மாட' தி�2ேகாவZ� - அத@8 $நாலா.தனி.2.11.1 

 கா� ஆ� க� �கிைல2 காண3 12- ஓரா' $நாலா.தனி.2.11.2 



 தி�2க�ேட� எ�A உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

சீரா� கழேல $நாலா.தனி.2.11.3 

 உைர2க�டா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) உக:( $நாலா.தனி.2.11.4 

 ைகைத ேச� F� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) G! க+சி நக� 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உதி'த $நாலா.தனி.2.12.1 

 ெபா�ைக3_ெப.(ெபா�ைக_ெப.+3_ஒ5.) பிரா� கவிஞ� ேபா� ஏA ைவய'( 

$நாலா.தனி.2.12.2 

 அ�யவ�க8 வாழ அ�: தமி! அ:தாதி $நாலா.தனி.2.12.3 

 ப� விள#க+ ெச�தா� ப�:(_வி.எ+.(ப�_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) 

$நாலா.தனி.2.12.4 

 காசினிேயா�-தா� வாழ கலி%க'ேத 

வ:(_வி.எ+.(வா_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) உதி'( $நாலா.தனி.2.13.1 

 ஆசி�ய3பா-அதனா� அ� மைற N� வி�'தாைன $நாலா.தனி.2.13.2 

 ேதசிகைன பரா#-சைன திக! வ-ள' தாராைன- $நாலா.தனி.2.13.3 

 மா. அைடயா மன'(_ெப.(மன�_ெப.+அ'(_சா�.) 

ைவ'(_வி.எ+.(ைவ_வி.+''_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) மறவாம� வா!'((ேம 

$நாலா.தனி.2.13.4 

 க� வி�'த2 -ழி ந7'தபி� காம2 க�# -ழி 

வ 7!:(_வி.எ+.(வ 7!_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.2.14.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வி�'த� 12- உழ?Aவ 7� உயி�� ெபா�8க4- 

$நாலா.தனி.2.14.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வி�'த� 1-தாம� -�ைகய�ேகா� 

உைர'த_ெப.எ+.(உைர_வி.+''_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.2.14.3 

 தி�வி�'த'( ஓ� அ� க5A இT�-தி�நா4டக'ேத $நாலா.தனி.2.14.4 



 எ� பிறவி த7ர_-ைற.எ+.(த7�_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) இைற6சிேன�- இ� 

அ�தா $நாலா.தனி.2.15.1 

 அ�ேப தகளி அளி'தாைன ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 1க! ேச� $நாலா.தனி.2.15.2 

 சீத'( ஆ� �'(2க8 ேச��_ெப.எ+.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம�ைல3 $நாலா.தனி.2.15.3 

 Fத'தா� ெபா� அ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $நாலா.தனி.2.15.4 

 இனி எ� -ைற நம2-_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+2-_ெகா.ேவ.) - எ�ெப�மானா� 

தி�நாம'தா� $நாலா.தனி.2.16.1 

 �னி த:த_ெப.எ+.(தா_வி.+:'_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) N5ெற4�+ சாவி'தி� 

எ�@� S�ெபா�ைள $நாலா.தனி.2.16.2 

 கனித:த ெச6ெசா� கலி'(ைற-அ:தாதி பா�' த:தா� $நாலா.தனி.2.16.3 

 1னித� தி�வர#க'த�( ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

1�ணியேன $நாலா.தனி.2.16.4 

 ம�ணி�_ெப.(ம�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெபா�3 Fசி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைர2-� F+ G�_வி.எ+.(G�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) $நாலா.பி5.2.1.1 

 ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) பி�'(3 பி�ேன 

அ�ண� $நாலா.பி5.2.1.2 

 தி�நைறK� நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பிரா� ேத� 

ேபா-�_ெப.எ+.(ேபா_வி.+2_ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ+.-றி.+ண_ெப.எ+.-றி.) வ 7தி 

$நாலா.பி5.2.1.3 

 ெபா� �ைறயா� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 1�:( $நாலா.பி5.2.1.4 

 எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அறிவி'தா� எ� 

ெப�மா� $நாலா.பி5.2.2.1 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�E� ஆக�� தாராேன� பி�ைன3ேபா� 

$நாலா.பி5.2.2.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ8_ெப.அ.) (ைற ந7� ேவைல உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஊ�வ� நா�- $நாலா.பி5.2.2.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற F� ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

மட�_ெப.(மட�_ெப.) $நாலா.பி5.2.2.4 

 ஊரா( ஒழிேய� உல-_ெப.(உல-_ெப.) 

அறிய_-ைற.எ+.(அறி_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) ஒ8-SதO� $நாலா.பி5.2.3.1 

 சீ� ஆ� �ைல'தட#க8 ேசரள�� பா� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$நாலா.பி5.2.3.2 

 அ�A ஓ#கிநி�A அள:தா� 

நி�ற_ெப.எ+.(நி�_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) தி�நைறK� $நாலா.பி5.2.3.3 

 ம�A ஓ#க ஊ�வ�-மட� $நாலா.பி5.2.3.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெந:ச'(_ெப.(ெந:ச�_ெப.+அ'(_சா�.) இண#கி2 கிட3பன-எ�A� ெபா�னி' 

$நாலா.பி5.2.4.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) G=� மல�:த_ெப.அ.(மல�:த_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) F#_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) -ட:ைத $நாலா.பி5.2.4.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப� க�:_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ('தி 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க�_ெப.(க�_ெப.) தழ� உமி!வா� $நாலா.பி5.2.4.3 

 பட� ெகா�ட_ெப.எ+.(ெகா8_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) பா�1-அைண3 

ப8ளிெகா�டா� தி�3பாத#கேள $நாலா.பி5.2.4.4 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திக=�_ெப.எ+.(திக!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மதி8 அர#க� வ� 1க!ேம� $நாலா.தனி.3.1.1 

 ஆ�ற தமி! மைறக8 ஆயிர�� 

ஈ�ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+�5_இ.கா.+அ_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.3.1.2 

 �த� தா�_ெப.(தா�_ெப.) சடேகாப� ெமா��பா� வள�'த $நாலா.தனி.3.1.3 

 இத' தா�_ெப.(தா�_ெப.) இராமாSச� $நாலா.தனி.3.1.4 

 மி2க_ெப.அ.(மி2க_ெப.அ.) இைற நிைல%� ெம� ஆ� உயி� நிைல%� 

$நாலா.தனி.3.2.1 

 த2க ெநறி%� தைட ஆகி_வி.எ+.(ஆ-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.-றி.) ெதா2- 

இய?� $நாலா.தனி.3.2.2 

 ஊ!விைன%� வா!விைன%� ஓ(� -�ைகய� ேகா� $நாலா.தனி.3.2.3 

 யாழி� இைச ேவத'( இய� $நாலா.தனி.3.2.4 

 மன'தா?� வாயா?� வ� -�<� 

ேப;�_ெப.எ+.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.3.3.1 

 இன'தாைர அ�லா( இைற6ேச� தன'தா?� $நாலா.தனி.3.3.2 

 ஏ(� -ைற� இேல� எ:ைத_ெப.(எ:ைத_ெப.) சடேகாப� $நாலா.தனி.3.3.3 

 பாத#க8 யா�ைடய ப5A $நாலா.தனி.3.3.4 

 ப2தா��த� விdவ ஜநாSேமாதந� $நாலா.தனி.3.4.1 

 ஸ�வா�'த த� gசடேகாப வா#மய� $நாலா.தனி.3.4.2 

 ஸஹdர சாேகாபநிஷ'ஸமாகம� $நாலா.தனி.3.4.3 

 நமா�யஹ� 'ராவிட ேவத ஸாகர� $நாலா.தனி.3.4.4 

 தி�வ=தி நா� எ�A� ெத� -�<� எ�A� $நாலா.தனி.3.5.1 



 ம�வினிய வ� ெபா�ந� எ�A� அ� மைறக8 $நாலா.தனி.3.5.2 

 அ:தாதி ெச�தா� அ� இைணேய எ3ெபா=(� $நாலா.தனி.3.5.3 

 சி:தியா� ெந6ேச_ெப.(ெந6._ெப.+ஏ_சா�.) 

ெதளி:(_வி.எ+.(ெதளி_வி.+:'_இ.கா.+உ_வி.எ+.-றி.) $நாலா.தனி.3.5.4 

 ஏ�:த ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கீ�'தி இராமாSச �னி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $நாலா.தனி.3.6.1 

 வா�:த மல�3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வண#-கி�ேற� ஆ�:த 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) $நாலா.தனி.3.6.2 

 சீ� ஆ� சடேகாப� ெச:தமி! ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) த�2-� $நாலா.தனி.3.6.3 

 ேபராத உ8ள�_ெப.(உ8ள�_ெப.) ெபற_-ைற.எ+.(ெபA_வி.+அ_-ைற.எ+.-றி.) 

$நாலா.தனி.3.6.4 


