
மல�தைல உலகி	 ம
� இ� அகல $ந	.00.01 

 இல� ஒளி பர�பி_வி.எ�.(பர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாைவ ! 

விள"�! $ந	.00.02 

 ப#தியி	 ஒதா	 ஆகி %த
 ஈ' $ந	.00.03 

 ஒ�� அள( ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) %னி(இக,- 

உய�,த_ெப.எ�.(உய�_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ந	.00.04   

 அ/�த 0�.தித	 அல�த த	ைமயி	 $ந	.00.05 

 மன இ� இ#ய மா1ெபா� %2வ-! $ந	.00.06 

 %னி(அற அளிய 0அ' ெமாழி 4! $ந	.00.07 

 �ணகட
 �ம#_ெப.(�ம#_ெப.) �டக! ேவ7கட! $ந	.00.08 

 எ8! நா	� எ
ைலயி	 இ, தமி9" கட:� $ந	.00.09 

 அ!ெபா� ஐ,ைத ! யாவ! உணர. $ந	.00.10 

 ெதாைகவைக வி#யி	 தெகன. -	னா� $ந	.00.11 

 இக
 அற <றி இநில! %2வ-! $ந	.00.12 

 தன- என" ேகாலி. த	மத வாரண!_ெப.(வாரண!_ெப.) $ந	.00.13 

 திைசெதா'! நி'விய திற
_ெப.(திற
_ெப.) உ' ெதா
சீ�" $ந	.00.14 

 க7கழ
 ெவ1�ைட" கா�நிக� வ1ைக. $ந	.00.15 

 தி,திய ெச7ேகா
_ெப.(ெச7ேகா
_ெப.) சீய க7க	 $ந	.00.16 

 அ7கைல விேனாத	 அமரா பரண	 $ந	.00.17 

 ெமாழி,தன	 ஆக %	ேனா� <லி	 $ந	.00.18 

 வழிேய ந	>
 ெபய#	 வ�.தன	 $ந	.00.19 

 ெபா	மதி
 சனைக� ச	மதி %னி அ� $ந	.00.20 

 ப	ன? சிற�பி	 பவண,தி $ந	.00.21 



 எ	8! நாம.- இ,தவ. ேதாேன $ந	.00.22 

 %க(ைர பதிக! அணி,-ைர <	%க! $ந	.001.1 

 �ற(ைர த,-ைர �ைன,-ைர பாயிர! $ந	.001.2 

 பாயிர! ெபா-� சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) என இ பா/ேற $ந	.002.1 

 <ேல @வ
ேவா	 @வ:! திறேன $ந	.003.1 

 ெகா�ேவா	 ேகாட
_ெப.(ேகாட
_ெப.) A/றா! ஐ,-! $ந	.003.2 

 எ
லா</�! இைவ ெபா-� பாயிர! $ந	.003.3 

 <லி	 இய
ேப @வலி	 ஓ� இ $ந	.004.1 

 பாயிர! ேதா/றி %!ைமயி	 ஒ	றாC $ந	.004.2 

 நா
ெபா� பய.ேதாD எ2மத! 

த2வி_வி.எ�.(த2(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ந	.004.3 

 ஐ இ �/ற%! அக/றி அ! மாEசிேயாD $ந	.004.4 

 எ1 நா	� உ.தியி	 ஓ.-� படல! $ந	.004.5 

 எ	8! உ'�பினி
 F.திர! கா1Gைக $ந	.004.6 

 வி.தி ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விக/ப 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெப'ேம $ந	.004.7 

 %த
 வழி சா�� என <
 0	' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.005.1 

 அவ/'� $ந	.006.1 

 விைனயி	 நி7கி_வி.எ�.(நH7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விள7கிய_ெப.எ�.(விள7�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அறிவி	 $ந	.006.2 

 %ைனவ	 க1ட- %த
<
 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.006.3 

 %	ேனா� <லி	 %G� ஒ7� ஒ.-� $ந	.007.1 



 பி	ேனா	 ேவ1D! விக/ப! 

Aறி_வி.எ�.(A'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ந	.007.2 

 அழியா மரபின- வழி<
 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.007.3 

 இவ� </�! ஒசிைற ெதாட7கி. $ந	.008.1 

 தி#� ேவ' உைடய- �ைட<
 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.008.2 

 %	ேனா� ெமாழிெபாேள அ	றி அவ�ெமாழி ! $ந	.009.1 

 ெபா	ேனேபா
 ேபா/'வ! எ	பத/�!-%	ேனா#	 $ந	.009.2 

 ேவ'<
 ெசC-! எ8! ேம/ேகா� இ
 எ	பத/�! $ந	.009.3 

 A'பழ! F.திர.தி	 ேகா� $ந	.009.4 

 அற!_ெப.(அற!_ெப.) ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) இ	ப!_ெப.(இ	ப!_ெப.) 

வ HD_ெப.(வ HD_ெப.) அைடத
_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) <
 

பயேன $ந	.010.1 

 எ2 வைக மதேம உட	பட
 ம'.த
_ெதா.ெப.(ம'_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) 

$ந	.011.1 

 பிற�த! மதேம/ ெகா1D_வி.எ�.(ெகா�_வி.+1E_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கைளேவ $ந	.011.2 

 தாஅ	 நாEG. தனா- நி'�ேப $ந	.011.3 

 இவ� மா'ேகா� ஒதைல -ணிேவ $ந	.011.4 

 பிற�<
 �/ற!_ெப.(�/ற!_ெப.) காEட
 ஏைன� $ந	.011.5 

 பிறிெதாD படாஅ	 த	மத! ெகாளேல $ந	.011.6 

 �	ற" Aற
 மிைகபட" Aற
 $ந	.012.1 

 Aறிய- Aற
 மா'ெகாள" Aற
 $ந	.012.2 



 வJஉ�ெசா
 �ண�.த
 மய7க_�ைற.எ�.(மய7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ.த
 $ந	.012.3 

 ெவ/ெறன. ெதாD.த
_ெதா.ெப.(ெதாD_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) 

ம/ெறா	' வி#.த
 $ந	.012.4 

 ெச	'_வி.எ�.(ெச
_வி.+	/_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதC,- இ'த
 

நி	'_வி.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பய	_ெப.(பய	_ெப.) 

இ	ைம $ந	.012.5 

 எ	றிைவ ஈ� ஐ7 �/ற!_ெப.(�/ற!_ெப.) </ேக $ந	.012.6 

 K7க� ெசா
ல
 விள7க_�ைற.எ�.(விள7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ.த
 $ந	.013.1 

 நவி	ேறா�"� இனிைம ந
ெமாழி �ண�.த
 $ந	.013.2 

 ஓைச உைடைம ஆழ%ைட.- ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) 

$ந	.013.3 

 %ைறயி	 ைவ�ேப உலக!_ெப.(உலக!_ெப.) மைலயாைம $ந	.013.4 

 வி2மிய- பய.த
 விள7� உதாரண.த- $ந	.013.5 

 ஆ�த
 <லி/� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ8! ப.ேத $ந	.013.6 

 @தலி� ��த
 ஓ.-%ைற ைவ�ேப $ந	.014.01 

 ெதா�.-� KEட
 வ�.-" காEட
 $ந	.014.02 

 %G.-" காEட
 %Gவிட! Aற
 $ந	.014.03 

 தாெனD.- ெமாழித
 பிற	ேகா� Aற
 $ந	.014.04 

 ெசா
ெபா� வி#.த
 ெதாட��ெசா
 �ண�.த
 $ந	.014.05 

 இரEDற ெமாழித
 ஏ-வி	 

%G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.014.06 

 ஒ�பி	 %G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) மாEெடறி,- 

ஒ2க
 $ந	.014.07 



 இற,த- வில"க
_ெதா.ெப.(வில"�_வி.+அ
_ெதா.ெப.�றி.) எதிர- 

ேபா/ற
 $ந	.014.08 

 %	ெமாழி,- ேகாட
_ெப.(ேகாட
_ெப.) பி	ன- 

நி'.த
_ெதா.ெப.(நி'_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.014.09 

 விக/ப.தி	 %G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) %G,த- 

%G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.014.10 

 உைர.-! எ	ற
 உைர.தா! எ	ற
 $ந	.014.11 

 ஒதைல -ணித
 எD.-" காEட
 $ந	.014.12 

 எD.த ெமாழியி	 எCத ைவ.த
 $ந	.014.13 

 இ	ன- அ
ல- இ-என ெமாழித
 $ந	.014.14 

 எ?சிய ெசா
லி	_நி.எ�.(ெசா
_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) எCத" Aற
 

$ந	.014.15 

 பிற<
 %G,த- தா8ட	 பDத
_ெதா.ெப.(பD_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) 

$ந	.014.16 

 த	�றி வழ"க! மிகஎD.- உைர.த
 $ந	.014.17 

 ெசா
லி	_நி.எ�.(ெசா
_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) %Gவி	 அ�ெபா� 

%G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.014.18 

 ஒ	றின! %G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) த	னின! 

%G.த
_ெதா.ெப.(%G_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.014.19 

 உC.-ணர ைவ��என உ.திஎ1 நா	ேக $ந	.014.20 

 <
ெபா� வழ"ெகாD வாC�ப" காEG $ந	.015.1 

 ஏ/�ழி அறி,-_வி.எ�.(அ#_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இத/� இLவைக 

யாெமன. $ந	.015.2 

 த�! வைக ெச:.-த
 த,திர உ.தி $ந	.015.3 

 ேந#ன மணிைய நிர
பட ைவ.தா7� $ந	.016.1 



 ஓ#ன� ெபாைள ஒவழி ைவ�ப- $ந	.016.2 

 ஓ.- என ெமாழிப உய�ெமாழி� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) $ந	.016.3 

 ஒெநறி இ	றி விரவிய ெபாளா
 $ந	.017.1 

 ெபா-ெமாழி ெதாட#	 அ-படல! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.017.2 

 சி
வைக எ2.தி
 ப
வைக� ெபாைள� $ந	.018.1 

 ெசLவ	 ஆGயி	 ெசறி.- இனி- விள"கி. $ந	.018.2 

 திEப! @Eப! சிற,தன F.திர! $ந	.018.3 

 ஆ/' ஒ2"� அ#மா ேநா"க! தவைள� பாC.- $ந	.019.1 

 ப,தி	 வ H9( அ	ன F.திர நிைல $ந	.019.2 

 பி1ட!_ெப.(பி1ட!_ெப.) ெதாைக வைக �றிேய ெசCைக $ந	.020.1 

 ெகா1D_வி.எ�.(ெகா�_வி.+1E_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய
 �றனைட" 

A/றன F.திர! $ந	.020.2 

 பாட! க.ேத ெசா
வைக ெசா
ெபா� $ந	.021.1 

 ெதா�.-ைர உதாரண! வினாவிைட விேசட! $ந	.021.2 

 வி#( அதிகார! -ணி( பயேனாD $ந	.021.3 

 ஆசி#ய வசன! எ	' ஈேர9 உைரேய $ந	.021.4 

 க.-� பத�ெபா� காED 0	றி8! $ந	.022.1 

 அவ/ெறாD வினாவிைட ஆ"க லா8! $ந	.022.2 

 F.திர.-� ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) ேதா/'வ கா1Gைக $ந	.022.3 

 F.திர.-� ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) அ	றி ! ஆ1ைட"� $ந	.023.1 

 இ	றி யைமயா யாைவ ! விள7க. $ந	.023.2 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) உைரயா8! பிற <லா8! $ந	.023.3 



 ஐய! அகல ஐ7 கா1Gைக உ'�ெபாD $ந	.023.4 

 ெமCயிைன எ?சா- இைச�ப- வி.தி $ந	.023.5 

 ப?சித	 ெசா
லா� ப8வ
 இைழயாக� $ந	.024.1 

 ெச?ெசா
 �லவேன ேசயிைழயா-எ?சாத $ந	.024.2 

 ைகேய வாயாக" கதிேர மதியாக $ந	.024.3 

 ைமயிலா <
 %G !_ெப.எ�.(%G_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ' 

$ந	.024.4 

 உர.தி	 வள!_ெப.(வள!_ெப.) ெப"கி உ�ளிய தHைம $ந	.025.1 

 �ர.தி	 வள!_ெப.(வள!_ெப.) %"கி� ெபா
லா-மர.தி	 $ந	.025.2 

 கன"ேகாEட! தH�"�!<
 அஃேதேபா
 மா,த�_ெப.(மா,த�_ெப.) $ந	.025.3 

 மன"ேகாEட! தH�"�!<
 மா1�_ெப.(மா1�_ெப.) $ந	.025.4 

 �ல	 அ� ெதCவ!_ெப.(ெதCவ!_ெப.) ெகா�ைக ேம	ைம $ந	.026.1 

 கைல பயி
 ெதளி( கEDைர வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) $ந	.026.2 

 நில!_ெப.(நில!_ெப.) மைல நிைறேகா
 மல� நிக� மாEசி ! $ந	.026.3 

 உலகிய
 அறிேவாD உய��ண! இைனய(! $ந	.026.4 

 அைமபவ	 <
 உைர ஆசி# ய	ேன $ந	.026.5 

 ெத#வ! ெபைம ! தி1ைம ! ெபாைற ! $ந	.027.1 

 பவ %ய/சி அளவி
 பய.த:! $ந	.027.2 

 மவிய ந
_ெப.அ.(ந
ல-_ெப.) நில மா1�_ெப.(மா1�_ெப.) ஆ�ேம 

$ந	.027.3 

 அள"க
 ஆகா அள(! ெபா4! $ந	.028.1 

 -ள"க
 ஆகா நிைல ! ேதா/ற%! $ந	.028.2 

 வற�பி8! வள!த! வ1ைம ! மைல"ேக $ந	.028.3 



 ஐய! தHர� ெபாைள உண�.த:! $ந	.029.1 

 ெமC,நD நிைல ! மி�!நிைற ேகா/ேக $ந	.029.2 

 ம7கல! ஆகி இ	றி அைமயா- $ந	.030.1 

 யாவ! மகி9,- ேம/ெகாள ெம
கி� $ந	.030.2 

 ெபா2தி	 %க!_ெப.(%க!_ெப.) மல�( உைடய- Nேவ $ந	.030.3 

 ெமாழி�ண! இ	ைம ! இழி�ண இய
�! $ந	.031.1 

 அ2"கா' அவா வ?ச! அ�ச! ஆட:! $ந	.031.2 

 கழ
�ட! மட
பைன ப.தி" �1Gைக $ந	.031.3 

 %ட.ெத7� ஒ�ெபன %ர1ெகா� சி,ைத ! $ந	.031.4 

 உைடேயா� இல� ஆசி#ய� ஆ�தேல $ந	.031.5 

 ெபCத%ைற அ	றி� பிறழ உட	 த! $ந	.032.1 

 ெசCதி கழ
ெபC �ட.தி	 சீேர $ந	.032.2 

 தாேன தர"ெகாளி	 அ	றி. த	பா
 $ந	.033.1 

 ேமவி" ெகாள"ெகாடா இட.த- மட
பைன $ந	.033.2 

 அ#தி	 ெபய"ெகா1D அ�ெபா� தா	பிற�"� $ந	.034.1 

 எளி- ஈ( இ
ல- ப.தி" �1Gைக $ந	.034.2 

 ப
வைக உதவி வழிபD ப1பி	 $ந	.035.1 

 அ
ேலா�"� 

அளி"�!_வி.எ�.(அளி_வி.+""_ெபா.உ.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம- %ட.ெத7ேக $ந	.035.2 

 ஈத
 இய
ேப இய!�! காைல $ந	.036.1 

 கால%! இட8! வாலிதி	 ேநா"கி� $ந	.036.2 



 சிற,-ழி இ,-த	 ெதCவ!_ெப.(ெதCவ!_ெப.) 

வா9.தி_வி.எ�.(வா9.-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ந	.036.3 

 உைர"க�பD! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) உ�ள.- அைம.- $ந	.036.4 

 விைரயா	 ெவ�ளா	 

வி!பி_வி.எ�.(வி!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) %க!_ெப.(%க!_ெப.) 

மல�,-_வி.எ�.(மல�_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ந	.036.5 

 ெகா�ேவா	 ெகா�வைக அறி,-அவ	 உள!ெகாள" $ந	.036.6 

 ேகாEட! இ
 மன.தி	 <
 ெகாD.த
 எ	ப $ந	.036.7 

 த	மக	 ஆசா	 மகேன ம	மக	 $ந	.037.1 

 ெபா�நனி ெகாD�ேபா	 வழிபD ேவாேன $ந	.037.2 

 உைரேகா ளாள/� உைர�ப- <ேல $ந	.037.3 

 அ	ன! ஆேவ ம1ெணாD கிளிேய $ந	.038.1 

 இ
லி" �ட! ஆD எைம ெநCய# $ந	.038.2 

 அ	ன� தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைட கைட மாணா"க� $ந	.038.3 

 களிமG மானி காமி க�வ	 $ந	.039.1 

 பிணிய	 ஏைழ பிண"க	 சின.த	 $ந	.039.2 

 -யி
ேவா	 ம,த	 ெதா	>/� அ?சி. $ந	.039.3 

 தDமா' உள.த	 த'கண	 பாவி $ந	.039.4 

 பGற	 இ	ேனா�"�� பகரா� <ேல $ந	.039.5 

 ேகாட
_ெப.(ேகாட
_ெப.) மரேப A'! காைல $ந	.040.1 

 ெபா2ெதாD ெச	'_வி.எ�.(ெச
_வி.+	/_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிபட
 

%னியா	 $ந	.040.2 

 �ண.ெதாD பழகி அவ	�றி�பி	 சா�,- $ந	.040.3 

 இ என இ,- ெசா
 என� ெசா
லி� $ந	.040.4 



 ப�வ	 அ	ன ஆ�வ.த	 ஆகி� $ந	.040.5 

 சி.திர� பாைவயி	 அ.தக( அட7கி� $ந	.040.6 

 ெசவி வாC ஆக ெந?K_ெப.(ெந?K_ெப.) கள	 ஆக" $ந	.040.7 

 ேகEடைவ ேகED_வி.எ�.(ேக�_வி.+E_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைவ விடா- 

உள.- அைம.-� $ந	.040.8 

 ேபா என� ேபாத
 எ	மனா� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) $ந	.040.9 

 <
பயி
 இய
ேப @வலி	 வழ"� அறித
 $ந	.041.1 

 பாட! ேபா/ற
 ேகEடைவ நிைன.த
 $ந	.041.2 

 ஆசா	 சா�,- அைவ அைமவர" ேகEட
 $ந	.041.3 

 அ! மா1�_ெப.(மா1�_ெப.) உைடேயா� த!ெமாD பயிற
 $ந	.041.4 

 வினாத
 வினாயைவ விD.த
 எ	' இைவ $ந	.041.5 

 கடனா" ெகாளிேன மட!_ெப.(மட!_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

இக"�! $ந	.041.6 

 ஒ�றி ேகEேபா	 இகா
 ேகEபி	_நி.எ�.(ேக�_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) 

$ந	.042.1 

 ெபக <லி
 பிைழபாD இலேன $ந	.042.2 

 %"கா
 ேகEபி	_நி.எ�.(ேக�_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) %ைறயறி,- 

உைர"�! $ந	.043.1 

 ஆசா	 உைர.த- அைமவர" ெகாளி8! $ந	.044.1 

 கா
A' அ
ல- ப/றல	 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.044.2 

 அLவிைன யாளெராD பயி
வைக ஒகா
 $ந	.045.1 

 ெசLவிதி	 உைர�ப அLவி கா:! $ந	.045.2 



 ைம அ' �லைம மா1�_ெப.(மா1�_ெப.) உைட.- 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.045.3 

 அழலி	 நH7கா	 அOகா	 அ?சி $ந	.046.1 

 நிழலி	 நH7கா	 நிைற,த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெந?சேமாD $ந	.046.2 

 எ.திற.- ஆசா	 உவ"�! அ.திற! $ந	.046.3 

 அற.தி	 தி#யா� பட��சி வழிபாேட $ந	.046.4 

 ஆ"கிேயா	 ெபயேர வழிேய எ
ைல_ெப.(எ
ைல_ெப.) $ந	.047.1 

 <
ெபய� யா�ேப @தலிய ெபாேள_ெப.(ெபா�_ெப.+ஏ_சா#.) $ந	.047.2 

 ேகEேபா� பயேனாD ஆC எ1 ெபா4! $ந	.047.3 

 வாC�ப" காEட
 பாயிர.- இய
ேப $ந	.047.4 

 கால!_ெப.(கால!_ெப.) களேன காரண! எ	'இ! $ந	.048.1 

 0வைக ஏ/றி ெமாழிந! உளேர $ந	.048.2 

 %த
<
 க.த	 அள( மி�தி_ெப.(மி�தி_ெப.) $ந	.049.1 

 ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) ெசCவி.ேதா	 த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) %த
 

நிமி.தி8! $ந	.049.2 

 இD�றி யா8! </� எC-! ெபயேர $ந	.049.3 

 ெதா�.த
 வி#.த
 ெதாைகவி# ெமாழிெபய��� $ந	.050.1 

 என.த�! <
யா�� ஈ� இர1D எ	ப $ந	.050.2 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) ஆசி#ய	 

த	ெனாD_த/.K.(த	_த	.ஒ.+ஒD_க.ேவ.) க/ேறா	 $ந	.051.1 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) மாணா"க	 த�! உைரகார	 எ	' $ந	.051.2 

 இ	ேனா� பாயிர! இய!�த
 கடேன $ந	.051.3 

 ேதா	றா ேதா/றி. -ைறபல %G�பி8! $ந	.052.1 



 தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) �க9த
 

த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) அ	ேற $ந	.052.2 

 ம	8ைட ம	ற.-_ெப.(அ.-_சா#.) ஓைல. P"கி8! $ந	.053.1 

 த	8ைட ஆ/ற
 உணரா� இைடயி8! $ந	.053.2 

 ம	னிய அைவயிைட ெவ
:' ெபா2தி8! $ந	.053.3 

 த	ைன ம'தைல பழி.த காைல ! $ந	.053.4 

 த	ைன� �க9த:! த�! �லேவா/ேக $ந	.053.5 

 ஆயிர!_ெப.(ஆயிர!_ெப.) %க.தா	 அக	ற- 

ஆயி8!_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.+உ!_சா#.) $ந	.054.1 

 பாயிர! இ
ல- ப8வ
 அ	ேற $ந	.054.2 

 மாட"�� சி.திர%! மாநக�"�" ேகா�ர%! $ந	.055.1 

 ஆDஅைம.ேதா� ந
லா�"� அணி !ேபா
-நாG%	 $ந	.055.2 

 ஐ-ைரயா நி	ற_ெப.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அணி,-ைரைய எ,</�! $ந	.055.3 

 ெபC-ைரயா ைவ.தா� ெப#-_ெப.(ெப#-_ெப.) $ந	.055.4 

 Nமலி அேசாகி	 �ைனநிழ
 

அம�,த_ெப.எ�.(அம�_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ந	.056.1 

 நா	%க	_ெப.(நா	%க	_ெப.) 

ெதா2-_வி.எ�.(ெதா2_வி.+._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந	�_வி.அ.(ந	�_ெப.) 

இய!�வ	 எ2.ேத $ந	.056.2 

 எ1 ெபய� %ைற பிற�� உவ! மா.திைர $ந	.057.1 

 %த
 ஈ' இைடநிைல ேபாலி எ	றா $ந	.057.2 

 பத!_ெப.(பத!_ெப.) �ண�� என� ப	னி பா/' அ-ேவ $ந	.057.3 

 ெமாழி%த
 காரண! ஆ! அO. திர� ஒலி $ந	.058.1 



 எ2.- அ- %த
 சா�� என இ வைக.ேத $ந	.058.2 

 உயி! உட!�! ஆ! %�ப- %தேல $ந	.059.1 

 உயி�ெமC ஆCத! உயிரள� ஒ/றள� $ந	.060.1 

 அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகா	 $ந	.060.2 

 தனிநிைல ப.-! சா�ெப2.- 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.060.3 

 உயி�ெமC இரED </ெறED உய� ஆCத! $ந	.061.1 

 எED உயிரள� எ2 0	' ஒ/றளெபைட $ந	.061.2 

 ஆ' ஏ9 அஃ�! இ %�பா	 ஏ9 $ந	.061.3 

 உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) ஆ' ஆ' ஐகா	 0	ேற $ந	.061.4 

 ஒளகா	 ஒ	ேற மஃகா	 0	ேற $ந	.061.5 

 ஆCத! இர1ெடாD சா�ெப2.- உ' வி# $ந	.061.6 

 ஒ	' ஒழி %,</' எ2பா	 எ	ப $ந	.061.7 

 இD�றி காரண� ெபய�ெபா-� சிற�பின $ந	.062.1 

 அ!%த
 ஈரா' ஆவி க!%த
 $ந	.063.1 

 ெமC 0 ஆ' என விள!பின� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) $ந	.063.2 

 அவ/'� $ந	.064.1 

 அ இ உ எ ஒ �றி
 ஐ,ேத $ந	.064.2 

 ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள ெநG
 $ந	.065.1 

 அ இ உ %த
 தனி வ#	 KEேட $ந	.066.1 

 எ யா %த:! ஆ ஓ ஈ/'! $ந	.067.1 

 ஏ இ வழி ! வினா ஆ�!ேம $ந	.067.2 

 வ
லின! க ச ட த ப ற என ஆேற $ந	.068.1 



 ெம
லின! ங ஞ ண ந ம ன என ஆேற $ந	.069.1 

 இைடயின! ய ர ல வ ழ ள என ஆேற $ந	.070.1 

 ஐ ஒள இ உ� ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

%தெல2.- $ந	.071.1 

 இLவிர1D ஓ#னமாC வர
 %ைறேய $ந	.071.2 

 தான! %ய/சி அள( ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) வG( $ந	.072.1 

 ஆன ஒ	' ஆதி ஓ� �ைட ஒ�� இனேம $ந	.072.2 

 சிற�பி8! இன.தி8! ெசறி,-_வி.எ�.(ெசறி_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஈ1D அ!%த
 $ந	.073.1 

 நட.த
_ெதா.ெப.(நட_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) தாேன %ைற ஆ�!ேம 

$ந	.073.2 

 நிைற உயி� %ய/சியி	 உ�வளி -ர�ப $ந	.074.1 

 எ2! அO.திர� உர! க1ட! உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $ந	.074.2 

 0"�_ெப.(0"�_ெப.) உ/' இத9 நா� ப
 அண. ெதாழிலி	 $ந	.074.3 

 ெவLேவ' எ2.- ஒலியாC வர
 பிற�ேப $ந	.074.4 

 அLவழி $ந	.075.1 

 ஆவி இைடைம இட!_ெப.(இட!_ெப.) மிட' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.075.2 

 ேம(! ெம	ைம 0"�_ெப.(0"�_ெப.) உர! 

ெப'!_ெப.எ�.(ெப'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) $ந	.075.3 

 அவ/'� $ந	.076.1 

 %ய/சி � அ ஆ அ7கா�� உைடய $ந	.076.2 

 இ ஈ எ ஏ ஐ அ7கா�ேபாD $ந	.077.1 



 அ1 ப
 %த
 நா_ெப.(நா_ெப.) விளி!� உற வேம $ந	.077.2 

 உ ஊ ஒ ஓ ஒள இத9 �விேவ $ந	.078.1 

 கங(! சஞ(! டண(! %தலிைட $ந	.079.1 

 @னி_ெப.(@னி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அ1ண! உற %ைற வேம $ந	.079.2 

 அ1ப
 அGநா %G ற. தநவ! $ந	.080.1 

 மீகீ9 இத2ற� பம பிற"�! $ந	.081.1 

 அGநா அGயண! உற ய 

ேதா	'!_ெப.எ�.(ேதா	'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.082.1 

 அ1ண! @னிநா வட ர ழ வ! $ந	.083.1 

 அ1ப
 %த:! அ1ண%! %ைறயி	 $ந	.084.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) விளி!� வ H7கி ஒ/ற(! வட(! $ந	.084.2 

 லகார! ளகார! ஆC இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) பிற"�! 

$ந	.084.3 

 ேம
ப
 இத2ற ேமவிD! வLேவ $ந	.085.4 

 அ1ண! @னிநா நனி றி	 றன வ! $ந	.086.1 

 ஆCத"� இட!_ெப.(இட!_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ7கா %ய/சி 

$ந	.087.1 

 சா�ெப2.- ஏன(! த!%த
 அைனய $ந	.087.2 

 எD.த
 பD.த
 நலித
 உழ�பி	 $ந	.088.1 

 தி#�! த.தமி	 சிறி-ள 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.088.2 

 ��ளி_ெப.(��ளி_ெப.) விED அLெவாD %	 உ ஆகி ! $ந	.089.1 

 ஏைன உயிேராD உ( தி#,-! $ந	.089.2 



 உயி� அள( ஆC அத	 வG( ஒழி.- இ 

வயி	_ெசா.உ.(வயி	_ெசா.உ.) $ந	.089.3 

 ெபயெராD! ஒ/' %	 ஆC வ! உயி�ெமC $ந	.089.4 

 �றியத	 %	ன� ஆCத� ��ளி_ெப.(��ளி_ெப.) $ந	.090.1 

 உயிெராD �ண�,த_ெப.எ�.(�ண�_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ
 ஆற	 

மிைச.ேத $ந	.090.2 

 இைசெகG	 ெமாழி%த
 இைடகைட நிைலெநG
 $ந	.091.1 

 அள� எ2! அவ/' அவ/' இன" �றி
 �றிேய $ந	.091.2 

 ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆCத! $ந	.092.1 

 அள� ஆ! �றி
 இைண �றி
கீ9 இைட கைடமிகேல அவ/றி	 �றியா! 

ேவேற $ந	.092.2 

 யகர! வர" �ற� உ.தி# இகர%! $ந	.093.1 

 அைச�ெசா
 மியாவி	 இகர%! �றிய $ந	.093.2 

 ெநGேலாD ஆCத! உயி�வலி ெமலியிைட. $ந	.094.1 

 ெதாட�ெமாழி இ'தி வ	ைமU� உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) $ந	.094.2 

 அஃ�! பிறேம
 ெதாடர(! ெப'ேம $ந	.094.3 

 த/KED அள�ஒழி ஐ 0 வழி ! $ந	.095.1 

 ைந ! ஒள(! %த
 அ/' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.095.2 

 ண ன %	8! வஃகா	 மிைச ! ம �'�! $ந	.096.1 

 ல ள ஈ/' இையபினா! ஆCத! அஃ�! $ந	.097.1 

 ெதா
ைல வGவின எ
லா எ2.-! ஆ1D $ந	.098.1 

 எC-! எகர ஒகர ெமC ��ளி_ெப.(��ளி_ெப.) $ந	.098.2 

 0	' உயிரள� இர1டா! ெநG
 ஒ	ேற $ந	.099.1 



 �றிேலாD ஐ ஒள" �'"க! ஒ/றள� $ந	.099.2 

 அைர ஒ/' இ உ" �'"க! ஆCத! $ந	.099.3 

 கா
 �ற� மஃகா	 ஆCத! மா.திைர $ந	.099.4 

 இய
�_ெப.(இய
�_ெப.) எ2! மா,த�_ெப.(மா,த�_ெப.) இைம ெநாG 

மா.திைர $ந	.100.1 

 ஆவி ! ஒ/'! அள( இற,-_வி.எ�.(இற_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைச.த:! $ந	.101.1 

 ேம(! இைச விளி ப1டமா/' ஆதியி	 $ந	.101.2 

 ப	ன H� உயி! க ச த ந ப ம வ ய $ந	.102.1 

 ஞ ங ஈ� ஐ,- உயி�ெமC ! ெமாழி %த
 $ந	.102.2 

 உ ஊ ஒ ஓ அலெவாD வ!%த
 $ந	.103.1 

 அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய!%த
 $ந	.104.1 

 அ ஆ எ ஒLேவாD ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஞ!%த
 $ந	.105.1 

 KED யா எகர வினா வழி அLைவ $ந	.106.1 

 ஒEG ஙL(! %த
 ஆ�!ேம $ந	.106.2 

 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள ெமC $ந	.107.1 

 சா ! உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) நா
 ஆ'! ஈேற $ந	.107.2 

 �/' உயி� அளபி	 ஈறா! எகர! $ந	.108.1 

 ெமCெயாD ஏலா- ஒ நLெவாD ஆ! ஒள $ந	.108.2 

 ககர வகரேமாD ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	ப 

$ந	.108.3 

 நி	ற_ெப.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறிேய உயி�ெமC %த
 

ஈேற $ந	.109.1 



 க ச த ப ஒழி.த ஈ� ஏழ	 AEட! $ந	.110.1 

 ெமC!மய"� உடனிைல ர ழ ஒழி.- ஈ� எED $ந	.110.2 

 ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இLவி பா
 

மய"�!_ெப.எ�.(மய"�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெமாழி இைட 

$ந	.110.3 

 ேம(! உயி� ெமC மய"� அள( இ	ேற $ந	.110.4 

 ங!%	 கLவா! வ!%	 யLேவ $ந	.111.1 

 ஞந%	 த! இன! யகரெமாD 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.112.1 

 டற%	 கசப ெமC ட	 மய7�! $ந	.113.1 

 ணன%	 இன! க ச ஞ ப ம ய வ வ! $ந	.114.1 

 ம!%	 ப ய வ மய7�! எ	ப $ந	.115.1 

 ய ர ழ %	ன� ெமாழி%த
 ெமCவ! $ந	.116.1 

 லள%	 கசப வ ய ஒ	'!ேம $ந	.117.1 

 ரழ அ
லன த!%	 தா! உட	 நிைல ! $ந	.118.1 

 ய ர ழ ஒ/றி	 %	 க ச த ப ங ஞ ந ம $ந	.119.1 

 ஈ� ஒ/றா! ர ழ தனி" �றி
 அைணயா $ந	.119.2 

 லளெமC தி#,த னண%	 மகார! $ந	.120.1 

 ைந,- ஈ� ஒ/றா! ெசC �_ெப.(ெசC �_ெப.) உ�ேள $ந	.120.2 

 த!ெபய� ெமாழியி	 %த:! மய"க%! $ந	.121.1 

 இ!%ைற மாறி ! இய:! எ	ப $ந	.121.2 

 மகர இ'தி அஃறிைண� ெபய#	 $ந	.122.1 

 னகரேமாD உறழா நட�பன உளேவ $ந	.122.2 



 அ ஐ %த
 இைட ஒ"�!_ெப.எ�.(ஒ"�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச 

ஞ ய %	 $ந	.123.1 

 ஐகா	 யLவழி நLெவாD சி
வழி $ந	.124.1 

 ஞஃகா	 உற2! எ	ம! உளேர $ந	.124.2 

 அ!%	 இகர!_ெப.(இகர!_ெப.) யகர! எ	ற இைவ $ந	.125.1 

 எCதி	 ஐ ஒ.- இைச"�! அLேவாD $ந	.125.2 

 உL(! வL(! ஒள ஓர	ன $ந	.125.3 

 ெமCக� அகர%! ெநEDயி� கார%! $ந	.126.1 

 ஐ ஒள கா8! இைம" �றி
 இL_KE.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ/.) $ந	.126.2 

 இர1ெடாD கர%மா! சா#ைய 

ெப'!_ெப.எ�.(ெப'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிற $ந	.126.3 

 ெமாழியாC. ெதாட#8! %	 அைன.- எ2.ேத $ந	.127.1 

 எ2.ேத தனி.-! ெதாட�,-! ெபா�த#	 $ந	.128.1 

 பதமா! அ- பகா�பத! ப�பத! என $ந	.128.2 

 இ பா
 ஆகி இய:! எ	ப $ந	.128.3 

 உயி�மவி
 ஆ'! த ப நவி
 ஐ,-! $ந	.129.1 

 க வ சவி
 நா:! யLவி
 ஒ	'! $ந	.129.2 

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

�றி
 இர1ேடாD $ந	.129.3 

 ஓ� எ2.- இய
 பத!_ெப.(பத!_ெப.) ஆ' ஏ9 சிற�பின $ந	.129.4 

 பகா�பத! ஏ2! ப�பத! ஒ	ப-! $ந	.130.1 

 எ2.- ஈ' ஆக. ெதாட! எ	ப $ந	.130.2 

 ப��பா
 பய	_ெப.(பய	_ெப.) அ/' இD�றி ஆகி $ந	.131.1 



 %	ேன ஒ	றாC %G,-_வி.எ�.(%G_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய
கி	ற $ந	.131.2 

 ெபய�விைன இைடஉ# நா	�! பகா�பத! $ந	.131.3 

 ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) இட!_ெப.(இட!_ெப.) கால!_ெப.(கால!_ெப.) 

சிைன �ண! ெதாழிலி	 $ந	.132.1 

 வ ெபய� ெபா2- ெகா� விைன ப�பதேம $ந	.132.2 

 ப�தி வி�தி இைடநிைல சா#ைய $ந	.133.1 

 ச,தி விகார! ஆறி8! ஏ/பைவ $ந	.133.2 

 %	னி �ண��ப %G !_ெப.எ�.(%G_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�பத7க4! $ந	.133.3 

 த.த! $ந	.134.1 

 பகா� பத7கேள ப�தி ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ந	.134.2 

 ெச!ைம சி'ைம ேசCைம தHைம $ந	.135.1 

 ெவ!ைம �-ைம ெம	ைம ேம	ைம $ந	.135.2 

 தி1ைம உ1ைம_ெப.(உ1ைம_ெப.) @1ைம இவ/' எதி� $ந	.135.3 

 இ	ன(! ப1பி	 பகா நிைல� பதேம $ந	.135.4 

 ஈ' ேபாத
 இைட உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) இ 

ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.136.1 

 ஆதி நHட
 அG அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) ஐ 

ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.136.2 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) ஒ/' இரEட
 %	 

நி	ற_ெப.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமC தி#த
 $ந	.136.3 

 இன! மிக
 இைனய(! ப1பி/� இய
ேப $ந	.136.4 

 நட வா மG சீ விD_ஏவ.(விD_வி.) A ேவ ைவ $ந	.137.1 



 ெநா ேபா ெவௗ உ#? உ1 ெபா, தி! தி	 $ந	.137.2 

 ேதC பா� ெச
 வL வா9 ேக� அஃ� எ	' $ந	.137.3 

 எCதிய இபா	 0	றா! ஈ/ற(! $ந	.137.4 

 ெசC எ	 ஏவ
 விைன� பகா� பதேம $ந	.137.5 

 ெசC எ	 விைன வழி வி பி தனி வ#	 $ந	.138.1 

 ெசCவி எ	 ஏவ
 இைணயி	 ஈ� ஏவ
 $ந	.138.2 

 விள!பிய ப�தி ேவ' ஆத:! விதிேய $ந	.139.1 

 அ	 ஆ	 அ� ஆ� அ� ஆ� ப மா� $ந	.140.1 

 அ ஆ � D - ' எ	 ஏ	 அ
 அ	 $ந	.140.2 

 அ! ஆ! எ! ஏ! ஓ! ஒD உ! ஊ� $ந	.140.3 

 க ட த ற ஐ ஆC இ மி	 இ� ஈ� $ந	.140.4 

 ஈய� கய(! எ	ப(! பிற(! $ந	.140.5 

 விைனயி	 வி�தி ெபய#8! சிலேவ $ந	.140.6 

 இல"கிய! க1D அத/� இல"கண! இய!பலி	 $ந	.141.1 

 ப�தி வி�தி ப�.- இைட நி	றைத $ந	.141.2 

 விைன�ெபய� அ
 ெபய�"� இைடநிைல எனேல $ந	.141.3 

 த ட ற ஒ/' இ	ேன ஐ!பா
 0 இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) 

$ந	.142.1 

 இற,தகால! த! ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) இைடநிைல $ந	.142.2 

 ஆநி	' கி	' கி' 0 இட.தி	 $ந	.143.1 

 ஐ!பா
 நிக9ெபா2- அைற விைன இைடநிைல $ந	.143.2 

 ப வ 0 இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) ஐ!பா
 எதி�ெபா2- $ந	.144.1 

 இைச விைன இைடநிைலயா! இைவ சில இல $ந	.144.2 



 றLெவாD உகர உ!ைம நிக9� அ
ல(! $ந	.145.1 

 தLெவாD இற��! எதி�(! டLெவாD $ந	.145.2 

 கழி(! கLேவாD எதி�(! மி	 ஏவ
 $ந	.145.3 

 விய7ேகா� இ மா� எதி�(! ப அ,த! $ந	.145.4 

 ெசலெவாD வர(! ெசC !_ெப.எ�.(ெசC_விஉ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நிக9� எதி�(! $ந	.145.5 

 எதி�மைற %!ைம ! ஏ/�! ஈ7ேக $ந	.145.6 

 இைடயி
 நா	�! ஈ/றி
 இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) $ந	.146.1 

 அ
லா அ�K ஐ வ"க! %த
 ஈ' $ந	.146.2 

 யLவாதி நா	ைம ளLவா�! ஐ ஐ! $ந	.146.3 

 ெபா- எ2.- ஒழி,த நா
 ஏ2! தி# ! $ந	.146.4 

 அவ/'� $ந	.147.1 

 ஏழா! உயி� இC ! இ(! ஐ வ"க.- $ந	.147.2 

 இைடயி	 0	'! அLவ! %த:! $ந	.147.3 

 எEேட யL(! %�ப- சய(! $ந	.147.4 

 ேம
 ஒ	' சட(! இர1D சத(! $ந	.147.5 

 0	ேற அக(! ஐ,- இ கL(! $ந	.147.6 

 ஆ ஈ' ஐ ! ஈ ஈ' இகர%! $ந	.147.7 

 ரLவி/� அ!%தலா! %"�றி:! $ந	.148.1 

 லLவி/� இ!%த
 இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) யLவி/� 

$ந	.148.2 

 இC ! ெமாழி%த
 ஆகி %	 வேம $ந	.148.3 

 இைண,திய
 காைல ய ர ல"� இகர%! $ந	.149.1 



 மLவ"� உகர%! நகர"� அகர%! $ந	.149.2 

 மிைசவ! ரLவழி உL(மா! பிற $ந	.149.3 

 ற ன ழ எ ஒL(! உயி�ெமC ! உயிரள� $ந	.150.1 

 அ
லா� சா��! தமி9 பிற ெபா-ேவ $ந	.150.2 

 ெமC உயி� %த
 ஈ' ஆ! இ பத7க4! $ந	.151.1 

 த	ெனாD! பிறிெதாD! அ
வழி ேவ/'ைம� $ந	.151.2 

 ெபாளி	 ெபா,-ழி நிைலவ ெமாழிக� $ந	.151.3 

 இய
ெபாD விகார.- இையவ- �ண��ேப $ந	.151.4 

 ேவ/'ைம ஐ! %த
 ஆ' ஆ! அ
வழி $ந	.152.1 

 ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) ப1�_ெப.(ப1�_ெப.) உவைம உ!ைம 

அ	ெமாழி $ந	.152.2 

 எ2வாC விளி ஈ� எ�ச! %/' இைட உ# $ந	.152.3 

 த2(ெதாட� அD"� என ஈ� ஏேழ $ந	.152.4 

 விகார! அைன.-! ேமவல- இய
ேப $ந	.153.1 

 ேதா	ற
 தி#த
 ெகDத
 விகார! $ந	.154.1 

 0	'! ெமாழி0 இட.-! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.154.2 

 வலி.த
 ெமலி.த
 நHEட
 �'"க
 $ந	.155.1 

 வி#.த
 ெதா�.த:! வ! ெசC �_ெப.(ெசC �_ெப.) ேவ1Dழி 

$ந	.155.2 

 ஒெமாழி 0வழி" �ைறத:! அைன.ேத $ந	.156.1 

 ஒ�ண�"� இர1D 0	'! உற�ெப'! $ந	.157.1 

 எ10 எ2.- ஈ/' எLவைக ெமாழி"�! $ந	.158.1 



 %	 வ! ஞ ந ம ய வ"க� இய
�! $ந	.158.2 

 �றி
 வழி ய தனி ஐ ெநா - %	 ெமலி $ந	.158.3 

 மிக:மா! ண ள ன ல வழி ந தி# ! $ந	.158.4 

 ெபா-�ெபய� உய�திைண� ெபய�க� ஈ/'ெமC $ந	.159.1 

 வலிவ#	 இய
பா! ஆவி ய ர %	 $ந	.159.2 

 வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) மிகாசில விகாரமா! உய�திைண $ந	.159.3 

 ஈ/'யா வினாவிளி� ெபய�%	 வலி இய
ேப $ந	.160.1 

 ஆவி ய ர ழ இ'தி %	னிைல விைன $ந	.161.1 

 ஏவ
%	 வ
லின! இய
ெபாD விக/ேப $ந	.161.2 

 இ ஈ ஐ வழி யL(! ஏைன $ந	.162.1 

 உயி�வழி வL(! ஏ %	 இL_KE.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ/.) இைம ! 

$ந	.162.2 

 உயி�வ#	 உட!பD ெமC எ	' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.162.3 

 எகர வினா %�KEG	 %	ன� $ந	.163.1 

 உயி! யகர%! எCதி	 வL(! $ந	.163.2 

 பிறவ#	 அைவ ! P"கி
 KED $ந	.163.3 

 நHளி	 யகர%! ேதா	'த
 ெநறிேய $ந	.163.4 

 உயி�வ#	 உ"�ற� ெமCவிED ஓD! $ந	.164.1 

 யLவ#	 இCயா! %/'! அ/' ஒேரா வழி $ந	.164.2 

 இய
பி8! விதியி8! நி	ற_ெப.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உயி�%	 $ந	.165.1 

 க ச த ப மி�!_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விதவாதன 

ம	ேன $ந	.165.2 



 மர�ெபய� %	ன� இன ெம
ெல2.- $ந	.166.1 

 வர� ெப'ன(! உள ேவ/'ைம வழிேய $ந	.166.2 

 ெசCயிய எ	8! விைனெய�ச! ப
வைக� $ந	.167.1 

 ெபய#	 எ�ச! %/' ஆற	 உேப $ந	.167.2 

 அஃறிைண� ப	ைம அ!ம %	 இய
ேப $ந	.167.3 

 வாழிய_விய7.வி.%.(வா9_வி.+இய_விய7.வி.%.�றி.) எ	பத	 ஈ/றி	 

உயி�ெமC $ந	.168.1 

 ஏக:! உ#.- அஃ- ஏகி8! இய
ேப $ந	.168.2 

 சாவ எ	 ெமாழி ஈ/' உயி�ெமC சாத:! விதி $ந	.169.1 

 பல சில எ8! இைவ த!%	 தா!வ#	 $ந	.170.1 

 இய
�! மிக:! அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) ஏக $ந	.170.2 

 லகர! றகர! ஆக:! பிறவ#	 $ந	.170.3 

 அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) விக/ப! ஆக:! உளபிற $ந	.170.4 

 அ
வழி ஆ மா மியா %/' %	 மிகா $ந	.171.1 

 �றியத	 கீ9 ஆ" �'க:! அதேனாD $ந	.172.1 

 உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) ஏ/ற:! இய
�மா! P"கி	 $ந	.172.2 

 அ	றி இ	றி எ	 விைனெய?K இகர!_ெப.(இகர!_ெப.) $ந	.173.1 

 ெதாட�பி8� உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) ஆC வ#	 இய
ேப $ந	.173.2 

 உ#வ#	 நாழியி	 ஈ/' உயி�ெமC 

ெகட_�ைற.எ�.(ெகD_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ந	.174.1 

 ம(! டகர! உ#யி	 வழிேய $ந	.174.2 

 யகர உயி�ெமC ஆ! ஏ/பன வ#ேன $ந	.174.3 



 Kைவ� �ளி %	 இன ெம	ைம ! 

ேதா	'!_ெப.எ�.(ேதா	'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.175.1 

 அ
வழி இ ஐ! %	ன� ஆயி	_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) $ந	.176.1 

 இய
�! மிக:! விக/ப%! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.176.2 

 ஆ %	 பகர_�ைற.எ�.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஈ அைன.-! வர" 

�'�! $ந	.177.1 

 ேமலன அ
வழி இய
�_ெப.(இய
�_ெப.) ஆ�!ேம $ந	.177.2 

 பLவ H நH_பதி.ெப.(நH_%	.ஒ.) மீ %	ன� அ
வழி $ந	.178.1 

 இய
பா! வலிெமலி மிக:மா! மீ"ேக $ந	.178.2 

 0	' ஆ' உ� எ1 விைன.ெதாைக KED ஈ' $ந	.179.1 

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

உகர!_ெப.(உகர!_ெப.) %	ன� இய
பா! $ந	.179.2 

 அ- %	 வ! அ	' ஆ	' ஆ! P"கி	 $ந	.180.1 

 வ	ெதாட� அ
லன %	மிகா அ
வழி $ந	.181.1 

 இைட.ெதாட� ஆCத.ெதாட� ஒ/' இைடயி	 $ந	.182.1 

 மிகாெநG
 உயி�.ெதாட� %	மிகா ேவ/'ைம $ந	.182.2 

 ெநGேலாD உயி�.ெதாட�" �/'க ர7க4� $ந	.183.1 

 ட ற ஒ/' இரED! ேவ/'ைம மிகேவ $ந	.183.2 

 ெம	ெதாட� ெமாழி � சில ேவ/'ைமயி
 $ந	.184.1 

 த! இன வ	ெதாட� ஆகா ம	ேன $ந	.184.2 

 ஐ ஈ/' உைட" �/'கர%! உளேவ $ந	.185.1 

 திைசெயாD திைச ! பிற(! ேச#	 $ந	.186.1 

 நிைலய/ீ' உயி�ெமC கLெவா/' நH7க:! $ந	.186.2 



 றகர! னலவா. தி#த:! ஆ! பிற $ந	.186.3 

 ெத7�நH1D ஈ/' உயி�ெமC ெகD! காCவ#	 $ந	.187.1 

 எ1 நிைற அள(! பிற(! எCதி	 $ந	.188.1 

 ஒ	' %த
 எED ஈ' ஆ! எ1O� $ந	.188.2 

 %த
 ஈ� எ1 %த
 நH4! 0	' ஆ' $ந	.188.3 

 ஏ9 �'�! ஆ' ஏ2 அ
லவ/றி	 $ந	.188.4 

 ஈ/'யி� ெமC ! ஏழ	 உயி! $ந	.188.5 

 ஏ�! ஏ/�ழி எ	மனா� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) $ந	.188.6 

 ஒ	ற	 ��ளி_ெப.(��ளி_ெப.) ரகர! ஆக $ந	.189.1 

 இர1ட	 ஒ/' உயி� ஏக உL வேம $ந	.189.2 

 0	ற	 உ'�� அழி(! வ,த-! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.190.1 

 நா	க	 ெமCேய ல ற ஆ�!ேம $ந	.191.1 

 ஐ,த	 ஒ/' அைடவ-! இன%! ேகD! $ந	.192.1 

 எEட	 உட!�_ெப.(உட!�_ெப.) ண 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	ப $ந	.193.1 

 ஒ	பாெனாD ப.-! <'! ஒ	றி	 $ந	.194.1 

 %	னதி	 ஏைனய %ரணி ஒLெவாD $ந	.194.2 

 தகர! நிறHஇ� பஃ- அக/றி னLைவ $ந	.194.3 

 நிரேல ணளவா. தி#�ப- ெநறிேய $ந	.194.4 

 %த
 இ நா	கா! எ1 %ன�� ப.தி	 $ந	.195.1 

 இைடஒ/' ஏக
 ஆCத! ஆக
 $ந	.195.2 

 என இ விதி ! ஏ/�! எ	ப $ந	.195.3 



 ஒபஃ- ஆதி %	 ஒ	' %த
 ஒ	பா	 $ந	.196.1 

 எ1O! அைவ ஊ� பிற(! எCதி	 $ந	.196.2 

 ஆCத! அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ1D 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தLேவ $ந	.196.3 

 ஒ	' %த
 ஈ� ஐ,- ஆயிர!_ெப.(ஆயிர!_ெப.) ேகாG $ந	.197.1 

 எ1 நிைற அள(! பிறவ#	 ப.தி	 $ந	.197.2 

 ஈ/' உயி�ெமC ெகD.-_வி.எ�.(ெகD_வி.+.._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ	8! இ/'! $ந	.197.3 

 ஏ/ப- ஏ/�! ஒ	ப-! இைன.ேத $ந	.197.4 

 இர1D %	வ#	 ப.தி	 ஈ/' உயி�ெமC $ந	.198.1 

 கர,திட ஒ/' ன ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	ப 

$ந	.198.2 

 ஒ	ப- ஒழி.த எ1 ஒ	ப-! இரEG	 $ந	.199.1 

 %	னதி	 %	 அல ஓட உயி�வ#	 $ந	.199.2 

 வL(! ெமCவ#	 வ,த-! மிக
ெநறி $ந	.199.3 

 N�ெபய� %	 இன ெம	ைம ! 

ேதா	'!_ெப.எ�.(ேதா	'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.200.1 

 இைட�ெசா
 ஏ ஓ %	வ#	 இய
ேப $ந	.201.1 

 ேவ/'ைம ஆயி	_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) ஐகா	 இ'ெமாழி 

$ந	.202.1 

 ஈ/' அழிேவாD! அ! ஏ/ப(! உளேவ $ந	.202.2 

 பைன%	 ெகாGவ#	 மிக:! வலிவ#	 $ந	.203.1 

 ஐ ேபாC அ!%! திர�வ#	 உற9(! $ந	.203.2 

 அED உறி	 ஐ ெகED அ,நH�(மா! ேவ/'ைம $ந	.203.3 



 உட
ேம
 உயி�வ,- ஒ	'வ- இய
ேப $ந	.204.1 

 தனி"�றி
 %	 ஒ/' உயி�வ#	 இரED! $ந	.205.1 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) ஒழி ெமC%	 யLவ#	 இகர!_ெப.(இகர!_ெப.) 

$ந	.206.1 

 -	8! எ	' -ணிந! உளேர $ந	.206.2 

 ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒ/' இ' ெதாழி/ெபய� $ந	.207.1 

 ஏவ
 விைன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ய அ
 ெமCவ#	 $ந	.207.2 

 உL('! ஏவ
 உறா சில சி
 வழி $ந	.207.3 

 நLவி' ெதாழி/ெபய�"� அL(மா! ேவ/'ைம $ந	.208.1 

 ண ன வ
லின! வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ட ற(! பிறவ#	 

$ந	.209.1 

 இய
�! ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ/'ைம"� அ
வழி"� $ந	.209.2 

 அைன.- ெமCவ#8! இய
�_ெப.(இய
�_ெப.) 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.209.3 

 �றி
 அைண( இ
லா ண ன"க� 

வ,த_ெப.எ�.(வா_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ந	.210.1 

 நகர! தி#,-ழி ந1O! ேகேட $ந	.210.2 

 சாதி �Jஉ பர1 கவ1 ெபய� இ'தி $ந	.211.1 

 இய
பா! ேவ/'ைம"� உண(_ெப.(உண(_ெப.) எ1 சா1 பிற $ந	.211.2 

 டLவாக:! ஆ! அ
வழி  !ேம $ந	.211.3 

 னஃகா	 கிைள�ெபய� இய
�! அஃகா	 $ந	.212.1 

 அைட(! ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ/'ைம� ெபாEேக $ந	.212.2 



 மீ	_ெப.(மீ	_ெப.) றLெவாD ெபாXஉ! ேவ/'ைம வழிேய $ந	.213.1 

 ேத	ெமாழி ெமCவ#	 இய
�! ெம	ைம $ந	.214.1 

 ேமவி	 இ'தி அழி(! வலிவ#	 $ந	.214.2 

 ஈ'ேபாC வலிெமலி மிக:மா! இவழி $ந	.214.3 

 மர!_ெப.(மர!_ெப.) அ
 எகி	 ெமாழி இய
�! அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) 

$ந	.215.1 

 மவ வலிெமலி மிக:! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.215.2 

 �யி	 ஊ	 ேவ/'ைம" க1O! இய
ேப $ந	.216.1 

 மி	 பி	 ப	 க	 ெதாழி/ெபய� அைனய $ந	.217.1 

 க	 அLேவ/' ெம	ைமேயாD உற2! $ந	.217.2 

 த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) எ	 எ	பவ/' ஈ/' னL வ	ைமேயாD 

$ந	.218.1 

 உற2! நி	_தி#.(நி	_%	.ஒ.) ஈ' இய
பா! உறேவ $ந	.218.2 

 மLவ H' ஒ/' அழி,-_வி.எ�.(அழி_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி� ஈ' 

ஒ�ப(! $ந	.219.1 

 வ	ைம"� இனமா. தி#ப(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.219.2 

 ேவ/'ைம ம� ேபாC வலிெமலி உற9(! $ந	.220.1 

 அ
வழி உயி� இைட வ#	 இய
�! உள $ந	.220.2 

 @!_தி#.(@!_%	.ஒ.) த! $ந	.221.1 

 எ! ந!_பதி.ெப.(ந!_பதி.ெப.) ஈறா! மLவ ஞநேவ $ந	.221.2 

 அக%ன�� ெசவி ைக வ#	 இைடயன ெகD! $ந	.222.1 

 ஈ%! $ந	.223.1 



 க!%! உ%! ெதாழி/ெபய� மா8! $ந	.223.2 

 %தலன ேவ/'ைம"� அL(! ெப'ேம $ந	.223.3 

 ய ர ழ %	ன�" க ச த ப அ
வழி $ந	.224.1 

 இய
�! மிக:! ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ/'ைம $ந	.224.2 

 மிக:! இன.ேதாD உற9த:! விதிேம
 $ந	.224.3 

 தமி9 அL(ற(! ெப'!_ெப.எ�.(ெப'_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ/'ைம"ேக $ந	.225.1 

 தா2! ேகா
 வ,-_வி.எ�.(வா_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ'ேம
 

அ/ேற $ந	.225.2 

 கீழி	%	 வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) விக/ப%! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.226.1 

 ல ள ேவ/'ைமயி
 ற ட(! அ
வழி $ந	.227.1 

 அவ/ேறாD உற9(! வலிவ#னா! ெமலி $ந	.227.2 

 ேமவி	 ன ண(! இைடவ#	 இய
�! $ந	.227.3 

 ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ வழி யா8! 

எ	ப $ந	.227.4 

 �றி
 வழி ல ள தLவைணயி	 ஆCத! $ந	.228.1 

 ஆக(! ெபYஉ!_ெப.எ�.(ெப'_வி.+உ!_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) அ
வழி 

யாேன_பதி.ெப.(யா	_த	.ஒ.+ஏ_சா#.) $ந	.228.2 

 �றி
 ெசறியா ல ள அ
வழி வ,த_ெப.எ�.(வா_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ந	.229.1 

 தகர! தி#,தபி	 ேகD! ஈ� இட.-! $ந	.229.2 

 வ ந தி#,தபி	 மாC(! வலிவ#	 $ந	.229.3 

 இய
�! தி#�! ஆவன உள பிற $ந	.229.4 



 ல ள இ' ெதாழி/ெபய� ஈ� இட.-! உL(றா $ந	.230.1 

 வலிவ#	 அ
வழி இய
�! ஆவன உள $ந	.230.2 

 வ
ேல ெதாழி/ெபய� அ/' இ வழி ! $ந	.231.1 

 பலைக நாC_ெப.(நாC_ெப.) வ#8! ேவ/'ைம"� அL(மா! $ந	.231.2 

 ெந
:! ெச
:!_ெப.எ�.(ெச
_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா
:!_ெப.எ�.(ெகா
_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசா
:! 

$ந	.232.1 

 அ
வழி யா8! றகர! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.232.2 

 இ
 எ	 இ	ைம� ெசா/� ஐ 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ந	.233.1 

 வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) விக/ப%! ஆகா ர.ெதாD $ந	.233.2 

 வ	ைம_ெப.(வ	ைம_ெப.) ஆக:! இய
�! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.233.3 

 ��4! வ�4! ெதாழி/ெபய! மா8! $ந	.234.1 

 KED வகர! 0 இன! உற %ைறேய $ந	.235.1 

 ஆCத%! ெம	ைம ! இய
�! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.235.2 

 ெதL எ	 ெமாழிேய ெதாழி/ெபய� அ/ேற $ந	.236.1 

 மLவ#	 வஃகா	 மL(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.236.2 

 னல%	 றன(! ணள%	 டண(! $ந	.237.1 

 ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தந"க� ஆ ! காேல 

$ந	.237.2 



 உபி	 %Gபைவ ஒ"�!_ெப.எ�.(ஒ"�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ெபாளி8! $ந	.238.1 

 இைட உ# வடெசாலி	 இய!பிய ெகாளாத(! $ந	.239.1 

 ேபாலி ! மXஉ(! 

�ெராஉ,திய_ெப.எ�.(ெபா,-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ/றி/� 

$ந	.239.2 

 இையய� �ண�.த
 யாவ�"�! ெநறிேய $ந	.239.3 

 ஒவ	 ஒ.தி_ெப.(ஒ.தி_ெப.) பல�_பதி.ெப.(பல�_பதி.ெப.) ஒ	' பல என 

$ந	.240.1 

 வெபய� ஐ,ெதாD ெபய�%த
 இநா	� $ந	.240.2 

 உ�! உற9தர நா/பதா! உேப $ந	.240.3 

 ெபய�வழி. த!ெபா� தரவ! உேப $ந	.241.1 

 ஒ/' உயி� %த
 ஈ/' உ�க� �ண��சியி	 $ந	.242.1 

 ஒ"�!_ெப.எ�.(ஒ"�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம	 அ�ெபய� 

ேவ/'ைம� �ண��ேப $ந	.242.2 

 பத!%	 வி�தி ! பத%! உ�! $ந	.243.1 

 �ண�வழி ஒ	'! பல(! சா#ைய $ந	.243.2 

 வத:! தவி�த:! விக/ப%! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.243.3 

 அ	 ஆ	 இ	 அ
 அ/' இ/' அ.- அ! $ந	.244.1 

 த! ந!_பதி.ெப.(ந!_பதி.ெப.) @!_தி#.(@!_%	.ஒ.) ஏ அ உ ஐ � ன 

$ந	.244.2 

 இ	ன பிற(! ெபா-� சா#ையேய $ந	.244.3 

 எ
லா!_ெப.(எ
லா!_ெப.) எ	ப- இழிதிைண 

ஆயி	_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) $ந	.245.1 



 அ/' ஓD உபி	 ேம
 உ! உ'ேம $ந	.245.2 

 அ	ேற
 ந!_பதி.ெப.(ந!_பதி.ெப.) இைட 

அைட,-_வி.எ�.(அைட_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ/' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.245.3 

 எ
லா! எ
Z! எ	பவ/' உ!ைம $ந	.246.1 

 த�ளி நிரேல த! @!_தி#.(@!_%	.ஒ.) சார� $ந	.246.2 

 �
:! உபி	 பி	ன� உ!ேம $ந	.246.3 

 தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) தா! நா!_பதி.ெப.(நா!_த	.ப	.) %த
 �'�! 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த	.ஒ.) யா!_பதி.ெப.(யா!_த	.ப	.) $ந	.247.1 

 நH_பதி.ெப.(நH_%	.ஒ.) நH� எ	 எ! நி	_தி#.(நி	_%	.ஒ.) 

@!_தி#.(@!_%	.ஒ.) ஆ! பிற $ந	.247.2 

 �Lவி	 அLவ! நா	� ஆ' இரEடல $ந	.247.3 

 ஆ மா ேகா னLவைணய(! ெப'ேம $ந	.248.1 

 ஒ	' %த
 எED ஈ' ஆ! எ1 ஊ� $ந	.249.1 

 ப.தி	 %	 ஆ	 வ#	 பLெவா/' 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேம
 $ந	.249.2 

 எ
லா!_ெப.(எ
லா!_ெப.) ஓD! ஒ	ப-! இ/ேற $ந	.249.3 

 வLவி' KEG/� அ/' உற
 வழிேய $ந	.250.1 

 KEG	 %	 ஆCத! அ	 வ#	 ெகDேம $ந	.251.1 

 அ.தி	 அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) அகர %ைன இ
ைல $ந	.252.1 

 இத/� இ- சா#ைய எனி	 அள( இ	ைமயி	 $ந	.253.1 

 வி�தி ! பத%! உ�! ப�.- இைட $ந	.253.2 

 நி	ற_ெப.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ2.-! பத%! 

இய/ைக ! $ந	.253.3 



 ஒ	ற உண�.த
 உரேவா� ெநறிேய $ந	.253.4 

 வி�தி பத!_ெப.(பத!_ெப.) சா#ைய உ� அைன.தி8! $ந	.254.1 

 உைர.த_ெப.எ�.(உைர_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விதியி	 ஓ�,- 

ஒ�பன ெகாளேல. $ந	.254.2 

 இய
பி	 விகார%! விகார.- இய
�! $ந	.255.1 

 உய�திைண இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) வி#,-! ெதா"�! 

$ந	.255.2 

 விர(� ெபய#	 வி#,-! நி	'! $ந	.255.3 

 அ	ன பிற(! ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐ 

உேப $ந	.255.4 

 ��ளி ! உயி! ஆC இ' ெசா
 %	 $ந	.256.1 

 த!மி	 ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) ெமாழி வ#ேன $ந	.256.2 

 வ
லின! விக/ப%! இய
�! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.256.3 

 இத/� இ- %G� எ	' எ?சா- யா(! $ந	.257.1 

 விதி�ப அள( இ	ைமயி	 விதி.தவ/' இயலா	 $ந	.257.2 

 வ�.- உைரயாத(! வ�.தன� ெகாளேல $ந	.257.3 

 %�சக! நிழ/'! %2மதி %"�ைட $ந	.258.1 

 அ�Kத	 அGெதா2- அைற�வ	 ெசா
ேல $ந	.258.2 

 ஒெமாழி ெதாட�ெமாழி ெபா-ெமாழி எ	றா $ந	.259.1 

 இதிைண ஐ!பா
 ெபாைள ! த	ைன ! $ந	.259.2 

 0வைக இட.-! வழ"ெகாD ெசC ளி	 $ந	.259.3 

 ெவளி�பைட �றி�பி	 வி#�ப- ெசா
ேல $ந	.259.4 



 ஒெமாழி ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெபாளனவா! ெதாட�ெமாழி $ந	.260.1 

 பல ெபாளன ெபா- இைம ! ஏ/பன $ந	.260.2 

 ம"க�_ெப.(ம"க�_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நரக� உய�திைண $ந	.261.1 

 ம/' உயி� உ�ள(! இ
ல(! அஃறிைண $ந	.261.2 

 ஆ1 ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) பல�_பதி.ெப.(பல�_பதி.ெப.) என %�பா/' 

உய�திைண $ந	.262.1 

 ஒ	ேற பல எ	' இபா/' அஃறிைண $ந	.263.1 

 ெப1ைம விED ஆ1 அவா(வ ேபD ஆ1பா
 $ந	.264.1 

 ஆ1ைம விED அ
ல- அவா(வ ெப1பா
 $ந	.264.2 

 இைம ! அஃறிைண அ	ன(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.264.3 

 பட�"ைக விைன%/' நாம! �றி�பி	 $ந	.265.1 

 ெபற�பD! திைணபா
 அைன.-! ஏைன $ந	.265.2 

 இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) அவ/' ஒைம� ப	ைம� பாேல 

$ந	.265.3 

 த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) %	னிைல பட�"ைக 0 இடேன $ந	.266.1 

 இல"கண! உைடய- இல"கண� ேபாலி $ந	.267.1 

 மXஉ எ	' ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 0வைக 

இய
�! $ந	.267.2 

 இட"கரட"க
 ம7கல! �Jஉ"�றி $ந	.267.3 

 எ8! %. த�திேயாD ஆறா! வழ"� இய
 $ந	.267.4 

 ப
வைக. தா-வி	 உயி�"� உட
_ெப.(உட
_ெப.) ேபா
 பல $ந	.268.1 

 ெசா
லா
 ெபாE� இட	 ஆக உண�வினி	 $ந	.268.2 

 வ
ேலா� அணிெபற� ெசCவன ெசC �_ெப.(ெசC �_ெப.) $ந	.268.3 



 ஒ	' ஒழி ெபா-�ெசா
 விகார! த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) $ந	.269.1 

 ஆ�ெபய� அ	ெமாழி விைன"�றி�ேப $ந	.269.2 

 %த
 ெதாைக �றி�ேபாD இ	ன பிற(! $ந	.269.3 

 �றி�பி	 தெமாழி அ
லன ெவளி�பைட $ந	.269.4 

 அ-ேவ $ந	.270.1 

 இய/ெசா
 தி#ெசா
 இய
பி	 ெபய�விைன $ந	.270.2 

 என இர1D ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைட 

உ# அD.- $ந	.270.3 

 நா	�மா! திைச வடெசா
 அOகா வழி $ந	.270.4 

 ெச,தமி9 ஆகி. தி#யா- யா�"�! $ந	.271.1 

 த!ெபா� விள"�! த	ைமய இய/ெசா
 $ந	.271.2 

 ஒெபா� �றி.த பலெசா
 ஆகி ! $ந	.272.1 

 பலெபா� �றி.த ஒெசா
 ஆகி ! $ந	.272.2 

 அ#- உண� ெபாளன தி#ெசா
 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.272.3 

 ெச,தமி9 நில!ேச� ப	னி நில.தி8! $ந	.273.1 

 ஒ	பதி/' இர1Gனி
 தமி9 ஒழி நில.தி8! $ந	.273.2 

 த! �றி�பினேவ திைச�ெசா
 எ	ப $ந	.273.3 

 ெபா- எ2.தா8! சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) எ2.தா8! $ந	.274.1 

 ஈ� எ2.தா8! இையவன வடெசா
 $ந	.274.2 

 இD�றி காரண! மரேபாD ஆ"க! $ந	.275.1 

 ெதாட�,-_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) அல கால!_ெப.(கால!_ெப.) ேதா/றா $ந	.275.2 



 ேவ/'ைம"� இடனாC. திைணபா
 இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) 

ஒ	' $ந	.275.3 

 ஏ/ப(! ெபா-(! ஆவன ெபயேர $ந	.275.4 

 அவ/'� $ந	.276.1 

 கிைள எ1 �Jஉ %த
 ப
 ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) திைண ேத! 

$ந	.276.2 

 ஊ� வா	_ெப.(வா	_ெப.) அக! �ற!_ெப.(�ற!_ெப.) %தல 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) யா1D $ந	.276.3 

 இ- மதி நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆதி" கால!_ெப.(கால!_ெப.) $ந	.276.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) �ழ
_ெப.(�ழ
_ெப.) மா��_ெப.(மா��_ெப.) க1 கா- 

%த
 உ'�� $ந	.276.5 

 அள( அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ஒ�� வG( நிற!_ெப.(நிற!_ெப.) கதி $ந	.276.6 

 சாதி �G சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) ஆதி� ப
 �ண! $ந	.276.7 

 ஓத
 ஈத
 ஆதி� ப
 விைன $ந	.276.8 

 இைவ அைட KED வினா பிற ம/ேறாD $ந	.276.9 

 உ/ற னLவ H' ந!பி ஆ[உ $ந	.276.10 

 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ேகா ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �#சி
 ேதா	ற
 

$ந	.276.11 

 இ	னன ஆ1 ெபய� ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ	ப $ந	.276.12 

 கிைள%த
 ஆக" கிள,த ெபா�க4� $ந	.277.1 

 ளLெவா/' இகர"� ஏ/ற ஈ/ற(! $ந	.277.2 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெசவிலி மக[உ ந7ைக $ந	.277.3 

 ைதயேலாD இ	னன ெப1பா
 ெபயேர $ந	.277.4 



 கிள,த கிைள%த
 உ/ற ரLவ H/ற(! $ந	.278.1 

 க� எ	 ஈ/றி	 ஏ/ப(! பிற(! $ந	.278.2 

 ப
ேலா�_ெப.(ப
ேலா�_ெப.) ெபய#	 ப�தி 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.278.3 

 வினா� KED உட8! ேவ'! ஆ! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) $ந	.279.1 

 ஆதி உ' - KED அைண ஆCத! $ந	.279.2 

 ஒ	ற	 எ1 இ	னன ஒ	ற	 ெபயேர $ந	.279.3 

 %	ன� அLெவாD வ ைவ அL(! $ந	.280.1 

 KED இ' வL(! க� இ' ெமாழி ! $ந	.280.2 

 ஒ	' அ
 எ1O! உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) இ
ல $ந	.280.3 

 ப
ல சி
ல உள இல பல சில $ந	.280.4 

 இ	ன(! பலவி	 ெபய� ஆ�ேம $ந	.280.5 

 பா
 பகா அஃறிைண� ெபய�க� பா
 ெபா-ைமய $ந	.281.1 

 %த/ெபய� நா	�! சிைன�ெபய� நா	�! $ந	.282.1 

 சிைன%த/ெபய� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா	�! %ைற 

இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) $ந	.282.2 

 த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) நா	�! %	னிைல ஐ,-! $ந	.282.3 

 எ
லா!_ெப.(எ
லா!_ெப.) தா! தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) இ	னன 

ெபா-�ெபய� $ந	.282.4 

 ஆ1ைம ெப1ைம ஒைம ப	ைமயி	 $ந	.283.1 

 ஆ! அ,நா	ைமக� ஆ1ெப1 %ைற�ெபய� $ந	.283.2 

 அவ/'� $ந	.284.1 

 ஒ	ேற இதிைண. த	பா
 ஏ/�! $ந	.284.2 



 த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த	.ஒ.) நா	 

யா!_பதி.ெப.(யா!_த	.ப	.) நா!_பதி.ெப.(நா!_த	.ப	.) %	னிைல 

$ந	.285.1 

 எ
Z� நHயி� நHவி� நH� நH_பதி.ெப.(நH_%	.ஒ.) $ந	.285.2 

 அ
லன பட�"ைக எ
லா!_ெப.(எ
லா!_ெப.) என
 ெபா- $ந	.285.3 

 விைனயி	 ெபயேர பட�"ைக விைனயா
 $ந	.286.1 

 அைண ! ெபயேர யா1D! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.286.2 

 தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த	.ஒ.) நா	 

நH_பதி.ெப.(நH_%	.ஒ.) ஒைம ப	ைம தா! $ந	.287.1 

 யா!_பதி.ெப.(யா!_த	.ப	.) நா!_பதி.ெப.(நா!_த	.ப	.) எலா! எZ� நHயி� 

நH� நHவி� $ந	.287.2 

 ஒவ	 ஒ.தி_ெப.(ஒ.தி_ெப.) ெபய�ேம
 எ1 இல $ந	.288.1 

 ஒவ� எ	ப- உய� இ பா/றாC� $ந	.289.1 

 ப	ைம விைனெகா4! பா7கி/' எ	ப $ந	.289.2 

 ெபா�%த
 ஆேறாD அளைவ ெசா
 தானி $ந	.290.1 

 கவி கா#ய! க.த	 ஆதி � $ந	.290.2 

 ஒ	ற	 ெபயரா	 அத/� இைய பிறிைத. $ந	.290.3 

 ெதா
%ைற உைர�பன ஆ� ெபயேர $ந	.290.4 

 ஏ/�! எLவைக� ெபய�"�! ஈறாC� ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) $ந	.291.1 

 ேவ/'ைம ெசCவன எEேட ேவ/'ைம $ந	.291.2 

 ெபயேர ஐ ஆ
 � இ	 அ- க1 $ந	.292.1 

 விளி எ	' ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அவ/றி	 

ெபய� %ைற $ந	.292.2 



 ஆற	 உ�! ஏ/�! அL(ேப $ந	.293.1 

 நHயி� நHவி� நா	 எ2வாC அல ெபறா $ந	.294.1 

 அவ/'� $ந	.295.1 

 எ2வாC உ� தி#� இ
 ெபயேர $ந	.295.2 

 விைனெபய� வினா"ெகாள
 அத	 பயனிைலேய $ந	.295.3 

 இர1டாவத	 உ� ஐேய அத	ெபா� $ந	.296.1 

 ஆ"க
 அழி.த
 அைடத
_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) 

நH.த
_ெதா.ெப.(நH_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) $ந	.296.2 

 ஒ.த
_ெதா.ெப.(ஒ.-_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) உைடைம ஆதி 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.296.3 

 0	றாவத	 உ� ஆ
 ஆ	 ஓD ஒD $ந	.297.1 

 கவி க.தா உடனிக9( அத	ெபா� $ந	.297.2 

 நா	கா வத/� உ� ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�Lேவ $ந	.298.1 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) பைக ேந��சி தக(_ெப.(தக(_ெப.) அ-வாத
 

$ந	.298.2 

 ெபாED %ைற ஆதியி	 இத/� இ- என
 

ெபாேள_ெப.(ெபா�_ெப.+ஏ_சா#.) $ந	.298.3 

 ஐ,தாவத	 உ� இ
:! இ	8! $ந	.299.1 

 நH7க
_ெதா.ெப.(நH7�_வி.+அ
_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�� 

எ
ைல_ெப.(எ
ைல_ெப.) ஏ-� ெபாேள_ெப.(ெபா�_ெப.+ஏ_சா#.) 

$ந	.299.2 

 ஆற	 ஒைம"� அ-(! ஆ-(! $ந	.300.1 

 ப	ைம"� அL(! உபா! ப1�_ெப.(ப1�_ெப.) உ'�� $ந	.300.2 

 ஒ	ற	 AEட! பலவி	 ஈEட! $ந	.300.3 



 தி#பி	 ஆ"கமா! த/ கிழைம ! $ந	.300.4 

 பிறிதி	 கிழைம ! ேபOத
 ெபாேள_ெப.(ெபா�_ெப.+ஏ_சா#.) $ந	.300.5 

 ஏழ	 உ� க1 ஆதி ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ந	.301.1 

 ெபா�%த
 ஆ'! ஓ� இ கிழைமயி	 $ந	.301.2 

 இடனாC நி/ற
 இத	ெபா� எ	ப $ந	.301.3 

 க1கா
 கைடஇைட தைலவாC திைசவயி	 $ந	.302.1 

 %	சா� வல! இட!_ெப.(இட!_ெப.) ேம
கீ9 �ைட%த
 $ந	.302.2 

 பி	பாD அைளேத! உைழவழி உழிஉளி $ந	.302.3 

 உ� அக! �ற!_ெப.(�ற!_ெப.) இ
 இட�ெபா� உேப $ந	.302.4 

 எEட	 உேப எC-ெபய� ஈ/றி	 $ந	.303.1 

 தி#� �	ற
 மி�த
 இய
�_ெப.(இய
�_ெப.) அய
 $ந	.303.2 

 தி#�மா! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) பட�"ைக ேயாைர. $ந	.303.3 

 த	%க! ஆக. தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) அைழ�ப-ேவ $ந	.303.4 

 இ உ ஊேவாD ஐ ஓ ன ள ர ல $ந	.304.1 

 யLவ H/' உய�திைண ஓ ர அ
 இவ/ெறாD $ந	.304.2 

 ணஃகா	 ஆ ஈ' ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா-�ெபய� $ந	.304.3 

 ஞ ந ஒழி அைன.- ஈ/' அஃறிைண விளி�பன $ந	.304.4 

 இ!%� ெபய�"க1 இய
�! ஏ ! $ந	.305.1 

 இகர நHEசி ! உபா! ம	ேன $ந	.305.2 

 ஐ இ' ெபா-�ெபய�"� ஆ ! ஆ(! $ந	.306.1 



 உபா! அ
லவ/' ஆ ! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.306.2 

 ஒசா� னLவ H/' உய�திைண� ெபய�"க1 $ந	.307.1 

 அள� ஈ' அழி( அய
 நHEசி அதேனாD $ந	.307.2 

 ஈ' ேபாத
 அவ/ேறாD ஓ உற
 $ந	.307.3 

 ஈ' அழி,-_வி.எ�.(அழி_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ உற
 இ'தி 

யLவாத
 $ந	.307.4 

 அதேனாD அய
 தி#,- ஏ உற
 ஈ' 

அழி,-_வி.எ�.(அழி_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ந	.307.5 

 அய
 ஏ ஆத:! விளி உ� 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.307.6 

 ளஃகா	 உய� ெபய�"� அள� ஈ' அழி( அய
 $ந	.308.1 

 நHEசி இ'தி யLெவா/' ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) 

$ந	.308.2 

 அயலி
 அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) ஏ ஆத:! விளி.த8 $ந	.308.3 

 ரLவ H/' உய� ெபய�"� அள� எழ
 ஈ/' அய
 $ந	.309.1 

 அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) இ ஈ ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ1ைட ஆ $ந	.309.2 

 ஈ ஆத
_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) அதேனாD ஏ உற
 ஈ/' ஏ 

$ந	.309.3 

 மி"� அய
 யா ெகED அத	 அய
 நHட
 $ந	.309.4 

 ஈ/றி	 ஈ� உற
 இைவ ! ஈ1D உேப $ந	.309.5 

 லகார ஈ/' உய�ெபய�"� அள� அய
 நHEசி ! $ந	.310.1 

 யகார ஈ/றி/� அள�மா! உேப $ந	.310.2 

 னLவ H/' உய�திைண அ
 இ ெபய�"க1 $ந	.311.1 



 இ'தி அழி( அதேனாD அய
 நHEசி $ந	.311.2 

 ல ள ஈ/' அஃறிைண� ெபய� ெபா-� ெபய�"க1 $ந	.312.1 

 ஈ/' அய
 நHEசி ! உ� ஆ�ேம $ந	.312.2 

 அ1ைமயி	 இய
�! ஈ' அழி(! ேசCைமயி	 $ந	.313.1 

 அள�! �ல!பி	 ஓ(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.313.2 

 @LெவாD வினா�KED உ/ற ன ள ர $ந	.314.1 

 ைவ - தா! தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) இ	னன விளியா $ந	.314.2 

 %தைல_ெப.(%தைல_ெப.) ஐ உறி	 சிைனைய" க1 உ'! $ந	.315.1 

 அ- %த/� ஆயி	_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.) சிைன"� ஐ 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.315.2 

 %த
 இைவ சிைன இைவ என ேவ' உள இல $ந	.316.1 

 உைர�ேபா� �றி�பின அ/ேற பி1ட%! $ந	.316.2 

 யாத	 உபி	 Aறி/' 

ஆயி8!_நி.எ�.(ஆC_வி.+இ	_நி.எ�.�றி.+உ!_சா#.) $ந	.317.1 

 ெபா�ெச
 ம7கி	 ேவ/'ைம சா! $ந	.317.2 

 ஐ ஆ	 � ெசC E� அL(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.318.1 

 ஆகா அஃறிைண"� ஆ	 அ
லாதன $ந	.318.2 

 எ
ைல_ெப.(எ
ைல_ெப.) இ	8! அ-(! ெபய�ெகா4! $ந	.319.1 

 அ
ல விைனெகா4! நா	� ஏ9 இைம ! $ந	.319.2 

 �
:! ெப!பா:! எ	மனா� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) $ந	.319.3 

 ெசCபவ	 கவி நில!ெசய
 கால!_ெப.(கால!_ெப.) $ந	.320.1 

 ெசCெபா� ஆ'! தவ- விைனேய $ந	.320.2 



 ெபா�%த
 ஆறி8! ேதா/றி %	 ஆற8� $ந	.321.1 

 விைன%த
 மா.திைர விள"க
 விைன"�றி�ேப $ந	.321.2 

 அைவதா! $ந	.322.1 

 %/'! ெபய�விைன எ�ச%! ஆகி $ந	.322.2 

 ஒ	ற/� உ#ய(! ெபா-(! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.322.3 

 ெபா- இய
�_ெப.(இய
�_ெப.) ஆைற ! ேதா/றி� ெபாEெபய� $ந	.323.1 

 %த
 அ' ெபய� அல- ஏ/பில %/ேற $ந	.323.2 

 ஒவ	%த
 ஐ,ைத ! பட�"ைக இட.-! $ந	.324.1 

 ஒைம ப	ைமைய. த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) %	னிைலயி8! 

$ந	.324.2 

 %"கா ல.தி8! %ரண %ைறேய $ந	.324.3 

 0 ஐ,- இ 0	' ஆறாC %/' $ந	.324.4 

 விைன�பத! ஒ	ேற 0 ஒ	பா	 ஆ! $ந	.324.5 

 அ	 ஆ	 இ'ெமாழி ஆ1பா
 பட�"ைக $ந	.325.1 

 அ� ஆ� இ' ெமாழி ெப1பா
 பட�"ைக $ந	.326.1 

 அ� ஆ� ப ஊ� அகர!_ெப.(அகர!_ெப.) மா� ஈ/ற $ந	.327.1 

 ப
ேலா�_ெப.(ப
ேலா�_ெப.) பட�"ைக மா� விைனெயாD %Gேம $ந	.327.2 

 - ' D �/றிய :கர ஈ/ற $ந	.328.1 

 ஒ	ற	 பட�"ைக D �றி�பி	 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.328.2 

 அ ஆ ஈ/ற பலவி	 பட�"ைக $ந	.329.1 

 ஆேவ எதி�மைற" க1ண- 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.329.2 



 த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) %	னிைல விய7ேகா� ேவ' இைல $ந	.330.1 

 உ1D ஈ� எ�ச! இதிைண� ெபா-விைன $ந	.330.2 

 � D - ' எ	8! �	றிய :கரேமாD $ந	.331.1 

 அ
 அ	 எ	 ஏ	 ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஈ/ற $ந	.331.2 

 இதிைண %"A/' ஒைம. த	ைம_ெப.(த	ைம_ெப.) $ந	.331.3 

 அ! ஆ! எ	பன %	னிைல யாைர ! $ந	.332.1 

 எ! ஏ! ஓ! இைவ பட�"ைக யாைர ! $ந	.332.2 

 உ! ஊ� க ட த ற இபா லாைர ! $ந	.332.3 

 த	ெனாD_த/.K.(த	_த	.ஒ.+ஒD_க.ேவ.) பD"�! த	ைம� ப	ைம 

$ந	.332.4 

 ெசC�_வி.%.(ெசC_வி.+"_இ.இ.கா.+உ_த	.ஒ.) எ	 ஒைம ! ெசC�! 

எ	 ப	ைம ! $ந	.333.1 

 விைனெயாD %Gயி8! விள!பிய %/ேற $ந	.333.2 

 %	னிைல AGய பட�"ைக ! %	னிைல $ந	.334.1 

 ஐ ஆC இகர ஈ/ற 0	'! $ந	.335.1 

 ஏவலி	 வXஉ! எ
லா ஈ/ற(! $ந	.335.2 

 %�பா
 ஒைம %	னிைல ெமாழிேய $ந	.335.3 

 %	னிைல %	ன� ஈ ! ஏ ! $ந	.336.1 

 அ,நிைல மரபி	 ெமC ஊ�,- வேம $ந	.336.2 

 இ� ஈ� ஈ/ற இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) இதிைண� $ந	.337.1 

 ப	ைம %	னிைல மி	 அவ/' ஏவ
 $ந	.337.2 

 கயெவாD ரLெவா/' ஈ/ற விய7ேகா� $ந	.338.1 



 இய:! இட!பா
 எ7�! எ	ப $ந	.338.2 

 ேவ' இ
ைல உ1D ஐ!பா
 0 இட.தன $ந	.339.1 

 ெசCத_ெப.எ�.(ெசC_வி.+._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசCகி	ற 

ெசC !_ெப.எ�.(ெசC_விஉ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	 பாEG
 

$ந	.340.1 

 கால%! ெசய:! ேதா	றி� பாெலாD $ந	.340.2 

 ெசCவ- ஆதி அ'ெபாE 

ெபய!_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.340.3 

 எ?ச நி/ப- ெபயெர� ச!ேம $ந	.340.4 

 ெசC !_ெப.எ�.(ெசC_விஉ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	 எ�ச ஈ/' 

உயி�ெமC ேசற:! $ந	.341.1 

 ெசC 4� உ! உ,- ஆக:! %/ேற
 $ந	.341.2 

 உயி! உயி�ெமC ! ஏக:! உளேவ $ந	.341.3 

 ெதாழி:! கால%! ேதா	றி� பா
விைன $ந	.342.1 

 ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி/ப- விைனெய� ச!ேம 

$ந	.342.2 

 ெசC-_வி.எ�.(ெசC_வி.+._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசC� 

ெசCயா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெசC_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசCU 

$ந	.343.1 

 ெசCெதன ெசய_�ைற.எ�.(ெசC_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெசயி	 ெசCயிய 

ெசCயிய� $ந	.343.2 

 வா	_ெப.(வா	_ெப.) பா	 பா"� இன விைனெய�ச! பிற $ந	.343.3 

 ஐ,- ஒ	' ஆ' %" கால%! %ைறத! $ந	.343.4 

 அவ/'� $ந	.344.1 

 %தலி
 நா	�! ஈ/றி
 0	'! $ந	.344.2 



 விைன%த
 ெகா�4!_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிற(! ஏ/�! பிற $ந	.344.3 

 சிைனவிைன சிைனெயாD! %தெலாD! ெசறி ! $ந	.345.1 

 ெசா
 தி#யி8! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) தி#யா விைன"�ைற $ந	.346.1 

 ஆ"க விைன"�றி�� ஆ"க! இ	' இயலா $ந	.347.1 

 ப
ேலா�_ெப.(ப
ேலா�_ெப.) பட�"ைக %	னிைல த	ைமயி
 $ந	.348.1 

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

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

ெசC !_ெப.எ�.(ெசC_விஉ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ	 %/ேற $ந	.348.2 

 யா� எ	 வினா விைன"�றி�� உய� %�பா
 $ந	.349.1 

 எவ	 எ	 வினா விைன"�றி�� இழி_வி.(இழி_வி.) இபா
 $ந	.350.1 

 விைன%/ேற விைனெய�ச! ஆக:! $ந	.351.1 

 �றி��%/' ஈெர�ச! ஆக:! உளேவ $ந	.351.2 

 இதிைண ஆ1ெப1O� ஒ	றைன ஒழி"�! $ந	.352.1 

 ெபய!_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைன ! 

�றி�பி னாேன $ந	.352.2 

 ெபய�விைன இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) ன ள ர ய ஈ/' அய
 

$ந	.353.1 

 ஆ ஓ ஆக:! ெசC 4� உ#.ேத $ந	.353.2 

 உ�! விைன ! எதி�ம'.- உைர�பி8! $ந	.354.1 

 தி#யா த.த! ஈ/' உபி	 எ	ப $ந	.354.2 

 உ�பல அD"கி8! விைனேவ' அD"கி8! $ந	.355.1 

 ஒத! எ�ச! ஈ' உற 

%G !_ெப.எ�.(%G_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.355.2 



 உ� %/' ஈ� எ�ச! 

ெகா�4!_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.356.1 

 ெபய�விைன இைட�பிற வர:மா! ஏ/பன $ந	.356.2 

 எ�ச� ெபய�விைன எC-! ஈ/றி8! $ந	.357.1 

 ஒெமாழி ஒழி த	_த/.K.(த	_த	.ஒ.) இன! ெகாள/� உ#.ேத $ந	.358.1 

 ெபா-�ெபய� விைனகளி	 ெபா-ைம நH"�! $ந	.359.1 

 ேம
வ! சிற��� ெபய�விைன தாேம $ந	.359.2 

 ெபய�விைன உ!ைமெசா
 பி#�� என ஒழியிைச $ந	.360.1 

 எதி�மைற இைசஎ8! ெசா
 ஒழி� ஒ	ப-! $ந	.360.2 

 �றி��! த.த! எ�ச! 

ெகா�4!_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.360.3 

 ெபயெராD ெபய!_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைன ! ேவ/'ைம $ந	.361.1 

 %தலிய ெபாளி	 அவ/றி	 உ� இைட $ந	.361.2 

 ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இர1D %தலா. 

ெதாட�,-_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) $ந	.361.3 

 ெமாழிேபா
 நட�பன ெதாைகநிைல. ெதாட��ெசா
 $ந	.361.4 

 ேவ/'ைம விைனப1� உவைம உ!ைம $ந	.362.1 

 அ	ெமாழி என அ.ெதாைக ஆ' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.362.2 

 இர1D %தலா! இைட ஆ' உ�! $ந	.363.1 

 ெவளி�பட
 இ
ல- ேவ/'ைம. ெதாைகேய $ந	.363.2 

 கால!_ெப.(கால!_ெப.) கர,த ெபயெர�ச! விைன.ெதாைக $ந	.364.1 



 ப1ைப_ெப.(ப1�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) விள"�! ெமாழிெதா" கன(! $ந	.365.1 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெபாE� இெபய� வ,த(! �ண.ெதாைக 

$ந	.365.2 

 உவம உ� இல- உவம. ெதாைகேய $ந	.366.1 

 ேபால �ைரய ஒ�ப உறழ $ந	.367.1 

 மான கD�ப இையய ஏC�ப $ந	.367.2 

 ேநர நிகர அ	ன இ	ன $ந	.367.3 

 எ	ப(! பிற(! உவம.- உேப $ந	.367.4 

 எ1ண
 எD.த
 %க.த
 நHEட
 $ந	.368.1 

 எ8! நா	� அளைவ � உ! இல- அ.ெதாைக $ந	.368.2 

 ஐ,ெதாைக ெமாழிேம
 பிறெதாக
 அ	ெமாழி $ந	.369.1 

 %	ெமாழி பி	ெமாழி ப
ெமாழி �றெமாழி $ந	.370.1 

 எ8! நா	� இட.-! சிற"�! ெதாைக�ெபா� $ந	.370.2 

 வ
 ஒ/' வ#ேன இட.ெதாைக 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.371.1 

 ெம
_ெப.அ.(ெம
_ெப.அ.) ஒ/' வ#ேன ெபய�.ெதாைக 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.371.2 

 உய�திைண உ!ைம.ெதாைக பல�_பதி.ெப.(பல�_பதி.ெப.) ஈேற $ந	.372.1 

 ெதா"�ழி மய7�ந இர1D %த
 ஏ9 $ந	.373.1 

 எ
ைல� ெபாளி	 மய7�! எ	ப $ந	.373.2 

 %/' ஈ� எ�ச! எ2வாC விளி�ெபா� $ந	.374.1 

 ஆ' உ� இைட உ# அD"� இைவ ெதாகாநிைல $ந	.374.2 

 திைணேய பா
 இட!_ெப.(இட!_ெப.) ெபா2- வினா இைற $ந	.375.1 



 மரபா! ஏ2! மய7கினா! வ2ேவ $ந	.375.2 

 ஐய! திைணபா
 அLவ� ெபா-வி8! $ந	.376.1 

 ெமCெத# ெபா�ேம
 அ	ைம ! விள!�ப $ந	.376.2 

 உய�திைண ெதாட�,த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+,._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�%த
 ஆ'! $ந	.377.1 

 அதெனாD சா�.தி	 அ.திைண %Gபின $ந	.377.2 

 திைணபா
 ெபா�பல விரவின சிற�பி8! $ந	.378.1 

 மிகவி8! இழிபி8! ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) %Gபினேவ $ந	.378.2 

 உவ�பி8! உய�வி8! சிற�பி8! ெசறலி8! $ந	.379.1 

 இழி�பி8! பா
திைண இ2"கி8! இய
ேப $ந	.379.2 

 ஒைமயி	 ப	ைம ! ப	ைமயி	 ஒைம ! $ந	.380.1 

 ஓ� இட!_ெப.(இட!_ெப.) பிற இட!_ெப.(இட!_ெப.) த2வ:! உளேவ 

$ந	.380.2 

 தர
வர
 ெகாைடெசல
 சா! பட�"ைக $ந	.381.1 

 எ2வாC இர1D!_ெப.(இர1D_ெப.+உ!_சா#.) எ?சிய ஏ/�! $ந	.381.2 

 இற�� எதி�( நிக9( என" கால!_ெப.(கால!_ெப.) 0	ேற $ந	.382.1 

 %"கா ல.தி8! ஒ.- இய
 ெபாைள� $ந	.383.1 

 ெச��வ� நிக2! கால. தாேன $ந	.383.2 

 விைரவி8! மிகவி8! ெதளிவி8! இய
பி8! $ந	.384.1 

 பிறழ(! ெபYஉ!_ெப.எ�.(ெப'_வி.+உ!_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

%"கால%! ஏ/�ழி $ந	.384.2 

 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அறியாைம_ெப.(அறியாைம_ெப.) ஐ ற
 ெகாள
 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $ந	.385.1 

 ஏவ
 த! வினா ஆ'! இ2"கா� $ந	.385.2 



 KED மைற ேந� ஏவ
 வினாத
 $ந	.386.1 

 உ/ற- உைர.த
 உ'வ- Aற
 $ந	.386.2 

 இனெமாழி எ8! எ1 இைற � இ'தி $ந	.386.3 

 நிலவிய ஐ,-! அ�ெபா1ைமயி	 ேந�ப $ந	.386.4 

 வினாவி8! ெச�பி8! விரவா சிைன%த
 $ந	.387.1 

 எ�ெபா� எ�ெசாலி	 எLவா' உய�,ேதா� $ந	.388.1 

 ெச�பின� அ�பG� ெச��த
 மரேப $ந	.388.2 

 ேவ'விைன ப
ெபா� 

த2விய_ெப.எ�.(த2வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா-�ெசா:! 

$ந	.389.1 

 ேவ' அவ/' எ1O! ஓ� ெபா-விைன ேவ1D! $ந	.389.2 

 விைன சா�� இன! இட!_ெப.(இட!_ெப.) ேமவி விள7கா� $ந	.390.1 

 பலெபா� ஒெசா
 பணி�ப� சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) எD.ேத $ந	.390.2 

 எ2.- இய
 தி#யா� ெபா�தி# �ண�ெமாழி $ந	.391.1 

 இைச. தி#பா
 ெதளி( எC-! எ	ப $ந	.391.2 

 ஒெபா� ேம
பல ெபய�வ#	 இ'தி $ந	.392.1 

 ஒவிைன ெகாD�ப தனி ! ஒேராவழி $ந	.392.2 

 திைண நில!_ெப.(நில!_ெப.) சாதி �Gேய உைடைம $ந	.393.1 

 �ண! ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) க
வி சிற�பா! ெபயேராD $ந	.393.2 

 இய/ெபய� ஏ/றிG	 பி	வர
 சிற�ேப $ந	.393.3 

 பட�"ைக %�ெபயேராD அைணயி	 KED� $ந	.394.1 

 ெபய�பி	 வ!விைன எனி	 ெபய�"� எ7�! $ந	.394.2 

 அைசநிைல ெபா�நிைல இைசநிைற"� ஒெசா
 $ந	.395.1 



 இர1D 0	' நா	� எ
ைல_ெப.(எ
ைல_ெப.) %ைற அD"�! $ந	.395.2 

 இரEைட" கிளவி இரEG	 

�##,-_வி.எ�.(பி#_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைசயா $ந	.396.1 

 ஒெபா� ப
ெபய� பி#(_ெப.(பி#(_ெப.) இல வைரயா� $ந	.397.1 

 ஒெபாE ப	ெமாழி சிற�பினி	 வழா $ந	.398.1 

 இைன.- எ	' அறிெபா� உலகி	 இலா�ெபா� $ந	.399.1 

 விைன�பD.- உைர�பி	 உ!ைம ேவ1D! $ந	.399.2 

 ெசய�பD ெபாைள� ெசCத- ேபால. $ந	.400.1 

 ெதாழி/பட" கிள.த:! வழ"கி8� உ#.ேத $ந	.400.2 

 ெபா�%த
 ஆறா! அைடேச� ெமாழி இன! $ந	.401.1 

 உ�ள(! இ
ல(மா! இ வழ"கி8! $ந	.401.2 

 அைடெமாழி இன! அ
ல-! த! ஆ1D உறி	 $ந	.402.1 

 அைடசிைன %த
%ைற அைடத:! ஈ� அைட $ந	.403.1 

 %தேலாD ஆத:! வழ"� இய
 ஈ� அைட $ந	.403.2 

 சிைனெயாD ெசறித:! மய7க:! ெசC Eேக $ந	.403.3 

 இய/ைக� ெபாைள இ/' என" கிள.த
 $ந	.404.1 

 காரண! %தலா ஆ"க! ெப/'! $ந	.405.1 

 காரண! இ	றி ஆ"க! ெப/'! $ந	.405.2 

 ஆ"க! இ	றி" காரண! அD.-! $ந	.405.3 

 இைம ! இ	றி ! இய:! ெச !ெபா� $ந	.405.4 

 த!பா
 இ
ல- இ
 எனி	 இன	 ஆC $ந	.406.1 

 உ�ள- Aறி_வி.எ�.(A'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா/றி ! உ�ள- 

$ந	.406.2 



 KEG ! உைர�ப� ெசா
 K7�த/ேக $ந	.406.3 

 ஈ தா ெகாD எ8! 0	'! %ைறேய $ந	.407.1 

 இழி,ேதா	 ஒ�ேபா	 மி"ேகா	 இர�� உைர $ந	.407.2 

 %	ன.தி	 உண! கிளவி ! உளேவ $ந	.408.1 

 ேகE�ந ேபால(! கிள"�ந ேபால(! $ந	.409.1 

 இய7�ந ேபால(! இய/'ந ேபால(! $ந	.409.2 

 அஃறிைண ம7கி8! அைறய� பDேம $ந	.409.3 

 உவக உவைமயி
 திைணசிைன %த
க� $ந	.410.1 

 பிற9த:! பிற(! ேபணின� ெகாளேல $ந	.410.2 

 யா/'நH� ெமாழிமா/' நிர
நிைற வி/N1 $ந	.411.1 

 தா�பிைச அைளமறி பா�� ெகா1DAED $ந	.411.2 

 அGமறி மா/' என� ெபா�ேகா� எEேட $ந	.411.3 

 ம/ைறய ேநா"கா- அGெதா'! வா	ெபா� $ந	.412.1 

 அ/' அ/' ஒ2�! அஃ- யா/'��னேல $ந	.412.2 

 ஏ/ற ெபா4"� இைய ! ெமாழிகைள $ந	.413.1 

 மா/றி ஓ� அG � வழ7க
 ெமாழிமா/ேற $ந	.413.2 

 ெபய!_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைன மா! 

ெசா
ைல ! ெபாைள ! $ந	.414.1 

 ேவ' நிர
 நிறHஇ %ைறயி8! எதி#8! $ந	.414.2 

 ேந! ெபா�ேகா� நிர
நிைற ெநறிேய $ந	.414.3 

 எ2வாC இ'தி நிைலெமாழி த!%� $ந	.415.1 

 ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) ேநா"� உைடய- NEDவி
 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.415.2 



 இைடநிைல ெமாழிேய ஏைன ஈ� இட.-! $ந	.416.1 

 நட,- ெபாைள ந1Oத
 தா�பிைச $ந	.416.2 

 ெசC �_ெப.(ெசC �_ெப.) இ'தி ெமாழி இைட %தலி8! $ந	.417.1 

 எCதிய ெபா�ேகா� அைளமறி பா�ேப $ந	.417.2 

 யா�� அG பலவி8! ேகா�� உைட ெமாழிகைள $ந	.418.1 

 ஏ/�ழி இைச�ப- ெகா1D_வி.எ�.(ெகா�_வி.+1E_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

AEேட $ந	.418.2 

 ஏ/�ழி எD.- உட	 AED'! அGய(! $ந	.419.1 

 யா�� ஈ' இைட %த
 ஆ"கி8! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) இைச 

$ந	.419.2 

 மாEசி ! மாறா அGய(! அGமறி $ந	.419.3 

 ேவ/'ைம விைன சா#ைய ஒ�� உ�க� $ந	.420.1 

 த.த! ெபாள இைசநிைற அைசநிைல $ந	.420.2 

 �றி��_ெப.(�றி��_ெப.) எ	 எ1 ப�தியி	 தனி.- இய
 இ	றி� $ந	.420.3 

 ெபய#8! விைனயி8! பி	%	 ஓ� இட.-_ெப.(இட!_ெப.+அ.-_சா#.) 

$ந	.420.4 

 ஒ	'! பல(! வ,-_வி.எ�.(வா_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ	'வ- 

இைட�ெசா
 $ந	.420.5 

 ெத#நிைல ேத/ற! ஐய! %/' எ1 சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) $ந	.421.1 

 எதி�மைற எ�ச! வினா விைழ( ஒழியிைச $ந	.421.2 

 பி#�� கழி( ஆ"க! இ	னன இைட�ெபா� $ந	.421.3 

 பி#நிைல வினா எ1 ஈ/றைச ேத/ற! $ந	.422.1 

 இைசநிைற என ஆ' ஏகாரேம $ந	.422.2 

 ஒழியிைச வினா சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) எதி�மைற ெத#நிைல $ந	.423.1 



 கழி( அைசநிைல பி#�� என எED ஓேவ $ந	.423.2 

 விைனெபய� �றி��_ெப.(�றி��_ெப.) இைச எ1ப1� ஆறி8! $ந	.424.1 

 என எ8! ெமாழிவ! எ	'! அ/ேற $ந	.424.2 

 எதி�மைற சிற��_ெப.(சிற��_ெப.) ஐய! எ�ச! %/' அளைவ $ந	.425.1 

 ெத#நிைல ஆ"கேமாD உ!ைம எEேட $ந	.425.2 

 %/'!ைம ஒேரா வழி எ�ச%! 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.426.1 

 ெசLெவ1 ஈ/றதா! எ�ச உ!ைம $ந	.427.1 

 ெபய��ெசL ெவ1_ெப.அ.(ெவ1_ெப.அ.) ஏ எ	றா எனா எ1 $ந	.428.1 

 நா	�! ெதாைகெப'! உ!ைம எ	' என ஓD $ந	.428.2 

 இ,நா	� எ1O! அஃ- இ	றி ! இய:! $ந	.428.3 

 எ	'! என(! ஒD(! ஒேராவழி $ந	.429.1 

 நி	'! �##,-_வி.எ�.(பி#_வி.+,._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ1ெபா� 

ெதா'! ேந! $ந	.429.2 

 விைனெயாD வ#8! எ1 இைனய ஏ/பன $ந	.430.1 

 விைழேவ கால!_ெப.(கால!_ெப.) ஒழியிைச தி
ேல $ந	.431.1 

 ம	ேன அைசநிைல ஒழியிைச ஆ"க! $ந	.432.1 

 கழி( மி�தி_ெப.(மி�தி_ெப.) நிைலேப' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.432.2 

 விைனமா/' அைசநிைல பிறி- எ8! ம/ேற $ந	.433.1 

 ம/ைறய- எ	ப- KEGயத/� இன! $ந	.434.1 

 ெகா
ேல ஐய! அைசநிைல" A/ேற $ந	.435.1 

 ஒD(! ெதCய(! இைசநிைற ெமாழிேய $ந	.436.1 



 அ,தி
 ஆ7� அைசநிைல இட� ெபாளLேவ $ந	.437.1 

 அ!ம உைரயைச ேக1மி	 எ	' 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.438.1 

 மா எ	 கிளவி விய7ேகா� அைச�ெசா
 $ந	.439.1 

 மியா இக ேமா மதி அ.ைத இ.ைத $ந	.440.1 

 வாழிய_விய7.வி.%.(வா9_வி.+இய_விய7.வி.%.�றி.) மாள ஈ யாழ 

%	னிைல அைச $ந	.440.2 

 யா கா பிற பிற"� அேரா ேபா மா- இ�! $ந	.441.1 

 சி	 �ைர ஓ! ேபா:! இ,- இED $ந	.441.2 

 அ	' ஆ! தா! தா	_த/.K.(தா	_த/.K.) கி	' 

நி	'_வி.எ�.(நி
_வி.+	/_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைசெமாழி $ந	.441.3 

 ப
வைக� ப1�! பக�ெபய� ஆகி $ந	.442.1 

 ஒ�ண! பல�ண! த2வி� ெபய�விைன $ந	.442.2 

 ஒவா ெசC E� உ#யன உ#�ெசா
 $ந	.442.3 

 உயி� உயி� அ
லதா! ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) �ண! ப1ேப $ந	.443.1 

 ெமC நா_ெப.(நா_ெப.) 0"�_ெப.(0"�_ெப.) நாEட! ெசவிகளி	 $ந	.444.1 

 ஒ	' %தலா" கீ9"ெகா1D ேம
 உண�தலி	 $ந	.444.2 

 ஓ� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ஆதியா உயி� ஐ,- 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.444.3 

 �
மர! %தல உ/' அறி ! ஓ� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உயி� $ந	.445.1 

 %ர� ந,- ஆதி நாஅறிெவாD ஈ� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உயி� $ந	.446.1 

 சித
 எ'!� ஆதி 0"�_ெப.(0"�_ெப.) அறிவி	 0 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

உயி� $ந	.447.1 



 -!பி_ெப.(-!பி_ெப.) வ1D_ெப.(வ1D_ெப.) ஆதி க1 அறிவி	 நா
 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உயி� $ந	.448.1 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ம"க�_ெப.(ம"க�_ெப.) நரக� வில7� 

��_ெப.(��_ெப.) $ந	.449.1 

 ஆதி ெசவி அறிேவாD ஐ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உயிேர $ந	.449.2 

 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இயலா! உயி� ஒ	'! ஒழி.த $ந	.450.1 

 உட
_ெப.(உட
_ெப.) %த
 அைன.-! உயி� அ
 

ெபாேள_ெப.(ெபா�_ெப.+ஏ_சா#.) $ந	.450.2 

 ஒ/'ைம நய.தி	 ஒ	' என. ேதா	றி8! $ந	.451.1 

 ேவ/'ைம நய.தி	 ேவேற உட
_ெப.(உட
_ெப.) உயி� $ந	.451.2 

 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ�ச! மான! $ந	.452.1 

 நிைற ெபாைற ஓ��� கைட�பிG ைமய
_ெப.(ைமய
_ெப.) $ந	.452.2 

 நிைன( ெவ'��_ெப.(ெவ'��_ெப.) உவ�� இர"க! நா1_ெப.(நா1_ெப.) 

ெவ�ளி $ந	.452.3 

 -ணி( அ2"கா' அ	� எளிைம எC.த
 $ந	.452.4 

 -	ப!_ெப.(-	ப!_ெப.) இ	ப!_ெப.(இ	ப!_ெப.) இளைம 0�� இக
 

$ந	.452.5 

 ெவ	றி ெபா�சா�� ஊ"க! மற!_ெப.(மற!_ெப.) மத!_ெப.(மத!_ெப.) 

$ந	.452.6 

 மறவி இைனய உட
_ெப.(உட
_ெப.) ெகா� உயி�"�ண! $ந	.452.7 

 -C.த
_ெதா.ெப.(-C_வி.+.த
_ெதா.ெப.�றி.) -?ச
 ெதா2த
 அணித
 

$ந	.453.1 

 உC.த
 ஆதி உட
_ெப.(உட
_ெப.) உயி�. ெதாழி
_ெப.(ெதாழி
_ெப.) 

�ண! $ந	.453.2 



 ப
வைக வG( இ நா/ற!_ெப.(நா/ற!_ெப.) ஐ 

வ1ண!_ெப.(வ1ண!_ெப.) $ந	.454.1 

 அ' Kைவ ஊ' எED உயி� அ
 ெபா��ண! $ந	.454.2 

 ேதா	ற
 மைறத
_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) வள�த
 

K7க
 $ந	.455.1 

 நH7க
_ெதா.ெப.(நH7�_வி.+அ
_ெதா.ெப.�றி.) 

அைடத
_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த
_ெதா.ெப.�றி.) நD7க
 இைச.த
 

$ந	.455.2 

 ஈத
 இ	னன இெபா� ெதாழி
�ண! $ந	.455.3 

 சால உ' தவ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) A� கழி மிக
 $ந	.456.1 

 கG எ	 கிளவி கா�ேப A�ைம $ந	.457.1 

 விைரேய விள"க! அ�ச! சிற�ேப $ந	.457.2 

 விைரேவ மி�தி_ெப.(மி�தி_ெப.) �-ைம ஆ�.த
 $ந	.457.3 

 வைரேவ ம	ற
_ெப.(ம	ற
_ெப.) க#�பி	 

ஆ�!_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ!_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ந	.457.4 

 மா/ற! @வ/சி ெச�� உைர கைர ெநாG இைச $ந	.458.1 

 A/'� �கற
 ெமாழிகிளவி விள!� அைற $ந	.458.2 

 பாED� பக��சி இய!ப
 ெசா
ேல $ந	.458.3 

 %ழ"� இரED ஒலிகலி இைச-ைவ பிளி' இைர $ந	.459.1 

 இர"� அ27� இய!ப
 இமி9�ளி' அதி��ைர $ந	.459.2 

 கைனசிைல K!ைம ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) க!பைல $ந	.459.3 

 அரவ! ஆ��ேபாD இ	னன ஓைச $ந	.459.4 

 இ	ன- இ	8ழி இ	னண! இய:! $ந	.460.1 

 எ	' இைச <:� �ண �ணி�ெபய�க� $ந	.460.2 



 ெசா
லா! பர.தலி	 பி7கல! %தலா $ந	.460.3 

 ெசா
 ெதா'! இ/' இத	 ெப/றி எ	' அைன.-! $ந	.461.1 

 %/ற ெமாழி�றி	 %G( இல ஆதலி	 $ந	.461.2 

 ெசா/றவ/' இயலா	 ம/ைறய பிற(! $ந	.461.3 

 ெத/ெறன உண�த
 ெத�ளிேயா� திறேன $ந	.461.4 

 பைழயன கழித:! �தியன ��த:! $ந	.462.1  


