
ய வ�ேத� $ேத�. 3015.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என உண�� ெமா��பா� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தவ� 

உய��த_ெப.எ�.(உய�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந"ரா�. $ேத�. 3015.4 

 ேபா� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) பல%� நா&� ேபாத� ஆ( ெதாழிலா� 

ேபாகி� $ேத�. 3016.1 

 ஏ� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) நா+ இ� 

இ��த�_ெதா.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப. றி.) 

ெப(_ெப.(ெப(_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) அ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3016.2 

 ேத� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) அற,க$_ெப.(அற,க$_ெப.) நா&� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ( றவி� ஊ, � $ேத�. 

3016.3 

 ேப� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) வா/0க நாடா� ெப(_ெப.(ெப(_ெப.) ற% 

அ2ய அ�ேறா $ேத�. 3016.4 

 த"ய%� நல3� உ$ளி� ேதறிய ெப(ணி� ேதற� $ேத�. 3017.1 

 ஆய%� அ2ேத 3�ன� அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நா(_ெப.(நா(_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) தாவி $ேத�. 3017.2 

 ஏய%� காம� ஆ/�த எசிசிய ம2யா$ பி�ன� $ேத�. 3017.3 

 6ய%� அ2தி� ஓ�� ற� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) ெந+_ெப.அ.(ெந+_ெப.அ.) 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) நி8பா$. $ேத�. 3017.4 

 க( மயி� ம89 யா�� 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) 

பிழ கா(பா� ஆ� $ேத�. 3018.1 

 ;(மயி� உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ;தலி உ$ தாேன 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3018.2 



 உ(மயி� உண��த_ெப.எ�.(உண�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஊ0க� 

உள� இற  ஆக எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3018.3 

 ெப(மயி� ேபா�வ நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) பி2%_ெப.(பி2%_ெப.) 

இல$_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ$_பட�.ஒ�.) ேபா�� நி8பா$. $ேத�. 3018.4 

 காமேம பறவ� ேத� ேம� கச+ எ<� பால ேச��தா$ $ேத�. 3019.1 

 வ "மேம பறவ� ேத� ேம� விள தவ0  றிசி_ெப.( றி=சி_ெப.) ஞான $ேத�. 

3019.2 

 வாமேம பறவ� ேத� ேம� வள� அற 3�ல ேச�� எ� $ேத�. 3019.3 

 நாமேம பறவ� ேத� ேம� நய�ப வா�_ெப.(வா�_ெப.) நா:ட� ேச�வா$. 

$ேத�. 3019.4 

 இனவ�� பல�� எ( இ� ஈ:ட3� ேவ9� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3020.1 

 நன வ�� ெபாழிலி� நி8பா�. நய�ெபா+ ெந+,கா� எ=சா0 $ேத�. 3020.2 

 கன வ�� திர(ட_ெப.எ�.(திர$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த"யி� 

கன�ற கா� ேநா89 ஈ,  எ�ன $ேத�. 3020.3 

 அனவ�� @கA�_ெப.எ�.(@க/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஓத 

அலB� ந"�_ெப.அ.(ந"ல�_ெப.) 3கிC� ஆ8றா. $ேத�. 3020.4 

 றவினா� உடலி� ஆ0க ற�த ஓ� உயி�க$ ஒ�பா� $ேத�. 3021.1 

 உறவினா� அ�பி� மி0ேகா� உயி�0  எலா� உட�க$ ஒ�பா� $ேத�. 3021.2 

 அறவினா எழ"இய த�ம� அ�$ மலி அமர� ஒ�பா� $ேத�. 3021.3 

 நறவினா� அல��த கா<� நல�தி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல _ெப.(உல _ெப.) ஒ�@ ஆேம. $ேத�. 3021.4 

 உ$ளிய தவ நD% ஏறி ஊ0க� ந"$ மர�த நா:& $ேத�. 3022.1 

 வி$ளிய அ�@� உ: � விய� இ� 

பாB�_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) பா��தி $ேத�. 3022.2 



 ெத$ளிய வர0 கா� வ "ச_ ைற.எ�.(வ "F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) தியான� 

மீகாம� ஆக $ேத�. 3022.3 

 அ$ளிய வின ந"� ஈ�� ஊ�� அ2தி� வ ":+ உலகி� ேச�வா�. $ேத�. 3022.4 

 வDவிய தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெக:+ அ� மா கர0கல�_ெப.(மர0கல�_ெப.) 

கவி/�தேத ேபா� $ேத�. 3023.1 

 அDவிய 3�ந"� H/கி அA�வ� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) இவ�0 $ $ேத�. 

3023.2 

 கDவிய_ெப.எ�.(கD%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உண�வி� 

ெத�ப�_ெப.(ெத�ப�_ெப.) க(ணி� ந"�0 கடல 

ந"�தி_வி.எ�.(ந"��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3023.3 

 ெசDவிய கதியி� வ ":ட� ேச�வ� ஓ� இ�வ� எ�றா�. $ேத�. 3023.4 

 ெம�0  ட� அமி� உ(+ அ�ன வி2�த ெசா� ெசவியி� மா�தி $ேத�. 

3024.1 

 ப0  ட� அனய த"யா� பா�ம எ�றாC� F:ட $ேத�. 3024.2 

 அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.)  ட� அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) த"��த� அ2 என 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ந"�தா�� $ேத�. 3024.3 

 இ0_F:.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ8.)  ட� அனய ேத8றா� எ�றன�-ம� ெப� 

ேகாலா�. $ேத�. 3024.4 

 உர�தன ம� ற உரக$ ேக:டC� உள� எA� உவ�ெபா+ 

வர%_ெப.(வர%_ெப.) இலா @ட $ேத�. 3025.1 

 நிர�தன இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ெகட_ ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெவயில ஆ0கிய நிற� அணி உ�0 ெகா+ அமர� ேகா0 கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

$ேத�. 3025.2 

 வர� அன  �0 கதி� இரவி ந"�0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம9� 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உ+0 கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

விAவ ேபா� திர $ேத�. 3025.3 



 இர�தன கட�_ெப.(கட�_ெப.) கலி 

ெமலிய_ ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஆ�� உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

எ+� உல _ெப.(உல _ெப.) அளி�தவ� ெதாA சா8றினா� $ேத�. 3025.4 

 தக� த  வன�@_ெப.(வன�@_ெப.) எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

மணிக$ ஈ:+@ தளி��தன தி�� த  நக2� வா/0கB� $ேத�. 3026.1 

 நக� த  வன� உ2 வள�_ெப.(வள�_ெப.) இ ஆ0கலி� நச0 ெகா+ பக�தன 

ெபாறிக$ மா�� உளி $ேத�. 3026.2 

 மிக� த  தல� உ� ெவ�% கா:&<� விள�தன வர� அ�$ மலிய வ ":+ 

உய� $ேத�. 3026.3 

 திக� த  நல� எA வன�_ெப.(வந�_ெப.) இ ஆ� @க/ திள�தன கவி� ெதாட 

நிக�� மா:சிேயா. $ேத�. 3026.4 

 ெகால� ப+ ெச�� பட ெகா+ம ேபா� ெகால  ணி� உயி� ெச � அன 

ெபாறிக$ ஆ0கிய $ேத�. 3027.1 

 உல� ப+ ெந��பி<� அழC ேவ:கய உ9�திய தவ�திேனா+ அவிய 

மா8றலி� $ேத�. 3027.2 

 நில� ப+ வன� அழ� திரI� மா89@ நிர� பட அற� ெதாக 

வள��_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மா:சிேயா+ $ேத�. 

3027.3 

 இல� ப+ நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெகா+ மல� J� திர$ இச�த ஓ� ெபாழி8  

இண வன�_ெப.(வந�_ெப.) இ ஏ�தேவா $ேத�. 3027.4 

 உ+� அன உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெகா+ உல _ெப.(உல _ெப.) கா� அ�$ 

ஒளி ெகA நில�தின� ெதாAத பா��திப $ேத�. 3028.1 

 எ+�தன மல�� பத நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ ஆ� திர$ இ�:+ 

இர%_ெப.(இர%_ெப.) ஒளி� பக�_ெப.(பக�_ெப.) அனய ந"��தC� $ேத�. 3028.2 

 க+�தன ெபாறி� தழ�  ளிர_ ைற.எ�.( ளி�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

மீ:டC� க+� அ+� விட�தின அமி�த� ஆ0கC� $ேத�. 3028.3 



 வி+�தன கட�_ெப.(கட�_ெப.) திர நிலயி� வா��தC� 

வி��@_ெப.(வி��@_ெப.) எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அ+�த 

நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) அ&யி� ஆ0கேம. $ேத�. 3028.4 

 வி�பட உ��ப+� அமர� பா� ெதாட விள� இவ இச� அ& ெதாA வா/� உளி 

$ேத�. 3029.1 

 ச�பட வ �ெபா+ பர% அ ஆ� பல சத� அணி ஒ��பட எம வினா பட $ேத�. 

3029.2 

 @�பட வன�ெபா+� அ2தி� ஆ0கிய @ழ0  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) 

 ர�_ெப.( ர�_ெப.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) உள2 வா��தன $ேத�. 3029.3 

 ம�பட இச�ப+� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பா� @க/ வ �தன� தி�தன� 

ெதாA வா/�தினா�. $ேத�. 3029.4 

 வலி�தன கல0  ர�_ெப.( ர�_ெப.) ெதானிக$ மா8றிட மல�� ற அ+� அளி 

இனிதி� ஆ��தC� $ேத�. 3030.1 

 ஒலி�தன மட0  யி�_ெப.( யி�_ெப.) இசக$ ந"��தC� ஒளி� சிற @ட� என 

பறவ பா��தC� $ேத�. 3030.2 

 ெபாலி�தன விழி�தழ வி2ய 

ேநா0கிய_ெப.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெபாறி0 ெகA 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) திர$ அ2ய K� 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3030.3 

 கலி�தன இட� ெதா9� உவம ந"0கிய களி�ெபா+ வன�@_ெப.(வன�@_ெப.) 

எA வன�_ெப.(வந�_ெப.) அ ஆ0கேம. $ேத�. 3030.4 

 எAக_விய,.வி.3.(எA_வி.+க_விய,.வி.3. றி.) எ�றன� ஏ/ 

உல _ெப.(உல _ெப.) ஆ$பவ� $ேத�. 3031.1 

 ெமAக வி:+ அன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல�� J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) $ேத�. 3031.2 

 ஒAக Hவ�� உ$ உவ�பி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) $ேத�. 3031.3 

 3Aக ஏ @ ெமா� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ந",கினா�. $ேத�. 3031.4 



 ந",கினா� என த�ம நின�திலா� $ேத�. 3032.1 

 ஏ,கி ஆ ல� த"யி� எ2� என $ேத�. 3032.2 

 பா,கினா� இவ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� $ேத�. 3032.3 

 வ ",கி ஆ� அழ� ெதா�லயி� ேம��தேத. $ேத�. 3032.4 

 ெந:+ இட� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப8பல ந"�தின� $ேத�. 3033.1 

 ெமா:+ இட0 கன வ(+_ெப.(வ(+_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெமா��த 

த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) $ேத�. 3033.2 

 ம:+ இட0  ளி� கா:&<$ வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதி� $ேத�. 3033.3 

 ப:+ இட0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) பா�� என� ேபாயினா�. $ேத�. 3033.4 

 பகய உ$ என பா�தளி� ெச�% என $ேத�. 3034.1 

 நகய மி� என ந,கய� ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) என� $ேத�. 3034.2 

 தகய ஓ� ெநறி ெச�ம தகா உ9� $ேத�. 3034.3 

 திக அ எ�தின� ெச�ம உள�தினா�. $ேத�. 3034.4 

 ேத� ெகா$ J மலி ந"( திமிF உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேம� $ேத�. 3035.1 

 6,  ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) வாவ�_ெப.(வாவ�_ெப.) இறா� அற 6� 

மட�_ெப.(மட�_ெப.) $ேத�. 3035.2 

 ஓ, _ஏவ.(ஓ, _வி.) ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) Jக� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

3� உதி� ஓ,கல $ேத�. 3035.3 

 தா� ெகாள தட�_ெப.(தட�_ெப.) சா�� அ�  அ(மினா�. $ேத�. 3035.4 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) வி8பன க( ெபா ஆ:&யா� $ேத�. 3036.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) வி8பன வா�� கி� ந:@_ெப.(ந:@_ெப.) என $ேத�. 

3036.2 

 ஏல� வி8பன ெவ8@ அ& ஈ:&ய $ேத�. 3036.3 



 ேகால� வி8பன கா=சிர0 ெகா$கேய. $ேத�. 3036.4 

 வல அக� கி2 வ� நட� ேபா� $ேத�. 3037.1 

 கலவ ம=ஞ களி�@ உற த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.)  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) $ேத�. 

3037.2 

 உலவ ஆய� நிர0 ெகா+ உழ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) $ேத�. 3037.3 

  லவ 3�ல நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகாள ஏகினா�. $ேத�. 3037.4 

 கரவ ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) உண� காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஓ� Hரேல $ேத�. 

3038.1 

 பரவ0 கா:&ன பா�மயி� அ,கணி� $ேத�. 3038.2 

  ரவ�_ெப.( ரவ�_ெப.) ந"(ட_ெப.எ�.(ந"$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

 ட,க கர�த J $ேத�. 3038.3 

 விரவ ந0க_ெப.எ�.(ந _வி.+0_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3�ல விர கா:+� 

ஆ�. $ேத�. 3038.4 

 3க அணி� அளி ெமா� @வி K�தலி� $ேத�. 3039.1 

 வக அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3�ல� பின� 

ம89 அத� $ேத�. 3039.2 

 தக அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

3க�_ெப.(3க�_ெப.) த�� Lத� த� $ேத�. 3039.3 

 திக அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

சில�@_ெப.(சில�@_ெப.) எதி� எ�தினா�. $ேத�. 3039.4 

 @0க யாவ�� ேபா0  அ2தா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) $ேத�. 3040.1 

 த0க ஓ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) சா�� அ& ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அற 

$ேத�. 3040.2 

 மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி ெச� நளி� ேமவி வ� $ேத�. 

3040.3 



 ஒ0க ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) தி(ணயி� 

ஓ,கினா�. $ேத�. 3040.4 

 ெபாதி� த�� J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) த� ெபாலி� 

நாறி_வி.எ�.(நா9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஆ,  $ேத�. 3041.1 

 எதி� த�� ேமா2ய� எ�<� ெவ8@ க(+ $ேத�. 3041.2 

 உதி� த�� மல� ம ஒ�ப0 க(ணி� ந"� $ேத�. 3041.3 

 கதி� த�� 3க� உக இளவ� கா:&னா�. $ேத�. 3041.4 

 த" உமி/ உலயி� அ� ேகாத த"� என $ேத�. 3042.1 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உமி/ ந"� என ;தலி ெநா�த தா�_ெப.(தா�_ெப.) $ேத�. 

3042.2 

 வ " உமி/ ேதனி<� விழ�த த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) ெசாலா� $ேத�. 3042.3 

 ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) உமி/ ந"� உக நிலம யா எ�றா$. $ேத�. 3042.4 

 மி�னிய கா�  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) தா,கி வ "/ @ன�_ெப.(@ன�_ெப.) $ேத�. 

3043.1 

 �னிய கல என� M:& ஆ,  எதி� $ேத�. 3043.2 

 க�னிய தி� மல கா(மி� அ� மல $ேத�. 3043.3 

 உ�னிய திற� அA உயி� ெநா�ேத� எ�றா�. $ேத�. 3043.4 

 ெநா�ய ஆ� ம மல� ெநா�த ேகாலினா� $ேத�. 3044.1 

 ெவ�ய_ றி.வி.3.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) ஆ� 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) 

தவ/ ெவ8பி� யா என $ேத�. 3044.2 

 உ�ய வா� நம0 _பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+0 _ெகா.ேவ.) 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உதி�த நாயக� $ேத�. 3044.3 

 ெச�ய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா� அ�@ய� திற� 

ெச�பினா� $ேத�. 3044.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதா� தய ேச��தி ஆபிரா� $ேத�. 

3045.1 



 கா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதா� தவ� 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

$ேத�. 3045.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதா� மகி/% 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ம�த� ஆ� $ேத�. 3045.3 

 ‘நா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதா� தி� ந ல�-எ�பேவ. $ேத�. 3045.4 

 கல @ற, க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) கனி வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

பி� $ேத�. 3046.1 

 ‘ெகால @ற,க(ட வா$_ெப.(வா$_ெப.) 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ெகா� என $ேத�. 

3046.2 

 அல @ற,க(ட ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தாத0  ஆ(டக $ேத�. 3046.3 

 உல @ற,க(ட த" ஒ�ப� ெச�பினா�. $ேத�. 3046.4 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பணி உயி� அ9� அ��தி89 

ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) $ேத�. 3047.1 

 ெவ�@ அணி பணி பணி� இய8ற ெவ�_என $ேத�. 3047.2 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பணி இ�லவ:  இச0  இலா ஆபிரா� $ேத�. 

3047.3 

 ெச�@ அணி மல மக8 ேச��தி நா&னா�. $ேத�. 3047.4 

 நாக ேம� ஏறின� நாத8  அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பலி $ேத�. 3048.1 

 ஆக ேம� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) ஓ� படீ� ஆ0கின�. $ேத�. 3048.2 

 ேவக ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விற  அழ� ெம�ய� ஏ�@ $ேத�. 3048.3 

 சாகேவ பலி எவ( ‘ எ�9 சா8றினா�. $ேத�. 3048.4 

 ெபா�னேய கா:&ய தழல� ேபா�9 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3049.1 

 த�னேய கா:&ய த�ம� இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பலி0  $ேத�. 3049.2 



 உ�னேய கா:&ன�‘ எ�9 உட� பிதா $ேத�. 3049.3 

 மி�னேய கா:&ய மகன வி$ளினா�. $ேத�. 3049.4 

 அயி� த�தா� உள� அ9� அ3,க0 க�@ உ9� $ேத�. 3050.1 

 ய� த�தா� அ2ய ஓ� ெதாட�ப� ேதா89வி� $ேத�. 3050.2 

 உயி� த�தா� அவ8  நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உயி� த�தா� எேனா 

$ேத�. 3050.3 

 அய� த�தா�_வி.3.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_3�.ஒ�.) என 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) வலி�� ெசா�லினா�. $ேத�. 3050.4 

 தாத ெப� க( மழ ஓ�பி தா$_ெப.(தா$_ெப.) மிச $ேத�. 3051.1 

 ேகாத ெப� இற=சி ‘எ�  ற ெபா9�ப ‘எ�9 $ேத�. 3051.2 

 ஓத ெப� 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) அ9� உ�சி� படீ ேம� $ேத�. 3051.3 

 ேமத ெப� திற� எழ"இ விA0 க K�பினா�. $ேத�. 3051.4 

 ‘ெசDவிய தி� உள� எ�9 ேதறி உ$ $ேத�. 3052.1 

 அDவிய� அ9� அ2 

ஓ, �_ெப.எ�.(ஓ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஆபிரா� $ேத�. 

3052.2 

 கDவிய_ெப.எ�.(கD%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) சிக� தல கவி/� வ "/� 

அற $ேத�. 3052.3 

 வDவிய வா$_ெப.(வா$_ெப.) ெகா+ மகன வ "சினா�. $ேத�. 3052.4 

 வ "சின வாெளா+ வின0 க தா, @ $ேத�. 3053.1 

 Kசின உல _ெப.(உல _ெப.) எலா� களி�ப ேகா அ9� $ேத�. 3053.2 

 ஏF இல மகி/% உற� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) சா�@ என $ேத�. 3053.3 

 ஆசிய இறவ� அ�9 அள% இ� ந�கினா�. $ேத�. 3053.4 

 ம� உயி� அளி�ப நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ம89 ஓ� ெவ8@ ேம� $ேத�. 

3054.1 



 எ� உயி� அளி�ப� எ�9 இவ அ,  ஆயேவ $ேத�. 3054.2 

 பி� உயி� 

அளி0 �_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

கா� ெப89_வி.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) அலா என0  $ேத�. 

3054.3 

 இ� உயி� இல என அA இய�பினா�. $ேத�. 3054.4 

 கர ெகா�ற தய க(+ கC/� 

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) தவ� இறவ� $ேத�. 

3055.1 

 @ர ெகா�ற அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) @ண� 

ணிேவ சா�@ எ�றா� $ேத�. 3055.2 

 நிர ெகா�ற ம� உயி�க$ ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அளி�ப இற�பா� ஏ� 

$ேத�. 3055.3 

 திர ெகா�ற அ�$ விள0 � தி� வ�ேலா� எ�9 அAதா�. $ேத�. 3055.4 

 �@� கா� எ2 எ�றா� F+, ெகா�ேலா ெசா8றிய ஓ� $ேத�. 3056.1 

 ஒ�@� கா:&ய ெபா�I� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) எனேவா 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) நிகரா�� $ேத�. 3056.2 

 த�@� காசினி அளி0க� சா த� எ�பா� எ�ன� $ேத�. 3056.3 

 ெச�@� கா� எம0 _பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0 _ெகா.ேவ.) இர,கி� தி� ம�த� 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உர�தா�. $ேத�. 3056.4 

 அ� நாI� வ� ஒழிய_ ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அக மகி/% 

ஈ,  என0  உ(ேடா $ேத�. 3057.1 

 ப� நாI� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இற�ப� ப8றிய ந"$ மர� த�ன 

$ேத�. 3057.2 

 இ� நாI� காணாதா� இட�0  எ�ல இல எ�றா� $ேத�. 3057.3 

 பி� நாI� ண அ89� ெப�  தய0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேனா�. $ேத�. 

3057.4 



 ம(_ெப.(ம(_ெப.) விள0 � Fட� அ�ேனா� வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) 

அற வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த� $ேத�. 3058.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) விள0 � கதி� திர:& ேம� வன�த ஓ� சிCவ $ேத�. 

3058.2 

 க( விள0 � பகலி<� ெச,_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதி� பர�ப0 கா:&ன� 

ஆ� $ேத�. 3058.3 

 ப( விள0 � ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழியா� ப2% அ89 உ$ உவ� 

உர�தா�. $ேத�. 3058.4 

 ஏ� அணிேய எ� அ�ேப எ� அ�பி8  இரத� இேத $ேத�. 3059.1 

 சீ� அணிேய உய� வ ":ட� திற0 � ேகா� இேத இ�ப� $ேத�. 3059.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணிேய எ,கP� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆ(+ 

ஓ�F� ெச,ேகாேல $ேத�. 3059.3 

 ேப� அணிேய என உயி2� ேப� உயிேர வாழியேவ $ேத�. 3059.4 

 எ�றா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) விச 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) 

உடC� எழ"இ� $ேத�. 3060.1 

 ெச�றா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) சிCவ 

தி�மா�பி� ேச�� அண�தா� $ேத�. 3060.2 

 நி�றா�_வி.3.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அ3 ஆழி ந"� 3Aகி இ�ப�0 $ேத�. 3060.3 

  �றா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) Fட�  �ற0 

ெகாA,_ெப.அ.(ெகாA�_ெப.அ.) கதி� M/ பர�பினா� ஆ�. $ேத�. 3060.4 

 அல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெச=_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) Fட� ேபா� ஆ,  எA� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உயி� 

ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3061.1 

 ெகால ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெவ89 உட�பா� 

K89� இலா அச%� இலா $ேத�. 3061.2 



 இல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ெகா$ எA� தவ<� தாB� அA $ேத�. 3061.3 

 உல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த" உ� � ஓவிய,க$ 

என நி�றா�. $ேத�. 3061.4 

 அAத_ெப.எ�.(அA_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�னா� ய� 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அ�$ கடேலா� 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) இற,கி $ேத�. 3062.1 

 3A அ�னா� உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Hரல இ:+ இய,க என� $ேத�. 3062.2 

 ெதாA அ�னா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) தி பா& 

ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) வழி ேபா� $ேத�. 3062.3 

 பA அ�னா� மன�தி� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) பா� Fர�_ெப.(Fர�_ெப.) ெச� 

ெவ8@ அட�தா�. $ேத�. 3062.4 

 6F அன மி�னி ஆ+� ளி 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) தவ/� Mழ0 $ேத�. 3063.1 

 காF_ெப.(காF_ெப.) அன 3க�த சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந"( திமிF J� $ேத�. 3063.2 

 Jசன என0 க8Jர� @A ட� நான� ம8ற $ேத�. 3063.3 

 ஓசன கம/ அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.)  �ற� உதய ேம� ஏறினாேர. $ேத�. 

3063.4 

 சா� வள� 3கிலி� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) 

ேம�� சீற $ேத�. 3064.1 

 வா� வள� கலாப� ந":& மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

உலவி ஆல $ேத�. 3064.2 

 Q� வள� கலனி� 6,கி ;ர வள� அ�வி ஓட0 $ேத�. 3064.3 



 கா� வள� உழக$ பாய0 காவத� 

ஒலி0 �_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

 �ேற. $ேத�. 3064.4 

 வ�0கயி� கனிக$ ேதா9� வானர� உலவி� 

பாய_ ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3065.1 

 ெச�0 கயி�  �தி_ெப.( �தி_ெப.) ேபால� சி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெப�0  உ89 ஓ& $ேத�. 3065.2 

 ப�0கயி� விள, �_ெப.எ�.(விள, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) ந"� பர�@� ஆ9 இட� இ:+ ஏகி $ேத�. 3065.3 

 த�0 கயி� வன�த மால� சார�க( ேபாயினாேர. $ேத�. 3065.4 

 ச(பக� மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) ேசால ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) 

நிழ89� ேசால $ேத�. 3066.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஒளி�ப� M/� விழ� இவ� எவ�� 

ேபP�_ெப.எ�.(ேபP_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3066.2 

 ந(@ அக� மலித� ேபால நா$_ெப.(நா$_ெப.) மல� ெபாI� வாவி $ேத�. 

3066.3 

 ஒ(_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெந8றி_ெப.(ெந8றி_ெப.) ேபாதி� 

ஒ� ஒளி� Hவ� ேபானா�. $ேத�. 3066.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) 3A இற=F� த0ேகா� வி2 கர 

வதி�த_ெப.எ�.(வதி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேபா/தி� $ேத�. 3067.1 

 ப( 3A ஒழி0 � த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) பா� பறவ M/ இமிழி� 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3067.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) 3A அ�றி வா<� ஆ89 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

வன�@0 காண $ேத�. 3067.3 

 க( 3A உட�@_ெப.(உட�@_ெப.) உ89 அ�ன கய�_ெப.(கய�_ெப.) எலா� 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�ேறா. $ேத�. 3067.4 



 எ�லின0 காண மால0  இ�$_ெப.(இ�$_ெப.)  ண0  எதி��தேத ேபா� 

$ேத�. 3068.1 

 வி�லின� Fம�த கயா� ேவட�� தழ� 6F ஏ�தி $ேத�. 3068.2 

 அ�லின� ேபா� ந�லா�� அட� அ2 அ�$ மீ0 Kற $ேத�. 3068.3 

 ெச�லின� ெபா90 �  �றி� த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) கனி பர�பினாேர. 

$ேத�. 3068.4 

 M/ அக� அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) கா:ட Mச வ�தவர 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3069.1 

 வா/ அக� எவ� இ0_F:.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ8.)  �றி� வ � ந"� எ�9 ேக:ப 

$ேத�. 3069.2 

 காழக� ேச89$ த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) பா� கல� என நர ெகா$ H�ப� 

$ேத�. 3069.3 

 ேமழக0  ரலி� ெசா�னா�_வி.3.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) தி(ண ேச��ேத $ேத�. 

3069.4 

 களி�தன 3க�தி� ெபா�யா0 கனிக$ த� எA� இ0_F:.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) 

 �ற� $ேத�. 3070.1 

 ஒளி�தன ம0கேபய�0  உதவிய  ல�தினார� $ேத�. 3070.2 

 ளி�தன மவி� த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) அ� F$ளியி� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

கீ/ சா�� ஆ(+ $ேத�. 3070.3 

 அளி�தன தலவ� நாேன அவி� 3க� இரவி ேபா�ற"� $ேத�. 3070.4 

 பா,  ஒளி� ண� வி:+ 

ஓ, �_ெப.எ�.(ஓ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) பட��த ப� கா% 

கDவி_வி.எ�.(கD%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3071.1 

 ஆ,  ஒளி� அல��த ெபா�க அ+� அக� பர�@ ேநா0கீ� $ேத�. 3071.2 



 ஈ,  ஒளி� உள�தி� ஓ,கி_வி.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

எதி� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெச �� பி� 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) $ேத�. 3071.3 

 வ ", _ஏவ.(வ ", _வி.) ஒளி� தட0 க வ "ர�_ெப.(வ "ர�_ெப.) ெவ�றன 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ ஆேம. $ேத�. 3071.4 

 வானி� நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வாளா� 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெபா�, கா� வா�த� $ேத�. 3072.1 

 பானி� நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வி� ேபா� பட� Fட� 

ெசய� பா�மா ேம� $ேத�. 3072.2 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) க8ற 

வி(ணவ�_ெப.(வி(ணவ�_ெப.) ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வி�லா� $ேத�. 3072.3 

 ஊனி� நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெச�ந"� உக0 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) படய ெவ�றா�. $ேத�. 3072.4 

 ப�னிய படலயா� ேம� ப(@_ெப.(ப(@_ெப.) எலா� அட�த நாத� $ேத�. 

3073.1 

 �னிய கால �னா� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ2 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உ(ேடா $ேத�. 3073.2 

 க�னிய  ல�ேதா� ஏ89� கட%ள� 

பணி�த_ெப.எ�.(பணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேபா/ேத $ேத�. 3073.3 

 பி�னிய 3றயா� இ,க( பிணிக$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப9_வி.+அ�_ெதா.ெப. றி.) ஏ எ�றா�. $ேத�. 3073.4 

 இ� வள� உவ�பி� ேக:ட இவ ம9� உர0 � Mச $ேத�. 3074.1 



 ெகா� வள� ெபா�ளி� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) K இட� எறி�தேத 

ேபா� $ேத�. 3074.2 

 ெபா� வள� தி� மி0  ஊ�த� J2ய� க(P� க(டா� $ேத�. 3074.3 

 மி� வள� உ�வி� ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

விளி நல�_ெப.(நல�_ெப.) வி��ப� ேவ(டா. $ேத�. 3074.4 

 சல� எலா நிலB� ஒ�ேறா த�0  எலா� கனிB� ஒ�ேறா $ேத�. 3075.1 

 நில� எலா� விளB� ஒ�ேறா நில பல நம0 � உ(+ ஆ� $ேத�. 3075.2 

  ல� எலா� ெபாவா� 

நி8 �_ெப.எ�.(நி�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ெகாA�_ெப.அ.(ெகாA�_ெப.அ.) தக%_ெப.(தக%_ெப.) அற�தி� மா:சி $ேத�. 

3075.3 

 @ல� எலா� ஒ�C�. ஒ�லி� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) இலா0  ற 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உ(ேடா $ேத�. 3075.4 

 கா� 3க� அல�� 3�ல கதி� 3க� அல�� க=ச� $ேத�. 3076.1 

 சீ� 3க� அல�� ெந=சி� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ணி� அற�த� ெச�வா�. 

$ேத�. 3076.2 

 M� 3க� அல�� ஊ0க� ணிெவா+ சிலேர ேநா8பா�. $ேத�. 3076.3 

 பா� 3க� ஆF ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ�லா� பய�படா இ�ல ஒ�ேற. 

$ேத�. 3076.4 

 ெம� மற� உண�வ0 

ெகா�C�_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ெவறி ம 

உ(ணா க$வ0 $ேத�. 3077.1 

 க மற� ஒAகி காத�_ெப.(காத�_ெப.) கச+ உற� ெபாறிக$ கா:+� $ேத�. 

3077.2 

 ெபா� மற� இ�னா எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபா0கி 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அறேம J(+ $ேத�. 3077.3 



 ம மற�_ெப.(மற�_ெப.) தவி��த"� ஆகி� வானி� ேம�  லமா� வா/வ "�. 

$ேத�. 3077.4 

 பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா�  ல3� ெச�வ� 

ெப8றிB� ெத2�தா� உ(ேடா $ேத�. 3078.1 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) தகா 

ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) சீரா� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) தி� த வ எ�ேற $ேத�. 3078.2 

 இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� இ,க( ேத��த 

இய�@ட� எவ�� வா/வா�. $ேத�. 3078.3 

 சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� 

ேவ(&�_நி.எ�.(ேவ(+_வி.+இ�_நி.எ�. றி.) ேவ(+� த" 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அற�தி� மா:சி. $ேத�. 

3078.4 

 வ�ணேம ம0க$_ெப.(ம0க$_ெப.) ேபத� வ �தி+� இ,க( அ�லா� 

$ேத�. 3079.1 

 அ�ணேம இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பி�ன� 

அவரவ� தமி� ேவ9 ஆ0 �. $ேத�. 3079.2 

 க�ணேம தி2B�  �றி� க& உற ந"�� ஓ�� $ேத�. 3079.3 

 த�ணேம கா�� சீல� தவி�கிS� எ�றா� Mச. $ேத�. 3079.4 

 கழ இட0  ளி�த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வ&� எ�ன கனி� இவ வள� 

விதி�தி+� கா� $ேத�. 3080.1 

 தழ இட0  ளி�த ந"�_ெப.அ.(ந"ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ேமனி� தயலா� 

ெபா�0ெகன ஓ& $ேத�. 3080.2 

  ழ இட0  ளி�த  I ம 3கக$ ெகா� ெகா� இமி/�த ஓ� க(ணி $ேத�. 

3080.3 

 மழ இட0  ளி�த மி� என� 

ேதா�ற_ ைற.எ�.(ேதா�9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மழ ஒ�தா� அத0 

ெகாண�� உ��தா�. $ேத�. 3080.4 



 வா+�_ெப.எ�.(வா+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஓ� மலர� ேச��திய 

படல மாலய0 ெகாணரேவா ஓ&0 $ேத�. 3081.1 

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

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இேதா என ந0கா�  ழவியா�� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நாத� $ேத�. 3081.2 

 ‘K+� ஓ� இண அ89 

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

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ஐயா K இ� வா+ இல மல� அ�லா� $ேத�. 3081.3 

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

மல��_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) அ�றி ஈ,  

உ(ேடா மல� என ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ந0  உர�தா$. $ேத�. 3081.4 

 ேகா&ய ெகா�பி�_ெப.(ெகா�@_ெப.+இ�_இட.ேவ.) J அேதா 

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

மல� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெகாேலா ந"2� $ேத�. 3082.1 

 ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Jேவா வா+ இல மல� 

எ,  ஆவ எ�9 அறதி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) எ�றா$. $ேத�. 3082.2 

 ஆ&ய தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ�9 அடவியி� 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ2ய க8@_ெப.(க8@_ெப.) 

ஆதிேய ம8ற0 $ேத�. 3082.3 

 ேகா&ய  ற த"� சீலேம வாடா0 ெகாA மல� ஆயின எ�றா�. $ேத�. 3082.4 

 காவி ப:+ ஒளி�, க(ணினா� காணி க8@_ெப.(க8@_ெப.) அேத பளி,கி<� 

ெநா�தா� $ேத�. 3083.1 

 ஆவி ப:+ அA0  உ89 ஒழிB� எ�9 அறவ� அ2ய Q� @லமேயா� 

எ�றா$. $ேத�. 3083.2 

 ஆவி ப:+ ஒழிB� க8@_ெப.(க8@_ெப.) அேத ஆகி� ஆ(ம 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உ9திேய நி8ப0 

$ேத�. 3083.3 



 காவி ப:+ ஒளி�� ந"(ட_ெப.எ�.(ந"$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) க( 

ஆதி காமி� ந"� ஐ�தB� எ�றா�. $ேத�. 3083.4 

 நக எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எதி��த 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஐ� ெபாறிக$ நாடலி� காவேல ஆ8றா� $ேத�. 

3084.1 

 பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஐ�� பரமேன 3� 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) பட� எம0 _பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0 _ெகா.ேவ.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஏ எ�றா$. $ேத�. 3084.2 

 பகஎழ 3னி� பA உற எவB� ப�  அழ� உம0  ேவ(டாேதா $ேத�. 3084.3 

 நக எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உத%� திற� அவ ேபணி நவ 

உறா0 காமின ந"� எ�றா�. $ேத�. 3084.4 

 இனய%� பல%� Kறிய த�ம� எவ�� ேவறா� மன ஊ0க� $ேத�. 3085.1 

 @னய%� உண�வி� ெதளிய%� 

ஓ,கி_வி.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) @தி உய� ெபா��@ 

எலா� J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3085.2 

 அனய%� மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெவஃகி அ& ெதாA அனவ�� அழ� ேபா� $ேத�. 3085.3 

 வனய%� அ2ய மா:சியி� Hவ� வா��த அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) 

வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) கட� அக�றா�. $ேத�. 3085.4 

 நாவியி� நறB� J� ெபாழிலி� நா8ற3� $ேத�. 3086.1 

 வாவியி� வாச3� ம�கி வா� ெதா9� $ேத�. 3086.2 

 ேமவி இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எதி� 

எதி� வி�� ெச� $ேத�. 3086.3 

 ஏவி இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உற இவ� ஏகினா� அேரா. $ேத�. 3086.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) விள மல� விழி திற� 

ேநா0கிய_ெப.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3087.1 



 கா� விள கா எலா� களி�ப அ�9 இவ� $ேத�. 3087.2 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) விள தி� எழ� த � த� நா+ உற"இ $ேத�. 3087.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) விள மகி/�சி_ெப.(மகி/�சி_ெப.) உ$ மலிய� 

ேபாயினா�. $ேத�. 3087.4 

 தக மலி நா+ உற"இ� தளி��த ஓகயி� $ேத�. 3088.1 

 பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மலி ேகா மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

ஆI� பா�மய $ேத�. 3088.2 

 3க மலி 3�லயா� ெமாழிய0 ேக:டC� $ேத�. 3088.3 

 மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மலி Mச உ$ ெவ�வினா� அேரா. 

$ேத�. 3088.4 

 நில�தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா2.+இ�_இட.ேவ.) ஆ$ அரசர ஆI� 

ந"திேயா� $ேத�. 3089.1 

 வல�தி� ஆ$பவ� அ�$ 

வழ, �_ெப.எ�.(வழ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) எ�9 

வி(_ெப.(வி(_ெப.) $ேத�. 3089.2 

 தல�தி� ஆ$ விடல 6 அPகி� சா8றிய $ேத�. 3089.3 

 நல�தி� ஆ/ ய� வள� நய�ப ந"0கினா�. $ேத�. 3089.4 

 மாலயா� நய�_ெப.(நய�_ெப.) ய� மய,கி� ேச�� உற $ேத�. 3090.1 

 கால ஆ� இரவி கா( க=ச� ேபா� அற� $ேத�. 3090.2 

 சாலயா� நாசெர� எ�<� த� நக� $ேத�. 3090.3 

 பால ஆ� மல�� எழ� ப8றி அ(&னா�. $ேத�. 3090.4 

 ஆ&� பல ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ஆக அசய%� $ேத�. 3091.1 

 ேந&� பல கர�_ெப.(கர�_ெப.) ந":& 

வ�க_விய,.வி.3.(வா_வி.+க_விய,.வி.3. றி.) என $ேத�. 3091.2 

 ஓ&� பல ய� ஓய0 க& நக� $ேத�. 3091.3 



 நா&� பல வர�_ெப.(வர�_ெப.) ந�க0  9கினா�. $ேத�. 3091.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ�  ட ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ம�க0 @ட @ட $ேத�. 

3092.1 

 வானா� வ�வ காணா� அனவ�� $ேத�. 3092.2 

 கா� ஆ� ய� இவ� கா�ப0 க& நக� $ேத�. 3092.3 

 கா� ஆ� மல� அ& க(டா� @ க. $ேத�. 3092.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேதா� 3க 3க� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) @ க 

$ேத�. 3093.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேதா� மிளி� 3& ேவ��தா$ @ க $ேத�. 3093.2 

 கா� ேதா� ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) வள� கயா� @ க $ேத�. 3093.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� மகி/ெவா+ க(டா� வ+ அற. $ேத�. 3093.4 

 அறேம @ க அ�ேள @ க $ேத�. 3094.1 

 திறேம @ க ெதளி Q� @ க $ேத�. 3094.2 

 @றேம ெமாழி நல�_ெப.(நல�_ெப.) எவB� @ க $ேத�. 3094.3 

 உறேவ என நக� எதி�ெகா(+ உ93ேம. $ேத�. 3094.4 

 வள ெகா$ ஒலி எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வயி� ெகா$ ஒலி 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3095.1 

 ள ெகா$  ழெலா+ ெதாணி யா/ ஒலி 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3095.2 

 உள ெகா$ 3ரெசா+_ெப.(3ரF_ெப.+ஒ+_க�.ேவ.) பல%� ஒலி 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3095.3 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெகா$ ஒலி நக� எதி�ெகா(+ உ93ேம. $ேத�. 

3095.4 

 �<� திர அல� ெதானிேய ஒழி தர $ேத�. 3096.1 

 மி�<� க� 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) ஒலிேய ெமலி தர $ேத�. 3096.2 



 ெபா�<� ெகA மணி� ெபாலி%� கிள கட�_ெப.(கட�_ெப.) $ேத�. 3096.3 

 எ�<� தி�நக� எதி� 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உ93ேம. $ேத�. 

3096.4 

 கா� ந"� மல� வன�_ெப.(வந�_ெப.) கா��தா� என 3ன� $ேத�. 3097.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ந"� அA உக ந�ம� பி2தர� $ேத�. 3097.2 

 ேபான "� ெமலி பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) 

ேபா89�_ெப.எ�.(ேபா89_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ளி என $ேத�. 

3097.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந"� அ�ளிட வ�த"� உயி� என $ேத�. 3097.4 

 எ2 ேச� Fர வழி எ=சா மத�_ெப.(மத�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) $ேத�. 3098.1 

 க2 ேச� மல வழி காவா உயி� அ+� $ேத�. 3098.2 

 வ2 ேச� வன வழி வ�ேத ெமலி% இல $ேத�. 3098.3 

 @2 ேச� உம அ& க(ேடா�_வி.3.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+ஓ�_த�.ப�.) 

ெபாலி% உற $ேத�. 3098.4 

 ப( ேத� ெமாழி உற� ப� மா� பணிவன $ேத�. 3099.1 

 க( ேத� அழ _ெப.(அழ _ெப.) உற0 கா� கா� மல�வன $ேத�. 3099.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) ேத� உம அ& வ�ேத வ+ இல $ேத�. 3099.3 

 ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) ேத� ஒA  இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

வி(ேணா�_ெப.(வி(ேணா�_ெப.) ஒA வா�. $ேத�. 3099.4 

 நக� ந"� அகல%� நாேம ெமலி% உற"இ $ேத�. 3100.1 

 நிக� ந"� அரF_ெப.(அரF_ெப.) இ+ ந",கா� பகெயா+ $ேத�. 3100.2 

 மக� ந"� அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா/ ந"� அ� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $ேத�. 3100.3 



 @க�_ெப.(@க�_ெப.) ந"� உடயினி� எ�ேற @கAவா�. $ேத�. 3100.4 

 ஆழி M/ உல _ெப.(உல _ெப.) அன�திC� ஆழி ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

உ�:& $ேத�. 3101.1 

 வா/ யாவ�� வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெபற� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நாத� $ேத�. 3101.2 

 ஏ/ யா0கேயா+ ஈ,  இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) அ�$ எA� த�ம $ேத�. 

3101.3 

 M/ யா�@ உள ெதாடயி<$ யா�@ உ9� பாேலா $ேத�. 3101.4 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ஓ&ய கர0கல�_ெப.(மர0கல�_ெப.) ேபாயின வழிB� $ேத�. 3102.1 

 களி ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஓதிம� ககன 

ேம� பற�தன வழிB� $ேத�. 3102.2 

 உளி ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஓதி<� 

உல _ெப.(உல _ெப.) இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வதி�த_ெப.எ�.(வதி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) நாத� 

$ேத�. 3102.3 

 அளி ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஓகயி� 

அய��தவ அட�தவ� உ(ேடா $ேத�. 3102.4 

 மதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தா$_ெப.(தா$_ெப.) 

மட�தB� மல�0 ெகா&� தவ<� $ேத�. 3103.1 

 கதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

கண,கI� அ�றி ஈ,  உ(ேடா $ேத�. 3103.2 

 நிதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேம� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) நிக� சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ� மனயி� $ேத�. 3103.3 

 பதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� ஆயவ க(ணிய 

பாலா� $ேத�. 3103.4 



 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) சா� உல _ெப.(உல _ெப.) இண மன ம�கிய க�ண� 

$ேத�. 3104.1 

 தாம� சா�ெபா+ தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அதி� அட,  இல @ர(+. $ேத�. 

3104.2 

 நாம� சா� அ�$ நா+ எலா� ெவ$ளமா� 

ெமா��ப_ ைற.எ�.(ெமா���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3104.3 

 வாம� சா� நில ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேதா�றினா� @ற�ேத. 

$ேத�. 3104.4 

 ஒளி� பட� ப+� ேகவண� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3105.1 

 இளி� பட� ப+� எ�  ற த"��ப ஈ,  உதி�ேதா� $ேத�. 3105.2 

 ெவளி� பட� ப+� விழி மழ வழி இழி_வி.(இழி_வி.) க�ண� $ேத�. 3105.3 

 ளி� பட� ப+� F:+ எ2 க$ ய� ஒ�,ேக. $ேத�. 3105.4 

 அ�ளி� 38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ப�னி� வய 

உள� அ� ெபா� $ேத�. 3106.1 

 ெபா�ளி� 38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) @2ச M/ 

எ�சல நக2� $ேத�. 3106.2 

 ெத�ளி� 38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தி� மணி0 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) 

ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3106.3 

 இ�ளி� 38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

இர%_ெப.(இர%_ெப.) அற0 கதி� என எA�தா�. $ேத�. 3106.4 

 J%� வாச3� ெபாளிய தாம3� மணிB� $ேத�. 3107.1 

 கா%� ந"ழC� காய3� உயி�� ேபா� பி2யா $ேத�. 3107.2 

 ேம%� ேக(மயி� மிட�த க�தாதB� தாB� $ேத�. 3107.3 

 ந"%� தாளின ந",கில� பி� ெசல� ெச�றா�. $ேத�. 3107.4 



 வி(_ெப.(வி(_ெப.) உேளா� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) மிட� உற அ��தி 

ெச� அ,க( $ேத�. 3108.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) உேளா� உற வழி என 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேத�. 3108.2 

 @( உேளா� ம�� ஒ�தன @த�வ�_ெப.) கா( ெபாAதி� $ேத�. 3108.3 

 ப( உ$ ஓதயி� பனி ெமாழி ம உக� பணி�தா� $ேத�. 3108.4 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) ேம� அ&ய வ� எ�த வல0 கயா� $ேத�. 3109.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) ேம� வி��ெபா+ 

தா,க_ ைற.எ�.(தா, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வி(ணவ�_ெப.(வி(ணவ�_ெப.) வ� $ேத�. 3109.2 

 எ( ேம� இழி� எA� உலவ இயா0ேகாப� $ேத�. 3109.3 

 க( ேம� அறிவி� இ,  ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) க(டன� ஆ�. $ேத�. 3109.4 

 சீ� மீ ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:சி� 

சிற�@_ெப.(சிற�@_ெப.) உ$ளி $ேத�. 3110.1 

 கா� மீ ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ெகா$ கவி� சிகர� $ேத�. 3110.2 

 ஏ� மீ ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எ2 வா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.)  யி8றி $ேத�. 3110.3 

 பா� மீ ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பட� 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) ஆலயேம. $ேத�. 3110.4 

 3�னா� இவ இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) கா(கா� ‘389 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3111.1 

 பி� நா$_ெப.(நா$_ெப.) உன இன� உதி0 � பி$ள அ�$ $ேத�. 3111.2 

 த�னா� உன0  ஒளி தளி��ப0 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எலா� $ேத�. 3111.3 



 அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 3&0 வ� எ�றா� அ�9 

இறேயா�. $ேத�. 3111.4 

 அ�ன பி$ள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அ�ன ஏணிB� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3112.1 

 இ�ன நக2ட இற0 � மர�_ெப.(மர�_ெப.) தாேன $ேத�. 3112.2 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3றயி� 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உல �_ெப.(உல _ெப.+உ�_சா2.) ெதாட�� ஒ�றா� 

$ேத�. 3112.3 

 ம�ன மகி/% உற மா$ேவ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�றா�. $ேத�. 

3112.4 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேந� ;ழ�த ெசா� விள�த @( இ+ ந"� $ேத�. 3113.1 

 ேபா� ேந� இல அய�� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) 

@ல�பி_வி.எ�.(@ல�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3113.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேந� மல� என� சி9வ�_ெப.(சி9வ�_ெப.) நக� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $ேத�. 3113.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேந� மகி/வ ஆகாேதா வள�� எ�றா�. $ேத�. 3113.4 

 எ=சா� தி�உள� இ எ�9 உள� ேதறி $ேத�. 3114.1 

 ம=F ஆ� வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) என மணி� J� @க0 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேத�. 3114.2 

 =சா� தய மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெதாட�� @0  ந�ம $ேத�. 3114.3 

 ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) ஆ� அ�ெளா+ நின�ேத ேவ(&ன� ஆ�. $ேத�. 

3114.4 

 வி2�தன கட�_ெப.(கட�_ெப.) திர 

மய,கி_வி.எ�.(மய, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வ "/� என� $ேத�. 3115.1 

 தி2�தன ம<� திர$ ெச9�� ேபாகயி� $ேத�. 3115.2 



 அ2� அன மன� அஞ� அA,க_ ைற.எ�.(அA, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ஆ,  இவ�� $ேத�. 3115.3 

 பி2�தன�_வி.3.(பி2_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) 

யா(டB� பி2%_ெப.(பி2%_ெப.) இலா� அேரா. $ேத�. 3115.4 

 ஏ� வழி மாத�$ இவ$_பதி.ெப.(இ_F�.+அ$_பட�.ஒ�.) 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) 

$ேத�. 3116.1 

 ேச� வழி அ��தவ� ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேவ9 

ேபா� $ேத�. 3116.2 

 ஓ� வழி ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பி� உயி� எ,  

எ,  என $ேத�. 3116.3 

 ந"� வழி 3க�_ெப.(3க�_ெப.) ெகட_ ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ேந& அ=சினா�. $ேத�. 3116.4 

 உ�னிட இலெகா� எ�9 இவI� ஓதினா$ $ேத�. 3117.1 

 நி�னிட இலெகா� எ�9 அவ<� ேந&னா� $ேத�. 3117.2 

 எ�னிட இல என இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) சா8றினா� $ேத�. 3117.3 

 மினிட அசனி ப:+ என ெவ� ஏ,கினா�. $ேத�. 3117.4 

 ப�திய மணிவிழ� பட��த ேகவண� $ேத�. 3118.1 

 ஒ� இய� உயி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஒளி�தலா� 

$ேத�. 3118.2 

 நி�திய நய நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

நி,கி_வி.எ�.(ந", _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வா&னா� $ேத�. 3118.3 

 த�திய உயி2� ெவ89 உட�பி� த�மயா�. $ேத�. 3118.4 

  �9 ஒளி� அக� கதி� ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெகா$கயா� $ேத�. 3119.1 

 அ�9 ஒளி�தவ� தன� ேதட8  ஆ,  ேவ(+� $ேத�. 3119.2 



 எ�9 ஒளி�தன உயி� யா0க 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உற"இ $ேத�. 3119.3 

 க�9_ெப.(க�9_ெப.) ஒளி� உளி கர கறவ மானினா�. $ேத�. 3119.4 

 ெச� அக� அன�திC� ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ேத&னா� $ேத�. 3120.1 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அக� உறவிேனா� ெதாட�� நா&னா� $ேத�. 

3120.2 

 வ� அக� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ$ மகவ0 கா(கிலா� $ேத�. 3120.3 

 க� அக�தா�� உ$ கல,க_ ைற.எ�.(கல, _வி.+அ+ ைற.எ�. றி.) 

வி�மினா� $ேத�. 3120.4 

 தாB� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ேசB� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) தவறி 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெசB� $ேத�. 3121.1 

 த"B� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ெபா9�பவ� சி9வ எ� விழி $ேத�. 3121.2 

 பாB�_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ந"�ட� உயி� 

பறி�பேவா இேதா $ேத�. 3121.3 

 ேபாB� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அறா� ய� @ �தினா� எ�பா�. $ேத�. 3121.4 

 எ�ல இ� எ,கP� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) அட,  இேலா� $ேத�. 

3122.1 

 ஒ�லயி� வ�� ெபாA ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இேலா� எலா� $ேத�. 3122.2 

 ெதா�லயி� அறி� உேளா� த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

எ� ய� $ேத�. 3122.3 

 வ�லயி� அறா எம மற�திேயா எ�பா�. $ேத�. 3122.4 

 இனய%� பல%� ஓ�� இ2� உ9� ய� $ேத�. 3123.1 

 சினய%� ெபாறா ஒளி திரயி� தா/� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) $ேத�. 3123.2 

 @னய%� இரா_ெப.(இரா_ெப.) எலா� இசலி� ெபா,  அல $ேத�. 3123.3 



 அனய%� பட வள� அஞ2� வி�மினா�. $ேத�. 3123.4 

 க�ணாகரேன களி ஆலயேன கவி� ஆ� மகேன $ேத�. 3124.1 

 ம�$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அஞ� மா 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வ��த0 கரேய8றிட 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) $ேத�. 3124.2 

 அ�$ நா& அக�9_வி.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உறகி�ற 

அகேம அ�ளா� ெகா�ேலா $ேத�. 3124.3 

 ெத�$ நாயகேன எ�றா$ திற�பா அ�வி0 க(ணா$. $ேத�. 3124.4 

 இற�தா� ெகா�ேலா 3த� ஈ9 இ�ேலா� தன ஆ� தயய $ேத�. 3125.1 

 மற�தா�_வி.3.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ெகா�ேலா மறவா 

அ�ேபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) M/ வய� $ேத�. 3125.2 

 ற�தா� ெகா�ேலா உ�ன எ�ன� ற�ேதா� இேவ $ேத�. 3125.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெகா�ேலா மகேன அறக 

எ�9 அAதா� வளேன. $ேத�. 3125.4 

 ெம� ஆ� தவேம தி�வி� தி�ேவ ஆ� எ�ேபா� ெவ� த" $ேத�. 3126.1 

 ெமா� ஆ� வனேம 3+கி 3னி ஆயினேனா எ�றா$. $ேத�. 3126.2 

 ‘ெபா� ஆ� @ரேய ட�ப� ெபா�ற� காதலி�ேதா� $ேத�. 3126.3 

 ஐ ஆ� உயிேர அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) இ�9 அளி�தா� ெகா�ேலா 

எ�றா�. $ேத�. 3126.4 

 ேதறா அ�ேபா� ேதற� சிCவ ெகாணர வாேனா� $ேத�. 3127.1 

 ‘ஆறா ெமா��பா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஈ,  ஆ(+ ஓ�சிய ேகா� 

இேவ $ேத�. 3127.2 

 மாறா நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெச� இத� ேம� மா��தா� அ�லா� வா/ 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) $ேத�. 3127.3 

 ஈறாக வ��தினேன‘ எ�றா� அ�ேறா எ�றா$. $ேத�. 3127.4 



 வய� அ& வ� உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) சாய $ேத�. 3128.1 

 ெபா� அ8ற_ெப.எ�.(அ9_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ� 3� ெபாலிய0 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) 

$ேத�. 3128.2 

 உ�ய� தரணி நாேன உல0 � சிCவ0  ஒ�@ ஆ� $ேத�. 3128.3 

 ெம� அ89 இவேண விளிேவ�‘ எ�றா� அ�ேறா எ�றா�. $ேத�. 3128.4 

 ப8றா� பழய� பழிய� ப2வா� ப+வா� எ�னா0 $ேத�. 3129.1 

 க89 ஆரண� கா:&ய கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) அறி� அ�ேறா உ�ன� $ேத�. 

3129.2 

 ெப89_வி.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆயினேத பி2யா 

அ�ேபா� ெபயரா 3� வ� $ேத�. 3129.3 

 உ89 ஆசி என0  உர�தா� ஆகாேதேயா எ�றா$. $ேத�. 3129.4 

 இ�ேறா அ�ேறா எ�ேறா ஒ�நா$ எ�ம0 கா0க $ேத�. 3130.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா+_ெப.(ேதா+_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) வ "% உற ேவ(&யேத� 

இ�வ�0  $ேத�. 3130.2 

 ஒ�ேறா+ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஒ�தன அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) உளேத� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ந"� பி2யா $ேத�. 3130.3 

 உ� ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) எ� ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உற� ஆகாேதா எ�றா�. $ேத�. 3130.4 

 மடவா2� அன�த� மலி� 

மகி/�த_ெப.எ�.(மகி/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மட�த‘ என $ேத�. 

3131.1 

 தட வானி� உய��த_ெப.எ�.(உய�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தள,க$ 

தணி� ெமாழி�தனிேர $ேத�. 3131.2 



 நடவா 3றயா� நடல நரல ந+ேவ அ&யா$ $ேத�. 3131.3 

 கடவாம� அல� கல, ப க(&லிேரா எ�றா$. $ேத�. 3131.4 

 அ� ேச� அ� சீ� அட இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) தல� அ(&யகா� 

அ&ேய8  $ேத�. 3132.1 

 ‘அ=ேச� அ=ேச� நய�_ெப.(நய�_ெப.) ஆ� என ஆ&ன வானவேன $ேத�. 

3132.2 

 அ=F ஏ/ அ=F ஏ/ கடலா� ஒDவாத அஞ�0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ/� 

$ேத�. 3132.3 

 அ� ேச� எ=சா நய� இ,க( அக�றேவ எ�றா�. $ேத�. 3132.4 

 எ�றா� இவ<� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தா$_ெப.(தா$_ெப.) அவI� 

எ�றா$ எ�9 ஆ,  $ேத�. 3133.1 

 ஒ�றா உர ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

@ல�பின� உ$ ய� க(டதனா� $ேத�. 3133.2 

  �றா நய வானவ��  ழ� ஆ  லி�தா� என 

நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3133.3 

 அ�9 ஆ� இட� ஆற இவ8 � அவ: � அற�தன� ஆ� $ேத�. 3133.4 

 ய� ஏ� அஞ� ஏ� உள� ஆ/� உ9 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நய மா0 

கடலி� $ேத�. 3134.1 

 ெபயேர� ெபயேர�. ெபயரா� ெப�ம� தனய� பி2வா� $ேத�. 3134.2 

 மய� ஏ� மய� ஏ� வளேன ம2ேய ம�$ ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) உ�கி 

$ேத�. 3134.3 

 அயேர� அயேர�. மக�_ெப.(மக�_ெப.) மா(&ல� மா(&ல� எ�9 

அற�தா�. $ேத�. 3134.4 

 ஐய� ேபாக_ ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 



எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ ல� 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ெசா�லா� $ேத�. 3135.1 

 ஐய� ேபாக� தணி% ஆ� எனி<� அ�9 ஆ,  இரவி $ேத�. 3135.2 

 மய� ேபாக_ ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வ2<� மனேம 

விள0 � Fட� ஆ� $ேத�. 3135.3 

 ெம�ய� ேபாக_ ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒளி ேபா� விழி 

ேபாயி89 எ�9 அAதா�. $ேத�. 3135.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா மணியி� ெச�வன� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ேத&_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அக� $ேத�. 3136.1 

 அ� மா நக�0க( அA அ�ேற அலB� கா� $ேத�. 3136.2 

 ப மா மல� ெப� கா வழியி� ப2% ஓ,க $ேத�. 3136.3 

 த� மா மகன� �%கி�றா��தவ வ�லா�. $ேத�. 3136.4 

 @$I� @ல�ப_ ைற.எ�.(@ல�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வ(+� அழ� 

J%� நய $ேத�. 3137.1 

 வி$I, கா%� வின 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உ$ ெமலி� 

இர,க_ ைற.எ�.(இர, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3137.2 

 ெகா$I�_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ய2� 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எலா� 

ெகாA�_ெப.அ.(ெகாA�_ெப.அ.) தவ� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) $ேத�. 3137.3 

 உ$I�_ெப.எ�.(உ$I_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) த�ம� உ�கி 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வினாவினேன $ேத�. 3137.4 

 எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) சி�த ேபா� நிலயா இ2 சி�ேத $ேத�. 3138.1 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) சி�த ேபா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ேந& அல� $ேத�. 3138.2 



 இ�9 எ� சி�த எ=ச_ ைற.எ�.(எ=F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) அ�$ கடேலா� $ேத�. 3138.3 

 உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) சி�த எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

உ8றாேனா எ�றா�. $ேத�. 3138.4 

 க(ேணா மணிேயா கம/ ம� ெப� மல�0 காேவ $ேத�. 3139.1 

 ப(ேணா ேதேனா பணி� இணயா0 கனி ெசா�லா� $ேத�. 3139.2 

 உ$ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) எ� உள� 

வாட_ ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அ�$ J� $ேத�. 3139.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) ஓ� மல� ேபா� ேவ��தனேனா 

இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) எ�றா�. $ேத�. 3139.4 

 எ� ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) இ� ெபாA� 

இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ெபாழிேல $ேத�. 3140.1 

 உ� ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உயி� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நிழ8றி அ�$ $ேத�. 3140.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) ஒ�ப� த� ஓ�@� தய� 

ெப�மா� $ேத�. 3140.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நி9�தினேய� கா:+ 

எ�றா�. $ேத�. 3140.4 

 இரவி�  �9� இத/0 க=ச� அணி தடேம $ேத�. 3141.1 

 இரவி0  ஒ�பா� இ� ெபாA� மல� மர� தா$_ெப.(தா$_ெப.) $ேத�. 3141.2 

 விரவி8  இ,க( வ� உ�ன ேமவி அ�$ $ேத�. 3141.3 

 @ரவி� ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) 

@ன�_ெப.(@ன�_ெப.) உ(டாேனா எ�றா�. $ேத�. 3141.4 



 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒ� உய� மா மலேய ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) தலயி� 

அணி $ேத�. 3142.1 

 கன� ஒ� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) க2ய0 கன� 

இழி_வி.(இழி_வி.) உ� $ேத�. 3142.2 

 @ன�_ெப.(@ன�_ெப.) ஒ� இழி_வி.(இழி_வி.) சீ� ற� உ� க( @0கனேனா 

$ேத�. 3142.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஒ� இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ேந� 

இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஓ� எ�பா� எ�றா�. $ேத�. 

3142.4 

 ெபா� ஆ� சிறகா� @:கர� ேச� @$_ெப.(@$_ெப.)  லேம $ேத�. 3143.1 

 எ� ஆ� உயிேர எ� ெந=ச� ஆ$ அரேச $ேத�. 3143.2 

 ஒ�னா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேந� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேசர 

உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) வழி $ேத�. 3143.3 

 அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) நாட அறயேீரா என0  எ�றா�. 

$ேத�. 3143.4 

  யிேல கிளிேய ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.)  �ேக ேகா அனேம $ேத�. 

3144.1 

 மயிேல இண� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

 ளி��ப_ ைற.எ�.( ளி���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ெகா$ $ேத�. 3144.2 

 எயிேல வனேம இய�பேீர� ேபா� அவ8ேக $ேத�. 3144.3 

 யிேல இல நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) =Fவ� எ�ப�ீ எ�றா�. $ேத�. 

3144.4 

 கிளிேயா+ அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) அழ0  யி�க$ ெகAமி 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3145.1 

 அளிேயா+ அல�� அழ� @னC� வி�மி 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3145.2 



 வளிேயா+ அ� கா வ��தி_வி.எ�.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வள� அAவா� $ேத�. 3145.3 

 களிேயா+ அக�றா� எ� காவல� எ�ற ஓதயினா�. $ேத�. 3145.4 

 ெபா�யா வர�ேதா� ேபா�� J,கா� தி2B� கா� $ேத�. 3146.1 

 கயா� நB� க=ச� என வா&ய தா�_ெப.(தா�_ெப.) $ேத�. 3146.2 

 உ�யா வ(ண� உ�கி நக�� ெத� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3146.3 

 நயா அ�பா� நா&0 காணா அAவா$. $ேத�. 3146.4 

 படேம எAதி�_வி.எ�.(எA�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.+�_ஒ8.) பட� 

ப,கய� ந"( $ேத�. 3147.1 

 தடேம அPகி தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J $ேத�. 3147.2 

 வடேம இணயா மக% உ$ளின$ அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) $ேத�. 3147.3 

 இடேம ம இ� இச தா�_ெப.(தா�_ெப.) அறவா$ $ேத�. 3147.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேதா� மல� த":&ய ேச+ உலவி0 $ேத�. 3148.1 

 கா� ேதா� தடேம களி K�� உன ேந� $ேத�. 3148.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ேதா� ம மா9 இல J� 

$ேத�. 3148.3 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ேதா� என உ$ தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஓ,கினேத. 

$ேத�. 3148.4 

 J மாறினேதா ெபா�வா� பகேயா� $ேத�. 3149.1 

 தா� மா9 இல தா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெகா�தனேரா $ேத�. 3149.2 

 ேத� மா9 இல J இல ேத�பி உள� $ேத�. 3149.3 

 ேவ� ஆ9 இல ெவ�ெபா+ கா��தேவ $ேத�. 3149.4 



 ளி மா2_ெப.(மா2.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உளி 

கா� Fனேயா $ேத�. 3150.1 

 நளி வாச� இழ� அழி ந நனேயா $ேத�. 3150.2 

 களி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ$ இழ� அயர0 க& 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) $ேத�. 3150.3 

 உளி ந"B� இழ� உறவா� மகேனா $ேத�. 3150.4 

 அ�ன� சிற ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அல� தாமர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேத�. 3151.1 

 எ�ன� ெசறி இ�ெபா+ இ��தனேம $ேத�. 3151.2 

 3� ந�சிய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 3� _ெப.(3� _ெப.) இ�ல எனா $ேத�. 

3151.3 

 ம�ன� சவிேயா� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஏகினேயா $ேத�. 3151.4 

 இ�@ ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) 

அ��தி_வி.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�. றி.) இ��தனேய $ேத�. 

3152.1 

 அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) அக�ெறா+ அக�றனேயா $ேத�. 

3152.2 

 3�@ ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உலா� 3ள2� ணேர $ேத�. 3152.3 

 பி�@ ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) இலா அ ேப� வேதா $ேத�. 3152.4 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஒ� அ& வாட_ ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

நட� ெசேல� $ேத�. 3153.1 

 அட� உ89 என ஆவியி� ஆ(+ உறவா� $ேத�. 3153.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒ� உயி� ெக:டன கா� அல ெகா$ $ேத�. 3153.3 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஒ� இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உளய� ெபய� 

ஏ� $ேத�. 3153.4 

 த�ம� அழC� த தி_ெப.(த தி_ெப.) த ேமா $ேத�. 3154.1 



 உ�ம� அழC� தழ� ஒ�@ அற ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) $ேத�. 3154.2 

 ம�ம� அழC� வத ெச�ெதா+ இேதா $ேத�. 3154.3 

 இ� ம�தி2 ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எ2 

ப8றியேத $ேத�. 3154.4 

 ெவ(ண0 கி2 ெவ�தன ேபா� அA எ� $ேத�. 3155.1 

 க(ண0 கிழி ந"� க& ஓட ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) $ேத�. 3155.2 

 @(ண0 கிழி த"ய உ$ ஊ8றிய பி� $ேத�. 3155.3 

 வி(ண0 கிழி மி� என ஏகினேயா $ேத�. 3155.4 

 இ�@ ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) அமி/�தி 

இ��தன_வி.3.(இ�_வி.��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) கா� 

$ேத�. 3156.1 

 உ� ேபா அவியா எ2 எ� உளேம $ேத�. 3156.2 

 �@ ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) உறிஇ� Fழியி� 3Aக $ேத�. 3156.3 

 அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) அக�ெறா+ அக�றனேயா $ேத�. 

3156.4 

 கதி� ஆய மணி0 கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பா� $ேத�. 3157.1 

 எதி� ஆய அ�$ கிள� எ� மகேன $ேத�. 3157.2 

 ெபாதி� ஆய இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) கதி� ேபா0  என வ� $ேத�. 3157.3 

 அதி� ஆய அக� ய� ஆ89 இலேயா $ேத�. 3157.4 

 கய� ஆ� விழிேய கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ� அவன $ேத�. 3158.1 

 அய� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ+_வி.+அ�_ெதா.ெப. றி.) இ� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அக�றனேன $ேத�. 3158.2 

 இயலாத இ+0க( இய� இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3158.3 

 உய� ஆ� வழி ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உளேத� உரய�ீ. $ேத�. 3158.4 



 ம=ேச ம�ளா மேவ  றயா $ேத�. 3159.1 

 வி=F ஏ+ அவி/ வ " அன வி$ 3கன $ேத�. 3159.2 

 ெந=ேச_ெப.(ெந=F_ெப.+ஏ_சா2.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேப( இல 

ந",கினேன $ேத�. 3159.3 

 ந=ேச இனி உ(+ உண ந� அழ�வா� . $ேத�. 3159.4 

 எ�9 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஓ,க இன� அAவா$ 

$ேத�. 3160.1 

  �ற� அ�வி� திர$  �9� க(ணா$ $ேத�. 3160.2 

 ெபா�ற� தக ெநா� ெபாறாமC� 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3160.3 

 அ�9 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ெத� யாவிC� ஆ��தனேள. $ேத�. 

3160.4 

 மீ உலாவிய மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 3&யா$ நக� $ேத�. 3161.1 

 ேபா� உலாவிய ேபா/ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகாதயா$ $ேத�. 3161.2 

 த" உலாவிய @( என� த"� உள� $ேத�. 3161.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உலாவிய ஏ என அ(மினா$. $ேத�. 3161.4 

 ேதசிக� உய� ேச+ அம� ஓதிய $ேத�. 3162.1 

 ேதசிக� உய� ேசடன� ேத&_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3162.2 

 ேதசிக� அய�ேவ� என� ெச=_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) Fட� $ேத�. 3162.3 

 ேதசிக� உய� ெச,_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கலயா$ அேரா. $ேத�. 3162.4 

 தனய� ஈ�றன$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ப+� $ேத�. 3163.1 

 அனய யா%� அறி� அக� ஏ, ேவ� $ேத�. 3163.2 



 நன அல�� என ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) ந�தன� $ேத�. 3163.3 

 எனயேனா என� சா89தி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) எ�றா$. $ேத�. 3163.4 

 அ2ய ஓ� வின ேக:& அ�ேதா எனா $ேத�. 3164.1 

 ெப2ய_ெப.அ.(ெப2�_ெப.) ஓ� உயி��@ இ:டன$ பி� தன0  $ேத�. 3164.2 

 உ2ய ஓ� நச ஊ,  உள� 6(டலா� $ேத�. 3164.3 

 ச2 அ ஓ� ம� ேபா� உர சா8றினா$ $ேத�. 3164.4 

 பாவி த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மக8  உ2 பா�ம ேக$ 

$ேத�. 3165.1 

 வாவி த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) தாமர வாயினா� $ேத�. 3165.2 

 காவி த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) களி�@ உமி/ 

க(ணினா� $ேத�. 3165.3 

 ஆவி த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அறா அ�$ 

ெசா�லினா�. $ேத�. 3165.4 

 பா< உயி��த கதி��பட� ப,கியா� $ேத�. 3166.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உயி��த மதி�பட ெந8றியா� $ேத�. 3166.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உயி��த 3�ல� சி9 Hரலா� $ேத�. 3166.3 

 கா� உயி��த மல� 3க0 காமரா�. $ேத�. 3166.4 

 ெபா�ளி� வ ",கிய ெபா�ச� @ய�தினா� $ேத�. 3167.1 

 அ�ளி� வ ",கிய ஆ�கலி மா�பினா� $ேத�. 3167.2 

 ெத�ளி� வ ",கிய சீ� 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) கயினா� $ேத�. 3167.3 

 F�ளி� வ ",கிய ேதா+_ெப.(ேதா+_ெப.) அல�� தாளினா�. $ேத�. 3167.4 

 ஈ� அ=F ஆ� வ�ட� இ�(+_ெப.(இர(+_ெப.) ஆ(+ உளா� $ேத�. 3168.1 



 ந"� எ=சா அ�ளா� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) மா:சியா� $ேத�. 3168.2 

 கா� அ=சா ஒளி கா:&ய கா:சியா� $ேத�. 3168.3 

 சீ� எ=சா உர ெவ� உய� சீ��தியா�. $ேத�. 3168.4 

 3க�தி� தாம� 3கி/� என� 

பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� $ேத�. 3169.1 

 அக�தி� தாமர உ$ அவி/ க(ணினா� $ேத�. 3169.2 

 ெசக�தி� பாசற ேத�� உள� இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உற $ேத�. 3169.3 

 Fக�தி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) வின 8றிய அ�பினா�. $ேத�. 3169.4 

 நளி 3க� அல� ந�கிய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) எனா $ேத�. 3170.1 

 அளி 3க� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ெசா� அற�தா� 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) $ேத�. 3170.2 

 ஒளி 3க� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ஓ&ய ஆ9 ேபா� $ேத�. 3170.3 

 விளி 3க� உ9� ெவ� ய� ந", � ஆ�. $ேத�. 3170.4 

 உன0  இச� இனி எ� உர�ேப� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) $ேத�. 3171.1 

 தன0  எதி�� இண தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) 

இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆகயா� $ேத�. 3171.2 

 நின0  எதி�� நி�றா� அறிவா� என $ேத�. 3171.3 

 என0  இய89 அ�$ தா�_ெப.(தா�_ெப.) இவ சா8றினா$. $ேத�. 3171.4 

 இனய ேக:டC� இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உற0 ேகாதயா$ $ேத�. 3172.1 

 வனய ேவ:+ உ9� மா(ெபா+ கா:&ன $ேத�. 3172.2 

 அனய� ஈ, 0 க(ேட� அ�$ அ�ன நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) $ேத�. 

3172.3 

 தனய� ஆ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) என� 

சா8றினா$. $ேத�. 3172.4 



 ம(_ெப.(ம(_ெப.) தழ�9 உளி வா&ய J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) த� $ேத�. 

3173.1 

 உ(ட ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) உயி� 

உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) ந"� 

ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெசா� $ேத�. 3173.2 

 ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�மயி� 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) களி K�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேத�. 3173.3 

 க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எ�ேபா/ எ�றா$. 

$ேத�. 3173.4 

 மி�னேல நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேக$ என ேவ:@ உ9� $ேத�. 3174.1 

 க�னேல கட� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெச� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

$ேத�. 3174.2 

 ெந�னேல இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ேந2ய கா� என $ேத�. 3174.3 

 இ�னேல அற எ� மன எ�தினா�. $ேத�. 3174.4 

 @2�த தாம 3க� Fட�� ெபா8பினா� $ேத�. 3175.1 

 வி2�த_ெப.எ�.(வி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தாமர0 கய வி2� ேம� 

$ேத�. 3175.2 

 எ2�த_ெப.எ�.(எ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) விழி 

தா/� இணயா அ�$ $ேத�. 3175.3 

 ெசா2�த_ெப.எ�.(ெசா2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) உP� �@ இர�தா� அேரா. $ேத�. 3175.4 

 அ�ன த�மயினா8  இர%_ெப.(இர%_ெப.) ஆவ ஏ $ேத�. 3176.1 

 எ�ன உ(&ய ஈ� அளி�ேத�. அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3176.2 

 ம� அமி�த� மன� அளி� ஆதலா� $ேத�. 3176.3 



 3�ன� அ�9 3கி/� என ஓ,கிேன�. $ேத�. 3176.4 

 அ$ அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) 

ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வாசேமா+ 

ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3177.1 

 க$ அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) ஆ+ இய க:+ரயா<� ேபா� $ேத�. 3177.2 

 @$_ெப.(@$_ெப.) அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) 

ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஒ� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) J 3க�_ெப.(3க�_ெப.) $ேத�. 3177.3 

 வி$ அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) 

ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எ� விழி ேப�கிேல�. 

$ேத�. 3177.4 

 மாF அ9� மன� இவ ஆ0கிய $ேத�. 3178.1 

 ஆF அ9� இண அ8றன� ஐய� அ89 $ேத�. 3178.2 

 ஏF அ9�த_ெப.எ�.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

எ�றன$ $ேத�. 3178.3 

 காF_ெப.(காF_ெப.) அ9�த_ெப.எ�.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ச,  

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கயினா$. $ேத�. 3178.4 

 ப�கிவா/ உயி� ப8றிய ஊ( எலா� $ேத�. 3179.1 

 ெப�கி_வி.எ�.(ெப� _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஈ�த பிரா� இர�தா� 

எனா $ேத�. 3179.2 

 உ�கி ஆசி அவ:  உர� அ�ன ேபா� $ேத�. 3179.3 

 ம�  யா(&C� ம�தன� ேத&னா$. $ேத�. 3179.4 

 கழ"இயின மணியி� அ�ன களி� இவ ஓ�� ேபாகி� $ேத�. 3180.1 

 விழ"இயின உயிர0 காணா ெவ� உ9� உடலி� Mச $ேத�. 3180.2 

 எழ"இயின நக28 ேச�� ஆ,  எதி�பட உயி��@ வ "0கி $ேத�. 3180.3 



  ழ"இயின ய� த"�பால8 ெகாண��தன இலேயா எ�றா�. $ேத�. 3180.4 

 ஆயவ உர� ஈ,  உ$ள� ஆ� அவ8 காேண� எ�ன $ேத�. 3181.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவ வ��தி� சா8ற தமனிய0 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேச�� $ேத�. 3181.2 

 த"யவ ட0 � நாத� ெச�மல0 கா:ட 

ேவ(&�_நி.எ�.(ேவ(+_வி.+இ�_நி.எ�. றி.) $ேத�. 3181.3 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ந"�ப� எ�றா� ;( 

மற வ&வ� J(டா�. $ேத�. 3181.4 

 3� பக�_ெப.(பக�_ெப.) இவ� இDவாேற 

38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ய� 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஏ,க $ேத�. 3182.1 

 ஒ�@ அக� மா:சி� பால� ஒளி மணி0 ேகாவி� த�னி� $ேத�. 3182.2 

 த�@ அக� மறயி� வ�ேலா� சவயி<$ பலவ0 ேக:ப $ேத�. 3182.3 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) H�9� வகி அனவ�� 

விய�ப� ெச�தா�. $ேத�. 3182.4 

 உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) Q� 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) நாத� உ�ெவா+ 

உ8றனேனா எ�ன $ேத�. 3183.1 

 ெப8ற_ெப.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Q� ெதளியா ந"ரா� 

பித8றலி� H�றா� நாளி� $ேத�. 3183.2 

 க8ற Q� இல Q� வ�ேலா� க8க வ� என� ேச�� ஓ� ஒ�@ $ேத�. 3183.3 

 அ8ற_ெப.எ�.(அ9_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Q8 ப& 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) 

அ�ல எ�9 அறய0 ேக:டா�. $ேத�. 3183.4 

 ேக:டC� இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அ�னா� 

கிள�தவ ம9� ந"0க $ேத�. 3184.1 



 ேவ:டC� த�ன0 கா:டா ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இச இர,  

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) யா/ $ேத�. 3184.2 

 K:டC� கனி பா� ம8ற0  I� Fவ திர:&0 காதி� $ேத�. 3184.3 

 ஊ:டC� அனய த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) ெசா� ஓ� எ�பா� ஓத� உ8றா�. 

$ேத�. 3184.4 

 ஊ:+ அர0  உ(ட பம� வி(+_ெப.(வி(+_ெப.) 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒளி� Fட� உதி�த ேபா�ேற 

$ேத�. 3185.1 

 த":+ அர0  உடலி� நாத� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) சி9வனா�� பிற�த� 

ேக:ேட�. $ேத�. 3185.2 

 மீ:+ அர0  ஒளி ேபா� வ�ட� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ9 3� 

ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) என இரா%� ஆ� கீத� $ேத�. 3185.3 

 ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) அர89 இடய� அ2ய ஓ� 

கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) கிள� ஒளி க(ட� ேக:ேட�. $ேத�. 3185.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�ன� 

வானேம கா:ட வA0  இல நா_ெப.(நா_ெப.) என நவ மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $ேத�. 

3186.1 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நில 

H அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) க(+ எA� தரணி கா�பவன வ� இற=ச $ேத�. 

3186.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வழி வ� 

எவ( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) எ�ன 

விள,கிய_ெப.எ�.(விள, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெப�தில� த�னி� 

$ேத�. 3186.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

உ�ெவா+ ஈ,  உதி�பவ� எ�9 உர�த ந"� அ�ேறா எ�றா�. $ேத�. 3186.4 



 கா� 3க� அல��த ம மல� வ&ேவா� களி�ப ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) 

உர�தவ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ஓ�� $ேத�. 3187.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 3க� எ�த 

உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) எ�9 ஐய� 

உ8றன�_வி.3.(உ9_வி.+88_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ப�.) 

ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) ேவத $ேத�. 3187.2 

 Q� 3க� ‘அரச� இற=ச வ� எ, � ;த�% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ஆ(மயி� ஆ$வா� $ேத�. 3187.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) 3க� இறவ� எ�ற ஆ�� அ�ேலா 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�9 எ�றன� ‘ எ�றா�. 

$ேத�. 3187.4 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�ம� அ�றிB� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 9� ய�0 கட 

இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) மி&ேய $ேத�. 3188.1 

 @�லிய த�ம� உற%_ெப.(உற%_ெப.) 

இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) நச ெச� 

ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) மன 

இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) உலகி� $ேத�. 3188.2 

 ஒ�லிய த�ம� எளியனா�� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மர� இற�ப அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) ேவத� 

$ேத�. 3188.3 

 இ�லிய த�ம� உள அ�ேறா எ�றா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 3க� 

அனாதியா� அ�ேற. $ேத�. 3188.4 

 ேவ9 ப:+ எதி��த மா8ற� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆக ெவளி89 

இள=_ெப.அ.(இள�_ெப.) ெசா� ஒ�வ "ேர� $ேத�. 3189.1 

 ஈ9 ப:+ அன�� க8றவ� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இய�@� என� ெதாA 

உர�பா� $ேத�. 3189.2 



 மா9 ப:+ அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ம<0  ல� 

அற Q� வ � அளி� உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) பி� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $ேத�. 3189.3 

 ந"9 ப:&+� நா$_ெப.(நா$_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) தர வ�வா� நிமல� 

எ�ற மற அ�ேறா $ேத�. 3189.4 

 ப& 3&� எவ�0 � பய�_ெப.(பய�_ெப.) தர வ�, கா� பரம� ந"� 

ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ(ண� $ேத�. 3190.1 

 இ& இ&� எ2�த_ெப.எ�.(எ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விF�@ எலா� 

3ழ,க_ ைற.எ�.(3ழ, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எ,கP� ெவ�வின 

வ "ச0 $ேத�. 3190.2 

 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) பி&� அமர� 3�ன ம8ற எவ��  ழ� M/ இற=ச 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரசா� $ேத�. 3190.3 

 க& இ&� எ2 கா� ஆசன� எA� கதி� 3க� இய�வ ந�ேற. $ேத�. 3190.4 

 ஒளி ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெவஃகிய வினயா� 

உயி� ெகட_ ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ;ழ�த த" ஒழி�ப $ேத�. 

3191.1 

 விளி ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) இவ எ�9 எளிமேய ெபாறேய ெவ9மேய 

ெம�� தி� எ�ன� $ேத�. 3191.2 

 ெதளி ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) மறயா�� பயி8ற 

வ�தவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+��_இ.கா.+அD_வி.அ.ெப. றி.+அ�_பட�.ஒ�.) 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) தி� ெவ9� எளிய� உ89 எவ�0 � $ேத�. 3191.3 

 நளி ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) ஓத� தய தளி�� அளி�ப ந(P� கா� உ2 

அ�ேறா எ�றா�. $ேத�. 3191.4 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� எதி��த காதக$ 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நவ,க$ க(+ அளி�ப 

$ேத�. 3192.1 



 ெம�� திற� இறவ� பிற�தன� எ�னி� ெவளி9 அேதா எ�றன� பால�. 

$ேத�. 3192.2 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� எவ�� தா� தம 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அதிசயி� எவ� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) ஊ� $ேத�. 3192.3 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ8.) திற� உ2ய  ல�த� 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) எ�றா� இளவC� மற% உற� 

ெசா�னா�_வி.3.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3192.4 

 தாத உ(+ எ�னி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இல அவ<� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

உள எனி� இல உதி�த $ேத�. 3193.1 

 காதB� ெதளி�ப என0  ஓ� ஊ� இ�ல கல� இ�  ல� உதி� இ�ல $ேத�. 

3193.2 

 ேகாத_உ(+ அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

 ல�_ெப.( ல�_ெப.) என0  எ�றா�. K இட� இ�னவ� இல எ�9 $ேத�. 

3193.3 

 ஓத_உ(+ எவ�� விய�@_ெப.(விய�@_ெப.) உற"இ ந0  ஆ,  உண��தவ 

ஓ�� ேபாயினேர. $ேத�. 3193.4 

 த�@ அ+� உர உண�� எவ�� சா�� ேபா� $ேத�. 3194.1 

 ெவ�@ அ+� ேவல ஆ� தாB� ெம�ய<� $ேத�. 3194.2 

 ஒ�@ அ+� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) பதி�த ஒ(_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) கி�� 

$ேத�. 3194.3 

 ெச�@ அ+� சி9வன� ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ேநா0கினா�. $ேத�. 3194.4 

 எ� ஒளி பட மல� க=சேம என $ேத�. 3195.1 

 வி� ஒளி 3க� 3� வி(+_ெப.(வி(+_ெப.) அல�� உள� $ேத�. 3195.2 

 அ� ஒளி பட� ளி அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா�த� 

ேபா� $ேத�. 3195.3 



 ெச� ஒளி விழியினா� அA ேச�கி�றா�. $ேத�. 3195.4 

 Fன அன விழி விடா ெதா+�த ந"2னா� $ேத�. 3196.1 

 நன அன 3A ெமB� நன�ப அ�னவ� $ேத�. 3196.2 

 @ன அன அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) உயி� @ண�� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆக%� 

$ேத�. 3196.3 

 தனயன 3ற 3ற தAவினா� அேரா. $ேத�. 3196.4 

 க8ற நா(_ெப.(நா(_ெப.) 3க�திேனா� 

�22�த_ெப.எ�.(பி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) காரண� $ேத�. 3197.1 

 அ8ற_ெப.எ�.(அ9_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) ஆதியா� 

உயி� அ89 ஆ லி� $ேத�. 3197.2 

 இ8ற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

;கர_ ைற.எ�.(;க�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) இர,  

இ� ஆய ஏ� $ேத�. 3197.3 

 ம8ற நா$_ெப.(நா$_ெப.) ஒ�றி� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) வாழேவா 

எ�றா$. $ேத�. 3197.4 

 ப:டவ அறி� இன�ேத<� ப89 எலா� $ேத�. 3198.1 

 அ:+ அவ @த� என அ�ளி எ�த தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) $ேத�. 3198.2 

 F:+ அவ ெசெய� ெகாேலா எ�9 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பி� $ேத�. 3198.3 

 ந:டவ ஓ�@� ந"� என ந:@_ெப.(ந:@_ெப.) ஊ:&னா�. $ேத�. 3198.4 

 ம� அணி மல� மழ வா2 யா/  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) $ேத�. 3199.1 

 வ� அணி இசெயா+ மர வா�0  ர�_ெப.( ர�_ெப.) $ேத�. 3199.2 

 உ� அணி உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) M/ உவ� பா& வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 

3199.3 

 ெத� அணி விழா அ�=_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) சிற�பி� வா/�தினா�. $ேத�. 

3199.4 



 வி:ட இட0  இ9கி அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) மி0கவ� 

$ேத�. 3200.1 

 க:+ இட0 கா�பிய0 கவிக$ ேபால%� $ேத�. 3200.2 

 ம:+ இட0 கம/ மல� மால ேபால%� $ேத�. 3200.3 

 ெந:+ இட� பழ� பதி ேந&� ேபாயினா�. $ேத�. 3200.4 

 ேமக மால மிட�த உறேம� வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) $ேத�. 

3201.1 

 ேமக மால மிட� அர0 கீ/ உற $ேத�. 3201.2 

 நாக மால நட� என ந"$ நக� $ேத�. 3201.3 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) மால நட� அக�றா� அேரா. $ேத�. 3201.4 

 காலி� ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� அல� 

ஆ+க$ $ேத�. 3202.1 

 காலி� ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) ஆ+� ஆ� $ேத�. 3202.2 

 பாலி நா&ய ெபா8 பறவ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) $ேத�. 3202.3 

 பாலி� ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெபா8@ அற� 

பா+� ஆ�. $ேத�. 3202.4 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அக� த�� மாF அயி� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) $ேத�. 3203.1 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அக� த�� ஆசயி� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தழ� 

$ேத�. 3203.2 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அக� த�� ெசD_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ஒளி ந"�த 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 3203.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அக� த�� ெசD_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ஓளி ந"��தேத. 

$ேத�. 3203.4 



 ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) க$ நா&ய ச�திர� ேச� வன� $ேத�. 3204.1 

 எ( க( ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) இ�றி மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $ேத�. 3204.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) க( ஆக மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) அ�: 

காணியா� $ேத�. 3204.3 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) க( ஆக மல�� உற0 

காP�_ெப.எ�.(கா(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஆ�. $ேத�. 3204.4 

 ப� இய�_ெப.(இய�_ெப.) கனி பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வி(_ெப.(வி(_ெப.) ஓ,கிய_ெப.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

$ேத�. 3205.1 

 ப� இய�_ெப.(இய�_ெப.) கனி பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வி(ேணா�_ெப.(வி(ேணா�_ெப.) ெசB� $ேத�. 3205.2 

 எ� இய,க இல,  ம(_ெப.(ம(_ெப.) பா�மேய $ேத�. 3205.3 

 எ� இய,க இல, �_ெப.எ�.(இல, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

வி(_ெப.(வி(_ெப.) பா�மேய. $ேத�. 3205.4 

 உள2 அ,  ஒலி ஓதி உலா% வி(_ெப.(வி(_ெப.) $ேத�. 3206.1 

 உள� இய,  ஒளி ேசாதி ஒளி எனா $ேத�. 3206.2 

 விள2 ப,கய மாலயி� வி$ளேவ $ேத�. 3206.3 

 விள2 ப,கய மாலயி� வி$I� ஆ�. $ேத�. 3206.4 

 க� பட,  அம�� தக0 கா�த<� $ேத�. 3207.1 

 க�@ அட,க_ ைற.எ�.(அட, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ம�� அக0 கா�தB� 

$ேத�. 3207.2 

 ெச�@ அட,க_ ைற.எ�.(அட, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தவ� ேசட<� $ேத�. 3207.3 

 ெச�@ அட,க_ ைற.எ�.(அட, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) இ��தன� ேச&ேய. 

$ேத�. 3207.4 



 த"� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ப$ளிய ந"� எழ"இ� ெச� யி� $ேத�. 3208.1 

 த"� அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ$ளி ஐ ந"� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உயி�� $ேத�. 3208.2 

 த"�த� க பணிய� ப& ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� 

$ேத�. 3208.3 

 த"� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) க பனிய� ப& ேச��தேவ. $ேத�. 3208.4 

 ஈர ந"� அவிழ� ணேர வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) $ேத�. 3209.1 

 ஈர ந"ர விழ� திரேய வன� $ேத�. 3209.2 

 ஈர ந"ர எழ� சிகிேய அற� $ேத�. 3209.3 

 ஈர ந"ர� எழ"இ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஏகினா�. $ேத�. 3209.4 

 ஆதி மால அக8றி அழ89� எ�9 $ேத�. 3210.1 

 ஆதி மால அக8றி அளி�பட $ேத�. 3210.2 

 சீத மால ெசறி�தன ேம� எலா� $ேத�. 3210.3 

 சீத மால ெசறி�தன கீ/ எலா�. $ேத�. 3210.4 

 Fனய ந"ல3� கமலேமா+ ஆ�பC� ளி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $ேத�. 3211.1 

 நனய நாக3� நாறிய ேகா,க3� ந9�_ெப.அ.(ந9�_ெப.அ.) 

J=_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) $ேத�. 3211.2 

 சினய சா�த3� ெச(பக3� கனி வி�� ஆ,  $ேத�. 3211.3 

 இனய யா%� இ:+ இமிழி� வ� உற பதி அட�தா�. $ேத�. 3211.4 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெச� ஆ ல� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) 3� ப:ட 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விA,கி�. $ேத�. 3212.1 

 சா� ெச� ஓகயி� தளி�� உள� 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

தள,க$ $ேத�. 3212.2 



 பா� ெச� ஆவியி� ப� கி� உ+� ஒளி பர�பி0 $ேத�. 3212.3 

 கா� ெச� ஆவியி� கவ2க$ கமழ_ ைற.எ�.(கம/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வ "சினேர. $ேத�. 3212.4 

 எ2 மணி� @க எ+�தன� மல� மழ ெபாழி�தா� $ேத�. 3213.1 

 அ2 மணி0  ர�_ெப.( ர�_ெப.) யா/ எ+� உள�� இச ஏ8றி $ேத�. 3213.2 

 உ2 மணி0  ர�_ெப.( ர�_ெப.) ஒ��பட� பா இச K:& $ேத�. 3213.3 

 வி2 மணி0 கதி� வி(_ெப.(வி(_ெப.) தி� விழாவின விள�தா�. $ேத�. 3213.4 

 வின விள�தன ெவ�@ அற0  I 3க� உதி�ேதா� $ேத�. 3214.1 

 தன விள�தன தய வழி அள% அற� @க/� $ேத�. 3214.2 

 கன விள�தன களி�பி� ஓ� ஆயிர நாம� $ேத�. 3214.3 

 நின% இள�தன ெநறி வ�� கனி நய�_ெப.(நய�_ெப.) அளேவா $ேத�. 3214.4 

 3� _ெப.(3� _ெப.) வா�� Fள 3: @ற0 கனிேயா+ J,கா $ேத�. 3215.1 

 அ�  வா�0 கனி பல%� ஊ/� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) 

ேத<� $ேத�. 3215.2 

 உ�  வா� இறா� உட� உமி/ ேத<� ஆ�� ஒAகி� $ேத�. 3215.3 

 ெப�  வா�� @ன�_ெப.(@ன�_ெப.) ெப8றிேயா+ ஓ,கின� வளேன. $ேத�. 

3215.4 

 வின ெகட� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெவ90கய� ெபாழி நிதி0  �ப 

$ேத�. 3216.1 

 தன ெகட� தி�� தா$_ெப.(தா$_ெப.) மிச நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) K�பி� 

$ேத�. 3216.2 

 நன ெகட0 கவி� ந�தன சா�@ அேதா எ�றா� $ேத�. 3216.3 

 Fன ெகட0 கC/� ஊ89 அ ஆ�� ளி�த க( Mச. $ேத�. 3216.4 



 38றி_வி.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ேவ� அழ� பாலயி� 

கா��த_ெப.எ�.(கா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எ2 3$ளி� $ேத�. 3217.1 

 ெந8றி_ெப.(ெந8றி_ெப.) ேம� நற ந"ல3� கமல3� 

J�ப_ ைற.எ�.(J�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3217.2 

 உ8றிேய என ஒA0க� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�ல 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 3217.3 

 ெப8றிேய உ�னா� ெப8றன� இத8  மா9 உளேதா $ேத�. 3217.4 

 உ�ன� ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ப�$ ஒ�வேன ஆேன�. $ேத�. 3218.1 

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

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) இயC� இ�_இ�ல� ஆயினேயா $ேத�. 3218.2 

 த�ன� ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� தா/ வின 

விள% இேத எ�ன $ேத�. 3218.3 

 ெபா�ன� ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� 

ேபா8றினா� அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அள% அ8றா�. $ேத�. 3218.4 

 ஆF அவா அ9� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ� அற�த ெசா� 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3219.1 

 வாச வா�� ெத�ற� த"(&ய 3�லக$ மவ $ேத�. 3219.2 

 வ "ச_ ைற.எ�.(வ "F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா� மல�� என நக கா:&ய 

விமல� $ேத�. 3219.3 

 ேபச_ ைற.எ�.(ேபF_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா� மல�� எதி��த கா� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) வி2�தா� $ேத�. 3219.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

அ��தின�_வி.3.(அ���_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) த"ய 

ேவ�@_ெப.(ேவ�@_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ�9 அ��தா� $ேத�. 

3220.1 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ��திய_ெப.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வள�த நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வாழேவா ம(ேம� $ேத�. 3220.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அ��திய_ெப.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

உடெலா+_ெப.(உட�_ெப.+ஒ+_க�.ேவ.) ேதா�றிேன� மி& 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3220.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அ��திட 

ந(ணி_வி.எ�.(ந(P_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) உ� மன ெத2� 

உதி�ேத�. $ேத�. 3220.4 

 மன ெசB� தக� ேத+வ� தக%_ெப.(தக%_ெப.) இலா�. 

மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) $ேத�. 3221.1 

 நன ெசB� க& நற வன� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) என 

ந(ணி_வி.எ�.(ந(P_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3221.2 

 வின ெசB� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வ "/�த 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ெததி�த_ெப.எ�.(ெத2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இ� மனேய $ேத�. 3221.3 

 தன ெசB� திற� தவி�� எA� த தி_ெப.(த தி_ெப.) ேக$ எ�றா�. $ேத�. 

3221.4 

 ெச� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ந"� ெபாழிய� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெபாழிB�_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) @�னாக� 

தி�வி� J�ப_ ைற.எ�.(J�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3222.1 

 க� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ந"� உமிழ0 கவி நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ெவ�(+ 

அ=ச க� ஊ+ ஊ��த_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3222.2 

 ெகா� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகாழி� அ�வி பா�� ஓட0 ெகாA=_ெப.அ.(ெகாA�_ெப.அ.) ெச� வா��ப 

$ேத�. 3222.3 



 ெபா� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வள� @க/ இ�தா லிய 

நா:+� ெபாலி% இ அ�ேறா. $ேத�. 3222.4 

 விர வா�� J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) தாழ உலா� ெவ$_ெப.எஅ.(ெவ$_ெப.அ.) 

வள ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ஊ�� மிளி� 3� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3223.1 

 கர வா�� J=_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) Fன J�ப0 கனி யா/ 

வ(+_ெப.(வ(+_ெப.) இமி�� ஒகர� களி K�� ஆ+� $ேத�. 3223.2 

 Fர வா�� J� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) கா��ப ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

அற3�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா2 ) 3� சீ�� Fக� ஓ� ஏA� $ேத�. 3223.3 

 நிர வா�� J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.)  &யாக நிமி� இ�தா லிய நா:+ நில இ 

அ�ேறா. $ேத�. 3223.4 

 ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெப�=_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ� ெபாலி% ஒழி0 � 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) @ணர� @க�ற நா+ $ேத�. 3224.1 

 ம�$ ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அவா ஒழி�ப 

வயக�தி� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உதி� மற எ�9 ஓ� $ேத�. 3224.2 

 ெத�$ ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Q� ஒ�,ேக தி� 

விள0  எ�9 ஏ8றி எலா� தி0 � தாேன $ேத�. 3224.3 

 அ�$ ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விள0  

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அவனி எலா� ஆI� 

இ�தாலிய நா+ அ�ேறா. $ேத�. 3224.4 

 ஓ� ஆழி உ�:&ய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வ "8றி�0 � 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) என0  உலகி� ஆகி� $ேத�. 3225.1 

 பா� ஆழி ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இணயா� பட� ெச�வ நா:+ இய� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) பக�வ எ�ன $ேத�. 3225.2 



 ந"� ஆழி கட� அ,க( இ� மன 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) அட0கலேம 

நில�தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா2.+இ�_இட.ேவ.) ெச� ஆ,  $ேத�. 3225.3 

 ஓ� ஆழி இரவியி� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இ� இல,க� ெசB� 

இ�தாலிய நா+ அ�ேறா. $ேத�. 3225.4 

 பிற த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

உய��ேதா� பி�@ இ,க( ஆ(+ எவ�� ெப2 அA,க. $ேத�. 3226.1 

 மற த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெநறி ந"� இ� மன0  

அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) ஆ� எ�9 இதன வாேனா� ஏ�தி� $ேத�. 3226.2 

 சிற த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விசேயா+ ேபா�� 

ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) கடல0 கட� இ�தாலிய ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

நா:&� $ேத�. 3226.3 

 இற த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விள0காக மல 

ெந8றி_ெப.(ெந8றி_ெப.) இரவிய� ேபா� இல,க உ��பா�. $ேத�. 3226.4 

 ஓ,கிய_ெப.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) 3கேமா 3க0 க(ேணா க( மணிேயா ஒளி ெச� 

மா�பி�_ெப.(மா�@_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $ேத�. 3227.1 

 6,கிய ஓ� J( கலேனா Fட� 3&ேயா 3& மணிேயா ெசா�C� த�ம 

$ேத�. 3227.2 

 ந",கிய_ெப.எ�.(ந", _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� 

வன�@_ெப.(வன�@_ெப.) இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இ� நில� எ�ல நிக� 

இ�லா ேநமி த�னி� $ேத�. 3227.3 

 வ ",கிய ஓ� ேப2�ப வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) அேவ ேம� வ ":+ 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) அஃேத. $ேத�. 3227.4 

 அ& ேகா& தா,கி எA� அ�தர ேம� மணி� ெசகர� 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெந8றி_ெப.(ெந8றி_ெப.) 

$ேத�. 3228.1 



 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ேகா& ஆ&ட உ$  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) ேகா& 

 ர�_ெப.( ர�_ெப.) ேகா&  யி�9 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3228.2 

 3& ேகா& கீ/ பணிய 3� விள0  ஓ� ேகா& பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

38றி_வி.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) மி�ன $ேத�. 3228.3 

 & ேகா& M/ 3ழ,க_ ைற.எ�.(3ழ, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ண அ9� 

ஆ,  இ� மனயி� ேதா8ற� அ�ேறா. $ேத�. 3228.4 

 மி& ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) 

எ�ன வி��@ட� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) 

ெச�ேற�. ேமவி எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) $ேத�. 3229.1 

 அ& ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) 

எ�ன ஆச எA� அனவ�� ேபா� அவனி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 

3229.2 

  & ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) 

எ�ன0ெகாA மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெதாடக$ 

 வி�� ேபா8ற_ ைற.எ�.(ேபா89_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3229.3 

 ப& ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) 

எ�ன வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ெப9�_ெப.எ�.(ெப9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) இ� மன எ�றா� 

பட� Q� வ�லா�. $ேத�. 3229.4 

 என ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இணயா இ�தாலிய நா+ 

அள% இ�றி இயC� மா:சி $ேத�. 3230.1 

 Fன ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மல� வாயா� ளி ம� 

ேபா� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) உ � ெசா�லா� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3230.2 

 வின ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விய�@ட� உ$ 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஏ��த ஐய� அற வினவி� 

த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $ேத�. 3230.3 



 நன ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ந9,_ெப.அ.(ந9�_ெப.அ.) ெகா&ேயா� நளின� அ+� தா$_ெப.(தா$_ெப.) 

ெதாAேத நவி�றா� மாேதா $ேத�. 3230.4 

 ஏ� உ890 கா�தன கா� எவ� நி�லா ம89 அ&க$ 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ந"கா��தா� $ேத�. 3231.1 

 J 389� ெபய��ப அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) 

உன0ேகா ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) @க/�த_ெப.எ�.(@க/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நாட� $ேத�. 3231.2 

 கா� உ890 சீல� அற� காசினி 389� Fழி� இற=F� 

கட%$_ெப.(கட%$_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3231.3 

 தா� உ89� ேபா89வரா� பி�@ உர�த த தி_ெப.(த தி_ெப.) உ9� 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஏ எ�றா�. $ேத�. 3231.4 

 ெசD_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி உள�� சா�ேறா� ெச�பிய உரக$ 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3232.1 

 எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) வழி அன�� தாவி எ�லய0 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) 

$ேத�. 3232.2 

 அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வழி அPகி யா%� அP  3� 3�< 

Qேலா� $ேத�. 3232.3 

 ெம� வழி விதி�ப ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) J வி$ என விள�ப� உ8றா�. 

$ேத�. 3232.4 

 க( கட� அறி�த_ெப.எ�.(அ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) யா%� கட� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அUபியா� 

நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3233.1 

 எ( கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஏத� 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உல _ெப.(உல _ெப.) அன�� கா� $ேத�. 3233.2 



 வி(_ெப.(வி(_ெப.) கட� எவ�� வ ":ட ேம%த8  உ�வா�� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3233.3 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கட� அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆ� ஆ9 வ �தேல ேக$ேமா 

எ�றா�. $ேத�. 3233.4 

 மழ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) 

ெபாழிB�_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மா2_ெப.(மா2.) 

வழ,  இலா நாளி� உ( ந"� $ேத�. 3234.1 

 உழ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) க(+ 

வ "A�_ெப.எ�.(வ "/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஒ� எலா� க$ ேம� 

வ "ழ_ ைற.எ�.(வ "/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3234.2 

 பிழ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) ஆக மா0க$ ேப� உயி� வின 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எ=சி� $ேத�. 3234.3 

 தழ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

வ "A�_ெப.எ�.(வ "/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) த�மேய நரகி� 

வ "/வா�. $ேத�. 3234.4 

 த"யவ விழ�த மா0க$ த"� எ2 வ "/வ� எ�னா $ேத�. 3235.1 

 6யவ இர,கி0 கா:ட� �னி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) �ப� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $ேத�. 3235.2 

 ஆ� அவ விழ� ேவத� அ� ெநறி ஓதி சீ8ற� $ேத�. 3235.3 

 கா� அவ இய89� யா%� காதலி� இ2யா நி8ேப�. $ேத�. 3235.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வின 

இய8றி_வி.எ�.(இய89_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) யா�� தம2� 

ஊ,  இனிய� ஆக $ேத�. 3236.1 

 த"� வின ேநாB� சா%� த"�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ேவல $ேத�. 3236.2 

 6� வின ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பாலா� F+ வின 

த"ேயா� ெச�ய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3236.3 



 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வின மகி/� நாேன ;க�கி8ேப� அள% இ89 அ�ேற. 

$ேத�. 3236.4 

 ெபா��தல�� த&� வ "/� @$_ெப.(@$_ெப.)  ல� இனி எ= ஞா�9� $ேத�. 

3237.1 

 வி�� அம� அம� ெச�கி8பா� ெவ8றிேய இ,க( ெகா$வா� $ேத�. 3237.2 

 வ�� அல� யா�� உ�ய 

வ��தி_வி.எ�.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ெத�வ $ேத�. 3237.3 

 ம�� அம� இர�த� சி�தி மா(டலி� ெகா8ற�_ெப.(ெகா8ற�_ெப.) 

ெகா$ேவ� . $ேத�. 3237.4 

 எ�றன� இளவ� எ�ன இவ எலா� Mச 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3238.1 

 ெபா�றன� என ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ெபா�9 ெபா�9 இலா 

ெவ8றி_ெப.(ெவ8றி_ெப.) ெகா$வா� $ேத�. 3238.2 

 ெவ�றன� எ�ன ஏகி வில0  அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) இ+0க( பா2� 

$ேத�. 3238.3 

 நி�றன� உ9தி நி8ப ெநறி எேனா உர�தி எ�றா�. $ேத�. 3238.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசB� மாலயி� வா+@ ந"� ெசB� திரயி� ஆ&� திற� 

இ�லா $ேத�. 3239.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெசB� ஈன� உ89 

எ=சிய_ெப.எ�.(எ=F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�மயி� உள� ஓ� 

நிலB� இல மா0க$ $ேத�. 3239.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெசB� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அ�$ 

ெப8றனேர� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) நி8பேவா அ2 

எ�ன� $ேத�. 3239.3 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெசB� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 3றயி� தய 

கா:&ட� தனய� மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 



இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உர 

ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3239.4 

 Q� நல�_ெப.(நல�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) 

ெச� நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ�றிB� ;னி_ெப.(;னி_ெப.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) M/� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆI� $ேத�. 3240.1 

 ேகா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ�றிB� ஈ,  என0  ஒ�தனன� 

 9�_ெப.அ.( 9�_ெப.அ.) பா:+ இ�ேலா� தம� ேத�� $ேத�. 3240.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) தர� 

த�தன Q� மற வய� எ, � வ � ஓத $ேத�. 3240.3 

 M� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) ஒ� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஏகி எ� F�தி பர% உ89 உல _ெப.(உல _ெப.) 

ஆ$ேவ�. $ேத�. 3240.4 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற�ேதா� தம ேவ�த�� ேபா89ப எ�ல 

இ�லா0 கல வ�ேலா� $ேத�. 3241.1 

 ெபா�� திற� ஆ��த த� Q� ம9� ஏ�ப @வன�_ெப.(@வன�_ெப.) யா%� 

விய� அ=ச $ேத�. 3241.2 

 ெம�� திற� அ8@த நாெவா+ Q� எலா� வி(_ெப.(வி(_ெப.) 

நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வர� 

ஓ, �_ெப.எ�.(ஓ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3241.3 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ8.) திற� 

அ8@த மா:சிB� அ�னா� கா:& நில�_ெப.(நில�_ெப.) மீ:பா�. $ேத�. 3241.4 

 பா&ய_ெப.எ�.(பா+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓதB� வ "ண ெச� ஓதB� 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அ89 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எவ� 

ேகளா�_வி.3.(ேக$_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3242.1 

 ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Q� மற ஒ� அற 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி அ�னா� 



ந",கா_எதி�.ம.வி.எ�.(ந", _வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�. றி.) ஒA0க�தா� 

$ேத�. 3242.2 

 ேகா&ய உ$ள3� இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உற"இ� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உ$ 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.)  �றா� ெதளி% 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3242.3 

 ேந&ய ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) உற உ8றவ ந", _ஏவ.(ந", _வி.) இல நிலேய 

ெபற_ ைற.எ�.(ெப9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஏ/வர� ஈேவ�. $ேத�. 3242.4 

 ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) நிற� 6F ெகா$ மாF அற 

ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) மதி கதி�$ ேதா��த வின எ�ன� $ேத�. 3243.1 

 @( நிற� ஆ� @ர ேபா0கி உ$ ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) அ�$ ெபாழி ந"ராட� 

3த8  ஈ� $ேத�. 3243.2 

 த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) நிற� எ�தி<� உ$ F+� ஆசயி� தவறி மீ(ேட 

தள�� உ$ள�_ெப.(உ$ள�_ெப.) $ேத�. 3243.3 

 ெத$ நிற� ஆF ெகா$ளா நில ஆ(ம ெச� தி� ெந�� Jச�_ெப.(Jச�_ெப.) 

இட� ெச�ேவ�. $ேத�. 3243.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) விள அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) இணயா என� பி�@ உற� 

தயயி� மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) ஓ� 3ற உ$ளி $ேத�. 3244.1 

 மீ� விள இ�ெபா+ யாவ�� வா/� உண 

வி��பி_வி.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) நாேன வி�� ஆேவ�. 

$ேத�. 3244.2 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விள ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) உற/ த"யவ 

இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) என ;க�� மீ(ேட @ர ெகா(டா� $ேத�. 3244.3 

 த"� விள அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பிணி த"�0 � ம�� என� 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� ேதவ 3ற ெச�ேவ�. 

$ேத�. 3244.4 



 =சிய கா� பழி� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அம� 

ெவ�9_வி.எ�.(ெவ�_வி.+�8_இ.கா.+அ_வி.எ�. றி.) எழ� 6� ெந� 

Jச�_ெப.(Jச�_ெப.) திற� த� $ேத�. 3245.1 

 வி=சிய மா இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ந"0  விள0  என விதி ெச� அ�த� 

விள% ஈ�ேத $ேத�. 3245.2 

 அ=சிய ேகா இல வாழ%� ம�றல அ�$ ெச� யா0க என� ெச�ேவ�. 

$ேத�. 3245.3 

 எ=சிய_ெப.எ�.(எ=F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மா0கI� 

இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� ஏ/ வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ�தி0  �ற� 

இண நி8பா�. $ேத�. 3245.4 

 கா� உ� எ� உட�_ெப.(உட�_ெப.) மா மல0 ேகா:+ உய� க�ண� ெச�ந"� 

மழ ெப�ய� $ேத�. 3246.1 

 ேப� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெவ$ள3� ஓடலி� 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

�22�த_ெப.எ�.(பி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஏA ஆ9 என ஓ& $ேத�. 

3246.2 

 ேத� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) இ�லாமயி� த"வின 

த"0 � பால என வ � $ேத�. 3246.3 

 பா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.)  ளி� ேசால எ�9 

ஆ0கC� ப2% அ89 உ�வா� நர� எ�றா�. $ேத�. 3246.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ � வாமயி� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மகி/� யா%� மன� உ$ளி $ேத�. 3247.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ � த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.)  ர�_ெப.( ர�_ெப.) யா/ 

இச ஏ89@ தி�� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நாம� @க/ 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3247.2 



 கா� உ � J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&ேயா<� 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) தா$_ெப.(தா$_ெப.) மிச0 கம/ J ஏ8றி� ெதாழ 

தா<� $ேத�. 3247.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ � ஆ0கய 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நாதன உண�� பாட� 

ெதாட,கி�றா�. $ேத�. 3247.4 

 ஒ�9 இ�லா எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உள ஆ0கிேனா� அ�லா� $ேத�. 

3248.1 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) இ�லா வய� இ� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

ெச�வா�_வி.3.(ெச�_வி.+D_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) யாேர $ேத�. 3248.2 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெச�வா�_வி.3.(ெச�_வி.+D_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

இ�லா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) வாழ� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) இற� 

$ேத�. 3248.3 

 ெவ�றி ெச�வா�_வி.3.(ெச�_வி.+D_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

எம0 _பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0 _ெகா.ேவ.) ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அ�லா� 

ேவ9 யாேர $ேத�. 3248.4 

 அ�@ உடய� எ�@� அ2� அளி�பா� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) உயிேரா+ $ேத�. 

3249.1 

 எ�@ உடய ெம� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஈ� ‘உண‘எ�பா� யாேர 

$ேத�. 3249.2 

 ஈ�� உண எ�9 எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) உயி�0 � 

எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) உண%� ஈ:& இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) 

$ேத�. 3249.3 

 ேவ�� உண� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ஊ( இர�த ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) 

அ�லா� ேவ9 யாேர $ேத�. 3249.4 

 க�மா9 இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) ெவஃகா0கா� உ89 இவ 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3250.1 



 ெம� மா9 என0  அளி�ப வி=F அ�: 

ெகா(ேட�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) யாேர $ேத�. 3250.2 

 வி=F அ�: ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆF 

அற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) மீ வாழ தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெநா� $ேத�. 

3250.3 

 ெந=F_ெப.(ெந=F_ெப.) அ�: 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஈ,  இற0 � 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அ�லா� ேவ9 யாேர $ேத�. 3250.4 

 இனய%� பல%� ஆ,  இயல_ ைற.எ�.(இய�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) ெதா9� $ேத�. 3251.1 

 வனய%� @வி நிக� ம&ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல _ெப.(உல _ெப.) $ேத�. 

3251.2 

 அனய%� அ� மன அ2ய ேதவ Q� $ேத�. 3251.3 

 @னய%� மா 3னி ெபா�% அ89 ஓ, வா�. $ேத�. 3251.4 

 J அ ெகா&யிேனா� ெபாலிய_ ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மீ:+ 

ஓ� நா$_ெப.(நா$_ெப.) $ேத�. 3252.1 

 ஆவ� ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ஒ�9� ஆ� எலா� $ேத�. 3252.2 

 தா% அ உண� பிரா� த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:சிய 

$ேத�. 3252.3 

 நா% அ வ��தி<� நவிC� பா�மேயா $ேத�. 3252.4 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) இட� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) அ9� மாலி நாண%� $ேத�. 

3253.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) இட� உலாவி வி� விள,  ேவ�தர $ேத�. 3253.2 

 எ(ணிட இட3� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�றி எ( திச $ேத�. 3253.3 

 க(ணிட� தக%_ெப.(தக%_ெப.) இல கனிவி8 க(+ உளா�. $ேத�. 3253.4 

 வ� ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) இரத3� மணி0 ெகா&=சிB� $ேத�. 

3254.2 



 � ெந+,_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) ெகா&கI� ெதா தி_ெப.(ெதா தி_ெப.) 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�லா $ேத�. 3254.3 

 மி� இ+� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) இ+� மீனி� வி� இ+�. $ேத�. 3254.4 

 அ2 இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அணி விமான3� $ேத�. 

3255.1 

 வ2 இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இரத வய3� $ேத�. 3255.2 

 ப2 இன�_ெப.(இன�_ெப.) J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

திகி2_ெப.(திகி2_ெப.) பா�மB� $ேத�. 3255.3 

 க2 இன�_ெப.(இன�_ெப.) J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேத�� க(+ உளா�. $ேத�. 3255.4 

 ப� மணி� பF,_ெப.அ.(பFைம_ெப.)  ட பவள� ெச,_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.)  ட 

$ேத�. 3256.1 

 ஐ� மணி� சித�  ட தரள அ�  ட $ேத�. 3256.2 

 ெச�� மணி0  �,  ட தி,க$_ெப.(தி,க$_ெப.) 

ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.)  ட $ேத�. 3256.3 

 ம� மணி0 க�,_ெப.அ.(க�ைம_ெப.)  ட மய,கி� ேதா�றின. $ேத�. 3256.4 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அக� ேதாகB� மணிB� வி� 

ெசய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3257.1 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) அக� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெசB� 

ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ெசB�  ட. $ேத�. 3257.2 

 யி� அக� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதா+�த பா�மயா� $ேத�. 3257.3 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) அக� வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெசB� 

ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ெசB� ெகா&. $ேத�. 3257.4 

 ேப� ஒலி 3ரெசா+_ெப.(3ரF_ெப.+ஒ+_க�.ேவ.) பிற, � ப� இய� $ேத�. 

3258.1 



 ஆ� ஒலி ப2 ஒலி அதி� க�மா ஒலி $ேத�. 3258.2 

 ேத� ஒலி ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ஒலி திய, � J( ஒலி $ேத�. 3258.3 

 கா� ஒலி ஒளி� ஒலி கல� ஒலி�தேவ. $ேத�. 3258.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நிக� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) திர$ எறி0 � ேமனியா� 

$ேத�. 3259.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிக� மகி/வ உற"இ மகர யாெழா+ $ேத�. 3259.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிக� ெதானி0  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) திள�த ஓத ெச� 

$ேத�. 3259.3 

 பா� நிக� இச0 ெகா+ இசக$ பா+வா�. $ேத�. 3259.4 

 ந$ நில%_ெப.(நில%_ெப.) அனிகேம நய� M/ 

வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) $ேத�. 3260.1 

 ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) நில%_ெப.(நில%_ெப.) எறி�த J( 

உலா%�மா�பினா� $ேத�. 3260.2 

 ெத$ நில%_ெப.(நில%_ெப.) இம�த ெபா� ம ட� ெச�னியா� $ேத�. 3260.3 

 எ( இல  �சில� இ2� உலா%வா�. $ேத�. 3260.4 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ� இழி_வி.(இழி_வி.) மத ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) மீ 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $ேத�. 3261.1 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஒ� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேத� நவிர� மீ சில�_ெப.(சில�_ெப.) $ேத�. 3261.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ஒ� 

அக�9_வி.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) பா� அய,க$ மீ 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $ேத�. 3261.3 

 Lக� ஒ� அணி அணி உலவி ஏ வா�. $ேத�. 3261.4 

 மி� நிற� உ�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) வி2 வி� 

வ "சிய_ெப.எ�.(வ "F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3262.1 



 ெபா� நிற� உ�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெபாறி ெச� 6� அழ� $ேத�. 3262.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற� உ�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) அல��த 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) மல� $ேத�. 3262.3 

 இ� நிற� உ�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஏ�தி ஏ வா�. $ேத�. 3262.4 

 ேதா:+ அழ _ெப.(அழ _ெப.) அல��த J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெதாட ெதா+� 

ஒளி $ேத�. 3263.1 

 த":+ அழ _ெப.(அழ _ெப.) 

அம��த_ெப.எ�.(அம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J( திய,கி� 

ெச=_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) Fட� $ேத�. 3263.2 

 கா:+ அழ _ெப.(அழ _ெப.) உ�0 ெகா+ கல� அ�னா� உட� $ேத�. 3263.3 

 வ ":+ அழ _ெப.(அழ _ெப.) அ2வய� விள,க0 க(+ உளா�. $ேத�. 3263.4 

 பா� ;ர� த திய� பழி�த ஆடB� $ேத�. 3264.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ;ர� அல� ெதாட 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J(கI� $ேத�. 3264.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உர� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

மாமB� $ேத�. 3264.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உர� இணெசய இயC� பா�மேயா $ேத�. 

3264.4 

 வாவி ேச� 3ள2 ேச� வதன வாம3� $ேத�. 3265.1 

 காவி ேச� வ&% ேச� களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நா:ட3� $ேத�. 3265.2 

 நாவி ேச�  ழC� ேச�� 

இல, �_ெப.எ�.(இல, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ந,கயா� $ேத�. 

3265.3 

 ஆவி ேச� அழ � ேச�� அ<0க� ேச�0கிலா�. $ேத�. 3265.4 

 3& மணி_ெப.(மணி_ெப.) ள,க%� மா�பி� ெமா�� உலா� $ேத�. 3266.1 



 க& மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள,க%� க அ� க�த$_ெப.(கா�த$_ெப.) M/ 

$ேத�. 3266.2 

 ெதா&_ெப.(ெதா&_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல,க%� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

3க�தினா� $ேத�. 3266.3 

 வ&% அணி உ+வி� ஊ� மதிய� மா<வா�. $ேத�. 3266.4 

 உ� ேக/ மதிய ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.)  டக$ ஊ�� உய� $ேத�. 3267.1 

 வ� கீ/ அணி வ�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 3க� ஒளி $ேத�. 3267.2 

 சி� ேக/ இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) திள ெபா8 பாவயா� $ேத�. 3267.3 

 இ� கீ/ இ� வ� இ2ய� மா<வா�. $ேத�. 3267.4 

 வ� மல சிற0 ெகா+ வா�_ெப.(வா�_ெப.) பற� எனா $ேத�. 3268.1 

 மி� மல உ�0 ெகா+ விள,  ேத� மிச $ேத�. 3268.2 

 ெசா� மல பழி� எழ"இ� 

ேதா�9�_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ம,கய� 

$ேத�. 3268.3 

 ெபா� மல 3& உற Fடர� ேபாCவா�. $ேத�. 3268.4 

 எ( திச இ2� வ� இ�ன ஆ9 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) $ேத�. 3269.1 

 ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) இச அரசேரா+ 

எழிலி0 K�தலா� $ேத�. 3269.2 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) திச ெந�0  உற மிடய0 

க(ட_ெப.எ�.(கா(_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) J=_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) 

$ேத�. 3269.3 

 ெச(+ இச ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) நேலா� விய� ெச�பினா� $ேத�. 3269.4 

 மி� இன�_ெப.(இன�_ெப.) என நன வி2�த ெகா�@_ெப.(ெகா�@_ெப.) அனா� 

$ேத�. 3270.1 

 ம� இன�_ெப.(இன�_ெப.) என நிமி� வயிர0  �9 அனா� $ேத�. 3270.2 



 ெபா�னி� அ,  அ(ட ேம� ேபாவ ஏ எனா $ேத�. 3270.3 

 எ� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

@ர0 �_ெப.எ�.(@ர_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) இய�@ எ�றா� அேரா. $ேத�. 3270.4 

 ம� திற� ஒளி� எதி� வ�வ ஆதிேய $ேத�. 3271.1 

 ெம�� திற� அன�தB� விA, � கா:சியா� $ேத�. 3271.2 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எவ� எ�ன 

ஆ�ப�_ெப.(ஆ�ப�_ெப.) வா� $ேத�. 3271.3 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� அல�� இவ இய�பினா� அேரா $ேத�. 

3271.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Fட� 

ஏ�0 �_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ�. றி.) 

ேமனிெயா+ ஆ,  ஒளி ெச� அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ஈ:ட� $ேத�. 3272.1 

 கா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மல� ெமா�0 � க& 

நா+ பல ஆ(+ கச+ அ89 இ,க( $ேத�. 3272.2 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மற நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஓ�� இனி வ�� பி� காலயி� தா� எ�ன� ேச�� $ேத�. 3272.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மற 

3றயி� மன�_ெப.(மன�_ெப.) வAவா எ= ஞா�9� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

வ ":+ ஆ$வா�. $ேத�. 3272.4 

 இ�$ பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நிசி ப� � இரவி 

என� Fட� ெவ$ள�_ெப.(ெவ$ள�_ெப.) இம��ப� ெபா� $ேத�. 3273.1 

 ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) 

பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3& 

M&_வி.எ�.(M+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஆகில�@$ வி� ஏ�தி� 

ெபாலி� ஆ,  உ$ேளா� $ேத�. 3273.2 



 ெத�$ பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி�த ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) திர யா�� ெசA, 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) தி�வி� J�ப_ ைற.எ�.(J�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

$ேத�. 3273.3 

 அ�$ பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உேராம நா+ 

ஆ(+ 

அளி0 �_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ப� அரச�0கரச� ஈ:ட�. $ேத�. 3273.4 

 வாம� சா� ஓட ;த�_ெப.(;த�_ெப.) மா எ��த� மீ இ,க( வ�� 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) $ேத�. 3274.1 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) சா� விள ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) கவ� உ,கா 

2ய நா:ட0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ஈ:ட�. $ேத�. 3274.2 

 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) சா� அணி திய,க எறி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) அ,க( பா� இ%ளி 

ேம�_ஓ� $ேத�. 3274.3 

 நாம� சா� ெவ8றி_ெப.(ெவ8றி_ெப.) தர ந(ண� ெதாA� @ேலானிய 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நாட� ஈ:ட�. $ேத�. 3274.4 

 ‘ேம��த கதி� உயி�� இம0 � வி� என ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 3�னி 

இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) மிட�த வ "ர�_ெப.(வ "ர�_ெப.) $ேத�. 3275.1 

 வா��த கதி�� பட ஒ�னா� வண,  அயி� ெகா$ பாவர� த� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஈ:ட� $ேத�. 3275.2 

 பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கதி� 

உ(P�_ெப.எ�.(உ(P_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.)  டயா� பா� 

இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) உ( 3& M:&� பக�_ெப.(பக�_ெப.) அ,  

உ��ேபா� $ேத�. 3275.3 



 ேதா��த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கதி� எறி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா� Fேவசிய நா+ இனி ஆ$வா� 

ெதா தி_ெப.(ெதா தி_ெப.) ஈ:ட�. $ேத�. 3275.4 

 ெச� பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மணி0 ெகா&=சி� 

தி(_ெப.அ.(தி(_ெப.அ.) ேத� மீ ஆ,  அ2 ேபா� திற�த வ�லா� $ேத�. 

3276.1 

 ம பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நிழ8 ேசால ம மல� ெகா� 

தானிய� ஆ$ ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஈ:ட� $ேத�. 3276.2 

 ெம� பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கல� மி�ன 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விF�@ 

உள� ேபா� ேவ��த அ�னா� $ேத�. 3276.3 

 ஐ பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெவ8@ அ�வி அதி�� அ2 

ெகா� ஆ�சிய நா:+ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஈ:ட�. $ேத�. 3276.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 3A � ெகா&� தி(_ெப.அ.(தி(_ெப.அ.) ேத� மீ வ2மா 

வி� ஏ�தி ேவ��த ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) $ேத�. 3277.1 

 கா� 3A �  �ற�_ெப.( �ற�_ெப.) சா� கவ% 3& 3ராவியேம 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஈ:ட� 

$ேத�. 3277.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 3A � ஒளி 3A � உவணிய0 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உவ� இ�பா� உற�த 

ேகாமா� $ேத�. 3277.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 3A � J� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வா�� 

சிS3க� ஆ� சிேலசிய� ஆ$ ெச�வ� ஈ:ட�. $ேத�. 3277.4 

 ெச� தா9 கட� அனில விச கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேத� எA� அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ெச�வ வ�ேலா� $ேத�. 3278.1 

 ப89 ஆ9 கட� இ� சீ� பய� இணயா @ேவமிய� த� பதிக$ ஈ:ட�. $ேத�. 

3278.2 



 ெசா� தா9 கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) M:+ ஆளி ஏ�தி அவ( 

ேதா�9�_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேத�. 3278.3 

 க�தா9 கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உர�0க�ண 

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

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ஈ:ட�. $ேத�. 3278.4 

 சின� பA�� சீறி வி2 சிற� சி,க�_ெப.(சி,க�_ெப.) உய�� இ,க( 

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

3279.1 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) பA��தி� வா��ப� தா/ கட�_ெப.(கட�_ெப.) M/ 

விேனசிய� த� தலவ� ஈ:ட� $ேத�. 3279.2 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) பA�0களி ஆ��த வ&% உ89 ஆ,  இ%ளி மிச 

வா��த ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேத�. 3279.3 

 கன� பA��பனி வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) M/ கல 

மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ8.) திVதியர0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ஈ:ட�. $ேத�. 3279.4 

 ம ஒ0க மி�ன� என மத க2 மீ ஒளி வயிர மணி0  �9 அ�னா� $ேத�. 

3280.1 

 ெபா� ஒ0க வள� க��ப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெமா�0 � சசீலிய� 

ஆ$ ெபா�ந� ஈ:ட� $ேத�. 3280.2 

 ெந� ஒ0க0 கதி� �3� ந"&ய_ெப.எ�.(ந"+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வா$_ெப.(வா$_ெப.) ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ� 

நி�ப� தாேம $ேத�. 3280.3 

 ெம� ஒ0க� தி�ெவா+ அற�_ெப.(அற�_ெப.) விசி� ஒளிெகா$ நா�@லி ஆ$ 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ஈ:ட�. $ேத�. 3280.4 



 க( கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கவி� கா:&0 கம/ 

கமல0 க(ணி அணி களி மா�@_ெப.(மா�@_ெப.) அ�னா� $ேத�. 3281.1 

 ப( கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.)  ர�_ெப.( ர�_ெப.) 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) க(ப+� வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெகா� மா�வ� 

ஆ$ ப2ேவா� ஈ:ட�. $ேத�. 3281.2 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&ய_ெப.அ.(ெகா&ய_ெப.அ.) வி2� ஆ�0 � ேத� 

நடவி மிளிர� ெச�ேவா� $ேத�. 3281.3 

 எ( கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நிர� 

த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) பா� இனி 

ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) பா�ம நில� 

இறவ� ஈ:ட�. $ேத�. 3281.4 

 திர @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) கா( கட�_ெப.(கட�_ெப.) பவள� சிCவ வி� 

உய��தி இ%ளி ெசC�� அ�னா� $ேத�. 3282.1 

 @ர @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) கா( கி�0 ெகா&ேய @ண2யி� ெகா� ேச<வ� ஆ$ 

ெபா�ந� ஈ:ட� $ேத�. 3282.2 

 விர @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) கா( ெதாட மா�பி�_ெப.(மா�@_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) @ற%_ெப.(@ற%_ெப.) கதி� பர�ப ேவ��த 

அ�னா� $ேத�. 3282.3 

 வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) கா( ேகா நதி 

சா� வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெபற_ ைற.எ�.(ெப9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா/ 

சாேவாய ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஈ:ட�. $ேத�. 3282.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ மணி� 

தி(_ெப.அ.(தி(_ெப.அ.) ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) வ ",கி அ2� ேத� ஏறி ேவ�� 

ஆ,  அ�னா� $ேத�. 3283.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ பட� உயி� 

ெப89_வி.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எ�ன வள� க�லிய� 

ஆ$ ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஈ:ட�. $ேத�. 3283.2 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ அல,க� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேசவக� M/� தா,  உல%� தி(_ெப.அ.(தி(_ெப.அ.) 

ேத�� ெச�வா� $ேத�. 3283.3 

 ந"�_ெப.அ.(ந"ல�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

பி2�த நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேச�� ஆ$ இசி�பாஞ நி�ப� ஈ:ட�. $ேத�. 3283.4 

 ேபா� எ�ல கட� உகI�_ெப.எ�.(உகI_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ெபா8 கலின மா ஏறி� ெபாலி உ� ேகாமா� $ேத�. 3284.1 

 ேச� எ�ல வா/% உற� சீ� எ�ல இல விெப2ய� ஆ$ ெச�வ� ஈ:ட�. $ேத�. 

3284.2 

 ேந� எ�ல இ�ல என நிமி� கவிக ெந+=_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) 

ெச,ேகா�_ெப.(ெச,ேகா�_ெப.) ெகா8ற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேத�. 

3284.3 

 பா� எ�ல அ�ல இல பட� இCசி� தானிய� ஆ$ ப2ேவா� ஈ:ட�. $ேத�. 

3284.4 

 ெகா0  ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ேத2� 

எழ"இ0  ண0  ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) Fட� 

ஒ�த0  ண� அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) ேகாமா� $ேத�. 3285.1 

 இ0  ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மல� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச� இழ 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) அ,கிலிய� த"% 

இறவ� ஈ:ட� $ேத�. 3285.2 

 @0  ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

@ய�_ெப.(@ய�_ெப.) ஒ0க� ெபாழி மத மா� களி9_ெப.(களி9_ெப.) 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ெபாலி ேகா� 

அ�னா� $ேத�. 3285.3 

 தி0  ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எலா� 

திர(+_வி.எ�.(திர$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 



ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஈ�லா�த த"%ஆ$ 

ஈ:ட�. $ேத�. 3285.4 

 ேகா� உ(ேட விசய� ெகா$ ேகா� உ(ட அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பF� 

ெபா8 ேகா� க உ(ேடா� $ேத�. 3286.1 

 பா� உ(ேட J�_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) கி� த� பா� உ(ட பா��தவ� ஆ$ 

பதிய� ஈ:ட� $ேத�. 3286.2 

 கா� உ(ேட விச க+�த கா� உ(ட இரத மிச 

களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�னா� $ேத�. 3286.3 

 Q� உ(ேட ந"தி வழா Q� உ(ட ெநா�ெவ8க� தலவ� ஈ:ட�. $ேத�. 3286.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) த"(&_வி.எ�.(த"(+-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஆ+ 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) விமான மிச வி2 கதி�� J( ேவ��த அ�னா� $ேத�. 

3287.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) த"(&_வி.எ�.(த"(+-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

உலா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) சா� வய� எ=சா� பிVசிய� த� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஈ:ட� $ேத�. 3287.2 

 ப( த"(&_வி.எ�.(த"(+-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) எA�  ரலி� 

பா&ன� M/ வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) வாேனா� ப2F ஒ� 

அ�னா� $ேத�. 3287.3 

 க( த"(&_வி.எ�.(த"(+-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) 

உ 0 � கவி� த":+� பேவானியர0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ஈ:ட�. $ேத�. 3287.4 

 �@ அ�பா� உ�� சிவ�ப� ெதா0  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) என வி�தா�� 

Fட� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ெகா(டா� $ேத�. 3288.1 

 ஒ�@ அ�பா� உல _ெப.(உல _ெப.) அணி ெகா$ ஒளி� ெச�@ ஆ� சி�@� 

த"% உடய� ஈ:ட� $ேத�. 3288.2 



 ெவ�@ அ�பா� ஒளி எறி0 � ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா� பிட� 6,க ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ெச� 

அ�னா� $ேத�. 3288.3 

 த�@ அ�பா� த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) கனிக$ த� 

உவ0 �_ெப.எ�.(உவ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) கா�றிய த"% 

அதிப� ஈ:ட� . $ேத�. 3288.4 

 ஐ அ9� ஓ� வ �@ அ�பா� அல  இல நா:+ அரசர� 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அ,க( கா:& $ேத�. 3289.1 

 ம அ9� ஓ� விள0  எ�ன வ� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மன� 

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வய� ஓ� $ேத�. 3289.2 

 ெபா� அ9� ஓ� மற ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) Q� ெபா8 Fடேரா� கதி� ப:ட 

@வன� எ, � $ேத�. 3289.3 

 ெமா� அ9� ஓ� 3ற தா<� 389 உலவி 

வழ, �_ெப.எ�.(வழ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) எ�றா� 

3� � ெசா�ேலா�. $ேத�. 3289.4 

 ப( கட� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா�லா� பக�� கா:&ய 

அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) ேகாமா� $ேத�. 3290.1 

 க( கட� இயC� மாம க( கடவாம 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3290.2 

 எ( கட� அ2ய இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஈதி எ�9 அ&ய� 

ேபா8றி_வி.எ�.(ேபா89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3290.3 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அமர� 

ஒ�தா� ம0 கட� அல��த ேகாலா�. $ேத�. 3290.4 

 கனி வ�� இனய ஆகி0கத� ெகா+ கடC� கா�� $ேத�. 3291.1 

 ெதானி வ�� 3ழ0க� இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) பா� P0ெகன�பிள�த 

வாயா� $ேத�. 3291.2 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ�� @க ெமா�� எ, � ந+0  

இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) பரவ� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த" $ேத�. 3291.3 

 3னி வ�� நரக Jத� 

3ழ,கி_வி.எ�.(3ழ, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ேம� ேதா�றி89 

அ�ேறா. $ேத�. 3291.4 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விள சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெகா+ ஆவி 

;கர_ ைற.எ�.(;க�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வ� எதி��த K8ேறா $ேத�. 3292.1 

 த"� விள நரக� ேபேயா அவ8றி<� த"ய ஒ�ேறா $ேத�. 3292.2 

 மீ� விள தல ஏ/ ெகா�@_ெப.(ெகா�@_ெப.) ஏ/ வி2 சிற� ச8ப� ஏறி $ேத�. 

3292.3 

 வா� விள அழ� வி:+ ஆ��ப_ ைற.எ�.(ஆ���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ம(_ெப.(ம(_ெப.) பிள� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ�ேற. $ேத�. 3292.4 

 ேந� ஒ�9� இல இDவாேற நின�பி<� பனி�ப உ$ள�_ெப.(உ$ள�_ெப.) 

$ேத�. 3293.1 

 கா� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 3ழ0க� அஃேத கத� அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆக 

எ�த_ ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3293.2 

 பா� ஒ�9� திசக$ எ=ச� பட��தத8  

ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வ "ர�_ெப.(வ "ர�_ெப.) $ேத�. 3293.3 

 சீ� ஒ�9� அல  இ�லாத ேசவக� ம�,கி� ெச�றா�. $ேத�. 3293.4 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ�ன� சீறி நல எலா� பக�த 

அ�னா� $ேத�. 3294.1 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேவத� ெபய� அற ெவ (+ 

தா0கி_வி.எ�.(தா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3294.2 

 6� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஒ�, , ேகாற M/ எ, � அரவ� 

ெபா,கி_வி.எ�.(ெபா, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3294.3 



 ேவ� இன�_ெப.(இன�_ெப.) அழி�ப� @0க ெவ� தழ� கத�தி� ஒ�தா�. 

$ேத�. 3294.4 

 இட� இட� அல  இ� ந�ேலா�_ றி.வி.3.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) இற� 

உயி� எ=ச_ ைற.எ�.(எ=F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மா�� $ேத�. 3295.1 

 Fட�Fட� @0 கல�தி� Fவய பா� ெபா,க� ேபால $ேத�. 3295.2 

 பட�பட� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ( இ�றி� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எதி�� 

உவ�பி� ஆவி $ேத�. 3295.3 

 ெகட0 ெகட� த� வா�ேம� ேக/ 3& 

M&_வி.எ�.(M+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) நி8பா�. $ேத�. 3295.4 

 ேப� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

எ=ச_ ைற.எ�.(எ=F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எ=சா� ெப�மேயா� வா��ப0 

க(+ $ேத�. 3296.1 

 ேச� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) யா எ�9 ஐயா ெச�@தி எ�ன� 

Mச $ேத�. 3296.2 

 ஆ� பக0 காத ேக(ேமா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ எ�9 ெசா�வா� 

$ேத�. 3296.3 

 ேந� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ம89�ப_ ைற.எ�.(ம9��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேநரா நிமி� 

ெந+,_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) ந"ரா�. $ேத�. 3296.4 

 Kவி� வ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.)  P,  அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

எ,கP� பறி�ப $ேத�. 3297.1 

 Jவி� வ� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) நம� எலா� பக� அதி� @லிக$ $ேத�. 

3297.2 

 காவி� வ� மா� க+� என ம0கI� அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) $ேத�. 3297.3 

 ஏவி வ� மா பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) விள� எ,கP� ஆ� 

ஆ�. $ேத�. 3297.4 



 கடய� எ�பவ� கசட� எ�பவ� கல க&�த $ேத�. 3298.1 

 மடய� எ�பவ� மற 3ற  ல�_ெப.( ல�_ெப.) தி� 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3298.2 

 @டய� எ�பவ� @ர ய� இழி% ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒ�,ேக $ேத�. 3298.3 

 உடய� எ�பவ� 6ய எ� F�தி Q� உடேயா�. $ேத�. 3298.4 

 தாB� த�தB� தம� எலா� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெசய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எ�9� $ேத�. 3299.1 

 ஓB� த�மB� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இல நக� அ&� அக8றி $ேத�. 3299.2 

 ேநாB� �ப3� ;க�� எம� யாவ�� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� $ேத�. 3299.3 

 காB� த�மயி� கதி� ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப. றி.) ேபா� 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா$வா�. $ேத�. 3299.4 

 ேகாC� ேகா&ய ேகா0 கண3� பக� அ�ன $ேத�. 3300.1 

 QC� ேகா+ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) Q� 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) யாவ�� ம&ய $ேத�. 3300.2 

 ேவC� ேகாC� ம89 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) பட ெகா+ 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெவ (+ 

எ�_F:.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) $ேத�. 3300.3 

 பாC� ேகா இல�  �திேயா+ உயி� நல�_ெப.(நல�_ெப.) பறி�பா�. $ேத�. 

3300.4 

 ெகா&ய ேவலின� ெகா+ம ெச� அய�வா� அயரா� $ேத�. 3301.1 

 ெந&ய ேவதன ந"��த இ� அ3 என ;க��ேதா� $ேத�. 3301.2 

 ‘க&யேர உம0  உ2ய ஓ� க�ம� இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ணேயா $ேத�. 

3301.3 

 ம&யேவ உட�_ெப.(உட�_ெப.) ம&Bேமா உயி� ‘ என நக�பா�. $ேத�. 3301.4 

 எ2�த_ெப.எ�.(எ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெவ� தழ� இ0  உ � பனி 

மல� எ�பா� $ேத�. 3302.1 



 அ2�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பட 

அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெபா8 பணி 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ�பா� $ேத�. 3302.2 

 �22�த_ெப.எ�.(பி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

உயி� ப� � ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) அ3 எ�பா� ெப�க� $ேத�. 3302.3 

 @2�த ெவ� ய� @2 மண இ�பேம எ�பா�. $ேத�. 3302.4 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இற�த� 

கா( பல�� அ� மற ெச� $ேத�. 3303.1 

 ெம�� திற�தி� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வ "ர�_ெப.(வ "ர�_ெப.) ஆ� என 

உள� ேதறி $ேத�. 3303.2 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற�தி� அ,  ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) மா�� 

ஆயிர� ெதளி� $ேத�. 3303.3 

 ெபா�� திற�த Q� ேபா0கி ெம�� F�தி க0ெகா$வா�. $ேத�. 3303.4 

 விர�த ேவலிேய விள% உற� பா� @ன�_ெப.(@ன�_ெப.) ேபா�ேற $ேத�. 

3304.1 

 நிர�த ேசா2யா� எ� மற விள% ந"$வ� ம89 $ேத�. 3304.2 

 உர�த ஓகயா� உல�தவ� அரF_ெப.(அரF_ெப.) உற"இ வா�ேம� $ேத�. 3304.3 

 வர�த மாமயா� விர% இல வா/வ� ேநா0கா�. $ேத�. 3304.4 

 ெபா�ன0 கா:&ய ெபாறி அழ� ேபா�வேத அ�லா� $ேத�. 3305.1 

 ெகா�ன0 கா:&ய ெகா+ம ெநா� 

எ=ச_ ைற.எ�.(எ=F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

மறேயா+ $ேத�. 3305.2 

 எ�ன0 கா:&ய ஈ+ உேளா� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெவ�வா� எ�றா� $ேத�. 3305.3 

 மி�ன0 கா:&ய வி2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமக வாகன�தா�. $ேத�. 3305.4 



 எ�ன� ப8றி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) இற� உல _ெப.(உல _ெப.) அளி�ப 

ம89 உம� தா� $ேத�. 3306.1 

 நி�ன� ப8றி மா�� இக� ெவல நின0  இனி நிக� யா� $ேத�. 3306.2 

 உ�ன� ப8றி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உதிர� த� அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

உற இர,கி� $ேத�. 3306.3 

 பி�ன� ப8றி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) த�க என� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ� ெதாAதா�. $ேத�. 3306.4 

 களி�ப வான3� நா�க� ஓ� @�னக கா:& $ேத�. 3307.1 

 அளி�ப ஆ�வ3� ஆவிB� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உற� 

தAவி_வி.எ�.(தA%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3307.2 

 ளி�ப ஆவ� ண� வி2 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) நேலா� உ�ன� $ேத�. 3307.3 

 ெதளி�ப ஆசயி� ெச�பிய த தி_ெப.(த தி_ெப.) சா�@ எ�றா�. $ேத�. 3307.4 

 த"� வ�� பட சி� ெச�ந"� அரF_ெப.(அரF_ெப.) என0  ஆ� $ேத�. 3308.1 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வ�� ய� ;க� ெபாற அரF_ெப.(அரF_ெப.) உன0  

எ�றா�. $ேத�. 3308.2 

 மீ� வ�� தி�%ள� வள� ேமவி உ$ வலி�ப� $ேத�. 3308.3 

 6� வ�� ப+� ய� அற இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) பிணி ெசா�வா�. 

$ேத�. 3308.4 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 3க� அசட� கயா� வ "/� இற�@ அ2 எ�ேகேனா 

$ேத�. 3309.1 

 நா� 3க� உ9 ேநா�0 _ெப.(ேநா�_ெப.+0 _ெகா.ேவ.) எ=சா நய� அம% 

அ2 எ�ேகேனா $ேத�. 3309.2 

 ேகா� 3க� ஈ(ேட சாத�  ண�_ெப.( ண�_ெப.) என� பல 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) ெவ� ேநா�� $ேத�. 3309.3 

 பா� 3க� அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) ஆ8றா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) தம0 

ெகா�வா� அ�ேறா $ேத�. 3309.4 



 த",  இய�9 ஆய �ப� தி2� அற�_ெப.(அற�_ெப.) விள% காண $ேத�. 

3310.1 

 ஈ,  இய�9 உதி�த நாத� எளிய� ஆ��தன0  ம8ற $ேத�. 3310.2 

 ஆ,  இய�9 அம க�தாத அன�திC� அ2ய �ப� $ேத�. 3310.3 

 பா,  இய�9 அரF_ெப.(அரF_ெப.) ெகா$ள� பல பிணி பட� ெச�தாேன. 

$ேத�. 3310.4 

 ேம�மேய ெபா�ளா� ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) மி0  

அவ இ,க( உ(ேட� $ேத�. 3311.1 

 ேகா�மேய மனித�0  ஆ �.  �9� அஃ எ�9 வா�ேம� $ேத�. 3311.2 

 ேநா�மேய அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஈ� அ,க( ;(தக ேம�ம 

ஆ �_ெப.எ�.(ஆ _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3311.3 

 பா�மேய Mச @�க(_ெப.(@�க(_ெப.) ப:ட ஓ� நிலயி� க(ேடா�. $ேத�. 

3311.4 

 ெவD வின அன�� பாவ விள% தா�. 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) �ப� $ேத�. 3312.1 

 ெசD_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வின வள�% கா:ட� தி�%ள� என 

ந�ேலா�_ றி.வி.3.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) க(+ $ேத�. 3312.2 

 அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வின ;க�� மா/கா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

தவ� தா<� ப� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3312.3 

 ெமா� வின ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உ$ 

எ=சா 389 இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) திலத� ஆனா�. $ேத�. 3312.4 

 இற0  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தாத ஆக எA� எலா 

அற,க$_ெப.(அற,க$_ெப.) J� $ேத�. 3313.1 

 மற0  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெகாA ெகா�@_ெப.(ெகா�@_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 



வ��தி_வி.எ�.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) பாலா� $ேத�. 3313.2 

 ெபாற0  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நில� சா�@ அ�லா� 

@ல�பி_வி.எ�.(@ல�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�� படீ $ேத�. 3313.3 

 3ற0  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம��� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 389� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெநா�தா�. $ேத�. 3313.4 

 விர கிட� அல��த ப� J ெவ� தழ� ப:டேத ேபா� $ேத�. 3314.1 

 நர கிட� இ2�த H�பி� ந� உட�_ெப.(உட�_ெப.) தள�� 

வாட_ ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3314.2 

 வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) கிட� அதி�� 

ம� �_ெப.எ�.(ம� _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) வா2யி� 

மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேநா�க$ $ேத�. 3314.3 

 சிர கிட� இA� எ�@ எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெகா+ 

 டவ தா� ஆ�. $ேத�. 3314.4 

 ேபா� 3க� அ=சா வ "ர� @ழ0 கேயா @ண2_ெப.(@ண2_ெப.) 

ேமாத_ ைற.எ�.(ேமா�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3315.1 

 ந"� 3க� அசயா0  �ேறா ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) பிணி 3க� 

எ=சாதா� $ேத�. 3315.2 

 கா� 3க� அல��த 3�ல0 கா என� 

திர(ட_ெப.எ�.(திர$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ப� 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3315.3 

 ேச� 3க� அல�� ேதவ தி�%ள� தி�த� வி$ளா� $ேத�. 3315.4 

 த"� வ�� க$க$ ெவஃகி� த"யேவா அ��த� ஆ8ேறா� $ேத�. 3316.1 



 மா�% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) @ர த" அ�லா� வA%� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உ(ேடா எ�பா�. $ேத�. 3316.2 

 மீ� வ�� �ப� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) வ "89 வ "89 ஆக0 

ெகா$ளா�_வி.3.(ெகா$_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேத�. 3316.3 

 ஆ�% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தி2யா� ேதவ அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) 

உண� ந"ரா� எ�பா�. $ேத�. 3316.4 

 ெபா�0 �_ெப.எ�.(ெபா�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ஓ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) மா�தி� @ர எ<� ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) 

உ:ெகா(டா� $ேத�. 3317.1 

 க0 � ஓ� ம�� உ(ணாேதா க+�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒழிB� 

எ�பா�. $ேத�. 3317.2 

 த0 � ஓ� அ�பி� படீ தக ெகட_ ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

மி ,கா� வா�ேம� $ேத�. 3317.3 

 ெமா�0 � ஓ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) உ$ளி 389 எலா� அவிB� 

எ�பா�. $ேத�. 3317.4 

 30  ட நிழலி� யா%� 389� ஆ$ இறவ� பா2� $ேத�. 3318.1 

 @0  உட� @ரக$ த"��� ெபா�றேவ உதி�த பி�ன� $ேத�. 3318.2 

 ‘இ0  உட இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�லா� 

எம0 _பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0 _ெகா.ேவ.) இட� தகா எ�பாேரா $ேத�. 3318.3 

 மி0  உட� ெச�வ வ�ேலா� 

வி��பிய_ெப.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) இ எ�பா�. $ேத�. 3318.4 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஆக அA,கிய 

�ப� தா,கி $ேத�. 3319.1 

 க� திற� இய8ற� இ�றி கா� திற� இ2த� இ�றி $ேத�. 3319.2 

 ெம�� திற� உ�கி வா& ேம� திற� ஊ0க� வாடா $ேத�. 3319.3 



 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ8.) திற�தாC� ஒDவா இ�மயி� 

ெபாலி�தா� Mச. $ேத�. 3319.4 

 வ2�த மாம உ�0 ெகா+ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேத�. 3320.1 

 இ2�த ஓகயி� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ "ணவா� 

$ேத�. 3320.2 

 ெசா2�த_ெப.எ�.(ெசா2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓத ெதாட�� இச 

பாடலி_ெப.(பாட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $ேத�. 3320.3 

 வி2�த_ெப.எ�.(வி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வாம விழா அணி ஆயேத. 

$ேத�. 3320.4 

 ஆ+வா� தி� நாம,க$ ஆ+வா� $ேத�. 3321.1 

 பா+வா� பிணிேயா� தி பா+வா� $ேத�. 3321.2 

 ேதா+வா� ெவறி� ெதா,க� இ:+ ஓ+வா� $ேத�. 3321.3 

 வ "+வா� நய�_ெப.(நய�_ெப.) ெச� வ�_வி.3.(ெச�_வி.+ _ெபா�.உ�.+D-

இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) இலா�. $ேத�. 3321.4 

 ஆய இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�ம அ��த%� $ேத�. 3322.1 

 ேநய வ( தவ� ேந� இச பாட%� $ேத�. 3322.2 

 காய_ ைற.எ�.(கா�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெவ� ய� கா(டல� 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ய� $ேத�. 3322.3 

 ஓய உ�ப�$ உ�ப� எ�9 ஆயினா�. $ேத�. 3322.4 

 னி வ�� ய� ஆ0க க�ளி $ேத�. 3323.1 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ�� களி ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) உயி� 

உ(டலா� $ேத�. 3323.2 

 3னி வ�� தழ� 3�� எ2 பாலயி� $ேத�. 3323.3 

 பனி வ�� ண� J� அன பா�மேய. $ேத�. 3323.4 

 க�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தணி%� ெதாகB� படா� $ேத�. 3324.1 



 பக�த பா�ம பணி� பத ம,க க(+ $ேத�. 3324.2 

 உக�த ஏவலி� ஓ� இ� ேபா அ $ேத�. 3324.3 

 தக�த பி�@ சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெகா+ தா0 � ஆ�. $ேத�. 3324.4 

 வி� ப+� பத ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல�� F�த2 $ேத�. 3325.1 

 ம� ப+� ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) வா:+ இட� 389 அற $ேத�. 3325.2 

 ெபா� ப+� தனி0 ேகா� Fத� ேபா8றின$ $ேத�. 3325.3 

 @� ப+� பனி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உர ேபா0கினா$ $ேத�. 3325.4 

 ேவ(+� எ�ப� ேவ(+வ ஆ0கC� $ேத�. 3326.1 

 யா(+� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) என யா%� இய8றிேனா� $ேத�. 3326.2 

 ந"(+ ெநா� நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) தாத ப+� ய� $ேத�. 3326.3 

 கா(+ உள� கனியா ெகாேலா எ�றா$. $ேத�. 3326.4 

 வ�0 � ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பகேயா�0  அ�$ M:& ம89 $ேத�. 

3327.1 

 எவ�0 � ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒழி� இ� உயி� ஈய வ� $ேத�. 3327.2 

 அவ�0 � ெச�தவ ஈ,  அளியா� ெகாேலா $ேத�. 3327.3 

 உவ�0 � ேவல ஒDவா அ�ேளா� எ�றா$. $ேத�. 3327.4 

 அ�ல அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) உட ஆவ�0 � ஆ ல� $ேத�. 3328.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) எ�9 இவ8  இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ய� 

ந�கிேன� $ேத�. 3328.2 

 வ�ல ந�தேன வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இ� ேநா�க$ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3328.3 

 @�ல அ�@ட� ஈக என� ேபா8றினா$. $ேத�. 3328.4 

 மீனி�நி�9 ஒளி ேம� 3&யா:  அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 

3329.1 



 வானி�நி�9 இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வ� 

ேத&ய $ேத�. 3329.2 

 ஊனி�நி�9 உ9� �ப� ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) 

ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) $ேத�. 3329.3 

 ேதனி� இ� ய�� ெச�திய0 ேக$ எ�றா�. $ேத�. 3329.4 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ��த� இவ8  என ெநா� உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

$ேத�. 3330.1 

 காய� உ(ட� என0  என0 க(+ உள� $ேத�. 3330.2 

 த" அ��த� உன0  என� சீ��த ஓ� $ேத�. 3330.3 

 6� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தய� M:சி இ ஆ� எ�றா�. $ேத�. 3330.4 

 இனய ேக:டC� தாேய இ தி�%ள� என இண,கி� $ேத�. 3331.1 

 தனய� ஏ8றின$ தணியா� தலவ� ேநா�0 _ெப.(ேநா�_ெப.+0 _ெகா.ேவ.) 

இன� அA ஆ8றா� $ேத�. 3331.2 

 Fனய தாமர இ� க( F:+ எ2 அழ� திர$ உ(ட $ேத�. 3331.3 

 அனய வா&ன$ அ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஆ8ற%� வ��தின$ மாேதா. 

$ேத�. 3331.4 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேதனி<� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

யாவிC� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) ெசா�ல0 

$ேத�. 3332.1 

 கனிய ஆ+வள. உயிர0 கா�த ெம� என இ� ெபாAேத $ேத�. 3332.2 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அவாெவா+ பி2யா நய� ெச� ஏவலா� உடல 

$ேத�. 3332.3 

 3னிய வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 3�தி 389 உ � வா/வி<� இனிேத. $ேத�. 3332.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல�தேதா Fவயி� சீ2ய ெதளி�த_ெப.அ.(ெதளி%_ெப.) 

பா  அேவா $ேத�. 3333.1 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அ3ேதா வா�_ெப.(வா�_ெப.) மல� ம அேதா யாேதா 

$ேத�. 3333.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந"$ 

3&யா$ விள�த த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) K:&ய ஓ� 

$ேத�. 3333.3 

 கா� கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) 

வி��த0 கனிவி� எ� நாI� ஓ�@வ$ ஆ�. $ேத�. 3333.4 

 ஆவ�_ெப.(ஆவ�_ெப.) ெச� அ�$ தாB� அன�தB� ெதா0  உள ஆ0கி0 

$ேத�. 3334.1 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ெச� தி� மக<� க(ணின0 கா�த க( இம ேபா� 

$ேத�. 3334.2 

 ஓவ� ெச� பிணி மாறா உள�த மா தவன0 கா� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) 

$ேத�. 3334.3 

 ஏவ� ெச�தன� வா<� இய�@ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

விய�@_ெப.(விய�@_ெப.) உற மாேதா. $ேத�. 3334.4 

 உ(+ வா/ உயி�0  எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உண%_ெப.(உண%_ெப.) 

எலா� அளி�தவ� உ(ப $ேத�. 3335.1 

 ப(+ தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) உழ� உண%_ெப.(உண%_ெப.) ப �தேல 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ�ேகேனா $ேத�. 3335.2 

 வ( ளா�0 கர� ஏ�தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெதாA� அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

இ+� உண%_ெப.(உண%_ெப.) $ேத�. 3335.3 

 ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) உயி� 

வா/�த_ெப.எ�.(வா/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகா$கேய 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எ�ேகேனா $ேத�. 3335.4 

 நடல ேயா+ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேதவ நய,கI� இ�னண� மாறா� 

$ேத�. 3336.1 



 படல மாலயா�� @ணர பக� பிணி Fட� Fட க�த $ேத�. 3336.2 

 உடல வா:&ய த�ம� உயி� எழ� Mசேய $ேத�. 3336.3 

 விடல ஆயின_வி.3.(ஆ _வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

த தி_ெப.(த தி_ெப.) விள�பேவா @லமயி� வ�ேலா� $ேத�. 3336.4 

 ந"&ய_ெப.எ�.(ந"+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பிணிக$ எ( வ�ட� 

ந", _ஏவ.(ந", _வி.) இலா $ேத�. 3337.1 

 வா&ய உட8  உயி� வா+ இலா வள�� $ேத�. 3337.2 

 ஓ&ய மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) மிதி� உய�� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) $ேத�. 3337.3 

 M&ய_ெப.எ�.(M+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�மயி� Mச ஆயினா�. 

$ேத�. 3337.4 

 க( @ல� கட� உ�0 க&�த வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேத�. 3338.1 

 உ$ @ல� த � தக%_ெப.(தக%_ெப.) 

ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மா:சியா� $ேத�. 3338.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) @ல� தண� இனி உ2ய வா/% உற $ேத�. 3338.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) @ல� தண�தன� விளி�ப எ�தினா�. $ேத�. 3338.4 

 பணி வள� மாமயி� பளி0  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3339.1 

 அணி வள� மகர யா/ ஆதி ம8றB� $ேத�. 3339.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள� மல�0 கயா� தடவி வா�0  ர�_ெப.( ர�_ெப.) 

$ேத�. 3339.3 

 பிணி வள� ய� அற� ேபணி� பா+வா�. $ேத�. 3339.4 

 மீ மழ ெபாழி� என வி(ணி� J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ஓ� $ேத�. 3340.1 

 J மழ மண மழ ெபாழி ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ந"� ெசB� $ேத�. 3340.2 



 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மழ தி மழ 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

ெச� $ேத�. 3340.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மழ பக�_ெப.(பக�_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) நய� ந� வா�. 

$ேத�. 3340.4 

 Fக 3க� இ�ன ஆ� ெதாட� ஒ�பா� பக�_ெப.(பக�_ெப.) $ேத�. 3341.1 

 நிக 3க� ஆ� வள� நிக� இலா வய� $ேத�. 3341.2 

 அக 3க� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மற% இ�றி அ�9 ஒளி $ேத�. 3341.3 

 3க 3க� இறமய 3A� க(+ உளா�. $ேத�. 3341.4 

 உர கட� உண�%_ெப.(உண�%_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) இறம 

ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) 3க $ேத�. 3342.1 

 வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) கட� ஒA  ஒளி 

மகி/�சி_ெப.(மகி/�சி_ெப.) ந"�த� உ$ $ேத�. 3342.2 

 தர கட� என அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�  ளி� எலா0 $ேத�. 3342.3 

 கர கட� உ9 நய�_ெப.(நய�_ெப.) க�� த�மேயா $ேத�. 3342.4 

 ேதா+_ெப.(ேதா+_ெப.) ெச� ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) நேலா� ல,க நாயக� 

$ேத�. 3343.1 

 வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) ெச� நய�ெதா+ 

வி��பி_வி.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ேநா0கின� $ேத�. 

3343.2 

 ேச+ ெச� கமல வா� ளி�த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உர� $ேத�. 3343.3 

 பா+ ெச� இ�னவ ப2வி� Kறினா� $ேத�. 3343.4 

 உ� உயி� த�னி<� ஓ�பி�தா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) $ேத�. 3344.1 

 இ� உயி� கா�தன இனி�பய� 

ெகாள "இ_வி.எ�.(ெகா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3344.2 



 ம� உயி� ெப9�_ெப.எ�.(ெப9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) கதி 

வானி� வ� உற"இ $ேத�. 3344.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) உயி� வா/தேல ந"தி ஆ� அேரா. $ேத�. 3344.4 

 ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) அ2தி� 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) வள��த ஆ(டக $ேத�. 3345.1 

 தாயி<� அ�ெபா+ தரணி கா0 ப $ேத�. 3345.2 

 வ "யி<� அ�றி ேம� வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) உறா உட�_ெப.(உட�_ெப.) $ேத�. 

3345.3 

 ஓயி<� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ெச�வ ஓ�பி0 ேக:& ஆ�. $ேத�. 3345.4 

 ஈ+ அட� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இய�ற 3�தயா� 

$ேத�. 3346.1 

 ந"+ அட� உறB� எ� தய நிழ8றிய $ேத�. 3346.2 

 நா+ அட� இற இற� 

அளி0 �_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) உற"இ $ேத�. 3346.3 

 வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) அட� உவ�ப� எ�9 அ�$ விள�@வா�. $ேத�. 3346.4 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) க&� உவ� உயி� உறB� நா+ என $ேத�. 3347.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) க&� எ2 பட 

வா+�_ெப.எ�.(வா+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) J இண $ேத�. 3347.2 

 அட� க&� இள�த நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) ஆ0க 

ந"0கி_வி.எ�.(ந"0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) 

$ேத�. 3347.3 

 இட� க&� அ,க( ந"� விரவி� ஏ  எ�றா�. $ேத�. 3347.4 

 எ�றேலா+ உயி� தனி� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ம�த<� $ேத�. 3348.1 

 ம�றேலா+ இய�த_ெப.எ�.(இய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மா ம2B� 

ந"0கேல $ேத�. 3348.2 



 ெபா�றேலா+ உல0கி<� ெபாலி தி� உள� $ேத�. 3348.3 

 ஒ�றேலா+ இனி இ� எ�9 உண�வி� ேதறினா�. $ேத�. 3348.4 

 களி 3க� இண,கி அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) கட%ள� 

பணிB� ேவல $ேத�. 3349.1 

 ெவளி 3க� உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) 

கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) மி� என மற� தாேன $ேத�. 3349.2 

 ஒளி 3க� இல,கி�Mழ உவ�@ உற மக<� தாB� $ேத�. 3349.3 

 அளி 3க� இ��ப ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

அறத� ேப� உயி��ேபா+ உ8றா� $ேத�. 3349.4 

 ஓ� இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) ஆக உ�ேனா+ ஓ� எ�பா� பணி�த ஏவ� 

$ேத�. 3350.1 

 ேப� இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) அறிவி� க(டா� பி2தேல ேவ(+�. இஃேத 

$ேத�. 3350.2 

 M� இய� �ப� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) �பமா� வ��� ஆகி� $ேத�. 

3350.3 

 சீ� இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) இய89� ேதவ தி�%ள� ந�றி� ந�ேற. $ேத�. 

3350.4 

 ம�தேன ம�த� எ�ப வர�_ெப.(வர�_ெப.) என0  அளி�தி ந"ேய $ேத�. 3351.1 

 த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேந� 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

தன0  எ�னா� க�மா9 எ�ேனா $ேத�. 3351.2 

 சி� ேந� என0 � ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) சீ� அள% 

இ+0க( யா%� $ேத�. 3351.3 

 ெகா�த� ேந� விளய0 ெகா�தி ெகா� அ�$ விள�தி ந�ேலா� $ேத�. 3351.4 

 நி�த எ�9 உட நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஓ,க 

நிமி��த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

விய�ப எ�ன $ேத�. 3352.1 



 ‘எ�த ‘எ�றன ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) உ�த0  

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ஆசி ேதவ $ேத�. 3352.2 

 த�தயி� பணிய� ெச�ய� த�தி எ�9 அ&யி� வ "ழ� $ேத�. 3352.3 

 சி�தயி� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ8றா� 

தி�மக� தா,கினாேன. $ேத�. 3352.4 

 H உல _ெப.(உல _ெப.) அன�� தா, � 3தலவ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� ஓ� பா� $ேத�. 3353.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) உல _ெப.(உல _ெப.) அன�� ஏ�� ேதவதா� 

தா,க_ ைற.எ�.(தா, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) Mச $ேத�. 3353.2 

 ேம உல _ெப.(உல _ெப.) உ$ளி யா0க 

வி+�_ெப.எ�.(வி+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) உயி� தன 

அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) ஒ�ேற $ேத�. 3353.3 

 J உல _ெப.(உல _ெப.) இ��தினா8 ேபா� J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) K�பி நி�றா�. $ேத�. 3353.4 

 ப�னலா� நிகரா_எதி�.ம.ெப.எ�.(நிக�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) 

வ(ண�_ெப.(வ(ண�_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ�னா� 

ெப8ேற�_வி.3.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன $ேத�. 3354.1 

 மி�னலா� உன0  ஈ,  எ�னா� விள�த ப� கச+ உ(+ ஆேம $ேத�. 

3354.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) அலா� ெபா9�பா� யாேர ந"� இவ அ�ளி� 

ஆ�வ� $ேத�. 3354.3 

 உ�னலா� ஆசி ெச�க_விய,.வி.3.(ெச�_வி.+க_விய,.வி.3.) எ�9 உய� 

தவ� ெதாA நி�றா�. $ேத�. 3354.4 

 இ�வ�� இ� பா� ஆசி இ:+ அ�$ உரயி� ேத8ற $ேத�. 3355.1 

 உ� வ�� வாேனா� Mழ_ ைற.எ�.(M/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒலி0 

 ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) இசயி� பா& $ேத�. 3355.2 



 ம� வ�� மலர� சி�தி வயவயி� விளி� 3�ன $ேத�. 3355.3 

 தி� வ�� ஆ0க ந"0கி�ெத$ உயி� ேபாயி89 அ�மா $ேத�. 3355.4 

 ெம� இலா�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) நா:&� 6 விள�ப ெம� 

உயி� வி:+ ஏகி� $ேத�. 3356.1 

 ெபா� இலா உயிரா� அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) உ$ @0  என0 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) யா0க $ேத�. 3356.2 

 ம இலா மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) ெகா�ேபா வர�த 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) படேமா 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3356.3 

 ந இலா� யி� ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எ�ன 

நளி ஒளி வ "சி89 அ�மா $ேத�. 3356.4 

 வி வள� பத ந�லாI� வி(_ெப.(வி(_ெப.) வள� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

ேகா<� $ேத�. 3357.1 

 ெபா வள� 3றேம� அ�ன J:சிய�ேபணி வாேனா� $ேத�. 3357.2 

 ச வள� அணியி� M/� தனி வள� @க/�சி பா& $ேத�. 3357.3 

 ம வள� மலர� சி�தி மல� வன� அட0கினாேர. $ேத�. 3357.4 

 6 உற உயி� ேபா� மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ேதா�9 அள% உடல Jேவ $ேத�. 3358.1 

 பா உற0 காமி� எ�ன� பரமேன பக��த ஆசி $ேத�. 3358.2 

 கா உற மகி/�த_ெப.எ�.(மகி/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Jமி க0 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

Hட $ேத�. 3358.3 

 ேபா உற வி2�த ப� J� ேபா�வ ேம� ேபா��த அ�ேற. $ேத�. 3358.4 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) க&� நறா ம வாகயா� $ேத�. 3359.1 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) க&� உடல� க&�ேதா� 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3359.2 



 கட�_ெப.(கட�_ெப.) க&� கனி�த ெசா� Kற ெம� $ேத�. 3359.3 

 அட� க&�த த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ஆவிேயா+ எ�தினா�. $ேத�. 3359.4 

 நி�த ஆ ல� ந"� அற ந"�மயா� $ேத�. 3360.1 

 த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ� இற தா/% இலா 

தா$_ெப.(தா$_ெப.) ெதாA $ேத�. 3360.2 

 எ�தயா� கதி எ�ப ந�பிய $ேத�. 3360.3 

 3�தயா� உற 389 அ�$ நா+ அேத. $ேத�. 3360.4 

 ம இழ� மய0க�_ெப.(மய0க�_ெப.) இழ� அவா� $ேத�. 3361.1 

 ெபா� இழ� @ரக$ இழ� ேதா� $ேத�. 3361.2 

 ப இழ� உ9 பா+� இழ� அ�$ $ேத�. 3361.3 

 ெம� இழ�தில� ேவ�� உற நா+ அேத. $ேத�. 3361.4 

 கா:+� ஆச களி�@ உற நாத� ஆ,  $ேத�. 3362.1 

 ஈ:+� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) இச�ப பாலேதா $ேத�. 3362.2 

 ேப:+ வ "+_ெப.(வ "+_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெப8றில� 

ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) $ேத�. 3362.3 

 வ ":+ வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) எனா மிளி� நா+ அேத. $ேத�. 3362.4 

 அ�ன நா:ட அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) அட� ஆ,  

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $ேத�. 3363.1 

 மி�ன மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அரF_ெப.(அரF_ெப.) உ89 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேவ�� என $ேத�. 3363.2 

 ம�ன மா தவ� ஊ+ வய,கினா� $ேத�. 3363.3 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மா மற M:+ உள� 

6யினா�. $ேத�. 3363.4 



 @0  அட�த ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ� 

நா:&ட $ேத�. 3364.1 

 மி0  அட�த நேலா� விய�@_ெப.(விய�@_ெப.) உ89 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3364.2 

 ெசா0  அட�த உ�0 ெகா+ ேதா�றினா� $ேத�. 3364.3 

 இ0  அட�த இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) ண� வாகயா�. $ேத�. 3364.4 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) @ல� தவி� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) களி மா�திட 

$ேத�. 3365.1 

 க( @ல� தவி� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) கவி� கா:ட ஈ,  $ேத�. 3365.2 

 எ( @ல� தவி� கா�திேயா+ 

எ�திேன�_வி.3.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3365.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) @ல� தவி� வி(ணவேனா எ�பா�. $ேத�. 3365.4 

 ஆதி ஈ9 இலா நாயக� அ� @வி $ேத�. 3366.1 

 மீதி� ஈ9 உயி� ஆக விளி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $ேத�. 3366.2 

 த" இலா0 கதி வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற�த பி� $ேத�. 3366.3 

 ஏ இ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அட மா:சி இேதா எ�பா�. $ேத�. 3366.4 

 ஆயினா� உலக�த அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பி� 

$ேத�. 3367.1 

 தாயி� ஆ� அ�$ தா,கிய_ெப.எ�.(தா, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

த�மயா� $ேத�. 3367.2 

 மீயி� ஆ� கதி வ ":+ எம� ேச��திட� $ேத�. 3367.3 

 6யினா� அட ேதா8ற� இேதா எ�பா�. $ேத�. 3367.4 

 ஐய� ேதா�9�_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மன� 

அய�% அ8றிட $ேத�. 3368.1 

 சய� ேதா8றிய ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) தவ/ தா2னா� $ேத�. 3368.2 



 � அ� ேதா+_ெப.(ேதா+_ெப.) அவி/ J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) F:+@ $ேத�. 3368.3 

 மய� ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வா� உர ேபா0கினா� $ேத�. 3368.4 

 வய�தா� கச+ அழி� வA இ�றி ம� உயி�க$ $ேத�. 3369.1 

 உ�ய�தா� ம< ஆய உய� கட%$_ெப.(கட%$_ெப.) உம0  

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $ேத�. 3369.2 

 ெச�ய�தா� இ�9 இ,க( 

ெசC�திய_ெப.எ�.(ெசC��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� 6 அ&ேய� 

$ேத�. 3369.3 

 ஆ�ய�தா� ஆச அ�தா� அய�% உ(ட அறேவாேர $ேத�. 3369.4 

 6� ஆக மற வ&% ஆய� ெதா0  இண ெவ� மா:சிமயா$ $ேத�. 3370.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆக க�னிB� ஆ�� தாரணி ேம� அ2 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3370.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆக எ� இறேயா� 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஐ ஐ� ஓ� ஆ(+ ஆ� 

$ேத�. 3370.3 

 த" ஆக வ��� வின த"��தி+� நா$_ெப.(நா$_ெப.) ந(ணியேத. $ேத�. 3370.4 

 அ�னவ:ேக மண� ண ஆ� அ�னவ$ ஆ,  இனி உயி��த $ேத�. 3371.1 

 ம�னவ8ேக க� தாத வர�_ெப.(வர�_ெப.) உள� ஆ� ஈ,  அ&ேய� $ேத�. 

3371.2 

 இ�னவ8ேக 6 உ8ேற� இ� நா$_ெப.(நா$_ெப.) உ� சிற ந",கி� $ேத�. 3371.3 

 பி� அவ8ேக வ ":&� ண ெப2 உவ�ப�ீ இனி எ�றா�. $ேத�. 3371.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெபாI� கனி த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) ெசா� ெதளி 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ஏ�� $ேத�. 3372.1 



 கா� ெபாI� மல� வாக க(+ உ(ட நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

ெப�கி_வி.எ�.(ெப� _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3372.2 

 ‘ஊ� ெபாI�  ல� இ� மா(@_ெப.(மா(@_ெப.) உ(ேடா.‘ எ�9 உள� 

விய�ப $ேத�. 3372.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபாI� வர�ேதான வண,கி�றா� ஒ�,  அ�னா� 

$ேத�. 3372.4 

 ஆரணேன ஆரண� ேச� ெகாA ெகா�ேப அ2 உவ�ப0 $ேத�. 3373.1 

 காரணேன க(+ அண�த க� தாதேய அ�ளா� $ேத�. 3373.2 

 Jரணேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) விழ�த ெபாA அட�தா� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) மலி $ேத�. 3373.3 

 வாரணேன தவ� ஆச0 கர க(டா� வர�தவேன $ேத�. 3373.4 

 30 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா:+� ஒளி 3க விள0  ஆ� 

தவ�ெதா+_ெப.(தவ�_ெப.+அ��_சா2.+ஒ+_க�.ேவ.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) $ேத�. 3374.1 

 அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா( மறவி� ஆ,  

உர�த நாதன ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) $ேத�. 3374.2 

 இ0_F:.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா:&னேய ஏ�தினேய 

வள��தனேய $ேத�. 3374.3 

 ெம�0 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா:&ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) இய� விள�@ எ�றா�. $ேத�. 3374.4 

 ேகா:ப அ�,_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.)  ண� இறேயா�  ண0  ஒளி ேபா� 

நில� உதி� $ேத�. 3375.1 

 ேவ:ப அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தய @2� 

விள, �_ெப.எ�.(விள, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) நில யா 

எ�ன0 $ேத�. 3375.2 

 ேக:ப அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) வின ேக:W� ெகA� தவேர எ�றா� பி� 

$ேத�. 3375.3 



 மீ:ப அ�=_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெசா� ெதா+�தா� வி�மித0 

க8@_ெப.(க8@_ெப.) உள� 6யா�. $ேத�. 3375.4 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) அவ�0  

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ;னி�த உயி� ம�� 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3376.1 

 த" ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) @ரயா�0ேக சீத� 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) @ய�_ெப.(@ய�_ெப.) 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3376.2 

 வ " ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) வ&வ�தா� 

விய� தயயா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3376.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

தாத ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) சக� எ, � 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) தி�ேவா�. $ேத�. 3376.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஒ0க�பாவ இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) விலக மிளி� விழி 

ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3377.1 

 கா� ஒ0க மற உமிழ0கம/ கமல வா� 

ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3377.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ0க�ய�0 க�@ சித�ப இனி உர 

ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3377.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒ0க0கவி� கா:ட மல� வதன நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா(டா�. $ேத�. 3377.4 

 த" ஒ�, � மலி@ அறியா� திள அ�$ ஆ� ெந=ச�தா� $ேத�. 3378.1 

 ேகா ஒ�, �  ற ஒ�, �  ற� ஒழி0 � @ய�_ெப.(@ய�_ெப.) கர�தா� 

$ேத�. 3378.2 

 ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ஒ�, � ேதா89வி0 � ெநறி வAவா அற� 

பத�தா� $ேத�. 3378.3 



 வா ஒ�, � சித� அலக ெவ� நாம வய ேவலா�. $ேத�. 3378.4 

 அ�$ வி=சி�பக ெவ$ள�_ெப.(ெவ$ள�_ெப.) அற0 கட�தா� மற ஓ� 

$ேத�. 3379.1 

 ெத�$ வி=சி�ெசயி�� @கயா� ேத0கிய த" இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) கட�தா� 

$ேத�. 3379.2 

 ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) வி=சி� ெபா,  @ர� @ண2_ெப.(@ண2_ெப.) இர� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) கட�தா� $ேத�. 3379.3 

 ம�$ வி=சி� ெப� � நச ம+0 கட�தா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மி0கா$ 

$ேத�. 3379.4 

 எ� உர�ப இனி யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா2.) எ�த ம< ஆ� உளி 

ந"� $ேத�. 3380.1 

 3� உர�ப எ+�த_ெப.எ�.(எ+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நில 389 

ஒழி�தா� கட� எ�றா� $ேத�. 3380.2 

 பி� உர�ப எவ� உ(ேடா ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவேர எ�றா� M/ 

$ேத�. 3380.3 

 மி� உர�ப ஒளி எறி0 � ெம�� F�தி விள0  அ�னா�. $ேத�. 3380.4 

 ேப� நல மணி0  �9 உ�சியி� ெபய�� 

ெப�கி_வி.எ�.(ெப� _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வ "/ 

ெவ$ள�_ெப.(ெவ$ள�_ெப.) ஒ� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3381.1 

 சீ� நல� உர�த திDவிய மர சீ2ய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உர 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆ,  $ேத�. 3381.2 

 ஆ� நல தவ�ேதா� களி�@ உற"இ நி8ப அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) மி0  எ� 

மக$_ெப.(மக$_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 

3381.3 

 ஏ� நல @த�வ8  உ8றவ அறதி எ�றன$ அ�னம எ�பா$. $ேத�. 3381.4 



 நன வ�, ெகா&ேயா� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உர 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) நச ெகா$ 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) மகிழ_ ைற.எ�.(மகி/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ம89 

அ,க( $ேத�. 3382.1 

 அனவ�� உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) க�னிம 

3கேயா+ அ�கனி கனி� என ம2ேய $ேத�. 3382.2 

 @ன% அ�,_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வர� இச�ப @க/% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேதவ M� 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3382.3 

 வின வ�� ஐய� உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) ஆ9� 

அதன வி:ட ஆ9� ஒ�,  எலா� உர�தா�. $ேத�. 3382.4 

 ஆவல� உறேவா� அக8றலி� ெவளி 

ேம��த_ெப.எ�.(ேம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ அட  க இட� 

இறவ� $ேத�. 3383.1 

 காவல�_ெப.(காவ�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) த�ம� அமர� M/ நி8ப க, லி� 

பிற�தன வா9� $ேத�. 3383.2 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) காண0  ழ"யின வா9� ேகா0கண� இற=சிய 

வா9� $ேத�. 3383.3 

 பாவல� வா/�தி�பல� பழி� அ,க( பழி 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வா9�. $ேத�. 3383.4 

 ெகா�விள ெவ�வி� @A,கிய அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ெகா+� பக0  

அ=சிய பாலா� $ேத�. 3384.1 

 இ�விள நா+�_ெப.எ�.(நா+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) இன3� ந"� 

இழ�ேத எசி�திட� எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ9� 

$ேத�. 3384.2 

 ெபா�விள சிற�பி� ேகாயிC� உ�%� ெபா�விள ேதவேரா+ அ,க( 

$ேத�. 3384.3 



 மி�விள ஒளிெச� தி�மக� 3க�தி� வ "/� ஒ�,  ஒழி�தன ஆ9� 

$ேத�. 3384.4 

 ஒளி வள� பிற ேபா� வள�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) மல�� 

தா$_ெப.(தா$_ெப.) ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 3� 

நட�தன ஆ9� $ேத�. 3385.1 

 களி வள� உவ�பி� எ� வின த"ர0 கனி�த ெசா� 

ெதாட,கிய_ெப.எ�.(ெதாட, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ9� $ேத�. 

3385.2 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) வள� ஆ& ஏA ேபா� 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) வ� நா+ அட�தன ஆ9� 

$ேத�. 3385.3 

 ெதளி வள� உரயி� இனய%� பல%� ெசA� தவ� ெச�பி 

மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உர�தா� $ேத�. 3385.4 

 மணி0 கல� அமி�த� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெந=சா� வயக� இய8றிய_ெப.எ�.(இய89_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

யா%� $ேத�. 3386.1 

 பணி0 கல� உர�ப எ� இனி யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா2.) பக�வ� 

ெச�வ� ஒ�,ேக $ேத�. 3386.2 

 அணி0 கல� இ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) என� தயB� அ�@மா� 

ஒ��பட�தாேன $ேத�. 3386.3 

 பிணி0 கல� எ+�த_ெப.எ�.(எ+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஒ�ேற எ�லா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உயி�0  உயி� 

என0 ெகா(டா�. $ேத�. 3386.4 

 ஓ� மர0 கனியா� வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த" அக8றி 

ஒ�,  ம� உயி� எலா� உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

$ேத�. 3387.1 



 ேப� மர� இற�த� ேவ(+_ஏவ.(ேவ(+_வி.) எ�9 அேவ ெபற8  

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) தன0  என 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3387.2 

 K� மர� சிCவ தன0  ஓ� ெச,ேகாேல ெகாC அேத அமளிேய எ�னா 

$ேத�. 3387.3 

 M� மர� உய� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) இளமயி� ெதாட,கி� Fக� என� 

யி� ெகா$வா� அ�மா $ேத�. 3387.4 

 த�_த8.F.(த�_த�.ஒ�.) உயி� தனிC� தம� என ம0க$_ெப.(ம0க$_ெப.) 

த திய ேமவிய_ெப.எ�.(ேம%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�பா� $ேத�. 

3388.1 

 ம� உயி� உ��தா� ஒழிய_ ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஆ,  

ஒழியா வ��தேம_ெப.(வ��த�_ெப.+ஏ_சா2.) தன0  என நச 

ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3388.2 

 இ� உயி� ெமலிய_ ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

இர,கிய_ெப.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�ம� எ�ல 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�ல� அ�லா� $ேத�. 3388.3 

 உ� உயி� வ��த_ ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உர�ப ஏ எ�ன 

உள�தி� ந� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ� ெநா�தா�. $ேத�. 3388.4 

 எ�றா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தா 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கயா� இவ 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3389.1 

 ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆ,  உ(டா� 

மா(பின� ேக:ப� ெதளி% உ(டா�. $ேத�. 3389.2 

 பி�றா அ�பா� யா�� இர,க� ெப2 ஏ,கி $ேத�. 3389.3 

 நி�றா�. ஒ�றா� ஆ� @க/ மால நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

ெசா�னா�_வி.3.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேத�. 3389.4 

 த�_த8.F.(த�_த�.ஒ�.) ேந� இ�லா� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) வய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) தனி வ�ேலா� $ேத�. 3390.1 



 3� ேந� இ�லா� காரண� ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

3A ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ�� $ேத�. 3390.2 

 பி� ேந� இ�லா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ம< ஆகி� ெப2 ஏ,க $ேத�. 

3390.3 

 எ� ேந� ஆனாேனா அ�$ நாேளா இ எ�பா�. $ேத�. 3390.4 

 த�_த8.F.(த�_த�.ஒ�.) பா� எ�லா ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) உள� ஆகி�தக 

வ�ேலா� $ேத�. 3391.1 

 பி� பா� இ�லா ஏ உள உ(ேடா 

ெபற_ ைற.எ�.(ெப9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அஃத $ேத�. 3391.2 

 எ� பா� எ�லா ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உள� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) 

எ�த_ ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3391.3 

 அ�பா� எ�லா ஒ�@ இல�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆய 

அரF_ெப.(அரF_ெப.) தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) எ�பா�. $ேத�. 3391.4 

 வாழ நா3� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அAவாேனா வள� ந"$ 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) $ேத�. 3392.1 

 Hழ நா3� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ம&வாேனா 3A 3�ந"� $ேத�. 3392.2 

 ஆழ நா3� தா/� உறி� எ�த அ�$ ஆழி $ேத�. 3392.3 

 Mழ_ ைற.எ�.(M/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) யா� உ(ேடா இதி� உ(ேடா ற 

எ�பா�. $ேத�. 3392.4 

 எ�ல இ�ல எ�9 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) அ�பி8  இண Kற 

$ேத�. 3393.1 

 வ�ல இ�ல எ�ற ெபா�ேயா வச ம(ண� $ேத�. 3393.2 

 ெதா�ல இ�ல எ�9 உள நாI� ெதாட� த" ஒ�@ $ேத�. 3393.3 

 இ�ல இ�ல எ�ற ெபா�ேயா இ� எ�பா�. $ேத�. 3393.4 

 அ�பி8  உ(ேடா மா�திர ஆக அள% எ� பா� $ேத�. 3394.1 



 3�பி8  உ(ேடா ஓ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ$ 

3த�வ8ேக $ேத�. 3394.2 

 எ�பி8  உ(ேடா ெவஃ � ஓ� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) இவ ஆகி� $ேத�. 3394.3 

 பி�பி8  உ(ேடா மானிட� ஆச 

ெபற_ ைற.எ�.(ெப9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எ�பா�. $ேத�. 3394.4 

 அணிேய அ�ேப அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ சி�ேத அ�$ ேவ�ேத $ேத�. 3395.1 

 மணிேய உ� ேப� ஆ�வ� நிக��ப வ�ல� உ(ேடா $ேத�. 3395.2 

 பிணிேய ெகா(டா� ேப� அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) மனித�0ேக $ேத�. 3395.3 

 பணிேய நி�றா� உ� தய ஈேதா ப2F எ�பா�. $ேத�. 3395.4 

 இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வா� எ=சா நா$ெதா9� அ�னா� இச பா& 

$ேத�. 3396.1 

 ெம� வா� வ�ேலா� Mச உர�ப விழ% 

ஓ,கி_வி.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3396.2 

 உD% ஆ� இ�னா ந",கிய_ெப.எ�.(ந", _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

மி0ேகா� உ�  உ$ள� $ேத�. 3396.3 

 ெசD_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� ��த திDவிய இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) திதி 

வி$ளா. $ேத�. 3396.4 

 இ�னவ அ,கணி� இனிதி� ஆகயி� $ேத�. 3397.1 

 உ� அவ உ�னிய உ2ம� ஆ0கிேனா� $ேத�. 3397.2 

 ப� நவ பய�த ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) பக�த ம� உயி� $ேத�. 3397.3 

 � நவ யாவB� ட�த� ஓ�� உளா�. $ேத�. 3397.4 

 நன வ�= ச(பக ந9_ெப.அ.(ந9_ெப.அ.) நிழ8  இண $ேத�. 3398.1 

 அன வ��  ளி� பட அ�$ நிழ8றிேனா� $ேத�. 3398.2 

 @ன% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ணிெவா+ @வி @ர�திட $ேத�. 3398.3 



 நின% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) வழா ெநறி 

நி�றா�_வி.3.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) அேரா. $ேத�. 3398.4 

 திட� த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ� மற ெதளி�த 

Q8ப& $ேத�. 3399.1 

 நட� 3� அற ெநறி ந�கி� J ம0 $ேத�. 3399.2 

 கட� பி� இனியவ கனிய ஓவா� $ேத�. 3399.3 

 கிட� மி� பிழ�@ உக0 கிள��த கா:சியா�. $ேத�. 3399.4 

 ெச� வின உர வின தி2@ இலா�ெசயி� $ேத�. 3400.1 

 ெகா� வின ஆகயி�  P,  இ,  

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ப� $ேத�. 3400.2 

 ெபா� வின அன�தB� ேபா0கி யா(டB� $ேத�. 3400.3 

 ெம� வின உண��வா� ெம�யி� காணியா�. $ேத�. 3400.4 

 ஒ�@ இலா� ஓ� எ�பா� எ�9 உண�கிலா $ேத�. 3401.1 

 �@ இலா� ேதவர� ெதாAத� அ�தக8  $ேத�. 3401.2 

 அ�பி� ஆ/�த அ�தக� ண அம� என� $ேத�. 3401.3 

 த�@ இலா வA இவ� தவி�0 ேமா எ�பா�. $ேத�. 3401.4 

 மி� உர� இழ�த ெபா8 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேவ��தி<� $ேத�. 

3402.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உர�தன உ�0 ெகா$க� ெத�வேமா $ேத�. 3402.2 

 ெபா� உர� ஒளி�பட� @ன�த பாவக$ $ேத�. 3402.3 

 எ� உர�தி+வ ஓ� இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) உ(ேடா எ�பா�. $ேத�. 3402.4 

 உல  இட� ஓ� எ�பா� உர�த Q8ப& $ேத�. 3403.1 

 விலகிட� பள  எலா� விலகி ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

$ேத�. 3403.2 



 இல  இட� இட� அ9� இயC� ந8 பய�_ெப.(பய�_ெப.) $ேத�. 3403.3 

 அலகி+ அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) த திய அறிவ� யா� எ�பா�. $ேத�. 

3403.4 

 ம�$ வ�� நச பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெபா�ளி� வ�திடா $ேத�. 3404.1 

 அ�$ வ�� 3க�தி� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) 

அளி�தேல $ேத�. 3404.2 

 ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) வ�� வழி என�@யலி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ெகாட $ேத�. 3404.3 

 ெத�$ வ�� அறி%_ெப.(அறி%_ெப.) உளா� தி��வா� எ�பா�. $ேத�. 3404.4 

 அற�தினா� வ�வேத இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�ல ஓ� $ேத�. 3405.1 

 மற�தினா� வச வ�� அ�றி வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி� $ேத�. 3405.2 

 @ற�தி� ஆ� எ�9 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) @க�ற ேவத Q� $ேத�. 3405.3 

 திற�தினா� உள� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) சித�ப ஓவா�. $ேத�. 3405.4 

 க$வ�� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) தகா0 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெசா8 @க/ $ேத�. 3406.1 

 ெகா$வ�� அனயவ� 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) @க/ $ேத�. 3406.2 

 எ$வ�� இழி% அேத. இய�ற தா/�சியா� $ேத�. 3406.3 

 ஒ$_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) வ�� @க/ எ�பா� உலகி� ஓ� எ�பா�. $ேத�. 

3406.4 

 இ0  என� ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) ஒளி இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

H�9ேம $ேத�. 3407.1 

 @0  என� @ர எலா� @வி @ �தன $ேத�. 3407.2 

 மி0  என� ட� அவ ெவ�Cவா� ெபாற $ேத�. 3407.3 



 சி0  என� தா,கி எ� ெசயிர� தா,கினா�. $ேத�. 3407.4 

 ெவ�றிB�  ணி�தன� ெவ�றி வாெளா+ $ேத�. 3408.1 

 பி�றB� உள பல ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பட0கல� $ேத�. 3408.2 

 இ�றிB� ெபா9�தேலா+ இக� ெவ�� ெபாற $ேத�. 3408.3 

 ஒ�றB� தா,கினா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா,கினா�. $ேத�. 3408.4 

 த"� வ�� இக/�சிய� சி�தியா� பிரா� $ேத�. 3409.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வ�� அ�ளினா� தரணி எ,கP� $ேத�. 3409.2 

 ேபா� வ�� ய� அற� @ம ஆ0கி உ$ $ேத�. 3409.3 

 கா�வ��  ளி��பேவ க�ண கா:+வா�. $ேத�. 3409.4 

 க( த�� கர�_ெப.(கர�_ெப.) த�� ெச�ல0 கா� த�� $ேத�. 3410.1 

 உ( த�� களி த�� உயி� த�� த � $ேத�. 3410.2 

 ப(+ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ய�க$ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பலவ த"� 

த�� $ேத�. 3410.3 

 ம(+ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தய நல�_ெப.(நல�_ெப.) வழ,க� த� 

உளா�. $ேத�. 3410.4 

 த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) 

எவ�0 � ஆ� தன0  யாவ�� $ேத�. 3411.1 

 அ�த� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இலா மலி அ�ல� ஆ0கC� $ேத�. 3411.2 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ய� 

எலா� மன� எ(ணா� ெபாற0 $ேத�. 3411.3 

 க�தள� த2�தன� க�ண ேவலயா�. $ேத�. 3411.4 

 @ர ெசB� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ய� ெபா9� ெநா� இலா� $ேத�. 3412.1 

 உர ெசB� ெநறி உறா உயிர� த" நர  $ேத�. 3412.2 



 இர ெசB� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ�9 

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) வி�3வா� $ேத�. 

3412.3 

 கர ெசB� கட�_ெப.(கட�_ெப.) இண 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�பினா�. $ேத�. 3412.4 

 ந0 � ஓ� சி9 Fவ ந�சி ந", _ஏவ.(ந", _வி.) அலா� $ேத�. 3413.1 

 சி0 � ஓ� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ய� சி�தி�பா� இலா $ேத�. 3413.2 

 த0 � ஓ� அறி%_ெப.(அறி%_ெப.) இல தரணி ெக:ட எ�9 $ேத�. 3413.3 

 ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஓ� இண_இலா� 

உள� இர, வா�. $ேத�. 3413.4 

 த" அளி� ஓ�சிய த"ய ேகா�மயா� $ேத�. 3414.1 

 ேகா அளி� உயி� உP�  P,க ெவ�ல%� $ேத�. 3414.2 

 ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) அளி� 

எ2�த_ெப.எ�.(எ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) 

ெவ ளி ந"0க%� $ேத�. 3414.3 

 ஏ அளி� இய89ேவ� எ� பிதா எ�றா�. $ேத�. 3414.4 

 3� பழி ஒழி� நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) 3னிவ ஆ8றிட $ேத�. 3415.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) பழி இலா� பலி தரணி மீ இலா $ேத�. 3415.2 

 அ8ப அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) இலாத எ� உயி� அளி� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3415.3 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பழி பிதா இேதா ட0 ேவ� எ�றா�. $ேத�. 

3415.4 

 எ�றன� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந"� ெவ$ள� இண கட� அ2ய அ�பா� $ேத�. 

3416.1 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) என� பிதா%� எ�றா�. நரவ� இறம ேச��தி $ேத�. 

3416.2 



 நினறன_வி.3.(நி�_வி.+�8_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) நா�க� 

ெச�ந"� ந"�தமா�� சி�தி�தாேன $ேத�. 3416.3 

 ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) அன உலகி� மாF த"�� 

அற0 கAவ� ேந��தா�. $ேத�. 3416.4 

 கலயினா� அள0க� ஆ8றா0 கச+ எலா� ஒ�,  த"��ப $ேத�. 3417.1 

 ெகாலயினா� உயிர� சி�தா K9� ஓ� உர சா�ேப<� $ேத�. 3417.2 

 விலயினா� உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) வ ":+ விA�பேம எவ�0 � கா:ட 

$ேத�. 3417.3 

 அலயினா� உவமியாத அல0க( உ89 இற�த� ேந��தா�. $ேத�. 3417.4 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற� இறவ� ேந��த இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) இ 

எ�9 அறி�த_ெப.எ�.(அ2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேப�க$ $ேத�. 

3418.1 

 ம� திற� உட�ற வ=ச� மற� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) ேம� த"ேயா� $ேத�. 3418.2 

 க� திற� இய8ற� உ$ளி கா� தழ� 6(&னா8ேபா� $ேத�. 3418.3 

 அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) திற�தினர ஏவி அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 38றி89 அ�ேறா. $ேத�. 3418.4 

 க( கிழி� ஒAக� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த"�0 கத�தின� அ&�த பாலா� 

$ேத�. 3419.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) கிழி� 

ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மா2_ெப.(மா2.) 

வித�@ என எ�த யா0க $ேத�. 3419.2 

 @( கிழி� ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ெச�ந"� 

@ர வின மல,க$ த"��ப $ேத�. 3419.3 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கிழி� ஒA  ெவ$ள�_ெப.(ெவ$ள�_ெப.) மலிெவா+ 

ஆ,  ஒAகி89 அ�ேறா. $ேத�. 3419.4 



 க+ மர� இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) உ$ க+� அ+� வினய0 கா0க $ேத�. 3420.1 

 ெந+_ெப.அ.(ெந+_ெப.அ.) மர� 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேதவ நில ம�� உ2ய 

எ�ன $ேத�. 3420.2 

 வ+ மர0 கனியா� மா0க:  அம�த ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பழிய 

எ�த $ேத�. 3420.3 

 ெகா+ மர� அற%(+ எ�ம0  ணி� இற� ஒ�,  த"��தா�. $ேத�. 3420.4 

 ம0க$_ெப.(ம0க$_ெப.) த� கட�க$ த"��ப வய� 

இலா�_ றி.வி.3.(இ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) எ�ன நாத� $ேத�. 3421.1 

 தி0  அட,கC� உ$ Kச திள�த அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேம� ேபா:+ $ேத�. 3421.2 

 மி0  அட,  இல அ�பா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெம�ெயா+ மகனா� 

இ,க( $ேத�. 3421.3 

 @0  அட,  இல ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வா� 

ெபா9� எம உ$ளி மா��தா�. $ேத�. 3421.4 

 எ� சிற ஒழி��தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) இ� உயி� த� யா0க $ேத�. 3422.1 

 அ� சிற ஒழி� வா��த ஆவியா� 3�தேயா�க$ $ேத�. 3422.2 

 த� சிற ஒழி� வ ":&� வள�_ெப.(வள�_ெப.) தர அ�$ ஓ�� ஆச $ேத�. 3422.3 

 வி=F இறயவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) 6 விய�பிய நிலயி� ேபானா�. 

$ேத�. 3422.4 

 பா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஒழி� அமர� பா இசக$ 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3423.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஒழி�த 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 3ன� 

ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3423.2 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஒழி� இரவி 

எ=ச_ ைற.எ�.(எ=F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒளி வி=ச $ேத�. 3423.3 

 கா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஒழி�த இறேயா� க& அட�தா�. $ேத�. 3423.4 

 இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ெபாதி� இரா_ெப.(இரா_ெப.) உண விள,  இரவி 

ேபா�ேற $ேத�. 3424.1 

 ம�$ ெபாதி� அவா அம� மன� ஒளி 

வய,க_ ைற.எ�.(வய, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3424.2 

 ெத�$ ெபாதி� 3க�தி� தி� ஆசி உர ெச�ேத $ேத�. 3424.3 

 அ�$ ெபாதி� கதி0  உ2ய கா:சிய அளி�தா�. $ேத�. 3424.4 

 வி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

மன�தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா2.+இ�_இட.ேவ.) த� வி=ச 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) வி=ச $ேத�. 3425.1 

 ம� திற ந�ேலான மற% அ89 இனி காண $ேத�. 3425.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

இய8றிய_ெப.எ�.(இய89_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தவ� அ2ய 

ந�ேலா�_ றி.வி.3.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) $ேத�. 3425.3 

 ெசா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

உ(+ ெதாAகி�றா�. $ேத�. 3425.4 

 கா:சிய அட�ளி களி�@ உள� அட,கா $ேத�. 3426.1 

 மா:சிய_ெப.அ.(மா:சி_ெப.) அட� அ� வர�தி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வா��த $ேத�. 3426.2 

 M:சிய அட� அ& ெதா9� ெதா9� இற=ச $ேத�. 3426.3 

 ஆ:சிய அட� ஒளி அட� அ�$ அட�தா�. $ேத�. 3426.4 

 பணி�தன� @க/�தன� பத�_ெப.(பத�_ெப.) தனி� உய��ேத $ேத�. 3427.1 

 தணி�தன� தணி� இல நல,களி� தய,க� $ேத�. 3427.2 



 ணி�தன� ள,கின� த�தன நய,க$ $ேத�. 3427.3 

 அணி�தன� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தி அவி/�தன� ஒ�,ேக. $ேத�. 

3427.4 

 ஓச வ� ந"�தெமா+ ந"� பிற/வ 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3428.1 

 Mச வ� நாத� ஒளி ேதா�றலி� அட,கா $ேத�. 3428.2 

 ஆச வ�� ஆ�வ� நிலயா� அ�$ வழி�த $ேத�. 3428.3 

 Jச வ�� மா @க/ @2� @க�_ெப.(@க�_ெப.) உ8றா�. $ேத�. 3428.4 

 � உயிர ஓ�@� அ�$ 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) என ஆI� $ேத�. 

3429.1 

 எ� உயி2� இ� உயி� எ<� தயயி� ந�ேலா� $ேத�. 3429.2 

 உ� உயி� அளி� எம அளி�ப உய� வ ":ட $ேத�. 3429.3 

 ம� உயி� எலா� உற வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) உற"இ மா��தா� $ேத�. 

3429.4 

 உர0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) உ(+ இலக ந"ேய $ேத�. 3430.1 

 வர0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

யேரா+ உன வள��ேத� $ேத�. 3430.2 

 கர0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�9 இனி க(ேட� $ேத�. 3430.3 

 @ர0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

களி உ$ ெபாள எ�றா�. $ேத�. 3430.4 

 எ�9 எA� அவாெவா+ விA� இ� விA� தா$_ெப.(தா$_ெப.) $ேத�. 3431.1 

 அ�9 எA 3&0  இண அணி� ெதாA Mச $ேத�. 3431.2 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) எA� அறா நச நய�த சவேயா+ $ேத�. 3431.3 



 ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எA� 

மகி/�சி_ெப.(மகி/�சி_ெப.) அல H/கி நச த"��தா�. $ேத�. 3431.4 

 அளி ெபாள ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) இவ அ�9 தய 

நாளா� $ேத�. 3432.1 

 ஒளி ெபாளேவ நிதியி� ஓவி அழ� ெவ�தா� $ேத�. 3432.2 

 களி ெபாள அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ய� க&� 

வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) வாேனா� $ேத�. 3432.3 

 ெதளி ெபாள ஏகி இட� த"��த உயி� மீ:டா�. $ேத�. 3432.4 

 ஆச த�� அ�ல� அற அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) அவB� ேச��ேத $ேத�. 

3433.1 

 Mச த� திDவிய தி� ெதாட ெதா+�த $ேத�. 3433.2 

 ஓச த� நாம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ஆயிர3� ஓதி $ேத�. 3433.3 

 Jச த� JF @க/ Jச�_ெப.(Jச�_ெப.) த�வா� ஆ�. $ேத�. 3433.4 

 மி� @2ய மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அதி<� மி� ஒளி மிளி��த $ேத�. 3434.1 

 அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) உ2ய அ�னவ� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) திக$ ஆ& 

$ேத�. 3434.2 

 பி�@ உ2ய ஒ�@� இல ேப� உவக ேபராத $ேத�. 3434.3 

 இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உ2ய ெதா�ல இல எ�ல இல அ�ேற. $ேத�. 3434.4 

 அயி� கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) இ�ப� அ,கணி� இ� நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

ேபா0கி $ேத�. 3435.1 

 உயி� கட� ஒழி�த யா0க உற� க�லற0 க( எ� த� $ேத�. 3435.2 

 ெசயி� கட� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நாத� 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) அவேயா� நா�ப( $ேத�. 3435.3 



 வயி� கட� உட�ற ஓத வழ,க வி� பர�பி� ேபானா�. $ேத�. 3435.4 

 எ� பிழ�@ எறி�த வாேனா� எ( இல� 3ன�� ேபா�� 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3436.1 

 அ� பிழ�@ அற வி� ஆ� ம89 அனவ�� பின� வ� 

ஆ��ப_ ைற.எ�.(ஆ���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3436.2 

 க� பிழ�@ உ�க இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) கனி வள� @டயி� 

ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3436.3 

 ெச� பிழ�@ உறயி� ஆ��த தி� அ�$ நாத� ேபானா�. $ேத�. 3436.4 

 ெம� கிட� உற�த அ,க( விரயி� ஓ� கண�தி� 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3437.1 

 ெபா� கிட� அம�த பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ேபா0க� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) 

உடலி� பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3437.2 

 ெந� கிட� அட�த காய� நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) அவ 3� கா:ட $ேத�. 3437.3 

 � கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உடல� ேபா��த கி� 

பட� ந"0கினாேன. $ேத�. 3437.4 

 அய நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேபா��த பா� கா� அ�ெளா+ இ�9 உம0 � 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3438.1 

 நய நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா$ள_ ைற.எ�.(ெகா$_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

நாேன ந�கிய வில இேதா எ�9 $ேத�. 3438.2 

 இய� நல�_ெப.(நல�_ெப.) தவி��த ெம� ேபா��தி+� கல 

ந"0கி_வி.எ�.(ந"0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

ந",கா_எதி�.ம.வி.எ�.(ந", _வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3438.3 

 வய நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 6ேயா� வா� மல�� 

அற�தா� மீ(ேட $ேத�. 3438.4 



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

வன�@_ெப.(வன�@_ெப.) உட� சிர�த ேநா0கீ� $ேத�. 3439.1 

 கானக0 ெகா&ய_ெப.அ.(ெகா&ய_ெப.அ.) ெந=சா� க(டக 3&ய� ேச��தி 

$ேத�. 3439.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நக� ெதளி� மி� எ� விழி அக� உ�வ� 

தா0கி_வி.எ�.(தா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3439.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அக� இர�த� 

பாய_ ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உ9� ய� உர�ப� பாேலா $ேத�. 

3439.4 

 பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஒழி� ஒ�றா� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பட� அளி� அழி�ப வ�ல $ேத�. 3440.1 

 தக அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

மா0க$ த� ெச�0  ஒழி�ப எ�ன $ேத�. 3440.2 

 நக அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆ0கி ந"ச� நக� 3$_ெப.(3$_ெப.) 

ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) M:& $ேத�. 3440.3 

 மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஆய ெவ�வி+� உ�வ� 

காண "� $ேத�. 3440.4 

 க( வழி உயிர� ேபா0கி க(டவ ெவஃகி ெவஃ � $ேத�. 3441.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) வழி ஒழி�த த" வில வா� ெகா&ய� கயா� $ேத�. 

3441.2 

 @( வழி  �தி_ெப.( �தி_ெப.) ஓட J என வா& வா�மீ� $ேத�. 3441.3 

 ஒ(_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) வழி 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எ� க( ஒளி ஒழி� இ�ள� 

ேநா0கீ� $ேத�. 3441.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ � உரயா� யா�0 � ெத�$ உ � ம�� மான 

$ேத�. 3442.1 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உ � வாேனா� ஏ�� ேவத Q� உலகி� 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3442.2 

 கா� உ � கமல வாேய க& அ& மிதிப:+ அ�ேதா $ேத�. 3442.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ � உதிர� 

ேதா��த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உத:+ அல� வாட� 

ேநா0கீ� $ேத�. 3442.4 

 6� இர0  ஒழி�த ந"ச� 6ணிேனா+ என� ேச�� ஓ� ஐ $ேத�. 3443.1 

 ஆயிர� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Q89 ஐ� H�9 அ& அ&� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�றி $ேத�. 3443.2 

 வா� இர0க3� அ89 ஆய வ+ அ&� எ�@� 

ேதா�ற_ ைற.எ�.(ேதா�9_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3443.3 

 பா� இர�த3� ஆ9 ஓட பழி உ� உடல ேநா0கீ� $ேத�. 3443.4 

 ப& அ ஓ� தனி0ேகா� ஓ�சி பா� எலா� தா,  நாேன $ேத�. 3444.1 

 ெந&ய ஓ� சிCவ தா,கி ந"ச�$ ந"ச� எ�ன $ேத�. 3444.2 

 க&ய ஓ� வ=ச� நி�த கா�9 அ&� உத�ப வ "/� $ேத�. 3444.3 

 ெகா&ய_ெப.அ.(ெகா&ய_ெப.அ.) ஓ� தட� 

உய��த_ெப.எ�.(உய�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.)  �9ேம� அ2தி� 

ெச�ேற�. $ேத�. 3444.4 

 ஓ� அயி�  �றி� ேகா:&� உல _ெப.(உல _ெப.) எலா� ெவ�வி0 Kச� 

$ேத�. 3445.1 

 ேப� அயி� ஆணி த�னா� ெப� மர� அறB(+ எ� 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) $ேத�. 3445.2 

 ந"� அயி� @வி த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) த" ந"� அ�$ கிள�� வாழ0 $ேத�. 3445.3 

 K� அயி� ஆணி0 காய� 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா� 

கர,க$_ெப.(கர,க$_ெப.) ேநா0கீ� $ேத�. 3445.4 



 ஆ:&யா� அம�த த"ம அக8றி மீ உய� வ ":+ ஆ9 $ேத�. 3446.1 

 கா:& யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உயிர 

ந"0கி_வி.எ�.(ந"0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) க+� 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ந",கா_எதி�.ம.வி.எ�.(ந", _வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�. றி.) ெந=சா� $ேத�. 

3446.2 

 ஈ:&யா� விலாவ� தா0கி_வி.எ�.(தா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

அட0கல� எவ�0 � ெச�ய� $ேத�. 3446.3 

 ேப:+ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) திற�த ெந=சி� 

ெப2ய_ெப.அ.(ெப2�_ெப.) ஓ� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ேநா0கீ� $ேத�. 3446.4 

 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� மா2_ெப.(மா2.) எ�ன� 

ெப�கி_வி.எ�.(ெப� _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) எ� இர�த� சி�தி $ேத�. 

3447.1 

 ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� கனியா� 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.)  றக$ த"�� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா0க� $ேத�. 3447.2 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� வின ஈ எ�னா� 

ெப�வ� இனி யா உ(ேடா $ேத�. 3447.3 

 எ�த_ ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஓ� பய<� உ�மா� என0  

உ(ேடா எ�றா� நாத�. $ேத�. 3447.4 

 உ�க மா வயிர0  �9� உர�த ெசா� எறி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பா�� 

$ேத�. 3448.1 

 தி�க வா� பிள�த_ெப.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) @(P$ 

திர(ட_ெப.எ�.(திர$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த" ஆக ஆவி $ேத�. 

3448.2 

 ப�க ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஆ8றா� Mச ப2% அள% அA�� �ப� $ேத�. 

3448.3 

 ெப�கேவா ஆ8றேவா ஓ� ேப� உயி��@ உயி��� 

ெசா�னா�_வி.3.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3448.4 



 இ�9 ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) Kச 

இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ய� படேவா அ=சி $ேத�. 3449.1 

 அ�9 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எசி� நா:ட அட� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) உயிர0 கா�ேத� $ேத�. 3449.2 

 ெபா�9 ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) மர�தி� ெச�ந"�� @ண2_ெப.(@ண2_ெப.) 

ஆ/�திடேவா வ ":ட� $ேத�. 3449.3 

 ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உவ�பி� வா/ேவ� ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) 

அ�$ தி�வி� ந�ேலா� $ேத�. 3449.4 

 அ�$ மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) இற�த� 

ேவ(&�_நி.எ�.(ேவ(+_வி.+இ�_நி.எ�. றி.) அ�_F:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) 

திற� யேரா ேவ(+� $ேத�. 3450.1 

 ம�$ மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அசட� உ�ன மர� அற� 

இற�த� ேவ(&�_நி.எ�.(ேவ(+_வி.+இ�_நி.எ�. றி.) $ேத�. 3450.2 

 ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உ� 

ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) எ� ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஓ� மர�தி� 6,கி 

$ேத�. 3450.3 

 இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) M/  �ற� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) வ "தC� 

ேவ(டா ஏ� $ேத�. 3450.4 

 பிற� உயி� பிழ�த ேபா ெபய�  இலா� ண எ�9 ஆேன� $ேத�. 3451.1 

 இற� உயி� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேபா� 

எ�னB� ண ேவ(டா ஏ� $ேத�. 3451.2 

 சிற� உயி� அன�� கா�த தி� ம�� அ�ேனா� எ�ன $ேத�. 3451.3 

 மற� உயி� அளி�ப ெநா�தா� வள� விட உட�_ெப.(உட�_ெப.) உ(+ 

ஆனா�. $ேத�. 3451.4 



 வி(+_ெப.(வி(+_ெப.) ஆ� ப� J வாகய� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) 

ஆ� ெமலி% எ�த_ ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3452.1 

 ம(+ ஆ� �ப� ஆ/ உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ+ 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3452.2 

 க(+ ஆரா��தா� க(+ளி யா�� கC/கி�றா� $ேத�. 3452.3 

 உ(டா� உ�னா� பழீக$ மீ:+ ஓ� உர உ8றா� $ேத�. 3452.4 

 ஐயா இDவா9 எ,க$ ெபா�:டா� அய�% உ8றா� $ேத�. 3453.1 

 ெம� ஆ� �ப� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) என உ� பா� விள% உ(ேடா $ேத�. 

3453.2 

 ம ஆ� ெப:பா� த" வின ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ம< எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3453.3 

 உ�யா� எ�9 அ�ேறா உயி� சி�த உண�%_ெப.(உண�%_ெப.) உ8றா� 

$ேத�. 3453.4 

 ேகா� பா� நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) பா� எ�9 எதி� இ�றி0  ற இ�றி 

$ேத�. 3454.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) பா� நி�ேறா� எ,கP� நி�ேறா� மகி/கி�றா� 

$ேத�. 3454.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பா� நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ஓ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ+�தா� உயி� சி�த� $ேத�. 3454.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பா� நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ஓ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ எ�றா� தி� வ�ேலா� $ேத�. 3454.4 

 வாராேயா எ� ேமC� இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

ம< அ�ல� $ேத�. 3455.1 

 பாராேயா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெவ�ேற பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3455.2 



 த"ராேயா ‘ எ�ேறா� நசயி� ேம� சிற த"��தா� $ேத�. 3455.3 

 தாராேயா இ�9 உ� தய ஏ�த� தக%_ெப.(தக%_ெப.) அ�ேறா $ேத�. 3455.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) ேம� வ�த ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) இவறா 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) வின 

ெச�ய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3456.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) ேம� வ�த காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) நின0ேக 

வர%_ெப.(வர%_ெப.) இ�றி� $ேத�. 3456.2 

 @( ேம� வ�த த" நிக� �ப� @ வி�ேதா� $ேத�. 3456.3 

 எ( ேம� வ�த எ� ெசயி� ஆ� ஆ� இண ெசா�வா� $ேத�. 3456.4 

 ேவ(டா இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெவஃகிய த�ம விள த"தா� $ேத�. 3457.1 

 தா(டா இ�ம ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

பிற�தா� த  த(ம $ேத�. 3457.2 

 J(டா� @�க(_ெப.(@�க(_ெப.) பா� என உ(டா� @2% 

ஓ,கி_வி.எ�.(ஓ, _வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3457.3 

 மா(டா� ஓ� க�மா9 வழ,க0 கடேவேமா $ேத�. 3457.4 

 ெபா� மா9கி�றா� ஆச விள0 � @ர 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3458.1 

 ம மா9கி�றா� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உ� நாக வய� Qறி� $ேத�. 3458.2 

 ப மா9கி�றா� நி8  என எ�மா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ(+ ஆ� $ேத�. 

3458.3 

 கமா9 உன0ேக யா,க$ வழ,க0 கடேவேமா $ேத�. 3458.4 

 உ�ன உ$ள_ெப.அ.(உ$_ெப.) சீ�0  அறிேயாேம உல _ெப.(உல _ெப.) 

உ$ள_ெப.அ.(உ$_ெப.) $ேத�. 3459.1 

 3�ன பி�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) அறிேயாேம 32யாம� $ேத�. 

3459.2 



 நி�ன ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி நி8ப அறிேயாேம $ேத�. 3459.3 

 பி�ன ஓ� க�மா9 பிணி0க0 கடேவேமா $ேத�. 3459.4 

 தாB� ந"ேய த�தB� ந"ேய தவறா ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) $ேத�. 3460.1 

 ஈB� ந"ேய எ�9 அறிேவாேம இ அ�லா� $ேத�. 3460.2 

 காB� பாவ� த�மB� நி�த� கனி அ�@� $ேத�. 3460.3 

 ஆB� கால� அஃ அறிேயா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயாேம $ேத�. 

3460.4 

 பா� ஓ� ெச�ந"� ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உன 

அ,க� பட� மீேத $ேத�. 3461.1 

 ந"ேயா நாேமா இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வ2 வ�த நில எ�ேபா� $ேத�. 

3461.2 

 மாயா வ=ச� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வ2 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

ெச� வ2 எ�றா� $ேத�. 3461.3 

 ஓயா அ�பா� உ� வ2 எ�றா� உர ெபா�ேயா $ேத�. 3461.4 

 ப8ற0 க8ேபா�. Q� பல க8றா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ேனா $ேத�. 3462.1 

 ஒ8ற0 க8றா� இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) வ2 ஒ�ேற 

உண�%_ெப.(உண�%_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3462.2 

 38ற0 க8பா�. ஆயி<�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.+உ�_சா2.) 

எ�மா� 3A�_ஆகா $ேத�. 3462.3 

 க89 அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) க:டா ;( ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) 

கா:டா� கல வ�ேலா� $ேத�. 3462.4 

 ந�றா�0 க8ேறா� நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) தய 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ெச� நவ க8ேறா�. $ேத�. 3463.1 

 ெபா�றா� எ�மா� ெபா�றின எ� த� @ர எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 

3463.2 



 ெவ�றா� ெவ�றா� நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) அ�$ மி0கா� ெப2 

அ�ேறா $ேத�. 3463.3 

 எ�றா� உ$ள� ஓவி இற=சி எதி� வ "/�தா�. $ேத�. 3463.4 

 வா$_ெப.(வா$_ெப.) அA�திய வ��தேம_ெப.(வ��த�_ெப.+ஏ_சா2.) க(+ 

உயி� @க 3� $ேத�. 3464.1 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) அA�திய நவ வ+ ந"� எA� இறவ� $ேத�. 3464.2 

 ேகா$ அA�திய ெகா$கயி� விலாவிேனா+ இ� க $ேத�. 3464.3 

 தா$_ெப.(தா$_ெப.) அA�திய காய� ஐ� ஒளிவிட� த2�தா�. $ேத�. 3464.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) விள0கிய ெவ=_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Fட� எA� என 

எA� $ேத�. 3465.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) விள0கிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஒளி�ப_ ைற.எ�.(ஒளி��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒளி அணி தய,க $ேத�. 

3465.2 

 க( விள0கிய கவி� மன�_ெப.(மன�_ெப.) விள0க 

நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எ�த $ேத�. 3465.3 

 ப( விள0கிய பணி ம� பணி ெமாழி பக��தா� $ேத�. 3465.4 

 த"� 3க� உல _ெப.(உல _ெப.) அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) உ9,கா� 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) சின�த $ேத�. 3466.1 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 3க� என� ெபய�  இலா�0  இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) 

இ எ�9 அறிய_ ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3466.2 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 3க� இற� அ2ய 6 உர�ப ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) 

;தலி $ேத�. 3466.3 

 வ "� 3க� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) வி:ட ெம� எ+� 

எAக_விய,.வி.3.(எA_வி.+க_விய,.வி.3. றி.) எ�றா�. $ேத�. 3466.4 

 அல @ற�ெகாள "இ ஆதவ� எA� ஒளி 3க�தி� $ேத�. 3467.1 



 கல @ற�ெகாள "இ கவி� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) தி,க$_ெப.(தி,க$_ெப.) 

ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேபா� $ேத�. 3467.2 

 இல @ற�ெகாள "இ ஏ+ அவி/ ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) நேலா� எA� எ� $ேத�. 

3467.3 

 நில @ற�ெகாள "இ நிமலன� ெதாA 3� நி�றா�. $ேத�. 3467.4 

 ேபா8றினா� இண ேபா0கிய @க/ ெபாழி மா2_ெப.(மா2.) $ேத�. 3468.1 

 68றினா� ம� 68றிய J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

அ&ேம� $ேத�. 3468.2 

 ஏ8றினா� அ& ஏ89@ தAவினா� ஆச $ேத�. 3468.3 

 ஆ8றினா� அ2 அமர�� விய�ப அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) ஆ8றா�. $ேத�. 

3468.4 

 கா� அ��பின க0 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) அ��பின மல� J� $ேத�. 3469.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ��பின. 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ம89 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ� Mழ_ ைற.எ�.(M/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

$ேத�. 3469.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ��பின வ&% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஒ�தன�. 

வய, �_ெப.எ�.(வய, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3469.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அ��பின வி(ணவ�_ெப.(வி(ணவ�_ெப.) விழா அணி 

விள�தா�. $ேத�. 3469.4 

 ெமாடெமாட என இன 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) ஒலி 3ழ% ஒலி 

ேமாதிய_ெப.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) யா%� 

3ழ,கி_வி.எ�.(3ழ, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அதிர $ேத�. 3470.1 

 ெநடெநட என உள  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) இச கல இச ந"2ய ஓத கல� கனிய 

$ேத�. 3470.2 

 படபட என மழ இ& ஒலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒலி பா+ என ேந2� ஒழி� 

ெமலிய_ ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3470.3 



 விடவிட என ெவளி உல _ெப.(உல _ெப.) அல உலகிட வ "2ய ஓத 

மய,கி_வி.எ�.(மய, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) எA� ஆ�. $ேத�. 

3470.4 

 விள ஒளி உ� உற"இ அணி அணி அமர�க$ வ "2ய� ஆக மிட�த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� $ேத�. 3471.1 

 திள ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி அணி 3& ெகாண�வன ேச&ய� ஆக 

மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பா� $ேத�. 3471.2 

 கிள ஒளி வ&% அ& மல� இண தலமிச ேக/ அணி ஆக 

அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பா� $ேத�. 3471.3 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஒளி உ�ெவா+ @க/ இச ஒலி 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அணி ஆக 

மகி/�த_ெப.எ�.(மகி/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பா�. $ேத�. 3471.4 

 ளி வ� மழ என நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ�� ம மழ 6விய மால நிற�த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா�. $ேத�. 3472.1 

 அளி வ�� உர என வளி_ெப.(வளி_ெப.) வ� கவ2க$ 

ஆ&ய_ ைற.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மால அம�த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� $ேத�. 3472.2 

 ஒளி வ�� மதி என உய� வ� கவிகக$ ஊ� ஒளி மால ஒசி�த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� $ேத�. 3472.3 

 களி வ��_என கன வ�� கனிவன காமர மால இட,க$ ெதா9ேம. $ேத�. 

3472.4 

 ஒ�வ�� உள பல உல _ெப.(உல _ெப.) உள அதிபதி ஊ/ உள ஊழி� அற� 

@க/வா�. $ேத�. 3473.1 

 ஒ�வ�� இனவன நின% அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) உடCட� ஓ� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆக இய�த_ெப.எ�.(இய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அறவா� $ேத�. 3473.2 



 ஒ�வ�� அ& பட மிதி பட உயி� பட ஓவிய காத விய� ெமாழிவா� $ேத�. 

3473.3 

 ஒ�வ�� இரவியி� ஒளி மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) எA� ஓரயி� ஓக நவி�9 ெதாAவா�. 

$ேத�. 3473.4 

 அனவ�� அP வ� நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உ� வ� ஆசயி� ஆசி வழ,கி 

ெமலியா� $ேத�. 3474.1 

 Fன வ�� மல� அ& ெதாA வ� அண வ� ேசாபன� ஆ&� அன�த� 

3&யா�. $ேத�. 3474.2 

 நின% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) உண�ெவா+ @கAவ� @க/ இச ேந� இல 

வாட_ ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வ��தி_வி.எ�.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஒழியா�. $ேத�. 3474.3 

 @ன% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) அழ _ெப.(அழ _ெப.) உள 3க 3க 

அயிCவ� Jகத� Jச @ண�� பி2யா�. $ேத�. 3474.4 

 கன விள கத�_ெப.(கத�_ெப.) இல கத�_ெப.(கத�_ெப.) மலி 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) இல காதலி� ஆ�வ� மலி� ெப�க 

$ேத�. 3475.1 

 வின விள நச இல நச விள ெசயி� இல 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேமத அன�த� இலக 

$ேத�. 3475.2 

 சின விள இழி% இல அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) இல ஒழி% இல சீ2ய ேயாக� 

ஒ�,  விளய $ேத�. 3475.3 

 @ன விள நல�_ெப.(நல�_ெப.) உற"இ உல _ெப.(உல _ெப.) 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நிக� இல Jதல� மீதி� 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இறேய. $ேத�. 3475.4 

 ெமலிவன உயி� உP� அய�% அஞ� சிC  இட� பாசற யா%� ஒழி� மறய 

$ேத�. 3476.1 



 நலிவன உட�_ெப.(உட�_ெப.) உP� மி& பசி ம& பிணி ஆ ல� யா%� 

அக�9_வி.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ெபயர_ ைற.எ�.(ெபய�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3476.2 

 மலிவன பகெயா+ பழி மலி ெவறி இன மா9 இல மாய ம&� சிதய $ேத�. 

3476.3 

 ெபாலிவன பல நல�_ெப.(நல�_ெப.) ம� வ ஒளிெயா+ Jதல மீதி� 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இறேய. $ேத�. 3476.4 

 வானக� 3த� எD_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+D_ஒ8.) 

உல �_ெப.(உல _ெப.+உ�_சா2.) வா/� 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3477.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நக உ� உ89 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெம�� திறேலா� $ேத�. 

3477.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக ெமாழியா$ த�ன� சீ�� உயி��தா$ $ேத�. 3477.3 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) நக ம89 சவேயா+ ஆ,  எA�தா�. $ேத�. 3477.4 

 ஒளி 3க� இ� மா Fடேரா+ ஒ� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $ேத�. 3478.1 

 ெதளி 3க� இல,க எ+�த_ெப.எ�.(எ+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) சீ� 

உடல $ேத�. 3478.2 

 களி 3க� அவேள க(டா$ க(+ அ& வ "/� $ேத�. 3478.3 

 அளி 3க� இற=சி அயி�ற ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒழி�தா$. $ேத�. 3478.4 

 உண,கிய 3�ல0  உயி� ெப� ந"�� ளி ேபா� $ேத�. 3479.1 

 அண,  இய� உ$ள�_ெப.(உ$ள�_ெப.) 

மலர_ ைற.எ�.(மல�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) 

கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) $ேத�. 3479.2 

 இண,கிய த�ம� இழி_வி.(இழி_வி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இண� ஏ8றி $ேத�. 

3479.3 

 வண,கிய இ�ப�கட� ந"� வள�_ெப.(வள�_ெப.) ஆ8றா. $ேத�. 3479.4 



 மா� அள% அ2ய மகன0 க(+ அயி�ற $ேத�. 3480.1 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அள% இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

;கர_ ைற.எ�.(;க�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ம8ற 

ந�ேலா�_ றி.வி.3.(ந�_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) $ேத�. 3480.2 

 மீ அள% உ+� ேபா� விள,க0 க(+ 

உவ0 �_ெப.எ�.(உவ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3480.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அள% இல வா/ தகயி� @க/ அற�தா$. $ேத�. 3480.4 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) அற� அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) அவய0 கா:&ய 

த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) $ேத�. 3481.1 

 ேசய ெமாழி ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) இ 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ெச� அட�த $ேத�. 3481.2 

 ேநாய பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�9 

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ெநா� 

அAத_ெப.எ�.(அA_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3481.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ நம0 _பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+0 _ெகா.ேவ.) ஆ� என 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தா,கின$ ஆ�. $ேத�. 3481.4 

 இ� நில� பல%� பல நா$_ெப.(நா$_ெப.) இய� அ�னா� $ேத�. 3482.1 

 த� நில ெச�லா�த2�த கா� இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) வ ":+ $ேத�. 3482.2 

 அ� நில ெச�ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�ன 

ஆன�த� $ேத�. 3482.3 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) நில வ&வ� கா:&� ெசC�வேர. $ேத�. 3482.4 

 அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) 

அ��திய_ெப.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ(டக மா�தலா� 

$ேத�. 3483.1 

 �@ அ��திய_ெப.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) யாவ�� 

ெதா�யலி� $ேத�. 3483.2 



 பி�@ அ��திய_ெப.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:சியி� 

ெப8றியா� $ேத�. 3483.3 

 இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) அ��தலி� எ�ல ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�ல ஆ�. 

$ேத�. 3483.4 

 ந"த ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி த� அ�$ ேநமியா� $ேத�. 3484.1 

 நாத� இ�னண� நா8ப நா$_ெப.(நா$_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

$ேத�. 3484.2 

 ஆதவ� தி2 அ�தர ேம� ெசல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 

3484.3 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) உ(+ க��� உ(டா� அேரா. $ேத�. 3484.4 

 விதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெம� ேவத 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நாத<� $ேத�. 3485.1 

 தி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) க�தாத அ� MசB� 

$ேத�. 3485.2 

 மதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பத�தின$ 

வா/�தின� $ேத�. 3485.3 

 நிதி எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வி(_ெப.(வி(_ெப.) 

ேந+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�றா�. $ேத�. 3485.4 

 @(  ட�த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேபா� உர 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) நா� $ேத�. 3486.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.)  ட�த இ&�பட மி�னி� ந"� $ேத�. 3486.2 

 க(  ட�த வி� கா:&�ேபாத"� எனா $ேத�. 3486.3 

 ப(  ட�த ெசாலா$ பணி� ஏ,கினா$. $ேத�. 3486.4 

 எ�லி� ேவ� அக�9_வி.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆ� 

இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ஈ�� அவி� $ேத�. 3487.1 



 அ�லி� ேவ� என நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

அக�9_வி.எ�.(அக�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆ ல� $ேத�. 3487.2 

 @�லி� யாவ�� ேபா89தி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) எனா� $ேத�. 3487.3 

 ெசா�லி�_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ�. றி.) ஆசி த� ஓ� 

வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) �னினா�. $ேத�. 3487.4 

 களி அA�திய கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) உேளா�கI� $ேத�. 3488.1 

 ஒளி அA�திய உ�ப�� 3�@ உற� $ேத�. 3488.2 

 ெதளி அA�திய சீட�� பி�வர $ேத�. 3488.3 

 ெவளி அA�திய ெவ8பின� �னினா�. $ேத�. 3488.4 

 விர கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெவ8@ ஏறி 

வி(_ெப.(வி(_ெப.) ேவ�த<� $ேத�. 3489.1 

 கர கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இ�@_ெப.(இ�@_ெப.) உற 

$ேத�. 3489.2 

 நிர கிட�தன� ஆ ல� ந"� அற $ேத�. 3489.3 

 Fர கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெசா� ஆசி த�தா� 

அேரா. $ேத�. 3489.4 

 ேமவி மீ எA 3� விர� தாமர $ேத�. 3490.1 

 வாவி மீ எA� வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதி� ேபா�9 அ�$ $ேத�. 3490.2 

 6வி மீ எழ�Mசய ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) உ$ 

$ேத�. 3490.3 

 ஆவி மீ எA� அ�ெபா+ Kறினா� $ேத�. 3490.4 

 @(ண0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ம��தின� ேபா�9 உேளா� $ேத�. 3491.1 



 க(ண0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

இம0  இண காதலா� $ேத�. 3491.2 

 ம(ண0 

கா0 �_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) என 

ம(ணிட கா�தலா� $ேத�. 3491.3 

 வி(ண0 கா0  அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆக விள, வா�. $ேத�. 3491.4 

 ஒழி% அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ தாவித8  ஓதிய $ேத�. 3492.1 

 ெமாழி வ��ப& 389 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ேகா�திர $ேத�. 

3492.2 

 வழி வ�� Fத� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) மP� வான3� $ேத�. 3492.3 

 அழி%_ெப.(அழி%_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தகேவா+ 

அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆIவா�. $ேத�. 3492.4 

 நா� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ம<0 

 ல�_ெப.( ல�_ெப.) ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) உற $ேத�. 3493.1 

 ேகா� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3&0  ட� 

M&_வி.எ�.(M+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) $ேத�. 

3493.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா+ வாழ வி� $ேத�. 3493.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

விF�@ உய�வா� எ�றா�. $ேத�. 3493.4 

 ெபா�ளி� வ ",கிய தா$_ெப.(தா$_ெப.) வள� ேபா8றC� $ேத�. 3494.1 

 ெத�ளி� வ ",கிய ேசனக$ வா/�தC� $ேத�. 3494.2 

 அ�ளி� வ ",கிய ஆ(டக பா� வள� $ேத�. 3494.3 

 ம�ளி� வ ",கிய வய� வி:+ ஏறினா�. $ேத�. 3494.4 



 ெவளி ெபாதி��த_ெப.எ�.(ெபாதி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கண,கI$ 

ேவ��த ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) $ேத�. 3495.1 

 ஒளி ெபாதி��த_ெப.எ�.(ெபாதி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இ� Fட� ஒ� 

இவ� $ேத�. 3495.2 

 களி ெபாதி��த_ெப.எ�.(ெபாதி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கண,களி� 

நா�பேண $ேத�. 3495.3 

 நளி ெபாதி��த_ெப.எ�.(ெபாதி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நய�_ெப.(நய�_ெப.) ெகா+ ஏறினா�. $ேத�. 3495.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) வழ,  தள,க$ வ �@ எலா� $ேத�. 3496.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

வழ, �_ெப.எ�.(வழ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) உ�0 ெகா+ 

ேவ�� உற"இ $ேத�. 3496.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வழ,  ெத2ய� வழ,கிட $ேத�. 3496.3 

 ேகா� வழ,  வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா+ ஏறினா�. $ேத�. 3496.4 

 வி� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) காண 

வி��பி_வி.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அ�9 $ேத�. 3497.1 

 எ� எA� இண ேதா89 என நாணலி� $ேத�. 3497.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) எA� சிவ�த. மி0  அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$ேத�. 3497.3 

 ெசா� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Fட�0 ெகா+ 

ஏறினா�. $ேத�. 3497.4 

 மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வி2�த_ெப.எ�.(வி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) விய�@_ெப.(விய�@_ெப.) 

இமயா இவ(_ெப.(இவ(_ெப.) $ேத�. 3498.1 

 ெதாக வி2� நி�றா� ய� த"��ப வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 3498.2 



 3க வி2�த_ெப.எ�.(வி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) H& அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) $ேத�. 3498.3 

 வக வி2�த_ெப.எ�.(வி2_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வி� வாகன� 

ஏறினா�. $ேத�. 3498.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) தி0  இ2�த உ�� அ�ன 

வ "/�த_ெப.எ�.(வ "/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ=ச� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

வினயா� $ேத�. 3499.1 

 உ(ட இ0  ஒA �_ெப.எ�.(ஒA _வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) கனி 

ஒ�றா� உள த" அட�த வா�_ெப.(வா�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $ேத�. 

3499.2 

 ம(&0  39� அலக$ தவ/ வய� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�$ பய�தா� $ேத�. 

3499.3 

 எ( தி0  உற ம� உயி�0  எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எ�த அ�ேறா 

திற�தி:டா�. $ேத�. 3499.4 

 அட�த வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற�தான அPகி அP � அண,  

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3500.1 

 உட�த வ(ண� உள� எ=சா ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ெநறி நி�றா� அ�லா� $ேத�. 3500.2 

 பட�த இவறி� பட�தான� பக�பா� இ,க( @கா� எ�னா $ேத�. 3500.3 

 ட�த ேநா�0 _ெப.(ேநா�_ெப.+0 _ெகா.ேவ.) ஓ� ம�� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ெதாட� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

 A� M/வர� @0கா�. $ேத�. 3500.4 

 @0க அன�த நர ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ெபாலி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

த� நில கட�ேத $ேத�. 3501.1 

 ெதா0க சி�த நில கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Fக�தி� 

பிதா வ "89 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ஆI� $ேத�. 3501.2 



 மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) Fட� M/ ஆசன�தி� வ "/�தா� ெதாAதா� உள� 

6(& $ேத�. 3501.3 

 ம0க$_ெப.(ம0க$_ெப.) த� ேம� அ��தி எழ"இ வரயா அ�பா� உர 

ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3501.4 

 ம�னா இ�ப வின ஆ8றா_ெப.எ�.(ஆ89_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) 

ம0க:  இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆேன�. $ேத�. 3502.1 

 அ�னா� வாழ உயி� ெநா�ேத� அய��ேத� நி�த ப:+ 

இற�ேத�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3502.2 

 3� நா$_ெப.(நா$_ெப.) பிதா ந"� பணி�த எலா� 3&�ேத� பக� 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ெவ�ேற� 

ெவ�9_வி.எ�.(ெவ�_வி.+�8_இ.கா.+அ_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3502.3 

 இ�னா�0 ெகாண�� ஈ,  ஆ(+ 

உவ�ப_ ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) இேதா மீ:+ இ�9 உ� அ& 

ேச��ேத�. $ேத�. 3502.4 

 நம� எ�9 இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மீ:+ 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நர�  லேம $ேத�. 3503.1 

 ;ம�_ றி.வி.3.(;�_பதி.ெப.+அ�_பட�.ப�.) எ�9 

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அ�$ ேநா0கா� Qறா� 

பழி� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அ0_F:.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ8.)  ல�தா� $ேத�. 3503.2 

 தம� எ�9 ஆ$வ இனி ந�ேறா தய0  எ� இன�தி8  இர,கி� 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) $ேத�. 3503.3 

 அம� எ�9 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெவ�9_வி.எ�.(ெவ�_வி.+�8_இ.கா.+அ_வி.எ�. றி.) ஈ,  எ�ேமா+ ஆள 

அ�$ ெச�க_விய,.வி.3.(ெச�_வி.+க_விய,.வி.3.) என� ெதாAதா�. 

$ேத�. 3503.4 



 களி K�� ஆ�வ� அ� மகன0 கனிய� 

தAவி_வி.எ�.(தA%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) க( 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3504.1 

 அளி K�� ஏேதா எ� மகேன அமவ ேக$ எ�9 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) Kற $ேத�. 3504.3 

 நளி K�� ஆ8றா_ெப.எ�.(ஆ89_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) அ�$ ஏ�� 

நளின ெந=சா� மீ:+ உர�தா� $ேத�. 3504.4 

 நி�_தி2.(நி�_3�.ஒ�.) பா� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) உ� பணியா� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நில� பா� இற, � ேவல 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3505.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) பா� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி0 � J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&யி� $ேத�. 3505.2 

 மி� பா� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ஒ,க 

வி��பி_வி.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) அ2தா� என 

வள��தா� $ேத�. 3505.3 

 உ� பா� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெதாA� வள� 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) உலகி� 

நிகரா_எதி�.ம.ெப.எ�.(நிக�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) உள� 6ேயா�. 

$ேத�. 3505.4 

 J�தா� அ2ய வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) @வன� எ� 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) ய� $ேத�. 

3506.1 

 ந"�தா� பிற நா+ அட� அ+� ேகா� நி�ப� வ=ச� எ� உயிர0 $ேத�. 3506.2 

 கா�தா� பி2யா அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) இய0கி கC/�தா� கனி 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) Fவ 

அ��த_ ைற.எ�.(அ���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3506.3 

 ஏ�தா� உள�தா� ேவ�� உழ�தா� எ:டா0 க�ண0 கர க(டா�. $ேத�. 

3506.4 



 உ�ேனா+ ஒ�றா� H உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஒ�,  நிழ89� வய� 

என0 � $ேத�. 3507.1 

 எ�ேனா+ எ�ன0 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) வழா ஈ�றா: � 

தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3507.2 

 மி� ஓ&ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஒ�ப_ ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வி2 

J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&ேயா� த  மா:சி $ேத�. 3507.3 

 நி�ேனா+ இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ� உர�ப நின%� 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:சி_ெப.(கா:சி_ெப.) 

நேலா� $ேத�. 3507.4 

 இ�னா� இ�ன தக%_ெப.(தக%_ெப.) உளனா� எ�ேனா+ 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ஈ,  அட�தா� $ேத�. 3508.1 

 ப� நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

ெதாட��த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பழி அற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பா� ெச,_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

 �தி_ெப.( �தி_ெப.) த� இற�ப $ேத�. 3508.2 

 எ�னா� ஆய பய�_ெப.(பய�_ெப.) கா:ட இவேன ம0க:  

அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) எனா $ேத�. 3508.3 

 மி� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� 3& M:ட� ேவ(+� ஐயா என� 

பணி�தா�. $ேத�. 3508.4 

 ஆ��ேத இமிழி� ெசா�னவ 

ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஐய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேம� ேப� உவக $ேத�. 3509.1 

 ேதா��ேத எவ�� மகி/� ஓயா� திக$ வ�ப ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) எ�றா� 

$ேத�. 3509.2 



 வா��ேத மகி/� ெதாழா நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வளன ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ஆசி 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) $ேத�. 3509.3 

 ஈ��ேத மீளா அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ�ளா� 

எAக_விய,.வி.3.(எA_வி.+க_விய,.வி.3. றி.) எ�9 இ9க� 

தAவினேன. $ேத�. 3509.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) @ற� 

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

ெச=_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) Fட� காண வ� என வன�த வா$_ெப.(வா$_ெப.) 

ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) $ேத�. 3510.1 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) @ற� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேவ9 ஏ/ Fட� 

J(ட_ெப.எ�.(J(_வி.+:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�ம ஏ/ 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி இய0க� $ேத�. 3510.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) @ற� அக89� ெச�வ வ ":+ உவக 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அள% இ�றி அ� 3&ய0 $ேத�. 

3510.3 

 கா� @ற� அல� ேகா� Mச த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) தலேம� களி�@ 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 3தலவ� @ன�தா�. $ேத�. 3510.4 

 ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ேதவ 

மகி/% ஒலி அரவ� 

ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ெதாட� 

தி� ழனி $ேத�. 3511.1 

 ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ேதவ 

வ "ண வா� அமல 

ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பா இசக$ $ேத�. 3511.2 

 ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேசாபன வ ளி 



ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) அதிசய 

 3த� $ேத�. 3511.3 

 ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) உவ�பி� 

ஆ� ஒளி ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) அ��தவ8  அ�: Fத� @ன�தா�. $ேத�. 

3511.4 

 ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) 

ப�லா(+ 

ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) உவக 

ஆ9 அ9Q89 H ஐ�J� $ேத�. 3512.1 

 சீ��தன மவி� �தன Mச ேச��த க0 ெகா&யி�_ெப.(ெகா&_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

அ� மலரா� $ேத�. 3512.2 

 ேகா��தன ஆறா9 அணிகேள கட%:  I= Fட�� பத� அவ வாேனா� 

$ேத�. 3512.3 

 ந"��தன இ�ப� அணிய_ ைற.எ�.(அணி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மா தவ8ேக 

ேநய<� ஒளி 3& @ன�தா�. $ேத�. 3512.4 

 @ன�த மா ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) ெபாழி ஒளி ெப�கி� ெபா8 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) பா�� உற� ேபா8றி� $ேத�. 3513.1 

 Fன�த பா உவம நாண மி0  உவக Fவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) தி� 

3� நி8ப $ேத�. 3513.2 

 இன�த மா மகன இ�0கயி� அ�ேக இல,  மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) மணிெயா+ 

நிர� $ேத�. 3513.3 

 வன�த ஆசன�தி� ெபாலி� உற இறேயா� வள� தன இ��திேய உர�தா� 

$ேத�. 3513.4 

 தாவி எ�பவ8ேக சா8றிய வ(ண�_ெப.(வ(ண�_ெப.) தவி�  இலா 

அரF_ெப.(அரF_ெப.) உன0  அளி�ேத�. $ேத�. 3514.1 

 6வி மி� பிலி89� F&க M/ பயி8றி� ள, � ஏ/ மணிகேளா உ�ன $ேத�. 

3514.2 



 ேமவி நி�றவ�0  ேவ(+வ 

ெவ9�ப_ ைற.எ�.(ெவ9��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வி��பி_வி.எ�.(வி��@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) 

அளி0 �_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஏ/ 

வர,க$ $ேத�. 3514.3 

 ஏவி இ�9 உன0 � த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கா:ட. 

இனி இவ89 உ2ம ேக$ எ�றா� $ேத�. 3514.4 

 கள,க� உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) க(+ இ� ேத�� 

ஒளி9� கழலினா$ க�னிம கா� $ேத�. 3515.1 

 ள,க� 38றிய_ெப.எ�.(389_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெச=_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) Fட2� உ� க8@� க$ அற0 கா�தன எ�னா $ேத�. 

3515.2 

 உள� க( உ89 அழ89� விரக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அற0 க8@� உ2 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) தர வர�_ெப.(வர�_ெப.) த�ேத $ேத�. 3515.3 

 விள,க_ ைற.எ�.(விள, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 3� பதி�த 3த� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) த�ேத�_வி.3.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

ஒ�த_ ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) உள�6 ேயா� $ேத�. 3515.4 

 ேபா� வின ெகாண�� ெபாறிக$ ஐ� அட0கி ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தவ 

ேவலிய0 ேகாலி $ேத�. 3516.1 

 6� வின உள�தி� க$ @கா0 கா�� Fட� விள0  ஆயினா� எ�னா $ேத�. 

3516.2 

 த"� வின வ� 3� கா0க%� வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

த" ேந�� ஒழி0க%� உண��தி $ேத�. 3516.3 

 கா� வின வில0 � வர�த இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இர(டா, கதி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) கா:+� மா தவேன $ேத�. 3516.4 



 ப�திேய உ+�� பனி� Fட� இய0கி� பரமன� 

பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) த�ன0 

$ேத�. 3517.1 

 க�திேய க��0 கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ�ளா� கா� அ2 ஓ�பினா� எ�னா $ேத�. 3517.2 

 F�திேய வ&வா�� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தாயி� ெதாட�@ 

அ�$ உதவி சா�@ எ�த� $ேத�. 3517.3 

 த�திேய என H�றா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

த�ேத�_வி.3.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) தய0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கட� அ�$ மி0ேகா� $ேத�. 3517.4 

 கன� பA� இ2�த உ�� என வி(ணி� க&�த ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பகயா� $ேத�. 3518.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) பA� இய89� வ=சன நாண வA இலா ெவ�றன 

எ�னா $ேத�. 3518.2 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) பA� எதி��த  P,  இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஓ&� 

ெச�ல_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_3�.ஒ�.) 

நாம ேவ8  அ=ச� $ேத�. 3518.3 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) பA� எ2 நாலா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரேம 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ� ெவ8றி_ெப.(ெவ8றி_ெப.) 

அ� ெகா&ேயா� $ேத�. 3518.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) அ�$ திள�த நிர�பினா� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

சினய உ89 ஈனி<� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 

3519.1 

 ேம% அ�$ மகவ மக�_ெப.(மக�_ெப.) என இனிதா� வி��ெபா+ 

வள��தன எ�னா $ேத�. 3519.2 

 ேநா% அ�$ @த�வ� இலா0  ற த"�� ;( தக� ச�ததி அளி�ப $ேத�. 3519.3 



 கா அ�$ கம/ J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) நேலா� ஐ�தா� 

க& ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) த�ேத�. $ேத�. 3519.4 

 வி��தின0 க(டா� 3க� அள% இ�றி வின 

ெசய_ ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) மிட�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

அ��தி_வி.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3520.1 

 தி��தின ெபாறயி� உ$ 3ற எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தி� மணி0  �9 

ஒ�தா� எ�னா $ேத�. 3520.2 

 ம��தின� ேபா�9 வ��தினா� வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) அ9� உள� 

 ளி��ப_ ைற.எ�.( ளி���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

வரேம $ேத�. 3520.3 

 அ��தின என ஆறா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அளி�ேத� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபாற அ�$ அரF_ெப.(அரF_ெப.) உடேயா� 

$ேத�. 3520.4 

 தாெயா+ @த�வ�_ெப.) இ� @ட� தா,கி த � ய� ஆ89� அ�$ இய0க 

$ேத�. 3521.1 

 த"ெயா+ த"�த தளி� உட�_ெப.(உட�_ெப.) ந"0கி� 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 6 உர�தன எ�னா 

$ேத�. 3521.2 

 ேநாெயா+ ெமலி�த_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெக+� எ�வ ெநா�தவ�0  உதவ 

ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ஒளியி� $ேத�. 3521.3 

 வாெயா+ மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) கட மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரேம 

வ �த ஆ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெதாA�மரேபா�. $ேத�. 3521.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பயி� மர� இனிதி� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) வள��த 

தி� மக�_ெப.(மக�_ெப.) அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ம� உயி�க:  $ேத�. 3522.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பயி� உடலா� உ9� கச+ அக8றி உ2ய 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற ெநறி நி9�தி $ேத�. 3522.2 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பயி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) வ ":+ 

அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உயி� ேச��தி விழ� அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆள 

இ�9 உன0ேக $ேத�. 3522.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பயி� வர,க$ வ �தி எ�9 ஆசி ந�கினா� 

ெபா அற 3தேலா�. $ேத�. 3522.4 

 கர ெகா�ற அ�$ ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உல _ெப.(உல _ெப.) உற கா� களி�பி� உ� 

உர ம90கில� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேத�. 3523.1 

 திர ெகா�ற நய�_ெப.(நய�_ெப.) ெகா$ இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) 

உலகிC� ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) ெச�@�_உர ம90  இலா எ�9� $ேத�. 

3523.2 

 நிர ெகா�ற நச ெகா$ ம� உயி�0  

இர,கி_வி.எ�.(இர, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) 

என0 ேக:பவ அளி�ேப� $ேத�. 3523.3 

 @ர ெகா�ற வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா$ ந�ேலா� என�ேதவ @த�வ<� 

ஆசிய� த�தா�. $ேத�. 3523.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 3&யா$ தி�மண நாளி� வின அ9 

ேநயமா� நாேன $ேத�. 3524.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ண� ெகா� 

இ0_F:.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ8.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

த�ேத�_வி.3.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ேச�� உன அ(&ன யா�� 

$ேத�. 3524.2 

 கா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகா&யி� ந"ழலி� உ�ய0 க�ண 

ெச�ேவ(�_வி.3.(ெச�_வி.+D_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) என� ேதவ $ேத�. 

3524.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஆ� 

பிரா� ஆசி வ � அ�$ ெவ$ள3� ெபாழி�தா�. $ேத�. 3524.4 

 ந�கிய ஆசி நய� உய� Mச ந9மயி� பி2%_ெப.(பி2%_ெப.) இலா ஒ�றா� 

$ேத�. 3525.1 



 ம�கிய ெச�வ� உ2ய ஓ� கட%$_ெப.(கட%$_ெப.) 

வழ, �_ெப.எ�.(வழ, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ஆ$ H�றB� 

வண,கி_வி.எ�.(வண, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3525.2 

 பி�கிய நயனி� உ� வய� கா:ட� பிழ�த இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) 

ெதாA�பன ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 

3525.3 

 அ�கிய @�ம வள�_ெப.(வள�_ெப.) பட� ெச�த8  அ��சன உம0  என� 

பணி�தா�. $ேத�. 3525.4 

 அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) அ�9 அட அ�ன 

வர,களினா� $ேத�. 3526.1 

 உ�னா வ(ண�_ெப.(வ(ண�_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தய ஓ�பி 

வழா� $ேத�. 3526.2 

 ெபா�னா� நா9 உலகி� @க 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உயி� $ேத�. 3526.3 

 எ�னா� ஈ,  அள% ஏ89வ ஏCவேதா $ேத�. 3526.4 

 தாேய ஒ0க அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தய 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) அறா $ேத�. 3527.1 

 ேநாேய_ெப.(ேநா�_வி.+ஏ_சா2.) ஒ0க ம��தின 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ;ழ $ேத�. 3527.2 

 ேபேய ஒ0க அர(_ெப.(அர(_ெப.) பிண% 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) உயி� $ேத�. 3527.3 

 மீேய ஒ0க விடா� ண 

ஒ0 �_ெப.எ�.(ஒ0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) இவ�. $ேத�. 3527.4 

 தா0கி_வி.எ�.(தா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) சவ�த 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) $ேத�. 3528.1 



 ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ந( 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) 3� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) Q9வ ேபா� $ேத�. 3528.2 

 ேபா0கி அ� @வி J�தன @�க(_ெப.(@�க(_ெப.) எலா� $ேத�. 3528.3 

 ந"0கி_வி.எ�.(ந"0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) இ�ப நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெகா&யா�_ெப.(ெகா&_ெப.+ஆ�_க�.ேவ.) ப2வா�. $ேத�. 3528.4 

 ெநா�தா� ஆதர% ஆ� உ9 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒழியா $ேத�. 3529.1 

 வ�தா�_நி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_நி.எ�. றி.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

ஒளி% அ�9 ம�,கி� உற"இ $ேத�. 3529.2 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தாரா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெச� வழி� ணயா�0 

$ேத�. 3529.3 

 க�தா�வா� கதியி� கர ஏ89வ� ஆ�. $ேத�. 3529.4 

 பி�றாத ஓ� நசயா� ெபயரா அPகி $ேத�. 3530.1 

  �றாத ஓ� அ�$ ெகா$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) ந�பின�$ 

$ேத�. 3530.2 

 ெபா�றாத ஓ� ய� J� ஒழியா ெமலிவி� $ேத�. 3530.3 

 நி�றா� ஓ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) நில�மீ உளேரா $ேத�. 3530.4 

 எ( எ�9 ஆயின_வி.3.(ஆ _வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) தி0  இவ 

யா%� உற $ேத�. 3531.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஆ� 

ஒளி வி=சிய மா 3& M/ $ேத�. 3531.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆ$ 

பல ம�னவ� ம�னவேன $ேத�. 3531.3 

 க( நி�9_வி.எ�.(நி�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

ஆயின_வி.3.(ஆ _வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) காத உர�தி+வா�. $ேத�. 

3531.4 



 அய� ேபா அல� ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அணி� 

அழியா_வி.எ�.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3532.1 

 நய�@ ஓக ேராமயி� நா+ இனி ஆ$ $ேத�. 3532.2 

 விய�ேபா+ வண,  இக� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பட ெவ� $ேத�. 3532.3 

 ெலB ேபா� எ<� நாம ெவ$_ெப.எஅ.(ெவ$_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

இயலா�. $ேத�. 3532.4 

 ேகாடா தனி� த  ேகா�மயினா� $ேத�. 3533.1 

 வாடா அழ� தாமர மாலயினா� $ேத�. 3533.2 

 வ "டாத நிழ8  ட ேவலியினா� $ேத�. 3533.3 

 ஓடா அட� தான உட0 கடலா�. $ேத�. 3533.4 

 தவ�0 � க& ஆ� தக%_ெப.(தக%_ெப.) உ89 இக�கி� $ேத�. 3534.1 

 தவ�0 � கனி ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) இ+� அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) இயலா� 

$ேத�. 3534.2 

 உவ�0 � கட�_ெப.(கட�_ெப.) M/ உலகி8  உள�_ஆ� $ேத�. 3534.3 

 எவ�0 � தய ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தாத 

இனா�. $ேத�. 3534.4 

 3யேல கட�தா� 3ரணா� அ�$ தா�_ெப.(தா�_ெப.) $ேத�. 3535.1 

 இயேல கட�தா� இய அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) இயலா� $ேத�. 3535.2 

 @யேல கட�தா� @2 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகாடயா� $ேத�. 3535.3 

 மயேல கட�தா� மலி கா:சியினா�. $ேத�. 3535.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) தா$_ெப.(தா$_ெப.) இகேலா� ெதாA ஆ� தக ேம� 

$ேத�. 3536.1 

 ஒ�றா� உல _ெப.(உல _ெப.) ஆ$ உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இறேயா� 

$ேத�. 3536.2 



 3� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெதாA ஏவ� 3&�தலி� ஆ� $ேத�. 3536.3 

  �றா நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ேவ:+ உய� ெகா$கயினா�. $ேத�. 3536.4 

 அனயா� அவியாத அ��தி எழ"இ $ேத�. 3537.1 

 நன ஆ� ெகா&ேயான நய� அPகி $ேத�. 3537.2 

 வனயா வழிபா+ வன� ெதாழ $ேத�. 3537.3 

 @னயா உய� பா+ @ன�தன� ஆ�. $ேத�. 3537.4 

 த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) அ� ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நிழ8  அP � $ேத�. 3538.1 

 வ(ண�_ெப.(வ(ண�_ெப.) ெகா+ வா��த வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா+ 

M/ $ேத�. 3538.2 

 ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) அ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

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

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $ேத�. 3538.3 

 எ(ண� தவி� மா:சிய_ெப.அ.(மா:சி_ெப.) ஏ�தின� ஆ�. $ேத�. 3538.4 

 உ8றா� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) சீ� வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

உ8ற_ெப.எ�.(உ9_வி.+8_இ.கா._அ_ெப.எ�. றி.) 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3539.1 

 இ8றா� உயி� ஈ�_உற எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேத�. 3539.2 

 அ8றா� ெந& ஆவிய ச�ததிய� $ேத�. 3539.3 

 ெப8றா� வி2 J நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெப8றமயா�. $ேத�. 3539.4 

 ெந=சி� தக%8ற இழி% ஆ� நிகரா� $ேத�. 3540.1 

 எ=சி�த  ேபா� ெவல ஈ+ இலதா� $ேத�. 3540.2 

 வ=சி� ெவ�வா� என வ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

$ேத�. 3540.3 



 ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) இ:+ உயி� ஈ9 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நா&ன� ஆ�. $ேத�. 3540.4 

 ஈ(+ ஆ,  உதவ� தனி எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

வள� $ேத�. 3541.1 

 ேவ(டா� வின மாய விள�பி அத� $ேத�. 3541.2 

 த"(டா என எ( திச கா� வழா $ேத�. 3541.3 

 ஆ(டா� உயி� அ�ெபா+ கா�தன� ஆ�. $ேத�. 3541.4 

 ம மாறிய அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) வலி�த வள� $ேத�. 3542.1 

 ெம� மா9 உயி� கா�த வின0  இனி ஓ� $ேத�. 3542.2 

 கமா9 இ+ த�ம கணி�தன� ஆ� $ேத�. 3542.3 

 ெபா� மாறிய மா(@_ெப.(மா(@_ெப.) உய� Jபதிேய. $ேத�. 3542.4 

 ஒ�ெல�9 உல _ெப.(உல _ெப.) எ,கP� ஓலக$ வி:+ $ேத�. 3543.1 

 எ� எ�9 ஒளி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி2.)  ட0 கீ/ $ேத�. 3543.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) எ�9 உற நாட� விளி�தன� ஆ� $ேத�. 3543.3 

 ெச� எ�9 3ழ,கிய_ெப.எ�.(3ழ, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

தி(_ெப.அ.(தி(_ெப.அ.) 3ரசா�. $ேத�. 3543.4 

 ேகால� ெபா�வ0 க+  ஒ8ற� ெகாண� $ேத�. 3544.1 

 ஓல0 கத ேக:+_வி.எ�.(ேக$_வி.+:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) உணர� ெதாAேத 

$ேத�. 3544.2 

 ேவல� பட ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) எலா�� எழ"இ $ேத�. 3544.3 

 கால0 க&ய0 க& எ�தின� ஆ�. $ேத�. 3544.4 

 ம=F அ=Fக வ�னி விழி0 களி9� $ேத�. 3545.1 

 ம=F அ=Fக ேம� வள� ேத�� நிலா $ேத�. 3545.2 



 ம=F அ=Fக வா$_ெப.(வா$_ெப.) அபய�� உற"இ $ேத�. 3545.3 

 அ=ச� Fகமா� வதி நா+ அதி��. $ேத�. 3545.4 

 K+ ஆ� 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) 

ஆ��தன_வி.3.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ேகாட என 

$ேத�. 3546.1 

 Kடா� ெதாA ேகா 3ரசி�  ரேல $ேத�. 3546.2 

 K+ ஆ� பறவ0  ல�_ெப.( ல�_ெப.) அ=சி 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3546.3 

 K+ ஆ� படயா� @வி Kசினேத. $ேத�. 3546.4 

 @( கீறின ேவலின� M/ ெபாள $ேத�. 3547.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கீறின வ� உ�$ ேத�க$ திர$ $ேத�. 3547.2 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) கீறின ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) ெகா&B�  டB� 

$ேத�. 3547.3 

 க( கீறின ப� பட கா� ஒளிேய. $ேத�. 3547.4 

 ந"� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நி�தில ந"(  டB� 

$ேத�. 3548.1 

 சீ� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெச�� பவள0  டB� 

$ேத�. 3548.2 

 ேந� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந"ல_ெப.அ.(ந"ல�_ெப.) 

மணி0  டB� $ேத�. 3548.3 

 ஏ� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) ஏ�தினேவ. $ேத�. 3548.4 

 த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) தா2� நறா� ச2 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளிB� $ேத�. 

3549.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) தாரயி� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) உ � கட3� $ேத�. 

3549.2 



 ப( தாவிய பா� வய மா0  ரேம $ேத�. 3549.3 

 ெகா(+_வி.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) ஆய க$  வ 

ந"�தனேவ. $ேத�. 3549.4 

 மல ேந� இரத� வளி_ெப.(வளி_ெப.) ேந� ப2 வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 3550.1 

 கல ேந�  ட வா�_ெப.(வா�_ெப.) கன� ேந� க2 ந"� $ேத�. 3550.2 

 அல ேந� அபய� அ& ேந� ெதாAேத $ேத�. 3550.3 

 நில ேந� வலி ேந� அரF_ெப.(அரF_ெப.) அ(&ன� ஆ�. $ேத�. 3550.4 

 ப2 J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேத� பல ஏ9 

அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) $ேத�. 3551.1 

 க2 J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேத� க& 

ஓ:+�_அரச� $ேத�. 3551.2 

 எ2 J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேத� மிச எ��_அரச� 

$ேத�. 3551.3 

 அ2 J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ேத� 

அரF_ெப.(அரF_ெப.) அ(&ன� ஆ�. $ேத�. 3551.4 

 ெபா,  ஆ�கலி ேம� ெபாலி ெவ=_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Fட� ேபா� $ேத�. 

3552.1 

 அ,  ஆ� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) மீ அவிர $ேத�. 3552.2 

 சி,காசன ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சி,க�_ெப.(சி,க�_ெப.) என $ேத�. 

3552.3 

 ம,கா ஒளி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) எA�தனேன. $ேத�. 3552.4 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) தி0கி� 

விள,கிய_ெப.எ�.(விள, _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

ெவ=_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Fடர $ேத�. 3553.1 

 அ(& கிள� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அ& ஏ�வ ேபா� $ேத�. 3553.2 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) தி0கி� எலா 3& ம�னவ� வ� $ேத�. 3553.3 



 எ( தி0கி� இராயன ஏ�தினேர. $ேத�. 3553.4 

 அ�னா� அவ ஆரண� ஆ� அவ ெம� $ேத�. 3554.1 

 ம�னா� அவ ம�தி2மா� அவ ம89 $ேத�. 3554.2 

 ஒ�னா� ெதாA� ஓ, _ஏவ.(ஓ, _வி.) அயி� ஓ, _ஏவ.(ஓ, _வி.) அவ 

M/ $ேத�. 3554.3 

 ெபா� ஆ� அ& ெபா8@ உற ந(ணினேர. $ேத�. 3554.4 

 வயி� ெச� ஒலி ம89 ஒலி மாறிய பி� $ேத�. 3555.1 

 ெசயி� ெச� பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) த"��த 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3க� $ேத�. 3555.2 

 அயி� ெச� இனி ஓ� உர ஆ�� அறவா� $ேத�. 3555.3 

 உயி� ெச� அமி� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

மா�@_ெப.(மா�@_ெப.) உ2ேயா� $ேத�. 3555.4 

 இ�ேற உ$ேளா� அ�9 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மா$வா� இ அ�லா� 

$ேத�. 3556.1 

 ெபா�றா� உ(ேடா Jதல� எ, � @க/ வி=ச0 $ேத�. 3556.2 

  �றா மி�<� காF_ெப.(காF_ெப.) ஒளி ெகா$ மா 3& ெகா(ேட $ேத�. 

3556.3 

 நி�றா� உ$I�_ெப.எ�.(உ$I_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ெபா�9 

உயி� ந",காத எவ� உ(ேடா $ேத�. 3556.4 

 ஒ�னா� அ=F� வ( சில அ=சா உ2 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) Q� $ேத�. 

3557.1 

 ெசா�னா�_வி.3.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ெசா�C� பா உர 

அ=சா Fட� ெமா��ப_ ைற.எ�.(ெமா���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 

3557.2 

 மி� ஆ� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேகா� ஒளி அ=சா வி2யா� J $ேத�. 3557.3 



 அ�னா� ேச+ அ=சா விளி% எ�னா 

அறியா�_வி.3.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) யா� $ேத�. 

3557.4 

 ேமலா� கீழா� யாவ�� ஒ�றா� விளிவாேர� $ேத�. 3558.1 

 ேகாலா� ஓ, _ஏவ.(ஓ, _வி.) ஆ,கார� உள�ேத ெகா$Iவா� ஏ� 

$ேத�. 3558.2 

 ேச� ஆ� 3�ந"� M/ @வி ஆ(ேட ெசயி� ெமா�0 � $ேத�. 3558.3 

 பா� ஆ�� எ� ேகா� ந"0 த�-ெதா.ெப.(ந"0 _வி.+த�_ெதா.ெப. றி.) ந",கா� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ� ஆ�. $ேத�. 3558.4 

 வ "டா� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அற எ�9� 

விளியாதா� $ேத�. 3559.1 

 ேகாடா0 ேகால� த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) அ�$ மாறா0  ட வ�லா� 

$ேத�. 3559.2 

 வாடா� த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) J வாக அண,கா� வள� அ�பா� $ேத�. 

3559.3 

 ஈ+ ஆடா� த�ம� எம அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) இனி 

ஆ$வா�. $ேத�. 3559.4 

 அ�னா� எ�னா� அ�ன அற�தா� அ�$ ஆ�� $ேத�. 3560.1 

 மி� ஆ� வி(P� ம(P� ஒ�,ேக வின த"��ப $ேத�. 3560.2 

 த�னா� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ஆ(+ ஓ�பி நிழ89� தயயா8ேக $ேத�. 

3560.3 

 ம�னா 

நி8 �_ெப.எ�.(நி�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வள� அ�ேறா $ேத�. 3560.4 



 ந=F_ெப.(ந=F_ெப.) இ:+ எ=சா வ=சன 

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

ந"0கி_வி.எ�.(ந"0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3561.1 

 எ=சி� =சா எ� உயி� கா�தா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) எ�னா 

$ேத�. 3561.2 

 ம=சி8  எ=சாத ஆ� அ�$ 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) ஓ�� 

எ� $ேத�. 3561.3 

 ெந=சி� =சா மி� 3& M:ட� நின% உ8ேற�. $ேத�. 3561.4 

 பி�றா ஓ�பி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பசி ேபரா� 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெபா�ற� $ேத�. 3562.1 

 ெபா�றா அ�பா� ஆ(+ என உ�ம ெபாலி இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $ேத�. 

3562.2 

  �றா வ ":+ உ��பா� மல�  �றா0 ெகா&0 ேகாமா� $ேத�. 3562.3 

 எ�றா� நி�றா� உ$ உ�க�ேப� இய� வ�லா�. $ேத�. 3562.4 

 உ$ளிய றவி� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உர 

இேதா எ�ன அ=சி $ேத�. 3563.1 

 ெத$ளிய வா�ேம� ஆ$ேவா� 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எம ஆள� ந�ேற� 

$ேத�. 3563.2 

 வி$ளிய ெகா&ேயா� ஏ%� விட� பணி ந"_பதி.ெப.(ந"_3�.ஒ�.) த� எ�ம 

$ேத�. 3563.3 

 அ$ளிய  ற த"�� ஆ$வ அமதி எ�9 உவ�பி� ேந��தா�. $ேத�. 3563.4 

 ேகா 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) வ "ர  �றன 3க� 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0 _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3564.1 

 மா 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) ஒழி�ப� ெசா�C� வள� 3& ப�தா� நாளி� 

$ேத�. 3564.2 



 J 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) ஆ��ப� Mட� ெபா8@ உற நகர� Jண $ேத�. 3564.3 

 ேவ 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) அறவி எ�றா� விர� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ெதாA ேபானா�. $ேத�. 3564.4 

 வா� பிணி 3ரF� யான வள� எ�� ஏ8றி�ப�ெபா� $ேத�. 3565.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) பிணி மா�ப� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம� தவ/ 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) மன H62� $ேத�. 3565.2 

 கா� பிணி வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) ேம� மி�னி0 கதி� இ& 

3ழ,கினா8 ேபா� $ேத�. 3565.3 

 பா� பிணி ஒழிய_ ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஓத பட� 

3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) அறவி�தாேன $ேத�. 3565.4 

 ேக(மிேன ேக(மி� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) கிள�த ெசா� கனிய0 

ேக(மி� $ேத�. 3566.1 

 வா(மிேன பசி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வ=ச� மற� 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ஒழிய_ ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வா(மி� $ேத�. 3566.2 

 J(மிேன விய�_ெப.(விய�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) @வி மிச 3&ய� Mட� $ேத�. 3566.3 

 ேப(மிேன நகர� எ, � ெப� நக அணிமி� ஈ(ேட $ேத�. 3566.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆகி� இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) 

பா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல _ெப.(உல _ெப.) ஆக� J(மி� $ேத�. 3567.1 

 பா� அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆகி� க, �_ெப.(க, �_ெப.) ப:+ ஒளி 

பர%�_ெப.எ�.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) அ�ேறா $ேத�. 3567.2 

 ேகா� நர ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஏவ� 

ெகா(ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மா வர�ேதா� 

இ,க( $ேத�. 3567.3 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) நரபதியா� ஒDவா� தய தளி�� எ�ம ஆ$வா�. 

$ேத�. 3567.4 



 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) உல _ெப.(உல _ெப.) உ2ய 

வ(ண�_ெப.(வ(ண�_ெப.) தி�விழா ஒ�பா� நாளி� $ேத�. 3568.1 

 J உல _ெப.(உல _ெப.) 

இய8றி_வி.எ�.(இய89_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) பி� 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&� ெச�வ0 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $ேத�. 3568.2 

 யா உல _ெப.(உல _ெப.) அன�� வாழ யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) மா 

ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) Mட� $ேத�. 3568.3 

 ேம% உல _ெப.(உல _ெப.) 

எAக_விய,.வி.3.(எA_வி.+க_விய,.வி.3. றி.) எ�ன 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) அதி��ப� ெசா�னா�. $ேத�. 

3568.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) @ன 3ரசி� ேப/ வா� தழ,   ர�_ெப.( ர�_ெப.) ேக:ட 

கால $ேத�. 3569.1 

 கா� @ன மன H ஊ2� கத�த கா89_ெப.(கா89_ெப.) அதி�� 

வ "ச_ ைற.எ�.(வ "F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3569.2 

 ந"� @ன @ண2_ெப.(@ண2_ெப.) 

ெபா,கி_வி.எ�.(ெபா, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) ெந�,  அல 

மய,கி89 எ�ன $ேத�. 3569.3 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) @ன உவ�பி� யா�� நட� இ2� எதி�� ஓயாேர. $ேத�. 3569.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ�  ம2_ெப.( ம2_ெப.) வாழ க3ெகா+ 

மய,க_ ைற.எ�.(மய, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நா:&� $ேத�. 3570.1 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ� தளி�� ப�ன� 

ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த"�_ெப.அ.(த"�_ெப.அ.) 

கனிB� J%� $ேத�. 3570.2 

 பி�னி அ,  இட,க$ ேதா9� ெப�க ெமா�� எவP� நாற $ேத�. 3570.3 

 மி�னி அ� நக� வ(+_ெப.(வ(+_ெப.) ஆ�0 � வி2 மல�0 காவி89 

ஆேம. $ேத�. 3570.4 



 ெந:+ ஒளி மாட� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேந� 

இட_ ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) விடா ந"ல� $ேத�. 3571.1 

 ப:+ ஒளி� ப�த� பா��தி ப�தியி� பயி8றி0 ேகா��த $ேத�. 3571.2 

 க:+ ஒளி மணிக$ நாற0 கதி�� பக8  அ=சா மி�மீ� $ேத�. 3571.3 

 வி:+ ஒளி J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேபா� விெய�ன மா நகர� அ�ேற. $ேத�. 3571.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா& மணியி� 6சி_ெப.(6சி_ெப.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

ெபானி� 6சி_ெப.(6சி_ெப.) F(ண� $ேத�. 3572.1 

 அ� ெபா& சி�ர�ேதா+ அயி� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

3�த�_ெப.(3�த�_ெப.) மீதி� $ேத�. 3572.2 

 ப� ெபா& அல�� சி�த பட��த வா�_ெப.(வா�_ெப.) மிர(+ மீ�க$ $ேத�. 

3572.3 

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

த � ஒளி� ெத�வி� ேதா8ற�. $ேத�. 3572.4 

 ெத��ெதா9� ஒA,கி� 

பா��த_ெப.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தி� ஒளி� பளி, � 

தி(ண� $ேத�. 3573.1 

 ப��ெதா9� பF� ெபா8 பாவ பவள ந"(  ற:&� ஏ8றி $ேத�. 3573.2 

 உ� ெதா9� இரவி� வி� வா� ஒளி மணி� த"ப� மி�ன $ேத�. 3573.3 

 க�� உ9� எ�ல0  ஏலா0 கவி� நக� ேக/�த அ�ேற. $ேத�. 3573.4 

 ந �_ெப.எ�.(ந _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மணி� பாவயாக ந,கய� 

மால தாம� $ேத�. 3574.1 

 த  மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிர� வா��த சாளர� ஒசி� 

ேநா0க_ ைற.எ�.(ேநா0 _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3574.2 

 ெதா  மணி� பறக$ ஆ��@� F:ட அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) @கB� 

ெசா�ல_ ைற.எ�.(ெசா�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3574.3 



 மி  மணி_ெப.(மணி_ெப.) விழாவ0 காண வி(ணவ�_ெப.(வி(ணவ�_ெப.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஒ�தா�. $ேத�. 3574.4 

 இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) ெசவி மத�0 க( கயா� ஈ9 இல 3க� மா�த 

$ேத�. 3575.1 

 ெம�� ெசவி இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) யாழி� விள இச மவ ேம�� $ேத�. 

3575.2 

 க� ெசவி வள வி� வ "ச_ ைற.எ�.(வ "F_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மி� ஆ&� பா& $ேத�. 

3575.3 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ8.) ெசவி மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) எ�ப ஈ+ 

இலா விய� நி8பா�. $ேத�. 3575.4 

 ப( நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வா� வ(+_ெப.(வ(+_ெப.) ஆ�0 � பனி� J நாற 

பட� மழ மி� $ேத�. 3576.1 

 ெத(_ெப.அ.(ெத(_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வா�� J� @கB$ 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வி� 

வ "F�_ெப.எ�.(வ "F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) ெத� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேத�. 3576.2 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வா� மல�� இDவா9 ஒ�பா� 

நாI� விழா அணி க(+ $ேத�. 3576.3 

 ஒ(_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வா� இரவி எழ"இ விழ�த 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நா$_ெப.(நா$_ெப.) உதி�தேவ. $ேத�. 3576.4 

 ெபா� பர�பி� பவள� 6( நி9�தி ம89 ஓ� @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) ப&க0 

$ேத�. 3577.1 

 க� பர�பி� Fவ�_ெப.(Fவ�_ெப.) ஏ8றி கவி/� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேபா� 

கதி� மணியி� $ேத�. 3577.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) பர�பி� சிர� K:& நில0 க(ணா& நக நிர� $ேத�. 

3577.3 

 வி� பர�பி0கதி�� பதி ேபா� ேவ��த ஆ,  ஓ� ம(டபேம. $ேத�. 3577.4 



 கல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 3ற 

ஒ�கா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ஒ� _வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) அ,க( 

நா�ப( கதி�� ெபா�னா� $ேத�. 3578.1 

 உல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ2 3� நா�  

எ��தி� தா,க_ ைற.எ�.(தா, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஒளி அ�கா $ேத�. 

3578.2 

 மல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) இனமணியா�  ற:ட 

ஏ8றி வாேனா� ேச� $ேத�. 3578.3 

 நில ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

கா:ட நிமி��த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� சி,காசனேம. 

$ேத�. 3578.4 

 க( கனிய மி� ெதளி�0 கதிரா� வ "0கி� பா� உயிரா� $ேத�. 3579.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கனிய0 கனி வாேனா� களி�பி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வ&வாக $ேத�. 3579.2 

 @( கனிய ம�� அ�ேனா� உ�வ� அ,க( ெபாலி� உயி� ேபா� $ேத�. 

3579.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) கனிய எ( கனிய� தி� வி� வ "சி ேவ��த அ�ேற. 

$ேத�. 3579.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) Fட�0 

 ழவி_ெப.( ழவி_ெப.) மான வா��த தி� மகவ $ேத�. 3580.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&ேயா+_ெப.(ெகா&_ெப.+ஓ+_க�.ேவ.) ஏ�தி 

க(டா� வின த"��ப $ேத�. 3580.2 

 கா� J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வா� மல�� உ$ 

 ளி��ப_ ைற.எ�.( ளி���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

ேநா0 �_ெப.(ேநா0 _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) களி மல�0 க( 

$ேத�. 3580.3 



 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தய 

தளி��ப உயிரா� உ$ த,கின எ�பா�. $ேத�. 3580.4 

 வி2 மால� தாம� வி2 J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ேகாலா� ேம� Fடர� $ேத�. 

3581.1 

 ெசா2 மால J மால Fட� ெபா� மால கி�0  I� த" $ேத�. 3581.2 

 எ2 மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால 3�த மால இவ ஒ�,  ஓ� $ேத�. 3581.3 

 உ2 மால தல K:&0 கதி� ந"�@ ஒ�ப� பர�பினேர. $ேத�. 3581.4 

 ெச� நாக 3ழ0 ெகா+ ப� பறக$ ஆ��ப� தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) யா/ 

$ேத�. 3582.1 

 @�னாக வ(+_ெப.(வ(+_ெப.) இசயா� @க/� 

பாட_ ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ெதாழ� ெபா�ந� $ேத�. 3582.2 

 ெபா� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அணி 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) J� @க M/ 

ேத0 � ம(டப�தி� $ேத�. 3582.3 

 மி� நாக மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�ப� மிளி� தா$_ெப.(தா$_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) விர� உ8றா�. $ேத�. 3582.4 

 அல வர�@_ெப.(வர�@_ெப.) அ89 ஓ+வ ேபா� நகர 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அட�� உற"இ வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேத�. 3583.1 

 நில வர�@_ெப.(வர�@_ெப.) அ89 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) மிச� ப�லா(+ 

ஓதி நி8ப மற0 $ேத�. 3583.2 

 கல வர�@_ெப.(வர�@_ெப.) அ89 

உண��ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப�.) த� க�ம� ஆ8றி 

மாதவ8ேக $ேத�. 3583.3 

 வில வர�@_ெப.(வர�@_ெப.) அ89 அம�த 3& ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ெதாA அணி�தா�. $ேத�. 3583.4 

 ப& வண,  அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) அ& வண,க 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) விழ ம9 ப& வண,க நிமி� கிள 

வண,க என  �சில� $ேத�. 3584.1 



 அ& வண,க மறயவ� வண,க அணி அணி பட யவ� வண,க அனயவ� 

வண,க விர வி2 @க $ேத�. 3584.2 

 3& வண,க மல� மழ வண,க வி2 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.)  ட 3ன� 

வண,க 3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) ஒலி வண,க 3ழெவா+� என $ேத�. 3584.3 

 & வண,க இச  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) வண,க மிச அமர�க$ தி வண,க 

3&% இல வண, �_ெப.எ�.(வண, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) 

இ� உல _ெப.(உல _ெப.) எலா� $ேத�. 3584.4 

 மழ வழ,க இ& ஒலி 3ழ,க� நிக� பல பற வயி� அட,க� ஒலி 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

3ழ,க_ ைற.எ�.(3ழ, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 3தலவ� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ேத�. 3585.1 

 மழ வழ,க 3& அணி அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

எனயவ� நிதி மழ வழ,க நிற_ெப.(நிற�_ெப.) கல 

அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மறயவ� தி $ேத�. 3585.2 

 மழ வழ,க இவ� ம மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நற% 

இ+ மல� மழ வழ,க அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) @A  இய� கம/ பல 

@ன�_ெப.(@ன�_ெப.) $ேத�. 3585.3 

 மழ வழ,க ெவளி மிச வழ,  மழ ெமலி% உற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வழ,  

நக� மிச வழ,  நக� ெபா�%ேம. $ேத�. 3585.4 

 நக வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) நக மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) வின அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நக 

மிட�த தி� நக மி �த_ெப.எ�.(மி _வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகாட மி& 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3586.1 

 நக வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) கல நக அன�த மற 

ெவளி9 அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நக நிவ�த 3ய� நக 

இய�த_ெப.எ�.(இய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெபாற பிணி 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3586.2 



 நக வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

நக அல��த தய பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நக 

3தி��த_ெப.எ�.(3தி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

நக உய��த_ெப.எ�.(உய�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) களி ய� 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3586.3 

 நக வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நர� நக மகி/� 

அமர� ெவறி அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நக நல,க$ நக 

நக�_ெப.(நக�_ெப.) எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

அழ_ ைற.எ�.(அA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நர  எலா�. $ேத�. 3586.4 

  ழ�_ெப.( ழ�_ெப.) எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

இமி/ இச இச�த  ர�_ெப.( ர�_ெப.) இண இல  யி�_ெப.( யி�_ெப.) 

ஒழி�த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) வயி2ய� கனி�த தி இண 

இல $ேத�. 3587.1 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அணி 

நக நய�த_ெப.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நட� இண இல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) பிர(ட என ம9  அட��த  A இண இல $ேத�. 3587.2 

 அழ� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

 ளிர_ ைற.எ�.( ளி�_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வி(ட ஒளி இண இல அ�$ 

அல��த 3க�_ெப.(3க�_ெப.) நக 

3ய�ற_ெப.எ�.(3ய�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகாட இண இல 

$ேத�. 3587.3 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நில 

நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அம�த அ3 இண இல நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

வள� உமி/�த வர�_ெப.(வர�_ெப.) இண இ� ஆ� $ேத�. 3587.4 

 3க அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அணி ம உமி/�த 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) அள% இல 3� _ெப.(3� _ெப.) உமி/�த Fத 

கலவ சி�ர3� அள% இல. $ேத�. 3588.1 



 @க அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) மன ெதா9� 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) அள 

இல ெபாறி ;க��த நய�_ெப.(நய�_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ;க��த 

நய�_ெப.(நய�_ெப.) அள% இல. $ேத�. 3588.2 

 நக அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நக� 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)  வி�த பய�_ெப.(பய�_ெப.) அள% இல நவ 

ெகாண��த வின அற ஒழி�த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.)  ற 

அள% இல $ேத�. 3588.3 

 தக அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) அ�$ 

மிக_ ைற.எ�.(மி _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 

வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

அள% இல தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) தி� வள� உமி/�த 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) அள% இ� ஆ�. $ேத�. 3588.4 

 ெச� மழ0 ெகாடயா� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ேகா� ேகாவி� 

ெச�9_வி.எ�.(ெச�_வி.+�8_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) @0  அ�தண�0  ஆதி 

$ேத�. 3589.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மழ ெந� பா� அ3 அளி� எவ�0 � நச அற 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா�$_ெப.(ெபா�$_ெப.) வழ,கி $ேத�. 3589.2 

 வி� மழ� ேபா2� மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) எதி� 

பகவ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பட கா(ப ம9�ேதா� $ேத�. 3589.3 

 ெபா� மழ0 ெகாடயா� இ+ எ<� ெசா� இ�_F:.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ8.) 

@வனியி� ேக:ப ம9�தா�. $ேத�. 3589.4 

 க விள ெகாடயி� ெபாA எலா� இனிதி� க&� ெவ, கதி� க&� 

ஒளி�ப_ ைற.எ�.(ஒளி��_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3590.1 

 ெந� விள Fட� வா�� தி� மணி� த"ப� நிற� ஒளி மணிகேளா+ எறி�ப $ேத�. 

3590.2 



 ம விள க, �_ெப.(க, �_ெப.) ;ழ� இ�$_ெப.(இ�$_ெப.) உலகி� 

ம�கின அ� நக� அறியா_ெப.எ�.(அ2_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 

3590.3 

 ெம� விள ஒ8ற� உர�ப ஈ(+ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) வி2 மணி� ேத� 

எழ_ ைற.எ�.(எA_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) எ�றா�. $ேத�. 3590.4 

 அ& என ெவ$ளி உ�ள ெபா� அ�F இ:+ அவி�� எA�மரகத மலயி� 

$ேத�. 3591.1 

 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) என ெவ(_ெப.அ.(ெவ(_ெப.அ.) 3� ஆரேம 

தவழ_ ைற.எ�.(தவ/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.)  & என மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

உ�0கிள�ப $ேத�. 3591.2 

 க& என� பF� ெபா8 பர�பி� வ�@ அலரா�0 கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

J�ப_ ைற.எ�.(J�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேம� ஒளி வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

$ேத�. 3591.3 

 3& என� சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) வயிர� 6( 

தா,க_ ைற.எ�.(தா, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) 3னி� பதி0  அம�த ஓ� 

இரத�. $ேத�. 3591.4 

 ஒ8ற ஆ� ஆழி� ேத� நல�_ெப.(நல�_ெப.) நாண ஒ8ற 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மாமயி� வன�த $ேத�. 3592.1 

 க8ற ஆ� இரத� உயி� என பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெச� கதி� என க& ஒளி 

வ&வ� $ேத�. 3592.2 

 38ற ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� 3� அல� வழ,க 

3ரF_ெப.(3ரF_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 3கிலி<� 

3ழ,க_ ைற.எ�.(3ழ, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3592.3 

 ம8ற யாவ�� M/ ம�னேனா+ இற=ச மறயவ� ஏ8றின� ெதாAேத. $ேத�. 

3592.4 

 க$ உற மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) க& 3க 

பர�பி_வி.எ�.(பர�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) கதி� உற விள0கிய 

ெத�வி� $ேத�. 3593.1 



 ெத$ உற விள,கி_வி.எ�.(விள, _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெத� இரவி தி2வேத ேபா�9 ேப� உவக $ேத�. 3593.2 

 உ$ உற� ெதாAவா� நச அளெவா+ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) உ�(+ க( 

KFவ ேபணி $ேத�. 3593.3 

 அ$ உற மணி� J� @க 3கி�_ெப.(3கி�_ெப.) 

Mழ_ ைற.எ�.(M/_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) அ�$ உற நட�தேத இரத�. $ேத�. 

3593.4 

 @�_ெப.(@�_ெப.) பதி0  ழா�தி� நிர�தன பி�ச� @ய�_ெப.(@ய�_ெப.)  ழா� 

எA�தன @கக$ $ேத�. 3594.1 

 அ� பதி�தி,க$ ெபாழி கதி�0  �ப அணி0  ழா� இர:&ன கவ2 $ேத�. 

3594.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) பதி ெபய�� 

வ "A�_ெப.எ�.(வ "/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

 ழா�தி� தன� க$ மணி� க$ சி�த $ேத�. 3594.3 

 ெபா� பதி� Fட�க$  ழா� எ2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா� 

J�ப_ ைற.எ�.(J�@_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ந(பக� விள0  அளேவா 

$ேத�. 3594.4 

 ப( கவ�  ரலா� ப( இச0  இச� பா� பாடC� ஆடC� ஒளி 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $ேத�. 3595.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) கவ� Fட� வா� மணி� ெத�� ெதா9� எல வா��தC� 

ம89 அழ _ெப.(அழ _ெப.) அன�� $ேத�. 3595.2 

 க( கவ� வன�பி� க(டன� கணியா0 களி�ெபா+ விய� க விதி��ப $ேத�. 

3595.3 

 எ( கவ� தயயி� பா�� என� Mச விழி�த க( வின அ�$ அளேவா $ேத�. 

3595.4 

 பணி நிலா வ "F�_ெப.எ�.(வ "F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) மணி� திர$ 

J� பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெசB� க0 ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) ேநா0கீ� $ேத�. 

3596.1 



 அணி நிலா� பிறய மிதி� எA� ஒளி ெச� அ& ந�லா:  அ�றிேய அ�னா$ 

$ேத�. 3596.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா� பிற ேபா� 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) ேதவ 

மக8 � அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ�$ நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 3596.3 

 ணி நிலா0 ெகா&ேய இ� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெகா(டா� F+� ய�0  

அ=சேவா எ�பா�. $ேத�. 3596.4 

 மற அணி தவ�ேதா� அரF_ெப.(அரF_ெப.) உற"இ தாேன மற0  அணி 

ஆயினா� எ�பா�. $ேத�. 3597.1 

 பிற அணி பத�த� தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) அணி� அ�ன பிற0  அணி 

ஆயினா� எ�பா�. $ேத�. 3597.2 

 ெபாற அணி  றக$ த"��ப இ�9 அரF_ெப.(அரF_ெப.) ஆ� ெபாற0  அணி 

ஆயினா� எ�பா�. $ேத�. 3597.3 

 இற அணி 3& ேகா(டா�_வி.3.(ெகா$_வி.+(:_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இற0  அணி 

ஆ �_ெப.எ�.(ஆ _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) எ�பா�. $ேத�. 3597.4 

 தா�_த8.F.(தா�_த8.F.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச� அரF_ெப.(அரF_ெப.) இேதா நாேம தவ� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெப8றன� எ�பா�. $ேத�. 3598.1 

 கா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ெகா&ேயா� @ன 3& 

காண0 க( ெப8ற_ெப.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெப8றா� எ�பா�. $ேத�. 3598.2 

 ஊ� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) பிற�பி� உ� இல 

வாேனா�0  உய� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ெப8றன_வி.3.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) எ�பா�. 

$ேத�. 3598.3 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) உவக 

ெப8றன� உ�ன ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ� 

ெப8ற_ெப.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�பா�. $ேத�. 3598.4 

 ப� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) உவ�ெபா+ பல%� Kறிேய $ேத�. 3599.1 

 ெபா� அ�,_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெகா&யிேனா� இ�0க 

ேபா8றி_வி.எ�.(ேபா89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 3� $ேத�. 3599.2 

 ம�ன�� விய�@ற வன�த ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வா� $ேத�. 3599.3 

 மி� அ�,_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெகா&=சி� ேத� 

விள,க_ ைற.எ�.(விள, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) நி�றேத. $ேத�. 3599.4 

 ெச� 3ற அன�தB� தி��தி ேவதிய� $ேத�. 3600.1 

 க 3ற ெதாழ�பற கற,க_ ைற.எ�.(கற, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) யாவ�� 

$ேத�. 3600.2 

 ெம��3ற� திெயா+ விA� 

ேபா8ற_ ைற.எ�.(ேபா89_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ேந� $ேத�. 3600.3 

 ந 3ற ேகாயிC$ உ�வ� நா8றினா�. $ேத�. 3600.4 

 மி& வின பசி பிணி ெவ9�@_ெப.(ெவ9�@_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

பக_ ைற.எ�.(ப _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3601.1 

 ம& வின அட�த ப� அர0க� வ(ணேம_ெப.(வ(ண�_ெப.+ஏ_சா2.) $ேத�. 

3601.2 

 அ& வின எ�9 கீ/0 கிட�தி அ=சிய $ேத�. 3601.3 

 க& வின 3க�திட0 கா:& நி�றேவ. $ேத�. 3601.4 

 நா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) யானக$ 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி�_வி.+�8_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) த"யவ $ேத�. 3602.1 

 கா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) பட மிதி� உய� த� க ெதாழ $ேத�. 3602.2 



 வா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ஓ� 

மரகத0 கி2 $ேத�. 3602.3 

 ந"�_ெப.அ.(ந"ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) எ�� உய� Fம� நி�றேவ. $ேத�. 

3602.4 

 ப�மணி மலயி� ேம� பணி ெச� பாவயா� $ேத�. 3603.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ�0 ெகா+ ேவ�� எ( 

வி(ணவ�_ெப.(வி(ணவ�_ெப.) $ேத�. 3603.2 

 க மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதாழ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� கலாநிதி� $ேத�. 

3603.3 

 � மணி0  ற:&ன� Fம� ேதா�றினா�. $ேத�. 3603.4 

 வயக� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ேகா� ெவ8றி_ெப.(ெவ8றி_ெப.) வாகயா� 

$ேத�. 3604.1 

 ஐ அக� இ� தல� பறவ ஆகில� $ேத�. 3604.2 

 ெமா� அக� அல��த ெபா8 சிறகி� ெமா��@ ேம� $ேத�. 3604.3 

 ெம� அக� தவ� அரF_ெப.(அரF_ெப.) உய� விள,கினா�. $ேத�. 3604.4 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) பட உல _ெப.(உல _ெப.) எலா� வி8ப வா��தன $ேத�. 

3605.1 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) பட� என மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

விள,க_ ைற.எ�.(விள, _வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) ஓ� ஐ வி� $ேத�. 3605.2 

 உ: பட வள�த மா 3& ஓ� வானியா� $ேத�. 3605.3 

 @$_ெப.(@$_ெப.) பட� பற�த வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா�ந� ஏ�தினா�. $ேத�. 

3605.4 

 மி� தவ/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) 

ேவ��த ஆசன� $ேத�. 3606.1 

 3� தவ/ தி� ஒளி 3கி/�த ஐ வி� கிட $ேத�. 3606.2 

 பி� தவ/ அணி0 ெகா+ வியவ� ெப8றியா� $ேத�. 3606.3 



 ெபா� தவ/ பாவக$ ேபா8றி_வி.எ�.(ேபா89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

நி�றேவ. $ேத�. 3606.4 

 சா� வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) படா� தய தான� 

அ�@_ெப.(அ�@_ெப.) அ�$ $ேத�. 3607.1 

 ஓ� வயி89 உதி� அன நா�வ� ஓ� 3க� $ேத�. 3607.2 

 ஏ� வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) கர� அணி எ( இ� ஏ�@ $ேத�. 3607.3 

 ேந� வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) ெத�கிழ0  இற=சி நி�றேவ. 

$ேத�. 3607.4 

 ேப� விள கா:சியி� பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

பாவக$ $ேத�. 3608.1 

 சீ� விள ஞான3� நிறB� சீல3� $ேத�. 3608.2 

 ஏ� விள தாெயா+ இ� அமி�த� ஏ�தி எ� $ேத�. 3608.3 

 ஆ� விள% உற வட கிழ0  அம�தேவ. $ேத�. 3608.4 

 வா:&ய உட8  உயி� வள��த_ெப.எ�.(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

மா:சிய0 $ேத�. 3609.1 

 கா:&ய 3க�நக கதி�� ெபா8 பாவக$ $ேத�. 3609.2 

 ஈ:&ய கனி ெகாண�� என�ெத� ேம� திச $ேத�. 3609.3 

 J:&ய_ெப.எ�.(J:+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) க8ெபா+ 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெபாலி�தேவ. $ேத�. 3609.4 

 ெப(_ெப.(ெப(_ெப.) உ�0 கா:& உ$ ெப� � ஆ(மயி� $ேத�. 3610.1 

 வ( உ�0 கா:+ ெபா8 கவச� மா�@_ெப.(மா�@_ெப.) அணி� $ேத�. 3610.2 

 ஒ(_ெப.அ.(ஒ$_ெப.அ.) உ�� ெதாட ெகாண� ெபாறB� ஊ0க3� $ேத�. 

3610.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) உ�0 ெகா+ வடேம8  ேவ��தேவ. $ேத�. 3610.4 



 த(_ெப.அ.(த(_ெப.அ.) வா�0 ெகா&ேயா� இ�னண� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) தவ� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உலகி� அரF_ெப.(அரF_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�. றி.) $ேத�. 3611.1 

 ம(_ெப.(ம(_ெப.) வா� இ�ன நில 

ெப89_வி.எ�.(ெப9_வி.+88_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா� 

3க� வ "8றி�0க $ேத�. 3611.2 

 ப( வா� மணி� J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.)  ர�_ெப.( ர�_ெப.) 3ரல� பனி� 

J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.)  ர�_ெப.( ர�_ெப.) வா� தி வ�ப $ேத�. 3611.3 

 வி(_ெப.(வி(_ெப.) வா� மண� J� @க 

ெமா��ப_ ைற.எ�.(ெமா���_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) வி$ளா இ�ப� அ& 

ெதாAதா�. $ேத�. 3611.4 

 ம�ன0 களி�ேபா+ இவ ஆகி_வி.எ�.(ஆ _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�. றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) வா/வா� இ,  அரF_ெப.(அரF_ெப.) உ8றா� $ேத�. 

3612.1 

 எ�ன0 காண அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) %லகி� இறவ� ெமா��தா� என 

வாேனா� $ேத�. 3612.2 

 மி�ன0 கதி� வா� உ�0 கா:& விய� யா�� க விதி��ப $ேத�. 3612.3 

 ெபா� ந8 கல�தி� ம� ெப� ப� @னய� ெகாண�� 

இD_F:.(இ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) உர ெகா(டா� $ேத�. 3612.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம� ம ட�_ெப.(ம ட�_ெப.) @ன நாளி� 

வர_ ைற.எ�.(வா_வி.+அ_ ற.எ�. றி.) மா தவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) 

ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) $ேத�. 

3613.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேம� தள�@� ஆ9 அ9 Q9 

ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) H ஐ� தி� மணி�J $ேத�. 

3613.2 

 Q� ேம� 3ற நயா ெதா+�த ;( ம(_ெப.(ம(_ெப.) ஆ9 ஆ9 அணி இ 

என $ேத�. 3613.3 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேம� 

விள, �_ெப.எ�.(விள, _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�. றி.) வள� 

பத�தி� வி��பி� சா�தி மீ(+_வி.எ�.(மீ$_வி.+(:_இ.கா.+உ_வி.எ�. றி.) 

உர�தா�. $ேத�. 3613.4 

 நா�பா அணி� J,_ெப.அ.(J�_ெப.அ.) ெகா&_ெப.(ெகா&_ெப.) 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) ந9�_ெப.அ.(ந9�_ெப.அ.) J 

அனய ெசா� மலரா� $ேத�. 3614.1 

 கா�பா அணி வி� வ "சிய_ெப.எ�.(வ "F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�. றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி2.) க�னி� ணவி களி� இச�த $ேத�. 3614.2 

 ேத�பா அணி இஃ இத அணிவா� தி� வ ":+ உய�வா� 

அD_F:.(அ_பதி.ெப.+D_ஒ8.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $ேத�. 3614.3 

 சா�பா அணி� த� ம�தேனா+ ஆ� தயயி� கா�பா� என மற�தா�. $ேத�. 

3614.4 

 தி�வா� மணி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மல� ேச��த ேத�பாவணிய� ெதாA 

ஏ�தி $ேத�. 3615.1 

 ம�வா� மணி� J�வய� நா+ வ+ அ89 உ�ய ஈ,  உ8ேற� $ேத�. 3615.2 

 உ�வா� ேவ��த எ� இறேயா� உட� Hவ2� ெபா8 பத� 

அணிய_ ைற.எ�.(அணி_வி.+அ_ ைற.எ�. றி.) $ேத�. 3615.3 

 ெவ�% ஆ�� @� ெசா� அ=சிய பி� வி��ப�_ெப.(வி��ப�_ெப.) 6(ட 

ெதாA அணி�ேத�. $ேத�. 3615.4  


